
. سوئدیھا از فرصت استفاده كردند تا نیروھایي علیھ سن پطرزبورگ گسیل دارندولي در این ضمن، 
تركھا كھ از فشار روسیھ آسوده . كاترین سربازان خود را از جنوب فرا خواند تا از پایتخت خود دفاع كند

یوزف كھ میخواست ارتش خود را شخصا . شده بودند، نیروھاي خود را علیھ اتریشیھا متمركز كردند
. بري كند، متوجھ شد كھ ارتشش بر اثر بیرغبتي بھ جنگ، فرار از صف، و بیماري ضعیف شده استرھ

او فرماندھي سپاه را بھ الودون، . وي دستور عقب نشیني داد و با ناامیدي و سرافكندگي بھ وین بازگشت
آبروي ارتش ) ١٧٨٩(سپھساالر كھنسال با تسخیر بلگراد ; واگذار كرد)) جنگ ھفتسالھ((یكي از قھرمانان 

با ناكامیابي لشكر كشي سوئد علیھ روسیھ، سربازان كاترین بھ سوي جنوب بازگشتند، . اتریش را بازخرید
و در كشت و كشتار متقابلي كھ با تركھا بھ راه انداختند، از افراد آنھا تنھا عده ناچیزي بیش از تركھا زنده 

ا انتظار آن را میكشید بھ وجد آمده بود كھ پروس یوزف از دورنماي افتخارات جنگي كھ مدتھ. ماند
انگلستان، سوئد، و ھلند، كھ از توسعھ طلبي و گسترش نفوذ روسیھ بیم داشتند، براي كمك بھ تركھا دخالت 

بار دیگر او . یوزف یكباره ھمھ كشورھاي پروتستان اروپا را متحد و در حال تسلیح علیھ خود یافت. كردند
  . سرگرم انقالب بود ١٧٨٩، ولي فرانسھ در بھ فرانسھ متوسل شد

و عمالي ) ١٧٩٠ژانویھ (پروس تحت فرمانروایي فردریك ویلھلم دوم پیمان اتحادي با تركیھ امضا كرد 
  . فرستاد تا علیھ امپراطور در مجارستان و مستملكات اتریش در ھلند شورش بھ پا كنند

شورش علني علیھ فرامین یوزف درباره سربازگیري، ھا استقبال كرد، زیرا بھ  مجارستان از این دسیسھ
امریخ مالونجئي از مجارھا دعوت كرد  ١٧٧۶در . مالیات، تغییر زبان، و اصالحات مذھبي برخاستھ بود

رمیگیوس فرانیو توطئھاي ترتیب داد كھ فردریك ویلھلم  ١٧٨٨در سال . تا پادشاھي از خود انتخاب كنند
كنت استرھازي و كنت كارولیي این توطئھ را بر امپراطور آشكار كردند . را بھ سلطنت مجارستان بردارد

مجالس مجارستان بھ پروس متوسل شدند تا  ١٧٨٩در سال . و فرانیو بھ شصت سال حبس محكوم شد
وقتي كھ خبر انقالب فرانسھ بھ مجارستان رسید، فریاد استقاللطلبي . مجارستان را از تسلط اتریش آزاد كند

یوزف كھ مرگ را در عروق خود احساس میكرد، دیگر یاراي آن را نداشت كھ . ور طنین افكنددر این كش
وي اعالم  ١٧٩٠در ژانویھ . برادرش لئوپولد بھ او اصرار كرد كھ تسلیم شود. موقع خود را حفظ كند

  ; داشت

ما این . بازگردانیم ١٧٨٠ما تصمیم گرفتھایم كھ اداره امور پادشاھي مجارستان را بھ وضع سال 
اصالحات را از روي عالقھ شدید بھ مصالح عمومي، و بھ امید اینكھ شما كھ از تجربھ درس آموختھاید 

. ... اینك ما اطمینان یافتھایم كھ شما نظام قدیم را ترجیح میدھید. آنھا را مطبوع خواھید یافت، آغاز كردیم
چنین فرمان مربوط بھ سرفھا، رفتار با آنھا، و ھم)) فرمان رواداري مذھبي((ولي اراده ما بر آن است كھ 

  . و رابطھ آنھا با اربابان بھ قوت خود باقي بمانند

در ماه فوریھ تاج قدیس ستفان بھ بودا باز گردانده شد، و در ھر ایستگاه مسیر استقبال عمومي پر شوري 
  . از آن بھ عمل آمد، شورش فرو نشست

پایان نیافت، زیرا گرماي جنبش انقالبي را در فرانسھ كھ در  شورش در مستملكات اتریش در ھلند بزودي
یوزف از تایید قولي كھ خواھرش بھ ایاالت برابانت داده و حاكي از آن . ھمسایگي آن بود احساس میكرد

دستور داد این اصالحات اجرا شوند و از . بود كھ اصالحات مورد ایراد آنھا لغو خواھند شد امتناع كرد
; این كار انجام شد. خواست بھ ھر جمعیتي كھ در برابر آنھا مقاومت میكند تیراندازي كنندسربازان خود 

یك . و تعدادي نامعلوم در آنورس و لوون كشتھ شدند) ١٧٨٨ژانویھ  ٢٢(شش آشوبگر در بروكسل 
تش ار((حقوقدان اھل بروكسل بھ نام ھانري وان دن نوت مردم را تحریك كرد كھ خود را مسلح، و در یك 

خبر . روحانیان فعاالنھ از این دعوت پشتیباني بھ عمل آوردند. بھ عنوان داوطلب نام نویسي كنند)) استقالل
طولي نكشید كھ ده ھزار میھن پرست كھ از یك . سقوط باستیل انگیزھاي غیرعادي بھ این جنبش افزود

نیھاي از جانب مردم برابانت اكتبر بیا ٢۴در . رھبري توانا برخوردار بودند وارد صحنھ كارزار شدند
اكتبر نیروي میھن پرستان  ٢۶در . صادر شد كھ در آن خلع یوزف دوم از حكمراني آنھا اعالم شده بود
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ژانویھ  ١١در . شورشیان شھرھا را یكي پس از دیگري اشغال كردند. سربازان اتریش را شكست داد
آنھا این نام . را اعالم داشتند)) ت متحده بلژیكجمھوري ایاال((این ھفت ایالت استقالل خود و ایجاد  ١٧٩٠

. را از قبایل بلژ، كھ ھجده قرن پیش از آن براي قیصر روم مزاحتمي بھ وجود آورده بودند، اقتباس كردند
یوزف از فرانسھ درخواست كمك . انگلستان، ھلند، و پروس با خوشوقتي دولت جدید را بھ رسمیت شناختند

چنین بھ نظر میرسید كھ ھمھ آن دنیاي قدیمي آشناي . رگرم عزل پادشاھش بودكرد، ولي خود فرانسھ س
  . یوزف در حال متالشي شدن است، و مرگ ھم او را بھ سوي خود میخواند

VII -  فرشتھ مرگ  

مجارستان و بلژیك در حال شورش، و تركھا در حال پیشرفت . ھاي واپسین كامل بود تلخكامي آن ماه
كھ زماني او را دوست میداشت، با او بھ  -اتریشیھا  - ل عصیان بود، ملت خودش بودند، ارتشش در حا

كشیشان او را بھ عنوان فردي ; عنوان متجاوز بھ رسوم معتقدات مقدس مردم بھ مخالفت برخاستھ بود
 دھقانان اراضي بیشتري; نجبا بھ علت آزاد ساختن سرفھایشان از او نفرت داشتند; بیایمان محكوم میكردند

ھمھ طبقات بر زیادي مالیاتھا و ; مستمندان شھرھا با گرسنگي شدید دست بھ گریبان بودند; میخواستند
یوزف، بھ عالمت تسلیم كامل،  ١٧٩٠ژانویھ  ٣٠در . قیمتھا، كھ معلول جنگ بود، لعن و نفرین میكردند

  . ي، منسوخ اعالم داشتكلیھ اصالحاتي را كھ از زمان مرگ ماري ترز مقرر داشتھ بود، بجز لغو سرفدار

فرانسھ را دایر بر اینكھ پادشاه )) فیلسوفان((علت ناكامیابي او چھ بود او باایمان كامل و اعتماد وافر نظر 
او داراي . تحصیلكرده و با حسن نیت بھترین وسیلھ تنویر افكار و اصالحات خواھد بود، پذیرفتھ بود

اشتیاق او بھ اینكھ یك فاتح باشد، بر عالقھ شدید وي بھ  تحصیالت خوبي بود، ولي عشق بھ قدرت، و مآال
و حكیمانھ بودن ; از ظرفیت شك كردن فالسفھ بیبھره بود. نشاندن فلسفھ بر تخت فرمانروایي غلبھ یافت

سعي داشت بدیھاي بسیاري . وسایل مورد استفاده خود را مانند حكمت ھدفھاي خویش اصلي مسلم میدانست
مردم نمیتوانستند كثرت فرامین وي را ھضم و جذب ; شتاب بیش از حد اصالح كند را در یك زمان و با

درصدد بود ظرف ده سال آنچھ را كھ ; او سریعتر از آنكھ بتواند دیگران را مجاب كند، فرمان میداد. كنند
ا از جھات اساسي، مردم بودند كھ وي را ب. بھ یك قرن آموزش و تحول اقتصادي نیاز داشت انجام دھد

آنھا بیش از آن در حقوق، امتیازات، و تعصبات خویش، و نیز در رسوم و . ناكامیابي مواجھ ساختند
معتقدات خود، عمیقانھ ریشھ داشتند كھ بھ وي آن تفاھم و پشتیباني الزم را عرضھ دارند كھ، در چنین 

  . اصالحات خطیري، بدون آن قدرت مطلقھ وي فاقد اثر بود

، و عشرھاي حق كلیساھاي خود را بھ مالیاتھا، جاسوسان، و جنگھاي او ترجیح آنھا كلیساھا، كشیشھا
  . میدادند

ھاي مورد عالقھ آنھا را مورد تمسخر قرار میداد، اسقفھاي  آنھا نمیتوانستند بھ مردي اعتماد كنند كھ افسانھ
  . آنھا را میآزرد، و پاپشان را تحقیر میكرد

  . بھ بعد، جسم یوزف علیھ اراده وي بھ شورش برخاستھ بود ١٧۶۵در طول آن ھمھ سالھاي پرھیجان از 

و با آنكھ بكرات وي را متوجھ كرده بود كھ ; معده او نمیتوانست با سرعت وي در انجام كارھا ھمگامي كند
پرنس دولیني بھ او ھشدار داد كھ او دارد خود را . باید استراحت كند، او بھ این امر توجھي نكرده بود

چھ میتوانم بكنم من بھ این علت دارم خودم را میكشم كھ نمیتوانم دیگران را بھ : ((لي او میگفتو. میكشد
او بھ بیماري واریس، جاري ; صدایش ضعیف و تو خالي بود; ھایش در وضع بدي بودند ریھ.)) كار وادارم

ض انواع شرایط شدن آب از چشمان، باد سرخ، و بواسیر مبتال بود، در جنگ با تركھا خود را در معر
گاھي بسختي میتوانست نفس . جوي قرار داد و، مانند ھزاران نفر از سربازان خود، بھ تب نوبھ مبتال شد

شروع بھ  ١٧٨٩بكشد، و خودش میگفت كھ با كوچكترین حركتي ضربان قلبش تند میشود، در بھار 
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در .)) ود گرم خون قي میكردمھر بار تقریبا ن((استفراغ خون كرد و بھ طوري كھ براي لئوپولد نوشت، 
  . ماه ژوئن وي بھ درد شدید كلیھ مبتال شد

غذایم سوپ و برنج ; نھ گوشت میخوردم، نھ سبزیجات، نھ لبنیات; دقیقترین برنامھ غذایي را داشتم((
  . استسقا گرفت. الزم بود بھ این دمل و بواسیرش نیشتر زده شود; در نشیمنگاھش دملي ایجاد شد.)) بود

من از ترك كردن تخت سلطنت : ((میگفت. لئوپولد را احضار كرد تا زمام امور حكومت را در دست گیرد
ولي آنچھ مرا اندوھگین میكند آن است كھ تعدادي چنین قلیل از اشخاص را خوشحال ; متاسفم نیستم

و از دست دادن  گرفتن گان مرا رنج داد،. كشور شما مرا كشتھ است: ((بھ پرنس دولیني نوشت.)) كردھام
اگر نتوانستي . بھ ھلند برو و آنھا را بھ سوي سلطان خویش بازگردان. بروكسل در حكم مرگ من است

  . چنین كني، ھمانجا بمان

او وصیتنامھ خود را تنظیم كرد، ھدایاي .)) تو صاحب اوالد ھستي. مصالح خود را بھ خاطر من فدا نكن
او . باقي گذارد.)) پنج بانویي كھ مصاحبت مرا تحمل كردند((اي سخاوتمندانھاي براي مستخدمان خود و بر

او با .)) آرامگاه یوزف كھ نتوانست در ھیچ چیز توفیق یابد: ((نوشتھ سنگ قبر خود را چنین تھیھ كرد
او طلب مرگ میكرد، . حالت تسلیم و بھ شیوه كلیساي كاتولیك مراسم مذھبي و طلب آمرزش را بھ جا آورد

وین از درگذشت او اظھار شادي . او چھل و ھشت سال داشت. بھ سراغش آمد ١٧٩٠یھ فور ٢٠و در 
  . كرد، و مجارستان شكر خدا را بھ جا آورد

با وجود پیروزیھاي الودون لئوپولد دوم صالح . آیا یوزف شخصي ناكامیاب بود در جنگ مسلما چنین بود
او كھ نمیتوانست خوانین مجارستان ). ١٧٩١ت او ۴(در آن دید كھ با تركھا براساس وضع سابق صلح كند 
. در بوھم و اتریش بیشتر اصالحات حفظ شدند. را آرام كند، اعطاي آزادي بھ سرفھا را منسوخ داشت

كلیسا تابع قوانین كشور ; ھاي بستھ شده بھ حال او بازگشتند صومعھ. فرامین رواداري مذھبي لغو نشدند
  . باقي ماند

اتریش بدون انقالب خشونتبار از . ت و صنایع را آزاد كرده و بھ تحرك واداشتھ بودقوانین اقتصادي، تجار
صورت یك كشور قرون وسطایي خارج شد و بھ صورت كشوري جدید درآمد و در تحرك و شكفتگي قرن 

  . نوزدھم سھیم شد

م، امیدوارم من، كھ بھ اصالت و صداقت نیات خود اعتقاد عمیقي دار: ((یوزف براي كاونتیس نوشتھ بود
وقتي كھ از این جھان رخت بر بستم، نسلھاي آینده، با دیدي مساعدتر و بیطرفانھتر و بنابراین عادالنھتر از 

.)) معاصران من، قبل از اینكھ درباره من قضاوت كنند، اقدامات و ھدفھاي مرا مورد بررسي قرار دھند
ن كنند، ولي سرانجام متوجھ این امر شدھاند براي نسلھاي آینده زماني بس دراز طول كشیده است كھ چنی

مستبد ((كھ ضمن احساس تاسف عمیق از خودرایي و شتاب وي، او را بھ عنوان با شھامتترین و كاملترین 
پس از اینكھ ارتجاع . كھ در عین حال داراي كمترین قوه تشخیص واقعیات است بشناسند)) روشنفكر

وم یكایك بھ جاي خود باز گردانده شدند، و انقالبیون سال دوران مترنیخ سپري شد، اصالحات یوزف د
  حلقھ گلي حاكي از  ١٨۴٨
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فصل چھاردھم

  

  اصالح وضع موسیقي 

با این . تجسم یوزف دوم، كھ درگیر جنگ و زدوخورد بود، بھ عنوان یك موسیقیدان كار آساني نیست
وصف، گفتھ میشود كھ وي آموزشي كامل در رشتھ موسیقي بھ دست آورد، صداي باس خوبي داشت، 

ھاي تقریبا ھر روز بھ یك كنسرت گوش میداد، و خودش نوازنده ماھري بود كھ ویولنسل، ویوال، و ساز
در ھر خانھاي یك كالوسن ; طبقات متوسط بھ این كار تاسي میكردند. كالویھدار را از روي نت مینواخت

در خیابانھا اجراي تریوھا و كوار تتھا ترتیب داده . وجود داشت، و ھر كس نواختن سازي را فرامیگرفت
در قایقھاي چراغان شده در ، ))روز قدیس یوحنا((كنسرتھاي ھواي آزاد در باغھاي عمومي، و در ; میشد

  . كانال دانوب ترتیب داده میشد

  . تاسیس شده بود، شكوفان بود ١٧٧٨، كھ بھوسیلھ یوزف دوم در ))تئاتر اپراي ملي((اپرا در دربار و در 

زیرا در ; وین خود را براي احراز مقام شامخ پایتخت موسیقي جھان در اوایل قرن نوزدھم آماده میكرد
ھم سنن آلمان و ایتالیا در زمینھ موسیقي را كھ با یكدیگر كوس رقابت میزدند در یك جا اواخر قرن ھجد

آلمان زینگشپیل ارائھ میداد، كھ عبارت بود از . آلمان پولیفوني عرضھ میداشت و ایتالیا ملودي. جمع كرد
این ; ایتالیا اپرابوفا فراھم میكرد; ، و آوازھاي مورد توجھ عامھنمایشينمایشھاي كمدي، گفتگو، موسیقي 

دو فرم موسیقي در وین باھم درمیآمیختند، كھ نمونھ آن اثر موتسارت بھ نام آدم ربایي از حرم سلطان 
ان طور كھ اتریش با سالحھاي خود ھم. بھ طور كلي، نفوذ ایتالیا در وین بر نفوذ آلمان غلبھ داشت. است

)) اپراسریا((در وین . شمال ایتالیا را تسخیر كرد، ایتالیا با آریاھاي خود اتریش را بھ قبضھ خود درآورد
  . بیشتر ایتالیایي بود، تا اینكھ گلوك آمد، و تعلیم خود گلوك ھم براساس موسیقي ایتالیا بود
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 -  ١٧١۴: كریستوف ویلیبالد گلوك - Iموزه . گلوك: آنتوان اودون - ژان 
١٧٨٧  

پدرش كاتولیك بود، جنگلداري میكرد، و در سال . وي در اراسباخ در قسمت علیاي پاالتینا بھ دنیا آمد
در مدرسھ یسوعي در كوموتاو در زمینھ . با خانواده خود بھ نویشلوس در بوھم نقل مكان كرد ١٧١٧

بھ پراگ رفت،  ١٧٣٢در سال . ارگ، و كالوسن تعلیماتي یافتمذھب، التیني، آثار كالسیك، آواز، ویولن، 
در رشتھ ویولنسل بھ تحصیل پرداخت، و با خواندن در كلیساھا، نواختن ویولن در مجالس رقص، و ترتیب 

  . كنسرت در شھرھاي نزدیك ھزینھ زندگي خود را تامین میكرد

اني كھ از آن ھم باھوشتر بودند راھي ھمھ پسرھاي زرنگ در بوھم بھ جانب پراگ روي میآوردند، و كس
راھي كھ گلوك یافت عبارت بود از جایي در اركستر پرنس فردیناند فون . براي رفتن بھ وین مییافتند

پرنس . در وین او بھ اپراھاي ایتالیایي گوش میداد و كشش ایتالیا را احساس میكرد. لوبكوویتس
گلوك زیر نظر ). ١٧٣٧(و را بھ میالن دعوت كرد فرانچسكوملتسي از طرز نواختن او خوشش آمد و ا

اپراھاي نخستین او . سامارتیني بھ تحصیل آھنگسازي پرداخت و طرفدار شدید سبكھاي ایتالیایي شد
ھاي افتتاحي آنھا را شخصا  ھاي ایتالیایي تھیھ میشدند، و وي برنامھ بھ پیروي از شیوه) ١٧۴۵ - ١٧۴١(

وفقیتھا باعث شدند تا از طرف تماشاخانھ ھیماركت در لندن از او دعوت این م. در ایتالیا رھبري میكرد
  . شود كھ اپرایي براي آنھا بسازد و روي صحنھ آورد
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ارائھ كرد كھ با تحسین اندكي روبھرو شد، و ) سقوط غولھا(در لندن وي اثري بھ نام الكادوتا د جیگانتي 
ولي آشپز ھندل خواننده .)) ن كنترپوان نمیداندبیش از آشپز م((ھندل خشن و سالخورده گفت كھ گلوك 

برني با گلوك آشنا شد و او را . خوبي با صداي باس بود، و شھرت گلوك ھم بھ كنترپوان متكي نبود
آبلھ آثار وحشتناكي بر او گذاشتھ و ((توصیف كرد و گفت كھ )) داراي خلق و خویي بھ ھمان تندي ھندل((

با بیست ((براي جور كردن خرج و دخل خود، بھ مردم اعالم داشت كھ گلوك، شاید .)) خودش بداخم است
كوك شده باشند، [ كھ بھ مقادیر مختلف در آنھا ریختھ شده باشد ] و شش لیوان آبخوري كھ با آب چشمھ 

ھمراه یك اركستر كامل، یك كنسرتو اجرا خواھد كرد، و با این آلت جدید كھ اختراع خودش است ھرگونھ 
لیوانھاي ((یا )) این آرموني لیوانھا)). ((ھ با ویولن یا كالوسن بتوان زد، خواھد نواختآھنگي را ك

گلوك از طریق زدن انگشت مرطوب بر لب . دو سال قبل از آن در دوبلن متداول شده بود)) موزیكال
خاص مورد توجھ اش ١٧۴۶آوریل  ٢٣این برنامھ در . لیوانھا، نتھاي موسیقي موردنظر را ایجاد میكرد

  . كنجكاو قرار گرفت و یك ھفتھ بعد تكرار شد

در آنجا اپراھاي رامو . دسامبر از لندن عازم پاریس شد ٢۶وي كھ از این موفقیت اندوھگین شده بود، در 
در راه اصالح وضع موسیقي گام برداشتھ بود، مورد ) آكسیون(را، كھ با تلفیق موسیقي و بالھ با حركت 

تامبر اجراي اپراھایي را در ھامبورگ رھبري كرد، با یك خواننده زن ایتالیایي در سپ. مطالعھ قرار داد
بھبودي وي چنان كند بود كھ وقتي بھ كپنھاگ رفت . روابطي برقرار كرد، و بھ مرض سیفیلیس مبتال شد

اجر بھ وین بازگشت و با ماریانھ پرجا دختر یك ت. ، نتوانست رھبري اپراھا را بھ عھده گیرد)نوامبر ٢۴(
او در وین . جھیزیھ این زن وي را از نظر مالي تامین كرد). ١٧۵٠سپتامبر  ١۵(ثروتمند ازدواج كرد 

  . خانھاي گرفت و براي یك استراحت طوالني مدتھا از انظار ناپدید شد

كنت مارچلو دوراتتسو وي را با حقوق سالي دو ھزار فلورن بھ عنوان آھنگساز خود  ١٧۵۴در سپتامبر 
دوراتتسو از اپراھاي متعارف ایتالیایي خستھ شده بود، و در تھیھ . كرد تا براي دربار آھنگ بسازد استخدام

در این . نمایشنامھاي كھ ھمراه با موسیقي بود و بیگناھي قابل توجیھ نام داشت با وي ھمكاري كرد
از مجموعھاي از نمایشنامھ نقش داستان بیش از یك چارچوب ساده براي موسیقي بود، و موسیقي صرفا 

با نوعي منطق بھ داستان  - حتي كرھا  - آریاھا تشكیل نمیشد، بلكھ منعكس كننده حركت بود، و آریاھا 
  . نمایش راه مییافتند

پیشتاز نخستین محصول اصالحاتي بود كھ ) ١٧۵۵دسامبر  ٨(بدین ترتیب، برنامھ افتتاحیھ این نمایشنامھ 
ما در جاي دیگر كمكھایي كھ بندتو مارچلو، یوملي، و ترائتا بھ این . ردتاریخ آن را با نام گلوك مرتبط میدا

سیر تكاملي كردند، و تقاضاي روسو، ولتر، و اصحاب دایرھالمعارف را براي ارتباط نزدیكتر میان 
متاستازیو با اصرار در اینكھ موسیقي باید در خدمت شعر باشد بھ این . نمایشنامھ و موسیقي ذكر كردھایم

  . كاملي كمك كرده بودسیر ت

عالقھ شدید وینكلمان بھ اعاده فرمھاي كمال مطلوب در ھنر ممكن است بر گلوك اثر گذارده باشد، و 
ھاي كالسیك، كھ در آن  آھنگسازان میدانستند كھ اپراي ایتالیایي بھ عنوان تالشي براي احیاي نمایشنامھ

) ١٧۶٠(ژرژ نوور  -خالل این احوال، ژان  در. موسیقي تابع نمایشنامھ قرار داشت، آغاز شده بود
مصرانھ تقاضا داشت كھ بالھ از صورت جست و خیز با آھنگ موسیقي خارج شود و بھ مقام پانتومیم 

. ارتقا یابد)) احساسات، عادات، رسوم، تشریفات، و البسھ كلیھ ملل جھان باشد((دراماتیك، كھ گویاي 
  . ن عناصر را بھ صورت یك فرم اپرایي تازه درھم یافتگلوك، با اعجاز مرموزي از نبوغ، ھمھ ای

چھ عاملي باعث شد كھ گلوك از لیبرتوھاي . یكي از رموز موفقیت استفاده از فرصت مساعد است
متاستازیو دست بكشد و رانیرو دا كالتسابیجي را بھ عنوان سراینده اورفئوس و ائورودیكھ انتخاب كند این 

كالتسابیجي در لگھورن چشم بھ جھان . ولي دور از ھم، بھ دنیا آمده بودند، )١٧١۴(دو نفر در یك سال 
) ١٧۵۵(در آنجا شعر دراماتیك ; او پس از پارھاي ماجراھاي عاشقانھ و مالي، بھ پاریس آمد. گشوده بود

یك مجموعھ وجدآور، ناشي از فعل و انفعال : ((اثر متاستازیو را بھ طبع بود كھ آن را چنین توصیف كرد
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یك گروه بزرگ خوانندگان، رقص، و حركات نمایشي كھ در آن شعر و موسیقي بھ طریقي استادانھ با 
او بھ وین رفت و توجھ دوراتتسو را با عقاید خویش درباره اپرا بھ خود جلب .)) یكدیگر تركیب شده باشند

; ائورودیكھ را ساختكالتسابیجي اورفئوس و ; كنت از او دعوت بھ عمل آورد كھ لیبرتویي بنویسد; كرد
دوراتتسو این اشعار را بھ گلوك ارائھ كرد و گلوك ھم در این نمایشنامھ ساده و بھ ھم پیوستھ مایھاي یافت 

  . كھ میتوانست ھمھ نیروھاي او را بھ خدمت درآورد

 گلوك براي ایفاي نقش اورفئوس توانست بھترین. بھ مردم وین ارائھ شد ١٧۶٢اكتبر  ۵نتیجھ در تاریخ 
داستان بھ ھمان قدمت . كاستراتو آن دوران را بھ نام گائتانوگوادانیي، كھ كنتر آلتو میخواند، بھ دست آورد

; مورد استفاده قرار داده بودند ١٧۶١و  ١۶٠٠بیش از ده لیبرتونویس آن را میان سالھاي . اپرا بود
در موسیقي، از رسیتاتیفھاي . شوند شنوندگان میتوانستند بدون دانستن زبان ایتالیایي متوجھ مفھوم حركات

ولي از جھات دیگر، از سبك ; بدون ھمراھي ساز، آریاھاي تكراري، و آرایشھاي تزییني صرف نظر شد
اما از نظر شعري، واجد چنان درجھاي از نفاست و پاكیزگي بود كھ بندرت تا آن . ایتالیایي پیروي شد

گریھ و زاري غمبار اورفئوس پس از اینكھ محبوبھاش . زمان یا از آن پس نظیري براي آن دیده شده است
; ھنوز زیباترین آریا در اپراست - )) بدون ائورودیكھ چھ كنم(( -براي بار دوم بھ دست مرگ ربوده میشود 

، این فكر متبادر میشود كھ این ))رقص ارواح خوشبخت((با شنیدن این آریا و ماتم سرایي فلوت در قطعھ 
  . ھ توانست چنین ظرافتي در روح خود بیابدبوھمي طوفاني چگون

اورفئوس در وین باشور و حرارت روبھرو نشد، ولي ماري ترز عمیقا تحت تاثیر آن قرار گرفت، و انفیھ 
ماري (طولي نكشید كھ او براي تدریس خوانندگي بھ ماریا آنتونیا . داني پر از دوكات براي گلوك فرستاد

ن، او و كالتسابیجي بر روي آلسست، كھ بعضیھا آن را كاملترین اپراي در این ضم. انتخاب شد) آنتوانت
در مقدمھاي كھ كالتسابیجي بر نسخھ چاپي این اپرا براي گلوك نوشتھ بود، . این دو دانستھاند، كار میكردند

  : وي اصول اصالحات اپرایي خود را چنین اظھار داشت

ا بسازم، تصمیم گرفتم آن را بھ طور كامل از ھمھ ر)) آلسست((ھنگامي كھ من درصدد برآمدم آھنگھاي 
من كوشش داشتھام . ... آن معایبي كھ طي مدتي چنین طوالني اپراھاي ایتالیا را مسخ كردھاند عاري سازم

موسیقي را بھ نقش واقعي خود، یعني خدمت بھ شعر از طریق بیان و پیروي از اوضاع و موقعیتھاي 
من این را وظیفھ خود . ... باشتن از اظھارات زاید و بیھوده، محدود كنمداستان، بدون قطع حركات یا ان

بسرعت رد شوم  - كھ كلماتش شاید بیش از ھمھ پرشور و مھم باشند  -نمیدانستم كھ از قسمت دوم یك آریا 
ا من احساس كردھام كھ اوورتور باید تماشاگران ر. ... كلمات قسمت اول را تكرار كنم... تا بھ طور مرتب 

و آالت ; از كیفیت حركاتي كھ ارائھ خواھند شد آگاه كند و بھ اصطالح در حكم توجیھ و استدالل آن باشد
موسیقي اركستر بھ كار گرفتھ شود، نھ اینكھ تضاد آشكار میان آریا و رسیتاتیف محاوره، كھ قدرت و 

بزرگترین تالش باید صرف حرارت حركات را خودسرانھ بھ ھم میزند، باقي بماند، من اعتقاد داشتم كھ 
  .یافتن یك سادگي زیبا شود

بھ طور خالصھ، موسیقي باید در خدمت و براي باال بردن ھیجان نمایشنامھ بھ كار برده شود، نھ اینكھ 
گلوك موضوع را با گفتن این . نمایشنامھ را بھ صورت چوب بستي براي ھنرنمایي ساز و آواز درآورد

; افراطي بیان كردھدف را با لحني .)) من كوشش دارم فراموش كنم كھ یك موسیقیدان ھستم((عبارت كھ 
با شاعري كھ اشعار اپرا را مینوشت در حكم فرد واحد )) نمایشنامھ براي موسیقي((او در زمینھ تنظیم 

داستان آلسست قدري باور نكردني است، ولي گلوك با یك اوورتور اندوھزا، كھ پیشاپیش حاكي از . بود
ھایي از عواطف تاثر آور میان آلسست  حنھوقایع حزن آور بود و شنونده را در جھت آن سوق میداد، با ص

، با كورالھاي باشكوه، و با ))خدایان ستوكس((و فرزندانش، با توسل وي بھ خدایان دنیاي زیرین در آریاي 
مردم وین، در فاصلھ برنامھ . كیفیت عالي مجموع نوازندگان و خوانندگان این نقیصھ كوچك را جبران كرد

ولي منتقدان عیوب متعددي در . ، شصت بار از آن دیدن كردند١٧٧٩و  ١٧۶٧دسامبر  ١۶افتتاحیھ آن در 
  . آن یافتند، و خوانندگان شكایت داشتند كھ این اپرا امكان كافي براي ھنرنمایي بھ آنھا نمیدھد
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كالتسابیجي داستان . تالش مجددي بھ عمل آوردند) ١٧٧٠نوامبر  ٣٠(این شاعر و آھنگساز با پاریده و النا 
كھ داستان پاریس و ھلن را بھ جاي اینكھ بھ صورت یك تراژدي بین المللي درآورد،  - را از اووید  نمایش

این نمایشنامھ بیست بار در وین و . بھ عنوان یك ماجراي عاشقانھ شخصي عرضھ داشتھ بود اقتباس كرد
ر این ناكامیابي كالتسابیجي تقصی. یك بار در ناپل اجرا شد، ولي در جاي دیگري بھ روي صحنھ نیامد

نسبي را بھ گردن گرفت و از نوشتن لیبرتو دست كشید، گلوك براي باور كردن بذر خود درصدد یافتن 
یكي از دوستان گلوك در سفارت فرانسھ در وین بھ نام فرانسوا دو رولھ بھ وي . سرزمین تازھاي برآمد

سیلھ یك آھنگساز آلماني را بھ گفت كھ تماشاگران پاریس ممكن است ساختن یك اپراي فرانسوي بھ و
دو رولھ بھ پیشنھاد دیدرو و آلگاروتي دایر بر . صورت یك ابراز لطف و تحسین تلقي و از آن استقبال كنند

اینكھ ایفیژني راسین موضوع بسیار مطلوبي براي یك اپراست، این نمایشنامھ را بھ صورت لیبرتو درآورد 
این مصالح را كامال براي ذوق خود مناسب یافت و فورا دست بھ آھنگساز . و آن را بھ گلوك تسلیم داشت

  . كار شد

دو رولھ، براي ھموار ساختن راه پاریس، نامھاي خطاب بھ رئیس اپراي پاریس نوشت كھ در شماره اول 
نشریھ مركور دوفرانس بھ چاپ رسید، و بھ او گفت آقاي گلوك تا چھ حد از این طرز فكر كھ  ١٧٧٢اوت 

سھ براي موسیقي مناسب نیست خشمگین است و چگونھ قصد دارد با ایفیگنیا در آولیس خالف زبان فران
كھ در آن وقت بیسروصدا در (براي روسو ) ١٧٧٣اول فوریھ (گلوك با فرستادن نامھاي . این را ثابت كند

ظر دارم براي وسایلي كھ من در ن((، و اظھار این امیدواري كھ بتواند با وي درباره )پاریس زندگي میكرد
ایجاد یك موسیقي بھ كار برم كھ براي ھمھ ملل مناسب باشد و تمایزات بیمعني موسیقي ملي را از بین 

براي تكمیل این شاھكار تبلیغ، . مشورت كند خشمي را كھ از ناحیھ روسو انتظار داشت كاھش داد)) ببرد
. ذ خود در اپراي پاریس استفاده كردماري آنتوانت، كھ معلم سالخورده خود را بھ خاطر داشت، از نفو

گلوك بھ پاریس آمد و خوانندگان و اركستر را تحت ; مدیر اپرا قبول كرد ایفیژني را بھ روي صحنھ بیاورد
سوفي آرنو، . تمریناتي چنان شدید و با انضباط قرار داد كھ بندرت نظیر آن را تا آن وقت بھ خود دیده بودند

چنان غیر قابل اداره از آب درآمد كھ گلوك تھدید كرد كھ از این طرح دست كھ ملكھ خوانندگان زن بود، 
ژوزف لوگرو ظاھرا بر اثر بیماري چنان ضعیف شده بود كھ نمیتوانست نقش اخیلس . خواھد كشید

گائتان وستریس، كھ در آن روزھا خداي رقص بود، میخواست كھ نیمي از اپرا بھ . نیرومند را بازي كند
را كند، پافشاري كرد، و پیروزمند ) یا كالھگیسش(شد گلوك از شدت خشم موھاي سرش صورت بالھ با

ھیجاني را . بھ صورت پرھیجانترین رویداد موسیقي سال درآمد) ١٧٧۴آوریل  ١٩(برنامھ افتتاحیھ . شد
كھ در این پایتخت پر شر و شور حكمفرما بود میتوان از نامھاي كھ ماري آنتوانت بھ خواھرش ماریا 

این پیروزي مرا تحت ! كریستین عزیز، یك پیروزي بزرگ: كریستینا در بروكسل نوشت احساس كرد
این واقعھ ھمھ را . تاثیر بسیار قرار داده است، و مردم دیگر نمیتوانند جز آن درباره چیزي صحبت كنند

گویي یك بحث اختالف نظرھا و نزاعھایي بر سر آن بھ وقوع میپیوندد، . شدیدا بھ ھیجان آورده است
در دربار، با آنكھ من در انظار خود را طرفدار این اثر پر الھام نشان دادم، دستھ بندیھا و جر . مذھبي است

  . و بحثھایي با حرارت و ھیجان خاصي جریان دارند، و در شھر وضع از این ھم بدتر است

اپراي آقاي : ((صورت جبران كردروسو اظھار تمایل گلوك بھ نزدیكي با وي را با اعالم نظر خود بھ این 
او اینك متقاعد شده است كھ زبان فرانسھ بھ خوبي ھر زبان ; گلوك ھمھ عقاید وي را دگرگون كرده است

اوورتور اپرا از چنان زیبایي .)) دیگري میتواند با یك موسیقي پر قدرت، موثر، و حساس سازگار باشد
از آریاھا، بھ این عنوان . اول خواستار تكرار آن شدندخارق العادھاي برخوردار بود كھ تماشاگران شب 

ولي این آریاھا داراي عمق ; كھ تعدادشان زیاد بود و در جریان داستان وقفھ ایجاد میكردند، انتقاد شد
در ((آبھ آرنو درباره یكي از آنھا بھ نام . عاطفي گونھگوني بودند كھ از خصوصیات موسیقي گلوك بود

با در این ھنگام گلوك، از نظر نقل محافل مردم پاریس : ((ھ آگاممنون، با فریاد گفتمربوط ب)) اوج عظمت
با آن اندام درشت، چھره گلگون، و بیني . بودن، با لویي پانزدھم كھ در حال احتضار بود رقابت میكرد

. عظیمش ھر جا كھ میرفت، مردم بھ ھم نشانش میدادند، و خوي آمرانھاش موضوع یكصد داستان شد
. گروز تصویر او را كشید و طبیعت با نشاط و خوبش را در پس خطوط حاكي از مبارزه و تقال نشان داد
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تظاھري بھ . او مانند دكتر جانسن غذا میخورد، و از لحاظ آشامیدن مشروب تنھا از بازول كمتر مینوشید
  . ناچیز شمردن پول نمیكرد، و بآساني با ستایشگران ھنر خود ھماواز میشد

از اعیان ; با درباریان و اشخاص عادي رفتاري یكسان داشت، و ھمھ آنھا را مادون خود تلقي میكرد
اشرافزاده انتظار داشت كالھگیس، پالتو، و عصایش را بھ دستش دھند، وقتي یك شاھزاده بھ او معرفي شد 

ن جلو پاي كسي در آلمان رسم بر این است كھ انسا: ((و گلوك از جایش برنخاست، چنین توضیح داد
رئیس اپراي پاریس بھ او اخطار كرده بود چنانچھ ایفیگنیا در .)) برمیخیزد كھ براي او احترام قایل است

آولیس مورد قبول واقع شود، گلوك باید پنج اپراي دیگر بسرعت و پشت سرھم بنویسد، زیرا ایفیگنیا ھمھ 
زیرا وي راھي . ر گلوك را ھراسناك نكرداین ام. اپراھاي دیگر را از صحنھ نمایش خارج خواھد كرد

ھاي تازه جا  ھاي قدیمي خود را بھ خدمت بخواند و در ساختھ میشناخت كھ میتوانست قسمتھایي از ساختھ
و چون مرد خواننده خوبي با ; او ترتیبي داد كھ اورفئوس و ائورودیكھ را بھ فرانسھ ترجمھ كنند. دھد

. اورفئوس را براي لوگرو، كھ صداي تنور داشت، از نو نوشت صداي كنتر آلتو در دسترس نبود، نقش
برنامھ افتتاحیھ پاریس با موفقیتي . سوفي آرنو، كھ نرمش بیشتري یافتھ بود، نقش ائوریدیكھ را ایفا كرد

فرانكي براي  ۶٠٠٠ماري آنتوانت، كھ اینك ملكھ فرانسھ بود، یك مقرري ساالنھ . دلگرم كننده روبھرو شد
  . گلوك در حالي كھ در عرش سیر میكرد، بھ وین بازگشت. تعیین كرد)) یزمگلوك عز((

آوریل بھ روي صحنھ  ٢٣او با یك متن فرانسوي از آلسست بھ پاریس بازگشت، كھ در  ١٧٧۶در مارس 
گلوك كھ بھ موفقیت عادت كرده بود، در برابر این ناكامیابي با غرور . آمد و با تحسین مالیمي روبرو شد

آلسست از نوع كارھایي نیست كھ لذتي آني ایجاد كند یا بھ خاطر : ((انھ چنین عكس العمل نشان دادخشمگین
و من مدعي ھستم این اثر دویست سال ; براي آن، زمان وجود ندارد. اینكھ تازه است، مطبوع واقع شود

بھ وین بازگشت، و كمي  در ماه ژوئن.)) دیگر، اگر زبان فرانسھ تغییر نكند، بھ ھمان اندازه لذتبخش باشد
  . بعد از آن لیبرتویي از كینو بھ نام روالن را، كھ مارمونتل در آن تجدیدنظر كرده بود، بھ موسیقي درآورد

زیرا در خالل این احوال، ھیئت مدیره اپراي . در این زمان، مشھورترین رقابت در تاریخ اپرا آغاز شد
اده بود كھ ھمان لیبرتو را بھ موسیقي درآورد، بھ پاریس پاریس بھ نیكوال پیچیني اھل ناپل ماموریت د

وقتي كھ گلوك از این . بھ پاریس آمد ١٧٧۶دسامبر  ٣١او در . بیاید، و آن را بھ روي صحنھ آورد
  : ماموریت آگاه شد، نامھاي حاكي از خشمي بسیار عظیم براي دو رولھ كھ اینك در پاریس بود فرستاد

دریافت داشتھام، كھ در آن بھ من اصرار شده است بھ كار خود در مورد اپراي من ھم اكنون نامھ شما را 
زیرا وقتي من شنیدم كھ ھیئت مدیره اپرا، با آگاھي ; این كار دیگر امكانپذیر نیست. ادامھ دھم)) روالن((

آن مشغول كار ھستم، ھمان كار را بھ آقاي پیچیني ارجاع كرده است، )) روالن((از اینكھ من بر روي 
من دیگر كسي نیستم كھ . ... قسمتھایي را كھ نوشتھ بودم سوزاندم، كھ احتماال چندان ارزشي ھم نداشتند
زیرا گذشتھ از شایستگي . وارد رقابت شوم، و آقاي پیچیني مزیت بسیار بزرگي بر من خواھد داشت

مئنم كھ یك آشناي من مط. شخصي او، كھ مسلما خیلي زیاد است، او مزیت تازگي را نیز خواھد داشت
  . سیاستمدارم بھ سھ چھارم مردم پاریس شام خواھد داد تا افكار مردم را بھ سود خود عوض كند

بھ دالیلي كھ اینك روشن نیست، این نامھ، با آنكھ جنبھ خصوصي داشت، در نشریھ آنھ لیترر در شماره 
  . منتشر شد و بھ طور غیرعمدي بھ منزلھ اعالن جنگ درآمد ١٧٧٧فوریھ 

این دو آھنگساز رقیب در یك مجلس شام . ماه مھ با اپراي تازھاي بھ نام آرمید بھ پاریس رسید ٢٩گلوك در 
پیچیني بدون اطالع از . باھم مالقات كردند، یكدیگر را در آغوش گرفتند، و با لحني دوستانھ صحبت كردند

دكانداریھاي اپرایي درآید، بھ فرانسھ آمده ھا، دستھبندیھا، و  اینكھ باید بھ صورت مھرھاي در لجنزار توطئھ
  . بود
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با وجود دوستي قھرمانان اصلي این ماجرا، این جنگ در . او شخصا بگرمي از كار گلوك تحسین میكرد
ھیچ دري نیست كھ بھ روي : ((چارلز برني گزارش داد; ھا ادامھ یافت ھا، خیابانھا، و خانھ سالونھا، كافھ

آقا، شما طرفدار پیچیني ھستید یا : نكھ قبل از دادن اجازه ورود سوال شودیك مھمان باز شود مگر ای
آالمبر، و ال آرپ رھبري تحسین كنندگان پیچیني و سبك ایتالیایي را بھ عھده /مارمونتل، د)) طرفدار گلوك

امھاي روسو، كھ با ن. آبھ آرنو در اثر خود بھ نام اظھار اطمینان با موسیقي از گلوك دفاع كرد; داشتند
خود این جنگ را آغاز كرده بود ) كھ جنبھ طرفداري از سبك ایتالیایي داشت(درباره موسیقي فرانسھ 

  . ، از گلوك پشتیباني میكرد)١٧۵٣(

موضوع و موسیقي این اثر در حكم بازگشت بھ . بھ روي صحنھ آمد ١٧٧٧سپتامبر  ٢٣آرمید در 
داستان آن از تاسو بود كھ از رینالدو مسیحي . ده بودندھایي بود كھ قبل از اصالحات گلوك برقرار ش شیوه

بالھ آن از ; موسیقي آن از آثار لولي بود كھ با لطافتي رمانتیك تجدید شده بود; و آرمید مشرك تجلیل میكرد
تماشاگران از این مخلوط خوششان آمد و از این اپرا )). خیلي خوب پرورانده شده بود((آثار نوور و 

ولي طرفداران پیچیني آرمید را بھ عنوان صیقل زدن و جالدادن آثار لولي و رامو ; كردنداستقبال خوبي 
. آنھا با اشتیاق بھ انتظار آن بودند كھ پرچمدارشان روالن خود را بھ روي صحنھ آورد. محكوم كردند

من : ((و گفت پیچیني این اثر را با یادداشتي حاكي از تعذر و دفاع از خود بھ ماري آنتوانت تقدیم داشت
كھ، آواره و دور افتاده، در كشوري بودم كھ ھمھ چیز آن برایم تازگي داشت، و یك ھزار اشكال مرا در 

لحظاتي بود كھ وي در .)) كارم مرعوب میكرد، بھ ھمھ شھامت خود نیاز داشتم، و شھامتم مرا ترك گفت
او پایداري كرد و این تسالي خاطر را  .آستانھ دست كشیدن از رقابت و بازگشتن بھ ایتالیا قرار میگرفت

چنین بھ نظر میرسید كھ ). ١٧٧٨ژانویھ  ٢٧(داشت كھ برنامھ افتتاحیھاش با موفقیت روبھرو شده است 
لوبرن شاھد عیني این جنگ  - مادام ویژه . این دو پیروزي یكدیگر را خنثا میكنند، و جنگ مردم ادامھ یافت

در آنجا طرفداران گلوك و پیچیني چنان بشدت . باغ پالھ روایال بود صحنھ عادي نبرد((; او میگوید. بود
در ماه مارس گلوك بھ وین بازگشت و در فرنھ توقف كرد .)) نزاع میكردند كھ چندین دوئل نتیجھ آن بودند

 فرانسوا گیار براساس - یكي از اینھا را نیكوال . او دو لیبرتو با خود بھ وطنش برد. تا از ولتر دیدن كند
ایفیژني در تاوریس اثر اوریپید نوشتھ بود، و دیگري را بارون ژان باتیست دو چودي براساس داستان اخو 

براي نبردي دیگر احساس آمادگي  ١٧٧٨او روي ھر دو كتاب كار میكرد، و در پائیز . و ناركیسوس
در اپراي پاریس آنچھ  ١٧٧٩مھ  ١٨و در ; بدین ترتیب، در ماه نوامبر وي بار دیگر در پاریس بود. میكرد

. را كھ بسیاري از دانشپژوھان این رشتھ بزرگترین ساختھ او میدانند بھ نام ایفیگنیا در تاوریس ارائھ كرد
گاھي ; داستان آن غمانگیز، و قسمت زیادي از موسیقي آن بھ نحو یكنواختي پرگالیھ و شكوھآمیز است

ولي وقتي كھ برنامھ بھ . میشود احساس خستگي میكند انسان از نوحھسرایي ایفیژني كھ با صداي زیر اجرا
پایان میرسد و طلسم موسیقي و ابیات عقل شكاك ما را بھ سكون و آرامش درمیآورد، متوجھ میشویم كھ 

یكي از معاصران اظھار میداشت كھ در این اثر قطعات خوب بسیار . نمایشنامھاي عمیق و نیرومند دیدھایم
تماشاگران نخستین .)) تنھا یك قطعھ خوب در آن بود، و آن ھمھ نمایشنامھ بود((: آبھ آرنو میگفت. بودند

  . شب از این نمایشنامھ تحسین و تشویق بسیار پرسروصدایي بھ عمل آوردند

 ٢١(گلوك باشتاب در عرضھ نمایشنامھ دیگر خود بھ نام اخو و ناركیسوس خدایان را بھ مبارزه طلبید 
و اعالم داشت كھ ) اكتبر(ناكامي روبھرو شد، و استاد با خشم از پاریس رفت  این اثر با). ١٧٧٩سپتامبر 

اگر او مانده بود، میتوانست یك ایفیگنیا در تاوریس . از فرانسھ سیر شده است و دیگر اپرا نخواھد نوشت
 ٢٣(برنامھ افتتاحیھ . دیگر را، كھ توسط پیچیني پس از دو سال تالش روي صحنھ آورده شده بود، بشنود

با حسن قبول روبھرو شد، ولي در شب دوم مادموازل الگر، كھ در نقش ایفیژني آواز ) ١٧٨١ژانویھ 
میخواند، بھ طرزي چنان آشكار مست بود كھ سوفي آرنو با نامیدن نمایشنامھ بھ عنوان ایفیگنیا در شامپاني 

پیچیني با خوشرویي بھ ; یان داداین سوحادثھ پیشبیني نشده بھ جنگ اپرایي پا. برنامھ را بكلي خراب كرد
  . شكست اعتراف كرد

  او  ١٧٨٠فوریھ  ١٠در . گلوك در وین رویاي پیروزیھاي دیگري را در سر میپروراند
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من خیلي پیر : ((وایمار كھ در آثار گوتھ از وي نام برده شده است، نوشت - بھ كارل آوگوست، دوك ساكس 
با این وصف، احساس ; خاطر ملت فرانسھ صرف كردھامشدھام، و بھترین نیروھاي ذھني خود را بھ 

در این وقت او پارھاي از .)) میكنم كششي دروني مرا وادار میكند كھ چیزي براي كشور خود بنویسم
 ١٧٨١در آوریل . قصاید كلوپشتوك را بھ موسیقي درآورد، كھ بھ صورت زیباترین اشعار آواز عرضھ شد

دم وین از ایفیگنیا در تاوریس و تجدید حیات اورفئوس و آلسست وي را او دچار سكتھ شد، ولي استقبال مر
، بھ ھنگام پذیرایي از دوستان خود، یك جرعھ بزرگ مشروب قوي كھ ١٧٨٧نوامبر  ١۵در . تسلي بخشید

پیچیني، كھ در ناپل بود، . بر او منع شده بود خورد، بھ تشنج دچار شد، و ظرف چھار ساعت جان سپرد
ایتالیا، كھ . كرد وجوھي براي اجراي كنسرتھاي ساالنھ بھ یادبود رقیب خود جمع آوري كندبیھوده تالش 

موتسارت از روش ایتالیاییھا پیروي ; ھمچنان بھ دنبال ملودي روان بود، اصالحات گلوك را نادیده گرفت
ولي ھردر، كھ . كرد، و میبایستي از این عقیده كھ موسیقي باید خدمتگزار شعر باشد سخت یكھ خورده باشد

در آخر این دوران خالق وارد صحنھ شد و با آگاھي محدودي درباره باخ و ھایدن و موتسارت بھ این 
  . دوران نظر میافكند، گلوك را بزرگترین آھنگساز قرن خواند

II - ١٨٠٩ - ١٧٣٢: یوزف ھایدن   

رش با ھیچ كس دعوا دوست داشتن ھایدن آسانتر از گلوك است، زیرا وي مردي بود كھ جز با ھمس
نمیكرد، رقیبان خود را بھ مثابھ دوستان خویش میستود، روح نشاط بھ موسیقي خود میدمید، و سرشتش 

  . طوري بود كھ نمیتوانست آثار حزن آور بھ وجود آورد

پدرش یك واگونساز و نقاش منازل در روھراو، شھري كوچك . وي از لحاظ خانوادگي مزایایي نداشت
پدر و مادرش ھر دو از . مادرش در نزد كنتھاي ھاراخ آشپزي میكرد. ھنگري، بود -اتریش واقع در مرز 

او . كروآت بودند نھ آلماني، و بسیاري از ملودیھاي ھایدن طنیني از آوازھاي كروآتي داشتند -نژاد اسالو 
نام فرانتس یوزف وي بھ . دومین فرزند از دوازده فرزند خانواده بود، كھ شش تاي آنھا در كودكي مردند

  . ولي رسم بر این بود كھ اطفال را بھ نام دوم صدا كنند; ھایدن تعمید داده شد

در سن شش سالگي وي را نزد یكي از بستگانش بھ نام یوھان ماتیاس فرانك، كھ در ھاینبورگ مدرسھاي 
تا ساعت ده آغاز  در آنجا روزھایش با كالسھایي از ساعت ھفت. داشت، فرستادند تا در آنجا زندگي كند

از ساعت دوازده تا سھ بعد از . میشد، سپس مراسم قداس انجام میگفت، و بعد براي ناھار بھ خانھ میرفت
آموزشش وي را فردي مذھبي بار آورد، و او . ظھر باز بھ كالس میرفت، و بعد در موسیقي تعلیم میگرفت

  ھرگز تقدس خود را از دست 
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مادرش آرزو داشت او را كشیش كند، و وقتي او . كاخ نداد. یوزف ھایدن): ١٨١٠-١٧۵٨(جان ھاپنر 
فرانك تمایل این پسربچھ را بھ موسیقي . زندگي پرمخاطره یك موسیقیدان را انتخاب كرد، اندوھگین شد

ید و منظم او مورد تشویق قرار داد، آنچھ را كھ در ذھن داشت بھ وي آموخت، و او را بھ مطالعھ شد
مادام كھ : ((میگفت. ھایدن در سنین كھولت این سختگیري را بھ خاطر داشت و او را عفو كرد. داشت

زندھام نسبت بھ آن مرد بھ خاطر اینكھ مرا چنین سخت بھ كار وا میداشت سپاسگزار خواھم بود، ھر چند 
از دو سال زندگي در نزد فرانك، یوزف پس .)) كھ مقدار كتكي كھ میخوردم از مقدار غذایم بیشتر بود

رویتر عقیده داشت صداي . توسط گئورگ رویتر، رئیس موسیقي كلیساي قدیس ستفان، بھ وین برده شد
  . ضعیف و شیرین ھایدن میتواند محل كم اھمیتي در گروه ھمسرایان برایش تامین كند

مدرسھ ((قامت وارد بدین ترتیب، در سن ھشت سالگي این پسربچھ كمرو ولي پراشتیاق براي ا
ھاي  در این مدرسھ وي در رشتھ. شد كھ در مجاورت كلیساي با شكوه قدیس ستفان قرار داشت)) خوانندگان

در كلیسا و در نمازخانھ . ریاضیات، نویسندگي، التیني، مذھب، خوانندگي، و ویلون درس میخواند
وتھایي كھ براي آواز خواندن در خانھ امپراطوري آواز میخواند، ولي وضع غذایش چنان بد بود كھ از دع

ھا میتوانست عالوه بر آواز خواندن، شكم خود را  اشخاص از وي میشد استقبال میكرد، زیرا در این خانھ
  . نیز پر كند

بھ او )) مدرسھ خوانندگان((برادرش میخائل، كھ پنج سال از او كوچكتر بود، در ھمان  ١٧۴۵در سال 
  . پیوست

وقات بود كھ صداي یوزف ظرافت خود را از دست داد، از او دعوت شد با قبول اختھ تقریبا در ھمین ا
رویتر تا آنجا كھ امكان . شدن صداي سوپرانو خود را حفظ كند، ولي والدینش حاضر نشدند رضایت دھند
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 ، یوزف، كھ اینك شانزده سال داشت، خود را آزاد و بیپول یافت،١٧۴٨سپس در ; داشت او را نگاه داشت
بیني او ; صورتش را آبلھ پر كرده بود. و از نظر ظاھر ھم حسني نداشت كھ بخت بھ رویش لبخند بزند

برجستھ، پاھایش براي بدنش خیلي كوتاه بودند و لباسش ژنده، طرز راه رفتنش ناجور، و رفتارش توام با 
حتي در آن ھنگام در مغز ھنوز در نواختن ھیچ یك از آالت موسیقي مھارتي نیافتھ بود، ولي . خجالت بود

  . خودآھنگھایي ردیف میكرد

یكي از رفقایش، كھ در گروه ھمسرایان بود، یك اطاق زیر شیرواني بھ او پیشنھاد كرد، و آنتون بوخولژ 
او ناچار بود ھر روز بھ اطاق . این پول را ھایدن درستكار بعدا مسترد داشت. فلورن بھ او وام داد ١۵٠

بیشتر . ببرد، ولي یك پیانو كھنھ بھ دست آورد، شاگرد گرفت، و بھ زندگي ادامھ دادزیر شیرواني خود آب 
در یك كلیسا ویولن، و در نمازخانھ خصوصي كنت ; روزھا شانزده ساعت كار میكرد، گاھي ھم بیشتر

. ھاوگویتس، كشیش ماري ترز، ارگ مینواخت، و گاه گاه در كلیساي قدیس ستفان آواز میخواند
او ھایدن را بھ عنوان معلم دختر یكي از ; ي معروف در ھمان ساختمان یك آپارتمان داشتمتاستازیو

ھایدن توسط متاستازیو با پورپورا آشنا شد و حاضر شد بھ خدمت این شاھزاده ; دوستانش بھ كار گماشت
  استادان 

ھاي پرارزشي از این او درس. خوانندگي، بھ ھر اسم كھ باشد، درآید و در عوض در آھنگسازي تعلیم ببیند
و با پیانو، با پورپورا و شاگردانش ; كفشھا، لباس، و كالھگیس استاد را تمیز میكرد; استاد بزرگ میگرفت

جوانان میتوانند از تجربھ من سرمشق : ((بعدھا ھایدن كھ بھ گذشتھ نظر میكرد، گفت. ھمراھي میكرد
او توسط .)) ن ھستم كال نتیجھ شدیدترین نیاز استآنچھ م. بگیرند كھ میتوان از ھیچ، چیزي بھ وجود آورد

كارل یوزف فون فورنبرگ وي را در . دوستان تازھاش با گلوك و دیترسدورف و چند تن از نجبا آشنا شد
براي اقامتي طوالني بھ خانھ ییالقي خویش برد كھ واینتسیرل نام داشت و در نزدیكي ملك  ١٧۵۵سال 

در این وقت وي . كستر ھشت نفري و اوقات فراغتي براي آھنگسازي یافتدر آنجا ھایدن یك ار. واقع بود
بھ ساختمان سھ موومان سونات كھ از كارل فیلیپ امانوئل باخ اقتباس . نخستین كوارتتھاي خود را نوشت

این چھار موومان را براي چھار ساز تنظیم كرد، و بھ كوارتت ; كرده بود یك آھنگ رقص منوئھ افزود
بھ وین بازگشت، شاگردان برجستھاي مانند كنتس فون تون را بھ  ١٧۵۶در سال . دیدش را دادسازي فرم ج

مقام رھبري دستھ موسیقي كنت ماكسیمیلیان فون مورتسین را، كھ یك  ١٧۵٩سوي خود جلب كرد، و در 
 اركستر خصوصي دوازده تا شانزده نفري بود و در زمستان در وین و در تابستان در ویالي كنت دو

براي این گروه  ١٧۵٩ھایدن نخستین سمفوني خود را در . لوكاوك در بوھم موسیقي اجرا میكرد، پذیرفت
  . نوشت

فلورن عالوه بر مسكن و غذا بھ دست میآورد، بھ فكر افتاد كھ بھ قمار  ٢٠٠چون در این وقت وي سالي 
او عاشق دختر ; كالھگیس بوددر میان شاگردانش دو دختر بودند كھ پدرشان سازنده . ازدواج دست بزند

كوچكتر شد، ولي این دختر راھبھ شد، و پدرش اراده خود را بھ ھایدن تحمیل كرد كھ با خواھر بزرگ، 
این دختر سي و یك سالھ بود و ھایدن بیست و ھشت سالھ، این زن اھل ). ١٧۶٠(ماریا آنا، ازدواج كند 

او بھ اندازه یك سر سوزن : ((ھایدن میگفت. درآمددعوا و مرافعھ، بسیار متعصب، مسرف، و نازا از آب 
ھایدن توجھ خود را بھ زنان دیگر معطوف .)) توجھ ندارد كھ شوھرش یك ھنرمند است یا یك پینھدوز

  . داشت

  . در میان شنوندگاني كھ در منزل مورتسین گرد میآمدند، گاھي پرنس پاول آنتون استرھازي نیز دیده میشد

ھنگامي كھ مورتسین ھیئت نوازندگان خود را منحل كرد، پرنس استرھازي ھایدن را بھ عنوان معاون 
در قرارداد، حقوقي ). ١٧۶١(رھبر موسیقي مقر ییالقي خود در آیزنشتات در مجارستان استخدام كرد 

وه بر آن و عال; فلورن در سال و یك صندلي در سر میز افسران برایش پیش بیني شده بود ۴٠٠برابر 
خصوصا باید توجھ داشت وقتي كھ اركستر براي اجراي برنامھ در حضور میھمانان ((مقرر میداشت كھ 

پیراھن سفید، و با ; با جوراب سفید... احضار میشود، نوازندگان باید با لباس متحدالشكل حاضر شوند
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ر ورنر نام داشت، خود را در آیزنشتات، رئیس موسیقي نمازخانھ، كھ گرگو.)) كالھگیس كوچك یا بزرگ
  با موسیقي كلیسا 

   

  

ھایدن كنسرتھایي ترتیب میداد و براي آنھا آھنگ ; سرویس سرگرم میداشت. كاخ استرھازي در آیزنشتات
او چھارده موسیقیدان ھفت خواننده، و یك گروه ھمسرایان، كھ از خدمھ شاھزاده انتخاب شده . میساخت

اركستر و خصوصیات اخالقي شنوندگان در تعیین كیفیت شاد و كوچكي . بودند، در اختیار داشت
روح بانشاط و خوش . دوستداشتني آھنگھایي كھ ھایدن براي خانواده استرھازي مینوشت موثر بودند

آنھا بھ فاصلھ كمي بعد از آمدن وي بھ آیزنشتات، ; مشربش او را در نزد موسیقیدانان محبوب ساختھ بودند
او براي آنھا سونات، تریو، . سال داشت ٢٩میخواندند، و حال آنكھ او در آن وقت تنھا  ))باباھایدن((او را 

ھا، ھر چند  بسیاري از این ساختھ. كوارتت، كنسرتو، آواز، كانتاتھاي متعدد، و حدود سي سمفوني ساخت
یپزیگ، كھ بھ موجب قرارداد بھ شاھزاده تعلق داشتند، منتشر شدند یا بھ صورت دستنویس در وین، ال

  . براي ھایدن شھرت بین المللي كسب كردند ١٧۶۶آمستردام، پاریس، و لندن بھ جریان افتادند و تا سال 

، برادرش میكلوش یوزف بھ عنوان رئیس خاندان )١٧۶٢مارس  ١٨(ھنگامي كھ پاول آنتون درگذشت 
ھ بھ لباس الماس نشان میكلوش بھ موسیقي تقریبا ھمان اندازه عالقھ داشت ك. استرھازي جانشین وي شد

  . خود

را خوب مینواخت، و براي ھایدن در ) نوعي آلت موسیقي مشتق از ویوال دا گامبا(او ویوال دي بوردونھ 
شاھزاده من ھمیشھ از كارھایم : ((ھایدن گفت. طي سي سال آمیزش این دو با یكدیگر ارباب مھرباني بود

  . راضي بود
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مرا دلگرم میكرد، بلكھ من بھ عنوان یك رھبر اركستر میتوانستم دست بھ نھ تنھا وي با تایید پیوستھ كارم 
تجربیاتي بزنم و مشاھده كنم كھ چھ چیزھایي اثر مطلوب را میدھند و چھ كارھایي باعث تضعیف آن 

بدین ترتیب میتوانستم كار خود را بھبود بخشم، تغییر دھم، و ھر قدر میخواستم در آن جسارت بھ ; میشوند
كسي نبود كھ حواسم را پرت كند یا زجرم دھد، و من ناچار . ارتباط من با جھان قطع شده بود. مخرج دھ

كمي بعد . درگذشت، و ھایدن رھبر موسیقي شد ١٧۶۶مارس  ۵ورنر در .)) بودم آثار اصیل بسازم
ر منتھي این كاخ را میكلوش د. نقل مكان كردند - شلوس استرھازي  - خانواده میكلوش یوزف بھ كاخ جدید 

شاھزاده بھ این مكان چنان . الیھ جنوبي منطقھ اسقف نشین نویزیدلر در شمال باختري مجارستان ساختھ بود
زمستانھا باز تغییر محل میداد و ; عالقھاي داشت كھ از اوایل بھار تا پایان پاییز در آنجا زندگي میكرد

انندگان از این انزواي روستایي ناراحت نوازندگان و خو. بھ وین میرفت) گاھي با موسیقیدانھاي خود(
ولي حقوق ; بودند، خصوصا اینكھ در طول سھ فصل از سال از زنان و اطفال خود جدا بھ سر میبردند

یك بار ھایدن براي اینكھ بھ كنایھ بھ میكلوش . خوبي بھ آنھا پرداخت میشد و آنان جرئت شكایت نداشتند
را ساخت كھ در اواخرش ) ۵شماره (صي ھستند، سمفوني وداع بفھماند كھ موسیقیدانانش در آرزوي مرخ

آالت موسیقي یكي بعد از دیگري از صفحات نتھا حذف میشدند، موسیقیدان شمع خود را خاموش میكرد، 
شاھزاده متوجھ نكتھ شد و ترتیبي داد كھ این گروه . نتھا و ساز خود را برمیداشت و از صحنھ خارج میشد

  . رودھنري بزودي بھ وین ب

ھایدن، استثنائا، اجازه داشت ھمسرش را نزد خود در استرھازا نگاه دارد، ولي از این امتیاز بھرھگیري 
  . نكرد

وي بھ لویجا پولتسلي، خوانندھاي متوسط كھ ھمراه شوھر ویولن نواز خود آنتونیو براي  ١٧٧٩در سال 
اس میكرد كھ چون كلیساي كاتولیك بھ وي ظاھرا ھایدن احس. كار در استرھازا استخدام شده بود، دل باخت

اجازه نمیداد كھ ھمسر پر دردسرش را طالق گوید، باید از روي ترحم بھ او اجازه دھد گاھي وسایل 
آنتونیو . و از اینرو او كوشش زیادي نمیكرد كھ رابطھ خود را پنھان دارد; سرگرمي براي خود فراھم كند

عتراض موثري بكند، و میدانست تنھا بھ این علت كار وي ادامھ سالخوردھتر و رنجورتر از آن بود كھ ا
در ; این زن با یك پسر دو سالھ بھ استرھازا آمده بود. یافتھ است كھ رھبر موسیقي از لویجا خوشش میآید

او ھر دو بچھ ; پسر دیگري بھ دنیا آورد كھ شایعھپردازان او را بھ حساب بابا ھایدن میگذاشتند ١٧٨٣سال 
  . ت داشت و در تمام دوران حیات خود بھ ھر دو آنھا كمك كردرا دوس

طي آن سالھاي پرمشغلھ در استرھازا، ھایدن، كھ فاقد انگیزه و رقابت خارجي بود، بھ عنوان یك آھنگساز 
او تا سن سي و دو سالگي، یعني سني كھ موتسارت ھمھ آثار خود را بجز ني . بكندي رشد مییافت

بھترین آثار ھایدن پس از رسیدن . پایان رسانده بود، اثر قابل مالحظھاي ایجاد نكردسحرآمیز و ركوئیم بھ 
نخستین سمفوني عمده وي ھنگامي عرضھ شد كھ او تقریبا شصت : وي بھ سن پنجاھسالگي بھ وجود آمدند

چندین اپرا براي اجرا در استرھازا . و اوراتوریو خلقت را در شصت و شش سالگي ساخت; سال داشت
قرار بود این اپرا جزو سلسلھ اپراھایي باشد (شت، ولي وقتي از او دعوت شد در پراگ یك اپرا اجرا كند نو

، در نامھاي كھ حاكي از شكستھ نفسي بزرگوارانھاي )كھ عروسي فیگارو و دون جوواني را در برداشت
  ): ١٧٨٧دسامبر (بود سعي كرد بھ این ترتیب شانھ خالي كند 

اگر میخواھید آن را در پراگ روي صحنھ بیاورید، . ... دارید یك اپرا بوفا اجرا كنمشما از من انتظار 
اپراھاي من از ھیئتي كھ اپراھاي خود را براي آنھا نوشتھام تفكیك ناپذیرند، . نمیتوانم نظرتان را تامین كنم

را میداشتم كھ اگر من افتخار آن . و ھیچ گاه دور از محیط بومي خود اثر مطلوب را نخواھند بخشید
ولي . ماموریت یابم اپراي تازھاي براي تماشاخانھ شما بنویسم، موضوع صورت كامال متفاوتي مییافت

اگر من تنھا . حتي در آن صورت نیز براي من رقابت با موتسارت بزرگ عملي پرمخاطره خواھد بود
نگام گوش دادن بھ آثار میتوانستم عواطفي بھ عمق عواطف خود و ادراكي بھ وضوح ادراك خویش بھ ھ

غیرقابل تقلید موتسارت در ھر دوستدار موسیقي، خصوصا در میان بزرگان، ایجاد كنم، در آن صورت 
. بدون تردید ملل جھان براي داشتن چنین جواھري در درون مرزھاي خود بھ جدل با یكدیگر میپرداختند
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فقدان این . ولي نھ بدون اجر و پاداش مناسبپراگ باید كوشش كند این گنجینھ را در چنگ خود نگاه دارد، 
. اجر و پاداش مناسب اغلب زندگي یك نابغھ بزرگ را پر از اندوه میكند و و نسلھاي آینده فراھم نمیسازد
من از اینكھ ھنوز موتسارت در ھیچ یك از دربارھاي سالطین یا دربار امپراطوري بھ خدمت درآورده 

موتسارت شخصي است كھ ; ینكھ از موضوع دور شدم معذرت میخواھماز ا. نشده است احساس خشم میكنم
خود ھایدن در آرزوي یكي از دربارھا بود كھ در آن استعدادش بالھاي خود . در نزد من بسیار عزیز است

التبھ ھدایایي براي او . ولي او ناچار بود تنھا بھ تعریف و تحسین سالطین قناعت كند; را وسیعتر بگسترد
دیناند چھارم پادشاه ناپل، فردریك ویلھلم دوم پادشاه پروس، و ماریا فئودوروونا مھیندوشس از طرف فر

، كارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، یك انفیھدان طال كھ الماس نشان بود ١٧٨١در سال . روسیھ میرسیدند
را شخصا بھ وي برایش فرستاد، و سفیر كبیر اسپانیا در وین بھ استرھازا سفر كرد تا این گنجینھ كوچك 

تسلیم دارد، شاید بوكریني، كھ در آن وقت در مادرید ساكن بود، در این كار دستي داشت، زیرا وي با چنان 
وقتي كھ مجمع كشیشان كلیساي . را دادند)) ھمسر ھایدن((تعصبي سبك ھایدن را اختیار كرد كھ بھ او لقب 

بھ موسیقي درآورده شود، بھ )) لمھ منجي ماآخرین ھفت ك((جامع كادیث درصدد برآمد ترتیبي دھد تا 
این اثر بزودي در ). ١٧٨۵(ھایدن مراجعھ كرد، و ھایدن با ساختن یك اوراتوریو بھ این دعوت پاسخ داد 

یك تھیھ كننده پاریسي شش  ١٧٨۴در سال . اجرا شد) ١٧٩١در آمریكا ھم در (بسیاري از سرزمینھا 
چند . ش سمفوني بھ نام سمفونیھاي پاریس نظر وي را تامین كردھایدن با تھیھ ش; سمفوني از او خواست

ھایدن، ھم بھ علت احساس وفاداري و ھم بھ . دعوت از وي شد كھ كنسرتھایي را در لندن رھبري كند
ھاي خصوصي وي  موجب قراردادي كھ امضا كرده بود، خود را بھ استرھازا وابستھ میدانست، ولي نامھ

  . بھ یك صحنھ وسیعتر آشكار میكردند اشتیاق روز افزون او را

شاھزاده جدید، آنتون استرھازي، زیاد بھ . شاھزاده میكلوش یوزف درگذشت ١٧٩٠سپتامبر  ٢٨در 
او تقریبا ھمھ موسیقیدانھا را مرخص كرد، ولي ھایدن را بھ طور اسمي نگاه ; موسیقي توجھي نداشت

او تعیین كرد و بھ او اجازه داد ھر جا دلش فلورن براي  ١۴٠٠داشت و یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ 
  . میخواھد زندگي كند

در این وقت پیشنھادھایي چند بھ او عرضھ شدند كھ از ھمھ آنھا فوریتر . ھایدن تقریبا شتابزده بھ وین رفت
ود قرارداد خ; من از لندن آمدھام تا شما را با خود ببرم: ((پیشنھاد یوھان پتر زالومون بود كھ اعالم داشت

لیره دیگر براي شش  ٣٠٠لیره انگلیسي براي یك اپراي جدید،  ٣٠٠او .)) را فردا باھم خواھیم بست
لیره دیگر  ٢٠٠لیره براي بیست كنسرت در انگلستان، و  ٢٠٠لیره براي حق امتیاز آنھا،  ٢٠٠سمفوني، 

ھایدن . لیره ١٢٠٠ھم روي  - براي كنسرتي كھ در آنجا بھ سود ھایدن ترتیب یابد، بھ وي پیشنھاد كرد 
موتسارت از او تقاضا كرد چنان كار پرزحمت . اصال انگلیسي نمیدانست و از دریاي مانش وحشت داشت

اوه، بابا، تو براي این دنیاي پھناور آموزشي نیافتھاي و زبانھاي خارجي خیلي : ((و پرخطري را قبول نكند
او خانھاي را كھ شاھزاده .)) اسر جھان درك میكنندولي زبان مرا در سر: ((ھایدن پاسخ داد!)) كم میداني

میكلوش یوزف در آیزنشتات بھ وي داده بود فروخت، وضع مخارج ھمسر و رفیقھ خود را تامین كرد، و 
  . آخرین روزھاي قبل از حركت خود را با موتسارت گذراند. عازم این ماجراي بزرگ شد

ھایدن .)) بابا، میترسم این آخرین تودیع ما باشد: ((و گفت موتسارت از دیدن منظره رفتن او بھ گریھ افتاد
نخستین . بھ لندن رسیدند ١٧٩١از وین بھ راه افتادند و اول ژانویھ  ١٧٩٠دسامبر  ١۵و زالومون در 

نشریھ مورنینگ كرونیكل با این جملھ گزارش خود را درباره . یك پیروزي بود) مارس ١١(كنسرت او 
ما نمیتوانیم از بروز این امید بسیار مشتاقانھ جلوگیري كنیم كھ نخستین نابغھ ((: این كنسرت پایان داد

.)) دوران در زمینھ موسیقي، بر اثر استقبال بلند نظرانھ ما، ترغیب شود كھ در انگلستان رحل اقامت افكند
پرداخت  مھ یك برنامھ كنسرت كھ بھ سود ھایدن اجرا شد با ١۶ھمھ كنسرتھا خوب برگزار شدند، و در 

در آن ماه وي در كنسرت یادبود ھندل در دیر وستمینستر . لیره بھ وي خاطرش را خوش داشت ٣۵٠
: چنان تحت تاثیر قرار گرفت كھ گریست و با فروتني گفت; شركت كرد و اوراتوریو او، مسیحا، را شنید

جدید یك دانشنامھ افتخاري برني پیشنھاد كرد كھ دانشگاه آكسفرد بھ این ھندل .)) ھندل، استاد ھمھ ما((
ھایدن در ماه ژوئیھ بھ دانشگاه رفت، عنوان دكترا در موسیقي ; این دانشنامھ بھ وي پیشنھاد شد; اعطا كند
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او سھ سال قبل این ; )٩٢شماره (را دریافت داشت، و در آنجا سمفوني سل ماژور خود را اجرا كرد 
حركت آرام و زیباي . بھ عنوان سمفوني آكسفرد شناخت سمفوني را ساختھ بود، ولي از آن پس تاریخ آن را

  . را بھ خاطر میآورد)) لرد رندل((آن آواز قدیمي انگلیسي 

ھایدن كھ نقاط خارج از شھر انگلستان را دیده و آنھا را نمونھاي از قدرت االھي در تبدیل بذر و باران بھ 
ھاي خارج از شھر از وي  وتھایي را كھ بھ خانھاین مناظر میدید، پس از بازگشت بھ لندن، با كمال میل دع

او در آنجا و در شھر لندن، بھ علت خوشرویي و آمادگي خود براي خواندن و نواختن . میشدند میپذیرفت
او عدھاي شاگرد پیشرفتھ براي تعلیم آھنگسازي . در اجتماعات خصوصي، دوستان زیادي بھ دست آورد

با آنكھ ھایدن شصت سال داشت، . و ثروتمند بھ نام یوھاناشروتر بود یكي از اینھا بیوھاي خوشرو. پذیرفت
بھ : ((ھایدن بعدا گفت. باده شھرتش این زن را سرمست كرد، و او عشق خود را بھ ھایدن عرضھ داشت

ضمنا ھمسرش مرتبا از او میخواست كھ بھ .)) احتمال قوي، اگر من مجرد بودم، با او ازدواج میكردم
  . ددموطن خود بازگر

ھمسر من، آن حیوان دوزخي، آن قدر چیز : ((ھایدن در نامھاي بھ لویجا پولتسلي با لحني شكوھآمیز نوشت
با وجود آنكھ در این ھنگام وجود سھ زن بر .)) برایم نوشت كھ من ناچار شدم جواب دھم اصال برنمیگردم

از ) ٩٨تا  ٩٣ھاي  شماره( وجدان و كیسھ او سنگیني میكرد، او سخت بھ كار مشغول شد، شش سمفوني
این سمفونیھا پیشرفت بسیار قابل مالحظھاي نسبت بھ . سمفونیھاي لندن دوازدھگانھ خود را ساخت

شاید سمفونیھاي موتسارت او را بھ تحرك واداشتھ یا . ھایش در آیزنشتات و استرھازا نشان میدھند ساختھ
رده، یا شنیدن آثار ھندل اعماق روح وي را، كھ در استقبالي كھ در انگلستان از او شد وي را سر جرئت آو

ھاي مجارستان دست نخورده مانده بود، بھ جنب وجوش واداشتھ، یا ماجراھاي عاشقانھاش  محیط آرام تپھ
عزیمت از انگلستان برایش مشكل بود، ولي او . او را بھ سوي عواطف لطیف و نشاط ساده سوق داده بود

استرھازي داشت، و این شاھزاده اصرار میورزید كھ ھایدن بازگردد و در  قراردادي با شاھزاده آنتوان
بدین ترتیب، در اواخر . جشنھایي كھ براي تاجگذاري امپراطور فرانسیس دوم تدارك شده بود شركت جوید

از كالھ بھ بروكسل و بن رفت، با بتھوون . ، او بار دیگر بھ مقابلھ با دریاي مانش رفت١٧٩٢ماه ژوئن 
آشنا شد، در مراسم تاجگذاري در فرانكفورت شركت كرد، و در ) در آن وقت بیست و دو سال داشتكھ (

  . ژوئیھ بھ وین رسید ٢٩

ھیچ روزنامھاي بازگشت وي را ذكر نكرد، ھیچ كنسرتي براي او ترتیب داده نشد، و دربار وي را ندیده 
  . گرفت

ھایدن بھ بیوه . یكرد، ولي او دیگر وجود نداشتاگر موتسارت ھنوز در قید حیات بود، از او استقبال م
موتسارت نامھاي نوشت و گفت حاضر است بھطور رایگان بھ پسر موتسارت درس بدھد، و بھ ناشران 

وي با ھمسرش در خانھاي سكنا گزید كھ اینك بھ . اصرار ورزید تا آھنگھاي موتسارت را بیشتر چاپ كنند
ھمسرش میخواست این ملك بھ اسم او شود، . و آن محافظت میشودا) ١٩ھایدن گاسھ (عنوان موزه ھایدن 

نزد وي آمد تا بھ  ١٧٩٢بتھوون در ماه دسامبر . نزاعھاي میان این دو شدت یافت. ھایدن امتناع كرد
ھایدن وي را . بتھوون مغرور و سلطھجو بود. این دو نابغھ با یكدیگر ھماھنگي نداشتند. تحصیل پردازد

میخواند و چنان غرق در كار خود بود كھ نمیتوانست تمرینھاي شاگرد خود را از  ))آن مغول بزرگ((
این . بتھوون در خفا معلم دیگري یافت، ولي بھ گرفتن درس از ھایدن ادامھ داد. روي وجدان اصالح كند

ولي بسیاري از قطعات نخستین او بھ سبك ھایدن )) ;من از او چیزي نیاموختھام: ((غول جوان میگفت
  . ودند، و بعضي از آنھا ھم بھ استاد سالخورده تقدیم شده بودندب

كنت فون ھاراخ بناي  ١٧٩٢درك ارزش آثار ھایدن در اتریش افزایش یافت، و در روھراو در سال 
ولي خاطره پیروزیھا و . یادبودي بھ منظور تجلیل از این فرزند شھر، كھ اینك مشھور شده بود، برپا كرد

و وقتي زالومون یك پیشنھاد اشتغال مجدد در لندن، شامل نوشتن شش . تان ھنوز تازه بوددوستیھا در انگلس
از وین حركت كرد  ١٧٩۴ژانویھ  ١٩وي در . سمفوني تازه، بھ او كرد، این آھنگساز فورا آن را پذیرفت
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نخستین، و در چھارم فوریھ بھ لندن رسید، این اقامت ھجده ماھھ در انگلستان بھ ھمان اندازه اقامت 
مورد حسن ) ١٠۴تا  ٩٩ھاي  شماره(دومین سلسلھ از سمفونیھاي لندن . موفقیتي دلگرم كننده در برداشت

شاگردان براي . لیره درآمد خالص برایش داشت ۴٠٠كنسرتي كھ بھ سود وي ترتیب یافت . قبول واقع شد
بار . نزدیكیھا زندگي میكردھر درس یك لیره و یك شیلینگ بھ وي میپرداختند، و خانم شروتر در ھمان 

دیگر او مورد توجھ خاص اشراف قرار گرفت، ھم پادشاه و ھم دشمن پادشاه، پرینس آو ویلز، او را بھ 
ملكھ انگلستان بھ او پیشنھاد كرد چنانچھ حاضر باشد براي فصل دیگر در انگلستان بماند، ; حضور پذیرفتند

او بھ این علت كھ شاھزاده جدید . او داده خواھد شد اقامتگاھي در كاخ وینزر براي مدت تابستان بھ
، خویشتن (!)استرھازي او را احضار كرده است و در عین حال نمیتواند تا این مدت از ھمسرش دور باشد

ھاي  جانشین وي، شاھزاده میكلوش دوم، مایل بود برنامھ; شاھزاده آنتوان درگذشتھ بود. را معذور داشت
 ١۵بدین ترتیب، او با چمدانھاي بستھ و جیب پرپول در . آیزنشتات برقرار كند موسیقي را بار دیگر در

  . از لندن عزیمت كرد و راه موطن خود را در پیش گرفت ١٧٩۵اوت 

پس از دیداري از مجسمھ خود در روھراو، خود را در آیزنشتات بھ میكلوش دوم معرفي كرد و براي 
غیر از تابستان و پاییز، او در خانھ خود در . یقي ترتیب دادھاي موس مناسبتھاي مختلف در آنجا برنامھ

ناپلئون اتریشیھا را از ایتالیا بیرون میراند، و  ١٧٩٧ -  ١٧٩۶در سالھاي . حومھ وین زندگي میكرد
ھایدن بھ خاطر داشت احساساتي . افزایش احساسات انقالبي در اتریش سلطنت ھاپسبورگ را تھدید میكرد

بھ وجود آمده بود چگونھ خاندان ھانوور را در انگلستان تقویت كرده )) ا شاه را حفظ كندخد((كھ با خواندن 
بود، و این سوال برایش پیش آمد كھ آیا امكان ندارد یك سرود ملي ھمان كار را براي امپراطور فرانسیس 

ھ كنت فون این مطلب را ب) فرزند پزشك ماري ترز(دوم انجام دھد دوستش بارون گوتفرید فان سویتن 
این شاعر متني ; زاوراو لئوپولد ھاشكا را مامور كرد متني تھیھ كند; زاوراو، وزیر كشور، پیشنھاد كرد

ھایدن آھنگ یك آواز . تحت عنوان خداوند فرانتس كایزر، فرانتس كایزر خوب مارا سالم بدارد تھیھ كرد
این . ملي ساده ولي تحرك آور بود قدیمي كروآتي را با این متن متناسب ساخت، و نتیجھ آن یك سرود

ھاي عمده در  در ھمھ تماشاخانھ) ١٧٩٧فوریھ  ١٢(سرود ملي نخستین بار در سالروز تولد امپراطور 
 ٧۶ھنگري خوانده شد، و با تغییراتي، بھ صورت موومان دوم كوارتت زھي خود، اپوس  -قلمرو اتریش 

  . ، درآورد٣شماره 

  . قرار داشت، درصدد بر آمد قطعھاي بھ رقابت با اوراتوریو مسیحا بسازد ھایدن، كھ تحت نفوذ شدید ھندل

فان سویتن این ابیات . زالومون اشعاري را كھ از بھشت مفقود میلتن گردآوري شده بود بھ او عرضھ داشت
 ٣٠و  ٢٩این اثر در . را بھ آلماني ترجمھ كرد، و ھایدن اوراتوریو عظیم خود بھ نام خلقت را ساخت

در حضور گروھي از شنوندگاني كھ دعوت شده بودند در كاخ پرنس فون شوارتسنبرگ  ١٧٩٨یل آور
این موضوع با اطمینان (جمعیتي چنان انبوه در بیرون كاخ جمع شده بود كھ پنجاه پلیس سوار . اجرا شد

م در تماشاخانھ شاھزاده ھزینھ اجراي این برنامھ را براي عمو. الزم بود كھ نظم را حفظ كنند) گفتھ میشود
بھ ) فلورن ۴٠٠٠(پرداخت كرد و ھمھ درآمد حاصل از فروش بلیت را  ١٧٩٩مارس  ١٩ملي در 

طولي نكشید كھ این اوراتوریو ; شنوندگان با حرارتي تقریبا مذھبي از این اثر استقبال كردند. آھنگساز داد
را بھ عنوان اینكھ براي موضوعي  كلیساي كاتولیك آن. در تمام شھرھاي عمده قلمرو مسیحیت شنیده میشد

شیلر با بتھوون در مسخره كردن تقلیدي ; چنین با عظمت بیش از حد سبك و شادي آور است محكوم كرد
ولي گوتھ این اثر را مورد تحسین و تشویق قرار داد، ; كھ ھایدن از حیوانات باغ عدن كرده بود ھمعقیده شد

  . ف كورال دیگري در پروس اجرا شدو در قرن نوزدھم این اثر بیش از ھر تصنی

ھایدن نزدیك دو . فان سویتن لیبرتو دیگري را كھ از فصول اثر جیمز تامسن اقتباس شده بود عرضھ داشت
; ، و این كار از نظر سالمتي برایش خیلي گران تمام شد)١٨٠١ -  ١٧٩٩(سال روي آن زحمت كشید 

با حسن قبول روبھرو ) ١٨٠١آوریل  ٢۴(احیھ آن برنامھ افتت. میگفت كھ فصول كمر او را شكستھ است
ھایدن پس از رھبري آخرین ھفت . شد، ولي این اثر شور و ذوق پرسروصدا، و بادوامي بھ وجود نیاورد
  . كلمھ مسیح بھ سود یك بیمارستان، از زندگي فعاالنھ ھنري دست كشید
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درگذشتھ بود، ولي اینك او سالخوردھتر از آن بود كھ از آزادي خود لذتي  ١٨٠٠مارس  ٢٠ھمسر وي در 
او بھ عنوان شیخ آھنگسازان . ببرد، ھر چند كھ ھنوز آن قدر پیر نشده بود كھ از شھرت خویش متمتع نشود

ان مشھور از قبیل كروبیني، موسیقیدان. بیش از ده شھر بھ او عناوین افتخارآمیز اعطا كردند. شناختھ شد
با این وصف، رماتیسم، . برادران وبر، ایگناتس پالیل، و ھومل براي اظھار ارادت نزد وي میآمدند

كامي . سرگیجھ، و بیماریھاي دیگر او را دچار حالت مالیخولیایي، تندخویي، و تقدس توام با وحشت كردند
تسبیح در دست داشت، و گمان میكنم تمام روز ((د كھ از وي دیدن كرد، او را دی ١٨٠۵پالیل، كھ در سال 

ما زیاد نزد او نماندیم، زیرا . ... را بھ نماز و دعا میگذراند، ھمیشھ میگوید كھ پایان عمرش نزدیك است
كروبیني . در آن سال یك گزارش ناصحیح انتشار یافت كھ ھایدن مرده است.)) دیدیم میخواھد دعا بخواند

سبت مرگش نوشت، و پاریس درصدد برآمد كنسرت یادبودي با ركوئیم موتسارت برایش یك كانتانت بھ منا
سپس خبر رسید كھ این مرد سالخورده ھنوز زنده است، وقتي ھایدن این را شنید، اظھار . ترتیب دھد

 ٢٧او آخرین بار در تاریخ .)) من حاضر بودم بھ پاریس بروم تا ركوئیم را شخصا رھبري كنم: ((داشت
كھ خلقت بھ مناسبت نزدیك شدن ھفتاد و ششمین سالروز تولدش در دانشگاه وین اجرا میشد،  ١٨٠٩س مار

ھایدن با ; شاھزاده استرھازي كالسكھ خود را فرستاد تا استاد علیل را بھ كنسرت ببرد. در انظار ظاھر شد
شاھزاده . ه بودند، برده شدیك صندلي بھ تاالر نمایش، بھ میان تماشاگران كھ از نجبا و مشاھیر تشكیل شد

احساسات . بتھوون زانو زد و دستش را بوسید; خانمھا شالھاي خود را بھ دور پیكر او كھ میلرزید پیچیدند
  . در فاصلھ میان پرده ناچار شدند او را بھ خانھ ببرند; بر آھنگساز سالخورده غلبھ یافت

یك گلولھ توپ نزدیك خانھ ھایدن افتاد و خانھ . توپخانھ ناپلئون شروع بھ كوبیدن وین كرد ١٨٠٩مھ  ١٢در 
ھر جا كھ ھایدن ھست ; ھا نترسید بچھ: ((و ساكنان آن را تكان داد، ولي ھایدن بھ آنھا اطمینان داد و گفت

توپخانھ دستگاه ; درست درآمداین حرف در مورد ھمھ آنھا جز خودش .)) آسیبي بھ شما نخواھد رسید
وقتي كھ فرانسویھا شھر را گرفتند، ناپلئون دستور داد یك گارد احترام در جلو . عصبي وي را درھم كوبید
یك افسر فرانسوي بھ ھنگام ورود، یك آریا از خلقت را با سبكي چنان مردانھ و . خانھ آھنگساز مستقر شود

ھمھ . مھ بھ سن ھفتاد و ھفت سالگي درگذشت ٣١او در . تعالي خواند كھ ھایدن او را در آغوش گرف
  . شھرھاي عمده اروپا مراسمي بھ یادبود وي برپا داشتند

وي با متوازن كردن سازھاي زھي با سازھاي . موفقیت تاریخي ھایدن در گسترش فرمھاي موسیقي بود
د براساس آثار سامارتیني، با بنا كردن كار خو. بادي و كوبي بھ اركستر روح و سرزندگي تازھاي داد

شتامیتس، و كارل فیلیپ امانوئل باخ ساختمان سونات را بھ صورت عرضھ، گسترش، و تكرار تمھاي 
او زمینھ را براي آھنگھاي شاد، بھ این عنوان كھ كمتر جنبھ رسمي دارند و براي . متضاد بھ وجود آورد

بھ . د كھ مورد استفاده موتسارت واقع شداجتماعات دوستانھ و غیررسمي مناسبترند، طوري فراھم كر
كوارتت زھي، با گسترش آن بھ چھار موومان، و دادن فرم سونات بھ موومان اول، فرم و تركیب كالسیك 

در این زمینھ، جانشینان وي ناچار بودند ھمان تعداد و كیفیت آالت موسیقي را كھ ھایدن بھكار . آن را داد
وي ھمچنین در مواردي چند زیبایي با نشاط و لطیفي بھوجود آورد كھ . ندبرده بود مورد استفاده قرار دھ

  . بعضي از ما از پیچیدگیھاي پر زحمت كوارتتھاي بتھوون، با احساس آرامش، بھ آن روي میآوریم

نامھایي كھ آنھا دارند آنھایي نیستند كھ وي انتخاب . سمفوني ھایدن ھنوز زندھاند ١١۴سمفوني از  ١٠یا  ٩
در جاي دیگر دیدھایم كھ چگونھ . بود، بلكھ بھ وسیلھ مفسران و ویراستاران بھ آنھا داده شده استكرده 

ھا و آزمایشھاي سامارتیني از اوورتور تكوین و  بر اثر تجربھ) یا صداھاي یكجا جمع شده)) (سینفونیا((
; ني كالسیك پرداختنداشخاص بسیاري قبل از ھایدن بودند كھ بھ قالبگیري ساختمان سمفو; تكامل یافت

وقتي او از استرھازا خارج شد و پا بھ درون جھاني پھناورتر گذاشت، آن قدر سالخورده نشده بود كھ 
سمفوني . نتواند از موتسارت بیاموزد كھ چگونھ ساختمان سمفوني را با مطالب جالب و پراحساس پر كند

، و سمفونیھاي لندن حد اعالي بست قدرت آكسفرد نشانھ صعود وي بھ مدارج باالتر و قدرت بیشتر است
پر نشاط، و شماره ) سمفوني ساعت( ١٠١سمفوني شماره . او را از نظر ساختن سمفوني نشان میدھند

  . كامال برابر با آثار موتسارت است ١٠۴
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بھ طور كلي در آھنگھاي وي كیفیتي از لطف و مھرباني مییابیم كھ ممكن است ھیچ گاه اعماق اندوه یا 
ق را احساس نكرده باشند و احتماال از روي اجبار چنان سریع بھ وجود آمدھاند كھ نتوانستھاند از لحاظ عش

ھایدن آن قدر احساس خوشبختي میكرد كھ . اندیشھ، موضوع، یا نحوه بیان بھ مرحلھ پختگي برسند
ب مھمي در میان نمیتوانست عمیقا بھ مرحلھ بزرگي برسد، و آن قدر بكرات لب بھ سخن میگشود كھ مطل

. با ھمھ اینھا، در آثار سرزندھاش گنجینھاي از نشاط مالیم و ناب وجود دارد. ھایش بھ گوش نمیرسید گفتھ
اشخاص خستھ و فرسوده یا كساني كھ بار امور بر دوششان ((در این آثار، ھمان طور كھ خودش میگفت، 

ھایدن پس از مرگش بزودي .)) ي تازه كنندسنگیني میكرد میتوانستند تسالي خاطري بھ دست آورند و نفس
. آثار وي منعكس كننده دنیایي باثبات و فئودال، و محیطي با امنیت و آسایش اشرافیت بود. از نظرھا افتاد

; این آثار بیش از آن با نشاط و توام با رضامندي خاطر بودند كھ بتوانند قرني آكنده از انقالبھا، بحرانھا
ھنگامي كھ برامس از او تحسین كرد، و دیوسي اثر خود . ي رمانتیك را اقناع كنندسرمستیھا، و نومیدیھا

در آن وقت افراد متوجھ . را نوشت، ھایدن بار دیگر مورد توجھ قرار گرفت) ١٩٠٩(تجلیل از ھایدن 
فتر شدند با آنكھ رافائل و میكالنژ دنیاي موسیقي، كھ پس از وي آمدند، افكاري عمیقتر را با مھارتي ظری

ھاي خود گنجاندھاند، بھ این علت توانستند چنین كنند كھ ھایدن و اسالف وي فرمھا را قالبگیري  در ساختھ
من میدانم خداوند استعدادي : ((ھایدن میگفت. كرده بودند تا اینان آثار زرین خود را درون آنھا جاي دھند

فكر میكنم وظیفھ خود را انجام داده . رمبھ من اعطا كرده است و من بھ خاطر آن شكر وي را بھ جاي میآو
  .)) بگذارید دیگران ھم چنین كنند... ; و مقید بودھام

  فصل پانزدھم 

  

  موتسارت

I - ١٧۶۶ -  ١٧۵۶: پسر اعجابانگیز  

این . ھاي دوردست وین بود سالزبورگ مانند پراگ و پرسبورگ و استرھازا، از نظر موسیقي، از قرارگاه
قسمتي از این خصایص معلول معادن نمكي بود كھ نام این شھر را . شھر داراي خصایص ویژه خود بود

ھایي بود كھ آن را دربرگرفتھ بودند، و رودخانھ زالتساخ، كھ  قسمت دیگر ناشي از وجود كوه; میكندتوجیھ 
آن را بھ دو قسمت تقسیم میكرد، و باالخره قسمتي ھم بر اثر این بود كھ این شھر بتدریج در اطراف 

س روپرت اھل ورمس بناشده بھ وسیلھ قدی ٧٠٠صومعھ و اسقف نشیني بھ وجود آمده بود كھ حدود سال 
بھ صورت یكي از شھریاران امپراطوري درآمده بود، و از آن  ١٢٧٨اسقف اعظم این منطقھ در سال . بود

ھر یك از اسقفھاي اعظم منطقھ ھم حكمران كشوري شھر بود و ھم حكمران مذھبي  ١٨٠٢زمان تا سال 
شدند از این شھر مھاجرت كنند، و بدین حدود سي ھزار پروتستان مجبور  ١٧٣٢ - ١٧٣١در سالھاي . آن

از این قسمت . ترتیب سالزبورگ، ھم از نظر سكنھ و ھم از نظر حكومت مذھبي شھري یكسره كاتولیك شد
كھ بگذریم، حكومت اسقف اعظم بر مردم متدین شھر فشار محسوسي نداشت، و سكنھ، كھ درباره اصول 

. لذایذ نفساني و خوشیھاي دنیوي دیگر تمتع میگرفتند مسلم جاودانھاي اطمینان خاطر یافتھ بودند، از
زیگیسموند فون شراتنباخ، كھ در زمان جواني موتسارت سمت اسقف اعظم را بھ عھده داشت، با ھمھ 

  . خوش برخورد و مھربان بود، مگر نسبت بھ بدعتگذاران

را براي تحصیل در سن ھجدھسالگي از موطن خود آوگسبورگ، ظاھ ١٧٣٧لئوپولد موتسارت در سال 
ولي او دلباختھ موسیقي شد، مدت سھ سال بھ عنوان رامشگر . االھیات و كشیش شدن، بھ این شھر آمده بود

  در  ١٧۴٣و خدمتگار در خانھ یكي از اعیان خدمت كرد، و در سال 
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ر اصل اثر در خانھ مسكوني موتسارت در ھیئت اركست. خانواده موتسارت: یوھان نپوموك دال كروچھ
، این دو خوش )١٧۴٧(ھنگامي كھ با آناماریا پرتل ازدواج كرد . اسقف اعظم چھارمین نوازنده ویولن شد

او كنسرتوھا، مسھا، و سمفونیھایي ساخت و كتابي درباره فن . سیماترین زوج سالزبورگ شمرده میشدند
ت آھنگساز دربار اسقف بھ سم ١٧۵٧در سال . نواختن ویولن نوشت كھ تا مدتھاي مدید مورد احترام بود

ماریانا، (از ھفت فرزندش تنھا دو تن از مرحلھ طفولیت پافراتر گذاردند، ماریا آنا . اعظم منصوب شد
نام . (بھ دنیا آمد ١٧۵۶ژانویھ  ٢٧بھ دنیا آمده بود، ولفگانگ آمادئوس كھ در  ١٧۵١كھ در ))) نانرل((

قدیسان بود، عبارت بود از یوآنس كریسوس  كامل این پسر كھ حاكي از طلب نظر مساعد چند تن از
تئوفیلوس از یوناني بھ التیني آمادئوس، یعني دوستدار خداوند، ; توموس ولفگانگوس تئوفیلوس موتسارت

ھاي وي بھ پسرش گرمي  لئوپولد شوھر و پدري خوب بود، با اخالص و زحمتكش بود، نامھ.) ترجمھ میشد
كھ در آن قدري بیپردگي و بیحیایي مجاز  -خانھ موتسارت . ستندمحبت دارند و از حكمت و خرد خالي نی

  . بھشت عالقھ متقابل، تقدس والدین، لودگیھاي كودكانھ، و موسیقي بیحدوحصر بود -داشتھ میشد 

موتسارت بھ . از ھر بچھ آلماني انتظار میرفت تا حدودي با نواختن یكي از آالت موسیقي موسیقیدان شود
ماریانا در سن یازدھسالگي در نواختن . با بھ اطفال خود، بھ آنھا موسیقي یاد میدادموازات آموختن الف

ولفگانگ، كھ پیشقدمي خواھرش او را بھ تحرك واداشتھ بود، با اشتیاق بھ پیانو روي . كالویكورد استاد بود
و در ; اختدر چھار سالگي چند قطعھ را از حفظ مینو; ھایي میزد وي در سن سھ سالگي تك ضربھ. آورد

لئوپولد با صرف . پنجسالگي قطعاتي از خود ساخت كھ پدرش در حین نواختن آنھا را روي كاغذ نوشت
نظر كردن از سودي كھ پذیرفتن شاگرد دیگر برایش داشت، ھم خویش را تنھا مصروف اطفال خود كرد، 

ستاد، زیرا میخواست در او ولف را بھ مدرسھ نفر. زیرا میخواست ھمھ توجھ خود را بھ آنان تخصیص دھد
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ظاھرا انضباط آلماني تا حدودي بھ كار برده میشد، ولي در این مورد . ھمھ چیز خودش معلم وي باشد
خود پسرك ساعتھاي متمادي روي پیانو كار میكرد و آن قدر میماند تا بزور . احتیاج زیادي بھ این كار نبود
  : برایش نوشت سالھا بعد لئوپولد. او را از پشت پیانو دور كنند

تو ھم بھ عنوان یك كودك و ھم بھ صورت یك پسربچھ بھ جاي آنكھ رفتاري كودكانھ داشتھ باشي، جدي 
و وقتي پشت پیانو مینشستي، یا بھ نحوي دیگر سرگرم موسیقي بودي، نمیتوانستي كوچكترین ; بودي

شخاصي كھ مراقب تو بودند قیافھات چنان جدي بود كھ بسیاري از ا. شوخي را نسبت بھ خودت تحمل كني
پیشبیني میكردند كھ تو بھ علت استعداد زودرس و قیافھ جدي خود، قبل از موقع چشم از جھان خواھي 

، در حالي كھ آلمان ھنوز بھ علت جنگ در حال از ھم گسیختگي بود، لئوپولد پسر ١٧۶٢در ژانویھ . بست
و در ماه سپتامبر نیز آنان را بھ وین ; نطقھ، بنمایاندو دختر خود را بھ مونیخ برد تا ھنر آنھا حكمران آن م

ولفگانگ ; ماري ترز و فرانسیس اول از این اطفال خیلي خوششان آمد; آنھا بھ شونبرون دعوت شدند. برد
و چون امپراطور او را بھ مبارزه خواند، ; بھ دامن امپراطریس پرید و او را در آغوش گرفت و بوسید

. نواخت و كالویكوردي را كھ كلیدھایش را با پارچھ پوشانده بودند بدون اشتباه زد ویولن را با یك انگشت
مھیندوشس ماریا ; ولفگانگ با شاھدختھا جست و خیز میكرد كھ پایش بھ چیزي خورد و بھ زمین افتاد

خوبي شما شخص ((ولفگانگ بھ او گفت، . آنتونیا كھ ھفتسال داشت او را بلند كرد و مورد نوازش قرار داد
بیش از ده تن از .)) من با شما ازدواج خواھم كرد: ((و سپس با لحني حاكي از سپاسگزاري افزود)) ھستید

اشراف درھاي منزل خود را بھ روي خانواده موتسارت گشودند، از موسیقي كھ این گروه سھ نفري 
مدت دو ھفتھ بھ علت مخملك  سپس پسرك. مینواختند بھ حیرت آمدند، و پاداش آنان را با پول و ھدایا دادند

 ١٧۶٣در ژانویھ . این نخستین بیماري از سلسلھ بیماریھایي بود كھ سفرھاي او را ضایع میكرد. بستري شد
  . این دستھ ھنرمندان بھ سالزبورگ بازگشتند

اسقف اعظم با گذشت این موضوع را كھ لئوپولد از مدت مرخصي خود تجاوز كرده بود نادیده گرفت و 
ژوئن بھ علت اینكھ او بار  ٩ولي در . بر آن او را بھ مقام معاونت رئیس موسیقي نمازخانھ ارتقا دادعالوه 

این بار ھمسر خود را نیز ھمراه برد تا آنان . دیگر راه سفر در پیش گرفت، از ترفیعات بعدي محروم شد
اي ھمیشھ كودكان اعجوبھ باقي ھنرنمایي نوباوگان خود را بھ اروپا نشان دھند، زیرا آنھا نمیتوانستند بر

شصت سال بعد گوتھ بھ خاطر ; در ماینتس اطفال دو كنسرت دادند، و در فرانكفورت چھار كنسرت. بمانند
)) مرد كوچولو با كالھگیس و شمشیر((آورد كھ صداي آھنگھاي یكي از این اطفال را شنیده و چگونھ از 

ولف بھ وسیلھ پدرش بھ عنوان . این صورت ملبس میكرد بھ حیرت آمده بود، زیرا لئوپولد پسر خود را بھ
اوت  ٣٠ھاي مورخ  اعالني در یكي از روزنامھ. یك اعجوبھ غیرعادي مورد بھره كشي قرار گرفت

  : در فرانكفورت وعده میداد كھ در كنسرت آن شب ١٧۶٣

بزرگ را خواھد ھاي استادان  دختر كوچولو كھ در دوازدھمین سال زندگي خویش است مشكلترین ساختھ
او ھمچنین یك ; نواخت، و پسرك ھنوز ھفت سال ندارد با كالویكورد یا كالوسن آھنگ اجرا خواھد كرد

كنسرتو براي ویولن خواھد نواخت و با كالویكوردي كھ كلیدھاي آن با پارچھاي پوشیده خواھند بود، در 
او فورا ھمھ نتھایي را . كلیدھا را میبیندھمراھي با سمفونیھا بھ ھمان سھولت ھمراھي خواھد كرد كھ انگار 

كھ از دور نواختھ شوند اسم خواھد برد، اعم از اینكھ این نتھا بتنھایي یا چند نت ھمزمان باھم، با پیانو یا با 
و باالخره با كالوسن یا ارگ ھر قدر و در . نواختھ شوند - زنگ، لیوان، یا زنگ ساعت  -ھر آلت دیگر 

  . شود آنا و بدون تدارك قبلي خواھد نواخت ھر مایھاي كھ خواستھ

این گونھ تحمیلھا بھ استعداد این پسر بچھ ممكن است لطمھاي بھ سالمت باشد، ولي ظاھرا او بھ ھمان 
  . اندازه از تشویقھا و كف زدنھا لذت میبرد كھ پدرش از وجوه دریافتي آن حظ میبرد

در . ني با یاس روبھرو شدند، ولي در آخن كنسرتي دادندآنھادر كوبلنتس برنامھ اجرا كردند، در بن و كولو
بروكسل انتظار داشتند كھ فرماندار كل، پرنس كارل لورن، با حضور خود در برنامھ آنھا بھ آن افتخار 

  : لئوپولد با خشم گفت. بخشد، ولي او مشغول بود
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عالیجناب جز شكار، خوردن، و . ما تقریبا سھ ھفتھ است كھ در بروكسل ھستیم و ھیچ اتفاقي نیفتاده است
من اعتراف میكنم كھ در . آشامیدن كاري نمیكند، و دست آخر ھم ممكن است ما متوجھ شویم پولي ندارد

با این ھمھ انفیھدان، كیفھاي . اینجا ھدایاي گوناگوني دریافت داشتھایم، ولي مایل نیستیم آنھا را نقد كنیم
  . ھیم توانست یك دكھ باز كنیمچرمي، و ھدایاي كوچك دیگر ما بزودي خوا

پولھا جمع آوري شدند و گروه ; یك كنسرت ترتیب یافت; سرانجام پرنس حاضر شد بھ تماشاي برنامھ بیاید
  . ھنري عازم پاریس گشت

آنھا براي . ھاي ناھموار و خراب، بھ پاریس رسیدند پس از سھ روز حركت در جاده ١٧۶٣نوامبر  ١۵در 
رفینامھ داشتند، ولي ھیچ كدام از آنھا ارزش نامھاي را كھ بھ ملشیور گریم نوشتھ بسیاري از سرشناسان مع

او ترتیبي داد كھ خانواده موتسارت از طرف مادام دوپومپادور، خانواده سلطنتي، و . شده بود نداشت
در این وقت درھاي مجللترین . سرانجام از طرف لویي پانزدھم و ملكھ ماري لشچینسكا پذیرفتھ شوند

كنسرتھاي عمومي و خصوصي بخوبي برگزار میشدند، و گریم . منازل بھ روي این میھمانان گشوده شدند
  : با شوق و ذوق براي خوانندگان نشریھاش نوشت

معجزات واقعي نادرند، ولي وقتي ما فرصت آن را داشتھ باشیم كھ یكي از این معجزات را ببینیم، چقدر 
یك رھبر موسیقي اھل سالزبورگ بھ نام موتسارت با دو تن از زیباترین اطفال جھان بھ اینجا ! زیباست

طوالنیترین و مشكلترین دخترش كھ یازده سال دارد پیانو را با شكوھترین شیوه مینوازد، و . آمده است
برادرش كھ در فوریھ آینده ھفتسالھ خواھد شد پدیدھاي چنان . قطعات را با دقت حیرت انگیزي اجرا میكند

دستھایش بھ قدر كافي . ... خارق العاده است كھ انسان بسختي میتواند آنچھ را بھ چشم میبیند باور كند
او مدت یك ساعت في البداھھ مینوازد، و خود را . ... دھاي موسیقي را بگیرن بزرگ نیستند كھ بعضي پرده

امكان ندارد كھ متبحرترین رھبر . ... ھاي وجدآور تسلیم الھام نبوغ خویش میكند با گنجینھاي از اندیشھ
براي . ... موسیقي بتواند بھ اندازه این بچھ از آرموني و زیر و بم صداھا اطالعاتي چنین عمیق داشتھ باشد

او با سھولتي حیرتانگیز مینویسد، و میسازد، و الزم . ھ جلویش بگذارید ھیچ كاري ندارداو كشف آنچ
من یك قطعھ مونوئھ براي او نوشتم و از او خواستم یك . نمیبیند سر پیانو برود و دنبال نتھاي خود بگردد

  . ... نوشت او قلمي برداشت و، بدون رفتن بھ طرف پیانو، آھنگ بم آن را. قسمت بم بھ آن بیفزاید

چقدر جاي تاسف است . ... اگر من بیش از این بھ آھنگھاي این بچھ گوش دھم، مرا بكلي گیج خواھد كرد
  ! كھ موسیقي در این كشور این قدر كم درك میشود

در لندن جورج سوم ). ١٧۶۴آوریل  ١٠(این خانواده پس از پیروزیھاي بسیار در پاریس، عازم كالھ شد 
مھ ولفگانگ مدت چھار ساعت در نزد پادشاه و درباریان آثار ھندل،  ١٩در . ذیرفتآنھا را بھحضور پ

او با نواختن خود با آواز ملكھ شارلت ھمراھي كرد و في ; باخ، و دیگر استادان را بھ محض رویت نواخت
در  ١٧۶٢یوھان كریستیان باخ، كھ در سال . البداھھ یك ملودي تازه براي آھنگ بم یك آریاي ھندل ساخت

ھر كدام از آنھا . لندن مستقر شده بود، این پسربچھ را روي زانوھاي خود نشاند و با او یك سونات نواخت
یك قسمت از آن را مینواخت، و این كار با چنان دقتي انجام شد كھ ھیچ كس نمیتوانست تصور كند دو نفر 

  . آن را اجرا میكنند

. دنبال آن را گرفت، باز مثل اینكھ دو نابغھ یك نفر بودند باخ شروع بھ نواختن یك دستگاه كرد، ولفگانگ
 ۵در . ھاي موتسارت تاثیر نفوذ یوھان كریستیان باخ را نشان میدادند از آن پس، بھ مدت چند سال، ساختھ

ولي . لیره درآمد خالص براي لئوپولد روحش را شاد كرد ١٠٠ھا كنسرتي دادند كھ با بیش از  ژوئن بچھ
شدید گلو مبتال شد، و خانواده براي یك استراحت ھفت ھفتھاي بھ چلسي در جنوب باختري پدر بھ تورم 

  ). ١٩و  ١۶كا (در خالل این مدت، ولفگانگ، كھ اینك ھشت سال داشت، دو سمفوني ساخت . لندن رفت
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قف اعظم ولي در لیل پدر و پسر ھر دو مریض شدند و با آنكھ اس. ژوئیھ آنھا از لندن بھ ھلند رفتند ٢۴در 
آنھا در . فون شراتنباخ مدتي پیش از آن خواستار بازگشت لئوپولد شده بود، سفر آنھا یك ماه بھ تعویق افتاد

سپتامبر بھ الھھ رسیدند، ولي روز بعد نوبت ماریانا بود كھ بیمار شود، و او چنان حالش بد شد كھ در  ١١
ھنوز . نگ بدون كمك خواھرش كنسرتي دادسپتامبر ولفگا ٣٠در . اكتبر برایش طلب آمرزش كردند ٢١

بھ  ١٧۶۶ماریانا كامال خوب نشده بود كھ برادرش بھ تب دچار شد، و خانواده ناچار شد وقت را تا ژانویھ 
در این وقت ; فوریھ آنھا در آمستردام كنسرتھائي دادند ٢۶ژانویھ و  ٢٩در . بیكاري پر ھزینھاي بگذراند

ھا، پسرك  در خالل این ماه. در مقابل شنوندگان اجرا شد) ٢٢كا (تسارت براي نخستین بار یك سمفوني مو
بسیاري از اثاث آنھا در پاریس جا . در ماه مھ آنھا بھ پاریس بازگشتند. با حرارت بسیار آھنگ میساخت

آنھا بار دیگر در ورساي و در اماكن عمومي . گریم براي آنھا مسكن راحتي فراھم كرد. گذارده شده بود
  . ژوئیھ نتوانستند خود را از این پایتخت جذاب دور كنند ٩امھ اجرا كردند، و تا برن

چھار ھفتھ در لیون گذراندند، سھ ھفتھ ; در دیژون آنھا بھ عنوان میھمانان پرنس دو كنده مدتي بیكار گشتند
سپس ; شینگندر ژنو، یك ھفتھ در لوزان، یك ھفتھ در برن، دو ھفتھ در زوریخ، و دوازده روز در دوناو

در اینجا ولفگانگ . در مونیخ توقف طوالنیتر بود; توقفھاي كوتاھي در بیبراخ، اولم، و آوگسبورگ كردند
، پس از سھ سال و نیم غیبت، خانواده بھ سالزبورگ ١٧۶۶سرانجام در اواخر نوامبر . بار دیگر بیمار شد

موقع میتوانستند آسایش موطن خود را درك اسقف اعظم سالخورده آنھا را بخشید، و آنھا در این . بازگشت
  . ھمھ چیز بر وفق مراد بھ نظر میرسید، ولي موتسارت دیگر ھیچ گاه كامال سالم نبود. كنند

II - ١٧٧٧ -  ١٧۶۶: نوجواني  

او پسرش را تحت یك دوره آموزش دشوار در زمینھ كنترپوان، باس . لئوپولد كارفرمایي بیگذشت بود
ھنگامي كھ . شیفره، و دیگر عناصر آھنگسازي كھ از موسیقي آلماني و ایتالیایي بھ وي رسیده بود قرار داد

رش در این كار بھ وي اسقف اعظم شنید كھ ولفگانگ آھنگ میسازد، این سوال برایش پیش آمد كھ آیا پد
او را از ; كمك میكند یا نھ براي روشن شدن این مطلب، او از بچھ دعوت كرد مدت یك ھفتھ نزد او بماند

ھرگونھ امكان كمك از خارج بھ دور داشت، و سپس كاغذ و مداد و كالوسني در اختیار او قرار داد و از 
در پایان ھفتھ موتسارت . رمان از ده فرمان بسازداو خواست قسمتي از یك اوراتوریو را درباره نخستین ف

او بھ رئیس كنسرت خود . بھ اسقف اعظم گفتھ شد كھ این اثر در خور تمجید است; نتیجھ را ارائھ داد
ماموریت داد قسمت دوم را بسازد، و نوازنده ارگش قسمت سوم آن را ) برادر یوزف ھایدن(میخائل ھایدن 

اجرا، و معلوم شد كھ ارزش آنرا  ١٧۶٧مارس  ١٢اسقف اعظم در تاریخ تمام این كار در كاخ ; ساخت
در كاتولوگ كوخل  ٣۵قسمت موتسارت اكنون بھ عنوان شماره . دارد كھ در دوم آوریل تكرار شود

   .استگنجانده شده 

خبر یافت مھیندوشس ماریا ژوزفا بزودي با فردیناند پادشاه ناپل ازدواج خواھد كرد، با خود  لئوپولد چون
چنین اندیشید كھ مراسم ازدواج، كھ در دربار امپراطوري انجام خواھد شد، فرصت تازھاي براي 

دربار  آنھا اجازه ورود بھ. خانواده عازم وین شد ١٧۶٧سپتامبر  ١١در . فرزندانش فراھم خواھد ساخت
را یافتند، و نتیجھ این شد كھ ھم ولفگانگ و ھم ماریانا از عروس آبلھ گرفتند والدین غمگین اطفال اعجوبھ 
خود را بھ اولموتس واقع در موراوي بردند، و در آنجا كنت پود ستاتسكي بھ آنھا محل اقامت داد و از آنھا 

ھم ; خانواده بھ وین بازگشت ١٧۶٨ ژانویھ ١٠در . روز نابینا بود ٩موتسارت مدت . توجھ كرد
امپراطریس و ھم یوزف دوم بگرمي از آنھا استقبال كردند، ولي دربار عزادار مرگ عروس بود و 

  . كنسرت دادن ناممكن

  ). ١٧۶٩ژانویھ  ۵(خانواده پس از غیبت طوالني و بیفایده بھ سالزبورگ بازگشت 
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اخر سال لئوپولد بھ این نتیجھ رسید كھ آنچھ میتوانستھ ولي در او; موتسارت بھ تحصیل نزد پدرش ادامھ داد
او، كھ . بھ این پسر یاد داده است، و آنچھ ولفگانگ الزم دارد آشنایي با زندگي موسیقي ایتالیاست

 ١٣ھایي از یوھان ھاسھ و دیگران براي استادان ایتالیایي دریافت داشتھ بود، بھ اتفاق پسرش در  معرفینامھ
. راه افتاد و ماریانا و مادرش را در سالزبورگ گذارد تا جاي پایي در آن شھر نگاه دارد بھ ١٧۶٩دسامبر 

عصر روز بعد موتسارت كنسرتي در اینسبروگ داد و یك كسنرتو ناآشنا را، كھ براي آزمایش مھارتش 
مینھ مھارت خارق العاده او در ز((مطبوعات محل از ; جلوي او گذارده شده بود، بھ محض رویت نواخت

در میالن آنھا با سامارتیني، ھاسھ، و پیچیني آشنا شدند، و كنت فون . تحسین بسیار كردند)) موسیقي
دوكات براي خانواده سود  ١٠٠این كار . فیرمیان براي ولفگانگ برنامھاي براي اجراي یك اپرا تھیھ كرد

فارینلي پس از پیروزیھاي خود . یدنددر بولونیا آنھا صداي فارینلي را، كھ ھنوز اعجابانگیز بود، شن. داشت
آنھا با پدر روحاني مارتیني ترتیبي دادند كھ ولفگانگ بازگردد و براي . در اسپانیا، بھ ایتالیا بازگشتھ بود

در . ، كھ مورد تمناي اشخاص بسیاري بود، امتحان دھد))فرھنگستان فیالرمونیك((دریافت گواھینامھ 
پدر و پسر با . ولد، موتسارت ھمراه ویولن ناردیني، كالوسن نواختفلورانس، در دربار مھیندوك لئوپ

  . شتاب بھ رم رفتند تا در برنامھ موسیقي ھفتھ مقدس شركت داشتھ باشند

در میان رعد و برق و طوفان وارد شدند، و بھ این ترتیب بود كھ لئوپولد  ١٧٧٠آوریل  ١١آنھا در 
آنھا درست .)) اف در میان غرش شلیك توپخانھ وارد شدندمانند اعیان و اشر((میتوانست ادعا كند كھ 

، اثر گرگوریو آلگري، كھ ھر سالھ در آنجا ))میزرره((بموقع رسیدند تا بھ نمازخانھ سیستین بروند و بھ 
  . خوانده میشد، گوش دھند

ست نسخ این كورال مشھور، كھ براي اجرا در چھار، پنج، یا نھ قسمت نوشتھ شده بود، بآساني بھ د
آنھا چھار ھفتھ در رم ماندند . موتسارت دوبار بھ آن گوش داد و بعد از روي حافظھ آن را نوشت; نمیآمدند

راھزنان . مھ عازم مسافرت بھ ناپل شدند ٨در . و در خانھ اشراف كشوري یا كلیسایي كنسرتھایي دادند
قدیس آوگوستینوس سفر كردند كھ از پدر و پسر با چھار راھب از فرقھ . ھا را پر مخاطره كرده بودند جاده

. حمایت االھي برخوردار باشند یا اگر ضرورت اقتضا كرد، طلب مغفرت آمادھاي برایشان فراھم باشد
آنھا یك ماه تمام در ناپل ماندند، زیرا اشراف، از تانوتچي گرفتھ بھ پایین، آنھا را بھ مجالس شبانھ دعوت 

وقتي ولفگانگ در كنسرواتور پیتا برنامھ . ر اختیارشان قرار میدادندمیكردند و كالسكھ و مالزمان اعیاني د
اجرا كرد، شنوندگان خرافاتي مھارت او را بھ یك انگشتر جادویي كھ وي بھ دست داشت نسبت دادند، و 

  . وقتي او آن انگشتر را بیرون آورد و بھ ھمان زیبایي آھنگ نواخت، آنھا سخت بھ حیرت آمدند

مجدد از رم، آنھا براي اظھار عبودیت نسبت بھ مریم عذرا در خانھ مقدسش واقع در پس از بھرھگیري 
موتسارت تقریبا . سپس متوجھ شمال شدند تا سھ ماه در بولونیا بھسر بردند; ھاي آپنن گذشتند لورتو از كوه

سپس وي . بھ طور روزانھ تعلیماتي از پدر روحاني مارتیني در زمینھ رموز آھنگسازي دریافت میداشت
بھ او یك قطعھ از آوازھاي كلیسایي گرگوریان داده . را داد)) فرھنگستان فیالرمونیك((آزمایش ورود بھ 

شد و از او خواستھ شد در حالي كھ در اطاقي تنھا بود، سھ قسمت باالیي آن را بھ سبك دقیق سنتي بھ آن 
ثر او را اصالح كرد و شكل تجدیدنظر او در این آزمایش موفق نشد، ولي پدر روحاني مھربان ا. بیفزاید

احتماال این اوضاع و . شده، با توجھ بھ اوضاع و شرایط خاص، مورد قبول ھیئت منصفھ قرار گرفت
  . شرایط خاص كمي سن موتسارت بود

در آنجا موتسارت با نخستین پیروزي خود بھ عنوان یك آھنگساز . اكتبر پدر و پسر در میالن بودند ١٨در 
موضوع برنامھاي كھ بھ . ولي پس از تالش زیاد و سختي بسیار این پیروزي را بھ دست آورد روبرو شد،

جوانك چھاردھسالھ . ابیات آن از راسین گرفتھ شده بود. او احالھ شده بود میتریداتھ، ر دي پونتو نام داشت
ذوق و شوق او بھ  ;در ساختن آھنگ، نواختن، و از نو نوشتن چنان سخت كوشید كھ انگشتانش درد گرفتند

صورت تب درآمد، و پدرش ناچار بود ھر چند وقت یك بار، با بردن او براي قدم زدن، ساعات كار او را 
موتسارت احساس میكرد این كار، كھ نخستین اپراي جدي او بود، . محدود كند و ھیجانش را تسكین بخشد

یا بود و امكان داشت كھ زندگي ھنري او آزمایشي بمراتب خطیرتر از آن آزمایش كھنھ و قدیمي در بولون
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در این ھنگام، با آنكھ او تمایل زیادي بھ امور . بھ عنوان یك اپراساز بھ نتیجھ این كارش بستگي داشتھ باشد
مذھبي نداشت، از مادر و خواھرش درخواست كرد براي پیروزي او در این امر خطیر دعا كنند تا 

سرانجام، در حالي كھ وي نزدیك بود بھ علت .)) با یكدیگر زندگي كنیمبتوانیم بار دیگر ھمگي با سعادت ((
خود آھنگساز آن را رھبري ; )١٧٧٠دسامبر  ٢۶(تمرینات از پا درآید، اپراي او بھ مردم عرضھ شد 

ھر آریاي مھم با تشویق و كف زدن شدید روبھرو شد، و بعضي از آنھا با . میكرد، و پیروزي او كامل بود
پدر . این اپرا بیست بار تكرار شد. مواجھ شدند!)) زنده باد استاد كوچولو! زنده باد استاد((فریادھاي 

ما از این امر میبینیم قدرت خداوند، وقتي كھ ما استعدادھایي را كھ او با : ((سرافراز و مذھبي او نوشت
در این وقت آنھا  .))لطف خویش بھ ما اعطا كرده است پنھان نكنیم، چگونھ در وجود ما اثر میگذارد

  . بھ سالزبورگ رسیدند ١٧٧١مارس  ٢٨در . میتوانستند سربلند بھ موطن خود بازگردند

ھنوز تازه وارد شده بودند كھ تقاضاھایي از كنت فون فیرمیان بھ نام امپراطریس برایشان رسید دایر بر 
آن بھ عنوان قسمتي از مراسم جشن اینكھ ولفگانگ یك سرناتا یا كانتات بنویسد و در ماه اكتبر براي اجراي 

ازدواج مھیندوك فردیناند با شاھدخت مودنا بھ میالن برود، اسقف اعظم زیگیسموند با غیبت مجدد لئوپولد 
وقتي وارد . بار دیگر راه ایتالیا را در پیش گرفتند)) پدر و پسر((اوت  ١٣و در ; از كارش موافقت كرد

مدیران امور . جاست و مشغول تھیھ یك اپرایي براي ھمان مراسم استمیالن شدند، دریافتند كھ ھاسھ در آن
شاید بدون اینكھ قصد چنین كاري را داشتھ باشند، یك مبارزه نبوغ میان مشھورترین اپرا ساز زنده ایتالیا، 
كھ در ھفتاد و سومین سال زندگي خود بود، و این جوانك پانزدھسالھ كھ ھنوز استعدادھاي اپرایي خود را 

اكتبر اجرا شد و مورد  ١۶رودجیرو اثر ھاسھ در تاریخ . رست آزمایش نكرده بود، ترتیب داده بودندد
روز بعد كانتات موتسارت بھ نام آسكانیو در آلبا با رھبري خود وي اجرا شد، و . تشویق بسیار قرار گرفت

ن متاسفم كھ كانتات م: ((لئوپولد بھ ھمسرش نوشت. تشویقي كھ از او بھ عمل آمد خارق العاده بود
او در تمجید ; ھاسھ شخصي با گذشت بود.)) ولفگانگ بھ طور كامل اپراي ھاسھ را تحت الشعاع قرار داد
این پسر ھمھ ما را بھ دست فراموشي : ((از موتسارت بھ دیگران پیوست و یك پیشگویي مشھور كرد

پنج روز بعد زیگیسموند . تندبھ سالزبورگ بازگش ١٧٧١دسامبر  ١١پدر و پسر در .)) خواھد سپرد
جانشین او، اسقف اعظم ھیرونیموس فون پاوال، ملقب بھ كنت فون كولوردو، مردي با . مھربان درگذشت

فرھنگ و روشنفكر، از ستایشگران روسو و ولتر، و فرمانروایي منور الفكر بود كھ مشتاق بود اصالحاتي 
طالب انضباط ; یوزف ھم مستبدتر بود و ھم روشنفكرتر ولي او از. را كھ یوزف دوم تدارك میدید اجرا كند

 ١٧٧٢آوریل  ٢٩براي مراسم انتصاب وي، كھ قرار بود در . و اطاعت بود و تحمل مخالفت را نداشت
این جوانك كھ اینك مشھور شده . صورت گیرد، كمتر از اپرایي كھ موتسارت ساختھ باشد چیزي نمیخواست

این اثر مورد استفاده قرار گرفت و . سیپونھ بھ این دعوت پاسخ دادبود، با شتاب، با ساختن رویاي 
فلورن بھ عنوان رئیس كنسرت  ١۵٠كولوردو آن را بخشید و ولفگانگ را با حقوق سالي . فراموش شد

جوانك چند ماه خود را سرگرم ساختن سمفوني، كوارتت، و آھنگھاي مذھبي كرد، ولي روي . تعیین كرد
  . سفارش داده بود، نیز كار میكرد ١٧٧٣و سیال، كھ میالن براي سال یك اپرا بھ نام لوچ

لئوپولد و پسر پولسازش بار دیگر در پایخت لومباردي بودند، و كمي بعد ولف  ١٧٧٢در چھارم نوامبر 
  . ھاي ھنري خود و ھوسھا و توانایي خوانندگان خویش سازشي برقرار كند سرگرم تالش بود تا میان اندیشھ

استاد كوچولو نسبت بھ وي صبر و شكیبایي . اول زن در آغاز رفتاري آمرانھ و مشكل پسند داشت خواننده
كھ مسحور نحوه ((نشان داد، و سرانجام خواننده زن بھ موتسارت سخت عالقھمند شد و اعالم داشت 

نانبخش با موفقیتي اطمی) ١٧٧٢فوریھ  ٢۶(برنامھ افتتاحیھ .)) خدمت موتسارت نسبت بھ خود شده است
ضمن تمرین، خواننده تنور بیمار شد و . مانند میتریداتھ كھ دو سال پیش از آن اجرا شده بود، روبھرو نشد

با این وصف، این اپرا نوزده . ناچار جاي او بھ خوانندھاي داده شد كھ تجربھاي روي صحنھ نمایش نداشت
  . بار تكرار شد

شتورم ((شاید ھم صبغھاي از ; حساساتي بودندآریاھا بیش از حد ا; آھنگ موسیقي آن مشكل بود
در عوض، موتسارت سالمت و رواني . بھ نحوي غیرمتجانس وارد اپراي ایتالیا شده بود)) اونددرانگ
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آوازھاي ایتالیایي را با خود بھ موطن بازگرداند، و روح او، كھ بھ طور طبیعي شاداب بود، بر اثر آسمان 
او در ایتالیا متوجھ شد كھ اپرا بوف، بھ صورتي . و روشنایي بیشتري یافت و زندگي ھواي آزاد ایتالیا، نور

فرم آن را مورد مطالعھ قرار داد ; كھ آن را در آثار پیچیني و پائیزیلو شنید، میتواند یك ھنر و االمقام باشد
ي، ھر براي ذھن و گوشھاي تیز و. و در آثار خود بھ نامھاي فیگارو و دون جوواني آن را تكمیل كرد

  . تجربھ در حكم آموزشي بود

اسقف اعظم جدید نسبت بھ غیبتھاي . پدر و پسر بار دیگر در سالزبورگ بودند ١٧٧٣مارس  ١٣در 
او دلیلي نمیدید كھ با دادن ترفیع بھ لئوپولد بھ وي پاداش . طوالني آنان بھ اندازه زیگیسموند گذشت نداشت

او از موتسارت انتظار . ملتزمین دستگاه خود نگاه میكرد و بھ ولفگانگ ھم صرفا بھ چشم یكي از; دھد
و آنھا مدت ; داشت كھ براي گروه ھمسرایان و ھیئت نوازندگانش آھنگھاي سریع، تازه، و خوب فراھم كند

دو سال تالش كردند كھ او را راضي كنند، ولي لئوپولد نمیدانست چگونھ خواھد توانست بدون سفرھاي 
را تامین كند، ولفگانگ، كھ بھ تشویق و تحسین عادت كرده بود، نمیتوانست خود  دیگر خرج خانواده خود

عالوه بر آن، او میخواست اپرا بنویسد، و صحنھ نمایش، . را با سمت یك موسیقیدان خدمتگزار وفق دھد
دستھ خوانندگان، ھیئت نوازندگان، و شنوندگان سالزبورگ كوچكتر از آن بودند كھ بھ این پرنده بال 

  . درآورده اجازه دھند بالھاي رو بھ رشد خود را بھ حركت درآورد

ھنگامي كھ ماكسیمیلیان یوزف حكمران باواریا بھ موتسارت ماموریت داد كھ یك اپرا بوفا براي كارناوال 
مونیخ تھیھ كند، و موافقت اسقف اعظم را نسبت بھ غیبت آھنگساز و پدرش بھ دست آورد، در  ١٧٧۵سال 

 ١٧٧۴دسامبر  ۶آنھا در . ھایي از روشنایي پیدا شدند آلود زندگي موتسارت، براي مدتي، نقطھآسمان ابر 
ولفگانگ از سرماي شدید در عذاب بود و بھ دندان درد سختي مبتال شد كھ . از سالزبورگ عزیمت كردند

نام باغبان قالبي ولي برنامھ افتتاحیھ اثر وي بھ . شدت آن را نھ موسیقي میتوانست كاھش دھد و نھ فلسفھ
اجرا شد، كریستیان شوبارت یكي از آھنگسازان برجستھ را واداشت كھ  ١٧٧۵ژانویھ  ١٣كھ در تاریخ 
رشد زودرس نكند، بدون شك [ بر اثر شدت توجھ ] اگر موتسارت مانند گیاھان گرمخانھ : ((پیشگویي كند

موتسارت، كھ از باده .)) اشتھاندیكي از بزرگترین آھنگسازاني خواھد بود كھ پا بھ عرصھ وجود گذ
موفقیت سرمست بود، بھ سالزبورگ بازگشت تا آنچھ را كھ بھ نظر وي چیزي جز نوكري بیارزشي نبود 

  . از سرگیرد

اسقف اعظم دستور داد یك نمایشنامھ توام با موسیقي براي جشن گرفتن بازدید قریب الوقوع كوچكترین 
موتسارت لیبرتویي قدیمي از متاستازیو را انتخاب كرد . تھیھ شود پسر ماري ترز، مھیندوك ماكسیمیلیان،

داستان آن احمقانھ، ولي آھنگھاي آن . اجرا شد ١٧٧۵آوریل  ٢٣این اثر در . و پادشاه چوپان را ساخت
در عین حال موتسارت بسرعت . ھایي از آن ھنوز در میان مجموعھ كنسرتھا دیده میشوند تكھ. عالي است

مثال  - ھاي این سالھاي غم آلود  بعضي از ساختھ; ي، كنسرتو، سرناد، و مس میساختسونات، سمفون
. در زمره شاھكارھاي جاوداني او ھستند - ) ٢۵٠كا (و سرناد در مي ) ٢٧١كا (كنسرتو پیانو در میبمل 

ولي اسقف اعظم بھ این آھنگساز گفت كھ از ھنرش چیزي سر درنمیآورد و او باید براي تحصیل بھ 
لئوپولد كھ دیگر نمیتوانست این وضع را تحمل كند، اجازه خواست پسرش را بھ یك . ستان ناپل برودھنر

. مبادرت ورزند)) سفرھاي تكدیآمیز((كولوردو امتناع كرد و گفت مایل نیست كاركنان وي بھ . سفر ببرد
. خراج كردوقتي كھ لئوپولد بار دیگر اجازه خواست، اسقف اعظم او و پسرش را از خدمت خود ا

ولي پدرش كھ اینك پنجاه و شش سال داشت، از تجسم اینكھ با دنیاي بیحساب و بیچشم و ; ولفگانگ شاد شد
اسقف اعظم نرم شد و او را بھ مقام خود بازگرداند، ولي دیگر . رو دست و پنجھ نرم كند وحشت داشت

ستي در برنامھ وسیع جھانپیمایي اینك چھ كسي میبای. حاضر نبود درباره غیبت وي از كارش چیزي بشنود
كھ براي ولفگانگ تھیھ شده بود او را ھمراھي كند موتسارت بیست و یك سالھ، یعني در سني بود كھ 

. میتوانست درگیر ماجراھاي جنسي و زندان ازدواج شود و بیش از ھر زمان دیگر بھ راھنمایي نیاز داشت
ماریانا، كھ سعي داشت فراموش كند او نیز زماني . شودبھ این جھت تصمیم گرفتھ شد مادرش با او ھمراه 

سپتامبر  ٢٣در . نبوغ داشتھ است، نزد پدرش ماند تا حد اعالي توجھ محبتآمیز را درباره او مبذول دارد
  . مادر و پسر از سالزبورگ عزیمت كردند تا آلمان و فرانسھ را تسخیر كنند ١٧٧٧
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III  -  ١٧٧٨ - ١٧٧٧ -موسیقي و ازدواج  

من داراي بھترین : ((سپتامبر موتسارت از مونیخ یك سرود آزادي براي پدرش نوشت و گفت ٢۶در 
روحیھ ممكن ھستم، زیرا از آن ھنگام كھ از نزد آن شخص ریاكار رفتھام، مانند شاخ شمشاد سربلند 

شد كھ نامھ لئوپولد این نامھ میبایستي در ھمان زماني در راه بوده با.)) بودھام و عالوه بر آن چاقتر شدھام
  . بھ فرزندش در راه بود

احساساتي كھ در این نامھ ابراز شده است ما را بار دیگر متوجھ میكند كھ وقایع تاریخي با جسم انسان 
  : در این نامھ چنین آمده است. سروكار دارند

د را روي یك صندلي پس از اینكھ شما دو نفر رفتید، من خستھ و افسرده از پلكان منزلمان باال رفتم و خو
وقتي ما خداحافظي میكردیم، من كوشش بسیاري كردم كھ خوددار باشم تا جدایي ما زیاد دردناك . انداختم

بھ سوي . و در جریان آن دستپاچگي، فراموش كردم دعاي خیر پدرانھ خود را ھمراه فرزندم كنم; نباشد
او و من . نانرل بتلخي گریست. ... ا را ندیدمپنجره دویدم و دعاي خیرم را بدرقھ راه شما كردم، ولي شم

  . براي مامان درود میفرستیم، و ما او و تو را میلیونھا بار از دور میبوسیم

مونیخ ولفگانگ را متوجھ ساخت كھ دیگر اعجوبھ نیست، بلكھ یك موسیقیدان در سرزمیني است كھ 
داشت موسیقیداناني كھ در خدمت حكمران او امید . عرضھ آھنگسازان و نوازندگان بر تقاضا فزوني دارد

مادر و پسر بھ آوگسبورگ رفتند و در آنجا با . بودند مقام خوبي بھ دست آورد، ولي ھمھ مشاغل پر بودند
خود را خستھ و فرسوده ) این كار بھ اصرار لئوپولد صورت گرفت(دیدار از دوستان جواني لئوپولد 

ھ ھنوز در قید حیات بودند در این ھنگام اكثرا چاق و بیحوصلھ ولي آن عده از دوستان لئوپولد ك; كردند
ولفگانگ بھ ھیچ كدام از آنھا عالقھاي نداشت مگر بھ یك دخترعموي بانشاط بھ نام ماریا آناتكال . بودند

ولي یوھان آندرئاس شتاین، كھ . موتسارت، كھ ولفگانگ وي را با حركات خالف اخالق خود جاوداني كرد
در اینجا موتسارت، كھ تا این وقت از كالوسن استفاده كرده . د، بیشتر بھ درد موتسارت خوردپیانوساز بو

وقتي بھ پاریس رسید، ساز مورد استفاده خود را بھ . پي برد) پیانو(بود، بھ ارزش این آلت جدید موسیقي 
این كار مورد تشویق  .او در یك كنسرت در آوگسبورگ ھم پیانو نواخت و ھم ویولن. پیانو تبدیل كرده بود

  . بسیار قرار گرفت، ولي از لحاظ مالي سودي در بر نداشت

در آنجا موتسارت از مصاحبت و خاصیت تحرك بخش . اكتبر مادر و پسر بھ مانھایم رفتند ٢۶در 
موسیقیدانان ماھر بھرھمند شد، ولي حكمران محل، كارل تئودور، نتوانست براي او محل خالي بیابد، و در 

موتسارت بھ . ل برنامھاي كھ در دربار اجرا كرد، تنھا یك ساعت طال بھ عنوان پاداش نصیب وي شدمقاب
آنچھ انسان در مسافرت احتیاج دارد . ... براي من مناسبتر بود) سكھ طال(كارولین  ١٠: ((پدرش نوشت

فكر ھستم كھ یك جا  من جدا در این. ... و بگذارید برایتان بگویم كھ من اینك پنج ساعت دارم; پول است
ھر وقت از یكي از اعیان بزرگ دیدن میكنم، ھر دو . ھاي شلوارم درست كنم ساعتي روي ھر یك از پاچھ

لئوپولد بھ او اندرز داد .)) تا او بھ فكر نیفتد یك ساعت دیگر بھ من بدھد. ... ساعت را با خود خواھم داشت
ولي ولفگانگ مادرش را . اپینھ بھ او كمك خواھند كرد/م دكھ با عجلھ بھ پاریس برود، در آنجا گریم و مادا

لئوپولد بھ تصور اینكھ . ھاي زمستان پرمشقت خواھد بود در ماه) مادرش(متقاعد كرد كھ این سفر براي او 
آنھا بزودي بھ پاریس خواھند رفت، بھ ولفگانگ ھشدار داد از زنان و موسیقیدانان آنجا برحذر باشد، و بھ 

گولدن قرض  ٧٠٠لئوپولد . اینك منبع امید خانواده از لحاظ مالي میباشد) ولفگانگ(شد كھ وي او یادآور 
باال آورده بود، و در سنین كھولت شاگرد میگرفت، آن ھم در شھري كھ این كار سنگین دستمزد بسیار 

  . آینده ما بھ شعور وافر تو بستگي دارد. ... ناچیزي دارد

نھ تنھابھ عنوان پدرت، بلكھ ھمچنین بھ عنوان صمیمیترین و مطمئنترین  میدانم تو بھ من محبت داري،
و تو درك میكني و توجھ داري كھ سعادت یا بیسعادتي ما، و عالوه بر آن طول عمر یا مرگ ; دوست خود

pymansetareh@yahoo.com



اگر من مضمون نامھ تو را درست درك كرده باشم، نباید جز . جز خداوند در دست تو است... سریع من 
و ھمین امر بتنھایي، ھنگامي كھ غیبت تو، شادي شنیدن صدایت، ; از تو انتظار داشتھ باشم شادي چیزي

  . پدرانھ خود را برایت میفرستم. دیدنت، و در آغوش گرفتنت را از من میرباید، باید برایم تسلي باشد

رو بود، نانرل كھ اینك بیست و شش سال داشت و بدون جھیزیھ بود و با خطر پیر دختر ماندن روبھ
لئوپولد افزود، یادداشتي كھ تصویر این خانواده پرمحبت را  ١٧٧٨فوریھ  ٩یادداشتي بھ نامھ مورخ 

  . بوضوح نشان میدھد

از مامان تقاضا دارم ھرگز . ... پاپا ھیچ وقت براي من فرصت نامھنویسي بھ مامان و تو را باقي نمیگذارد
ولي . ھ شما خوش بگذرد، و قرین سالمت كامل باشیدآرزو دارم سفر پاریس ب. ... مرا فراموش نكند

ما . تنھا خدا میداند این سعادت چھ وقت دست خواھد داد. امیدوارم كھ بتوانم بزودي تو را در آغوش بگیرم
ھر دو در آرزوي آن ھستیم كھ تو شاھد بخت را در آغوش بگیري، زیرا اطمینان دارم این امر باعث 

و اطمینان ; من از دور دست مامان را میبوسم و تو را در آغوش میگیرم. خوشبختي ھمھ ما خواھد شد
ولي تو باید تنھا در اوقات فراغت چنین . دارم تو ما را بھ خاطر خواھي داشت و در فكر ما خواھي بود

لئوپولد در این حالت . كني، مثال در مدت یك ربع ساعتي كھ نھ آھنگ میسازي و نھ تدریس میكني
و اعتماد محبتآمیز بود كھ نامھاي بھ تاریخ چھارم فوریھ از ولفگانگ برایش رسید كھ در  انتظارات بزرگ

در میان موسیقیدانان كم اھمیتتري كھ در مانھایم بودند، فریدولین . آن ورود رب النوع عشق اعالم شده بود
ر دوش او سنگیني وبر قرار داشت كھ یك ھمسر، پنج دختر، و یك پسر بھ او ارزاني شده بود و بارشان ب

خانم وبر براي بھ دام انداختن شوھر تور میانداخت، بویژه براي بزرگترین دخترش بھ نام یوزفا كھ . میكرد
ولي موتسارت از آلوئیزیا خوشش میآمد كھ . نوزده سال داشت و از ھر لحاظ براي ازدواج آماده بود

صورت رویاي یك موسیقیدان جوان درآورده شانزدھسالھ بود، و صداي ملكوتي و فریبندگیھایش او را بھ 
او براي . او تقریبا بھ ھیچ وجھ متوجھ كنستانتسھ، كھ چھارده سال داشت و بعدا ھمسر وي شد، نبود. بودند

وقتي آلوئیزیا این آوازھا را خواند، موتسارت . آلوئیزیا پارھاي از لطیفترین آوازھاي خود را ساخت
اموش كرد، و بھ فكر آن افتاد كھ با وي و یوزفا و پدرشان بھ ایتالیا برود ھا و آرزوھاي خود را را فر نقشھ

تا در آنجا آلوئیزیا در رشتھ تعلیم صدا درس بخواند، فرصتھایي براي كار در اپرا بھ دست آورد و در عین 
ین این دلداده جوان و شجاع ھمھ ا. حال خودش با دادن كنسرت و نوشتن اپرا زندگي آنھا را تامین كند

  : ھا را براي پدرش بھ این شرح توضیح داد نقشھ

. من بھ این خانواده بدبخت چنان عالقھاي یافتھام كھ گرامیترین آرزویم آن است كھ آنان را خوشبخت كنم
 ...  

از این رو من مایلم كھ شما براي دوست خوبمان لوجاتي . توصیھ من این است كھ آنھا بھ ایتالیا بروند
ھر چھ زودتر بھتر، و سوال كنید كھ باالترین حقوقي كھ بھ یك خواننده اول زن در ورونا نامھاي بنویسید، 

. تا آنجا كھ موضوع صداي آلوئیزیا مطرح است، من حاضرم بر سر من خواھد شد. ... میدھند چقدر است
یم داشت كھ اگر نقشھ ما قرین موفقیت شود، ما، یعني آقاي وبر و دو دختر او و خود من، افتخار خواھ... 

من با كمال میل حاضرم یك . ... از خواھر عزیزم بھ مدت دو ھفتھ بھ ھنگام عبور از سالزبورگ دیدن كنیم
بنویسم، ولو اینكھ این كار تنھا بھ خاطر آن ) دالر ۶۵٠شاید حدود (زكیني  ۵٠اپرا براي ورونا در برابر 

ي بھ درد ما خواھد خورد، چون او آشپزي میداند، دختر ارشد خیل. ... باشد كھ آلوئیزیا شھرتي بھ ھم رساند
گولدن برایم  ۴٢گولدن تنھا  ٧٧راستي، وقتي بھ شما بگویم كھ از . و ما میتوانیم سروساماني داشتھ باشیم

این امر تنھا ناشي از انبساط خاطري است كھ در مصاحبت اشخاص . باقي مانده است، نباید تعجب كنید
  . ت داده استدرستكار و ھمفكر بھ من دس

من بھ ھر كس كھ اپرا . فراموش نكنید كھ من تا چھ حد عالقھمندم اپرا بنویسم. پاسخ نامھام را زود بفرستید
ولي مشروط بر . میتوانم واقعا از روي ناراحتي گریھ كنم... وقتي یك آریا میشنوم . مینویسد رشك میبرم

اینك آنچھ را ))! ... اپرا بوفا((باشد نھ )) اپرا سریا((ني، و اینكھ این آریا از یك اپراي ایتالیایي باشد نھ آلما
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فكر كمك بھ یك خانواده . ... مادرم از افكار من كامال راضي است. كھ بر قلبم سنگیني میكند نوشتھام
ھزار بار دست شما را میبوسم و تا لحظھ . بیچاره، بدون اینكھ بھ خودم لطمھاي بزند، روحم را شاد میكند

  . ند بسیار مطیع شما باقي خواھم ماندمرگ فرز

  :فوریھ چنین پاسخ داد ١١لئوپولد در 

تمام شب نتوانستھام . من نامھ مورخ چھارم فوریھ تو را با حیرت و وحشت خواندھام. فرزند عزیزم
  . بخوابم

گاه بھ ھنگامي كھ تو در سنین كودكي یا قدري بزرگتر، ھیچ  -آن لحظات سعادتبار ! ... خداي مھربان... 
و چندین بار نوك بیني مرا ببوسي، ... بستر نمیرفتي بدون اینكھ روي صندلي بایستي و برایم آواز بخواني، 

یا بھ من بگویي كھ وقتي من پیر شوم، تو مرا در یك صندوق شیشھاي جاي خواھي داد و كوچكترین منفذ 
ھمھ آن لحظات از  - و احترامم كني ھوا در آن باقي نخواھي گذارد تا مرا ھمیشھ پیش خود داشتھ باشي 

  . میان رفتھاند

  ! ... بنابراین، با صبر و شكیبایي بھ سخنان من گوش فراده

او سپس در نامھ خود گفت كھ امیدوار است ولفگانگ ازدواج خود را بھ تاخیر اندازد تا در جھان موسیقي 
ده خوبي تشكیل دھد، بھ والدین و سپس ھمسر خوبي برگزیند، خانوا; مقام مطمئني براي خود تامین كند

ولي اینك این پسر كھ مسحور یك زن جوان فتنھانگیز شده است، والدین خود را . خواھر خود كمك كند
چھ . فراموش میكند و تنھا بھ فكر آن است كھ دختري را بھ عنوان یكي از مالزمانش بھ ایتالیا ھمراھي كند

  : مھمل غیر قابل باوري او سپس نوشت

از !) ... یا قیصر شو یا ھیچ. (جاي خود را در میان اشخاص بزرگ بیاب. ریس برو، آن ھم زودبھ پا
در آنجا نجیبزادگان با نوابغ با حد . پاریس نام و شھرت یك مرد بزرگ در سراسر جھان طنین میافكند

د كھ تضاد در آنجا تو شیوه منزھي از زندگي خواھي دی. اعالي احترام، ارزش، و نزاكت رفتار میكنند
  . و در آنجا ممكن است تو در زبان فرانسھ تبحر پیدا كني; آلماني ما و بانوانشان بھ وجود میآورد

  . موتسارت با فروتني پاسخ داد كھ نقشھ ھمراھي كردن خانواده وبر بھ ایتالیا را خیلي جدي تلقي نكرده است

در . بازگشت بھ موطن خود از آنھا دیدن كند او وداع اشك آلودي با خانواده وبر كرد و قول داد كھ در راه
  . او و مادرش با یك كالسكھ عمومي عازم پاریس شدند ١٧٧٨مارس  ١۴

IV  - ١٧٧٨: در پاریس   

. مارس، درست موقعي وارد پاریس شدند كھ موج تجلیل بیحد از ولتر آنھا را در كام خود كشید ٢٣در 
اپینھ /گریم و مادام د. اي گرفتن كار بھ فعالیت پرداختمحل اقامت سادھاي اختیار كردند، و موتسارت بر

براي جلب انظار بھ سوي جواني كھ پاریس چھارده سال قبل از وي بھ عنوان یك اعجوبھ تحسین بسیار 
لیور براي شش  ٢٠٠٠ورساي شغل نوازنده ارگ دربار را در برابر . كرده بود بھ جنب و جوش افتادند

موتسارت . گریم مخالفت كرد. لئوپولد بھ او اندرز داد آن را قبول كند; ھاد كردماه خدمت در سال بھ او پیشن
بھ این عنوان كھ این كار حقوقش خیلي كم است، و شاید بھ این علت كھ بااستعداد وي سازگار نیست، آن را 

رایشان ھاي بسیاري بھ رویش باز بودند، مشروط بر اینكھ در برابر یك وعده غذا ب درھاي خانھ. رد كرد
ھاي گرانقیمت براي عبور از  ھا مستلزم سوار شدن در كالسكھ پیانو بنوازد، ولي حتي رسیدن بھ این خانھ

یكي از نجبا، دوك دوگین، بھ نظرش امید بخش رسید، موتسارت براي وي و . خیابانھاي پر گل و الي بود
و بھ ) ٢٩٩كا (ا میشد ساخت براي فلوت و چنگ اجر)) دو((دخترش كنسرتو با شكوھي را كھ در كلید 
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ولي طولي نكشید كھ . بانوي جوان در برابر حق التدریس خوبي كھ دریافت میداشت درس آھنگسازي میداد
براي كنسرتویي پرداخت كھ ) دالر ٧۵شاید حدود (لویي طال  ٣این دوشیزه ازدواج كرد، و دوك تنھا 

موتسارت براي نخستین بار در زندگي . یداشتبایستي پاریس را بھ تسلیم محض در برابر موتسارت وا م
حالم بھ اندازه كافي خوب : ((مھ بھ پدرش نوشت ٢٩او در تاریخ . خویش، شھامت خود را از دست داد

ھنگامي كھ لو گرو رئیس .)) است، ولي غالبا در این فكر ھستم كھ آیا زندگي كردن ارزش دارد یا نھ
بنویسد، روحیھ او بار دیگر تقویت شد، این ) ٢٩٧كا (سمفوني  كنسرت روحاني او را بھ كار گماشت تا یك

  . ژوئن با موفقیت اجرا شد ١٨سمفوني در 

مادرش در آغاز از دور شدن از سالزبورگ و از كارھاي خانھ . سپس در سوم ژوئیھ مادرش درگذشت
زانھاي كھ بھ لذت میبرد، ولي طولي نكشید كھ براي بازگشت بھ خانھ خود و بھ كارھا و تماسھاي رو

سفر نھ روزه بھ پاریس با یك كالسكھ پرتكان، مصاحبان . زندگي او مایھ و اھمیت میبخشیدند بیتابي میكرد
پرسروصدا، و باران سیل آسا سالمت او را مختل، و عدم موفقیت فرزندش در بھ دست آوردن موقعیت 

زھاي متوالي تنھا در محیطي بیگانھ و رو. مناسبي در پاریس روح معموال با نشاط او را مكدر كرده بودند
. در میان الفاظي نامفھوم مینشست، در حالي كھ فرزندش بھ نزد شاگردان خود یا بھ كنسرت و اپرا میرفت

ھاي آخر را در  موتسارت كھ در این ھنگام متوجھ شده بود مادرش بتدریج در حال تحلیل رفتن است، ھفتھ
او مواظبت میكرد، و بسختي میتوانست باور كند كھ وي بھ این با عشق و عالقھ از ; كنارش میگذراند

  . زودي چشم از جھان بندد

، محلي در سرمیز غذاخوري خود، و حق )كھ گریم نیز در آن بود(اپینھ اطاقي در منزل خود /مادام د
م زندگي موتسارت نمیتوانست تا این حد نزدیك گری. استفاده از پیانوي خویش را بھ موتسارت پیشنھاد كرد

گریم، ولتر را میپرستید، موتسارت بھ او بھ چشم حقارت . كند و در عین حال با او ھماھنگ باشد
مینگریست، و از این عقیده میزبانان خود و دوستان آنان مبني بر اینكھ مسیحیت افسانھاي سودمند براي 

رت كارھاي كوچكي بھ عنوان گریم مایل بود موتسا. اعمال تسلط بر مردم اجتماع است بسیار ناراحت بود
. ھاي متنفذ بھ طور رایگان بنوازد راھي براي رسیدن بھ ماموریتھاي بزرگتر قبول كند و براي خانواده

موتسارت احساس میكرد كھ این شیوه او را از پاي در خواھد آورد، و ترجیح میداد نیروي خود را صرف 
لئوپولد با . اھلي موتسارت را بھ لئوپولد اطالع دادگریم او را راحت طلب میپنداشت، و ك. آھنگسازي كند

 ١۵جمع وامھا بھ . عمل موتسارت در گرفتن وامھاي متعدد از گریم وضع را بدتر كرد. گریم موافقت كرد
  . میرسید) دالر ٣٧۵شاید حدود (لویي طال 

مسئلھ بھ . ن طور ھم شدھمی. گریم بھ او گفت میتواند تادیھ این وامھا را تا ھر وقت بخواھد، عقب بیندازد
لئوپولد نامھاي بھ فرزندش نوشت كھ در آن بھ وي اطالع داد  ١٧٧٨اوت  ٣١این ترتیب حل شد كھ در 

اسقف اعظم كولوردو حاضر شده است لئوپولد را رئیس موسیقي نمازخانھ كند، مشروط بر اینكھ ولفگانگ 
فلورن در سال دریافت  ۵٠٠قوقي بھ مبلغ بھ عنوان ارگ نواز و رئیس كنسرت كار كند، و براي ھر یك ح

عالوه بر آن، اسقف اعظم اعالم آمادگي كرده است كھ اگر تو : ((در این نامھ ھمچنین گفتھ شده بود. دارند
لئوپولد براي اینكھ ھرگونھ مقاومت از ولفگانگ .)) بخواھي اپرا بنویسي، بگذارد ھر جا میخواھي بروي

كن است از آلوئیزیا وبر دعوت شود بھ گروه خوانندگان سالزبورگ ملحق سلب كند، در نامھ خود افزود مم
وقتي من : ((سپتامبر پاسخ داد ١١موتسارت در تاریخ .)) او باید نزد ما زندگي كند((شود و در آن صورت 

. نامھ شما را خواندم، از شادي بھ لرزه درآمدم، زیرا احساس میكردم در ھمان لحظھ در آغوش شما ھستم
است كھ ھمان طور كھ خود شما اذعان خواھید كرد این كار از نظر من نوید آتیھ درخشاني را  درست

نمیدھد، اما وقتي منظره دیدن شما و در آغوش گرفتن خواھر بسیار عزیزم را مشتاقانھ مجسم میكنم، بھ 
گ با اجراي در ستراسبور. سپتامبر او با كالسكھ عازم نانسي شد ٢۶در .)) آینده دیگري فكر نمیكنم

مدتي . ھاي تقریبا خالي اجرا میشدند، چند لویي طال بھ دست آورد كنسرتھاي پر مرارتي كھ در تماشاخانھ
در مانھایم بھ بیھودگي گذراند، بھ امید اینكھ بھ رھبري اپراي آلماني منصوب شود، ولي در این امر نیز 

ولي آلوئیزیا جایي براي خود . بھ مونیخ رفتدر حالي كھ رویاي آلوئیزیا را در سر داشت، . توفیق نیافت
او با چنان خونسردي و . در گروه ھمسرایان حكمران محل، و شاید ھم در قلب او براي خود یافتھ بود
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موتسارت . آرامشي از موتسارت استقبال كرد كھ ھیچ گونھ تمایلي بھ اینكھ ھمسر وي شود از آن دیده نمیشد
  . و خود را تسلیم زندگي در سالزبورگ كردآوازي پر اندوه ساخت و خواند، 

V - ١٧٨٢ - ١٧٧٩: سالزبورگ و وین  

بھ مناسبت بازگشتش جشن و سروري برپا شده بود كھ برآن . او در اواسط ژانویھ بھ موطن خود رسید
طولي نكشید كھ او بھ عنوان . اندوه ناشي از مرگ مادرش، كھ اینك بشدت احساس میشد، سایھ میافكند

  : اطر آورد كھبعدھا بھ خ. نوازنده ارگ و رئیس كنسرت بھ خدمت پرداخت و بزودي از این كار ملول شد

چرا . در سالزبورگ كار برایم تحمیلي سنگین بود و ھیچ وقت نتوانستم خود را درست بھ آن عادت دھم
مطلقا ھم وسیلھ سرگرمي  - دست كم براي من  -در سالزبورگ . ... زیرا ھرگز احساس خوشبختي نمیكردم

زم، و بیشتر اشخاص ھم مرا بھ قدر من از حشر و نشر با بسیاري از مردم آنجا امتناع میور. وجود ندارد
وقتي مینوازم یا وقتي یكي از . عالوه بر آن، انگیزھاي براي استعداد من وجود ندارد. كافي شایستھ نمیدانند

كاش دست كم یك تماشاخانھ نسبتا . ھایم اجرا میشود، مثل این است كھ ھمھ شنوندگان میز و صندلیند ساختھ
  ! خوب در سالزبورگ وجود داشت

او در آرزوي نوشتن اپرا بود و با مسرت تقاضاي كارل تئودور، برگزیننده مانھایم، را براي ساختن یك 
را در [ ایدومنئو پادشاه كرت ] كار بر روي ایدومنئو، ر دي كرتا . اپرا براي جشنواره آینده مونیخ پذیرفت

این اپرا، با وجود  ١٧٨١نویھ ژا ٢٩در . در نوامبر براي تمرین بھ مونیخ رفت. آغاز كرد ١٧٨٠اكتبر 
موتسارت شش ھفتھ دیگر در مونیخ ماند و از زندگي . زمان غیرعادي آن، با موفقیت روي صحنھ آمد

اجتماعي آن لذت برد، تا اینكھ از طرف اسقف اعظم كولوردو بھ او ابالغ شد كھ در وین بھ وي ملحق 
خود در یك كاخ زندگي میكرد، ولي با خدمھ  در وین او این مسرت خاطر را داشت كھ با كارفرماي. شود

در آن .)) دو پیشخدمت خصوصي باالي میز مینشینند، و من جا داده شده است: ((او میگفت. غذا میخورد
ھایدن آن را با ناراحتي و سكوت تحمل كرد، ولي . ھاي اشراف رسم بر ھمین منوال بود دوران در خانھ

او از اینكھ آھنگھا و استعداد وي در خانھ . علیھ آن عصیان كردموتسارت با صدایي رساتر از ھر زمان 
ولي وقتي كولوردو بیشتر تقاضاھاي او را براي اجازه ; دوستان اسقف اعظم عرضھ میشدند مسرور بود

قبول تعھدات خارجي، كھ امكان داشت برایش افزایش درآمد و گسترش شھرت در برداشتھ باشند، رد 
وقتي من مجسم میكنم كھ بدون در جیب داشتن : ((او میگفت. خشمگین میشد میكرد، بشدت از این وضع

او تصمیم گرفت از خدمت كولوردو دست .)) فلورن از وین خارج شوم، دلم فرو میریزد ١٠٠٠دست كم 
وقتي . بھ عنوان مستاجر نزد خانواده وبر، كھ بھ وین نقل مكان كرده بود، رفت ١٧٨١در دوم مھ . بكشد

. مھ حركت كند ١٢برایش دستور فرستاد بھ سالزبورگ بازگردد، وي جواب داد كھ نمیتواند تا اسقف اعظم 
اسقف اعظم ) بھ طوري كھ موتسارت براي پدرش بازگو كرد(مالقاتي میان این دو دست داد كھ در آن 

ام وقتي خون من سرانج. آه، من واقعا نمیتوانم ھمھ چیز را براي شما بنویسم. ركیكترین نسبتھا را بھ من داد
او )) در این صورت آن عالیجناب از من راضي نیستند: ((بھ جوش آمد، دیگر نتوانستم تحمل كنم و گفتم

من دیگر با چنین آدم . چي تو حقھ باز و رذل میخواھي مرا تھدید كني راه خروج آنجاست: ((گفت
فردا شما را طي ; ین طور باشدپس ا: ((وقتي میرفتم، گفتم.)) فرومایھاي كاري نخواھم داشت، پس برو

پدرجان بھ من بگویید كھ آیا این حرفي نیست كھ من میبایستي دیر یا زود میزدم .)) نامھ مطلع خواھم كرد
و  - چون واقعا ھم باید این طور باشید  - بھ طور خصوصي براي من بنویسید كھ خوشحال و راضي ھستید 

ولي اگر اسقف اعظم كوچكترین اسائھ ادبي . ھ شما نشوددر انظار از من عیبجویي كنید تا تقصیري متوج
  . ما ھر سھ نفر میتوانیم با درآمد من زندگي كنیم. نسبت بھ شما بكند، فورا نزد من بھ وین بیایید

موقع خود وي در مخاطره بھ نظر میرسید، و مدتي طول . بھ این ترتیب، لئوپولد درگیر بحران دیگري شد
او از شنیدن این خبر كھ فرزندش نزد . اطمینانھایي در این زمینھ بھ او داده شد كشید تا از طرف كولوردو

آلوئیزیا با یوزف النگھ . پدر آن خانواده در این وقت مرده بود. خانواده وبر سكنا گزیده است ھراسناك شد
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. ار شوھر بودھنرپیشھ ازدواج كرده بود، ولي آن زن بیوه دختر دیگري بھ نام كنستانتسھ داشت كھ بھ انتظ
آیا این جریان بن بست دیگري براي ولفگانگ بود لئوپولد از او تقاضا كرد كھ از اسقف اعظم پوزش 

. در این ھنگام موتسارت براي نخستین بار از امر پدرش سرپیچي كرد. بخواھد و بھ موطن خود بازگردد
سالمت، و حتي زندگي خود پدر عزیزم، براي خوشایند شما حاضرم از سعادت، : ((او بھ پدرش نوشت

پدر . ولي در نزد من شرافتم بر ھمھ چیز مقدم است، و نزد شما ھم باید ھمین طور باشد; دست بكشم
دوكات بھ عنوان پیش پرداختي در  ٣٠در دوم ژوئن او .)) عزیزم، كھ بھترین پدرھا ھستي، ھر چھ را

  . زمینھ كمكھاي بعدي براي پدرش فرستاد

كاخدار كولوردو از . گاه اسقف اعظم در وین رفت كھ استعفاي خود را رسما تسلیم كنداو سھ بار بھ اقامت
موتسارت را از اطاق انتظار بیرون انداخت و ((دریافت و رد كردن این استعفا خودداري كرد، و بار سوم 

تسالي او براي . ژوئن خود شرح داد ٩این جریان را موتسارت در نامھ مورخ .)) لگدي حوالھ پشتش كرد
تفریح ((پدرش از خانھ وبر رفت و در جاي دیگري سكنا گزید و بھ پدرش اطمینان داد كھ باكنستانتسھ فقط 

اگر قرار بود من با ھمھ كساني كھ با آنھا شوخي و تفریح كردھام ازدواج میكردم، : ((و افزود)) كرده است
درش اطالع داد كنستانتسھ آن قدر با دسامبر او بھ پ ١۵با وجود این، در .)) دست كم دویست زن داشتم

  . نمك، ساده، و اھل خانھداري است كھ او مایل است با وي ازدواج كند

. آیا شما از این فكر بھ وحشت افتادھاید ولي اي عزیزترین و محبوبترین پدرھا، بھ حرف من گوش بدھید
 ...  

از بسیاري از افراد طبقھ عوام درشت  نداي طبیعت در درون من بھ ھمان بلندي دیگران، و شاید ھم بلندتر
من جدا نمیتوانم آن طور كھ بسیاري از جوانان این روزھا زندگي میكنند . اندام و نیرومند، سخن میگوید

دوم اینكھ من نسبت بھ ھمسایھ خود عالقھاي ; نخست اینكھ من بھ معتقدات مذھبي بسیار پایبندم. زندگي كنم
سوم اینكھ من از ; اجازه نمیدھد كھ دختري معصوم را از راه بھ در كنمبس عمیق دارم، و احساس شرافتم 

امراض وحشت و نفرت بسیار و ترس و ھراسي بیش از اندازه دارم و بھ سالمت خود بیش از آن توجھ 
دارم كھ با زنان بدكاره حشر و نشر كنم، بدانسان كھ میتوانم سوگند یاد كنم كھ ھرگز چنین روابطي با زنان 

  . من زندگي خود را در گرو صحت آنچھ بھ شما گفتھام میگذارم. ... ھامنداشت

مھربانترین ... كنستانتسھ ... آیا براستي یكي از افراد خانواده وبر نیست بلي، ... ولي معشوق من كي است 
ود بھ من بگویید آیا امكان داشت من در آرزوي ھمسر بھتري براي خ. ... و باھوشترین و بھترین ھمھ آنھا

كھ خدا را شكر، من بھ آن كامال (باشم آنچھ كھ آرزویش را دارم داشتن یك درآمد كوچك مطمئن است 
، و سپس من ھرگز از التماس بھ شما بازنخواھم ایستاد كھ بھ من اجازه دھید این دختر بیچاره را )امیدوارم

ست كھ وقتي من خوشبخت آیا درست نی. نجات دھم، و خودم و او را و ھمھمان را خیلي خوشبخت سازم
تقاضا دارم بھ فرزند خود . ... بھ شما میرسد< درآمد ثابت من>باشم، شما ھم خوشبخت ھستید و نسیمي از 

  . رحم كنید

او ھمھ تالشھاي ممكن را براي انصراف فرزند تقریبا بیپول خود . لئوپولد نمیدانست چھ چیز را باور كند
احساس میكرد كھ پس از بیست و شش سال اطاعت فرزندي وقت آن از ازدواج بھ كار برد، ولي موتسارت 

مدت ھفت ماه، بدون گرفتن نتیجھ، . رسیده است كھ نظر خود را اعمال، و براي خودش زندگي كند
اوت بھ  ۵این موافقت در . ، بدون آن موافقت، ازدواج كرد١٧٨٢تقاضاي موافقت پدرش را داشت، اوت 

سارت آن آزادي را داشت كھ بھ این موضوع پیببرد كھ انسان تا چھ حد در این ھنگام موت. دستش رسید
  . میتواند با ساختن متنوعترین مجموعھ آھنگھاي عالي در تاریخ بشر خرج خانوادھاي را تامین كند

VI -  آھنگساز  
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زده  موتسارت براي اعتماد بھ نفس خویش دلیلي داشت، زیرا تا آن وقت بھ عنوان نوازنده پیانو شھرتي بھم
درست یك ماه پس . بود، چند شاگرد حق التدریسي داشت، و چند اپراي موفقیتآمیز روي صحنھ آورده بود

ھاي دربار  روزنبرگ، رئیس تماشاخانھ - از خروج از خدمت اسقف اعظم، وي از طرف كنت اورسیني 
. تھیھ كند - ه باشد نمایشنامھاي كھ ھر قطعھ آن با آواز ھمرا -یوزف دوم، ماموریت یافت یك زینگشپیل 

در حضور امپراطور تحت عنوان آدم ربایي از حرم سلطان  ١٧٨٢ژوئیھ  ١۶نتیجھ این ماموریت در 
یك گروه مخالف آن را محكوم كرد، ولي تقریبا ھمھ شنوندگان مجذوب آریاھاي با روحي شدند . عرضھ شد

  . كھ موضوعي كھنھ را زینت میبخشید

زیبا روي مسیحي كھ بھ دست دزدان دریایي اسیر میشود، بھ یك ترك  موضوع داستان عبارت بود از یك
كھ داراي حرمسراست فروختھ میشود، و دلداده مسیحي او پس از نقشھ و زمینھ چینیھاي باور نكردني او 

براي گوشھاي ما بیش از حد زیباست، : ((یوزف دوم درباره موسیقي این نمایشنامھ گفت. را نجات میدھد
: آھنگساز بیپروا پاسخ داد.)) زم، و در آن بیش از حد الزم نت بھ كار برده شده استموتسارت عزی

این اپرت سي و سھ .)) اعلیحضرتا، درست ھمان اندازه نت بھ كار برده شده كھ ضرورت داشتھ است((
گلوك از آن تحسین كرد، ھر چند كھ متوجھ شد این . بار در شش سال نخست عمر خود در وین تكرار شد

او شیوه تركیب سازھا و آالت موسیقي این ; پرت اصالحات او را در زمینھ اپرا كامال نادیده گرفتھ استا
  . جوان متھور را ستود و او را بھ شام دعوت كرد

او ملودي و آرموني ساده را بھ پولیفوني پیچیده و ; موتسارت از ایتالیا بیشتر الھام میگرفت تا از آلمان
، و تنھا در دھھ آخر عمرش نفوذھاي نیرومندي از ھندل و یوھان سباستیان باخ عالمانھ ترجیح میداد

او بھ موسیقیداناني ملحق شد كھ تحت توجھات بارون گوتفرید فان سویتن  ١٧٨٢ولي در سال . احساس كرد
 ١٧٧۴در سال . كنسرتھایي، بیشتر از ھندل و باخ، در كتابخانھ ملي یا در خانھ فان سویتن اجرا میكردند

او . بارون آثاري از قبیل ھنر فوگ، كالویھ بین تامپره، و دیگر آثار باخ را از برلین بھ وین آورده بود
موسیقي ایتالیا را تقبیح میكرد، آن را غیرحرفھاي میخواند، و عقیده داشت موسیقي واقعي مستلزم توجھ 

تمان، قواعد یا فرمھاي آھنگھا را بھ با آنكھ موتسارت نحوه ساخ. دقیق بھ فوگ، پولیفوني، و كنترپوان است
عنوان ھدف تلقي نمیكرد، از اندرزھا و كنسرتھاي فان سویتن بھرھگیري میكرد و با دقت آثار ھندل و آثار 

او در وین كنسرتھاي ھندل را رھبري میكرد، و  ١٧٨٧پس از سال . مھم باخ را مورد مطالعھ قرار میداد
. كھ منطبق با امكانات اركسترھاي وین باشد، بھ خود آزادي عمل میداددر تعدیل نتھاي آثار ھندل براي این

ھاي موسیقي سازي خود كھ در سالھاي بعد تصنیف كرد، ملودي ایتالیایي و پولیفوني آلماني را  او در ساختھ
  . در تركیبي ھماھنگ با یكدیگر درآمیخت

در این . در حكم تجربھ جالبي است ھاي موتسارت تھیھ شده است یك نگاه بھ فھرست كوخل كھ از ساختھ
اثر نام برده شده است، و این مجموعھ بزرگترین مجموعھاي است كھ یك فرد واحد، بجز  ۶٢۶فھرست از 

ھمھ اینھا در یك دوران عمر سي و شش سالھ تولید شدھاند و حاوي . ھایدن، از خود بھ جا گذارده است
كنسرتو،  ۵١كوینتت،  ۵كوارتت،  ٢٩تریو،  ٨سونات،  ٧ این آثار شامل. شاھكارھایي از ھر نوع میباشند

. اپرا میباشد ٢٢تصنیف مذھبي، و  ۶٠آریا یا آواز،  ٩٠سمفوني،  ۵٢دیورتیمنتو و رقص یا سرناد،  ٩۶
اگر پارھاي از كساني كھ با موتسارت نزدیك بودند وي را تنبل میپنداشتند، دلیل آن بود كھ آنھا نمیدانستند 

ھایي در كار، نبوغ بھ صورت جنون  میتواند باعث ناتواني جسم شود، و بدون وقفھ رنج و زحمت روح
در بسیاري از .)) از امروز بھ فردا كردن گناھي است كھ گریبانگیر توست: ((پدرش بھ او میگفت. درمیآید

اغذ موارد، موتسارت تقریبا تا آخرین ساعت صبر میكرد تا آھنگي را كھ در سرش شكل گرفتھ بود روي ك
موسیقي در تمام روز در ذھن من است، و . من بھ اصطالح غرق در موسیقي ھستم: ((او میگفت. بیاورد

او : ((ھمسرش میگفت.)) من دوست دارم درباره آن در سر رویا بپرورانم، مطالعھ كنم، و بھ تعمق پردازم
یي كھ اینھا كلیدھاي پیانو با كالھش، با جا ساعتي، بامیز، با صندلي، گو -ھمیشھ با چیزي رنگ میگرفت 

او . گاھي این آھنگسازي بیصدا را حتي در حالي كھ ظاھرا بھ یك اپرا گوش میداد، ادامھ میداد.)) ھستند
ھاي كاغذ نت موسیقي در جیبھاي خود یا، اگر مشغول سفر بود، در جیبھاي كنار كالسكھ نگاه میداشت  تكھ

ھاي اتفاقي را   یك كیف چرمي با خود داشت تا این نوشتھمعموال; و روي این كاغذ نتھاي تكھتكھ مینوشت
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كنستانتسھ ; وقتي براي آھنگسازي آماده بود، سرپیانو نمیرفت، بلكھ پشت میز مینشست. در آنھا حمل كند
را قبل از اینكھ ) مووماني(مثل اینكھ نامھ مینویسد، نتھاي موسیقي را مینوشت و ھیچ تكھاي : ((میگفت

ھاي في  یا گاھي ساعتھا جلوي پیانو مینشست و تكھ.)) یان برساند، عمال آزمایش نمیكردنوشتنش را بھ پا
البداھھ میساخت، و ظاھرا ھوسھا و تخیالت خود را در زمینھ موسیقي آزاد میگذاشت، ولي بھ طور نیمھ 

. كردمی -مانند فرم سونات، آریا، فوگ و نظایر آن  - آگاه آن را تابع نوعي ساختمان قابل شناخت 
موسیقیدانان از آثار في البداھھ موتسارت از این نظر خوششان میآمد كھ میتوانستند، با خرسندي از تبحر 

نیمچك در . خود، نظم و ترتیبي را كھ در وراي آھنگھاي ظاھرا ھوسآمیز او پنھان شده بود كشف كنند
ھم، آن این بود كھ صداي اگر من میتوانستم یك شادي دنیوي دیگر از خدا بخوا: ((سنین كھولت گفت

موتسارت میتوانست تقریبا ھرنت موسیقي را بھ محض رویت .)) آھنگھاي في البداھھ موتسارت را بشنوم
بنوازد، زیرا پارھاي تركیبات و تسلسلھاي نتھا را چنان بكرات دیده بود كھ میتوانست آنھا را مثل اینكھ فقط 

آنھا را مانند یك بیان یا اندیشھ واحد موسیقي مینواخت،  و انگشتان عادت یافتھاش; یك نت ھستند بخواند
درست ھمان طور كھ یك خواننده با تجربھ یك سطر را مانند یك كلمھ یا یك قطعھ را مانند یك سطر 

حافظھ تعلیم یافتھ موتسارت با تواناییش در درك مجموعھ تركیبھا و احساس منطق حاكم بر نقش . میخواند
وي در سالھاي بعد میتوانست تقریبا ھر یك از كنسرتوھاي . م كل در آمیختھ بودجز در نشان دادن مفھو

در پراگ، او نتھاي مربوط بھ نقش طبل و شیپور در دومین قسمت نھایي دون . خویش را از حفظ بنوازد
او تركیب پیچیده آن آھنگ را بھ حافظھ ; جوواني را بدون در دست داشتن نتھاي سازھاي دیگر نوشت

روز بعد ; یك بار او تنھا نت مربوط بھ نقش ویولن در یك سونات براي پیانو و ویولن را نوشت. بودسپرده 
بدون تمرین، رجینا سترینازاكي قسمت مربوط بھ ویولن را در یك كنسرت اجرا كرد، و موتسارت قسمت 

ي كاغذ آوردنش را پیانو را صرفا از سابقھ ذھني ادراكي كھ نسبت بھ این نقش داشت، بدون اینكھ وقت رو
  . شاید ھیچ فرد دیگري در تاریخ چنین مستغرق در موسیقي نبوده باشد. داشتھ باشد اجرا كرد

ما سوناتھاي موتسارت را تا حدودي سبك و شاد میپنداریم و آنھا را در ردیف آثار پر احساس و نیرومند 
د بدان علت كھ این سوناتھا براي شای. ھایي از ھمان نوع و طبقھ بھ شمار نمیآوریم بتھوون در ساختھ

شاگرداني كھ داراي مھارت محدود بودند، یا براي كالوسنھایي كھ برد صدایشان ناچیز بود، یا پیانوھایي 
آنچھ در كودكي ما مورد توجھ . كھ امكان نداشت نواختن نت خاصي را با آنھا ادامھ داد، نوشتھ شده بودند

سال (ي جالب آن، ھنوز )) روندو آالتوركا((و )) منوئتو((با ) ٣٣١كا (بود، یعني سونات در كلید كا 
  . بھ سبك كالوسن بود) ١٧٧٨

وي بھ كوارتتھاي اولیھ ھایدن  ١٧٧٣موتسارت در ابتدا، بھ موسیقي مجلسي توجھي نداشت، ولي در سال 
نھا تقلید برخورد، بھ عالي بودن كنترپوان آنھا رشك برد، و در شش كوارتت كھ در آن سال ساخت از آ

. ھایدن یك سلسلھ كوارتت دیگر منتشر كرد ١٧٨١كرد، ھر چند كھ این تقلید چندان موفقیتآمیز نبود در 
، ۴٢١ - ٣٨٧كا (شش كوارتت  ١٧٨۵ -  ١٧٨٢موتسارت بار دیگر در مقام رقابت برآمد و در سالھاي 

. نوع خود جاي دارندھا در  منتشر كرد كھ اینك در میان عالیترین نمونھ) ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۵٨، ۴٢٨
منتقدان خصوصا ششمین كوارتت را ; نوازندگان شكایت داشتند كھ این آھنگھا بھ طرز نفرت آوري مشكلند

بھ علت صداي ضربات ناھماھنگ و اختالط پرسروصداي كلیدھاي ماژور و مینور مورد حملھ قرار 
پر از اشتباھات فاحش است بھ ناشرش پس یك موسیقیدان ایتالیایي نت آن را بھ این عنوان كھ آشكارا . دادند

با . داد، و یك خریدار وقتي فھمید كھ ناھماھنگي صداھا عمدي است، از شدت خشم صفحات آن را پاره كرد
این وصف، پس از نواختن كوارتتھاي چھارم، پنجم، و ششم بھ وسیلھ موتسارت، دیترسدورف، و سایرین 

من بھ عنوان یك آدم درستكار در پیشگاه خداوند بھ شما میگویم (: (بود كھ ھایدن بھ لئوپولد موتسارت گفت
او داراي سلیقھ و، از آن . كھ فرزند شما بزرگترین آھنگسازي است كھ من بھ اسم یا شخصا میشناسم

، )١٧٨۵(وقتي كھ این شش كوارتت منتشر شدند .)) مھمتر، داراي عمیقترین دانش آھنگسازي است
تقدیم كرد، و نامھاي ھمراه آنھا فرستاد كھ حتي در میان مكاتبات برجستھ داراي  موتسارت آنھا را بھ ھایدن

  :درخشندگي است
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پدري كھ تصمیم گرفتھ بود پسرانش را بھ درون دنیاي بزرگ بفرستد این را وظیفھ خود دانست كھ آنان را 
ه بر آن، این و عالو; تحت حمایت و راھنمایي شخصي قرار دھد كھ در آن ھنگام شھرت بسیار داشت

من نیز بھ ھمان ترتیب شش فرزند خود را نزد شما كھ . شخص تصادفا بھترین دوست خودش نیز بود
دوستي بسیار مشھور و بسیار گرامي ھستید میفرستم، اینھا واقعا ثمره یك مطالعھ طوالني و پرزحمتند، 

ت تا حدودي اجر خود را خواھد ولي امیدي كھ دوستان بسیاري بھ من داده و مطمئنم كردھاند كھ این زحم
  . یافت مرا بھ این فكر دلخوش میدارد كھ این اطفال روزي منبع تسالي خاطر میشوند

عقیده مساعد . بھ من اظھار داشتید كھ این آھنگھا را میپسندید... شما در مدت آخرین توقفتان در پایتخت 
بدین امید وامیدارد كھ شما آنھا را براي شمول  شما مرا تشویق میكند كھ آنھا را بھ شما تقدیم دارم، و مرا

پس، تقاضا دارم از آنھا با عطوفت استقبال كنید، و براي آنان پدر، . توجھ خود ناقابل تشخیص ندھید
ولي . راھنما، و دوست باشید، من از این لحظھ بھ بعد كلیھ حقوق خود را نسبت بھ آنھا بھ شما واگذار میكنم

سبت بھ نقایصي كھ ممكن است چشم از سازنده آنھا بھ دور مانده باشند، بھ دیده از شما استدعا دارم ن
اغماض بنگرید و، با وجود این نقایص، دوستي بزرگوارانھ خود را نسبت بھ كسي كھ ارجي چنین واال بر 

او آھنگ كوینتت خود را كھ در . موتسارت بھ كوینتتھاي خود عالقھ خاصي داشت. آن مینھد ادامھ دھید
ولي . بھترین كار خود میدانست) ۴۵٢كا (میبمل براي پیانو، اوبوا، كالرینت، سرنا، و باسون ساختھ بود 

بدوا )) یك آھنگ كوچك شب. ((این مربوط بھ موقعي بود كھ او ھنوز اپراھاي عمده خود را نساختھ بود
ن را مورد استفاده بھ عنوان یك كوینتت ساختھ شد، ولي طولي نكشید كھ اركسترھاي كوچك آ) ١٧٨٧(

را، كھ یك شب در ) ٣٧۵كا (او سرناد در میبمل . قرار دادند و اینك در ردیف سرنادھاي موتسارت است
. نوشتھ شده است)) نسبتا از روي دقت((براي خودش ھم خوانده شد، سرنادي میدانست كھ  ١٧٨١سال 

پاتتیك بتھوون و چایكووسكي غمانگیز كھ بھ اندازه  - را ) ٣٨٨كا (ولي موسیقیدانان سرناد در دومینور 
  . واالتر از آن میشمردند -است 

از قبیل اوورتور، ; موتسارت كھ بھ امكانات اركستر پیبرده بود، یكصد نوع تجربھ با آن بھ عمل آورد
دیورتیمنتوھا معموال براي . ، رقص، و دیورتیمنتو)نوعي دستگاه سوئیت(نوكتورن، سوئیت، كاساسیون 

نباید اھمیت آنھا را بھ . در نظر گرفتھ میشدند، نھ اینكھ در تاالرھاي تاریخ طنین افكن شوند مقاصد گذرا
و دیورتیمنتو شماره ) ٢٧٨كا ( ١۵با وجود این، دیورتیمنتو شماره . حساب آورد، بلكھ باید از آنھا لذت برد

  . عف میبخشندآثار قابل توجھي ھستند و بیش از بسیاري از سمفونیھا شور و ش) ٣٣۴كا ( ١٧

سي و پنج سازي بھ كار میبرد، و بھ ھمین ) باند(موتسارت مانند ھایدن براي سمفونیھاي خود یك دستھ 
جھت این سمفونیھا نمیتوانند ارزش كامل خود را بھ گوشھایي كھ بھ صداھاي بسیار افزونتر اركسترھاي 

پر ((را بھ عنوان اینكھ ) ١٨٣كا ( ٢۵صاحبنظران سمفوني شماره . قرن بیستم عادت كردھاند منتقل كنند
و معجزھاي در بیان تند احساس است مورد تمجید قرار میدھند، ولي نخستین سمفوني قابل توجھ )) حرارت

كھ موتسارت، بھ خاطر ظرافت و جذابیت، باب ذوق ) ٢٩٧، كا ٣١شماره (موتسارت پاریس است 
بدوا با عجلھ ساختھ شد تا زینت بخش ) ٣٨۵ا ، ك٣۵شماره (سمفوني ھافنر . فرانسویان از آب درآورد

در نظر ) ١٧٨٢(جشنھایي شود كھ زیگیسموند ھافنر، شھردار پیشین سالزبورگ براي ازدواج دخترش 
در  ١٧٨٣بعدا موتسارت قسمتھایي براي فلوت و كالرینت بھ آن افزود و آن را در سوم مارس . گرفتھ بود

موتسارت میگوید كھ امپراطور از او . ر داشت، عرضھ كردوین، در كنسرتي كھ در آن یوزف دوم حضو
، كھ در ٣۶دوكات ھم بھ او اعطا كرد در این سمفوني و سمفوني شماره  ٢۵تشویق زیادي بھ عمل آورد و 

در لینتس نوشت، او ھنوز ھمان شكل و فرمي را كھ ھایدن بھ سمفوني داده بود حفظ كرد  ١٧٨٣ماه نوامبر 
در ھر دو مورد كندي حركات براي گوشھاي سالخورده ایجاد . و بندرت عمیق بود یعني ھمیشھ مطبوع، - 

براي پراگ ساخت، باید با  ١٧٨۶، كھ موتسارت در سال ٣٨درباره شماره . سپاسگزاري بسیار میكند
در این سمفوني، در نخستین موومان، منطق ساختماني و كنترپوان عالي . احترام بیشتري صحبت كرد

ي موسیقیدان میشود، و قسمت آندانتھ، كھ ملودي را با تعمق و تفكر ھمراھي میكند، خبرگان باعث خوشنود
  . آن سخن گویند)) دنیاي سحرآمیز((و )) كمال زوالناپذیر((را بر آن داشتھ است كھ از 
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بھ  ١٧٨٨نظر ھمگان آن است كھ بزرگترین سمفونیھاي موتسارت سھ سفمونیي ھستند كھ وي در تابستان 
م فقر ناراحت كننده و بدھكاریھاي رو بھ افزایش خود، در حالي كھ در معرض حملھ سیلي از الھام ھنگا

 ١٠ژوئیھ، و تاریخ سومي  ٢۵ژوئن، تاریخ دومي  ٢۶تاریخ نخستین سمفوني . قرار گرفتھ بود، نوشت
ز این سھ سمفوني تا آنجا كھ اطالعي در دست است، ھیچ یك ا. سھ نوزاد در سھ ماه بھدنیا آمدند; اوت است

آنھادر ھمان قلمرو مرموزي باقي ماندند كھ در آن، ; او ھیچ گاه آنھا را نشنید; در مدت حیات وي اجرا نشد
ھاي سیاه روي یك صفحھ كاغذ براي آھنگساز آھنگھایي بیصدا یعني نتھا و آرمونیھایي بودند كھ تنھا  نقطھ

در دو، كا  ۴١شماره (ه نام آن را ژوپیتر گذاردھاند بھ گوش ذھن میرسیدند، سومین سمفوني، كھ بھ اشتبا
ولي این . شومان آن را برابر آثار شكسپیر و بتھوون میدانست; ، معموال بھترین آنھا دانستھ میشود)۵۵١

كا (در سل مینور  ۴٠شماره . سمفوني طوري است كھ اگر شنونده حرفھاي نباشد، بھ ارزش آن پي نمیبرد
غاز میشود كھ مبشر سمفوني اوریكاي بتھوون است، و سپس بھ سوي تكاملي پیش با چنان نیرویي آ) ۵۵٠

میرود كھ مفسران را، كھ بیھوده تالش میكنند موسیقي را با كلمات بیان كنند، بر آن داشتھ است 
سرگذشتھایي مانند لیرشاه و مكبث را، كھ حاوي ماجراھاي حزن آور شخصي ھستند، در میان اصوات آن 

براي ھمان . ا این وصف، براي گوشھاي سادھتر، این سمفوني در بردارنده شادي سادھاي استبخوانند، ب
این سمفوني آكنده از اندوه . است) ۵۴٣كا (در میبمل  ٢٩نوع گوشھا، راضي كنندھترین سمفونیھا شماره 

و آرموني است  ھاي موسیقي بر آن سنگیني نمیكند، بلكھ تركیبي از ملودي و ماتم نیست و بار فنون و شیوه
این آھنگ چنان است كھ میتواند خدایان را، كھ از مشتقات كارھاي ; كھ در یك مسیر آرام جریان دارد

  . آسماني خود احساس خستگي كرده و در نقاط ییالقي بھ استراحت مشغولند، مسرور كند

ناشي )) نسرتو گروسوك((این تصنیف از ; تركیبي است از سمفوني و كنسرتو)) سینفونیا كنچرتانتھ((فرم 
شد و با قرار دادن دو یا چند ساز در نقش مخالف ھیئت اركستر، در محاورھاي میان ملودي و سازھاي 

براي ) ٣۶۴كا (در میبمل )) سینفونیا كنچرتانتھ((موتسارت این فرم را در . ھمراھي كننده، تكوین یافت
ین اثر، مانند ھر یك از سمفونیھاي او، از ا; بھ حد اعالي خود رسانید) ١٧٧٩(فلوت، ویولن، و ویوال 
  . لطف برخوردار است

ھمھ كنسرتوھا سرور بخشند، زیرا در آنھا قطعات تكنوازي بھ گوشھاي تعلیم نیافتھ كمك میكنند كھ تمھا و 
. آھنگھایي را كھ در سمفوني ممكن است بر اثر تفصیالت فني یا كنترپوان غیرقابل درك باشند دنبال كنند

جدل میان سازھا جالب است، مخصوصا وقتي كھ، طبق فرمي كھ كارل فیلیپ امانوئل باخ پیشنھاد، بحث و 
 - و موتسارت آن را تكمیل كرد، این بحث و جدل یك ساز را در برابر ھمھ سازھاي دیگر قرار میدھد 

خود را  چون موتسارت از این گونھ مواجھھ ھماھنگ خوشش میآمد، بیشتر كنسرتوھاي. تكنواز علیھ ھمھ
زیرا در این كنسرتوھا خودش نقش تكنواز را بھ عھده داشت، و معموال در اواخر . براي پیانو نوشت

نخستین موومان كادانسي میافزود كھ بھ وي امكان میداد شیرینكاري كند و بھ عنوان نوازندھاي چیره دست 
  . بدرخشد

  . بھ علو ھنري رسید) ٢٧١كا (در میبمل  ٩او نخستین بار در این زمینھ با ساختن كنسرتو پیانو شماره 

است ) ۴۶۶كا (در ر مینور  ٢٠نخستین كنسرتو از سلسلھ كنسرتوھاي او كھ ھنوز محبوبیت دارد شماره 
مان آھستھ بود كھ میتوان گفت در این موو; تقریبا كودكانھ آن است)) رمانس((كھ شھرت آن بھ علت 

اعم از اینكھ علتش تنبلي بود یا گرفتاریھاي زیاد، موتسارت تنظیم . نھضت رمانتیك در موسیقي آغاز شد
; تكمیل نكرد) ١٧٨۵فوریھ  ١١(نتھاي این كنسرتو را تا یك ساعت قبل از وقت مقرر براي اجراي آن 

ند، و فرصتي براي تمرین و تكرار بھ آنھا ھاي آن درست قبل از آغاز برنامھ بھدست نوازندگان رسید نسخھ
مع ھذا، این برنامھ چنان خوب برگزار شد، و موتسارت نقش خود را چنان ماھرانھ ایفا كرد كھ در ; نداد

  . سالھاي بعدي چندین بار تقاضاي تكرار برنامھ بھ عمل آمد

خوش الحاني كھ در  شاید كنسرتو. موتسارت براي سازھاي سولو دیگر نیز آھنگھاي عالي عرضھ كرد
ھایش از راه امواج ھوا بھ گوش  بیش از ھر یك از دیگر ساختھ) ۶٢٢كا (كلید ال براي كالرینت ساخت 
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. از یك كنسرتو در میبمل براي باسون لذت بسیار میبرد) ١٧٧۴(او در سنین پر نشاط جواني . میرسد
ھ با سرور و شادماني بر روي نتھاي كنسرتوھایي كھ براي ھورن ساختھ بود، در حكم حبابھایي بودند ك

! شجاع باش! بارك اهللا: ((موسیقي مینشستند كھ حاوي راھنماییھاي فكاھي براي نوازنده بودند، مانند
كنسرتویي كھ براي فلوت و ھارپ . ، زیرا موتسارت با چند ساز بادي آشنا بود!))تكان بخور! حیوان

  . سمانھا سیر میدھد و بھ ستارگان میرساندانسان را در آ) ٢٩٩كا (ساختھ شده است ) چنگ(

موتسارت در نوزدھسالگي پنج كنسرتو ویولن ساخت، كھ ھمھ آنھا زیبا بودند و ھنوز سھ تاي  ١٧٧۵در 
، داراي چنان آداجو )٢١۶كا (، كھ در سل ساختھ شده ٣شماره . آنھا جزو ذخایر آثار زنده بھ شمار میروند

است، از )) ر((كھ در  ۴شماره . د اینشتین را از خود بیخود میكردآرام و مالیمي است كھ شخصي مانن
داراي یك آندانتھ كانتابیلھ است كھ با معجزه صداي زن )) ال((در  ۵شماره . شاھكارھاي موسیقي است

  . برابري میكند

جاي تعجبي نیست كھ موتسارت خصوصا در سالھاي عشقش بھ آلوئیزیا وبر آثاري بھ وجود آورد كھ در 
ھاي پختھ و  این آثار آوازھاي كاملي مانند آنچھ در ساختھ. مره وجد آورترین آھنگھاي آوازنویسي ھستندز

بلكھ سادھتر و كوتاھتر و اغلب ھمراه با كلمات بیمعني . تكامل یافتھ شوبرت و برامس دیده میشود نیستند
مییافت، بھ حد اعالي فرم اثر گوتھ )) گل بنفشھ((ولي وقتي موتسارت یك شعر واقعي مانند ; ھستند

، در این شعر، یك گل بنفشھ كھ با نزدیك شدن یك دختر چوپان زیبا از شادي )۴٧۶كا (آھنگسازي میرسید 
ولي این دختر ; بھ لرزه درآمده است، پیش خود فكر میكند چقدر لذتبخش است كھ روي سینھ او جا بگیرد

از میخواند، گل بنفشھ را، بیآنكھ ببیند، زیر پاي خود چوپان، ھمین طور كھ بھ راه خود میرود و بانشاط آو
آیا این شعر تجدید خاطرھاي از آلوئیزیاي بیرحم بود موتسارت براي او یكي از لطیفترین . لھ میكند

ولي اھمیت زیادي براي . نوشتھ بود) اونده وینھ/ نون سو د )) (موج وین كجاست((آریاھاي خود را بھ نام 
ھاي پنھاني ھنر آوازي خود را براي آریاھاي  او مایھ; راكنده و استثنایي قایل نبوداین گونھ آوازھاي پ

  . ھایش براي كلیسا حفظ كرد اپراھاي خویش و ساختھ

آھنگھاي مذھبي او بندرت در خارج از سالزبورگ شنیده میشدند، زیرا كلیساي كاتولیك نسبت بھ كیفیت 
آوازھاي مس در . روي خوش نشان نمیداد) ي موتسارتكارفرما(اپرایي آثار مورد پسند اسقف اعظم 

و در آھنگھایي كھ ; سالزبورگ ھمراه ارگ، آالت زھي، ترومپت، ترومبون، و طبل خوانده میشدند
با این . موتسارت براي این گونھ مراسم میساخت، ناگھان در جدیترین قسمتھا قطعات شاد بھ ترنم درمیآمدند

كا )) (سانتا ماریا ماتردئي((، و )٣٢٧كا )) (آدوراموس تھ((و از قبیل وصف، بدون شك آوازھاي مذھبي ا
ھاي موتسارت كھ  زیباترین آھنگ در ھمھ ساختھ. روح مذھبي شخص را تحت تاثیر قرار میدھند) ب ٣۴١

دیده میشود، كھ چھارمین آواز از سلسلھ )) لوداتھ دومینوم((خاطرھاش مرتبا بھ ذھن خطور میكند در 
بر روي ھم، ). ٣٣٩كا (ست كھ تحت عنوان مرجع اعترافات نفس راحتي كشید ساختھ شده است آوازھایي ا

موسیقي موتسارت نداي یك دوران اشرافي است كھ ھنوز خبر سقوط زندان باستیل را نشنیده بود، و 
دي ھمچنین طنیني بود از یك فرھنگ كاتولیك كھ در ایمان و اعتقادش اضطراب وجود نداشتھ باشد، و آزا

ھاي زندگي، بدون جستجوي وقفھناپذیر بھ منظور یافتن محتواي تازه براي  آن را داشتھ باشد كھ از جذبھ
ھاي سبكترش این موسیقي با لطف و برازندگي تزیینات سبك رو  از جنبھ. رویاي تو خالي، بھرھمند شود

اویر خود مجسم كرده و آن كوكو، با رمانسھاي تصویري واتو، خانھ خدایان در اولمپ، كھ تیپولو در تص
را آرام و در فضاي بیكران شناور نشان داده است، و با تبسمھا و البسھ و ظروف سفالین زمان مادام 

  . دوپومپادور ھماھنگي دارد

ھایي از رنج و خشم در آنھا دیده میشود، ولي نھ ایجاد ادعیھ  بطور كلي، این آھنگھا آرامند، و گاھگاه نشانھ
موتسارت كار خود را در . ، نھ انسان را مانند پرومتھ بھ مبارزه با خدایان وا میدارندخاضعانھ میكنند

كودكي آغاز كرد و یك كیفیت كودكانھ پیوستھ در آثارش وجود داشت، تا اینكھ وي متوجھ شد كھ آھنگ 
  . كھ مشغول ساختن آن است براي خود اوست) ركوئیم(عزایي 
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VII -  روح و جسم  

بیني وي براي . قدش كوتاه و سرش براي بدنش خیلي بزرگ بود. موتسارت از نظر جسماني جذاب نبود
ابروان پرپشتش چشمان بیقرار او را . صورتش خیلي درشت، و لب باال روي لب پایینش قرار گرفتھ بود

وي تالش داشت در سالھاي بعدي، . تیره میكردند، و تنھا موي فراوان طالیي رنگش جالب بھ نظر میرسید
پیراھن توري، كت آبي دم دار،  -كھ نقایص اندام و قیافھ خود را با پوشیدن لباسھاي با شكوه جبران كند 

تنھا ھنگامي كھ . ھاي طالیي، شلواري كھ تا زانویش میرسید، و سگكھاي نقرھاي بر روي كفشھایش تكمھ
انش بر اثر تمركز شدید حواس برق در آن ھنگام چشم. پیانو مینواخت، موضوع اندامش فراموش میشد

  . میزدند، و كلیھ عضالت بدنش خود را تابع فعالیتھاي ذھن و دستانش میساختند

ولي شھرت زودرس و یك برنامھ تقریبا روزانھ ; او در كودكي بیتكلف، خوش باطن، و خوش اعتقاد بود
): ١٧٧٨(بھ وي ھشدار داد لئوپولد . تشویق و تحسین، معایبي در خصوصیات اخالفي وي پدید آوردند

پسرم، تو تندخو و بیمالحظھاي و بیش از حد آماده آن ھستي كھ بھ اولین ادعا و رجزخواني با لحني ((
اگر كسي : ((موتسارت بھ این امر معترف بود و عالوه بر آن میگفت.)) كنایھآمیز پاسخ دندانشكن بدھي

ھم انتقامم را قدري شدیدتر نگیرم، احساس میكنم كھ تنھا و اگر ; مرا ناراحت كند، باید انتقام خود را بگیرم
او در ارزشیابي نبوغ خویشتن را از . حق دشمنم را كف دستش گذاردھام نھ اینكھ او را اصالح كرده باشم

پرنس كاونیتس بھ مھیندوك گفت كھ اشخاصي مانند من در ھر صد : ((ھیچ كس كمتر نمیدانست، و میگفت
ھایش بھ چشم میخورد، و این تا  نوعي ظرافت طبع و لطیفھگویي در نامھ.)) نیا میآیندسال تنھا یك بار بھ د

; معموال این خصیصھ، بھ نحوي بیزیان، شیطنتآمیز بود. آخر عمرش در موسیقي وي نیز تجلي داشت
 او یك مرحلھ. گاھي جنبھ ھجویات تند بھ خود میگرفت، و گاھي ھم در سنین جواني جنبھ مستھجني مییافت

وقتي كھ بیست و یك سال . دلباختگي و مجذوبیت را با بیرون ریختن فسادھاي درون پشت سرگذاشت
داشت، براي دختر عمویش ماریا آناتكال موتسارت نوزده نامھ نوشت كھ، از نظر عاري بودن از نزاكت، 

نثر، تجلیل كرده در نامھاي كھ وي براي مادرش نوشت، از محاسن گاز معده، بھ نظم و . باورنكردني بودند
: بود مادرش ھم زیاد در بند قید و مالحظھ نبود، زیرا وي در نامھاي كھ بھ شوھرش نوشت بھ او اندرز داد

ظاھرا این گونھ عبارات .)) نشیمنگاھت را در دھانت بگذار; عشق، من از خودت خوب مراقبت كن((
ولي این . شاید یادگار نسلي سرزندھتر بودشگفتانگیز در خانواده موتسارت و محافل آنان كامال متداول، و 

  . ھایي حاكي از لطیفترین عواطف بھ خواھر و مادر خود بنویسد امر مانع از آن نمیشد كھ وي نامھ

آیا او شوھر باوفایي از آب در آمد ھمسرش او را . وي، بھ قول خودش، بھ ھنگام داماد شدن كامال پسر بود
  : بھ موجب اظھار زندگینامھ نویس با صداقت وي. متھم میكرد)) ارتباط با خدمھ((بھ 

شایعاتي میان مردم و مطبوعات وجود داشتند، و این شایعات موارد پراكنده و استثنایي ضعف وي را 
او بھ داشتن سروسري با . بزرگ میكردند و بھ صورت وجوه متمایز خصوصیات اخالقي وي در میآوردند

نامیدن وي بھ عنوان . ھ وي برایشان آواز مینوشت، متھم بودھمھ شاگردانش و با ھمھ خوانندگاني ك
  .سرمشق طبیعي دون ژوان حاكي از لطافت دانستھ میشد

بھ ییالقھاي سالمت بخش، دوري خود موتسارت ) ھمسرش(بارداري مكرر ھمسرش، سفرھاي متعدد وي 
و حشر و نشر او با ھاي زنان،  از ھمسر خویش براي اجراي كنسرت، حساسیت او در برابر ھمھ جذبھ

خوانندگان دلفریب و زنان بازیگر بیقید و بند وضعي بھوجود آورد كھ در آن نوعي ماجرا تقریبا 
  . اجتنابناپذیر بود

را برایش اعتراف كرد و چرا )) ناپرھیزي((كنستانتسھ تعریف میكرد كھ چگونھ موتسارت یك چنین مورد 
ولي .)) ب بود كھ نمیشد انسان اوقاتش از او تلخ شوداو چنان مھربان و خو(( -او شوھرش را بخشید 

ظاھرا . خواھر كنستانتسھ اظھار میدارد كھ گاھگاه جنجال شدیدي میان این زن و شوھر در میگرفت
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او با صبر و شكیبایي معایب وي را بھ عنوان یك بانوي ; موتسارت خیلي بھ ھمسر خود عالقھمند بود
ھایي با قربان صدقھ تقریبا  نامھ) بھ علت سفر(جداییشان از ھمدیگر خانھدار تحمل میكرد، و در مواقع 

او درباره . موتسارت در معاشرت و زندگي اجتماعي با موفقیت روبھرو نبود. كودكانھ برایش مینوشت
او یك . سوناتھاي كلمنتي بیارزشند: ((بعضي از رقیبان خود با تندي و خشونت قضاوت میكرد، مثال میگفت

دیروز بخت یارم بود كھ بھ كنسرتویي كھ از : ((و باز میگفت.)) ت، مثل ھمھ ایتالیاییھاحقھ باز اس
در آن چیز قابل تحسین خیلي . ھاي وامانده آقاي فریھولد بود و خودش آن را اجرا میكرد گوش بدھم ساختھ

بودند تمجید  از سوي دیگر، وي از كوارتتھایي كھ بتازگي توسط ایگناتس پالیل منتشر شده.)) كم یافتم
پدرش وي را بھ خاطر اینكھ بھ علت تفرعن . میكرد، ھر چند كھ آنھا با كوارتتھاي خود وي رقابت میكردند

خویشتن را مورد نفرت قرار میدھد سرزنش میكرد، موتسارت منكر تفرعن خود بود، ولي نمیتوان انكار 
روح پر غرور او موانعي در راه كرد كھ وي در میان موسیقیدانان وین دوستان بسیار كمي داشت و 

در اتریش و آلمان سرنوشت یك موسیقیدان در دست اشراف بود، و موتسارت . پیشرفتش ایجاد میكرد
  . حاضر نبود تفوق خانوادگي را بر نبوغ مقدم دارد

مانع دیگر راه موتسارت این بود كھ ھیچ وقت بھ مدرسھ یا دانشگاه نرفتھ و پدرش فرصت تحصیالت 
موتسارت در میان كتابھاي معدود خود مجلداتي از اشعار گسنر، ویالنت، و گلرت . ھ او نداده بودعمومي ب

وي توجھ . داشت، ولي ظاھرا او در درجھ اول از این كتابھا بھ عنوان منبع اشعار اپراھا استفاده میكرد
ت درك كند چرا این شھر وقتي ولتر درگذشت، او در پاریس بود و نمیتوانس. زیادي بھ ھنر و ادبیات نداشت

: او براي پدرش نوشت. تا این حد درباره دیدار و مرگ این شورشي سالخورده سروصدا راه انداختھ است
او .)) آن پاداش وي است. آن ولتر المذھب حقھ باز مثل یك سگ، مثل یك حیوان، جانش دررفتھ است((

عید (ولي در مراسم كورپوس كریستي  مقداري افكار ضدروحاني از ھمكاران فراماسون خود فراگرفت،
. شاید سادگي روح او بود كھ با وجود معایبش، او را دوستداشتني میكرد. شمع بھ دست شركت كرد) جسد

. آنھایي كھ در موسیقي رقیب او نبودند وي را اجتماعي، با روح، مھربان، و معموال آرام مییافتند
ھرگز موتسارت را كج خلق ندیدھام، چھ برسد بھ  من در سراسر عمرم: ((خواھرزنش سوفي وبر نوشت

او ھمیشھ روح میھمانیھا و مجامع . ولي گزارشھایي ھم خالف این اظھار داده میشدند. اینكھ خشمگین باشد
از بازي بولینگ، . ھمیشھ حاضر بود بنوازد، ھمیشھ براي شوخي و لطیفھ یا بازي آمادگي داشت -بود 

اگر او . گاھي بھ نظرش میرسید بھ رقصش بیشتر مینازد تا بھ موسیقيبیلیارد، و رقص خوشش میآمد، 
. نسبت بھ رقیبانش گذشت نداشت، تقریبا نسبت بھ ھر كس دیگر بھ نحوي بیمالحظھ دست و دل باز بود

. یك پیانو كوك كن مرتبا از او قرض میگرفت و پس نمیداد. كمتر دست رد بر سینھ گدایي میگذاشت
رباره اھمیت زیادي كھ براي پول قایل بود صحبت میكرد، چون وي آن قدر وقت و موتسارت با صراحت د

او كھ براي پول درآوردن بھ منابع و . تمایل كمي براي تفكر درباره پول داشت كھ اغلب بدون پول میماند
 امكانات خود متكي شده بود، ناچار میبایست براي تامین مخارج یك خانواده با یكصد موسیقیدان حسود

بھ امور مالي خود توجھي نداشت، میگذاشت درآمدش بیحساب از دستش برود، و درست در . رقابت كند
ھنگامي كھ وي براي سھ سمفوني و سھ اپراي آخر خود مشغول ساختن زیباترین آھنگھاي عصر خویش 

  . بود، دچار تھیدستي غمباري شد

VIII - ١٧٨٧ - ١٧٨٢: اوج   

براي درسھایي كھ میداد حق التدریس . ین با موفقیتي دلگرم كننده آغاز كرداو فعالیتھاي آزاد خود را در و
فقط . گولدن درآمد داشت ۵٠٠برایش  ١٧٨۴ -  ١٧٨٢ھر یك از كنسرتھایش در ; خوبي دریافت میداشت

. ولي پولي كھ بھ او پرداخت میشد بد نبود; ھایش در مدت حیات او منتشر شدند ھفتاد فقره از ساختھ
دوكات براي شش كوارتتي كھ بھ ھایدن تقدیم شد بھ او پرداخت، كھ براي آن  ١٠٠شر مبلغ آرتارین نا

و میبمل ) ۴٧٨كا (یك ناشر دیگر، ھوفمایستر، با چاپ كوارتتھاي پیانو سل مینور ; روزھا مبلغ جالبي بود
اختن این قطعات اینك نو(موسیقیدانھا این آھنگھا را بسیار مشكل مییافتند ; موتسارت ضرر كرد) ۴٩٣كا (

چیزھایي بنویس كھ بیشتر مورد پسند مردم : ((و ھوفمایستر بھ موتسارت ھشدار داد) آسان بھ نظر میرسد
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موتسارت .)) ھایت نھ چیزي چاپ كنم و نھ بابت آن پولي بپردازم باشد، و گرنھ من نمیتوانم دیگر از ساختھ
د دریافت میداشت، و براي دون جوواني دوكات بو ١٠٠براي اپراھاي خود حق الزحمھ معمول را كھ 

بھ طوري كھ . دوكات بھ اضافھ سود حاصل از یك كنسترتي كھ درآمدش بھ او میرسید دریافت داشت ٢٢۵
از او دیدن كرد،  ١٧٨۵پدرش كھ در سال . گفتھ میشود، درآمد وي در این سالھا بسیار خوب بوده است

گولدن در بانك  ٢٠٠٠كھ بپردازد، فكر میكنم اینك میتواند اگر فرزندم قرضي نداشتھ باشد : ((اظھار داشت
ولي موتسارت این گولدنھا را در بانك نگذاشت و آنھا را براي مخارج جاري، پذیرایي، البسھ .)) بگذارد

بھ این دالیل، و بھ دالیل مبھمتر، وي در آن . خوب، و برآوردن نیازھاي دوستان نیازمند صرف میكرد
 ١۵قبل از آن، در . ھایش مورد طلب بود، مقروض شد وقت دیگر خدمات و ساختھ زمان كھ بیش از ھر

یكي از طلبكارانم تھدید كرده است ((، او در نامھاي براي بارونس فون والدشتتن نوشت كھ ١٧٨٣فوریھ 
ي از آن بانو. ... من در این لحظھ نمیتوانم این پول یا حتي نیمي از آن را بپردازم. علیھ من عارض شود

موفقیت یك .)) واالقدر استدعا دارم كھ بھ خاطر خدا بھ من كمك كنند تا شرافت و شھرت خود را حفظ كنم
وي از این پول ھدیھاي براي پدرش . كھ درآمدش بھ خود او میرسید و كرد) در ماه مارس(كنسرت 

  . فرستاد

ر آنجا نخستین فرزندش بھ د. در یودن پالتس نقل مكان كرد ٢۴۴بھ یك خانھ خوب، شماره  ١٧٨٣در مھ 
این بچھ یك پسرك خوب و چاق و چلھ و مثل توپ گرد و : ((، بھ طوري كھ گفتھ میشود)ژوئن ١٧(دنیا آمد 
ولفگانگ و كنستانتسھ . این واقعھ، و ھدیھ پسرش، بدبیني پدر را نسبت بھ ازدواج او كاھش داد.)) قلنبھ بود

آنھا بچھ را نزد پرستار . ئوپولد و نانرل در سالزبورگ دیدن كنداز این بھبود روابط استفاده كردند تا از ل
  . در وین گذاشتند

پدر و مادرش در سالزبورگ ماندند، زیرا موتسارت ترتیبي داده بود كھ مس او . اوت این بچھ مرد ١٩در 
بیش از ولفگانگ و كنستانتسھ . در دومینور، كھ كنستانتسھ در آن آواز میخواند، در این شھر اجرا شود

حدي كھ میزبان انتظار داشت در سالزبورگ ماندند، زیرا لئوپولد ناچار بود حساب ھر یك شاھي پول خود 
موتسارت و ھمسرش در راه . را داشتھ باشد، و عقیده داشت سھ ماه توقف بیش از حد طوالني است

  . كھ یك سمفوني بسازد بازگشت در لینتس توقف كردند و در آنجا كنت فون تون بھ موتسارت ماموریت داد

پس از اینكھ موتسارت دوباره بھ خانھ خود رسید، با كوشش فوق العاده مشغول بھ كار شد و بھ تدریس، 
او سھ ) ١٧٨۴آوریل  ٣فوریھ تا  ٢۶از (در مدت دو ماه . آھنگسازي، اجراي برنامھ و رھبري پرداخت

دسامبر بھ یكي از ھفت لژ فراماسونھا در  در ماه. كنسرت داد، و در نوزده كنسرت دیگر نوازندگي كرد
ھاي آنھا آھنگھایي  از جلسات آنھا خوشش میآمد، و با رغبت حاضر شد براي جشنواره; وین ملحق شد

پدرش، كھ بر اثر تولد یك پسر دیگر از كنستانتسھ نرم شده بود، در فوریھ براي توقفي طوالني نزد . بسازد
  . ونتھ وارد زندگي موتسارت شدلورنتسو دا پ ١٧٨۵آنھا آمد، و در 

بھ  ١٧۴٩او زندگي را در سال . زندگي این لورنتسو تقریبا بھ اندازه زندگي دوستش كازانووا پرماجرا بود
وقتي بھ سن چھاردھسالگي رسید، امانوئلھ . عنوان فرزند یك دباغ در ناحیھ فقیرنشین چندا آغاز كرده بود

ن نزد لورنتسو داپونتھ، اسقف چندا برده شدند تا براي ورود بھ كونلیانو و دو برادرش بھ وسیلھ پدرشا
امانوئلھ نام اسقف را بر خود نھاد، كشیش شد، در ونیز با یك زن . كلیساي كاتولیك غسل تعمید داده شوند

بھ عنوان شاعر  ١٧٨٣و در سال . شوھردار سروسري پیدا كرد، تبعید شد، بھ درسدن و سپس بھ وین رفت
  . بھ كار گمارده شد)) تئاتر ملي((براي  ولیبرتونویس

موتسارت امكان ساختن یك لیبرتو اپرا از روي كمدي بومارشھ بھ نام عروسي فیگارو را بھ وي پیشنھاد 
  . كرد

این اثر بھ منظور بھ روي صحنھ آوردن در وین بھ آلماني ترجمھ شده بود، ولي یوزف دوم بھ این عنوان 
آیا این . ست و باعث ناراحتي دربارش خواھد شد، اجراي آن را قدغن كردكھ داراي احساسات انقالبي ا
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امكان وجود داشت كھ امپراطور، كھ خود نیز كامال یك انقالبي بود، اغوا شود و اجازه دھد اپرایي كھ بھ 
نحوي عاقالنھ از نمایشنامھ بومارشھ اقتباس شده اجرا شود پونتھ از موسیقي موتسارت تحسین میكرد، و 

او كسي است كھ با وجود داشتن استعدادي بیش از ھر آھنگساز دیگر اعم از : ((دھا درباره او چنین گفتبع
ھاي دشمنانش ھنوز نتوانستھ است نبوغ االھي خود را در وین مورد  گذشتھ، حال، یا آینده، بھ علت دسیسھ

و بقیھ را بھ صورت یك لیبرتو ھاي افراطي نمایشنامھ بومارشھ را حذف كرد  او جنبھ.)) استفاده قرار دھد
  . ایتالیایي درآورد كھ با بھترین آثار متاستازیو رقابت میكرد

ھا، غافلگیریھا، شناساییھا، و  داستان عروسي فیگارو عبارت بود از تركیب پیچیده قدیمي تغییر قیافھ
زمان مناندروس و  ھمھ اینھا از. ھاي زیركانھاي كھ مستخدمان سر اربابان خود میگذاشتند ھمچنین كاله

موتسارت بآساني از موضوع داستان خوشش آمد و تقریبا . پالوتوس از موضوعھاي آشنا در كمدي بودند
لیبرتو و موسیقي ھر دو در ظرف ; بھ ھمان سرعتي كھ لیبرتو آن ساختھ میشد، آھنگھاي آن را نیز ساخت

در اول مھ برنامھ افتتاحیھ ; نوشت موتسارت اوورتور آن را ١٧٨۶آوریل  ٢٩در . شش ھفتھ تكمیل شدند
قسمتي از این موفقیت ممكن است مرھون خواننده باسو بھ نام فرانچسكو بنوتچي . آن با پیروزي برگزار شد

ولي ; بوده باشد كھ شخصي بود شوخ طبع، صدایي بسیار رسا داشت، و در نقش فیگارو آواز میخواند
كھ كروبیني با لحني )) شما چھ میدانید((ایي از قبیل بیشتر آن مدیون نشاط و تناسب آھنگھا، آریاھ

پورجي ((شكوھآمیز میخواند، و توسل پرحرارت و در عین حال معقول كنتس بھ خداي عشق در آریاي 
آن قدر براي تكرار قسمتھایي مختلف از طریق كف زدن و تشویق تقاضا شد كھ اجراي برنامھ . بود)) آمور

  . د، و در پایان موتسارت چندین بار بھ روي صحنھ خوانده شددو برابر مدت معمولي طول كشی

درآمد حاصل از روي صحنھ آوردن فیگارو در وین و پراگ، اگر بھ خاطر ولخرجي موتسارت و بیماري 
آنھا بھ  ١٧٨٧در آوریل . و بارداریھاي ھمسرش نبود، باید او را یك سال از نظر مالي آسوده نگاه میداشت

د درگذشت و براي پسرش یك ماه بعد لئوپول. در الندشتراسھ، نقل مكان كردند ٢٢۴خانھ ارزانتري، شماره 
  . گولدن بھ ارث گذاشت ١٠٠٠

پونتھ ماجراھاي عشقي دون ژوان را بھ عنوان . پراگ بھ موتسارت ماموریت داد اپراي دیگري تھیھ كند
دون ژوان افسانھاي را بھ عنوان فریبكار سویل  ١۶٣٠تیرسو د مولینا در سال . موضوع اپرا پیشنھاد كرد

بازگو كرده  ١۶۶۵ر این داستان را در پاریس بھ عنوان جشن سنگ بھ سال مولی; روي صحنھ آورده بود
وینچنتھ ; عرضھ كرده بود ١٧٣۶گولدوني در ونیز آن را تحت عنوان دون جوواني تنوریو در سال ; بود

در  ١٧٨٧و در ھمان سال ; در وین بھ روي صحنھ آورده بود ١٧٧٧ریگیني میھماني سنگ را در سال 
سانیگا تحت ھمان عنوان اپرایي روي صحنھ آورده بود كھ پونتھ مضامین بسیاري، از ونیز جوزپھ گانت

  . جملھ فھرست پرزرق و برق گناھان جوواني، را از آن برداشت

در پراگ  ١٧٨٧اكتبر  ٢٩برنامھ افتتاحیھ این اپرا، كھ روسیني آن را بزرگترین ھمھ اپراھا خواند، در 
آنھا چنان مورد پذیرایي و تجلیل . اي این برنامھ بھ پایتخت بوھم رفتندموتسارت و كنستانتسھ بر. اجرا شد

سپس در نیمھ شب، . قرار گرفتند كھ موتسارت ساختن اوورتور را تا شب قبل از افتتاح بھ تعویق انداخت
پس از آنكھ او بھ قول خودش خوشترین شب قابل تصور را گذراند، قطعھاي ساخت كھ از نظر تجسم قبلي 

نت آھنگ درست موقعي بھ دست ھیئت . كمدي و تراژدي نمایشنامھ تقریبا بھ سبك واگنر بودعناصر 
روز دوشنبھ : ((نشریھ تسایتونگ چاپ وین گزارش داد. نوازندگان رسید كھ قرار بود برنامھ اجرا شود

 .اپراي دون جوواني اثر موتسارت، رئیس موسیقي نمازخانھ، كھ مدتھا انتظار آن میرفت اجرا شد
آقاي . موسیقیدانان و خبرگان اتفاق نظر دارند كھ چنین برنامھاي تاكنون در پراگ دیده نشده است

موتسارت رھبري را بھ عھده داشت، و حضور او در اركستر در حكم عالمتي براي ھورا كشیدن بود كھ 
بعد  گلوك سھ روز. نوامبر این زوج خوشبخت بھ وین بازگشتند ١٢در . ھنگام خروجش تكرار شد

پس از درد سر زیاد با . درگذشت، و یوزف دوم موتسارت را بھ عنوان رامشگر خاص دربار تعیین كرد
موتسارت . در وین روي صحنھ آمد و با تشویق كمي روبھرو شد ١٧٨٨مھ  ٧خوانندگان، دون جووان در 

ھ در پراگ، مانھایم، و پونتھ تغییرات دیگري در آن دادند، ولي این اپرا در وین ھیچ گاه با موفقیتي ك
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یكي از منتقدان برلین شكایت داشت كھ این نمایشنامھ . ھامبورگ، و دیگر جاھا روبھرو شده بود مواجھ نشد
اگر امكان داشتھ باشد كھ ملتي بھ یكي از : ((تفریحي در حكم تخطي از اصول اخالقي بود، ولي افزود

نھ سال بعد، گوتھ بھ .)) سازنده این اپرا، مفتخر باشد فرزندان خود افتخار كند، آلمان میتواند بھ موتسارت،
گوتھ از .)) امیدھاي شما براي یك اپرا بھ طور كامل در دون جوواني برآورده شده است: ((شیلر نوشت

  . اینكھ عمر موتسارت كفاف نداد كھ براي داستان فاوست آھنگ بسازد بسیار متالم بود

IX  - ١٧٩٠ -  ١٧٨٨: حضیض   

ز دون جوواني بسرعت مصرف شد، و حقوق ناچیز موتسارت بسختي كفاف خوراك را وجود حاصل ا
بھ محلھ ارزان قیمتتري . او شاگرداني گرفت، ولي تدریس كاري بسیار خستھ كننده و وقت گیر بود. میداد

از ھر كجا كھ . با این وصف، بدھیھایش بسرعت رو بھ افزایش بودند; در ورینگر شتراسھ نقل مكان كرد
توانست، خصوصا از یك بازرگان مھربان و ھم مسلك فراماسون بھ نام میخائل پوخبرگ، قرض می

  : موتسارت براي او نوشت ١٧٨٨میگرفت، در ژوئن 

گذشتھ از اینكھ در حال حاضر وضعم اجازه نمیدھد این مبلغ را مسترد . دوكات بھ شما بدھكارم ٨من ھنوز 
ر است كھ بھ خود اجازه میدھم از شما تقاضا كنم كھ با دادن دارم، اعتماد من بھ شما چنان بیحد و حص

تا آن وقت من بھطور مسلم حق االمتیاز خود را دریافت خواھم داشت، و سپس . بھ من كمك كنید ١٠٠
  .گولدن را ھمراه با گرمترین سپاسھاي خود بھ شما مسترد دارم ١٣۶كامال بآساني خواھم توانست مبلغ 

ژوئن تقاضاي  ١٧موتسارت، كھ از وام گرفتن مشعوف شده بود، در . فرستادگولدن را  ١٠٠پوخبرگ 
ھاي عقب افتاده  او اجاره. گولدن وام براي یك یا دو سال، با بھرھاي مناسب، از او كرد ٠٠٠،٢یا  ٠٠٠،١

ه موتسارت براي پرداختن اجار; خانھ قبلي خود را نپرداختھ بود و صاحبخانھ او را تھدید بھ زندان میكرد
  . وي قرض گرفت

ظاھرا پوخبرگ كمتر از آنچھ از او خواستھ شده بود فرستاد، زیرا آھنگساز مستاصل تقاضاھاي دیگري 
سھ )) سمفونیھاي بزرگ((ھاي پرمشقت بود كھ موتسارت  در آن ماه. در ژوئن و ژوئیھ براي او فرستاد

  . گانھ خود را ساخت

او كرده بود تا ھمراه وي بھ برلین برود استقبال بھ عمل  او از دعوتي كھ پرنس كارل فون لیخنوفسكي از
  . آورد

از وین راه  ١٧٨٩آوریل  ٨این شاھزاده و گدا در . گولدن از فرانتس ھوفدمل گرفت ١٠٠براي این سفر 
دوكات  ١٠٠در درسدن موتسارت در حضور فردریك آوگوستوس برگزیننده نوازندگي كرد و . افتادند

باخ بھ نام در الیپزیگ یك برنامھ براي عموم با ارگ باخ اجرا كرد و از اجراي موتت . دریافت داشت
آوریل  ٢٨(در پوتسدام و برلین . توسط گروه ھمسرایان توماس شولھ بھ ھیجان آمد)) آقایان آواز بخوانید((
فلورن دریافت داشت، و  ٧٠٠براي فردریك ویلھلم دوم نوازندگي كرد و ھدیھاي بھ مبلغ ) مھ ٢٨تا 

یك ; عتي مرموز خرج شدندولي درآمدھایش با سر. ماموریت یافت شش كوارتت و شش سونات بسازد
شایعھ تایید نشده قسمتي از این مخارج را بھ رابطھ با یك خواننده اھل برلین بھ نام ھنریتھ بارونیوس نسبت 

در مورد بازگشتم، تو باید بیشتر انتظار خودم را داشتھ باشي تا : ((مھ او بھ كنستانتسھ نوشت ٢٣در . میداد
  . بھ خانھاش رسید ١٧٨٩در چھارم ژوئن .)) انتظار پول را

كنستانتسھ، كھ بازھم حاملھ بود، بھ پزشك و دارو و یك سفر پر ھزینھ براي استفاده از آبھاي معدني در 
  : موتسارت دوباره متوجھ پوخبرگ شد و بھ او نوشت. وین نیاز داشت -باي  - بادن 
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اگر شما، محبوبترین  .خداي بزرگ، من آرزو نمیكنم كھ حتي بدترین دشمنم در وضع كنوني من باشد
ھم خود بدبخت و  -من، از من روي بگردانید، ما ھمگي نابود خواھیم شد [ فراماسون]دوست و برادر 

گولدن دیگر بھ  ۵٠٠ھمھ چیز بستھ بھ این است كھ آیا شما . بیگناھم و ھم ھمسر و اطفال بیچاره و بیمارم
گولدن بھ  ١٠ه نشده است، من تعھد میكنم ماھي تا زماني كھ اوضاعم روبھ را. من قرض خواھید داد یا نھ

  . شما پس بدھم

من بھ سختي میتوانم خود را حاضر كنم این نامھ را بفرستم، ! آه خدایا. و سپس ھمھ پول را پس خواھم داد
گولدن برایش فرستاد كھ بیشتر آن  ١۵٠پوخبرگ ! بھ خاطر خدا مرا ببخشید، فقط مرا ببخشید. ولي ناچارم

  . كنستانتسھ در بادن شد صرف ھزینھ

یوزف دوم با دادن ماموریت بھ موتسارت و . نوامبر او دختري بھ دنیا آورد كھ ھمان روز مرد ١۶در 
كھ ماریوو در بازي عشق و تصادف (پونتھ براي نوشتن یك نمایشنامھ تفریحي درباره یك موضوع قدیمي 

از این قرار است كھ دو مرد تغییر قیافھ میدھند  داستان. بھ او كمك كرد) آن را بھ كار برده بود ١٧٣٠در 
آنھا نامزدھاي خود را اھل دل میبینند ولي آنھا را بھ این علت . تا وفاداري نامزدھاي خود را آزمایش كنند

موضوع این داستان . نام اپرا ھم از ھمین قسمت گرفتھ شده است; میبخشند)) ھمھ زنھا این طورند((كھ 
البتھ بھ استثناي اینكھ كنستانتسھ در بادن قدري (ن موتسارت زیاد مناسب نبود براي خلق و خوي محزو

، ولي او براي این لیبرتو زیركانھ و پرظرافت آھنگھایي ساخت كھ تجسمي واقعي از )بازیگوش شده بود
كمتر موردي وجود دارد كھ مھمالت تا این حد مورد تجلیل و تحسین قرار گرفتھ ; زیركي و ظرافت طبعند

، و ظرف یك ماه چھار بار )١٧٩٠ژانویھ  ٢۶(برنامھ افتتاحیھ آن با موفقیت متوسطي روبھرو شد . باشند
، و )فوریھ ٢٠(سپس یوزف دوم درگذشت . دوكات براي موتسارت درآمد داشت ١٠٠تكرار شد و 

  . آوریل تعطیل شدند ١٢ھاي وین تا  تماشاخانھ

او بھ . ولي لئوپولد دوم او را نادیده گرفت. ي او كار بیابدموتسارت امیدوار بود كھ امپراطور جدید برا
بھ عنوان معلم زبان ایتالیایي، ) ١٨٣٨(پونتھ بھ انگلستان و آمریكا رفت و سرانجام . پونتھ نیز عنایتي نكرد

موتسارت تقاضاھاي دیگري از . در موسسھاي كھ اینك دانشگاه كلمبیا در نیویورك است، مشغول كار شد
و ھیچ ) ١٧٩٠فوریھ، و اول و ھشتم و بیست و سوم  ٢٠ژانویھ،  ٢٠،، ١٧٨٩دسامبر  ٢٩(رد پوخبرگ ك

در اوایل ماه مھ او . گاه رویش زمین انداختھ نشد، ولي بندرت ھمھ آنچھ را كھ میخواست بھ دست آورد
: كرد مھ بھ پوخبرگ اعتراف ١٧گولدن كرد كھ اجارھخانھ عقب افتاده را بپردازد، و در  ۶٠٠تقاضاي 

در آن نامھ وي تعداد شاگردانش را تنھا دو نفر اعالم داشت و .)) من ناچارم بھ نزولخواران متوسل شوم((
و او بیش از آن عصبي . از دوستانش تقاضا كرد این خبر را ھمھ جا پخش كنند كھ او آماده است درس بدھد

مالقاتھایي كھ با شاگردانش میگذاشت گاھي بھ وعده . مزاج و تنگ حوصلھ بود كھ بتواند معلم خوبي باشد
ولي وقتي شاگردي بااستعداد مییافت، . عمل نمیكرد، و گاھي بھ جاي درس دادن با آنھا بیلیارد بازي میكرد

و بھ این ترتیب بود كھ بھ طیب خاطر و با موفقیت بھ یوھان ; ھر چھ داشت در طبق اخالص میگذاشت
د وي آمد و در نسل بعدي پیانونوازي مشھور شد، درس نز) ١٧٨٧در (ھومل، كھ در سن ھشت سالگي 

  . میداد

ھا  یكي از پزشكان بیماري وي را تورم فلج كننده و چركزاي كلیھ. بیماري شدید بر اندوه موتسارت میافزود
دیشب . من امروز وضع كامال فالكتباري دارم: ((او بھ پوخبرگ نوشت ١٧٩٠اوت  ١۴در . تشخیص داد

. بیمار و گرفتار نگراني و تشویش - نتوانستم بخوابم، وضع مرا در نظر خود مجسم كنید بھ علت درد اصال 
پوخبرگ .)) آیا نمیتوانید یك كمك جزئي بھ من بكنید حتي كمترین مبلغ مورد حسن قبول بسیار خواھد بود

  . گولدن برایش فرستاد ١٠

اي تامین مخارج خانوادھاش موتسارت با وجود وضع نامساعد جسماني خویش بھ كاري استیصالي بر
ھفده رامشگر دربار در . در فرانكفورت تاجگذاري كند ١٧٩٠اكتبر  ٩قرار بود لئوپولد در . دست زد

او با این وصف رفت و فرانتس ھوفر، . التزام ركاب امپراطور بودند، ولي از موتسارت دعوت نشده بود
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براي تامین ھزینھ سفر، بشقاب نقره خانواده . ردشوھرخواھر زنش، را نیز كھ نوازنده ویولن بود با خود ب
كھ سال قبل ) ۵٣٧كا (اكتبر اوكنسرتو پیانوي خود را در كلید  ١۵در فرانكفورت در . را گرو گذاشت

نامیده و نمیتوان گفت در زمره بھترین آثار )) كنسرتو تاجگذاري((ولي بازیھاي تاریخ آن را  -ساختھ بود 
از نظر افتخار و شھرت با ((و بھ طوري كھ براي ھمسرش نوشت ; ردنواخت و رھبري ك - وي است 

موتسارت بیآنكھ پولي بیش از مخارجش بھ .)) موفقیتي عالي روبھرو شد، ولي از نظر پولي با ناكامیابي
نقل مكان  ٧٠در نوامبر بھ خانھ ارزانتري در راوھنشتاین گاسھ شماره . دست آورده باشد، بھ وین بازگشت

  . ا در ھمان جا درگذشتكرد و بعد

X- ١٧٩١: ركوئیم   

  . سھ ماموریت، كھ بھ فاصلھ كمي پشت سرھم بھ او محول شدند، مدت یك سال دیگر او را زنده نگاه داشتند

ھاي آلماني  ھاي حومھ شھر اپراھا و نمایشنامھ امانوئل شیكاندر، كھ در یكي از تماشاخانھ ١٧٩١در مھ 
یك لیبرتو را كھ درباره یك ني سحرآمیز بود بھ او عرضھ داشت و از  روي صحنھ میآورد، طرح ابتدایي

وقتي كھ . موتسارت قبول كرد. تقاضا كرد آھنگھاي آن را بسازد) موتسارت(برادر فراماسون خود 
وین رفت، او دعوت شیكاندر را براي  - باي  - كنستانتسھ، كھ بار دیگر حاملھ بود، در ماه ژوئن بھ بادن 

اي خود در خانھ باغي در نزدیكي تماشاخانھ، كھ در آن میتوانست آھنگھاي ني سحرآمیز را گذراندن روزھ
شبھا بھ اتفاق شیكاندر بھ بھرھگیري از زندگي شبانھ . بھ تشویق و فشار مدیر تماشاخانھ بسازد، پذیرفت

بودند، و این امر حماقت و بیبندوباري مالزمان اجتنابناپذیر چنین نحوه زندگي : ((یان میگوید. میپرداخت
در .)) بزودي بھ گوش مردم رسید و مدت چند ماه نام او را بھ چنان ننگي آلود كھ بیش از خطاي وي بود

برود تا از ) كیلومتري وین ١٨در فاصلھ (میان این رفع خستگیھا، موتسارت وقت آن را مییافت كھ بھ بادن 
  . ھمسر خود دیدن كند

  . ارت دوم را بھ دنیا آوردژوئیھ ولفگانگ موتس ٢۶ھمسرش در 

 ١٠٠در آن ماه از یك بیگانھ مجھول الھویھ تقاضایي براي او رسید كھ بھ او پیشنھاد میكرد در برابر 
دوكات بھ طور مخفیانھ یك ركوئیم برایش بسازد و بدون اینكھ نام مصنف را اعالم دارد، آن را براي وي 

  . ارسال كند

وضوع مرگ روي آورده بود كھ در ماه اوت از پراگ ماموریتي موتسارت از شادي ني سحرآمیز بھ م
برایش رسید كھ اپرایي بھ نام بخشایندگي تیتو بسازد تا در مراسم تاجگذاري لئوپولد دوم بھ عنوان پادشاه 

او كمتر از یك ماه وقت داشت كھ لیبرتو قدیمي متاستازیو را بھ موسیقي نو . بوھم كھ در پیش بود اجرا شود
ھاي پرسروصدا، ضمن مسافرت بھ  ھاي لرزان و مسافرخانھ براي انجام این ماموریت، در كالسكھ. درآورد

ھنگامي كھ . این اپرا در ششم سپتامبر اجرا و با تشویق كمي روبھرو شد. پراگ با ھمسرش كار میكرد
ناكامیابي او موتسارت از شھري كھ بھ او كمك كرده بود خارج میشد، با توجھ بھ اینكھ امپراطور شاھد 

دوكاتي و خبري بود كھ بعدا  ٢٠٠تنھا تسالي خاطرش حق الزحمھ . بوده است، اشك در چشمان داشت
سپتامبر با موفقیت كامل روبھرو شده  ٣٠برایش رسید، حاكي از اینكھ برنامھ تكراري اپرا در پراگ در 

  . بود

قسمتي از داستان از . ھبري كرددر آن روز، وي از پشت پیانو برنامھ افتتاحیھ ني سحرآمیز را ر
موتسارت . ھاي جن و پري، و قسمتي ھم تجلیل از مراسم راه یافتن بھ سازمان فراماسونھا بود افسانھ

حداعالي ھنر خود را در آھنگسازي بھ كار برد، ھر چند كھ بیشتر آریاھا را در سطحي ساده و ملودیك، 
او براي چھچھھ ملكھ شب شیرینكاریھا و . گاه داشتكھ با مشرب شنوندگان طبقھ متوسطش مانوس بود، ن

رشتھ فرنگي ((ھا را مسخره میكرد و آنھا را  ھنرنماییھاي زیادي بھ خرج داد، ولي در خلوت این چھچھھ
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آریاي كاھن ; مارش كشیشان، كھ در ابتداي پرده دوم بود، از آھنگھاي فراماسونھاست. میخواند)) خرد شده
رسراھاي مقدس ما از انتقام چیزي نمیدانیم، محبت نسبت بھ ھمنوعان قانون در این س((اعظم بھ نام 

در حكم ادعاي فراماسونھا دایر بر این است كھ اخوت ابناي بشري را، كھ زماني )) راھنماي سالكان است
گوتھ ني سحرآمیز را با قسمت دوم فاوست، كھ آن ھم اخوت . مسیحیت آن را موعظھ میكرد، بازگرداندھاند

این اپرا داراي مفھوم ((و خودش ھم كھ از فراماسونھا بود، میگفت ; موعظھ میكرد، مقایسھ كرد را
نخستین اجراي اپرا با موفقیتي نامشخص .)) عالیتري است كھ از نظر سالكان این طریقت بھ دور نمیماند

نكشید كھ ني  ولي طولي; روبرو شد و منتقدان از اختالط فوگھا با قسمتھاي تفریحي سختیكھ خوردند
سحرآمیز از ھمھ اپراھاي موتسارت، و از ھمھ اپراھاي پیش از واگنر و وردي، بیشتر مورد پسند عامھ 

  . این اپرا ظرف چھارده ماه بعد از برنامھ افتتاحیھاش، یكصد بار تكرار شد; قرار گرفت

آخرین پیروزي ھنگامي بھ سراغ موتسارت آمد كھ او احساس میكرد دست مرگ جسمش را لمس كرده 
مثل این بود كھ گویي این شوخي طبیعت باید لحني تندتر بھ خود بگیرد، زیرا یك گروه از نجباي . است

او خواھند  فلورن بھ ١٠٠٠مجارستان در این ھنگام بھ وي اطمینان دادند كھ مقرري ساالنھاي بھ مبلغ 
پرداخت، و یك ناشر در آمستردام در برابر حق االمتیاز انحصاري چاپ بعضي از آثارش حتي بیش از این 

: موتسارت پاسخ داد. در سپتامبر او دعوتي از پونتھ دریافت كرد كھ بھ لندن برود. مبلغ بھ او پیشنھاد كرد
نھ میتوانم چنین بكنم وضعم بھ من اعالم من با كمال میل حاضرم از اندرز شما پیروي كنم، ولي چگو((

قبل از اینكھ من بتوانم استعداد خود را بھ . میدارد كھ ساعت مرگم فرا رسیده است و من در حال نزع ھستم
ھاي آخر زندگي خود  در ماه.)) با این وصف، زندگي زیبا بود. ثبوت برسانم، كار بھ پایان رسیده است
وقتي . مدت چند ھفتھ با حرارتي تبالود روي آن كاركرد. ركوئیم كردنیروي رو بھ زوال خویش را صرف 

من : ((ھمسرش سعي كرد توجھ او را بھ مطالبي كھ كمتر اندوھگین باشند سوق دھد، او بھ ھمسرش گفت
او .)) براي مراسم تشییع جنازه من بھ درد خواھد خورد; را براي خودم مینویسم) آھنگ عزا(این ركوئیم 

، ))ركورداره((، ))ركس ترمندائھ((، ))تو با میروم((، ))دیئس ایرائھ((، ))ھكوری((قسمت 
این قطعات بدون مرور و ; را ساخت)) ھوستیاس((، و ))دومینھ((، ))الكریموزا((، ))كونفوتاتیس((

فرانتس . تجدیدنظر باقي ماندند و نشاندھنده وضع نابسامان ذھني ھستند كھ در حال از پاي درآمدن است
  . رزوسمایر ركوئیم را بھ نحوي بسیار نیكو تكمیل كردكساو

ناچار بستري . در نوامبر تورم دردناك دستھا و پاھاي موتسارت آغاز، و فلج موضعي بر او عارض شد
در آن شبھا كھ ني سحرآمیز اجرا میشد، او ساعت خود را در كنارش قرار میداد و در عالم خیال، ھر . شد

در آخرین روز حیاتش، او نتھاي موسیقي . و گاھي آریاھا را زیر لب زمزمھ میكردپرده از اپرا را دنبال، 
خانم شاك قسمت سوپرانو را خواند، فرانتس . ركوئیم را خواست و قسمت مربوط بھ خواننده آلتو را خواند

او  .رسیدند، موتسارت گریست)) الكریموزا((وقتي آنھا بھ . ھوفر قسمت تنور، و آقاي گرل قسمت باس را
ھنگام شب موتسارت . یك كشیش برایش طلب آمرزش كرد. پیشگویي كرد كھ ھمان شب خواھد مرد

سپس صورتش را بھ جانب دیوار گرداند و ; بیھوش شد، ولي كمي بعد از نیمھ شب چشمانش را گشود
  ). ١٧٩١دسامبر  ۵(بزودي از رنج زندگي رست 

جسدش در تاریخ . جنازه مناسبي از او بھ عمل آورند نھ ھمسرش و نھ دوستانش ھیچ كدام نتوانستند تشییع
براي او . دسامبر در كلیساي قدیس ستفان متبرك، و در محوطھ كلیساي قدیس مارك بھ خاك سپرده شد ۶

جسدش بھ داخل دخمھاي كھ براي جا دادن پانزده یا بیست فقیر درست شده بود ; گوري خریداري نشده بود
چند روز بعد، بیوھاش براي دعا بھ آنجا آمد، و . ي بر روي آن قرار نداشتھیچ صلیب یا سنگ. سرازیر شد

  . ھیچ كس نتوانست محلي را كھ جسد موتسارت را در برگرفتھ بود بھ او نشان دھد

  فصل شانزدھم  ١٧٩۶ -  ١٧١۵كتاب چھارم اسالم و شرق اسالوي 
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  اسالم

١٧١۵ -١٧٩۶  

I  -  تركان  

میان نھضت روشنگري و اسالم گیر كرده  -[ ص]در قرن ھجدھم، مسیحیت میان ولتر و حضرت محمد 
  . بود

قدرت نظامي  ١۶٨٣با آنكھ جھان اسالم از زمان عقب راندن تركھا از وین بھ وسیلھ سوبیسكي در سال 
سطین، سوریھ، خود را از دست داده بود، ھنوز بر مراكش، الجزایر، تونس، لیبي، مصر، عربستان، فل

، بلغارستان، صربستان )روماني(ایران، آسیاي صغیر، كریمھ، جنوب روسیھ، بسارابي، مولداوي، واالكیا 
ھمھ . ، مونتنگرو، بوسني، دالماسي، یونان، كرت، مجمع الجزایر اژھاي، و تركیھ تسلط داشت)یوگسالوي(

در سواحل دالماسي، آنھا با دریاي . ودنداینھا، بجز ایران، قسمتي از امپراطوري عظیم تركھاي عثماني ب
در تنگھ بوسفور بر تنھا گذرگاه دریاي . آدریاتیك در تماس آمده بودند و رویاروي ایاالت پاپي قرار داشتند

  . سیاه تسلط داشتند و میتوانستند ھر وقت اراده كنند، راه دسترسي روسیھ را بھ دریاي مدیترانھ ببندند

ستان بھ سرزمینھاي اسالمي میرفت، در ابتدا تفاوت زیادي میان تمدن مسیحي اگر انسان از اراضي مجار
در اینجا نیز اشخاص فقیر سادھدل و خداشناس زیر نظر اربابان ثروتمند، . و تمدن اسالمي مشاھده نمیكرد

مقدار : ولي در آن سوي بوسفور، دورنماي اقتصادي عوض میشد. زیرك، و شكاك زمین كشت میكردند
بقیھ اراضي بیابان یا كوھستان بودند كھ تنھا استعداد . یر كشت بسختي بھ پانزده درصد میرسیداراضي ز

نشانھ بارز در آنجا بدویان سیھچرده و آفتاب سوختھ بودند كھ ; بھرھبرداري از معادن یا حشم داري داشتند
ساحلي، یا شھرھایي  شھرھاي. ھمھ جاي خود را براي محافظت در برابر گرما و شن در پارچھ میپیچیدند

كھ بھ طور پراكنده وجود داشتند، سرگرم دادوستد و صنایع دستي بودند، ولي آھنگ زندگي از مراكز 
زنان در خانھ میماندند، یا با وقار غرورآمیز در ; مسیحي كندتر و توام با فراغ بال بیشتري بھ نظر میرسید
. دان بدون شتاب در خیابانھا در رفت و آمد بودندزیر بارھا یا در پشت چادرھاي خود راه میرفتند، و مر

ھایشان را  صنایع تقریبا بھ طور كامل جنبھ كارھاي دستي داشت، و دكانھاي پیشھوران قسمت جلویي خانھ
آنھا ھمان طور كھ بھ كار مشغول بودند، چپقي دود میكردند، حرف میزدند، و گاھي ھم قھوه ; تشكیل میداد

  . ني كھ كارشان بھ طول میانجامید تعارف میكردندو چپق خود را بھ مشتریا

بھ طور كلي، یك ترك معمولي چنان از تمدن خود رضایت داشت كھ قرنھا بھ تغییر مھمي تن در نداده بود، 
در میان تركان، ھمان طور كھ در معتقدات كاتولیكھاي كلیساي رم مرسوم بود، سنت چون وحي منزل 

قرآن ھم قانون بود و ھم ; اسالم بیش از قلمرو مسیحیت نیرومند بود مذھب در دنیاي. داراي تقدس بود
زیارت مكھ ھر سالھ نمایش حركت انگیزش را . كتاب آسماني، و عالمان االھي مفسران رسمي قانون بودند

ولي در میان طبقات باال، بدعتھاي فكري براساس . ھاي خاكي بسط میداد بھ سرتاسر بیابان و طول جاده
تقدات مذھبي با موازین عقلي، كھ نداي آن در قرن ھجدھم توسط معتزلھ سر داده شد و در انطباق مع

. توسط شاعران و فالسفھ مسلمان ادامھ یافت، با حسن قبول وسیع ولي پنھاني مواجھ بود)) عصر ایمان((
  : لیدي مري ورتلي مانتگیو از قسطنطنیھ گزارش داد ١٧١٩در سال 

آنھا . اعتقاد دارند كھ بھ عصمت پاپ عقیدھمندند[ ص]ھمان قدر بھ الھام محمد  )یعني دانشمندان(افندیھا 
میكنند و ھیچ ) خداپرستي(بین خود، یا در نزد كساني كھ مورد اعتمادشان ھستند، تظاھر صریح بھ دئیسم 

بارت از یك جز این اظھار عقیده نمیكنند كھ این قوانین ع[ و سنتھا)) قرآن((اوامر ]گاه درباره قوانین خود 
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سازمان سیاسي، و اینك شایستھ آن است كھ بھ وسیلھ اشخاص عاقل مراعات شوند، ھر چند كھ بدوا بھ 
  . وسیلھ سیاستمداران و متعصبان متداول شدند

ھاي سني و شیعھ در اسالم انشعاب ایجاد كردند، ھمان طور كھ مذاھب كاتولیك و پروتستان مسیحیت  فرقھ
در قرن ھجدھم فرقھاي جدید بھ وسیلھ محمد بن عبدالوھاب، یكي از . ساختند را در غرب دچار انشعاب

وھابیھا بھ . بنانھاده شد -آن فالت مركزي كھ اینك آن را بھ عنوان عربستان سعودي میشناسیم  -شیوخ نجد 
ھاي آنھا پرستش قدیسان را محكوم میكردند، مقابر و مزار. اسالم بودند) پیوریتنھا(منزلھ پیرایشگران 

قدیسان و شھدا را منھدم میكردند، استعمال ابریشم و توتون را مردود میدانستند، و از حق ھر فرد دایر بر 
شیادان مذھبي و معجزات ; ھا، خرافات رواج داشت در تمام فرقھ. تعبیر قرآن براي خود دفاع میكردند

جادوگري را ھمان قدر واقعي میدانستند و بیشتر مسلمانان قلمرو ; قالبي بآساني اعتبار و مقبولیت مییافتند
اینان عقیده داشتند كھ با تحت . آموزش و پرورش زیر نظر روحانیان قرار داشت. كھ دنیاي شن و آفتاب را

انضباط درآوردن كیفیات اخالقي، بیشتر میتوان بھ ساختن اتباع خوب و عشایر وفادار اطمینان داشت تا كھ 
نجوم بھ صورت علم احكام نجوم، شیمي بھ ; ق یافتھ بود پیروز شدنددر اسالم قرون وسطي كارشان رون

ولي در نزد بسیاري . صورت كیمیاگري، پزشكي بھ صورت جادوگري، و تاریخ بھ صورت افسانھ درآمد
ھمان طور كھ داوتي . از مسلمانان، یك حكمت فارغ از دنیا جاي آموزش و پرورش و كسب علم را گرفت

عربھا و تركھا كھ كتابھایشان چھره اشخاص، و اظھارات حكیمانھشان : ((عاقل و خوش بیان نوشت
عبارات متداول و ھزاران ضرب المثل قدیمي حكیمانھ از دنیاي شرقي آنھاست، بھ مرز حقیقت مسائل 

آنان از نظر روش و مشي در جواني مانند اشخاص سالخوردھاند، و كمتر چیزي است كھ . انساني نزدیكند
نوشت،  ١٧١٧ورتلي مانتگیو، در نامھاي كھ بھ سال .)) ناچار بھ دست كشیدن از آن شوند در سنین بعدي

اشخاص با مالحظھ در میان تركھا در مكالمھ خود بھ ھمان اندازه متمدنند كھ ((بھ ادیسن اطمینان داد كھ 
  . خرد و حكمت ملیت خاصي ندارد.)) من در میان افراد دیگر در ایتالیا دیدھام

بیابانھاي ھراس آور، آسمان فراگیر، و تعداد بي حد . شاعران پیوستھ بھ حد وفور وجود داشتھاند در اسالم
و حصر ستارگان در شبھاي بیابر نیروي تخیل و ایمان مذھبي را بھ جنب و جوش میآورد و احساسي 

زناني و طبیعت جسم، ھمراه تمنیات مھار شده، كمال مطلوب خود را در جذبھ ; مرموز ایجاد میكرد
سر ویلیام  ١٧٧۴در سال . ھاي خویش میافزودند جستجو میكرد كھ با اختفا و حجب خود بر شدت جذبھ

جونز در اثر خود بھ نام شرحي بر شعر عربي محبوبیت، لطف، و نیروي عاطفي شعر در اسالم را بر 
  . اشخاص ھشیار آشكار كرد

) ١٧٣٠ - ١٧٠٣(ان سلطان احمد سوم بزرگترین شاعر عثماني در قرن ھجدھم ندیم بود كھ در زم
  : از جملھ آثار او این است. غزلسرایي میكرد

  ... قلب و روح من كھ شیداي عشق است بھ فنا رفتھ 

  ... و عنان صبر و تحمل از كفم خارج شده است 

  . ... یك بار سینھ زیبایش را عریان كردم، و بالفاصلھ صبر و قرار از سینھ خودم گریخت

  ... لف مشرك، چشمان مشرك خال مشرك، ز

  . سوگند میخورم كھ سراسر ملك حسنش شركآمیز است

  . ھایي بر گردنش و بر سینھاش داد وعده بوسھ

  . واي بر من، چون این كافر از وعدھاي كھ داده نادم است
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جعد گیسوان خود را با چنان طنازي از زیر كالھش نشان میدھد كھ ھركس آن را ببیند دل و دین از كف 
  . ... میدھد

  . ... اي سنگدل، بھ خاطر توست كھ ھمھ مردان از نومیدي میگریند و شیون میكنند

خوشبو در انسان فكر میكند كھ یك گل ; اندام ظریفت از ھمھ خوشبوتر و از ھمھ رنگھا روشنتر است
  . ... آغوش خود تو را پرورش داده است

تو با شیریني، در حالي كھ در یك دست و در دست دیگر پیالھاي داري، میآیي، آه، من نمیدانم كدامیك از 
  . بھ سوي خود بكشم -گل سرخ، پیالھ، یا تو را  - اینھا 

جوشان از جویبار زندگي فوران ھنگامي كھ تو اندام ظریفت را بھ من نشان دادي، با خود گفتم چشمھاي 
زنان ناچار بودند از اندام ظریف خود تا آنجا كھ برایشان ممكن بود استفاده كنند، زیرا ھمین كھ . میكند

این وضع نھ تنھا در مورد ھمسران و . طراواتشان از بین میرفت، در اندرون حرمسراھا ناپدید میشدند
در قرن ھجدھم، ھنوز . زنان خانوادھاش صدق میكردھاي شوھر صادق بود، بلكھ درباره ھمھ  صیغھ

مجبور ) ١٧۵۴پس از (آنھا میتوانستند بیرون بروند، ولي . سرنوشت آنان انزوا و دوري از دیگران بود
بودند ھمھ چیز جز چشمان دلفریب خود را در چادر پنھان دارند، و ھیچ مردي جز پدر، برادر، شوھر، و 

حتي پس از مرگ نیز این جدایي زن و مرد قاعدتا بھ قوت . آنھا وارد شودپسرشان نمیتوانست بھ اندرون 
زنان رستگار بھشتي جدا از مردان براي خود داشتند، و مردان رستگار بھ بھشتي دیگر . خود باقي بود

میرفتند، و در آنجا حوریان بھشتي، كھ ھرچند گاه یك بار بھ صورت باكرگاني درمیآمدند، از آنھا پذیرایي 
بھ )) شرافت زنانم((عربھا بھ . زناكاري زنان بشدت مجازات میشد و بندرت صورت میگرفت. كردندمی

لیدي مري اظھار میداشت كھ زنان تركي كھ وي اجازه مالقات . عنوان مطمئنترین قسم، سوگند یاد میكردند
از نظر صورت ظاھر و او بعضي از آنان را . با آنھا را یافتھ بود از جدا بودن از مردان ناراحت نبودند

او، كھ اجازه . میپنداشت)) ھمپایھ مشھورترین زیبارویان انگلیسي ما((اندام و آداب معاشرت و نزاكت 
ورود بھ یكي از حمامھاي عمومي متعدد را یافتھ بود، متوجھ شد كھ زنان حتي بدون لباس نیز میتوانند زیبا 

آنھا از وي دعوت . بودند) آدریانوپل(ر ادرنھ او خصوصا مجذوب زناني شد كھ در یك حمام د. باشند
ولي وقتي ھمھ آنھا جدا در وادار . ((او تقاضا كرد معذور داشتھ شود. كردند لخت شود و با آنھا حمام كند

كردن من اصرار داشتند، مجبور شدم پیراھن خود را باز كنم و شكم بند خود را بھ آنھا نشان دھم، و آنھا 
، زیرا متوجھ شدم كھ آنھا باور كرده بودند من چنان در این دستگاه چفت و بست ھمگي كامال قانع شدند

و ; ))آنھا این چفت و بست را بھ شوھر من نسبت میدادند. شدھام كھ باز كردن آن از قدرت من خارج است
رار ببین زنان بیچاره انگلیسي چگونھ توسط شوھرانشان مورد استفاده ق: ((یكي از این زنان اظھار داشت

تركھا بھ حمامھاي عمومي خود افتخار میكردند، و عموما خود را ملتي پاكیزھتر از مسیحیان .)) میگیرند
بسیاري از اشخاص از طبقات باال و متوسط ھفتھاي دو بار و بیشترشان ھفتھاي یك بار . بیایمان میدانستند

ر مینشستند تا عرق فراوان كنند، سپس در این حمامھا آنھا در یك اطاق بخا. میرفتند)) حمامھاي تركي((بھ 
از تورم مفاصل و . بر بدنشان میمالید، و آن را میشست) كیسھ(بدنشان را مالش میداد، با پارچھاي زبر 

شن و ; بعضي از امراض دیگر بسیار شایع بودند، خصوصا چشم درد. نقرس در تركیھ زیاد خبري نیست
كھ دیدھایم، تركھا بھ اروپاییان آموختند كھ علیھ آبلھ  ولي ھمان طور. مگس چشمھا را آلوده میكردند

  . مایھكوبي كنند

آنھا اذعان داشتند كھ برده فروشي در دنیاي . آنھا تردیدي نداشتند كھ تمدنشان برتر از تمدن مسیحیان است
  . یدیدنداسالم شایعتر است، ولي تفاوتي واقعي میان بردگان در تركیھ و سرفھا یا خدمھ در جھان مسیحیت نم

آنھا بھ اندازه ما در توجھ . این كلمات نظر آنھا را تایید میكنند) اتیمولوژي(لیدي مري و ھمچنین ریشھیابي 
آنھا ھم، في المثل در قسطنطنیھ در زمان سلطان احمد سوم، با یكدیگر ; و عشق بھ گل شور و عالقھ داشتند

تركھا بودند كھ از طریق ونیز، وین، و ھلند اللھ،  ظاھرا این; رقابتھاي شدیدي بر سر پرورش اللھ میكردند
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در این ھنگام . سنبل، و آاللھ و ھمچنین شاه بلوط و درخت گل ابریشم را در اروپاي مسیحي متداول كردند
تركھا از نظر سفالگري، . ھنر در تركیھ، مانند بسیاري از سرزمینھاي مسیحي، رو بھ انحطاط میرفت

آنھا ھنر منطق و مفھوم و اھمیت . ، و حتي معماري خود را برتر میدانستندنساجي، قالیبافي، تزیینات
مانند آبنماي احمد سوم (بخشیدن بھ نقاشیھاي انتزاعي را بھ ارث برده بودند و بھ شكوه ظروف بدل چیني 

ایشان ھایشان، و زیبایي پردوام قالیھ ، برق زوالناپذیر كاشیكاریھایشان، دوام و ظرافت بافتھ)در قسطنطنیھ
آناتولي و قفقاز در این دوران بھ خاطر طرحھاي دقیق ھندسي و زمینھ درخشان . افتخار میكردند

نقش ستونھا و . ھایي كھ بھ عنوان سجاده از آنھا استفاده میشد، شھرت داشتند فرشھایشان، خصوصا قالیچھ
ھ در ھر مسجد در جھت مكھ ھا نمازگزاران در حال ركوع را رو بھ محراب، ك طاقھاي نوك تیز این قالیچھ

تركھا مساجد گنبد دار، كاشیكاري شده، و مناره دار خود را بھ ھرمھاي نوك تیز . واقع شده بود، قرار میداد
حتي در این دوران انحطاط، آنھا مسجد با . و طاقھا و عظمت غمزاي كلیساھاي سبك گوتیك ترجیح میدادند

بنا كردند، و سلطان احمد سوم  ١٧۶۵را در )) جامع سي اللھلي((و  ١٧۴٨در )) نوري عثمانیھ((شكوه 
قسطنطنیھ با وجود خیابانھاي پرپیچ و خم و . ساخت بھ كار برد ١٧۶۵سبك الحمرا را در كاخي كھ در 

جمعیت دو ; محالت فقیرنشین و پرسروصدایش شاید جالبترین و در عین حال بزرگترین پایتخت اروپا بود
وقتي لیدي مري از كاخ . معیت لندن، سھ برابر پاریس، و ھشت برابر رم بودمیلیون نفري آن دو برابر ج

رویھمرفتھ شاید زیباترین ((سفیر كبیر انگلستان بھ شھر و بندر نگریست، این عقیده را پیدا كرد كھ اینھا 
س بر این امپراطوري عثماني كھ از رود فرات تا اقیانوس اطل. را بھ وجود آورده بودند)) منظره جھان

ما در جاي دیگر علل این انحطاط را مورد . گسترده بود، سالطین عصر انحطاط فرمانروایي میكردند
اینھا عبارت بودند از پیشروي تجارت اروپاي باختري بھ مقصد مشرق زمین از راه . توجھ قرار دادھایم

; ھاي آبیاري شبكھانھدام یا بیتوجھي بھ ; سواحل افریقا بھ جاي راه خشكي از مصر یا آسیاي باختري
گسترش امپراطوري بھ نقاط بسیار دور دست كھ امكان اعمال حكومت موثر مركزي را از میان میبرد، و 

; تباھي حكومت مركزي بر اثر فساد، عدم صالحیت و بیحالي; نتیجتا استقالل پاشاھا و تجزیھطلبي ایاالت
تسلط یك ; باعث نیرومندیشان شده بود شورشھاي پیدرپي سپاھیان ینیچري و تمرد آنان از انضباطي كھ

و ضعف و رخوت سلطانھا كھ آغوش زنان را بھ سالحھاي ; مذھب معتقد بھ قسمت و تقدیر و غیرمترقي
  . جنگي ترجیح میدادند

سلطان احمد سوم سلطنت خود را با آزاد گذاردن یني چري در تحمیل نظر خود بھ او در مورد انتخاب یك 
ین وزیر بود كھ بھ ھنگام رھبري دویست ھزار ترك علیھ سي و ھشت ھزار ا. وزیر اعظم آغاز كرد

روبل قبول كرد و گذاشت تزار،  ٠٠٠،٢٣٠سرباز پطركبیر در اطراف رودخانھ پروت رشوھاي بھ مبلغ 
ھنگامي كھ ونیز اھالي مونتنگرو را بھ شورش تحریك ). ١٧١١ژوئیھ  ٢١(كھ در تنگنا افتاده بود، بگریزد 

وقتي كھ اتریش . و فتح كرت و یونان را تكمیل كرد) ١٧١۵(علیھ ونیز اعالن جنگ داد  كرد، تركیھ
ولي اوژن دو ساووا تركھا را در پتروارداین ; )١٧١۶(دخالت كرد، تركیھ علیھ اتریش اعالن جنگ داد 

د، مجبور كرد كھ مجارستان را تخلیھ كن) ١٧١٨(شكست داد و سلطان را بھ موجب عھدنامھ پاساروویتس 
بلگراد و قسمتھایي از واالكیا را بھ اتریش واگذار كند، و مواضعي را در آلباني و دالماسي بھ ونیز تسلیم 

تودھاي ; كوشش تركھا براي جبران این خسارت از طریق حملھ بھ ایران نتایج زیانباري بھ بار آورد. دارد
، و سلطان احمد وادار بھ استعفا شد از مردم، بھ رھبري یك دالك حمام، ابراھیم پاشاي وزیر را كشتند

)١٧٣٠ .(  

برادرزادھاش سلطان محمود اول زد و خورد با غرب را از سرگرفت تا بھ حكم جنگ معلوم شود كھ كدام 
یك سپاه ترك آچاكوف و . طرف باید خراجگزار دیگري باشد یا معتقدات مذھبي طرف دیگر را بپذیرد

ولي انحطاط نظامي تركیھ در . یگر بلگراد را از اتریش بازستاندكیلبورون را از روسیھ گرفت، و سپاھي د
در . بلغارستان استقالل خود را اعالم داشت ١٧۶١در سال . زمان سلطان مصطفاي سوم از نو آغاز شد

بدین ترتیب، آن ; تركیھ با روسیھ جنگ را آغاز كرد تا مانع گسترش قدرت روسیھ در لھستان شود ١٧۶٩
. ھاي مرگباري بر تركھا وارد كردند آغاز شد طي آن نیروھاي كاترین بزرگ ضربھمبارزه طوالني كھ 

 ١٧٧۴پس از مرگ سلطان مصطفي، برادرش عبدالحمید اول معاھده تحقیرآمیز كوچك قینارجھ را در 
امضا كرد، كھ بھ نفوذ تركیھ در لھستان، روسیھ جنوبي، مولداوي، و واالكیا، و تسلط تركیھ بر دریاي سیاه 
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تركیھ . جنگ را از سرگرفت، شكست مصیبتباري خورد، و از غصھ مرد ١٧٨٧عبدالحمید در . ایان دادپ
ناچار بود بھ انتظار كمال پاشا بماند كھ بھ دو قرن ھرج و مرج پایان دھد و آن را بھ صورت كشوري 

  . امروزي درآورد

II -  اسالم در آفریقا  

. آنجا را بھ پاشاھا و نواب سلطنت واگذار كردندحكومت ) ١۵١٧(تركھا پس از تسخیر مصر عربي 
بر مصر حكومت كرده بودند، اجازه یافتند بھ عنوان بیگھاي دوازده ایالت، كھ  ١٢۵٠ممالیك، كھ از سال 

در حالي كھ پاشاھا نیروي خود را در راه . كشور بھ آنھا تقسیم شده بود، قدرت محلي خود را حفظ كنند
بیگھا سربازان خود را تحت تعلیم قرار دادند كھ نسبت بھ خود آنھا وفادار  تجمل پرستي از دست دادند،

از میان حكمرانان محلي . باشند و طولي نكشید كھ آنھا بھ معارضھ با قدرت نواب منفور سلطنت برخاستند
او  ١٧۶۶در سال . مشھورترین آنان علي بیگ بود كھ در دوران كودكي بھ عنوان برده فروختھ شده بود

او، كھ دچار تب پیروزي شده بود، نیروھاي . استقالل مصر را اعالم داشت ١٧۶٩شا را خلع كرد و در پا
ممالیك خود را براي تسخیر عربستان رھبري كرد، مكھ را بھ تصرف درآورد، و عناوین سلطان مصر و 

ي محمد و ١٧٧١در سال . را بھ خود اختصاص داد) دریاي سرخ و دریاي مدیترانھ(خاقان دو دریا 
ابوالذھب بھ این پیروزي نایل شد، . ابوالذھب را با سي ھزار مرد جنگي براي تسخیر سوریھ گسیل داشت

علي بھ عكا گریخت، سپاه . ولي سپس با باب عالي از در اتحاد درآمد و سپاه خود را بھ مصر باز گرداند
آن قدر جنگید كھ جراحات وارده او  دیگري سازمان داد، با نیروھاي ابوالذھب و تركان بھ مقابلھ پرداخت،

مصر بار دیگر از ایاالت امپراطوري ). ١٧٧٣(را ناتوان كردند، اسیر شد، و ظرف یك ھفتھ درگذشت 
  . عثماني شد

ھاي تجاري، صنعت  در وراي این نوسانات قدرت و سرمستیھاي ناشي از ھمنوع كشي، كشتیھا و قافلھ
تالش فالحین در زمینھاي گل آلود و حاصلخیز مصر، اقتصادي را افزارمندان، طغیان ساالنھ رود نیل، و 

پا برجا نگاه میداشت كھ عواید آن نصیب اقلیتي میشد كھ طبیعت یا شرایط و مقتضیات بھ آنھا توانایي یا 
تالشھایي كھ در مزارع و دریاھا بھ عمل میآمدند شھرھاي مصر، و بیش از ھمھ . جاه و مقام داده بود

را  -یكي از پرجمعیتترین پایتختھا در دنیاي قرن ھجدھم  - و قاھره  -كي از بزرگترین بنادر ی - اسكندریھ 
ھایي كھ زنان  ھاي مشبك و باالخانھ خیابانھا باریك بودند و مانع تابش آفتاب میشدند، و پنجره. غذا میداد

ي خود باشند، منظره حرمسرا میتوانستند از آنھا، بدون اینكھ دیده شوند، شاھد جنب و جوش پایین پا
در خیابانھاي وسیعتر، صنایع دستي، كھ معارض دخالت اصول سرمایھداري یا . دلپذیري بھ آنھا میداد

در اسالم ھر صنعت نوعي ھنر بود و كیفیت تولید جاي كمیت را . تولیدات ماشیني میشدند، رواج داشت
چ گاه غرور خود را در معرض فروش فقرا اشیاي زیبایي براي ثروتمندان میساختند، ولي ھی. میگرفت

  . قرار نمیدادند

سیصد مسجد در قاھره فقرا را با امید زنده نگاه میداشتند، و شھر را گنبدھاي عظیم، صحنھاي سایھدار، و 
. ھاي جھان اسالم بود یكي از مساجد، االزھر، در حكم مادر دانشگاه. ھاي با شكوه زینت میدادند مناره

دور دست مشرق زمین، مانند مالزي، و مغرب زمین، مانند مراكش، بھ این دانشگاه دانشجویاني از نقاط 
ھا  فارغ التحصیالن دانشگاه. میآمدند تا صرف و نحو، بالغت، علوم دیني، اخالقیات، و شرعیات بیاموزند
ھ براي این نظامي بود ك. طبقھ علما را تشكیل میدادند، كھ از میان آنان معلمان و قضات انتخاب میشدند

  . نیرومندي تسنن در مذھب، اخالقیات، و سیاست بھ وجود آمده بود

سن بلوغ زودتر از مناطق شمالي فرا . بدین ترتیب اخالقیات از یك قرن تا قرن دیگر كمتر تغییر مییافت
بسیاري از دختران در سن دوازده یا سیزده سالگي و بعضیھا ھم در سن دھسالگي ازدواج . میرسید
تنھا ثروتمندان استطاعت چندگاني را، كھ قرآن . تجرد در سن شانزدھسالگي ننگ بھ شمار میآمد; میكردند

شوھري كھ زنش مرتكب بیعفتي میشد نھ تنھا از نظر قانون مجاز بود، بلكھ . مجاز میداشت دارا بودند
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مي، مانند افكار عامھ نیز وي را تشویق میكرد كھ ھمسر خطاكار خود را بھ قتل برساند االھیات اسال
. االھیات مسیحي، زن را منبع اصلي بدي میشمرد و تنھا راه مراقبت از او را در اطاعت كامل او میدانست

بھ آنھا آموختھ میشد كھ مادر خود را دوست بدارند و از پدر خود ; اطفال تحت انضباط حرمسرا بار میآمدند
حسن رفتار، . ھا با خویشتنداري و ادب بار میآمدندتقریبا ھمھ آن. ھراس داشتھ باشند و بھ او احترام گذارند

ھمراه نوعي آرامش و برازندگي حركت، كھ احتماال ناشي از زنان بود، و شاید آنان نیز آن را از حمل بار 
آب و ھوا طوري بود كھ مانع . بر روي سر خود بھ دست آورده بودند، در میان ھمھ طبقات حكمفرما بود

چند گاني مانع فحشا نمیشد، زیرا روسپیان میتوانستند ھیجاني را . جاز میداشتشتاب میشد و كاھلي را م
روسپیان مصري در رقصھاي . فراھم كنند كھ خودي بودن با ھمسر خویش آن را كاھش داده بود

ھر شھر . بعضي از بناھاي باستاني قدمت این نوع دلبري را نشان میدھند. شھوتانگیز تخصص داشتند
بھ روسپیان اختصاص داده بود كھ در آنجا میتوانستند، بدون بیم از قانون، ھنر خود را بزرگ محلھ خاصي 

در اینجا نیز مانند ھمھ مراكز تمدن، زناني كھ در رقصھاي شھوتانگیز مھارت داشتند بھ كار . بھ كار بندند
ان نیز از مشاھده حركت دادن اندام خود در برابر اجتماعات مردان واداشتھ میشدند، و در بعضي موارد زن

در ھر دو مورد، ; موسیقي ھم در خدمت عشق بود و ھم در خدمت جنگ. ھا لذت میبردند این گونھ برنامھ
امكان داشت كھ موسیقیدان . موسیقي ھم عامل تھییج بھ حملھ و ھم باعث تسكین ناراحتي شكست بود
ادوارد لین در سال . داشتھ باشدحرفھاي، چھ مرد و چھ زن، بھ فراھم آوردن سرگرمي و تفریح اشتغال 

ھاي آنان مرا بیش  من آواي موسیقي مشھورترین موسیقیدانان را در قاھره شنیدھام، و نغمھ: ((گفت ١٨٣٣
آلت موسیقي مورد .)) از ھر موسیقي دیگري كھ تاكنون از آن لذت بردھام مجذوب خویش داشتھ است

ل باریك با دو تار موي اسب كھ بر روي یك كاسھ از توجھ عامھ كمانچھ بود، كھ عبارت بود از نوعي ویو
. پوست نارگیل، كھ میان مركز و باالي آن شكاف داده شده و روي آن پوست ماھي كشیده بود، قرار داشت
نوازنده چھارزانو مینشست، نوك تیز كمانچھ را روي زمین میگذاشت و، با آرشھاي كھ از موي اسب و 

یا ھنرمند مینشست و قانون بزرگي را در دامنش . تارھا را مینواخت چوب زبان گنجشك درست شده بود،
عود . میگذاشت و با مضرابي از جنس شاخ كھ بھ انگشتان سبابھاش بستھ شده بود آن را بھ صدا درمیآورد

اگر بھ اینھا یك ني، یك ماندولین، و یك دایره زندگي ; قدیمي در این ھنگام بھ صورت نوعي گیتار درآمد
ھاي متمدن مناسبتر  فزایید، رویھم اركستري تشكیل خواھد شد كھ آھنگھاي آن ممكن است براي ذایقھنیز بی

  . از موسیقي غیرمتمدني باشد كھ اینك اجتماعات غربي را بھ ھیجان میآورد

طرابلس غرب، تونس، الجزایر، و  - یا سرزمینھاي بربرھایي كھ گفتھ میشود وحشي بودند )) ممالك بربر((
در قرن ھجدھم، بیشتر بر اثر اقدامات دزدان دریایي خود یا قتل بیگھا و پاشاھاي خویش، قدم بھ  -مراكش 

این دولتھا گاھگاه با ارسال ھدایایي براي سلطانھاي قسطنطنیھ، عمال استقالل خود . صحنھ تاریخ گذاردند
. یایي متكي بودندمردم در درجھ اول براي امرار معاش بھ كشاورزي با دزدي در. را حفظ میكردند

. خونبھایي كھ براي اسیران مسیحي پرداخت میشد قسمت قابل مالحظھاي از درآمد ملي را تشكیل میداد
ھنر در وضع متزلزلي بود، ولي معماران . ولي ناخدایان كشتیھاي دزدان دریایي بیشتر مسیحي بودند

را با كاشیھاي براق آبي و سبز تزیین  ))باب منصور((مراكشي مھارت كافي اندوختھ بودند تا بناي اعیاني 
بھ صورت دروازه بھ كاخ و مسجد عظیم موالي اسمعیل در مكناس، كھ در آن  ١٧٣٢این بنا در سال . كنند

موالي اسماعیل در مدت پنجاه و پنج سال سلطنت خود نظم را . وقت مقر سالطین مراكش بود، افزوده شد
عقیده داشت كھ موفقیتھایش او را محق میدارند كھ یكي از و . برقرار كرد و صدھا بچھ بھوجود آورد

براي ما درك و خوش داشتن این طرق زندگي، . دختران لویي چھاردھم را براي حرمسراي خود بخواھد
ھاي خود ما تفاوت بسیار دارد، مشكل است، ولي بھخاطر آوردن اظھارنظر یك جھانگرد  كھ با شیوه

چھ تسالي خاطري كھ انسان بھ آغوش : ((گشت از اروپا بانگ برآوردمراكشي مفید است، كھ پس از باز
  !)) تمدن بازگردد

III  - ١٧٨٩ - ١٧٣٢: ایران  
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یك ایراني كھ پس از مدتي توقف در قلمرو مسیحیت یا حتي در قلمرو اسالمي امپراطوري عثماني بھ 
تا سقوط . میكرد) كشيمانند مسافر مرا(موطن خود بازمیگشت، ابراز احساس آسودگي خاطر مشابھي 

، یك ایراني تحصیلكرده احتماال تمدن ایران را برتر از ھمھ فرھنگھاي ١٧٣۶سلسلھ صفوي در سال 
امكان . بازگشت مردم بھ سوي شرك، مورد تقبیح قرار میداد. معاصر، شاید بجز فرھنگ چین، میدانست

نگاوري اذعان داشتھ باشد، ولي ھنر داشت كھ او بھ برتري عالم مسیحیت در زمینھ علوم، بازرگاني، و ج
  . را بھ علم، و صنایع دستي را بھ صنایع ماشیني ترجیح میداد

; جنوب خاوري این كشور بھ تصرف افغانھا درآمد. قرن ھجدھم براي ایران قرني توام با تلخكامي بود
شمال آن بھ غارت روسھا در ; ازبكھا در شمال خاوري آن بھ جمعآوري برده و ایجاد مزاحمت میپرداختند

خراجھاي ; غرب كشور مورد تاخت و تاز مكرر سپاھیان عثماني قرار گرفتھ بود; و چپاول دست میزدند
ھایي كھ بر سر  و مبارزه بیرحمانھ خانواده; ظالمانھ پادشاه برجستھ آن نادرشاه، مردمش را فقیر كرده بود

چنین كشوري ; كشور را قطعھقطعھ كرده بوددست یافتن بھ تخت و تاج ایران با یكدیگر رقابت میكردند 
چگونھ میتوانست در اوضاعي چنین آشفتھ سنن بزرگ ادبیات و ھنر ایراني را ادامھ دھد در قرن شانزدھم 

كابل تحت سلطھ ھند، بلخ : سرزمیني كھ اینك افغانستان خوانده میشود بھ وسیلھ سھ حكومت تقسیم شده بود
افغانھاي قندھار بھ  ١٧٠٨ -  ١٧٠۶در . ار تحت تسلط ایرانیان بودزیر نفوذ ازبكھا، و ھرات و قندھ

پسرش میر محمود بھ ایران حملھور شد، . ویس قیام كردند و ایرانیھا را بیرون راندند) امیر(رھبري میر 
مذھب بھ سالح وي قدرت بخشید، زیرا . شاه سلطان حسین صفوي را خلع كرد، و خود را پادشاه خواند

محمود از روي تعصب سھ ھزار نفر . سنن بودند و شیعیان ایران را رافضیان كافر میدانستندافغانھا اھل ت
از محافظان شاه سلطان حسین، سیصد نفر از نجیبزادگان ایران، و دویست طفل را كھ مظنون بودند كھ از 

 ٧(ك روز وي پس از استراحتي طوالني، در ظرف ی. قتل پدرشان احساس ناراحتي میكنند بھ قتل رسانید
تمام اعضاي باقیمانده خاندان سلطنت را، بجز شاه سلطان حسین و دو تن از ) ه ق ١١٣٧، ١٧٢۵فوریھ 

سپس محمود مبتال بھ جنون شد و در سن بیست و ھفت سالگي بھ . فرزندان كوچكترش، بھ قتل رسانید
پادشاه اعالم اشرف خود را ; )ه ق ١١٣٧، ١٧٢۵آوریل  ٢٢(دست پسر عمویش اشرف بھ قتل رسید 

  . بدین ترتیب خونریزي قرني كھ ایران را از قدرت و نیرو ساقط كرد آغاز شد. داشت

این دو كشور، با ; طھماسب فرزند شاه سلطان حسین، براي دریافت كمك بھ روسیھ و تركیھ متوسل شد
ایران شد و  یك سپاه ترك وارد). ١٧٢۵(توافق بھ تقسیم ایران میان خود، بھ تقاضاي وي پاسخ دادند 

سربازان ترك فاقد . ھمدان، قزوین، و مراغھ را گرفت، ولي نزدیك كرمانشاه بھ دست اشرف شكست خورد
براي آنھا این سوال پیش آمده بود كھ چرا با ھمكیشان سني خود، یعني افغانھا، جنگ كنند تا ; حرارت بودند

شرف از در صلح درآمدند، ولي ایالتي را صفویان شیعھ رافضي را بار دیگر بھ قدرت برسانند تركھا با ا
  ). ١٧٢٧(كھ تصرف كرده بودند حفظ كردند 

در این ھنگام اشرف كامال مستقر بھ نظر میرسید، ولي یك سال بعد یك ایراني گمنام كھ ظرف چند سال، با 
با  ھاي دیگر خود در تاریخ درآمده بود بھ مبارزه عملیات نظامي خونین و درخشانش، بھ صورت نمونھ

در یك چادر در ) ھق ١٠٩٨( ١۶٨۶در سال  )خدابنده (نادرقلي . قدرت غاصبانھ و بیگانھ وي برخاست
بھ ; او در مراقبت از رمھ خانواده خود بھ پدرش كمك میكرد. شمال خاوري ایران بھ جھان چشم گشود

وقتي ھجدھسالھ شد و بھ جاي پدرش كھ در گذشتھ . مدرسھ نرفت، ولي زندگي سخت و پرماجرایي داشت
ست مھاجمان ازبك گرفتار آمدند، بھ خیوه برده شدند، و بود بھ ریاست خانواده رسید، خود و مادرش بھ د

مادرش در اسارت درگذشت، ولي نادر گریخت، رئیس یك گروه راھزن . بھ عنوان برده بھ فروش رسیدند
شد، كالت و نیشابور و مشھد را تصرف كرد، خود و این شھرھا را نسبت بھ طھماسب وفادار اعالم 

. افغانھا از ایران و بازگرداندن طھماسب بھ تخت سلطنت ایران شدداشت، و دست بھ كار بیرون راندن 
طھماسب بھ ; [ھق ١١۴٣ - ١١۴٢) ] ١٧٣٠ -  ١٧٢٩(وي این كارھا را با جنگھاي سریع انجام داد 

  . سلطنت رسید و نادر را سلطان خراسان، سیستان، كرمان، و مازندران كرد
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او با شكست قاطع تركھا در ھمدان . كیھ گرفتھ بودسردار پیروز بزودي عازم گرفتن ایاالتي شد كھ تر
وقتي خبر شورشي در خراسان بھ وي رسید، از . عراق و آذربایجان را زیر سلطھ ایران درآورد) ١٧٣١(

محاصره ایروان دست كشید و بیش از دو ھزار و دویست كیلومتر راه را در خاك عراق و ایران طي كرد 
. ناچیز جلوه میدھد)) جنگ ھفتسالھ((پیمایي معروف فردریك كبیر را در این عمل راھ. تا ھرات را بگشاید

در خالل این احوال، طھماسب شخصا علیھ تركان وارد كارزار شد، آنچھ را كھ نادر بھ چنگ آورده بود 
از دست داد، و گرجستان و ارمنستان را در برابر وعده كمك تركھا علیھ روسیھ بھ تركان واگذار كرد 

ادر بشتاب از مشرق بازگشت، عھدنامھ را بیاعتبار خواند، طھماسب را خلع و زنداني كرد، ن). ١٧٣٢(
فرزند ششماھھ طھماسب را بھ عنوان شاه عباس سوم و خود را نایب السلطنھ اعالم داشت، و بھ تركیھ 

  . اعالن جنگ داد

زار نفري تشكیل داده بود، او كھ با ترغیب بھ خدمت داوطلبانھ یا از طریق سربازگیري یك ارتش ھشتاد ھ
در نزدیكي سامرا با سپاھي عظیم از نیروھاي ترك بھ رھبري توپال عثمان، كھ از . بھ مقابلھ تركان رفت

دو بار اسب زیر پاي نادر بھ ضرب گلولھ . و از تخت روان فرمان میداد، مصاف داد. ھر دو پا علیل بود
و یك سپاه عرب، كھ نادر بھ ; ل رسیده است، فرار كردپرچمدارش كھ تصور میكرد او بھ قت; از پا درآمد

نادر ). ١٧٣٣ژوئیھ  ١٨(شكست ایرانیان كامل بود ; كمك آنھا تكیھ كرده بود، علیھ وي وارد نبرد شد
بقایاي سربازان خود را در ھمدان جمع كرد، ھزاران نفر تازه نفس را بھ خدمت خواند و مسلح كرد و غذا 

تركان رفت، و در لیالن، در جنگ خونیني كھ طي آن توپال عثمان كشتھ شد، بر تركھا داد، باز بھ مقابلھ با 
با آغاز شورش دیگري در جنوب خاوري ایران، نادر بار دیگر از مغرب بھ مشرق شتافت و بر . غالب آمد

سپس از ایران بھ عراق رفت و در بغاوند با ھشتاد . رھبر شورشیان، كھ بعدا خود را كشت، چیره شد
و شكستي چنان فاحش بر آنھا وارد كرد كھ تركیھ با امضاي یك ) ١٧٣۵(ھزار سرباز ترك مصاف داد 

  . عھدنامھ صلح تفلیس، گنجھ، و ایروان را بھ ایران واگذار كرد

بھ ایران حملھ كرده و ) ھق ١١٣۶ - ١١٣۵( ١٧٢٣ -  ١٧٢٢نادر فراموش نكرده بود كھ پطركبیر در 
روسیھ، كھ . ، و مازندران، و شھرھاي دربند و باكو را بھ تصرف درآورده بوداستانھاي گیالن، استرآباد

در این ھنگام ). ١٧٣٢(ھاي دیگر سرگرم بود، سھ استان نامبرده را بھ ایران بازگردانده بود  در جبھھ
نادر تھدید كرد كھ اگر روسیھ از دربند و باكو خارج نشود، او علیھ این كشور با تركیھ متحد ) ١٧٣۵(

این دو شھر تسلیم ایران شدند، و نادر بھ عنوان بازسازنده پیروزمند قدرت ایران وارد اصفھان . خواھد شد
درگذشت و با مرگ وي ) ھق ١١۴٨( ١٧٣۶ھنگامي كھ شاھعباس سوم كھ در سنین كودكي بود در . شد

  . ندسلسلھ صفوي بھ پایان رسید، نادر منظور خود را آشكار ساخت و خود را نادرشاه خوا

او كھ عقیده داشت اختالفات مذھبي میان ایران و تركیھ باعث جنگھاي مكرر شده است، اعالم داشت از آن 
وقتي كھ رھبر شیعیان این عمل را . پس ایران از بدعت تشیع دست خواھد كشید و تسنن را خواھد پذیرفت

او موقوفات مذھبي را در قزوین . محكوم كرد، نادر دستور داد وي را ھر چھ آرامتر و بیصداتر خفھ كنند
ضبط كرد تا ھزینھ ارتش خود را تامین كند، و میگفت ایران بیش از آنكھ بھ مذھب خود مدیون باشد، 

سپس، در حالي كھ فكرش در میدان جنگ بود، پسر خود رضاقلي را بھ نیابت . رھین ارتش خود است
  . و ھندوستان شدسلطنت برگزید و با یكصدھزار سرباز عازم فتح افغانستان 

تسلیم شد با مدافعان ) ھق ١١۵١( ١٧٣٨او یك سال قندھار را محاصره كرد، و وقتي این شھر در سال 
شھر چنان با مالطفت رفتار كرد كھ یك سپاه از افغانھا بھ خدمت زیر پرچم وي درآمدند و تا ھنگام مرگش 

غنایمي بھ دست آورد كھ  در آنجا. سپس عازم كابل یعني كلید گردنھ خیبر شد. نسبت بھ وي وفادار ماندند
محمدشاه، امپراطور مغول ھندوستان، حملھ . باعث شد روحیھ سربازانش را در شرایط عالي نگاه دارد

در این وقت ; یكي از حكمرانان وي فرستاده نادر را كشتھ بود; ایران را بھ كشور خود غیرممكن میدانست
ودخانھ سند گذشت، و پیش از آنكھ ارتش محمد شاه ھاي ھیمالیا گذشت، پیشاور را گرفت، از ر نادر از كوه

در دشت كرنال خیل عظیم سپاھیان دو طرف . بھ مقاومت برخیزد، بھ یكصد كیلومتري دھلي رسیده بود
ھندیھا بھ فیلھاي خود متكي بودند، ایرانیھا با تیرھاي مشتعل بھ این ; )ھق ١١۵٢م،  ١٧٣٩(مصاف دادند 
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ده ھزار ھندي كشتھ و ; لھا فرار كردند، و ارتش ھند دچار بینظمي شدفی; حیوانات صبور حملھور شدند
از وجود آسماني ما استرحام ((تعداد بیشتري اسیر شدند، و بھ طوري كھ نادر اظھار داشت، محمد شاه 

سردار پیروز تسلیم شدن شھر دھلي و تقریبا ھمھ ثروت قابل حمل آن را، كھ بالغ بر )). كرد
 ١۶٣۵ -  ١۶٢٨لیسي بود، از جملھ تخت طاووس معروف را كھ در سالھاي لیره انگ ۵٠٠،٨٧،٠٠٠

. در اوج قدرت مغولھا براي شاه جھان ساختھ شده بود، از او طلب كرد و گرفت) ھق ١٠۴۵ - ١٠٣٨(
وي با دادن ; شورشي كھ در میان توده مردم برپا شده بود باعث كشتھ شدن عدھاي از سربازان نادر شد

خود كھ یكصدھزار نفر از مردم بومي را در مدت ھفت ساعت قتلعام كنند، انتقام خون  اجازه بھ سربازان
سربازان خود را گرفت و با بھ ازدواج درآوردن پسر خود نصر اهللا با دختر محمدشاه، از این قتلعام پوزش 

از زمان  سپس بدون برخورد با ھیچ مانعي بھ ایران بازگشت و خود را بھ عنوان بزرگترین فاتح. خواست
  . تیمور تثبیت كرد

سرنوشت نادر چنین بود كھ اگر ارتش خود را متفرق میكرد، امكان داشت سربازان دست بھ آشوب بزنند، 
و چنین نتیجھگیري ; و اگر آنھا را متشكل و آماده بھ خدمت نگاه میداشت، الزم بود بھ آنھا لباس و غذا بدھد

بعد نوبت چھ . ر خاك بیگانھ انجام داد، ارزانتر از صلح استمیكرد كھ جنگ، بھ شرطي كھ بتوان آن را د
كسي بود كھ او مورد حملھ قرار دھد او حمالت ازبكھا بھ شمال خاوري ایران و اسارت خود و مرگ 

وي نیروھاي خود را بھ سوي ) ھق ١١۵٣( ١٧۴٠در سال . مادرش در حال اسارت را بھ خاطر داشت
نھ یاراي آن داشت كھ با پیشروي نادر بھ جدال پردازد و نھ رغبت آن  امیر بخارا. ازبكستان رھبري كرد

وي تسلیم شد، غرامت ھنگفتي پرداخت، و قبول كرد كھ رود سیحون مانند گذشتھ مرز ازبكستان و . را
نادر، خان را كشت و ھزاران برده ایراني و ; خان خیوه فرستاده نادر را بھ ھالكت رسانده بود. ایران باشد

  ). ١٧۴٠(را آزاد ساخت روسي 

براي او صلح موجب . نادر سربازي تمام عیار بود و جاي فكر براي كشورداري برایش باقي نمیماند
او، كھ . غنایم جنگي بھ جاي آنكھ او را سخاوتمند كنند، حریصتر كردند. خستگي و غیرقابل تحمل شد

سپس تغییر ; مالیات معاف اعالم داشت گنجینھ ھند ثروتمندش كرده بود، مدت سھ سال مردم ایران را از
ماموران وصول مالیاتش مردم را از ھستي ساقط . راي داد و دستور داد پرداختھاي متداول ادامھ یابند
این سوظن برایش پیدا شد كھ پسرش براي خلع وي . كردند، گویي كھ ایران سرزمیني تسخیر شده است

این چشمھاي من نیست كھ تو از كاسھ : ((رضاقلي گفت. نقشھ كشیده است، و دستور داد او را كور كنند
ایرانیان بتدریج از ناجي خود احساس نفرت میكردند، ھمان طور .)) درآوردھاي، بلكھ چشمھاي ایران است

رھبران مذھبي احساسات مخالف ملتي را كھ . كھ روسھا احساس نفرت نسبت بھ پطركبیر را آموختھ بودند
او كوشش كرد با اعدامھاي جمعي شورش در . ي شده بود علیھ او برانگیختندبھ معتقدات مذھبي آن تخط

چھار ) ھق ١١۶٠( ١٧۴٧ژوئن  ٢٠در . حال تكوین را فرو نشاند، و از جمجمھ قربانیان برجھایي ساخت
نادر دو تن از آنان را كشت و دو تن دیگر او را . تن از محافظانش وارد خیمھ او شدند و بھ او حملھ بردند

  . ھمھ ایرانیان نفس راحتي كشیدند. پاي درآوردند از

چند تن از خوانین ایاالت مدعي . پس از او كشور دچار بینظمي و اختاللي بدتر از زمان تسلط افغانھا شد
احمد شاه دراني بھ بنا نھادن پادشاھي جدید . تاج و تخت شدند، و یك مسابقھ قتل و آدمكشي درگرفت

رخ، كھ مردي خوش سیما، دوستداشتني، و داراي عواطف انساني بود، كمي پس شاھ; افغانستان اكتفا كرد
; در آنجا حكومت كرد) ھق ١٢١٠( ١٧٩۶از رسیدن بھ سلطنت، كور شد، بھ خراسان رفت، و تا سال 

 ١٢٠٨( ١٧٩۴سلسلھ زندیھ را بنا نھاد كھ تا ) ھق ١١۶٣( ١٧۵٠كریمخان در این مبارزه پیروز شد و در 
  . در دست داشتقدرت را ) ھق

كریمخان شیراز را پایتخت خود كرد، با بناھاي زیبا آن را زینت داد، و مدت بیست و نھ سال جنوب ایران 
پس از مرگ وي نزاع بر سر قدرت بار دیگر شكل جنگ . را از نظم و آرامشي معتدل برخوردار ساخت

  . داخلي بھ خود گرفت، و ھرج و مرج بار دیگر برقرار شد
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لسلھ صفوي بھ دست افغانھا، ایران آخرین دوران از ادوار بزرگ ھنري خود را بھ پایان با سقوط س
در اصفھان، كھ ) ١٧١۴)) (مدرسھ شاه حسین. ((رسانید، و تنھا آثار كوچكي زینت بخش این قرن شدند

ترین بود، بھ وسیلھ لرد كرزن بھ عنوان یكي از باشكوھ) حقوقدانان(مدرسھاي براي تربیت ادبا و فقھا 
سر پرسي سایكس از زیبایي كاشیكاریھا و قلمكاریھاي آن بھ حیرت . ھاي ایران توصیف شده است ویرانھ

كاشیكاران ایران ھنوز تواناترین كاشیكاران جھان بودند، ولي فقر طبقات باال بر اثر جنگھاي طوالني . آمد
طح ھنر خود را پایین آورند و آن را بازار آثار ھنري عالي را از میان برد و سفالگران را ناچار ساخت س

  . بھ صورت یك صنعت درآورند

ھاي زربفت و گلدوزیھاي ظریف  نساجان پارچھ. جلدھاي عالي كتابھا از مقواي لعابدار ساختھ میشدند
قالیھاي ایران با آنكھ در زمان شاه عباس اول شاھد آخرین مرحلھ برتري خود بودند، . بینظیري میساختند

خصوصا در جوشقان، ھرات، كرمان، و شیراز . روتمندان بسیاري از كشورھا بافتھ میشدندھنوز براي ث
قالیبافان قالیھایي میبافتند كھ فقط در مقام مقایسھ با اسالف دیرینھ خود، مقام آنھا در مرتبھ دوم قرار 

دنبال آن  تسخیر ایران بھ دست افغانھا قلب شعر فارسي را شكست، و دوران انقیادي كھ بھ. میگرفت
آذر بیگدلي ) ھق ١١۶۴( ١٧۵٠حدود سال . برقرار شد صداي شعر فارسي را تقریبا خاموش كرد

با وجود این وفور ; تذكرھاي از شعراي ایران تدوین كرد و آن را با شصت شاعر معاصر بھ پایان رسانید
ن میرسید، اظھار ظاھري شعراي معاصر، او از آنچھ كھ بھ نظرش كمیابي نویسندگان خوب در آن دورا
میگفت ھرج و . تاسف میكرد و آن را بھ ھرج و مرج و بدبختي كھ در كشور حكمفرما بود نسبت میداد

مرج و بدبختي بھ چنان درجھاي رسیده است كھ ھیچ كس حال و ھوس شعر خواندن ندارد، چھ رسد بھ 
شتعل بر چھار جلد داشت، نمونھ بارز این وضع شیخ محمد علي حزین بود كھ دیوان شعري م. شعر گفتن

او بھبود یافت، از . ھمھ اھل بیت او بجز خودش مردند; ولي در محاصره اصفھان بھ دست افغانھا اسیر شد
او . ھاي شھري كھ زماني زیبا بود گریخت، و آخرین سي و سھ سال زندگي خود را در ھند گذرانید ویرانھ

بزرگترین این . عر ایراني ھمزمان خود یاد كرداز یكصد شا) ھق ١١۵۵م،  ١٧۴٢(در تاریخ حزین خود 
شاعران سید احمد ھاتف اصفھاني قلمداد شده كھ شاید مشھورترین شعرش تاكیدي خلسھآمیز بر ایمان بھ 

  : خداوند با وجود احساس تردید و پریشاني است

  موي من جدا پیوند  در كلیسا بھ دلبر ترسا گفتم اي دل بھ دام تو در بند اي كھ دارد بھ تار زنارت سر ھر

  ره بھ وحدت نیافتن تا كي ننگ تثلیث بر یكي تا چند 

نام حق یگانھ چون شایدكھ اب و ابن و روح قدس نھند لب شیرین گشوده با من گفتوز شكر خنده ریخت آب 
د از قند كھ گر از سر وحدت آگاھیتھمت كافري بھ ما مپسند در سھ آئینھ شاھد ازلیپرتو از روي تابناك افكن

سھ نگردد بریشم ار او راپرنیان خواني و حریر و پرند ما در این گفتگو كھ از یك سوشد ز ناقوس این 
ترانھ بلند كھ یكي ھست و ھیچ نیست جز او وحده ال الھ اال ھو دل ھر ذره را كھ بشكافیآفتابیش در میان 

درگذریوسعت ملك المكان بیني ھر چھ داري اگر بھ عشق دھیكافرم گر جوي زیان بیني از مضیق حیات 
بیني آنچھ نشیده گوشت آن شنویو آنچھ نادیده چشمت آن بیني تا بھ جایي رساندت كھ یكیاز جھان و جھانیان 

  فصل ھفدھم بیني با یكي عشق ورز از دل و جانتا بھ عین الیقین 

  

  میان پرده روسیھ

١٧٢۵  - ١٧۶٢  
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I -  كار و فرمانروایي  

از میان ھمھ ھمسایگان پروس، روسیھ بھ خاطر اینكھ بیش : ((نوشت ١٧٧۶فردریك كبیر در حدود سال 
آنھا كھ در . این كشور، نیرومند و نزدیك است; از ھمھ خطرناك است، بیش از ھمھ استحقاق توجھ دارد

.)) را تحصیل كنند آینده بر پروس حكومت خواھند كرد مانند من ناچار خواھند بود كھ دوستي این بربریان
در دوران سلطنت كاترین دوم . ھر وقت كھ ما بھ روسیھ میاندیشیم، باید وسعت آن را بھ خاطر آوریم

مساحت آن از . روسیھ شامل استوني، لیوونیا، قسمتي از فنالند، روسیھ اروپایي، شمال قفقاز، و سیبریھ بود
جمعیت آن از سیزده ; رمربع گسترش یافتكیلومت ٠٠٠،٩١٣كیلومترمربع در قرن ھجدھم بھ  ۶٨٧،٠٠٠

جمعیت  ١٧۴٧ولتر در سال . بالغ شد ١٧٩٠بھ سي و شش میلیون نفر در سال  ١٧٢٢میلیون نفر در 
فرانسھ یا آلمان را كمي بیش از جمعیت روسیھ برآورد كرد، ولي او متذكر شد كھ مساحت روسیھ سھ 

یروي جسماني مردان روسیھ آن اراضي وسیع گذشت زمان و ن. برابر وسعت ھر یك از این كشورھاست
  . خالي را پر میكرد

درصد رسیده  ۴/٩۶این نسبت بھ  ١٧٩٠درصد جمعیت روسیھ روستایي بود، در  ٧/٩٧، ١٧٢٢در سال 
درصد آنھا را دھقانان  ١٠ھمھ جمعیت بجز  ١٧۶٢در . جریان صنعتي شدن كشور تا این حد كند بود; بود

نیمي از اراضي متعلق بھ حدود یكصدھزار تن از نجبا . صد اینان سرف بودنددر ۴/۵٢تشكیل میدادند، و 
بود، و بیشتر بقیھ اراضي بھ دولت یا كلیساي ارتدوكس روسیھ تعلق داشت، مقداري ھم متعلق بھ دھقانان 

ثروت یك مالك از روي . نیمھ آزاد بود، كھ ھنوز موظف بھ خدمت و اطاعت نسبت بھ خاوندان محلي بودند
 ٠٠٠،٩٩٢. سرف بود ٠٠٠،١۴٠داد سرفھایش حساب میشد، و بدین ترتیب ثروت كنت پطر چرمتیف تع

سرف اراضي دولت  ٠٠٠،٨٠٠،٢تعداد  ١٧۶٢سرف كلیسا قسمت مھمي از ثروت آن بودند، و در سال 
  . را كشت میكردند

نظام معاف بودند، آنان معموال از خدمت ; نجبا رھبري نظامي و سازمان اقتصادي را در اختیار داشتند
نسبت بھ سرفھاي خود داراي . ولي بھ امید اینكھ مورد لطف دولت واقع شوند، حاضر بھ خدمت میشدند

ولي معموال آنھا بھ ; میتوانستند آنھا را مجازات كنند، بفروشند، یا بھ سیبریھ تبعید كنند: حقوق قضایي بودند
آنھا قانونا مكلف . خود اداره كنند میریق انجمن ده یا رعایایشان اجازه میدادند امور داخلي خود را از طر

یك سرف . بودند براي سرفھاي خود بذر فراھم آورند و در ادوار خشكسالي و قحطي از آنھا نگاھداري كنند
ولي این ; خویش بخرد یا با وارد شدن بھ خدمت نظام بھ دست آوردمیتوانست آزادي خود را از صاحب 

بعضي ; دھقانان آزاد میتوانستند سرف بخرند و صاحب آن شوند. كار بھ رضایت صاحب وي نیاز داشت
، بر امور دھكده تسلط داشتند، با بھره زیاد پول نزول )مشتھا(از این دھقانان آزاد، موسوم بھ كوالكي 

ارباب و رعیت ھر دو از قماش . ظر سختگیري و استثمار حتي بر خاوند پیشي میگرفتندمیدادند، و از ن
آنان باھم بھ تسخیر خاك میپرداختند، و . خشني بودند و از نظر استخوانبندي و بازو و دست نیرومند بودند

یشود كھ بكرات شنیده م. گاھي مشقات ما فوق تحمل بود. گردش فصول بر ھر دو آنھا فشار وارد میآورد
. تعداد زیادي از سرفھا مزارع خود را ترك میگفتند و خود را در لھستان یا اورال یا قفقاز ناپدید میكردند

گاھگاه . ھزاران نفر از آنھا در راه جان میسپردند، و ھزاران نفر توسط سربازان تعقیب و دستگیر میشدند
د و با از جان گذشتگي با سربازان نبرد دھقانان بھ شورش مسلحانھ علیھ اربابان و دولت برمیخاستن

آنھا ھمیشھ شكست میخوردند، و بازماندگان بھ سوي كارھاي خود میخزیدند تا زنان را با . میكردند
  . ھاي خود و زمین را با خون خویش بارور كنند نطفھ

د را برآورده بعضي از سرفھا در ھنر و صنایع دستي تعلیم دیده بودند و تقریبا ھمھ نیازھاي اربابان خو
شاعر و مصنف ) بھ گفتھ كنت دو سگور(در مجلس جشني كھ بھ افتخار كاترین دوم برپا شده بود . میكردند

اپرا، معماري كھ تاالر را ساختھ بود، نقاشي كھ آن را تزیین كرده بود، بازیگران زن و مردي كھ در 
ان اركستر، ھمھ سرفھاي كنت چرمتیف نمایشنامھ نقشھایي ایفا میكردند، رقصندگان بالھ، و موسیقیدان

رشد . در فصل طوالني زمستان دھقانان البسھ و ابزاري را كھ در سال آینده نیاز داشتند میساختند. بودند
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صنایع شھري كند بود، و علت آن ھم تا حدودي این بود كھ ھر خانھ براي خود در حكم یك دكان بود، و 
دولت، با . بازار را بھ مناطق اطراف محل تولید محدود میكرد عالوه بر این مشكالت حمل و نقل معموال

دادن انحصار بھ نور چشمیھا، و گاھي با تامین سرمایھ، فعالیتھاي صنعتي را تشویق میكرد و نسبت بھ 
در زمینھ كاوش معادن، فلزكاري، و . شركت نجبا در صنایع و تجارت نظر مساعد نشان میداد

ھا آثار اولیھ سرمایھداري ظاھر  منسوجات، الوار، شكر، و شیشھ در كارخانھمھماتسازي، و ھمچنین تولید 
; ھایشان كار كنند مدیران و سرمایھگذاران فعالیتھاي تولیدي اجازه داشتند سرف بخرند تا در كارخانھ. شد

بستگي  بھ اربابان وابستھ نبودند، بلكھ بھ مشاغل و سازمانھاي تولیدي)) دھقانان حرفھاي((ولي این گونھ 
ھاي  صادر شد آنھا و اخالفشان را ملزم میداشتند كھ در كارخانھ ١٧٣۶یك فرمان دولتي كھ در سال . داشتند

در بسیاري از موارد، . مربوط بھ خود باقي بمانند و تا رسما بھ آنھا اجازه داده نشده، كار خود را ترك نكنند
ساعات كار براي مردان روزي یازده تا . ي میكردندھاي خود زندگ ھا و دور از خانواده آنھا در سربازخانھ

روبل،  ٨تا  ۴دستمزد براي مردان روزي . پانزده ساعت بود و یك ساعت براي صرف ناھار منظور میشد
ولي بعضي از كارفرمایان بھ كارگران خود غذا و جا میدادند و مالیاتشان . روبل بود ٣تا  ٢و براي زنان 

ھا از افزایش  در كارخانھ -یعني غیر سرف-كارگران آزاد  ١٧٣۴پس از سال . را جانب آنھا میپرداختند
. یافتند، زیرا این گونھ كارگران با انگیزه بیشتري كار میكردند و سود بیشتري بھ كارفرمایان میرسانیدند

ي ول; كارگر آن قدر ارزان بود كھ زمینھ مساعدي براي اختراع یا بھ كار بردن ماشین آالت وجود نداشت
میان نجبا و . پولزونوف در كارخانھ آھن آالت سازي خود در اورال یك ماشین بخار بھ كار برد ١٧۴٨در 

بازرگانان  ١٧٢۵در سال . دھقانان، یك طبقھ متوسط كوچك و از نظر سیاسي بیقدرت بتدریج شكل گرفت
ھا و شھرھا و در  حدود سھ درصد جمعیت را تشكیل میدادند كھ عبارت بودند از پیشھوران در دھكده

; شكر، قھوه، ادویھ، و مواد دارویي از ماوراي بحار; واردكنندگان چاي و ابریشم از چین; بازارھاي مكاره
و صادركنندگان چوب، صمغ، قیر، پیھ، ; منسوجات مرغوبتر، ظروف سفالي، و كاغذ از اروپاي باختري

كشتیھا از ریگا، ; اي دریاي خزر بھ چین میرفتندھ كاروانھا از طریق سیبریھ یا راه. الیاف كتان، و شاھدانھ
ھا و آبروھا بیش از  احتماال حجم حمل و نقل در رودخانھ. رول، ناروا، و سن پطرزبورگ خارج میشدند

  . ھا و دریاھا بود جاده

از نظر مساحت، مسكو بزرگترین شھر اروپا بود و . در مركز این داد و ستد داخلي مسكو قرار داشت
نفر جمعیت در سال  ۵٣۵،٢٧٧كاخ، ھزاران بیغولھ، و  ١٠٠كلیسا،  ۴٨۴دراز و عریض،  خیابانھاي

در این شھر روسھا، فرانسویان، آلمانیھا، ایتالیاییھا، انگلیسیھا، ھلندیھا، و مردم كشورھاي ; داشت ١٧٨٠
گر حكومت و سن پطرزبورگ سن. آسیایي بھ زبان خود تكلم میكردند و آزادانھ خدایان خود را میپرستیدند

مسكو مركز ثقل مذھب و بازرگاني، زندگي نیمھ . مقر اشرافزادگان فرانسوي شده، ادبیات، و ھنر بود
. شرقي و ھنوز قرون وسطایي، و احساسات میھن پرستانھ اسالوي توام با احساس تعصب و وجدان بود

ھي مانند یاختھاي كھ از میان بھ گا; اینھا كانونھاي رقابتآمیزي بودند كھ تمدن روسي بھ گرد آنھا میگردید
دو قسمت تقسیم میشود، ملت را دو پاره میكردند و گاھي ھم آن را بھ صورت یك واحد مركب بھ ھم فشرده 

  . درمیآوردند كھ پیش از پایان قرن، بھ صورت مایھ وحشت و عامل تصمیم گیرنده اروپا درمیآمد

ه و چون حیوانات با آنھا رفتار میشد، و چنین فاقد براي مردمي كھ در مبارزه با طبیعت چنین فرسوه شد
تسھیالت مواصالتي یا تامین جاني بودند و براي تحصیل فرصتي چنین كم، و براي تفكر وقتي چنین اندك 

در . ھاي دورافتاده، از مزایا و خطرات دموكراسي بھره گیرند داشتند، امكان نداشت كھ، بجز در دھكده
میبایستي انتظار . یتھ، و در حكومت مركزي نوعي نظام سلطنتي اجتنابناپذیر بوداقتصاد نوعي نظام فئودال

ھاي مختلف نجبا، كھ پشتیباني نظامي از پادشاه را در اختیار  داشت كھ نظام سلطنتي بھ علت نفوذ گروه
و نیز میبایستي انتظار داشت كھ این نظام در پي استقرار ; خود داشتند، دستخوش دگرگونیھایي شود

حكومت مطلقھ خود بھ مذھب متكي باشد، تا آنكھ عامل مذھب بھ ارتش و پلیس و دستگاه قضایي براي حفظ 
  . ثبات سیاسي و آرامش داخلي كمك كند

حتي نجباي ثروتمند، كھ تخت سلطنت را احاطھ . فساد، ھمھ مجاري دستگاه دولتي را مسدود كرده بود
اگر فرضا : ((ا، كھ تقریبا در ھمان اوان زندگي میكرد، میگفتكاستر. كرده بودند، از پیشكش بدشان نمیآمد
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یك فرد روسي پیدا شود كھ در برابر تملق حساسیت نداشتھ باشد، ھیچ فرد روسي نیست كھ در برابر 
نجبا بر محافظان كاخ، كھ سالطین را روي كار میآوردند یا از مسند بھ .)) وسوسھ طال بتواند مقاومت كند

اعضاي سنا را كھ ; آنھا یك طبقھ خاص از افسران ارتش را تشكیل داده بودند. سلط داشتندزیر میكشیدند، ت
ھا، كھ روابط خارجي،  در راس وزارتخانھ; در دوران الیزابت قوانین را وضع كردند، تشكیل میدادند

ادارات را، كھ كاركنان ; ھا، صنایع، بازرگاني، و امور مالي را زیر نظر داشتند، قرار گرفتھ بودند دادگاه
در انتخاب فرمانداران، كھ امور ھر قسمت از ; بھ رتق و فتق امور جاري میپرداختند، تعیین میكردند

انتخاب  ١٧۶١تقسیمات امپراطوري را تحت فرمان داشتند، بھ سلطان راھنمایي فكري میدادند، و پس از 
)) فیسكال((ھا و شعب حكومت، شبح  ھدر باالي سر ھمھ شاخ. استانداران نیز با نظر آنان انجام میگرفت

حاضر و ناظر قرار داشت كھ عبارت بود از یك سازمان دولتي اطالعات كھ اعضاي آن را بیشتر افراد 
ولي با ; این سازمان اجازه داشت كھ موارد اختالس را كشف و مجازات كند. طبقھ متوسط تشكیل میدادند

زیرا اگر پادشاه ھمھ ماموران ; د، كار خود را عقیم میدیدآنكھ سازمان از خبرچینھا استفاده زیادي میكر
  . رشوه خوار را از كار بركنار میكرد، دستگاه دولت از كار باز میایستاد

. دست ماموران وصول مالیات چنان چسبناك بود كھ بسختي یك سوم مبالغ وصولي آنھا بھ خزانھ میرسید

II - مذھب و فرھنگ  

مذھب در روسیھ نیروي ویژھاي داشت، زیرا فقر شدید بود و سوداگران امید بھ آخرت مشتریان بسیاري 
خیلیھا در روسیھ بھ فراماسونھا . شكاكیت منحصر بھ طبقھ باالیي بود كھ میتوانست فرانسھ بخواند. مییافتند

دگي میكردند كھ سرشار از ولي مردم روستایي و بیشتر شھرنشینان در جھاني مافوق طبیعي زن. گرویدند
دوازده بار با دست عالمت  - آنھا روزي ده . تقدس توام با ترس بود و بھ وسیلھ شیاطین احاطھ شده بود

صلیب روي سینھ خود رسم میكردند، شفاعت قدیسان را میطلبیدند، یادگارھاي مقدس را میپرستیدند، از 
رمیآمدند، خود را در برابر تصاویر یا تمثالھاي مقدس معجزات بھ ھراس میافتادند، از پیشگوییھا بھ لرزه د

زنگھاي كلیسا عظیم . ھاي مذھبي میخواندند بھ خاك میانداختند، و از تھ دل و با صداي ھر چھ بلندتر نوحھ
كیلو وزن داشت، ولي  ٠٠٠،١٣٠باریس گادونوف ناقوسي برپا داشتھ بود كھ بیش از ; و نیرومند بودند

كیلو  ٠٠٠،٢٠٠وونا بر او پیشي جست و دستور داد یك ناقوس بھ وزن تقریبي امپراطریس آنا ایوان
در این كشور مراسم مذھبي بھ شكل باوقارتري برگزار میشدند، و ; كلیساھا از مردم پر میشدند. بسازند

كشیشھاي روسي، كھ . نماز و دعا بیشتر خلسھآمیز بود تا در رم نیمھ مشرك كھ زیر نظر پاپ قرار داشت
یا پاپ بود، ریشھایي ھراسانگیز و زلفھایي بلند و آویزان داشتند و لباسھاي )) پاپا((یك از آنھا ھر 

آنھا بندرت با ). زیرا پاھا مانع وقار و سنگیني ھستند(تیرھرنگي میپوشیدند كھ تا روي پایشان میرسید 
ھ حال تجرد و یا در منازل ھا ب اشراف یا درباریان درمیآمیختند، بلكھ زندگي سادھاي داشتند، در صومعھ

ھا  ھا بر راھبھ ھا بر راھبان، و سر راھبھ روساي صومعھ. خود بھ صورت افراد متاھل زندگي میكردند
. روحانیان آزاد زیر نظر اسقفھا قرار داشتند و اسقفھا ھم تابع اسقفھاي اعظم بودند; حكومت میكردند

ان نیز تابع بطرك مسكو بودند، و كلیسا ھم بھ طور كلي اسقفھاي اعظم زیر نظر مطرانھا قرار داشتند، و این
ھا فرقھ مذھبي وجود داشتند كھ در  در خارج از كلیسا، ده. پادشاه را بھ عنوان رئیس خود قبول داشت

  . رازوري، تورع، تقدس، و نفرت ورزیدن با یكدیگر رقابت میكردند

مذھب این خاصیت را داشت كھ ناقل یك قانون اخالقي بود، قانوني كھ بسختي میتوانست از نظر ایجاد نظم 
نجباي دربار اخالقیات، آداب و نزاكت، و . در میان كششھاي نیرومند و طبیعي مردمي بدوي مفید باشد

و بیلطفي آن را فاسقان و  ازدواجھاي آنان در واقع دادوستدي بود،; زبان اشراف فرانسھ را اختیار كردند
زنان دربار تحصیالت بھتري از مردان داشتند، ولي در لحظات شدت احساسات، . ھا جبران میكردند رفیقھ

در میان مردم الفاظ و كلمات . آنھا میتوانستند سیلي از كلمات آتشین و خشونت مرگبار از خود بیرون دھند
كرات رخ میداد، و بیرحمي با نیروي استخوانبندي و متبادلھ خشونتآمیز بودند، شدت عمل و خشونت ب

ھركس بھ مقتضاي درآمد خود قمار و میخوارگي، و . ضخامت پوست تناسب داشت و برابري میكرد
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ھا  ولي در عین حال ھمھ نیكوكار بودند و از نظر میھمان نوازي كلبھ. برحسب موقع و مقامش دزدي میكرد
  . طفت ھمھ جاگیر بودسبعیت و مال. بر كاخھا پیشي داشتند

از ; نوع لباس متفاوت بود، از مدھاي پاریس گرفتھ تا كاله پوستي، پوستین، و دستكشھاي ضخیم دھقانان
در تابستان امكان داشت مردم عادي لخت . جورابھاي ابریشمي نجبا تا مچ پیچھا و پاپیچھاي پشمي سرفھا

ھاي روسي، مانند حمامھاي تركي، بسیار بزرگ حمام. در نھرھا استحمام كنند و مرد و زن مخلوط باشند
از اینھا كھ بگذریم، نظافت جنبھ نامرتب و گاھگاه داشت، و . بودند، ولي مورد توجھ عامھ قرار داشتند

نجبا صورت خود را اصالح میكردند، ولي مردم عادي، با وجود . اصول بھداشتي در سطح ابتدایي بود
  . فرامین پطركبیر، ریش میگذاشتند

قریبا در ھر خانھاي یك باالالیكا پیدا میشد، و سن پطرزبورگ در دوران الیزابت و كاترین دوم از ایتالیا و ت
آھنگسازان و رھبران مشھور و بھترین خوانندگان و استادان دوران بھ این كشور . فرانسھ اپرا وارد میكرد

و این كار با بروز نبوغ موسیقي در وجوه قابل توجھي بھ امر آموزش موسیقي اختصاص مییافت، . میآمدند
از سراسر روسیھ پسران و مرداني كھ صداھاي امید بخشي داشتند . نیمھ دوم قرن نوزدھم قابل توجیھ بود

چون مراسم مذھبي كلیساي یونان در آوازھاي جمعي . بھ كلیساھاي مھم فرستاده میشدند تا تعلیم ببینند
داھاي خوانندگان، میداني باز براي خودنمایي داشتند، و بھ نواختن آالت موسیقي را مجاز نمیداشت، ص

چنان عمقي از وحدت و ھماھنگي نایل شدند كھ بسختي امكان داشت نظیر آن را در نقطھاي دیگر از جھان 
ھا نقش سوپرانو را بھعھده میگرفتند، ولي خوانندگان صداي باس بودند كھ بسیاري از  پسر بچھ. پیدا كرد

برد صداي خود و دامنھ احساسات خویش، از لطافت زمزمھ گرفتھ تا امواج پر قدرت گلو، خارجیان را با 
  . بھ حیرت میآوردند

براي گروه خوانندگان روسي چھ كسي، این آھنگھاي ھیجان آور را میساخت بیشتر راھبان گمنام كھ از 
سوزونوویچ برزووسكي . صترنددر قرن ھجدھم از میان آنان دو نفر از دیگران شاخ. آنھا نام و نشاني نبود

كاترین دوم . جوانكي اھل اوكرائین بود كھ بھ نظر میرسید صدایش براي پرستش خداوند ساختھ شده است
او سالھا در بولونیا زندگي . او را بھ خرج دولت بھ ایتالیا فرستاد تا تحت بھترین تعلیم موسیقي قرار گیرد

پس از بازگشت بھ روسیھ، آھنگھاي . نگسازي را فراگرفتكرد و زیر نظر پدر روحاني مارتیني ھنر آھ
تالشھاي وي براي اصالح نحوه . مذھبي مینوشت كھ نیرو و قدرت روسي را با لطف ایتالیایي درمیآمیخت

وي بھ مالیخولیاي بیمار گونھاي دچار ; آوازخواني گروه ھمسرایان با مقاومت سنت پرستان روبرو شد
وقتي او . از او مشھورتر دمیتري بورتنیانسكي بود). ١٧٧٧(ي خود را كشت آمد، و در سن سي و دو سالگ

امپراطریس الیزابت بھ گالوپي ماموریت ; فقط ھفت سال داشت، وارد گروه ھمسرایان كلیساي دربار شد
 پس از. وقتي گالوپي بھ ایتالیا بازگشت، كاترین دوم دمیتري را با او بھ ونیز فرستاد. داد بھ او درس بدھد

در سال . آن وي نزد مارتیني و بعد ھم بھ رم و ناپل رفت، و در آنجا بھ سبك ایتالیایي آھنگسازي میكرد
بھ روسیھ بازگشت و طولي نكشید كھ رئیس گروه ھمسرایان كلیساي دربار شد و این سمت را تا  ١٧٧٩

نان ساخت، و او براي این گروه كر یك مس بھ سبك كلیساي یو. حفظ كرد) ١٨٢۵(ھنگام مرگ خود 
خصوصا بھ علت آموزش . آھنگھایي در چھار و ھشت قسمت براي چھل و پنج مزمور از مزامیر ساخت

. وي بود كھ گروه ھمسرایان بھ چنان درجھاي از علو و مھارت رسید كھ یكي از عجایب جھان موسیقي شد
  . جشن گرفتسن پطرزبورگ یكصد و پنجاھمین سالگرد تولد وي را با شكوه و جالل  ١٩٠١در 

فرانسھ بر ھنر روسیھ تسلط داشت، ولي شخصت درجھ اول در این زمینھ یك ایتالیایي بود بھ نام فرانچسكو 
و مجسمھاي ) ١٧١۵(پدرش، كارلو، توسط پطر كبیر بھ روسیھ خوانده شده بود . راسترلي) یا بارتولومئو(

تمام قد از امپراطریس آنا ایوانوونا برنزي از پطر، كھ وي را سوار بر اسب نشان میداد، و مجسمھاي 
پسرش سبك لویي پانزدھم را، كھ كارلو از فرانسھ آورده بود، بھ ارث برد و الھاماتي از . ساختھ بود

و این نفوذھا را ; شاھكارھاي سبك باروك بالتازار نویمان و فیشر فون ارالخ در آلمان و اتریش بھ آن افزود
تقریبا . روسي منطبق كرد كھ معمار محبوب الیزابت ملكھ روسیھ شد چنان ھماھنگ با نیازھا و سبكھاي

بھ وسیلھ او یا دستیارانش  ١٧۶۵ -  ١٧۴١ھمھ بناھاي روسي كھ از نظر ھنري قابل توجھ بودند از 

pymansetareh@yahoo.com



را ایجاد كرد كھ )) كاخ زمستاني((، ١٧۵۴ - ١٧٢٢در ساحل سمت چپ رودخانھ نوا، در . طراحي شدند
تشوزي شد و از میان رفت، ولي بار دیگر، از روي حدس و گمان، طبق طرح دستخوش آ ١٨٣٧در سال 

ھا و ستونھا در سھ طبقھ كھ در  این بنا عبارت بود از تودھاي غول آسا از پنجره. و نقشھ اصلي ساختھ شد
بیشتر مطابق ذوق ) دھكده تزار(كاخ تسارسكویھ سلو . ھا و باروھایي ساختھ شده بودند باالي آنھا مجسمھ

وي در سمت . كیلومتري جنوب سن پطرزبورگ واقع شده بود ٢۴این كاخ روي تپھاي در . الیزابت بود
در داخل كاخ یك پلكان تشریفاتي قرار داشت كھ بھ تاالر بزرگي میرسید كھ . چپ كاخ یك كلیسا ساخت

ھاي آن اتاق در انت. ھاي بسیار بزرگ در روز و پنجاه و شش چلچراغ در شب بھ آن نور میدادند پنجره
كھ در این كاخ ساختھ بود تجلیل متعارف قرن )) یك اطاق چیني. ((تخت سلطنت و اقامتگاه امپراطریس بود

ھاي كھربایي كھ فردریك ویلھلم اول در  با لوحھ)) اطاق كھربا. ((ھجدھم را از ھنر چین بھ عمل میآورد
و در یك تاالر نقاشي، قسمتي ; تزیین شده بودعوض پنجاه و پنج سرباز بلند قد محافظ بھ پطركبیر داده بود 

تزیینات دخلي بھ سبك روكوكو بود كھ یك جھانگرد انگلیسي . از مجموعھ آثار ھنري امپراطوري جا داشت
كاترین دوم، كھ شاید تنھا از لحاظ ذوق و سلیقھ عفت . توصیف كرد)) مخلوطي از بربریت و شكوه((آن را 

  . ي نما را بردارندداشت، دستور داد تزیینات طالی

قلت تعداد خوانندگان موجب آن میشد كھ از ادبیات تشویق زیادي بھ عمل . ادبیات كندتر از ھنر رشد یافت
سانسور كلیسا و دولت آزادي بیان را محدود میكرد، و زبان روسي ھنوز خود را از نظر دستور یا . نیاید

با وصف این، حتي قبل از بھ سلطنت . ده بودلغات تزكیھ نكرده و بھ صورت یك وسیلھ ادبي درنیاور
  . سھ نویسنده نام خود را بر سیماي تاریخ منقوش داشتند) ١٧۴٢(رسیدن الیزابت 

بھ روسیھ عشق ; واسیلي تاتیشچف مردي اھل عمل و فكر، جھانگرد، دیپلمات، مورخ، و فیلسوف بود
وي . تصادي و فكري غرب گشوده بودھاي فكر خود را با اشتیاق بھ روي تحوالت اق داشت، ولي دریچھ

او با افكار خطرناكي . یكي از چند جوان نویدبخشي بود كھ پطر براي باروري فكري بھ خارج فرستاد
بھ طور مستقیم یا بھ صورت خالصھ آثار بیكن، دكارت، الك، گروتیوس، و بل را خوانده و . بازگشت

مذھب صرفا بھ عنوان وسیلھ كمكي براي حكومت از . اعتقاد مذھبي ارتدوكسش رو بھ زوال گذارده بود
در لشكركشیھاي خطرناك بھ پطر خدمت كرد، بھ حكومت حاجي طرخان رسید، و بھ . پشتیباني میكرد

در سرگردانیھاي خود مجموعھاي از اطالعات جغرافیایي، نژادشناسي، و تاریخي گرد . اختالس متھم شد
تاب روحانیان را رنجاند، و تا سالھاي نخستین و آزاد منشانھ این ك. آورد كھ در تاریخ روسیھ بھ كار برد

  . سلطنت كاترین دوم ھیچ كس جرئت نمیكرد آن را چاپ كند

وي، كھ فرزند یكي از حكام مولداوي . شاھزاده آنتیوخ كانتمیر شورش علیھ معتقدات مذھبي را ادامھ داد
ھاي  ھ شش زبان را آموخت، در سفارتخانھبود، در سومین سال زندگي خود بھ روسیھ آورده شد، تكلم ب

ھایي درباره آن  لندن و پاریس خدمت كرد، با مونتسكیو و موپرتویي آشنا شد، و پس از بازگشت ھجویھ
در . كھ با آلوده ساختن زندگي روسي با افكار غربي مخالفت میكردند نوشت)) پان اسالویك((میھن پرستان 

  : نقل میشود)) طاب بھ ذھن خودمخ((اینجا قسمتي از شعرش تحت عنوان 

ھاي سھل  در دوران ما، راه. ... ذھن ناپختھ، ثمره مطالعات اخیر، آرام باش، قلم را بھ اصرار بھ دستم نده
و آن كھ از ھمھ كمتر مقبول است آن است كھ نھ ; بسیاري ھستند كھ انسان را بھ شھرت و افتخار میرسانند

تو باید در آنجا رنج و زحمت بكشي، و در حالي كھ تو . ... دھاندپیشرو نھا[ موزھا]خواھر برھنھ پا 
. زحمت میكشي، مردم از تو چون آفت دوري میجویند، تو را بھ مسخره میگیرند، از تو احساس تنفر میكنند

و از .) ... آن كھ خود را غرق كتاب میكند، ملحد میشود(كریتو، تسبیح بھ دست و غرغر كنان، میگوید ... 
واھد ببینم بذر دانش كھ در میان ما افشانده شده تا چھ حد خطرناك است، اطفال ما شروع بھ خواندن من میخ

كرده و با این عمل خود موجب وحشت كلیسا شدھاند، آنھا درباره ھمھ چیز بحث میكنند، ) كتاب مقدس(
در برابر پیكرھاي مقدس آنھا . ... میخواھند علت ھمھ چیز را بدانند و بھ روحانیان اعتقاد زیادي ندارند

  . ... شمع نمیگذارند وعیدھا را جشن نمیگیرند
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اگر عقل . ... از سرگشتگي خود شكایت مكن. ... اي ذھن، بھ تواندرز میدھم كھ از كدوھم بیرگتر باش
مھربان و بخشاینده چیزي كانتمیر با ترجمھ مذاكراتي درباره كثرت دنیاھا اثر فونتنل باعث رنجش بیشتر 

ین كتاب بھ عنوان اینكھ مانند آثار كوپرنیك بدعتانگیز و كفرآمیز است محكوم شد، ولي كانتمیر با ا. شد
 ١٧۶٢تا سال . ھاي آزاردھندگان خود را عقیم گذارد نقشھ) ١٧۴۴(مرگ خود در سن سي و شش سالگي 

  . ھاي وي پیدا نشد ناشري براي ھجویھ

دریج بھ صورتي عرض وجود میكرد كھ بیش از یك در دوران سلطنت ملكھ الیزابت، ادبیات روسي بت
; میخائیل المانوسوف تا حدودي نفوذ آثار آلماني را احساس كرد. بازتاب صرف از آثار فرانسوي باشد

چون در ماربورگ و فرایبورگ تحصیل كرده بود، با دختري آلماني ازدواج كرد و ھمراه او مقدار زیادي 
او شیر فرھنگستان شد، در ھمھ چیز چیره دست بود، حتي  .علم و دانش بھ سن پطرزبورگ آورد

از تخصصي كردن دانش خود امتناع ورزید و فلزكار، زمینشناس، شیمیدان، برقكار، منجم، . درمیخوارگي
)) نخستین دانشگاه روسي((پوشكین وي را . اقتصاددان، جغرافیدان، مورخ، زبانشناس، و خطیب شد

  . ، شاعر ھم بوداو عالوه بر ھمھ اینھا. خواند

وي یك كتاب از قصاید خود و . مھمترین رقیبش از نظر توجھ طبقھ روشنفكر آلكساندر سوماروكوف بود
فرق این دو ناچیز . ] المانوسوف را منتشر كرد تا برتري اشعار خود را بر اشعار المانوسوف نشان دھد

وي براي این تماشاخانھ . بود) ١٧۵۶(امتیاز واقعي سوماروكوف تاسیس یك تماشاخانھ ملي . [ بود
الیزابت درباریان را وادار میكرد این . ھاي راسین و ولتر بود ھایي مینوشت كھ طنین نمایشنامھ نمایشنامھ
ولي چون پولي بابت ورودیھ نمیدادند، سوماروكوف شكایت میكرد كھ حقوق سالي ; ھا را ببینند نمایشنامھ

بر اثر توجھ : ((او میگفت. شتن تماشاخانھ و خودش كافي نیستروبل وي براي رو بھ راه نگاه دا ۵٠٠٠
در . من، آنچھ كھ زماني در آتن دیده میشد، و آنچھ اینك در پاریس دیده میشود، در روسیھ نیز دیده میشود

آلمان یك خیل از شاعران آنچھ را كھ من با كوشش خود موفق بھ انجام آن شدھام، نتوانستھاند بھ وجود 
او از تالشھاي خود خستھ شد و بھ مسكو رفت، ولي در آنجا خصلت ستیزھجویي  ١٧۶٠ر سال د.)) آورند

اگر اروپا با قلمي مانند قلم من توصیف میشد، ھزینھاي : ((او میگفت. وي در مدت كمي او را بیپول گذارد
درگذشت  كاترین تا زماني كھ وي بھ علت میخوارگي.)) روبل بھ نظر ناچیز میرسید ٠٠٠،٣٠٠بھ مبلغ 

  . ، وجودش را تحمل كرد)١٧٧٧(

نانالیا بوریسوونا دو . اینك خوب است بھ این صفحات با ماجراي عشقي یك شاھزاده خانم روحي ببخشیم
بھ وجھي درخشنده ((او كھ . لگوروكایا دختر كنت و فیلدمارشال پاریس، چرمتیف، ھمرزم پطركبیر بود

بھ نامزدي واسیلي ) ١٧٢٩(در سن پانزده سالگي )) سیھ بودھاي رو یكي از بزرگترین وارثھ((و )) زیبا
قبل از اینكھ آنھا بتوانند ازدواج كنند، پطر درگذشت . لوكیچ دو لگوروكي، گل سرسبد تزار پطردوم، درآمد

ناتالیا اصرار داشت با او ازدواج كند و بھ دنبالش بھ تبعیدگاه : و جانشینش واسیلي را بھ سیبریھ تبعید كرد
 ١٧٣٩در سال . وي مدت ھشت سال با شوھرش در توبولسك زندگي كرد و براي او دو فرزند آورد .برود

پس از سھ سال دیگر كھ ناتالیا در تبعید گذراند، بھ او اجازه داده شد بھ قسمت اروپایي . شوھرش كشتھ شد
نجا، بھ خواھش در آ. وي پس از تكمیل آموزش اطفال خود، وارد صومعھاي در كیف شد. روسیھ باز گردد

كھ نوه شاعرش، شاھزاده ایوان میخایلوویچ دو ) ١٧۶٨(پسرش میخائیل، وي خاطرات خود را نوشت 
سھ شاعر روسي خاطره او را در آثار خود مورد تمجید قرار . منتشر كرد ١٨١٠لگوروكي آن را در سال 

قھرمانانھ و پایداري خود بھ  دادند، و روسیھ از او بھ عنوان نمونھ بسیاري از زنان روسي كھ با اعمال
  . انقالب رفعت مقام بخشیدند تجلیل میكند

بر روي ھم، تمدن روسیھ مخلوطي بود از انضباط غیرقابل احتراز و استثمار بیرحمانھ، تقدس و خشونت، 
این . دعا و كفرگویي، موسیقي و ابتذال، دینداري و قساوت، و چاپلوسي عبیدانھ و شھامت منكوب نشدني

نمیتوانستند مزایا و محاسن صلح و آرامش را در خود بپرورانند، زیرا ناچار بودند كھ در طول مردم 
زمستانھاي طوالني و شبھاي طوالني زمستان علیھ بادھاي منطقھ منجمد شمالي، كھ بدون برخورد با مانع 

ضت اصالح دیني آنھااز رنسانس و نھ. ھاي یخزده آنان میوزید، بھ جنگي شدید دست بزنند بر روي جلگھ

pymansetareh@yahoo.com



چیزي نمیدانستند و بنابراین، بجز در پایتخت پر تصنع خود، ھنوز در قید و بند محیط فكري قرون وسطي 
این عوامل ھنوز بھ صورت . آنھا با غرور نژادي و استحكام ایمان خویش، خود را دلخوش میداشتند. بودند

ین اعتقاد شدید وجود داشت كھ در حالي كھ درنیامده بود، ولي بھ جاي آن ا) ناسیونالیسم(وابستگي ملي 
نسبت بھ )) روسیھ مقدس((غرب خود را با علوم، ثروت، شرك، و بیایمانیش مستحق لعنت كرده است، 

مسیحیت بطركھا وفادار مانده و نزد مسیح عزیزتر است و روزي با حكومت بر جھان آن گناھان را جبران 
  . خواھد كرد

III - ١٧۴١ - ٢۵١٧: اوضاع سیاسي روسیھ  

در فاصلھ میان سلطنت پطركبیر و الیزابت پتروونا، تاریخ روسیھ گزارش بیروح و گیج كنندھاي از 
ھا و انقالبات كاخ سلطنتي است، و اگر قسمتي از تاریخ روسیھ باشد كھ بتوان بھ خاطر صرفھجویي  توطئھ

وصف، براي درك موقع، با این . در وقت و مطلب بھ اختصار بھ شرح آن پرداخت، ھمین قسمت است
خصوصیات اخالقي، و نحوه رفتار كاترین بزرگ الزم است پارھاي از عوامل دخیل در این اوضاع آشفتھ 

  . مورد توجھ قرار گیرد

. پیوتر آلكسیوویچ فرزند دھسالھ پسر مقتول پطر بھ نام آلكسي بود ١٧٢۵وارث طبیعي روسیھ در سال 
با پرداخت (و نھ نوشتن، محافظان كاخ سلطنتي را متقاعد كرد  ولي بیوه پطر، كھ نھ خواندن میدانست

كھ پطر او را بھ عنوان جانشین خود تعیین كرده است و ) دستمزدشان كھ مدتھاي زیاد از موعدش میگذشت
. اعالم داشت)) كاترین اول، امپراطریس ھمھ روسھا(( ١٧٢۵فوریھ  ٢٧با كمك آنھا وي خود را در تاریخ 

ھر شب از شدت مستي از خود بیخود . ك سپس دست بھ كار میخوارگي و زناكاري شداین كاترین كوچ
بامداد بھ بستر میرفت، و حكومت را بھ امید معشوق قبلي خود پرنس آلكساندر  ۵میشد، ھر روز ساعت 

كنت آندري اوسترمان، كھ از نژاد آلماني بود، امور . دانیلوویچ منشیكوف و یك شوراي عالي رھا میكرد
  . رجي را بھ دست گرفت و روسیھ را بھ سوي دوستي با آلمان و اتریش و دشمني با فرانسھ سوق دادخا

ھاي پطركبیر، دختر خود آناپتروونا را بھ ازدواج كارل فریدریش، دوك  كاترین، بھ پیروي از نقشھ
زایید كھ بعدھا  این زوج براي زندگي بھ كیل رفتند و در آنجا آنا فرزندي; گوتورپ، درآورد -ھولشتاین 

، در حالي كھ ھمان ١٧٢٧خود كاترین، كھ عیاشي وي را از پا درآورده بود، در ششم مھ . پطر سوم شد
  . پیوتر آلكسیوویچ را كھ خود تاج و تختش را غصب كرده بود نامزد وراثت خویش كرده بود، درگذشت

داد و از قدرتش براي پر كردن منشیكوف بھ حكومت ادامھ . پطر دوم ھنوز بیش از دوازده سال نداشت
گروھي از نجبا، بھ رھبري دو برادر ایوان و واسیلي لوكیچ دولگوروكي، . كیسھ خود استفاده كرد

یك سال بعد، آبلھ . در سیبریھ درگذشت ١٧٢٩وي در سال . منشیكوف را سرنگون و بھ سیبریھ تبعید كردند
این جریان نامساعد بود كھ باعث . مانوف بر افتادپطر دوم را بھ ھالكت رسانید، و نسل ذكور خاندان رو

شد روسیھ مدت شصت و شش سال تحت فرمانروایي سھ زن قرار گیرد كھ از نظر قدرت اجرایي و نتایج 
سیاسي، با بیشتر سالطین ھمزمان خود رقابت كردند یا بر آنھا پیشي گرفتند، و از نظر بیبندوباري جنسي 

  . م، پیش افتادنداز ھمھ آنھا، بجز لویي پانزدھ

ھا، آنا ایوانوونا دختر سي و پنج سالھ ایوان آلكسیویچ برادر ضعیف العقل پطر كبیر  نخستین نفر از این ملكھ
شورا از این نظر او را انتخاب كرد كھ وي بھ خاطر فروتني و اطاعت شھرتي یافتھ بود كھ بھ وي . بود

ھاي دولگوروكي و گولیتسین قرار داشت،  راد خانوادهشورا، كھ زیر نفوذ اف. كمك و از او محافظت میكرد
تدوین كرد و آن را نزد آنا، كھ در آن وقت در كورالند بود، بھ عنوان شرط قبلي تایید )) شرایط((یك سلسلھ 

ولي نھ ارتش و ; را امضا كرد)) شرایط((این  ١٧٣٠ژانویھ  ٢٨آنا در . وي بھ عنوان امپراطریس فرستاد
) اولیگارشي(، حكومت نخبگان )اوتوكراسي(كدام مایل نبودند بھ جاي حكومت فردي نھ روحانیان ھیچ 

یك ھیئت نمایندگي از طرف محافظان كاخ براي مالقات آنا رفت و از او استدعا كرد كھ . برقرار شود
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را در )) شرایط((آنا كھ اسلحھ محافظان كاخ بھ وي جرئت داده بود، . قدرت مطلقھ را در دست گیرد
  . درباریان پاره كرد حضور

وي كھ بھ نجباي روسیھ اعتماد نداشت، از كورالند یك آلماني را كھ در آنجا باعث مسرت خاطرش شده 
اوسترمان بار ; ارنست فون بوھرن یا بیرون، كھ معشوق آنا بود، رئیس دولت وي شد. بود نزد خود آورد

لوونوولده، ; رتش را تجدید سازمان دادكنت كریستوف فون مونیخ ا; دیگر بھ وزارت خارجھ منصوب شد
مالیاتھا با . كورف، و كایزر لینگ كمك كردند كھ بھ نظام حكومتي مقداري كارآیي و كفایت آلماني ببخشند

آموزش و پرورش توسعھ و بھبود یافت، و یك دستگاه اداري آموزش ; قدرتي توام با دقت وصول میشدند
ا اقدامات موثر مشابھي اعضاي خاندانھاي دولگوروكي و گولیتسین دستگاه حكومتي جدید ب. دیده تدارك شد

  . را زنداني، تبعید، یا اعدام كرد

 ٨وي ساعت . قانع بود، زندگي نسبتا عادي و منظمي داشت) بیرون و لوونوولده(آنا، كھ بھ دو معشوق 
آلماني خویش كھ  برمیخاست، سھ ساعت صرف امور دولتي میكرد، و با تبسم خود بر اقدامات دستیاران

; یك سپاه بھ فرماندھي مونیخ بھ لھستان حملھ ور شد. قدرت روسیھ را گسترش میدادند صحھ میگذاشت
آوگستوس سوم را ; پادشاه آن ستانیسالس لشچینسكي را، كھ تمایالت فرانسوي داشت، از سلطنت خلع كرد

ا در راه وابستھ كردن لھستان بھ و نخستین گام ر; كھ اھل ساكس بود بھ جاي وي بر تخت سلطنت نشاند
فرانسھ با درخواست مصرانھاش از تركیھ در مورد حملھ بھ روسیھ عكس العمل نشان . روسیھ برداشت

روسیھ موقع را براي اعالن جنگ . سلطان عثماني زیر بار نمیرفت، زیرا در جبھھ ایران درگیر بود. داد
ل مبارزه براي تسلط بر دریاي سیاه آغاز شد بھ تركیھ مناسب تشخیص داد، و بدین ترتیب شصت سا

ھاي  دیپلوماتھاي آنا اعالم داشتند كھ تركھا، یا اقوام وابستھ بھ تركھا در جنوب روسیھ، راه). ١٧٣۵(
خروجي پنج رودخانھ بزرگ یعني دنیستر، بوگ، دنیپر، دون، و كوبان را در دست دارند، و این 

دیگر آنكھ قبایل نیمھ وحشي ; مقصد جنوب را تشكیل میدھند ھا مجاري اصلي تجارت روسیھ بھ رودخانھ
و سواحل ; ھاي سفالي این رودھا در حكم یك تھدید دایمي نسبت بھ مسیحیان روسیھاند مسلمان ساكن حوزه

ملت بزرگ و در حال رشدي مانند روسیھ نباید ; شمالي دریاي سیاه یك جز طبیعي و ضروري روسیھ است
این مطلب موضوعي بود . زادانھ بھ دریاي سیاه و مدیترانھ با مانعي برخورد كنددیگر در راه دسترسي آ

  . كھ در طول بقیھ قرن ھجدھم و حتي بعد از آن مورد توجھ روسیھ باقي ماند

نخستین ھدف كریمھ یعني شبھ جزیرھاي كھ بھ صورت یك موضع استحكامي تركیھ در جبھھ شمالي 
دشمنان اصلي . گرفتن این شبھ جزیره بود ١٧٣۶ي مونیخ در سال ھدف لشكركش. دریاي سیاه قرار داشت

كیلومتر بیابان را طي كند كھ در آن حتي یك شھر  ۵٣٠او ناچار بود . وي وسعت منطقھ و بیماري بودند
ارابھ میبایستي در یك صف  ٠٠٠،٨٠. سربازش آذوقھ و دارو فراھم كند ٠٠٠،۵٧نمیتوانست براي 

. ھر لحظھ امكان داشت مورد حملھ قبایل تاتار قرار گیرد، ھمراه سربازان باشد طوالني، كھ در ھر نقطھ و
) پایتخت كریمھ(روز پر كوپ، كوسلوف، و باغچھسراي  ٢٩مونیخ با رھبري نظامي درخشان خود ظرف 

ولي در آن ماه اسھال خوني و بیماریھاي دیگر چنان بدبختي و طغیاني در میان افرادش ایجاد ; را گرفت
در این ضمن یكي از سران سپاه . و بھ اوكرائین بازگردد. د كھ او ناچار شد فتوحات خویش را رھا كندكردن

  . آنا، آزوف را كھ بر دھانھ رودخانھ دون مسلط بود تسخیر كرد

با ھفتاد ھزار سپاھي عازم جنوب شد و آچاكوف را كھ در نزدیكي دھانھ  ١٧٣٧مونیخ بار دیگر در آوریل 
ولي این كشور در ; در ماه ژوئن اتریش در حملھ بھ تركھا شركت جست. ود گرفترودخانھ بوگ ب

و روسیھ ; لشكركشي خود چنان با ناكامیابي روبھرو شد كھ ناچار شد یك قرارداد صلح جداگانھ امضا كند
سپتامبر  ١٨كھ ناگھان خود را با یك ارتش كامل ترك روبھرو میدید و با سوئد انتظار جنگ داشت، در 

یك قرارداد صلح امضا كرد كھ تقریبا ھمھ آنچھ را كھ طي سھ لشكركشي بھ دست آمده بود بھ تركھا  ١٧٣٩
این عھدنامھ در سن پطرزبورگ بھ عنوان یك پیروزي با شكوه، كھ تنھا بھ بھاي جان یكصدھزار . پس داد

  . نفر تمام شده بود، جشن گرفتھ شد
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ایوان ششم، فرزند دو ماھھ ) ١٧۴٠اكتبر  ١٧(كمي قبل از مرگش . آنا یك سال پس از جنگ زنده ماند
و پرنس آنتون اولریش برونسویكي را بھ ) كھ در آلمان بھ دنیا آمده بود(خواھرزاده خود آنا لئوپولدوونا 

ایوان بھ سن ھفدھسالگي  عنوان وارث تاج و تخت، و بیرون را ھم بھ عنوان نایب السلطنھ تعیین كرد تا
آنھا با او لریش و ; ولي مونیخ و اوسترمان در این ھنگام از دست بیرون خستھ شده بودند. برسد

آنا لئوپولدوونا نایب السلطنھ، و ). ١٧۴٠نوامبر  ٩(لئوپولدوونا ھمدست شدند تا وي را بھ سیبریھ بفرستند 
  . شد)) وزیر اول((مونیخ 

ھ از تسلط كامل آلمانیھا بر روسیھ ھراسناك بودند، شورشي از نجباي روسیھ سفیران فرانسھ و سوئد، ك
آنھا الیزابت پتروونا دختر پطركبیر و كاترین دوم را بھ عنوان . برانگیختند و ھزینھ آن را تامین كردند

  . نامزد پنھاني خود براي سلطنت روسیھ برگزیدند

او از ورزش و تمرینات . شھامت و سر زندگي بود الیزابت سي و دو سال داشت، ولي در اوج زیبایي و
خشونتآمیز خوشش میآمد، ولي بھ لذات عاشاقانھ نیز عالقھ داشت، و از یك سلسلھ مردان زن نواز پذیرایي 

ظاھرا فكر جلوس . روسي را بزحمت مینوشت، و فرانسھ را بخوبي تكلم میكرد. تحصیالتش كم بود. میكرد
یلھاش خطور نكرده بود، تا اینكھ آنا لئوپولدوونا و اوسترمان وي را بھ سود بر تخت سلطنت ھیچ گاه بھ مخ

ھنگامي كھ نایب السلطنھ دستور داد ھنگھاي سن پطرزبورگ بھ فنالند بروند و . بیگانگان كنار گذاردند
سربازان از روبرو شدن با یك جنگ زمستاني اظھار عدم رضایت كردند، الیزابت از فرصت استفاده كرد، 

بھ سرباز خانھ رفت، و بھ سربازان متوسل  ١٧۴١دسامبر  ۶باس نظامي پوشید، ساعت دو بامداد روز ل
وي در راس یك ھنگ با سورتمھ بھ كاخ زمستاني رفت، نایب السلطنھ را بیدار . شد تا بھ وي كمك كنند

بیدار شدند، متوجھ ھنگامي كھ مردم شھر از خواب . را بھ زندان فرستاد)) بچھ تزار((كرد و ھم او و ھم 
یك امپراطریس كامال روسي، دختر پطركبیر، فرانسھ و روسیھ ھر دو  - شدند حكمران تازھاي دارند 

  . خوشحال شدند

IV - ١٧۶٢ - ١٧۴١: الیزابت پتروونا   

كاترین دوم . تعیین شخصیت واقعي الیزابت از میان غبار زمان و نظرات و تعصبات شخصي مشكل است
با آنكھ بسیار . از زیبایي و وقار پرشكوه او تحت تاثیر قرار گرفتم: ((دید، گفت ١٧۴۴كھ وي را در سال 

ش احساس ناراحتي تنومند بود، درشتي جثھاش بھ ھیچ وجھ اندامش را ضایع نكرده بود و او در حركات
وي در خفا چنان .)) ولي وقتي لباس رسمي میپوشید، دامن مدور عظیم فنرداري بھ تن میكرد... نمیكرد

یك . افكار شكاكانھاي داشت كھ بھ مرز الحاد نزدیك شده بود، ولي در انظار مسیحي مومن متعصبي بود
ید در نظر داشت ھواي روسیھ سرد شد، ولي با)) رغبت آشكار وي بھ مشروبات((ناظر فرانسوي متوجھ 
وي از ازدواج امتناع میورزید، زیرا میترسید این كار قدرتش را تقسیم و . و ودكا گرم كننده است

; بعضیھا میگویند وي در نھان با آلكسي رازوموفسكي ازدواج كرده بود; گرفتاریھایش را چند برابر كند
الیزابت خودپسند بود، از . بود)) نفر نخستین بین ھمگنان((اگر این موضوع حقیقت داشتھ باشد، آلكسي تنھا 

جفت  ٢۵٠٠زیبایي و شكوه ظاھر خوشش میآمد، پانزده ھزار دست لباس و مقادیر بسیار زیادي جوراب و 
او این . بعضي از این كفشھا را وي بھ عنوان موشك در مواقع بحث و جدل بھ كار میبرد; كفش داشت

قع سرزنش خدمھ و درباریان خود ھمان الفاظ و كلماتي را بھ كار برد كھ استعداد را داشت كھ در مو
مجازات . با آنكھ اساسا رئوف بود، گاھي با مجازاتھاي بیرحمانھ موافقت میكرد. گروھبانان بھ كار میبردند

شكنجھ تنھا در مورد خطیرترین محاكمات مجاز داشتھ ; )١٧۴۴(مرگ را، جز در مورد خیانت، لغو كرد 
تازیانھ زدن بھ قوت خود باقي ماند، ولي الیزابت احساس میكرد باید راھي براي جلوگیري از . دمیش

ھا و خیابانھاي شھرھا را در شب ناامن میكردند یافت شود، وي، ھم بیقرار بود ھم  جنایتكاراني كھ جاده
تصاد روسیھ اجازه طبیعتا تیزھوش بود و تا آنجا كھ وضع آموزش، اخالقیات، رسوم، آداب، و اق. كاھل

  . میداد، براي كشور خود حكومتي خوب برقرار كرد
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پس از تبعید اوسترمان و مونیخ بھ سیبریھ، سنا را بار دیگر بھ مقام رھبري در اداره امور كشور رسانید و 
یك توطئھگر ((كاترین دوم آلكسي را . ریومین سپرد -امور خارجي را بھ آلكسي پتروویچ بستوژف 

، پابرجا و بیباك در اصول خود، دشمني آشتیناپذیر، ولي دوست واقعي نسبت بھ دوستان بزرگ، ظنین
او بھ پول عالقھ داشت، ھمان طور كھ معموال كساني كھ میدانند مقام واالیشان با . توصیف میكرد)) الیزابت

، چنین وقتي انگلستان درصدد رشوه دادن بھ وي برآمد. خطر سقوط روبھرو است پول را دوست دارند
معلوم نیست كھ آیا این معاملھ صورت . كرون ھزینھ برمیدارد ٠٠٠،١٠٠برآورد كرد كھ درستكاري وي 

این روش پاسخي ; گرفت یا نھ، ولي بستوژف عموما از روشي مساعد نسبت بھ انگلستان پیروي میكرد
كرون  ٠٠٠،١٠٠ھم خود فردریك كبیر بھ س. طبیعي بھ پشتیباني فرانسھ از سوئد و تركیھ علیھ روسیھ بود

در عوض بستوژف روسیھ را با ; این پیشنھاد رد شد; براي اتحاد روسیھ با پروس بھ وي پیشنھاد كرد
وقتي كھ انگلستان بھ دنبال این اتحاد خود با پروس متحد . متحد كرد) ١٧۵۵(و انگلستان ) ١٧۴۵(اتریش 

و از آن پس الیزابت اندرزھاي وي را ، بساط صدراعظمي بستوژف درھم ریخت، )١٧۵۶ژانویھ  ١۶(شد 
جنگ ((اتریش وابستھ كرد و -فرانسھ)) اتحادھاي خنثا كننده((یك دولت جدید روسیھ را بھ . نادیده میگرفت

  . آغاز شد)) ھفتسالھ

یگرسدورف -پروسیھا را در گروس ١٧۵٧قبال متذكر شدیم چگونھ سردار روسي آپراكسین در سال 
سفراي كبار فرانسھ و اتریش الیزابت را متقاعد . ود را بھ لھستان عقب كشیدشكست داد و سپس نیروھاي خ

. توطئھ میكند) الیزابت(كردند كھ بستوژف دستور عقب نشیني آپراكسین را داده است و براي خلع وي 
. آپراكسین در زندان درگذشت). ١٧۵٨(الیزابت دستور داد كھ ھم صدراعظم و ھم آپراكسین دستگیر شوند 

دشمنانش مایل بودند او را با شكنجھ . ژف منكر ھر دو اتھام شد، و اطالعات بعدي وي را تبرئھ كردبستو
میخائیل ورونتسوف بھ جاي بستوژف بھ صدارت عظما . الیزابت مانع از این كار شد; بھ اعتراف وادارند

  . رسید

آمیز درباریان، الیزابت ھا، حسادتھا، و احساسات نفرت  در بحبوحھ مجالس رقص، مجالس قمار، توطئھ
محبوب جوانش، ایوان شووالوف، . دستیاران خود را تشویق میكرد كھ تمدن روسیھ را بھ پیش برانند

دانشگاھي در مسكو گشود، مدارس ابتدایي و متوسطھ تاسیس كرد، دانشجویاني براي تحصیالت عالي در 
ا از فرانسھ براي آكادمي ھنرھاي زیبا پزشكي بھ خارج فرستاد، و معماران و مجسمھسازان و نقاشاني ر

او با ولتر در . در پایتخت ایجاد كرده بود، بھ كشور آورد ١٧۵٨، كھ خود در سال )آكادمیا ایسكوستف(
برادرش ). ١٧۵٧(مكاتبھ بود و وي را برانگیخت تا یك تاریخ روسیھ در دوران سلطنت پطركبیر بنویسد 

در عین حال، الیزابت . رض دادوستد داخلي بھ اقتصاد كمك كردپیوتر شووالوف با از میان برداشتن عوا
وي تعدادي از مساجد را در مناطق . براي تسكین پان اسالویستھا اجازه داد عدم رواداري مذھبي شدت یابد

  . یھودي را تبعید كرد ٠٠٠،٣۵تاتارنشین بست و 

ر فردریك دوم را شكست دادند، از غرورآمیزترین موفقیت وي این بود كھ سپاھیان و سردارانش چندین با
پیشروي پروس جلوگیري كردند، و نزدیك بود فردریك را درھم شكنند كھ اختالل وضع جسماني وي 

سالھا قبل . روسیھ دچار ضعف و فتور كرد- اتریش-قدرتش را براي بھ ھم پیوستھ نگاه داشتن اتحاد فرانسھ
وي بھ ; وضع سالمت امپراطریس بد است: ((ود، سفیر كبیر انگلستان گزارش داده ب١٧۵۵از آن، در 

با این وصف، او با من . استفراغ خون، تنگي نفس، سرفھ مداوم، تورم پاھا، و آب آوردن سینھ مبتالست
در این ھنگام، الیزابت بھاي گزافي براي ترجیح دادن بیبندوباري جنسي بھ ازدواج .)) منوئھ رقصید

ود دنبال كسي از خاندان سلطنت میگشت كھ بتواند با مسائل داخلي و او كھ بچھ نداشت، مدتھا ب. میپرداخت
خارجي روسیھ روبرو شود، و معلوم نیست بھ چھ علت براي این كار كارل فریدریش اولریخ، پسر 

این بزرگترین اشتباه . گوتورپ، را برگزید -خواھرش آناپتروونا و كارل فریدریش دوك ھولشتاین 
  . با انتخاب ھمسر كارل جبران این اشتباه را كرد سلطنتش بود، ولي الیزابت

V - ١٧۶١ - ١٧۴٣: پطروكاترین  
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در كیل بھ دنیا  ١٧٢٨در ) این نامي بود كھ الیزابت بر كارل فریدریش اولریش گذاشت(پیوتر فئودوروویچ 
بر تخت  او، كھ نوه پطر اول و كارل دوازدھم بود، میتوانست ھم بر تخت سلطنت روسیھ بنشیند و ھم. آمد

سپس، بر ; پطر داراي وضع جسماني ضعیفي بود و تا سن ھفتسالگي در خانھ نگاه داشتھ شد. سلطنت سوئد
در سن نھسالگي . اثر یك تغییر ناگھاني براي خدمت در لشكر گارد ھولشتاین تعیین شد و یك سرباز بار آمد

. یات افسران ارتش را فرا میگرفتگروھبان شد، با غرور در میدان رژه قدم برمیداشت، و زبان و اخالق
در یازدھسالگي یك مربي آلماني برایش تعیین شد كھ وي را بھ نحوي فراموش نشدني پیرو معتقدات مذھبي 

او كھ سختگیریھاي . لوتر بار آورد و آنقدر او را تحت انضباط قرار داد تا وي دچار ناراحتي عصبي شد
كمرویي و اختفا پناه برد، بھ حیلھ و فریب روي آورد، و براي این آقا معلم در تنگنایش گذارده بود، بھ 

روسو میتوانست او را بھ عنوان نمونھاي در اثبات این عقیده . شد)) تندخو، لجباز، و ستیزھجو((ھمیشھ 
پطر قلب رئوفي داشت و، ھمان طور . ذكر كند كھ بشر طبیعتا خوب است، ولي محیط بد او را مسخ میكند

ولي آنچھ وضعش را خراب . لطنتي وي خواھیم دید، آرزو داشت كھ كار صحیح انجام دھدكھ از فرامین س
كاترین دوم، كھ او را در سن . میكرد این بود كھ بھ نقشھایي گمارده میشد كھ براي ایفاي آنھا مناسب نبود

از فكر ((توصیف كرد و میگفت )) خوش سیما، با نزاكت، و مبادي آداب((یازدھسالگي دیده بود، وي را 
الیزابت دستور داد پطر را بھ روسیھ  ١٧۴٣در سال .)) اینكھ ھمسر وي شوم احساس انزجاري نمیكنم

بیاورند، او را مھیندوك كرد، ظاھرا وي را بھ مذھب ارتدوكس درآورد، و سعي كرد او را براي حكمراني 
خت بھ حیرت آمد، پطر در ولي از عدم تكافوي تحصیالت و بیثباتي خصوصیات اخالقي وي س. تعلیم دھد

  . سن پطرزبورگ میخوارگي را بھ دیگر معایب خود افزود

الیزابت امیدوار بود قبل از اینكھ خودش چشم از جھان بربندد، این جوان عجیب، چنانچھ با زن باھوش و 
دي الیزابت بھ سابقھ آن عدم تعصب نژا. سالمي جفت شود، در آینده بھ صورت یك تزار با صالحیت درآید

كھ، حتي در جریان پدید آمدن كشورھا براساس ملیت، از خصوصیات اشراف بود، در خارج از روسیھ بھ 
  جستجو پرداخت و یك شاھزاده خانم غیرسرشناس را از یكي از كوچكترین شاھزاده 

ي كھ فردریك دوم مكار این انتخاب را توصیھ كرده بود، بھ این امید كھ در روسیھا. نشینھاي آلمان برگزید
  . براي آلمان ھراس آور شده بود، یك ملكھ دوست آلمان داشتھ باشد

درباره اصالت و صحت این خاطرات تردیدي . در این ھنگام سروكار ما با خاطرات كاترین بزرگ است
بھ چاپ نرسیدند، ولي دستنوشتھ فرانسوي آن، كھ بھ خط خود كاترین  ١٨۵٩این خاطرات تا سال . نیست

آیا میتوان بھ این خاطرات اعتماد كرد بر روي ھم جریاناتي . ني ملي در مسكو محفوظ استاست، در بایگا
عیب این خاطرات كذب آنھا نیست، بلكھ فقدان بیطرفي . كھ در این خاطرات آمده مورد تایید منابع دیگرند

، ولي تا این خاطرات داستاني است كھ با ظرافت طبع و روح و حرارت بخوبي بازگو شده است. آنھاست
حدودي در حكم توجیھ نامھاي است كھ وي براي بھ زیر كشیدن شوھرش از تخت سلطنت، و حفظ آرامش 

  . و خونسردي خود پس از شنیدن خبر قتل وي، نوشتھ است

بھ دنیا آمد و بھ نام سوفیا آوگوستا فردریكا كھ نام  ١٧٢٩آوریل  ٢١كاترین در شتتین واقع در پومراني در 
 -مادرش شاھزاده خانم یوھانا الیزابت، از امیرنشین ھولشتاین . ھایش بود، تعمید شد ھسھ تن از خال

پدرش، كریستیان آوگوست، شاھزاده . گوتورپ بود، و كاترین از طریق وي از دختر عموھاي پطر میشد
پدر و مادرش . تسربست در قسمت مركزي آلمان بود و در ارتش فردریك درجھ سرلشكري داشت - آنھالت 

كاترین . مادرش چنان متالم بود كھ گویي سقط جنین كرده است. ھر دو از داشتن دختر دچار یاس شدند
جنسیت خود را با توسعھ دادن خصوصیات مردانھ یك سردار سپاه و كشور داري یك امپراطور جبران 

  . كرد و در تمام دوران سلطنت مطلوبترین و زودیابترین رفیقھ در اروپا بود

یكي از این بیماریھا چنان شدید بود كھ ظاھرا وي را تا پایان عمر ; واع بیماریھاي كودكي شدوي دچار ان
بطوري كھ گفتھ میشود، ستون فقراتش كج و معوج، و شانھ راستش خیلي باالتر از شانھ چپش . ناقص كرد

  . بود
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ھیچ وقت ((میگوید جالد محل، كھ در شكستھبندي متخصص شده بود، بھ او شكمبندي بست كھ خود كاترین 
ھجده ماه بدنم آثار راست ((و بعد از ; ))آن را، روز یا شب، برنمیداشتم، مگر براي تعویض لباسھاي زیرم

آن قدر بھ وي گفتھ شده بود زشت است كھ وي سعي كرد ھوش را جایگزین زیبایي .)) شدن را نشان داد
ساس یك نقص، نیروھاي جبران كننده را كند، و میتوان گفت او نمونھ دیگري از كساني بود كھ با اح

وقتي بھ سن بلوغ رسید و زوایاي بدنش بھ صورت انحناھایي درآمدند، زشتي او . جایگزین نقصشان میكنند
داشت و چنان با روح و سرزنده بود كھ )) روحیھ شادابي((با آنكھ زجر زیادي كشیده بود، . ناپدید شد

وسیلھ مربیان، خصوصا توسط یك روحاني لوتري كھ از سواالت او بھ .)) الزم بود جلویش گرفتھ شود((
تیتوس، ماركوس آورلیوس، ((او میپرسید آیا این غیرمنصفانھ نیست كھ . كاترین رنج میبرد، آموزش یافت

  و ھمھ مردان بزرگ عھد باستان، با آنكھ ممكن است با فضیلت بوده باشند، بھ علت اینكھ از الھام 

   

  

ھنرمند یزداني  - ۴٢تصویر ) ۶٣٨ص ) (١٧٨٢(لنینگراد . مجسمھ پطر كبیر: لكونھموریس فا - اتین 
او چنان بخوبي استدالل میكرد كھ معلمش در نظر داشت او را )) چیزي نمیدانستند، ملعون تلقي شوند

او خصوصا میخواست بداند آن ھرج و مرجي كھ طبق سفر . تازیانھ بزند، ولي یك معلمھ شفاعت او را كرد
بھ نظر میرسید كھ پاسخھاي او ھیچ گاه مرا قانع . ((ایش قبل از خلقت حكمفرما بود چگونھ بوده استپید

معلمش از اینكھ كاترین اصرار داشت كھ وي توضیح دھد .)) ھر دو ما اوقاتمان تلخ میشد((و )) نمیكردند
سوي بودند، و بدین ترتیب معلمان دیگر و معلمھاش ھمھ فران. بیشتر بھ ستوه میآمد)) ختنھ دقیقا چیست((

وي آثار كورني، راسین، و مولیر را میخواند، و بوضوح آمادگي . وي زبان فرانسھ را بخوبي آموخت
خبر این . خواندن آثار و پذیرش افكار ولتر را داشت، و یكي از تحصیلكردھترین زنان عصر خود شد

ق دنبال دختري میگشت كھ بتواند از طریق شاھزاده خانم باھوش بھ امپراطریس الیزابت رسید كھ با اشتیا
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دعوتي از مادر سوفیا شد كھ بھ  ١٧۴۴در اول ژانویھ . تراوشات مغزي خود بھ پطر خرد و درایت ببخشد
روسیھ بھ نظر آنھا بھ . والدین سوفیا در تردید بودند. اتفاق دخترش براي دیداري بھ دربار روسیھ بیاید

  . میرسید طرز خطرناكي بیثبات و عقب افتاده

ولي سوفیا، كھ حدس زده بود كھ وي بھ عنوان ھمسر مھیندوك مورد توجھ و بررسي قرار گرفتھ است، 
ژانویھ آنھا سفر طوالني و مشكل خود را از طریق  ١٢در . تقاضا كرد بھ این دعوت پاسخ مثبت داده شود

در برلین فردریك از آنھا . برلین، شتتین، پروس شرقي، ریگا، و سن پطرزبورگ بھ مسكو آغاز كردند
از من ھزار سوال كرد و راجع بھ اپرا، كمدي، شعر، رقص، و بھ ((; پذیرایي كرد و از سوفیا خوشش آمد

طور خالصھ آنچھ كھ ممكن است انسان در صحبت با یك دختر چھاردھسالھ تصورش را بكند، صحبت 
من بتلخي ; خرین باري بود كھ من او را دیدمپدرم با مالطفت با من بدرود گفت، و این آ((در شتتین .)) كرد

فوریھ، پس از یك سورتمھ سواري پنجاه و دو ساعتھ از  ٩مادر و دختر با مالزمان بسیار در .)) گریستم
  . سن پطرزبورگ بھ مسكو رسیدند

عصر آن روز وي پطر را براي بار دوم دید، و بار دیگر این دیدار اثر مساعدي در او گذاشت، تا اینكھ 
. ھاي دربار است پطر بھ طور خصوصي بھ وي گفت كھ یك لوتري پر و پاقرص و عاشق یكي از ندیمھ

او بھ سھم خود تصمیم ; كاترین متوجھ شد كھ لھجھ و طرز رفتار آلماني پطر در نزد روسیھا مطبوع نیست
ساسات او اح. بپذیرد)) طور دربست((گرفت روسي را بھ طور كامل بیاموزد و مذھب ارتدوكس بھ را 

سھ معلم .)) نسبت بھ تخت و تاج روسیھ بیعالقھ نبودم((بود، ولي )) اندكي از بیعالقگي((نسبت بھ پطر 
 - او با چنان جدیتي درس میخواند . براي زبان، براي مذھب، و براي رقصھاي روسي - برایش فراھم شد 

فوریھ بھ بیماري  ٢٢كھ در  -یك بار حتي در دل شب از رختخواب برخاست تا درسھایش را مطالعھ كند 
من مدت بیست و ھفت روز در میان مرگ و زندگي در نوسان بودم و طي این . ((ذات الجنب مبتال شد

مادرش بر اثر این تقاضا كھ یك .)) مدت شانزده بار از من خون گرفتھ شد، گاھي چھار بار در یك روز
سوفیا با خواستن یك ; ر دربار از دست دادروحاني لوتري براي دخترش احضار شود، محبوبیت خود را د

آوریل او قادر شد در  ٢١سرانجام در . كشیش از كلیساي یونان قلوب بسیاري را بھ سوي خود جلب كرد
صورت و خطوط چھرھام بسیار الغر و كشیده ... ; من مانند اسكلت الغر شده بودم. ((انظار ظاھر شود

امپراطریس یك ظرف سرخاب .)) ود، و رنگم كامال پریده بودشده بودند، موھایم شروع بھ ریزش كرده ب
  . برایش فرستاد

در این ھنگام بھ . ژوئن سوفیا با تقدسي تاثیر بخش تشریفات گروش بھ مذھب ارتدوكس را طي كرد ٢٨در 
 صبح. افزوده شد، و از این پس او را كاترین میخواندند)) یكاترینا آلكسیونا((نامھاي موجود وي دو كلمھ 

ھمھ آنھایي كھ او . روز بعد در كلیساي جامع اوسپنسكي سوبور وي رسما بھ نامزدي مھیندوك پطر درآمد
آنھا پس از . را میدیدند از محبوبیت سنجیدھاش خوششان میآمد، حتي پطر ھم كمكم بھ او عالقھ مییافت

اكتبر مادر كاترین  ١٠در . در سن پطرزبورگ ازدواج كردند ١٧۴۵اوت  ٢١چھارده ماه كارآموزي، در 
  . عازم موطن خود شد

كاترین زیبا بود و پطر، كھ در سال نامزدیشان . پطر در این وقت ھفده سال داشت، و ھمسرش شانزده سال
ولي پطر بھ ; كاترین از نظر فكري حریص و ھشیار بود. بھ آبلھ مبتال شده بود، از زیبایي بھرھاي نداشت

طفلي بود كھ تنھا از نظر  ھمھ آثار عقب ماندگي فكري را از خود نشان میداد و مانند((قول سولوویوف 
او با عروسك، آدمكھاي خیمھ شب بازي، و سربازھاي عروسكي بازي میكرد .)) جسماني رشد كرده باشد

كاترین نمیدانست . و آن قدر بھ سگھا عالقھ داشت كھ چند قالده از آنھا را در اقامتگاه خود نگاه میداشت
. طر با نواختن ویولن خود بھ بھبود وضع كمكي نمیكردپ. پارس سگھا یا بوي بد آنھا -كدام یك بدتر است 

امپراطریس الیزابت بھ .)) تقریبا ھر روز مست میكرد ١٧۵٣از سال : ((عالقھاش بھ مشروبات زیاد شد
نفرت آشكار پطر از . خاطر این معایب او را سرزنش میكرد، ولي خود او ھم سرمشق آنچھ پند میداد نبود

میخواند، و ھمچنین تحقیر وي نسبت بھ كلیسا و روحانیان )) نفرین شده سرزمین((روسیھ، كھ آن را 
ارتدوكس، و از ھمھ مھمتر ستایش فوق العاده وي از فردریك كبیر، حتي ھنگامي كھ روسیھ و پروس 
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پطر اطراف خود را با گروھي از . درگیر جنگي مرگبار بودند، بیشتر باعث نگراني الیزابت میشد
او در تفریحگاه . احاطھ كرده بود)) گارد ھولشتایني((بھ عنوان  - ا ھمگي آلماني بودند كھ تقریب - سربازان 

خود در اورانینباوم مالزمان خود را با البسھ متحدالشكل آلماني ملبس میداشت و آنھا را بھ سبك پروسیھا 
، از بیم پروسیھا را شكست دادند ١٧۵٩وقتي كھ سرداران روسي فرمور و سالتیكوف در . مشق میداد

این . رنجاندن پطر، كھ امكان داشت ھر لحظھ تزار شود، از تعقیب پیروزیھاي خویش خودداري كردند
ازدواج تقریبا بھ صورت تصادم فرھنگھاي مختلف درآمد، زیرا كاترین با مطالعھ ادبیات فرانسھ بھ پیشبرد 

در سالھاي غمزدھاي كھ عنوان باور نكردني بھ نظر میرسد كھ این زن جوان . تحصیالت خود مشغول بود
مھیندوشس داشت، آثار افالطون، پلوتارك، تاسیت، بل، ولتر، دیدرو، و مونتسكیو، كھ روح القوانین او بھ 

این كتابھا میبایستي بھ . ، را میخواند))كتاب دعاي ھر سلطان سلیم العقل باشد((نظر كاترین میبایستي 
; ھر چند كھ وي مجدانھ بھ رعایت مراسم ارتدوكس ادامھ میداد معتقدات مذھبي كاترین پایان داده باشند،

اي را كھ فردریك یك نسل پیش از آن از ولتر فراگرفتھ بود، )) استبداد روشنفكرانھ((این كتابھا آن اندیشھ 
  . در او ایجاد كردند

ازدواج میان من و مھیندوك ھنوز ) ((اگر بتوان گزارش دست اول كاترین را پذیرفت(در خالل این احوال 
یك زندگینامھ مطلعانھ و خصومتآمیز درباره  ١٨٠٠كاسترا، كھ در سال .)) بھ مرحلھ زفاف نرسیده بود

، بھ ھر حال رنج آور پطر داراي نقصي بود كھ، گرچھ رفع آن آسان بود((كاترین نوشت، عقیده داشت كھ 
  . بھ نظر میرسید

این وضع قرینھ .)) شدت عشق او، و تالشھاي مكرر او، نتوانستھ بود مرحلھ زفاف در ازدواج را تامین كند
شاید بیعالقگي كاترین نسبت بھ پطر در دوران نامزدي . عجیبي با لویي شانزدھم و ماري آنتوانت داشت

طولي نكشید كھ وي متوجھ زنان . را از نظر رواني ناتوان كرده بود طوالني آنھا بر پطر آشكار شده و او
ھایي گرفت كھ ھر كدام از آنھا امیدوار بود بھ عنوان مھیندوشس جاي كاترین را  دیگر شد، و متوالیا رفیقھ

بنابھ . در توصیف كاترین از این نخستین سالھاي ازدواج، سالھاي بدبختي وي توصیف شده است. بگیرد
وریس والپول، یك روز امپراطریس از كاترین پرسید كھ چرا پیوند آن دو ثمرھاي بھ بار نیاورده گفتھ ھ

. و در حقیقت این گفتھ ناتواني شوھرش را میرساند; كاترین پاسخ داد نباید ثمرھاي انتظار داشت. است
وشس را آزاد گذارد تا با الیزابت متقابال گفت كھ كشور بھ جانشیناني نیاز دارد، و مھیند: ((والپول میگوید

.)) ثمرات این اطاعت امر یك پسر و یك دختر بودند. كمك ھر كس كھ مایل است این جانشین را فراھم كند
) بنا بھ گفتھ مھیندوشس(مادام ماریا چوگلو كووا، كھ الیزابت وي را بھ عنوان ندیمھ كاترین تعیین كرده بود 

بھ ازدواج استثناھاي مھمي وجود دارند، و قول داد كھ اگر  بھ كاترین توضیح داد كھ در مورد وفاداري
شكي نیست كھ طرح ((بھ طوري كھ والپول میگوید، ; كاترین معشوقي بگیرد، راز او را محفوظ نگاه دارد

این امور را )). این پیشنھاد شرم آور از طرف ندیمھ نبوده، بلكھ از ناحیھ خود امپراطریس عنوان شده است
ھاي چند شوھره عادت كرده،  چشم انداز در مدنظر آوریم كھ دربار روسي مدتھا بود بھ ملكھباید با این 

لھستاني آوگوستوس سوم یكصد و  -و در دربار ساكسي ; دربار فرانسوي بھ پادشاھان چند زنھ خود گرفتھ
  . پنجاه فرزند بھ وجود آورده بود

بھ نظر میآید كھ پیش . از بھ سلطنت رسیدنش، بلي آیا كاترین از این سرمشقھا بھ حد افراط پیروي كرد پس
سرگي  -حدود شش سال پس از ازدواج  - نخستین نفر . از سلطنت، خود را بھ سھ تن قانع كرده بود
  : كاترین عكس العمل خود را نسبت بھ وي چنین توصیف میكند. سالتیكوف بود، افسري جوان و خوش بنیھ

ھاي یك زن دوستداشتني را با طرز فكر و خلق و خوي یك مرد  بھاگر بتوانم بیپرده صحبت كنم، من جذ
استدعا دارم بھ خاطر این توصیف بخشوده شوم، ولي صحت این توصیف نحوه بیان آن را . تركیب كردم
و این یك كیفیت انساني است كھ نباید در نیمھ راه . من وسوسھ بھ این ترتیب پیموده شده بود. توجیھ میكند

سان نمیتواند قلب خود را در دستش نگاه دارد و بھ میل خود آن را تحت فشار قرار دھد یا آزاد ان. بازایستاد
  .))سازد، و یا فشار خود را بر آن شل یا سفت كند
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در . نیز تكرار شد ١٧۵٣این تجربھ دردناك در . كاترین باردار شد، ولي سقط جنین كرد ١٧۵١در سال 
روبل بھ  ٠٠٠،١٠٠الیزابت شادي كرد، . امپراطور پاول اول شدفرزندي بھ دنیا آورد كھ بعدا  ١٧۵۴

كاترین میگوید . عنوان ھدیھ بھ كاترین داد، و سالتیكوف را رھسپار گمنامي امني در استكھلم ودرسدن كرد
پطر بھ میخوارگي بیشتر . سالتیكوف در این شھرھا با ھر زني كھ آشنا میشد با او سروسري پیدا میكرد

ھاي تازه گرفت، و سرانجام با الیزاوتا ورونتسووا، برادرزاده صدراعظم جدید،  فیقھروي آورد و ر
در . كاترین با او نزاع میكرد و او و دوستانش را در انظار مورد مسخره قرار میداد. سروساماني یافت

 كاترین بھ توجھات یك لھستاني خوش سیما كھ بیست و چھار سال داشت و نامش كنت ستانیسالس ١٧۵۶
این جوان بھ عنوان وابستھ سفیر انگلستان بھ نام سر چارلز ھنبري . پونیاتوفسكي بود نظر موافق نشان داد

 ١٧۵۵زندگینامھ ستانیسالس، كھ خود وي نوشتھ است، كاترین را در . ویلیامز بھ سن پطرزبورگ آمده بود
قرار داشت كھ براي زنان  او بیست و پنج سال داشت و در آن مرحلھاي از زندگي; چنین توصیف میكرد

  . زیبا زیباترین مرحلھ است

مویي سیاه، پوستي با سفیدي خیره كننده، مژگاني بلند و سیاه، بیني یوناني، دھاني كھ انگار براي بوسھ 
و حركاتي بسیار چابك . ساختھ شده است، دستان و بازواني بینقص، اندامي ظریف كھ تا حدودي كشیده بود

  .صدایش مطبوع، و خندھاش مانند روحیھاش شاداب بود. ر از وقار و تبحر داشتو با این وصف سرشا

این عشق از . او میگوید وقتي بھ كاترین خیره میشد فراموش میكرد كھ چیزي بھ اسم سیبریھ ھم وجود دارد
مدتھا پس از ; براي ستانیسالس ھم ھمین طور بود. ھمھ عشقھاي متعدد كاترین عمیقانھتر احساس میشد

و پونیاتوفسكي ھر قدر ھم كھ ; ینكھ كاترین معشوقھاي دیگري گرفت، قلبش در نزد پونیاتوفسكي ماندا
رفتار و روشھاي كاترین او را رنج میداد، ھیچ گاه بھ طور كامل از زیر نفوذ دلباختگي خود نسبت بھ وي 

  . خارج نشد

یسالس با دیدار مخفیانھ از كاترین در ھنگامي كھ كاترین براي اقامت نزد پطر بھ اورانینباوم رفت، ستان
كاترین نزد رفیقھ . عمل او كشف شد و پطر دستور داد او را دار بزنند. آنجا، جان خود را بھ خطر انداخت

پطر شفاعت كرد، و رفیقھ پطر ھم كھ دریافت ھدیھاي قلبش را نرم كرده بود، مھیندوك را از توسن خشم 
گام بروز یك لحظھ خوش خلقي، نھ تنھا پونیاتوفسكي را بخشید، بلكھ از سرانجام، پطر، بھ ھن. بھ زیر آورد

)) یك خانواده چھار نفري((كاترین خواست بھ معشوق خود ملحق شود و با آنھا و الیزاوتا ورونتسووا 
  . تشكیل داد و این چھار نفر شامھاي سرور بخش بسیاري باھم صرف كردند

درباریان عموما عقیده داشتند كھ پدر این بچھ . یا آوردكاترین دختري بھ دن ١٧۵٨دسامبر  ٩در 
ولي پطر آن را بھ خود نسبت داد، تبریكات را پذیرفت، و براي بزرگداشت این پیروزي . پونیاتوفسكي است

امپراطریس ترتیبي داد كھ پونیاتوفسكي بھ لھستان باز . این بچھ چھار ماه بعد مرد. جشنھایي ترتیب داد
ولي وي مجذوب ماجراجوییھاي عاشقانھ و . اترین براي مدتي كوتاه بدون عشق ماندخوانده شود، و ك

آرلوف بھ علت اینكھ در جنگ . رزمي گریگوري گریگوریویچ آرلوف، دستیار پیوتر شووالوف، شد
او . تسورندورف با وجود برداشتن سھ زخم موضع خود را حفظ كرده بود، شھرتي بھ ھم رسانده بود

ولي تنھا قانوني كھ وي از نظر اخالقي بھ ; داشت)) صورتي مانند فرشتگان((رزشكاران و اندامي مانند و
. آن پایبند بود این بود كھ بھ ھر طریقي كھ شده است، باید براي دست یافتن بھ قدرت و بھ زنان تالش كرد

ترین زن دربار شووالوف معشوقھاي داشت بھ نام پرنسس الناكوراكین كھ از جملھ خوشروترین و بیبندوبار
شووالوف با خود عھد كرد او را بھ قتل برساند، ولي قبل از . آرلوف او را از چنگ رئیس خود ربود; بود

  . اینكھ دست بھ كار این امر شود، درگذشت

كاترین از شھامت آرلوف خوشش آمد و متوجھ شد كھ او در میان محافظان چھار برادر دارد كھ ھمگي 
كاترین ترتیب مالقاتي . ین پنج جنگجو در مواقع اضطراري بھ كار میآمدندا. بلندقد و نیرومندند

با رسیدن . طولي نكشید كھ كاترین جاي كوراكین را گرفت. باگریگوري داد، سپس مالقاتي دیگر و دیگر
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 ;، تا آنجا كھ امكان داشت در اختفا، پسر آرلوف را بھدنیا آورد١٧۶٢ماه ژوئیھ او باردار بود و در آوریل 
  . این پسر بھ نام آلكسي بوبرینسكي بزرگ شد

كوششھایي براي ... آشكار شد كھ امپراطریس دچار آخرین بیماري خود شده است ١٧۶١در دسامبر 
بھ او ھشدار داده شد كھ . كشاندن كاترین بھ توطئھاي براي جلوگیري از بھ تخت نشستن پطر بھ عمل آمد

بھ كناري خواھد افكند و الیزاوتا ورونتسووا را ھمسر و ملكھ پطر پس از رسیدن بھ مقام تزاري، او را 
) طبق تقویم جدید( ١٧۶٢ژانویھ  ۵در . ولي كاترین از شركت در توطئھ امتناع كرد; خود خواھد كرد

  . امپراطریس الیزابت درگذشت، و پطر بدون برخورد با مخالفت علني بر تخت سلطنت نشست

VI  - ١٧۶٢: پطر سوم  

وي خوش طینتي خود را كھ بر اثر روشھاي خشن . ات بلند نظرانھ خود ھمھ را بھ حیرت آوردپطر با اقدام
و بیفكرانھ در پرده استتار قرار گرفتھ بود، تحت تاثیر احساس ناگھاني حقشناسي بھ خاطر جلوس مسالمت 

و كوشش  دشمنان را بخشید، بیشتر وزیران الیزابت را نگاه داشت،. آمیزش بھ تخت سلطنت آشكار كرد
وي در یك سر كاخ سلطنتي اقامتگاه راحتي براي كاترین فراھم . كرد كھ نسبت بھ كاترین مھربان باشد

  كرد، و خود در انتھاي دیگر كاخ منزل گزید، 
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البتھ این امر توھیني شدید بھ كاترین بود، ولي كاترین از اینكھ از . اتاقھاي میاني را ھم بھ رفیقھاش داد
پطر مقرري بیش از حد كفایت براي كاترین تامین كرد، . صلھ داشت، در باطن خوشحال بودپطر قدري فا

در مراسم رسمي، او كاترین را . و بدھیھاي عظیم وي را بدون اینكھ مبدا آنھا را جویا شود، میپرداخت
ن پیشین بھ او مردان و زناني را كھ فرمانروایا. ھمپایھ خود قرار میداد و گاھي برایش تقدم قائل میشد

در این ھنگام مونیخ در سن ھشتاد و دو سالگي بازگشت و مورد ; سیبریھ فرستاده بودند از تبعید بازخواند
مونیخ عھد كرد تا . پطر او را بھ مقام فیلد مارشالي خود بازگرداند. نوه پسري قرار گرفت ٣٢استقبال 

بخت نجبارا از تعھداتي كھ پطر كبیر بر آنان امپراطور خوش. پایان بھ او خدمت كند و ھمین كار را ھم كرد
تحمیل كرده بود، و آنان را ناچار میساخت سالھاي بسیار از عمر خود را صرف امور كشور كنند، آزاد 

آنھا در نظر داشتند مجسمھاي طالیي از وي بسازند، ولي او از آنھا خواست كھ این طال را در راه . ساخت
فوریھ صادر شد پلیس خفیھ را، كھ مورد نفرت عامھ  ٢١ماني كھ در فر. معقولتري بھ مصرف برسانند

بود، منسوخ داشت و دستگیري افراد را بھ اتھامات سیاسي منع كرد، مگر اینكھ این اتھامات توسط سنا 
ژوئن پطر فرماني صادر كرد كھ زنا كاري از آن پس از محكومیت رسمي  ٢۵در . مرور و تایید شوند
درباریان از این امر مشعوف )). حتي مسیح نیز چنین عملي را محكوم نكرده بود((معاف میشد، زیرا 

و خرید سرف براي ; بھاي نمك كاھش یافت; كاھش عوارض صادراتي بازرگانان را مسرور كرد. شدند
، كھ در زمان الیزابت براي )معتقدان قدیم(از پیروان عقاید مذھبي قدیم . ھا متوقف شد كار در كارخانھ

ي از آزار و اذیت از روسیھ گریختھ بودند، دعوت شد بھ روسیھ بازگردند و از آزادي مذھب بھرھمند رھای
مارس، كھ ھمھ زمینھاي كلیسا را ملي اعالم داشت  ٢١فوریھ و  ١۶ولي روحانیان از فرامین مورخ . شوند

رفھا در این اراضي س. و ھمھ روحانیان ارتدوكس را كاركنان حقوق بگیر دولت كرد، سخت بھ خشم آمدند
در میان ھمھ . غیرمذھبي شده آزاد شدند، و رعایاي امالك نجبا انتظار داشتند آنان نیز بزودي آزاد شوند

  . این اصالحات كھ وزیران گوناگون بھ او پیشنھاد میكردند، پطر بھ افراط بھ نوشیدن مشروب ادامھ میداد

ھ باعث مسرت خاطر وي شد، پایان دادن بھ جنگ با حیرت انگیزترین اقدام وي، و اقدامي كھ بیش از ھم
وي حتي قبل از اینكھ بھ سلطنت برسد، براي كمك بھ فردریك كارھاي بسیاري كرده بود و بھ ; پروس بود

در این ھنگام او با غرور از . طور پنھاني طرحھاي نظامي شوراي سلطنتي الیزابت را برایش میفرستاد
وي . مھ او روسیھ و پروس را در یك اتحاد تدافعي و تعرضي بھ ھم پیوند داد ۵در . این كار خود یاد میكرد

بھ فرمانده نیروھاي روسي كھ در آن وقت با ارتش اتریش ھمكاري میكرد دستور داد این نیروھا را در 
خودش لباس خدمت پروسي بر تن كرد و بھ سربازان محلي دستور . قرار دھد)) پادشاه ارباب من((اختیار 

ھر روز براي درباریان خود تمرینات : در ارتش انضباط پروسي برقرار ساخت. ھمان كار را بكنندداد 
نظامي ترتیب میداد، و ھمھ درباریان ذكور را مجبور میكرد بدون توجھ بھ سن یا وضع جسماني، در این 

  . تمرینات شركت جویند

  . داشتخود را برھنگھاي پرغرور پایتخت مقدم )) گارد ھولشتایني((وي 

ارتش روسیھ از صلح بدش نمیآمد، ولي از پشت كردن سریع روسیھ بھ متحدان فرانسوي و اتریشي خود، 
وقتي ارتش . و از تسلیم كلیھ مناطقي كھ در طي جنگ از پروس گرفتھ شده بود، خیلي ناراحت شده بود

مارك گسیل دارد تا دو روسیھ شنید كھ پطر در نظر دارد یك گروه عظیم از سربازان روسي را علیھ دان
كنشین شلسویگ را كھ دانمارك از دوكھاي ھولشتاین از جملھ پدر پطر گرفتھ بود بازستاند، بھ وحشت 

موقعي كھ پطر از كیریل . سربازان صریحا گفتند از شركت در چنین جنگي امتناع خواھند ورزید. افتاد
اعلیحضرت : ((ین سردار سپاه پاسخ دادرازوموفسكي خواست كھ یك سپاه را بھ دانمارك رھبري كند، ا

ناگھان با وجود اصالحات .)) نخست باید یك سپاه دیگر بھ من بدھند تا سپاه مرا وادار بھ پیشروي كند
ارتش از او بھ عنوان یك خائن نفرت . شجاعانھ و بسیار قابل مالحظھ وي، پسر خود را بدون وجھھ یافت

ري یا از آن ھم بدتر انزجار داشتند، سرفھاي آزاد نشده براي داشت، روحانیان از او بھ عنوان یك لوت
این سوظن . آزادي جنجال میكردند، و درباریان او را بھ عنوان یك آدم احمق مورد تمسخر قرار میدادند

عمومي كھ وي قصد دارد كاترین را طالق گوید و با رفیقھ خود ازدواج كند بھ ھمھ این ناراحتیھا افزوده 
آن زن جوان كھ فاقد ھمھ گونھ ھنر یا مھارتي بود ولي غرور احمقانھ داشت این : ((میگفتشد، كاسترا 
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تجدید قولي  -گاھي با چاپلوسي، گاھي با سرزنش، و حتي گاھي با كتك زدن او  - ھنر را داشت كھ از تزار 
ت سلطنت روسیھ، را كھ تزار بھ او داده بود، یعني ازدواج با او و نشاندن وي بھ جاي كاترین بر روي تخ

بتدریج كھ قدرت و میخوارگي بیشتر و بیشتر پطر را سرمست میكرد، وي با كاترین .)) را بھ دست آورد
: بارون دو برتوي بھ شوازول نوشت. رفتار خشني در پیش گرفت و حتي او را در انظار احمق میخواند

. وي با نھایت تحقیر رفتار میشود در بیرحمانھترین وضع قرار دارد، و نسبت بھ[ كاترین]امپراطریس ((
من كھ با شھامت و خشونت طبع وي آشنا ھستم، تعجب نخواھم كرد كھ این طرز رفتار او را بھ عمل 

بعضي از دوستانش منتھاي تالش خود را بھ كار میبرند تا او را آرام كنند، ولي اگر كاترین . حادي وا دارد
او . سن پطرزبورگ و اطرافش پر از طرفداران كاترین بودند) .)بخواھد، آنھا تن بھ ھر كاري خواھند داد

ھایش و گریگوري آرلوف، نزدیكترین  بعد از ندیمھ. در ارتش، در دربار، و در نزد مردم محبوبیت داشت
این بانوي جسور و با . دوستش در این روزھاي بحراني یكاترینا رومانوونا ملقب بھ پرنسس داشكووا بود

  سال داشت، ولي خواھرزاده ورونتسوف صدراعظم و خواھر معشوقھ پطر تھور تنھا نوزده 
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پطر بھ علت سادگي خود یا بر اثر استعمال مشروب، نقشھ . بود و در امور دربار نقش برجستھاي داشت
داشكووا این خبر را براي . خود را دایر بر خلع كاترین و بھ تخت نشاندن الیزاوتا یكاترینا آشكار كرده بود

ولي كاترین قبال توطئھاي با  .كاترین برد و از او تقاضا كرد كھ در توطئھ كنار گذاردن پطر سھیم شود
نیكیتا پانین معلم پسرش پاول، و كیریل رازوموفسكي رھبر قزاقھاي اوكرائین، و نیكوالي كورف رئیس 

. پاسك یكي از افسران ھنگ آن محل ترتیب داده بود. بي. شھرباني، و برادران آرلوف، و پي

دستور را لغو كرد، ولي كاترین را وادار  بعد او این; ژوئن پطر دستور داد كاترین دستگیر شود ١۴در 
خود پطر با رفیقھاش بھ اورانینباوم رفت و . كیلومتري پایتخت برود ٢٠كرد بھ پترھوف در فاصلھ تقریبا 

دستور داد كھ ارتش بایستي آماده باشد تا عازم دانمارك شود، و وعده داد كھ خودش در ماه ژوئیھ بھ ارتش 
  . ملحق خواھد شد

. ن ستوان پاسك بھ خاطر اظھارات موھني كھ نسبت بھ امپراطور كرده بود دستگیر شدژوئ ٢٧در 
گریگوري و آلكسي آرلوف از بیم اینكھ مبادا پاسك با شكنجھ وادار بھ اعتراف شود، تصمیم گرفتند كھ فورا 

از  صبح زود روز بیست و ھشتم آلكسي باشتاب سواره بھ پترھوف رفت، كاترین را. دست بھ كار شوند
در راه، آنھا در . خواب بیدار كرد، و او را واداشت كھ سواره با او بھ سن پطرزبورگ بازگردد

كاترین از آنھا ; با صداي طبل سربازان جمع شدند; ھاي ھنگ اسماعیلوفسكي توقف كردند سربازخانھ
محافظت كنند، و بھ آنھا سوگند یاد كردند كھ از او ; تقاضا كرد او را از تھدیدھاي امپراطور نجات دھند

آنھا بھ بوسیدن دست و پا و لبھ لباس من شتافتند و مرا ناجي ((طوري كھ كاترین بھ پونیاتوفسكي نوشت 
كاترین در حالي كھ دو . ، زیرا آنھا میدانستند كھ كاترین آنھا را بھ دانمارك نخواھد فرستاد))خود خواندند

سوي كلیساي قازان پیش رفت، و در آنجا فرمانرواي  ھنگ و برادران آرلوف او را ھمراھي میكردند، بھ
ھنگ پرئوبراژنسكي در آنجا بھ وي ملحق شد و از اینكھ دیرتر از سایرین رسیده . مطلق روسیھ اعالم شد

نیز بھ آنھا پیوستند، و چھارده ھزار سرباز او را تا )) محافظان سوار. ((بود، از كاترین پوزش خواست
در آنجا، شوراي كلیسا و سنا رسما خلع پطر و جلوس كاترین را بھ تخت ; ندكاخ زمستاني ھمراھي كرد

بعضي از سرشناسان عالیمقام اعتراض كردند، ولي ارتش آنھا را مرعوب كرد و . سلطنت اعالم داشت
  . وادار ساخت تا سوگند وفاداري نسبت بھ امپراطریس یاد كنند

. رد و در پیشاپیش سربازان خود بھ سوي پترھوف تاختبر تن ك)) محافظان سوار((كاترین لباس فرمانده 
پطر آن روز صبح براي دیدن كاترین بھ آنجا آمده بود، و وقتي خبر شورش را شنید، بھ كرونشتات 

گریخت، مونیخ حاضر شد با وي بھ پومراني برود و ارتشي براي بازگرداندن وي بھ مقام سلطنت سازمان 
وقتي كھ نیروھاي كاترین نزدیك میشدند، . یرد، بھ اورنینباوم بازگشتپطر كھ نمیتوانست تصمیم بگ. دھد

. استعفاي خود را نوشت) تقویم قدیم(ژوئن  ٢٩پطر یك روز را صرف تقاضاي سازش كرد و سپس در 
او در .)) او گذاشت ساقطش كنند، ھمانطور كھ یك بچھ میگذارد او را بھ بستر بفرستند: ((فردریك گفت

پطر از كاترین تقاضا كرد بگذارد كھ او . كیلومتري سن پطرزبورگ بود، زنداني شد ٢۴روپشا، كھ در 
بھ او اجازه داده شد كھ ھمھ اینھا . مستخدم سیاھپوست، سگ كوچك، ویولن، و معشوقھ خود را نگاه دارد

  . الیزاوتا ورونتسوا بھ مسكو تبعید، و از صحنھ تاریخ محو شد. بجز معشوقھاش را داشتھ باشد

  ل ھجدھمفص

  

  كاترین بزرگ 

١٧۶١٧٩ -  ٢۶   
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I  -  فرمانرواي مستبد  

. كاترین پیروز شد، ولي در معرض كلیھ مخاطرات ناشي از یك تحول ھمراه با ھرج و مرج قرار داشت
وي براي جبران زحمات سربازاني كھ او را بھ قدرت رسانده بودند، دستور داد میفروشیھاي پایتخت آبجو 

دتي نزدیك بود شالوده نتیجھ این كار یك حالت مستي عمومي بود كھ براي م. و ودكاي مجاني بھ آنھا بدھند
ژوئن یك افسر كاترین را، كھ در ظرف چھل و ھشت  ٣٠ - ٢٩در نیمھ شب . نظامي قدرتش را بگسلد

یك سواره . سربازان ما بشدت مستند: ((ساعت براي نخستین بار بھ بستر رفتھ بود، بیدار كرد و بھ او گفت
را [ كاترین]سي دارند میآیند كھ مادر ما مسلح شوید، سي ھزار پرو: نظام بر آنھا فریاد برآورده است

كاترین لباس . ((بھ این ترتیب آنھا مسلح شدھاند و دارند بھ اینجا میآیند كھ ببینند شما واقعا چطورید. ببرند
بر تن كرد، بیرون رفت، منكر شایعھ درباره پروسیھا شد، و جنگجویان خود را وادار كرد بروند 

پانین، بسیاري از . ھشت سال داشت وي را در معرض خطر قرار میداد پسرش پاول كھ اینك.)) بخوابند
نجبا، و بیشتر روحانیان احساس میكردند كھ روال صحیح و قانوني كار ایجاب میكرد كھ پاول بھ عنوان 

كاترین بیم آن را داشت كھ این كار زمام حكومت را . امپراطور تاجگذاري كند و كاترین نایب السلطنھ باشد
اولیگارشي اشرافي قرار دھد، و این حكومت درصدد برآید او را خلع كند یا زیر نفوذ خود در كف 
او پاول را رسما وارث تاج و تخت معرفي كرد، ولي طرفداران پاول بھ فعالیتھا و تحریكات خود . درآورد

با تقلب و تزویر و این پسر با احساس نفرت نسبت بھ مادرش بھ عنوان اینكھ تاج سلطنت را ; ادامھ میدادند
  . از چنگش درآورده است، بزرگ شد

در سراسر روسیھ انتشار یافت، معلوم شد كھ افكار عمومي در بیرون پایتخت نسبت )) خبر كودتا((وقتي 
پایتخت معایب پطر را از ھمان آغاز شناختھ و دانستھ بود، و عموم متفق بود كھ . بھ كاترین خصمانھ است

ولي مردم روسیھ در خارج از سن پطرزبورگ در درجھ اول وي را ; را نداردوي شایستگي فرمانروایي 
عوام . از طریق اقدامات آزادیخواھانھاش كھ بھ دوران سلطنت او عزت و افتخار بخشیده بودند میشناختند

ھاي او را احساس كنند، نسبت بھ جلوس وي بر  الناس مسكو كھ آن قدر با كاترین نزدیك نبودند كھ جذبھ
در مذھب (وقتي كاترین پاول را بھ مسكو . سلطنت قیافھاي عبوس و مخالف بھ خود گرفتھ بودند تخت

برد، پاول با حرارت بسیار مورد تحسین و تشویق قرار گرفت، ولي از كاترین استقبال سردي ) ارتدوكس
شماتت و  بسیاري از ھنگھاي ایالتي سربازان سن پطرزبورگ را بھ عنوان غاصبان قدرت ملي مورد. شد

  . حملھ قرار میدادند

تزار ساقط . معلوم نیست كھ آیا احساس وسیع ھمدردي نسبت بھ پطر عاملي در مرگ وي بوده است یا نھ
ھاي عاجزانھاي براي ھمسرش میفرستاد و از او  شده، كھ از لحاظ رواني درھم شكستھ شده بود، تظلم نامھ

.)) را بھ من بده) منظور معشوقھاش بود(تسالي خاطرم بھ من رحم كن و تنھا وسیلھ : ((درخواست میكرد
ولي بھ جاي اینكھ چنین . او ھمچنین تقاضا داشت بھ او اجازه داده شود نزد بستگانش در ھولشتاین بازگردد

آلكسي آرلوف، . تسالي خاطري بھ دست آورد، در یك اطاق زنداني شد و ھمیشھ زیر نظر قرار داشت
) تقویم جدید( ١٧۶٢ژوئیھ  ۶در . رقبازي میكرد و بھ او پول قرض میدادرئیس محافظان وي، با او و

آلكسي با شتاب سواره بھ سن پطرزبورگ رفت و بھ كاترین اطالع داد كھ پطر با او و سایر مراقبان نزاع 
تاریخ درباره نحوه مرگ او تنھا بھ . كرده و در زدوخوردي كھ بر اثر این نزاع روي داده، مرده است

ي تایید نشده متكي است حاكي از اینكھ وي مسموم شد یا او را خفھ كردند، او را با شدتي مرگبار شایعات
آخرین مورخي كھ در این زمینھ . او بر اثر تورم امعا واحشا و سكتھ درگذشتھ است. مضروب ساختند

نشد، و نقشي جزئیات قتل ھیچگاه بھطور كامل افشا ((اظھار نظر كرده است چنین نتیجھگیري میكند كھ 
اینكھ كاترین دستور قتل را صادر كرده باشد غیرمحتمل .)) كھ كاترین در آن ایفا كرد نامشخص خواھد ماند

ولي وي ھیچ كس را بھ خاطر آن مجازات نكرد، آن را مدت یك روز از مردم پنھان داشت، مدت دو ; است
تقریبا ھمھ اروپا وي را مجرم  .روز آشكار اگریست، و سپس خود را با عمل انجام شده منطبق كرد

میدانست، ولي فردریك كبیر كھ اینھمھ از بھ زیر آمدن پطر از تخت سلطنت زیان میدید، كاترین را مبرا 
امپراطریس كامال از این جنایت بیاطالع بود و با احساس ناراحتي و یاسي كھ ساختگي : ((دانست و گفت
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.)) را كھ امروز ھمھ درباره وي میكنند پیش بیني میكرد زیرا بدرستي قضاوتي; نبود از آن اطالع یافت
پاول، پسر كاترین، كھ بعدھا اوراق خصوصي مادرش را كھ پس از مرگ . ولتر با فردریك ھمعقیده بود

وي از او بھ جا مانده بود خواند، نتیجھگیري كرد كھ آلكسي بدون اینكھ كاترین بھ او دستور دھد یا از او 
این واقعھ ھم یك سلسلھ مسائل براي كاترین بھوجود آورد و ھم مقداري از . تھ استبخواھد، پطر را كش

مرگ پطر باعث ایجاد یك سلسلھ توطئھ براي خلع وي شد، و درگیر و دار ھرج و . مسائل وي را حل كرد
ین كاتر. مرج دستگاه دولتي كھ وي را احاطھ كرده بود او را مورد آزار قرار میداد و بھ خطر میانداخت

مراكز وضع . سنا در برابر امور كشور خواب آلود و سنگین گوش ماند: ((بعدھا درباره این دوران نوشت
قانون بھ چنان درجھاي از فساد و از ھم گسیختگي رسیده بودند كھ بسختي امكان داشت آنھا را باز 

 ٠٠٠،٠٠٠،١٣خزانھ ; روسیھ بتازگي از یك جنگ پیروزمندانھ ولي پرھزینھ بیرون آمده بود.)) شناخت
وضع خزانھ بر اثر امتناع بانكداران ھلند از ; روبل كسري داشت ٠٠٠،٠٠٠،٧روبل بدھكار بود و سالي 

ارتش چنان بینظم و . حقوق سربازان چند ماه عقب افتاده بود. دادن وام بھ آن بھ نقطھ خطرناكي رسیده بود
ھا و  دسیسھ. روسیھ بھ اوكرائین حملھ كنند سازمان بود كھ كاترین بیم داشت ھر لحظھ تاتارھاي جنوب

ھا ترس از دست دادن، یا امید بھ دست  ھا دربار را متشنج كرده بودند و عامل محرك این دسیسھ ضددسیسھ
براي خود مسلم میدانست ((كمي بعد از سقوط پطر، سفیر كبیر پروس . آوردن مشاغل پرسود یا قدرت بود

این طرز فكر حكم .)) اریخ جھان فصلي كوتاه بیش نخواھد بودكھ سلطنت امپراطریس كاترین در ت
خوابھاي طالیي را داشت، زیرا فردریك از مرگ متحد ستایشگر و پرستش كننده خود عمیقا متالم بود، و 

  . كاترین ھم سرگرم لغو دستورھاي پطر دایر بر كمك بھ فردریك بود

درباره غیرمذھبي كردن اراضي كلیسا، مخالفت امپراطریس درصدد برآمد با تعویق اجراي فرامین پطر 
. او با دادن پاداشھاي گزاف بھ ھواخواھان خود بر حرارت آنھا میافزود. روحانیان را كاھش دھد

بستوژف از تبعیدگاه باز . روبل و اجازه ورود بھ بستر امپراطریس را یافت ٠٠٠،۵٠گریگوري آرلوف 
با آنھا كھ با وي مخالفت كرده . ، ولي شغلي بھ او ارجاع نشدخوانده شد و برایش وسایل آسایش فراھم آمد

  . بودند بنرمي رفتار شد

مونیخ تسلیم خود را اعالم كرد، بآساني مورد عفو قرار گرفت، و بھ حكمراني استوني و لیتواني منصوب 
  . شد

، ولي عوامل اصلي شاید این اقدامات بھ او كمك كرده باشند تا خود را بر روي مسند لغزان قدرت حفظ كند
ھفده سال تجربھ بھ عنوان ھمسر نادیده گرفتھ شده وارث تخت و تاج، و . شھامت و ھوش خود وي بودند

علیرغم سرزندگي و نشاط جوانیش، تا حدودي شكیبایي، حزم و احتیاط، تسلط بر نفس، و پردھپوشي 
سوظني كھ درباره وفاداري، امانت، و  اینك او برخالف اندرز پانین، و با. سیاستمدارانھ بھ وي آموختھ بود

صالحیت سنا داشت، تصمیم گرفت حكومت را در شخص خود متمركز كند و، با استبدادي كھ بتواند با 
مجموعھ خواص سپاھیگري و دانش فلسفي فردریك بھ رقابت پردازد، بھ مقابلھ با سالطین مستبد اروپا 

  . برود

تسلط داشتند، دو شقي كھ از میان آنھا یكي میبایستي انتخاب شود چون نجبا بر سنا . وي شوھر اختیار نكرد
درست  - عبارت بودند از حكومت مطلقھ از یك سو و استبداد نابھھم پیوستھ خاوندان فئودال از سوي دیگر 

  . ھمان وضعي كھ ریشلیو در فرانسھ قرن ھفدھم با آن روبھرو بود

د و احساسات وفاداري و اغلب عشق و عالقھ آنھا را كاترین مردان كاردان را در اطراف خود گرد آور
او این گونھ افراد را سخت بھ كار وامیداشت، ولي حقوق خوبي بھ آنھا میداد، شاید . نسبت بھ خود جلب كرد

این دربار از عوامل . شكوه و تجمل دربارش تحمیل عمدھاي بر درآمدھاي كشور بود; ھم بیش از حد خوب
فرھنگ فرانسوي بھ آن برق و جالیي . ھاي آنھا در بربریت قرار داشت ود كھ ریشھنامتجانسي تشكیل شده ب

پاداشھاي . داده بود، و فرمانروایي آن با زني آلماني بود كھ از نظر تحصیالت و فكر بر آنھا برتري داشت
 گزاف او براي خدمات برجستھ و غیرعادي باعث چشم و ھمچشمي شدند، بدون اینكھ از فساد جلوگیري
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افراد بسیاري از مالزمانش از دولتھاي بیگانھ رشوه میگرفتند، و بعضي از آنھا با گرفتن رشوه از دو . كنند
كاترین اعتراف بسیار قابل توجھي در برابر  ١٧۶٢در سال . طرف مخالف، بھ مرحلھ بیطرفي میرسیدند

  :ملت كرد، بھ این شرح

اندوه قلبي واقعي بھ مردم اعالم داریم كھ مدتھاست  ما این را وظیفھ اساسي و الزم خود میدانیم كھ با
شنیدھایم، و اینك در عمل آشكارا میبینیم، كھ تا چھ حد فساد در امپراطوري ما پیشرفت كرده است، بھ 

طوري كھ اكنون بسختي میتوان ادارھاي را در دستگاه دولتي یافت كھ در آن عدالت بھ این آفت آلوده نشده 
اگر كسي بخواھد خود را از بھتان حفظ كند، باید . مقام باشد، باید بھاي آن را بپردازد اگر كسي طالب; باشد

اگر كسي بخواھد تھمت ناروایي بر ھمسایھ خود وارد كند، میتواند با دادن . این كار را با پول انجام دھد
  .پیشكش بھ موفقیت نقشھ خبیثانھاش مطمئن شود

بسرعت رو بھ افزایش بودند نشاندن ایوان ششم بھ جاي وي  ھایي كھ در اطرافش ھدف بعضي از دسیسھ
خلع شده بود، اینك بیست و یك سال بود كھ در زندان بھ سر  ١٧۴١ایوان، كھ بر اثر كودتاي دسامبر . بود

و )) ایوان ممكن است ولینعمت ما را سرنگون كند((ولتر اظھار نگراني كرد كھ  ١٧۶٢در سپتامبر . میبرد
كاترین از ایوان دیدن كرد و، بھ طوري كھ خودش .)) امپراطریس عزیز ما بھ قتل برسد میترسم: ((نوشت

او را انسان درھم شكستھاي یافت كھ بر اثر سالھاي دراز در زندان كارش بھ جنون كشیده ((میگوید، 
د حتي اگر او بھ محافظان ایوان دستور داد اگر جز بھ دستور وي كوشش شد ایوان آزاد شود، آنھا بای.)) بود

یك افسر ارتش بھ نام  ١٧۶۴ژوئیھ  ۶ - ۵در نیمھ شب . الزم باشد ایوان را بكشند و وي را تسلیم ندارند
این ورقھ حاكي از آن بود كھ سنا دستور داده است ایوان بھ او . واسیلي میروویچ با یك ورقھ بھ زندان آمد

د، اطاقي را كھ در آن دو محافظ نزد ایوان واسیلي، كھ چند سرباز از وي پشتیباني میكردن. تحویل شود
وقتي از باز كردن در امتناع شد، واسیلي دستور . میخوابیدند، دق الباب كرد و خواستار ورود بھ اطاق شد

  . داد توپ بیاورند و در را خراب كنند

اكي از آن سندي كھ نزد وي كشف شد ح; میروویچ دستگیر شد. محافظان كھ این را شنیدند، ایوان را كشتند
او در محاكمھ از افشاي نام . بود كھ كاترین از سلطنت خلع شده و از این پس ایوان ششم تزار روسیھ است

. افكار عمومي بھ طور كلي كاترین را متھم بھ قتل ایوان میكرد. ھمدستان خود امتناع كرد و اعدام شد
بود خداوند وي را مامور كرده است  یك افسر بھ نام چوگلوكوف، كھ مدعي ١٧۶٨در . توطئھ ادامھ یافت

انتقام پطر سوم را بگیرد، خود را با خنجر بلندي مسلح كرد، بھ كاخ سلطنتي راه یافت، و خود را در 
گریگوري آرلوف از این توطئھ اطالع . سرپیچ راھرویي كھ معموال كاترین از آن میگذشت پنھان ساخت

غرور بھ نیت خود دایر بر قتل امپراطریس اعتراف  چوگلوكوف با. یافت و چوگلوكوف را دستگیر كرد
  . او بھ سیبریھ تبعید شد. كرد

II -  عاشق پیشھ  

ھا و بینظمي دستگاه  كاترین كھ اطرافش را نجبایي احاطھ كرده بودند كھ مورد اعتماد وي نبودند، و دسیسھ
یدرپي وي مجریان امور اداري او را رنج میداد، نوع جدیدي از حكومت اختراع كرد كھ در آن عشاق پ

او جسم خویش را نیز بھ . ھر یك از این عشاق در مدت محبوبیت خود نخستوزیر بود. حكومتي میشدند
ماسون، یكي از . حقوق و مزایاي مشاغل افراد میافزود، ولي در عوض خدمت با كفایت طلب میكرد

شغل ھم نبود كھ انتصاب شاغل  از ھمھ مشاغل دولتي حتي یك: ((دشمنان فرانسوي متعدد كاترین، نوشت
آنھایي (آن با چنین دقتي انجام شود، و شاید ھیچ شغلي نبود كھ بھ آن امپراطریس بیش از این گونھ مشاغل 

فكر میكنم حتي یك مورد ھم از این گونھ . دقت و توجھ نشان دھد) كھ خودش مصادر آنھا را انتخاب میكرد
وي ; تجسم كاترین بھ عنوان زني ھرزه اشتباه است.)) شود مشاغل نبود كھ توسط شخصي بیكفایت اشغال

بھ كلیھ مالحظات و آداب ظاھر توجھ داشت، ھیچ گاه در صحبت از جاده نزاكت و شایستگي خارج نمیشد، 
وي بھ . و ھیچ وقت ھم اجازه نمیداد صحبتھایي كھ در حضورش میشدند از چنین اصولي منحرف شوند

pymansetareh@yahoo.com



ھایش بھ  نامھ; رانھ، و بھ بعضي از آنھا دلبستگي محبتآمیزي عرضھ میداشتبیشتر عشاق خود عالقھ وفادا
پاتیومكین بھ نحوي تقریبا دخترانھ حاكي از خلوص نیت و از خودگذشتگي است، و مرگ النسكوي او را 

  . دچار اندوھي شدید كرد

مرداني بود كھ او متوجھ . كاترین با تركیبي از ھنر و علم دست بھ كار انتخاب ندیم تازھاي میشد
وقتي احتمال میداد كھ كسي داراي چنین ; خصوصیات الزم سیاسي و جسماني را در خود جمع داشتند

اگر او . خصوصیاتي است، او را بھ شام دعوت میكرد و طرز رفتار و فكر او را مورد بررسي قرار میداد
و اگر در این آزمایش ; ا معاینھ كنددر این آزمایش دقیق موفق میشد، كاترین دستور میداد پزشك دربار او ر

خود تعیین میكرد، حقوقي بھ وي میپرداخت كھ دھان را آب )) آجودان((ھم روسفید میشد، او را بھ عنوان 
  . میانداخت، و او را بھ بستر خود راه میداد

او، كھ كامال عاري از معتقدات مذھبي بود، اجازه نمیداد ھیچ یك از اصول اخالقي مسیحیت مانع شیوه 
من با عمل خود در : ((براي نیكوالي سالتیكوف توضیح داد. منحصر بھ فردش براي انتخاب وزیران شود

بابت این ندیمان  خزانھ مبالغ سنگیني.)) زمینھ تربیت جوانان با صالحیت بھ امپراطوري خدمت میكنم
ھا و  محبوب میپرداخت، ھر چند كھ شاید این مبالغ خیلي كمتر از آنچھ بود كھ فرانسھ براي رفیقھ

روبل  ٠٠٠،٠٠٠،١٧) پنج نفر(كاسترا حساب كرد كھ برادران آرلوف . ھاي لویي پانزدھم میداد ھمخوابھ
قسمتي از این ھزینھ بھ . روبل ٠٠٠،٢۶٠،٧روبل، و النسكوي  ٠٠٠،٠٠٠،۵٠دریافت داشتند، پاتیومكین 

پاتیومكین كھ بیش از ھمھ عشاق كاترین مورد توجھ بود، ; صورت خدمت موثر بھ روسیھ برگردانده میشد
  . اراضي پر سودي بھ قلمرو امپراطوري افزود

ولي چرا كاترین معشوقھاي خود را این قدر زیاد عوض میكرد و ظرف چھل سال، بیست و یك معشوق 
; آن این بود كھ بعضي از آنھا در یكي از نقشھاي دوگانھ خود مقصود را برآورد نمیكردند گرفت علت

او . و بعضیھا ھم در مشاغل دوردست مورد نیاز بودند; بعضیھا بیوفا از آب درمیآمدند; بعضیھا میمردند
كاترین ; دكورساكوف، را در اقامتگاه خودش در آغوش ندیمھ خود غافلگیر كر - یكي از آنھا، ریمسكي 

یكي دیگر از آنھا بھ نام مامونوف، كاترین را ; تنھا كاري كھ كرد این بود كھ وي را از كار بركنار ساخت
در : ((ماسون میگفت. امپراطریس بدون انتقام از او دست كشید; بھ خاطر معشوقھ جوانتري رھا كرد

یك از معشوقھاي وي مشمول  خصوصیات اخالقي كاترین یك خصیصھ بسیار قابل توجھ این است كھ ھیچ
نفرت یا انتقام او نشدند، ھر چند كھ تني چند از آنان او را رنجاندند، و بركناري آنھا از مشاغلشان بنابھ میل 

از این لحاظ كاترین برتر از ھمھ زنان . ھرگز دیده نشد ھیچ یك از آنھا مجازات شود. و اراده كاترین نبود
وس كاترین بر تخت سلطنت، گریگوري آرلوف مدت ده سال مقام ممتاز پس از جل.)) دیگر بھ نظر میرسد

كنت گریگوري ذھني چون شھباز : كاترین با لحني عاشقانھ وي را چنین توصیف میكند. خود را حفظ كرد
ھرگز كسي را ندیدھام كھ بھتر از او اموري را كھ بھ عھده میگیرد یا حتي بھ او پیشنھاد میشود درك . دارد
جاي تاسف است كھ تحصیالت مجال آن را . قتش در برابر ھر نوع حملھ و وسوسھاي مقاوم استصدا. كند

نداشتھ است تا كیفیات و استعدادھاي وي را، كھ واقعا عالي ھستند ولي زندگي نابسامانش باعث شده است 
   .غیربارور بمانند، بھبود بخشد

نخست احساس سیري و خستگي كند، براي این یكي، اگر او نبود كھ : ((كاترین در جاي دیگر نوشت
گریگوري براي آزادي در نظر داشت مسیحیان را از یوغ تركھا .)) باقي میماند[ معشوق و ندیم او]ھمیشھ 

آزاد كند، در طي جنگھا با كفایت خدمت كرد، درباریان را با غرور و اسائھ ادب خود رنجاند، و از 
بھ امالك خودش تبعید شد تا با عایدات حاصل از  ١٧٧٢سال  او در. ھمبستر شدن با كاترین طفره میرفت

برادرش آلكسي دریاساالر شد، ناوگان روسیھ را در نبردي كھ بھ پیروزي بر . امالكش آسوده زندگي كند
تركھا انجامید رھبري كرد، در تمام طول سلطنت كاترین مورد توجھ بود، و زنده ماند تا سپاھیان خود را 

  . بري كندعلیھ ناپلئون رھ
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گروه . جاي گریگوري را بھ عنوان مرد محبوب یك جوان بسیار زیباي گمنام بھ نام آلكسي واسیلچیك گرفت
درباري او را بھ كاترین عرضھ كردند تا او را از فكر آرلوف تبعید شده بھ درآورند، ولي كاترین او را از 

بھ جاي او، گریگوري  ١٧٧۴و در سال نظر سیاسي و جھات دیگر براي جانشیني آرلوف ناشایست یافت، 
كاترین لباس  ١٧۶٢در سال . بود)) محافظان سوار((او افسري از . الكساندروویچ پاتیومكین را برگزید

پاتیومكین كھ متوجھ شد شمشیر كاترین فاقد . ھمین محافظان را پوشیده بود تا آنھا را علیھ پطر رھبري كند
ر بر دستھ شمشیر خود را داشتند، شرابھ شمشیر خود را كند، با با غرو)) محافظان((شرابھاي است كھ 

كاترین آن را پذیرفت، جسارت وي ; جسارت از صف بیرون آمد، و این نشان را بھ كاترین عرضھ داشت
پدر پاتیومكین، كھ یك سرھنگ بازنشستھ و . را بخشید، و از سیماي خوب و اندام عضالني وي خوشش آمد

پاتیومكین در تاریخ، آثار قدیمھ، . ود، پسرش را براي كشیش شدن در نظر گرفتھ بوداز نجباي درجھ دوم ب
ولي او زندگي . و علوم االھي تعلیمات فراواني بھ دست آورد و در دانشگاه مسكو موفق بھ كسب امتیاز شد

ر البتھ او مسحو. سپاھي را بیش از مدارس مذھبي با خلق و خوي سركش و پر تخیل خود مناسب یافت
وقتي او وارد یك اطاق بدون روشنایي میشود، بھ : ((او میگفت. پیوند زیبایي و قدرت در كاترین شده بود

او ھنگ سوار نظام خود را با چنان شھامت بیباكانھاي رھبري  ١٧۶٨در جنگ سال .)) آن روشنایي میدھد
زگشت، از حسادت نسبت وقتي بھ سن پطرزبورگ با. كرد كھ كاترین شخصا تقدیر نامھاي برایش فرستاد
او با برادران آرلوف نزاع كرد و در نزاع با آنھا یك . بھ برادران آرلوف و واسیلچیك خود خوري میكرد

براي اینكھ فكر امپراطریس را از سربھدر كند یا فكر امپراطریس را متوجھ خود . چشمش را از دست داد
شھر منزوي ساخت، موھاي سر وریشش را بلند ھاي  سازد، دربار را ترك گفت، خود را در یكي از حومھ

كاترین بر وي رحم آورد، برایش پیام فرستاد كھ نسبت بھ او . كرد، و اعالم داشت كھ راھب خواھد شد
اوریشش را زد، لباس نظامي خود را برتن كرد، در . نظر مساعدي دارد، و از او دعوت كرد بازگردد

وقتي كاترین واسیلچیك را نامكفي . س سخت بھ ھیجان آمددربار حضور یافت، و از تبسمھاي امپراطری
یافت، آغوشش را بر پاتیومكین كھ در آن وقت بیست و چھار سال داشت و در اوج نیرومندي مردانھ و 

طولي نكشید كھ كاترین ھمان قدر مسحور پاتیومكین شد كھ پاتیومكین بھ . جذبھ جسورانھ خود بود، گشود
و وقتي ; انواع كرامات را از قبیل پول، زمین، و رعیت بھ او ارزاني داشتكاترین . او دلباختھ بود

ھاي عاشقانھاي كھ كامال عاري از تكلف شكوه و جالل بودند  پاتیومكین نزد كاترین نبود، كاترین نامھ
  :برایش فرستاد، مانند این نامھ

  . و مرا كور كرده استآنچھ بھ آن میخندیدم سرم آمده است، زیرا عشق من بھ ت! چقدر عجیب است

احساساتي كھ من آنھا را احمقانھ، اغراضآمیز، و تقریبا غیرطبیعي میپنداشتم، اینك بر خود من عارض 
  . ... نمیتوانم چشمان خود را از تو بردارم. شدھاند

 ما تنھا ظرف سھ روز آینده میتوانیم یكدیگر را ببینیم، زیرا از آن پس ایام روزه بزرگ میرسد كھ براي
ھمین فكر . در آن وقت، مالقات ما با یكدیگر گناه بزرگي خواھد بود... دعا و روزه منظور شده است و 

   .جدایي مرا بھ گریھ وا میدارد

در . بعضي از مورخان عقیده دارند آنھا در خفا ازدواج كردند. پاتیومكین بھ كاترین پیشنھاد ازدواج كرد
صحبت )) ھمسر تو((میخواند، و درباره خودش بھ عنوان )) شوھر محبوبم((چند نامھ، كاترین وي را 

بھ نظر میرسد كھ پاتیومكین از كاترین . میكند، ولي نباید از روي كلمات درباره حقایق نتیجھگیري كنیم
میل بھ ماجراجویي از جذبھ . خستھ و سیر شد، كھ شاید علت آن ھم عالقھ آشكار و حساب نشده كاترین بود

نفوذ پاتیومكین در كاترین چنان زیاد باقي . قبال تسخیر شده بود نیرومندتر از آب درآمدحملھ بھ دژي كھ 
ماند كھ بیشتر معشوقھاي بعد از وي تنھا وقتي بھ این موفقیت نایل شدند كھ نظر موافق پاتیومكین را كسب 

  . كردند

در اطاق كاترین میخوابید، در مورد  ١٧٧٧ -  ١٧٧۶این امر در مورد پیوتر زاوادوفسكي، كھ از سال 
صادق ) ١٧٨٠ - ١٧٧٨(كورساكوف  - ، و در مورد ایوان ریمسكي )١٧٧٨ - ١٧٧٧(سیمون زوریچ 
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 ، بار دیگر)١٧٨٠(تا زماني كھ كاترین آلكسي النسكوي را بھ عنوان معشوق خود انتخاب كرد . بود
النسكوي نھ تنھا خوشقیافھ و باھنر بود، بلكھ مردي بود . روابطي كھ قلبش را تحت تاثیر قرار دھند نداشت

بھ طوري كھ گفتھ . با حساسیت شاعرانھ و نیكوكاري انساني، و دوست بادرایت اھل ادب و ھنر بود
ھان وي بھ درد غیرقابل ناگ.)) ھمھ با تمایل امپراطریس نسبت بھ وي موافق و ھمعقیده بودند((میشود، 

با وجود تمام ; درباریان ظنین شدند كھ پاتیومكین او را مسموم كرده باشد. تحمل امعا و احشا مبتال شد
مراقبتھاي پزشكي و توجھ صمیمانھ كاترین، او بھ دار باقي شتافت و آخرین نفس را در آغوش كاترین 

كاترین، طنین  ١٧٨۴ژوئیھ  ٢در نامھ مورخ  .كاترین سھ روز را در انزوا و اندوه گذراند. برآورد
عواطف یك زن در وراي سمت فرمانروایي، و احساسات قلبیش در وراي وقایع تاریخي چنین بھ گوش 

  : میرسد

او . امیدوار بودم كھ او پشتیبان ایام كھولتم باشد. من فكر میكردم از این فقدان جبران ناپذیر خواھم مرد
او جواني بود كھ من داشتم . ھاي مرا كسب كرد ي چیزھا آموخت، و ھمھ سلیقھخوب بھ انسان میرسید، خیل

النسكوي دیگر وجود ندارد و اطاق من كھ قبال شده . تربیتش میكردم، و حقشناس و مھربان و خوب بود
نمیتوانم بھ صورت یك انسان نگاه . است كھ در آن من فقط میتوانم خود را سایھوار این سو و آن سو بكشم

نمیدانم چھ بھ سر من خواھد . نمیتوانم چیزي بخورم و یا بخوابم. م، بدون اینكھ صدایم در گلو خفھ شودكن
مدت یك سال كاترین خود را از داشتن معشوق محروم داشت، و سپس تسلیم آلكسي ارمولوف شد . آمد

بھ آلكسي ارمولوف چنان در نظر پاتیومكین ناخوشایند آمد كھ جاي وي بسرعت ). ١٧٨۶ - ١٧٨۵(
آلكسي بزودي از معشوقھ پنجاه و ھفت سالھ خود خستھ شد و اجازه خواست با پرنسس . مامونوف داده شد

كاترین براي این زوج جشن ازدواجي در دربار ترتیب داد و آنھا را در حالي كھ . شرباتوف ازدواج كند
فھرست عشاق پالتون زوبوف آخرین نفر در ). ١٧٨٩(ھدایاي زیادي ھمراھشان كرده بود، روانھ ساخت 

كاترین . او شخصي عضالني و مبادي آداب بود. بود)) محافظان سوار((ستواني در ) ١٧٩۶ - ١٧٨٩(
نسبت بھ خدمات وي احساس حقشناسي میكرد، بھ تعلیم و آموزش وي ھمت گماشت، و سرانجام با او چون 

   .او تا ھنگام مرگ كاترین با وي ماند. فرزند خود رفتار میكرد

III  -  فیلسوف  

با . این زن حیرتانگیز در فواصل جنگ، عشقبازي، كشورداري، و دیپلوماسي، براي فلسفھ نیز وقت داشت
فرانسھ احساس غرور میكردند )) فیلسوفان((توجھ بھ اینكھ تواناترین دو حكمران قرن ھجدھم از مكاتبھ با 

ندازھاي میتوان بھ شھرت بسیاري كھ این فالسفھ و براي جلب تمجید آنان با یكدیگر رقابت میورزیدند، تا ا
  . كسب كرده بودند پي برد

كاترین مدتھا قبل از جلوس بھ تخت سلطنت، از سبك، ظرافت طبع، و بیحرمتیھاي ولتر نسبت بھ معتقدات 
. آرماني ولتر شود در سر پرورانده بود)) حكمران مستبد روشنفكر((مذھبي لذت برده و رویاي این را كھ 

وي پیشنھاد كرد، چنانچھ  ١٧۶٢عدتا میبایستي كاترین از دیدرو نیز خوشش آمده باشد، زیرا در سپتامبر قا
دولت فرانسھ بھ منع و غیرقانوني داشتن دایرھالمعارف ادامھ دھد، آن را در سن پطرزبورگ بھ چاپ 

این نامھ در پاسخ . استبھ ولتر نوشت، تنھا یكي باقي مانده  ١٧۶۵ھایي كھ وي پیش از  از نامھ. برساند
  : پاسخ كاترین چنین است; بھ كاترین نوشت ١٧۶٣چند بیت شعري بود كھ ولتر در اكتبر 

ولي . من براي نخستین بار از اینكھ شاعر نیستم و باید پاسخ ابیات شما را بھ نثر بدھم احساس تاسف میكنم
قبل از آن . ھین منت شما بودھاممن بیش از ھر كس دیگر ر ١٧۴۶میتوانم بھ شما بگویم كھ از سال 

دوران، من جز داستانھاي تخیلي و عاشقانھ چیزي نمیخواندم، ولي آثار شما بھ طور تصادفي بھ دستم 
بھ این . افتادند، و از آن پس ھرگز از خواندن آنھا بازنایستادھام و نسبت بھ كتابھایي كھ تمایلي نداشتھام

قترین وسیلھ سرگرمي خود، متوجھ خالق ذوق و سلیقھ خود ترتیب، من بھ طور مداوم، بھ عنوان عمی
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رسالھ (من اینك سرگرم خواندن . بدون شك، آقا، اگر من دانشي داشتھ باشم، آن را مدیون شما ھستم. میشوم
  . ھستم و مایلم ھر صفحھ آن را از بر كنم) درباره تاریخ عمومي

آالمبر، مادام ژوفرن، گریم، و /با ولتر، دیدرو، دكاترین در سراسر عمر خود یا تا ھنگام مرگ این افراد 
او بھ وجوھي كھ ولتر براي كاالس و سیروان . بسیاري از سرشناسان فرانسوي دیگر در مكاتبھ بود

قبال متذكر شدیم كھ چگونھ كاترین دستور داد تا مقادیر زیادي از ساعتھایي كھ . جمعآوري میكرد كمك كرد
اگر بتوان حرف این (رابھایي كھ كارگران ولتر میبافتند و گاھي خود ولتر در فرنھ ساختھ میشدند، و جو

براي ولتر مایھ افتخار بود كھ تاجداران بر وي . میبافت، بھ روسیھ حمل شوند) روباه پیر را باور كرد
ولتر با عھده گرفتن نقش نماینده مطبوعاتي كاترین در فرانسھ، خوبیھاي او را جبران . چنین ارجي نھند

من میدانم كھ كاترین بھ : ((او كاترین را از دست داشتن در مرگ پطر سوم مبرا دانست و نوشت. میكرد
ولي اینھا مطالب خانوادگي ھستند كھ ; خاطر چیزھاي جزئي درباره شوھرش مورد سرزنش قرار میگیرد

كاترین از او حمایت وي از دوستان خود تقاضا كرد كھ در پشتیباني وي از .)) من در آنھا دخالتي نمیكنم
  : آرژانتال نوشت/و در این زمینھ بھ د; كنند

ما باید حسن شھرت او را در پاریس، در . یك خواھش دیگر از شما دارم، و آن درباره كاترین من است
من دالیل محكمي براي این عقیده دارم كھ آقایان دوك پراسلن و دوك . میان اشخاص ارزشمند، برقرار كنیم

با این وصف، میدانم كھ او در مرگ آن مرد . را با وجدانترین زن جھان نمیپندارندشوازول وي 
عالوه بر آن، وي بزرگترین احمقي بود كھ تاكنون بر تخت سلطنت جلوس . میخوارھاش نقشي نداشتھ است

; ما بھ خاطر شھامت كاترین در بھ زیر آوردن شوھرش از تخت سلطنت، رھین منت او ھستیم. كرده است
را وي با درایت و افتخار حكومت میكند، و ما باید از تاجداري كھ رواداري مذھبي را در سراسر طول زی

بنابراین، از شما خواھش دارم درباره . درجھ ھمگاني كرده است تجلیل و تحسین كنیم ١٣۵جغرافیایي 
  . كاترین زیاد تعریف كنید

مادام دو شوازول و ; یس كامال شرم آور استمادام دو دفان عقیده داشت كھ این گونھ برائت امپراطر
نمیشد از پراسلن و شوازول، كھ امور خارجي فرانسھ را ھدایت . ھوریس والپول آن را محكوم كردند

میكردند، انتظار داشت از امپراطریسي كھ با نفوذ فرانسھ در لھستان مخالفت میكرد و بھ مبارزه با آن در 
وقتي او شنید كھ ایوان ششم بھ قتل ; ود ولتر گاھي دچار تردید میشدخ. تركیھ برخاستھ بود تحسین كنند

ما باید قدري از شور و حرارت خود را در مورد كاترین تعدیل ((رسیده است، با اندوه اعتراف كرد كھ 
 ١٨(در این ھنگام ; ولي طول نكشید كھ او بھ تمجید از برنامھ قانونگذاري كاترین، لھستان پرداخت.)) كنیم
وقتي كاترین بھ جنگ تركیھ رفت، ولتر از . را بھ كاترین داد)) سمیرامیس شمال((ولتر عنوان ) ١٧۶٧مھ 

دست كشید تا جھاد وي را براي نجات مسیحیان از مسلمانان ) كلیساي كاتولیك)) (مایھ ننگ((حملھ بھ 
  . مورد ستایش قرار دھد

وقتي كاترین شنید . و این ھم دالیل محكمي داشت دیدرو نیز بھ ھمان اندازه مسحور زیباي تاجدار شده بود،
كھ دیدرو قصد دارد كتابخانھ خود را بفروشد تا براي دختر خود جھیزیھ تھیھ كند، بھ نماینده خود در 

لیور مطالبھ كرد و  ٠٠٠،١۶دیدرو ; پاریس دستور داد آن را بھ ھر قمیتي كھ دیدرو مطالبھ میكند بخرد
 ١٠٠٠خواست تا كتابھا را تا زمان مرگ خود نگاه دارد، و با حقوق سالي  سپس از دیدرو. دریافت داشت

عالوه بر آن، كاترین حقوق بیست و پنج سال وي را پیش پرداخت . لیور از طرف وي محافظ آنھا باشد
وقتي كاترین از او دعوت كرد از وي دیدن كند، . دیدرو یكشبھ شخصي ثروتمند و مدافع كاترین شد. كرد

انسان در مدت زندگي یك بار باید چنین زني : ((او میگفت. ختي میتوانست این دعوت را رد كنددیدرو بس
سوم ژوئن (دیدرو، كھ وضع مالي ھمسر و دخترش را مرتب كرده بود، بھ سن شصت سالگي .)) را ببیند
د و از مدت دو ماه در الھھ وقت گذران. سفر طوالني و ناھموار بھ سن پطرزبورگ را آغاز كرد) ١٧٧٣

ولي با دقت از ; شھرت خود جرعھ نوشي كرد، و سپس از طریق درسدن والیپزیگ بھ راه خود ادامھ داد
ضمن سفر دوبار شدیدا . برلین و فردریك احتراز كرد، زیرا اظھارات نیشداري درباره فردریك كرده بود

او . ھ حضور ملكھ پذیرفتھ شداكتبر بھ سن پطرزبورگ رسید، و روز دھم ب ٩در تاریخ . بھ قولنج مبتال شد
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كاترین از .)) از ھنر آرامش بخشیدن بھ شخص اطالع ندارد) كاترین(ھیچ كس بھتر از او : ((گزارش داد
او چنین كرد، و بھ شیوه عادي خود حركات دست و . صحبت كنند)) دو مرد((او خواست بیپرده و مانند 

. ي نكات، با دست بھ رانھاي امپراطریس میزدبدن خود را بھ صحبتش میافزود، و براي اثبات پارھا
  . دیدرو شما شخص عجیبي است: كاترین بھ مادام ژوفرن نوشت

من ناچار شدھام بھ خاطر . ھر بار كھ من مصاحبھاي با او میكنم، رانھایم ضرب دیده و كامال سیاه میشوند
مانند ولتر در مورد فردریك،  دیدرو مدتي كوشید تا،.)) حفظ خود و اعضاي بدنم، میزي میانمان بگذارم

; نقش یك دیپلومات را بھ عھده بگیرد و روسیھ را از اتحاد با اتریش و پروس بھ اتحاد با فرانسھ سوق دھد
طولي نكشید كھ كاترین با موضوعھایي كھ بھ حرفھ دیدرو نزدیكتر بودند فكر او را از این گونھ امور 

كاترین گفت چگونھ میتوان روسیھ را بھ صورت آرمانشھر دیدرو بھ طور نسبتا مشروح بھ . منحرف كرد
بعدھا او این مذاكرات را . كاترین با سرور و نشاط بھ حرفھاي او گوش داد، ولي شكاك باقي ماند; درآورد

  : فیلیپ دو سگور نوشت چنین بھ خاطر آورد -در نامھاي كھ بھ كنت لویي 

گر من حرفھاي او را باور كرده بودم، ھمھ چیز در ا. من با او زیاد و بكرات صحبت كردم، ولي میشد
قانونگذاري، دستگاه دولتي، امور مالي، ھمھ چیز زیر و رو میشد تا براي . كشورم بكلي دگرگون شده بود
آقاي : ((سپس در حالي كھ بیپرده با او صحبت میكردم، بھ وي گفتم. ... نظریات غیرعملي جا باز شود
انسان . آنچھ كھ فكر درخشان شما الھامبخش آن بوده است گوش دادھام دیدرو، من با كمال مسرت بھ

شما . ... میتواند با ھمھ اصول خوب شما یك كتاب درست كند، ولي در عمل كارش بكلي خراب خواھد شد
ولي من، كھ امپراطریس ناچیزي بیش نیستم، با ... تنھا روي كاغذ عمل میكنید كھ تحمل ھمھ چیز را دارد، 

از آن پس وي تنھا .)) ... سانھا سروكار دارم كھ بھ میزان متفاوتي قابل تحریك و قلقلكي استپوست ان
  . درباره ادبیات صحبت كرد

درباره تعلیمات علیاحضرت امپراطریس ((وقتي كاترین بھ یادداشتھایي برخورد كھ دیدرو تحت عنوان 
)) كلمات واقعا بچگانھ((و بھ عنوان  )پس از مرگ دیدرو(نوشتھ بود، آنھا را )) براي تدوین قوانین

با این .)) میتواند نھ اطالع از واقعیات، نھ دوراندیشي، و نھ بصیرت بیابد((توصیف كرد كھ در آنھا انسان 
وصف، كاترین از مصاحبھ نشاطانگیز دیدرو لذت میبرد، و در مدت اقامت طوالني او، تقریبا ھر روز با 

   .میكردوي صحبت 

دیدرو پس از پنج ماه سرمستي ناشي از دوستي با كاترین و احساس ناراحتي از دربارش، عازم موطن 
كاترین دستور داد كالسكھ مخصوصي برایش ساختھ شود تا در آن بتواند براحتي بھ عقب تكیھ . خود شد

بھ كاترین یادآوري  و دیدرو جواب داد ھیچ، ولي; او از دیدرو پرسید چھ ھدایایي باید برایش بفرستد. دھد
روبل  ١۵٠٠ھا را  دیدرو این ھزینھ; ھاي سفرش را بھ وي مسترد نداشتھ است كرد كھ او ھنوز ھزینھ

روبل بھ اضافھ یك انگشتري گرانقیمت بھ او داد، و افسري را مامور كرد كھ  ٣٠٠٠كاترین . برآورد كرد
  . ا حقشناسي از كاترین تحسین و تمجید كردوقتي دیدرو بھ پاریس بازگشت، ب. وي را تا الھھ ھمراھي كند

روسو بھ نحو دردناكي از نظر خلق و خو و افكار در قطب . كاترین درصدد نزدیك شدن با روسو برنیامد
ولي كاترین دوستي ملشیور گریم را جلب كرد، زیرا میدانست كھ نشریھ او بھ . مخالف كاترین قرار داشت

گریم نخستین گام را با پیشنھاد ارسال نشریھ خود . پاییان متنفذ میرسدنام كورسپوندانس لیترر بھ دست ارو
وقتي گریم در . روبل بھ او میپرداخت ١۵٠٠كاترین موافقت كرد، و سال ; براي كاترین برداشت) ١٧۶۴(

جزو مالزمان شاھزاده ھسن دارمشتات براي شركت در مراسم ازدواج خواھر این شاھزاده  ١٧٧٣سال 
كاترین او را خیلي از دیدرو . ل بھ سن پطرزبورگ رفت، براي نخستین بار كاترین را دیدبامھیندوك پاو
ھاي آن دنیاي پاریسي كھ با ادبیات، فلسفھ، ھنر، زنان، و  و كھ او درباره كلیھ جنبھ; واقعبینتر یافت

 ١٧٧۴ -  ١٧٧٣در طي زمستان . سالونھاي خود وي را مسحور میداشت اطالعات بسیار مفیدي دارد
: درباره این مالقاتھا بھ ولتر نوشت. كاترین تقریبا ھر روز از گریم دعوت میكرد با او صحبت كند

ولي ما آن قدر مطلب داریم بھ ھم بگوییم كھ ; مصاحبت با آقاي گریم براي من سرورانگیز است((
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این مذاكرات،  در جریان پر حرارت.)) صحبتھاي ما بیشتر داراي جنبھ اشتیاق بودھاند تا نظم و تسلسل
كھ باید با رسیدن بھ ) بھ طوري كھ خودش توصیف میكند(كاترین ناچار بود بكرات بھ خودش یادآوري كند 

غذاي روح، تسالي قلب، ((ھاي كاترین بھ عنوان  گریم در حالي كھ جذبھ. امور كشور نان خود را درآورد
او بار . شیفتھ كرده بود، بھ پاریس بازگشت او را سخت)) افتخار فكر من، مایھ سرور روسیھ، و امید اروپا

. از سن پطرزبورگ دیدن كرد و مدت یك سال تقریبا ھر روز كاترین را میدید ١٧٧۶دیگر در سال 
كاترین از او تقاضا كرد در روسیھ بماند و بر تجدید سازمان آموزش و پرورش در آن سرزمین نظارت 

و وقتي شنید كھ مادام ; كاترین حسود نبود. ینھ تنگ شده بوداپ/كند، ولي گریم دلش براي پاریس و مادام د
اپینھ در تنگناي مالي است، بھ طور غیرمستقیم و با ظرافت خاص، بھ اندازه رفع نیازش برایش پول /د

گریم بھ عنوان نماینده كاترین در پاریس براي خرید آثار ھنري و ماموریتھاي  ١٧٧٧از سال . فرستاد
دوستي او نسبت بھ كاترین بدون تیرگي یا مشكلي، تا پایان عمر كاترین ادامھ . ھ میكردمحرمانھ انجام وظیف

  . یافت

دایرھالمعارف را بھ )) فیلسوفان((نتایج این نوسانھا میان استبداد و فلسفھ چھ بود تا آنجا كھ كاترین دوستي 
ست فرانسھ، و در نتیجھ سیا; عنوان نمایندگان مطبوعاتي خود در فرانسھ جلب كرد، اثر آن ھیچ بود

مورخان فرانسوي نسبت بھ روسیھ، كھ سد راه ھدفھاي فرانسھ در اروپاي خاوري شده بود، شدیدا 
  . خصومتآمیز بود

ولي تحسیني كھ كاترین از قھرمانان نھضت روشنگري فرانسھ میكرد از روي خلوص نیت بود، و این 
چنانچھ این تحسین ساختگي بود، نمیتوانست این . تحسین مدتھا قبل از بھ قدرت رسیدن وي آغاز شده بود

فرانسوي بھ اروپایي ارتباط كاترین با طرز تفكر . گونھ برخوردھاي طوالني با دیدرو و گریم را تحمل كند
كردن طبقھ باسواد روسیھ و تعدیل نظر كشورھاي غربي نسبت بھ روسیھ بھ عنوان یك جانور غول آسا 

بسیاري از روسھا از سرمشق كاترین پیروي كردند، با نویسندگان فرانسوي مكاتبھ كردند، و . كمك كرد
وني از روسھا بھ دیدن پاریس شتافتند، تعداد روزافز. نفوذ فرھنگ آداب و ھنر فرانسوي را احساس كردند

و با آنكھ بسیاري از آنھا وقت خود را بھ ماجراھاي جنسي تخصیص میدادند، عده زیادي از آنان نیز بھ 
ھا، و دربار رفت و آمد میكردند، ادبیات و فلسفھ فرانسوي میخواندند، و افكاري با خود بھ  سالونھا، موزه

  . نھ سازي براي تجلي ناگھاني ادبیات روسي در قرن نوزدھم سھیم بودندروسیھ بازمیگرداندند كھ در زمی

IV  - كشوردار  

در نسخھاي كھ وي از . بسختي میتوان درباره نیات خوب كاترین در سالھاي نخستین سلطنتش تردید كرد
  :تلماك اثر فنلون داشت این تصمیمات و تعلیمات مورد توجھ قرار گرفتھ و مشخص شده بودند

بیاموزید كھ بدون تسلیم بالشرط در برابر افراد بشر آنھا را مورد ; ر را مورد مطالعھ قرار دھیدنوع بش
بھ دنبال شایستگي واقعي بگردید، ولو اینكھ شایستگي در انتھاي دیگر جھان باشد، زیرا . استفاده قرار دھید

  . معموال شایستگي با بیتكلفي و گوشھگیري ھمراه است

بھ آنھا كھ . سان شوید، بھ آنھا تفھیم كنید كھ شما بھ تمجید اھمیت میدھید نھ بھ تملقنگذارید طعمھ چاپلو
و براي نام نیك شما بیشتر اھمیت قائلند تا براي ... شھامت آن را دارند كھ با نظر شما ابراز مخالفت كنند 

  . لطف شما، اعتماد داشتھ باشید

نگذارید رفعت مقام شما مانع از آن شود كھ با . شیدمودب، انسان، خودش برخورد، شفیق، و آزاد فكر با
ولي توجھ كنید كھ این . مھرباني افراد كوچك را مورد تفقد قرار دھید و خود را در جاي آنان بگذارید

از ھرگونھ تصنع روي . ... مھرباني قدرت و اختیار شما را ضعیف نكند و احترام آنھا را كاھش ندھد
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ا شما را چنان آلوده كند كھ وادارتان سازد اصول دیرینھ شرافت و فضیلت را از اجازه ندھید دنی. بگردانید
  . ... دست بدھید

  . من بھ خداوند متعال سوگند یاد میكنم كھ این كلمات را در قلب خود منقوش سازم

كاترین با پشتكار خود را از ھر موضوع مرتبطي مطلع نگاه میداشت و دستورھاي مشروحي درباره ھزار 
ع موضوع، از آموزش ارتش و فعالیتھاي صنعتي گرفتھ تا طرز آرایش درباریان خود و روي صحنھ نو

  : یكي از نخستین و غیر دوستانھترین زندگینامھ نویسان وي میگوید. آوردن اپرا و نمایشنامھ، مینوشت

ت چگونھ از ولي او میدانس. جاھطلبي، اشتیاق تند كاترین بھ لذت جویي را در روح وي خاموش نمیكرد
لذات دست بكشد و روي آوردن بھ امور را بھ جدیترین وجھ انجام دھد، و صرف مساعي خود بھ امور 

او در تمام مذاكرات و بررسیھاي شورا شركت . دولتي را بھ صورت خستگي ناپذیرترین عمل درآورد
. ا میكرد یا اظھار میداشتمیكرد، گزارشھاي سفیران خود را میخواند و پاسخھایي را كھ باید داده شود انش

  . او تنھا جزئیات امور را بھ وزیران خود واگذار میكرد، و تازه بازھم مراقب اجراي آن بود

، تنوع، تناقضات، ھرج و مرج قوانین موجود )ده ھزار(وظیفھ حكومت بر خاك وسیعش بھ علت تعداد 
قشي را ایفا كند كھ یوستینیانوس اول او كھ امیدوار بود براي روسیھ ھمان ن. تقریبا غیرممكن شده بود

كارگزاران دولتي  ١٧٧۶دسامبر  ١۴امپراطور بیزانس براي قلمرو خود ایفا قدرت خود را تحكیم كند، در 
و كارشناسان قضایي را از ھمھ نقاط امپراطوري بھ مسكو احضار كرد تا تجدیدنظر كامل و تدوین قوانین 

نوشت كھ ) تعلیمات(ن تدارك براي آمدن آنھا، خود یك سلسلھ ناكاز روسیھ را بھ عھده بگیرند، او بھ عنوا
این تعلیمات حكایت از آن . در آن اصولي كھ قوانین تازه باید براساس آنھا تدوین شوند، توصیف شده بودند

كاترین در آغاز چنین میگفت كھ . داشت كھ وي آثار مونتسكیو، بكاریا، بلكستون، و ولتر را خوانده است
. داشتھ باشد)) اصول اروپایي((ھ باید یك كشور اروپایي تلقي شود و باید یك قانون اساسي مبتني بر روسی

بھ نظر وي، مفھوم این امر یك حكومت مشروطھ نبود كھ در آن سلطان تابع مجلس مقننھاي باشد كھ بھ 
حتي بھ محدودیت  وسیلھ مردم انتخاب شده باشد، زیرا سطح آموزش در روسیھ اجازه نمیداد كھ حق راي

بلكھ منظور از آن حكومتي بود كھ در آن حكمران، با آنكھ مآال ; آنچھ در انگلستان وجود داشت برقرار شود
  . تنھا منبع قانونگذاري است، با اطاعت از قانون فرمانروایي كند

سال و خاوند، و یعني نظام وفاداري و خدمات متقابل میان دھقان و واسال، وا - كاترین از نظام فئودالیتھ 
 ١٧۶۶پشتیباني میكرد و آن را براي نظم اقتصادي، سیاسي، و نظامي در روسیھ سال  - خاوند و پادشاه 

كھ سرزمیني بود مركب از جوامعي كھ بھ علت مشكالت مواصالتي و حمل و نقل، از یكدیگر و از مركز (
اشت كھ حقوق اربابان بر سرفھایشان ولي اصرار د; غیرقابل اجتناب میدانست) حكومت تقریبا مجزا بودند

باید توسط قانون تعریف و محدود شود، سرفھا باید حق تملك داشتھ باشند، و حق محاكمھ و مجازات سرفھا 
باید از خاوندان فئودال بھ امناي صلحي منتقل شود كھ در برابر دادگاه ایالتي جوابگو باشند، و این دادگاه 

كلیھ محاكمات باید علني باشند، شكنجھ نباید بھ كار برده شود، و اعدام باید . ھم در برابر پادشاه مسئول باشد
در میان این ھمھ معتقدات گوناگون، ((; عبادتھاي مذھبي باید آزاد باشند. ھم قانونا و ھم عمال لغو شود

از طرف  این ناكاز، قبل از اینكھ بھ چاپ برسد،.)) زیانبارترین اشتباه عدم رواداري مذھبي خواھد بود
آنھا بھ وي ھشدار دادند ھر تغییر ناگھاني از رسوم موجود روسیھ را بھ . كاترین بھ مشاورانش تسلیم شد

و كاترین ھم بھ آنھا اجازه داد پیشنھادھایش را، خصوصا آنھایي را كھ مربوط بھ ; كام بینظمي خواھد افكند
ا وجود تعدیلي كھ در آنھا بھ عمل آمده بود، در وقتي این ناكاز، ب. آزادي تدریجي سرفھا بودند، تعدیل كنند

امپراطریس یك . در ھلند منتشر شد، روشنفكران اروپا را با شور و شوق بھ تمجید واداشت ١٧۶٧سال 
نسخھ از آن را مستقیما براي ولتر فرستاد، و ولتر ھم، مطابق معمول، نسبت بھ آن اداي احترام كرد و 

یكي از تضمینھاي جاودانھ بودن شما، یعني مجموعھ قوانین شما را كھ بانوي من، شب گذشتھ من : ((گفت
این قوانین، بھ . امروز من ترجمھ آن را بھ فرانسھ آغاز كردھام. بھ آلماني ترجمھ شده بود دریافت داشتم

ولتر .)) زبان چیني، و بھ ھمھ زبانھا ترجمھ خواھد شد، و براي ابناي بشر ھمچون سروش غیب خواھد بود
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فاتحان در پشت سر آنان ; قانونگذاران در معبد افتخار نخستین مقام را دارند: ((ھاي بعدي افزود نامھدر 
دولت فرانسھ فروش تعلیمات را در .)) در نظر من، تعلیمات زیباترین بناي قرن است. قرار میگیرند

  . فرانسھ ممنوع كرد

تشكیل جلسھ داد ارائھ  ١٧۶٧اوت  ١٠كھ در ) )ھیئت تھیھ پیش نویس قوانین جدید((تعلیمات تعدیل شده بھ 
نفر از میان  ١۶١: ھاي مختلف انتخاب شده بودند عضو تشكیل میشد كھ توسط گروه ۵۶۴این ھیئت از . شد

نفر از عشایر  ٣۴نفر از میان قزاقھا،  ۵۴نفر از میان دھقانان آزاد،  ٧٩نفر از شھرھا،  ٢٠٨نجبا، 
روحانیان بھ عنوان یك طبقھ نماینده . نفر از میان دولتیھا ٢٨، و )ياعم از مسیحي و غیرمسیح(غیرروسي 

نظیر اتاژنرو )) ھیئت((از بعضي جھات، این . نداشتند، و از سرفھا نیز اصوال نمایندھاي تعیین نشده بود
و مانند آن مجمع كھ شھرت بیشتري دارد، نمایندگان ; در پاریس تشكیل شد ١٧٨٩بود كھ بعدا در سال 

ھاي انتخاباتي خود را نزد دولت  یي از شكایات و پیشنھادھایي براي اصالح وضع از حوزهصورتھا
این اسناد بھ امپراطریس تسلیم شدند و ارزیابي ارزندھاي از شرایط و اوضاع امپراطوري در . آوردند

  . اختیار امپراطریس و دستیارانش قرار دادند

میتوانست امپراطریس را در مورد اوضاع و نیازھاي ھر اختیار قانونگذاري نداشت، بلكھ )) ھیئت((این 
براي نمایندگان، آزادي بیان و . طبقھ یا منطقھ راھنمایي كند، و براي قانونگذاري پیشنھادھایي ارائھ دھد

بعضي از آنھا پیشنھاد كردند كھ ھمھ سرفھا آزاد شوند، و بعضیھا خواستار . مصونیت شخصي تضمین شد
بھ عنوان تنفس )) ھیئت((، ١٧۶٧در دسامبر . سرفھا وسعت و گسترش بیشتري یابد آن بودند كھ حق تملك

 ٢٠٣)) ھیئت((بر روي ھم . بھ سن پطرزبورگ نقل مكان داد ١٧۶٨كار خود را تعطیل كرد، و در فوریھ 
، بھ طور نامحدودي بھ كار خود پایان داد، زیرا جنگ با تركیھ ١٧۶٨دسامبر  ١٨در ; جلسھ تشكیل داد

  . اري از نمایندگان را بھ جبھھ خواندبسی

ھیئتھاي ((واگذار شد، و بعضي از این )) ھیئتھاي فرعي((وظیفھ تھیھ پیش نویس قوانین مورد نظر بھ 
كاترین بھ طور . بھ تشكیل جلسھ ادامھ دادند، ولي ھیچ مجموعھ قوانیني تدوین نشد ١٧٧۵تا سال )) فرعي

ھیئت مرا در مورد ھمھ : ((او میگفت. ناراضي نبودكلي از این نتیجھ غیرمشخص و غیرقاطع 
من اینك میدانم چھ چیز الزم است، و مساعي خود را باید صرف . امپراطوري روشن و مطلع كرده است

این ھیئت درباره ھمھ قسمتھاي قوانین بتفصیل بررسي كرده و امور مربوط را تحت . چھ چیزي بكنم
; گر بھ خاطر جنگ با تركیھ نبود، من كار بیشتري انجام داده بودما. سرفصلھایي تنظیم و تقسیم كرده است

در عین حال، وي .)) ھاي مذاكرات ناشناختھ بود ولي وحدتي متداول شده است كھ تاكنون در اصول و شیوه
ھیئت قبل از پایان كار خود، پیشنھاد . بھ نجبا نشان داده بود كھ قدرتش بر چھ شالوده وسیعي قرار دارد

خوانده )) مادر كشور((كاترین امتناع كرد، ولي قبول كرد كھ ; عنوان بزرگ بھ كاترین داده شود كرد كھ
  . شود

یكي از این دو الغاي شكنجھ، دیگري برقراري : دو پیشنھاد از پیشنھاد كاترین بھ صورت قانون درآمدند
مي اجازه میداد كھ با بھ كلیساي كاتولیك رو: آزادي مذھبي گسترش بسیار یافت. رواداري مذھبي بود

از یسوعیان حتي پس از انحالل فرقھ آنھا توسط پاپ كلمنس چھاردھم ; كلیساي ارتدوكس یونان رقابت كند
كاترین بھ . و بھ تاتارھاي ولگا اجازه میداد كھ مساجد خود را از نو بسازند; ، حمایت میكرد)١٧٧٣(

احتماال بھ خاطر (مالیاتھاي خاص قرار داد و  یھودیان اجازه ورود بھ روسیھ داد، ولي آنھا را مشمول
یا ناسازگاران )) راسكولنیكي((او . محل اقامت آنان را بھ مناطق خاصي محدود كرد) امنیت خود آنھا

ما واقعا متعصباني داریم : ((بھ ولتر نوشت; مذھبي را آزاد گذارد كھ بدون مانع مراسم خود را بجاي آورند
ولي اگر متعصبان كشورھاي دیگر ; اذیت دیگران نیستند، خود را میسوزانندكھ چون دیگر مورد آزار و 

فرانسھ خصوصا از اینكھ كاترین )) فیلسوفان.)) ((ھم ھمین كار را بكنند، زیان بزرگي بھ بار نخواھد آمد
بعضي از آنان شكایت داشتند كھ كاترین ھنوز در مراسم . كلیساي روسیھ را تابع دولت كرد خرسند بودند

آنھایي كھ سالخوردھتر بودند پي برده بودند كھ حضور ; )ولتر ھم در شمار آنان بود(مذھبي شركت میكند 
 ٢۶كاترین با فرماني كھ در . وي در این گونھ مراسم براي حفظ وفاداري مردم غیرقابل اجتناب است
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پس، حقوق روحانیان از آن . صادر كرد ھمھ زمینھاي كلیسا را تبدیل بھ امالك دولتي كرد ١٧۶۴فوریھ 
. ارتدوكس توسط دولت پرداخت میشد، و بھ این ترتیب، از پشتیباني آنان از دولت اطمینان حاصل شد

ھا بستھ شدند، و آنھا كھ دایر ماندند اجازه نداشتند بیش از تعداد معیني سالك تازه كار  بسیاري از صومعھ
مازاد درآمد موسسات وابستھ بھ كلیسا صرف . شدبپذیرند، و سن قانوني براي میثاق بستن ھم باال برده 

ھم روحانیان و ھم نجبا با گسترش آموزش و پرورش . ھا و بیمارستانھا شد تاسیس مدارس، آسایشگاه
ھاي مردم باعث انحراف مذھبي،  عمومي مخالف بودند، زیرا بیم آن داشتند كھ رواج دانش در میان توده

در اینجا، مانند جاھاي دیگر، كاترین با . اجتماعي را بھ خطر اندازدبیاعتقادي، و فرقھ بندي شود و نظم 
  : او بھ گریم متوسل شد. آرمانھاي آزاد منشانھ آغاز كرد

دوستان فیلسوف من، لحظھاي گوش دھید، اگر شما این لطف را داشتھ باشید كھ طرحي براي اشخاص 
من كھ در پاریس ... ار محبوب خواھید بود جوانسال از آموزش الفبا تا دانشگاه بریزید، دلفریب و بسی

من سخت در فكر ایجاد و اداره . ... تحصیل و زندگي نكردھام، در این مورد نھ دانشي دارم و نھ بصیرتي
تا زماني كھ شما با تقاضایم موافقت نكنید، در . ... یك دانشگاه، یك دبیرستان و یك مدرسھ ابتدایي ھستم

  ! البتھ مطمئنا آنچھ را كھ میخواھم، تھیھ خواھم كرد. اھم پرداختبھ جستجو خو) دایرھالمعارف(

وي در سوئد، آلمان، . در خالل این احوال، كاترین تحت تاثیر اطالعات آموزشي ایوان بتسكي قرار گرفت
بھ سالون مادام ژوفرن رفت و آمد كرده، دایرھالمعارف ; ھلند، ایتالیا، و فرانسھ بھ سیر و سفر پرداختھ بود

ا مورد مطالعھ قرار داده، كاترین مدرسھاي در مسكو براي اطفال سرراھي تاسیس كرد كھ تا سال ر
یك مدرسھ  ١٧۶۵یك مدرسھ پسرانھ و در  ١٧۶۴در ; چھل ھزار فارغ التحصیل بیرون داد ١٧٩۶

صومعھ سمولني بھ موسسھ سمولني براي دختران  ١٧۶۴در سال ; دخترانھ در سن پطرزبورگ باز شد
كاترین نخستین فرمانرواي روسي بود ; تبدیل شد كھ تقلیدي از موسسھ سن سیر مادام دو منتنون بودنجبا 

او در اثر كمیابي معلمان واجد شرایط با اشكال روبھرو شد و . كھ براي آموزش زنان كاري انجام داد
در سال . ا فرستادشاگردان روسي را براي تحصیل تعلیم و تربیت بھ انگلستان، آلمان، اتریش، و ایتالی

  . یك دانشسرا تاسیس شد ١٧٨۶

كاترین كھ اصالحات آموزشي یوزف دوم را در اتریش میستود، از او تقاضا كرد شخصي را كھ با 
این شخص طرحي براي او تنظیم . یوزف تئودور یانكوویچ را فرستاد. شیوھاش آشنا باشد بھ او قرض دھد

در شھر اصلي ). ١٧٨۶اوت  ۵(منتشر ساخت )) مدارس عموميقانون ((كرد كھ كاترین آن را بھ عنوان 
. ایالت یك مدرسھ متوسطھ دایر شد ٢۶ھر والیت یك مدرسھ ابتدایي، و در ھر یك از شھرھاي عمده 

در این مدارس تنبیھات بدني مجاز نبود، و . درھاي این مدارس بھ روي ھمھ اطفال، از ھر طبقھ، باز بودند
این طرح بیشتر بھ این علت با ناكامیابي روبھرو شد كھ والدین . ت فراھم میشدمعلم و كتاب از طرف دول

در مدت ده سال فاصلھ . ترجیح میدادند بھ جاي فرستادن اطفال خود بھ مدرسھ، از آنھا در خانھ كار بكشند
; واحد رسید ٣١۶بین تاسیس این مدارس عمومي و مرگ كاترین، تعداد آنھا بكندي از چھل واحد بھ 

در سال . نفر افزایش یافتند ٣۴١،١٧نفر بھ  ٣٩٨،۴نفر، و شاگردان از  ٧۴۴نفر بھ  ١٣۶علمان از م
  . روسیھ از لحاظ تعلیمات عمومي ھنوز از كشورھاي غربي خیلي عقبتر بود ١٧٩۶

یك مدرسھ . تعلیمات عالیھ بھ شكلي نارسا توسط دانشگاه مسكو و فرھنگستانھاي ویژه تدارك میشد
، كھ از قدیم ))فرھنگستان علوم. ((تاسیس شد ١٧٧٣و یك فرھنگستان معادن در  ١٧٧٢بازرگاني در سال 

ر پرنسس ، بھ اصرا١٧٨٣در . وجود داشت، توسعھ یافت و وجوه كامال مكفي در اختیارش قرار گرفت
براي بھبود زبان، تشویق ادبیات، و مطالعھ تاریخ )) فرھنگستان روسیھ((داشكووا و تحت ریاست وي، 

این فرھنگستان ترجمھ مجالت خارجي را منتشر میكرد و یك فرھنگ لغات تالیف كرد كھ میان . دایر شد
  . در شش بخش منتشر شد ١٧٩٩و  ١٧٨٩سالھاي 

گ و میر در روسیھ و كیفیت ابتدایي بھداشت عمومي و نظافت شخصي او كاترین كھ باال بودن میزان مر
را بھ وحشت انداختھ بود، پزشكان خارجي را بھ كشور آورد، یك دانشكده داروسازي در مسكو دایر كرد، 
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سھ بیمارستان جدید، یك پرورشگاه اطفال سرراھي، و . و اعتباراتي براي تولید ابزار جراحي فراھم ساخت
)) بیمارستان پنھاني((ستان در مسكو گشود، و در سن پطرزبورگ سھ بیمارستان، از جملھ یك یك تیمار

وي تلقیح علیھ آبلھ را در روسیھ متداول كرد، و وقتي  ١٧۶٨در سال . براي امراض مقاربتي، دایر كرد
از تلقیح داوطلب شد كھ سن چھلسالگي دومین فرد روسي باشد كھ مورد تلقیح قرار میگیرد، ترس عمومي 

تعداد كساني كھ ظرف یك ماه در اینجا تلقیح شدھاند : ((طولي نكشید كھ كاترین بھ ولتر اطالع داد; ریخت
ناپل نخستین مورد تلقیح خود  ١٧٧٢در سال .)) (بیش از تعدادي است كھ در یك سال در وین تلقیح شدھاند

  .)، از آبلھ مرد))كھ تلقیح نشده بود((لویي پانزدھم  ١٧٧۴را داشت، و در سال 

V -  اقتصاددان  

این عمل با مقاومت . كلیھ اراضي روسیھ بود) ١٧۶۵(یكي از اقدامات اساسي كاترین مربوط بھ مساحي 
تا پایان سلطنت كاترین، این مساحي شامل بیست ایالت از پنجاه ایالت شده بود، ; زیاد مالكان روبھرو شد

بھ موازات پیشرفت مساحي، امپراطریس با وضوحي دلسرد . دولي این كار تا اواسط قرن نوزدھم كامل نش
كننده متوجھ شد كھ اقتصاد روسیھ تا چھ حد براساس تشكیالت كشاورزي ملوك الطوایفي و سرف و 

دوكات براي بھترین مقالھ درباره آزادي  ٠٠٠،١وي جایزھاي بھ مبلغ  ١٧۶۶در سال . خاوندي قرار دارد
ھمھ دنیا ((او استدالل میكرد كھ . شاپل بود -ال  -آبھ اھل اكس / ه بئارده دول برنده جایز. سرفھا تعیین كرد

با تبدیل زارعان بھ مالكان زمینھایي ((و پیشبیني كرد كھ )) از سالطین میخواھند كھ سرفھا را آزاد كنند،
كاترین ھشدار ولي مالكان نجیبزاده بھ . تولیدات كشاورزي افزایش بسیاري خواھند یافت)) كھ كشت میكنند،

دادند كھ اگر دھقانان بھ زمین و ارباب خود وابستھ نشوند، بھ شھرھا یا، با احساس مسئولیت كمتر، از یك 
دھكده بھ دھكدھاي دیگر مھاجرت خواھند كرد، و این وضع موجب ھرج و مرج خواھد شد، تولید را مختل 

  . ت در ارتش و نیروي دریایي خواھد شدخواھد كرد، و مانع گرفتن فرزندان نیرومند دھقانان براي خدم

كاترین بھتزده شده بود و با احتیاط پیش میرفت، زیرا نجبا پول و سالح الزم را براي سرنگون كردن وي 
در اختیار داشتند، و چنانچھ درصدد چنین كاري برمیآمدند، میتوانستند بھ پشتیباني روحانیان، كھ بھ خاطر 

كاترین از بینظمي احتمالي ناشي از نقل . خود ناخشنود بودند، متكي باشنداز دست دادن زمینھا و رعایاي 
و انتقال كلي دھقانان آزاد شده بھ شھرھایي كھ آمادگي جا دادن و غذا دادن و كار دادن بھ آنھا را نداشتند 

 ھا تجدید كرد، و او فرمان پطر سوم را دایر بر منع خرید سرف براي كار در كارخانھ. بیمناك بود
كارفرمایان را ملزم داشت كھ دستمزد كارگران خود را بھ صورت وجھ نقد بپردازند و شرایط كار را بھ 

حتي با وجود این، وضع سرفھاي صنعتي بھ ; صورتي كھ ماموران شھر یا شوراھاي ده تعیین میكنند
اسیس میكرد كاترین نظام سرفداري را در شھرھایي كھ ت. صورت بردگي سنگدالنھ و گیج كنندھاي بود

و، در برابر پرداخت ناچیزي، سرفھایي را كھ در زمینھاي بازیافتي از كلیسا كار میكردند . ممنوع ساخت
ولي زیانھاي ناشي از عمل او در اعطاي مكرر زمین بھ مرداني كھ بھ عنوان سرداران سپاه، . آزاد كرد

بر اثر ; مات اصالحیش میچربیدندكشورداران، یا عشاق بھ وي خوش خدمتي كرده بودند بر محاسن اقدا
نسبت سرفھا در جمعیت روستاھا از . دھقان آزاد تبدیل بھ سرف شدند ٠٠٠،٨٠٠ھمین زمین بخشیھا 

 ٠٠٠،۶٠٠،٧درصد در پایان آن افزایش یافت، و تعداد سرفھا از  ۵.۵۵درصد در آغاز سلطنت بھ  ۴.۵٢
، تسلیم )١٧٨۵(خود )) یتآمیز بھ نجیبزادگانھاي عنا نامھ((كاترین با . نفر رسید ٠٠٠،٠٠٠،٢نفر بھ 

او معافیت آنھا را از مالیات سرانھ، تنبیھات بدني، و خدمت نظام، و . خویش را در برابر نجبا تكمیل كرد
حق آنان دایر بر اینكھ تنھا توسط ھمگنان خود محاكمھ شوند، بھ استخراج معادن در اراضي خود بپردازند، 

ظلم و . د، و بھ میل خود بھ خارج سفر كنند را مورد تایید مجدد قرار دادصاحب موسسات صنعتي باشن
بیرحمي را از جانب مالكان ممنوع ساخت، ولي با منع اینكھ سرفھا شكایات خود را نزد وي بفرستند، این 

  . ممنوعیت بالاثر شد

در فاصلھ ; سل میشدنددھقانان كھ بھ این ترتیب وادار بھ سكوت شده بودند، بھ فرار، شورش، یا قتل متو
چھل فقره  ١٧٧٣و  ١٧۶٢میان ; سي مالك بھ دست دھقانانشان بھ قتل رسیدند ١٧۶٩تا  ١٧۶٠سالھاي 
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این شورشھا بسرعت سركوب شدند، تا اینكھ رھبري شورشي كھ میدانست . شورش توسط دھقانان برپا شد
  . وزي تبدیل كند بھ پاخاستچگونھ حس نارضایي شدید را بھ تشكل، و سالحھاي دھقانان را بھ پیر

یمیلیان پوگاچوف از قزاقھاي منطقھ رود دون بود كھ در صفوف روسي علیھ پروسیھا و تركھا جنگیده 
او تقاضاي خروج از ارتش را كرد، تقاضایش رد شد، فرار كرد، دستگیر شد، باز فرار كرد، و . بود

در نوامبر  او كھ از طرف راھبان ناراضي تشویق و ترغیب شده بود،. زندگي یك یاغي را در پیش گرفت
اعالم داشت كھ ھمان پطر سوم است كھ بھ نحو معجزه آسایي از كلیھ تالشھایي كھ براي كشتن وي  ١٧٧٢

  . بھ عمل آمده جان بھ در برده است

او دھقانان و راھزنان را بھ زیر پرچم خود گرد آورد، تا اینكھ آن قدر احساس قدرت كرد كھ بتواند شورش 
قزاقھاي اورال و ولگا و دون، ھزاران مردي ). ١٧٧٣(اعالن كند سپتامبر علني علیھ كاترین غاصب را 

معقتدان ((ھاي ذوب فلزات اورال محكوم شده بودند، صدھا نفر از  كھ بھ كار اجباري در معادن و كارخانھ
ابت كھ مایل بودند كلیساي ارتدوكس را براندازند، قبایل محلي تاتار و قرقیز و باشقیر كھ عمل الیز)) قدیم

را در وادار كردن آنھا بھ قبول مسیحیت نبخشیده بودند، سرفھایي كھ از دست اربابان خود گریختھ بودند، 
سرانجام وي بیست ; ھمھ اینھا بھ گرد پرچم پوگاچف جمع شدند - و زندانیاني كھ از زندان فرار كرده بودند 

  . ھزار نفر تحت فرمان خود داشت

نیروھایي را كھ فرمانداران محلي علیھ آنھا گسیل ; ي دیگر میرفتندآنھا با پیروزي از شھري بھ شھر
آنھا ملزومات خود را . و شھرھاي مھمي مانند قازان و ساراتوف را تسخیر كردند; میداشتند شكست میدادند

و بزور از مردم میگرفتند، مالكان را میكشتند، دھقانان بیعالقھ را بزور وادار میكردند بھ آنھا ملحق شوند، 
از راه حوزه رود ولگا عازم مسكو شدند، پوگاچوف اعالم داشت كھ در مسكو نھ خودش، بلكھ مھیندوك 

ولي او، شاید ھم از روي شوخ طبعي عبوسانھاي، ھمسر روستایي . پاول را بر تخت سلطنت خواھد نشاند
رلوف، كنت پانین و كنت میخواند و دستیاران اصلي خود را با نام دستیاران كاترین كنت آ)) ملكھ((خود را 

  . و رونتسوف صدا میكرد

پوگاچوف را مسخره میكرد، ولي وقتي شنید كھ شورشیان قازان را )) ماركي((كاترین در ابتدا این 
گرفتھاند، نیروي قابل توجھي تحت فرماندھي ژنرال پیوتر ایوانوویچ پانین براي سركوبي شورش گسیل 

لیتھ را در خطر میدیدند، بھ كمك كاترین شتافتند، طولي نكشید كھ نجبا كھ تمام بناي نظام فئودا. داشت
ژنرال آلكساندر واسیلیویچ سوووروف با افراد سواره نظامي كھ بر اثر صلح با تركان آزاد شده بودند بھ 

متجاسرین در مقابلھ با سربازان باانضباطي كھ فرماندھي آنان را افسران امپراطوري بھ . پانین پیوست
شتند دچار بینظمي شدند، از یك موضع بھ موضعي دیگر عقب نشیني كردند، ذخایرشان بھ پایان عھده دا

بعضي از رھبران آنھا، بھ امید تحصیل نان و بخشش، پوگاچوف را . رسید، و گرسنگي بر آنھا چیره شد
رملین پوگاچوف در یك قفس آھنین بھ مسكو منتقل، و در كاخ ك. زنداني، و سپس تسلیم فاتحان كردند

و سر از تنش جدا كردند، سپس بدنش چھار شقھ شد، و سرش بر فراز یك تیرك بترتیب در ; محاكمھ شد
)). دیگران را از عمل مشابھي بازدارد((چھار قسمت شھر بھ معرض تماشا گذارده شد تا بھ قول كاترین 

وص مضروب، و بھ پنج تن از فرماندھان وي اعدام شدند، دیگران تا سرحد مرگ با آلت شكنجھ مخص
  . یكي از نتایج این شورش تحكیم اتحاد امپراطریس با نجبا بود. سیبریھ فرستاده شدند

او، كھ . كاترین با طرفداري از رشد و نمو یك طبقھ تجارت پیشھ، بھ معارضھ با نجیبزادگان برخاست
ھاي كشاورزي برقرار  استدالالت فیزیوكراتھا مجابش كرده بود، آزادي دادوستد را در زمینھ فراورده

با مقرر داشتن اینكھ ھركس  ١٧٧۵در سال ; و بعدا این آزادي را بھ ھمھ چیز گسترش داد) ١٧۶٢(ساخت 
باید حق داشتھ باشد دست بھ فعالیتھاي صنعتي بزند و این گونھ امور را اداره كند، بھ انحصارات مصوب 

  . دولت پایان داد
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د صنایع روستایي و خانگي و شركت نجیبزادگان در فعالیتھاي رشد ونمو طبقھ متوسط بر اثر رواج زیا
 ٣١۶١بھ  ٩٨۴ھا از  در دوران سلطنت كاترین تعداد كارخانھ. صنعتي و بازرگاني بكندي پیش میرفت

جمعیت شھرنشین . واحد رسید، ولي بیشتر اینھا دكانھاي كوچكي بودند كھ فقط چند كارگر در خدمت داشتند
رسید كھ ھنوز كمتر از چھار درصد  ١٧٩۶نفر در  ٠٠٠،٣٠٠،١بھ  ١٧٢۴ال نفر در س ٠٠٠،٣٢٨از 

امپراطریس پر مشغلھ، كھ از پشتیباني بخیالنھ مالزمان نجیبزادھاش برخوردار . جمعیت كل كشور بود
ھا  ھا بسیار بد ولي تعداد رودخانھ وضع جاده. بود، براي ترویج بازرگاني تا آنجا كھ میتوانست، تالش كرد

ھا آنھا را بھ صورت شبكھاي سودمند درآورده بود، در دوران سلطنت كاترین حفر  بود، و وجود ترعھ زیاد
یك ترعھ میان رودخانھ ولگا و نوا آغاز شد تا دریاي خزر و دریاي بالتیك را بھ ھم بپیوندد، و او طرح 

ره یا جنگ، عبور از طریق مذاك. ترعھ دیگري را ریخت كھ دریاي خزر را بھ دریاي سیاه متصل كند
  . بدون مانع مال التجاره روسي بھ دریاي سیاه و از آنجا بھ دریاي مدیترانھ را تامین كرد

، لھستان )١٧۶۶(نمایندگان سیاسي خود را برانگیخت تا ترتیب عقد معاھدات بازرگاني با انگلستان 
بازرگاني . را بدھند )١٧٨٧(، و فرانسھ )١٧٨۵(، اتریش )١٧٨٣(، تركیھ )١٧٨٢(، دانمارك )١٧٧۵(

در این . افزایش یافت ١٧٩۶روبل در  ٠٠٠،٠٠٠،٩۶بھ  ١٧۶٢روبل در  ٠٠٠،٠٠٠،٢١خارجي از 
ھاي جنگي خود را تامین میكنند، نیز در نظر  گونھ ارقام باید تورم پول را، كھ دولتھا بھ كمك آن ھزینھ

از داخل و خارج كشور قرض روبل  ٠٠٠،٠٠٠،١٣٠كاترین براي تامین ھزینھ جنگ با تركیھ . گرفت
در مدت سلطنتش ارزش روبل . گرفت و خیلي بیش از ھرگونھ پشتوانھ یا تضمین طال اسكناس چاپ كرد

روبل بھ  ٠٠٠،٠٠٠،١٧در ھمان مدت، با وجود افزایش درآمد از . درصد كاھش یافت ٣٢
فزایش معلول بیشتر این ا. روبل افزایش یافت ٠٠٠،٠٠٠،٢١۵روبل، قرضھ ملي بھ  ٠٠٠،٠٠٠،٧٨

  . جنگي بود كھ قدرت تركیھ را در ھم شكست و مرزھاي روسیھ را بھ دریاي سیاه گسترش داد

VI  - جنگجو  

او اعالم داشت كھ مسائل . كاترین مانند ھر فیلسوفي كار خود را با ھدفھاي صلحجویانھ آغاز كرده بود
كسي مزاحمش نشود، از ھرگونھ داخلي امپراطوري توجھ وي را بھ خود مشغول خواھند داشت، و اگر 

او قرارداد صلح پطرسوم با پروس را تایید كرد و بھ . درگیري با قدرتھاي خارجي اجتناب خواھد كرد
كاترین وسوسھ تسخیر كورالند یا دخالت در لھستان را از  ١٧۶٢در سال . جنگ پطر با دانمارك پایان داد

دارم كھ سعادتمندشان كنم، و آن گوشھ كوچك زمین من بھ اندازه كافي آدم : ((خود دور كرد و میگفت
ھا توجھي نداشت، و درصدد  كاترین ارتش را كاھش داد، بھ زرادخانھ.)) چیزي بھ آسایشم نخواھد افزود

  . بود با تركیھ یك قرارداد صلح دایم منعقد كند

در سمت شرق، . یدولي ھر قدر كھ او بیشتر نقشھ را مطالعھ میكرد، بیشتر در مرزھاي روسیھ عیب مید
از سمت شمال، . ھاي اورال، دریاي خزر، و ضعف چین بخوبي از امپراطوري محافظت میكردند كوه

ولي از سمت غرب، سوئد قسمتي از فنالند را در دست داشت، و از آنجا ھر . یخبندان از آن حفاظت میكرد
ود بسیار ناخشنود بود حملھاي آغاز لحظھ انتظار میرفت ملتي كھ ھنوز از آنچھ كھ پطركبیر از آن گرفتھ ب

در سمت جنوب، . بودند)) اروپایي شدن((لھستان و پروس نیز سد راه روسیھ بھ داخل اروپا و . كند
. تاتارھا، كھ تحت نفوذ یك خان مسلمان ترك قرار داشتند، راه دسترسي بھ دریاي سیاه را سد كرده بودند

یھ چنین وضع جغرافیایي و مرزھاي عجیبي داشتھ باشد چھ عواملي در تاریخ باعث شده بودند كھ روس
سردار سالخورده مونیخ و ژنرال تازه كار گریگوري آرلوف در گوشش زمزمھ میكردند اگر مرز جنوبي 

روسیھ دریاي سیاه باشد، چقدر خوب خواھد بود، و اگر روسیھ بتواند قسطنطنیھ را بگیرد و بر تنگھ 
، در فكر ١٧٨٠تا  ١٧۶٣نیكیتاپانین، وزیر خارجھاش از . واھد بودبوسفور تسلط یابد، چقدر شیرین خ

یافتن راھي براي ترویج نفوذ روسیھ در لھستان و جلوگیري از قرار گرفتن این سرزمین بیدفاع تحت تسلط 
  . پروس بود
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كاترین تحت تاثیر استدالالت آنھا قرار گرفت، و خیلي دلش میخواست بھ كشوري كھ براي خود اختیار 
ظرف یك سال . رده است در عرصھ سیاست مقامي متناسب با جا و مقام آن در روي نقشھ جغرافیا بدھدك

از آغاز سلطنتش، وي از نظر خارجي بسرعت دست بھ كار سیاستي شد كھ بھ چیزي كمتر از درآوردن 
كبیر خود او بھ كنت كایزرلینگ، سفیر . روسیھ بھ صورت نیروي اساسي و مركزي قاره اروپا قانع نبود

ھاي دوستي و با اتحاد مسلحانھ با ھمھ  من بھ شما میگویم كھ ھدفم این است كھ با رشتھ: ((در ورشو، نوشت
قدرتھا پیوند داشتھ باشم تا ھمیشھ بتوانم خود را پشتیبان مظلومین قرار دھم و بھ این ترتیب داور اروپا 

در حقیقت تكلیف )) جنگ ھفتسالھ((روسیھ از او با خارج كردن . گاھي وي بھ ھدفش نزدیك میشد.)) بشوم
عھدنامھاي با فردریك امضا كرد كھ  ١٧۶۴در سال . آن مبارزه قارھاي را بھ نفع فردریك روشن كرد

از نیاز دانمارك بھ حمایت روسیھ علیھ سوئد استفاده كرد تا سیاست خارجي . طلیعھ تجربھ لھستان بود
  . دانماركیھا را زیر نفوذ درآورد

بھ عنوان داور میان فردریك و یوزف در قرارداد صلح تشن عمل كرد، و حامي قانون  ١٧٧٩ال در س
اتحادیھ ((وي دانمارك، سوئد، پروس، اتریش، و پرتغال را در  ١٧٨٠در . اساسي امپراطوري آلمان شد

مرات باھم پیوند داد تا از كشتیراني كشورھاي بیطرف در جنگ انگلستان با مستع)) بیطرفي مسلحانھ
كشتیھاي بیطرف باید از حملھ ھر یك از طرفین متخاصم مصون باشند، مگر : امریكایي خود محافظت كند

و براي اینكھ محاصره دریایي جنبھ قانوني داشتھ و مورد احترام باشد، باید ; اینكھ مھمات جنگي حمل كنند
  . واقعیت داشتھ و فقط اعالمیھاي بر روي كاغذ نباشد

كشمكشي غیرقابل فرونشاندن براي تسلط بر دریاي سیاه )) ھاي خنثاكننده اتحادیھ((ن دومین مدتھا قبل از ای
نخستین جنگ كاترین با تركھا بھ صورت محصول فرعي عجیب حملھ وي بھ لھستان پا . آغاز شده بود

وق با گرفت، او سپاھیاني بھ لھستان فرستاده بود تا بھ غیر كاتولیكھا در مبارزاتشان براي تساوي حق
كاتولیكھا سفیر پاپ را وا داشتند بھ تركھا توضیح دھد كھ اینك زمان مناسب ; اكثریت كاتولیك كمك كنند

براي حملھ تركیھ بھ روسیھ فرا رسیده است، فرانسھ از این پیشنھاد حمایت كرد و بھ سوئد و خان كریمھ 
ر مخاطره قرار گرفتھ بود عزا ولتر بھ خاطر امپراطریسش كھ د. اصرار كرد در این حملھ شركت كنند

اینكھ یك سفیر پاپ تركھا را در جھاد علیھ شما بھ خدمت بخواند شایستھ : ((گرفتھ بود، و بھ كاترین نوشت
نزدیك بود این وضع ولتر را ترغیب !)) مصطفي، متحد ارزشمند پاپ: یك نمایش مسخره ایتالیایي است

نوشت، یك جھاد مقدس علیھ كفار بھ  ١٧۶٨او در نوامبر  در واقع در نامھاي كھ. كند كھ یك مسیحي باشد
  : كاترین پیشنھاد كرد

شما، علیرغم سفیر پاپ، لھستانیھا را مجبور میكنید كھ از نظر مذھبي با گذشت و خوشبخت باشند، و 
مورد اگر آنھا با شما از در جنگ درآیند، شاید فكر پطركبیر در ; ظاھرا با مسلمانان نیز درگیریھایي دارید

فكر میكنم اگر روزي تركھا از اروپا بیرون . تبدیل قسطنطیھ بھ پایتخت امپراطوري روسیھ شكل بگیرد
كافي نیست كھ آنھا تحقیر شوند، بلكھ آنھا باید براي . رانده شوند، این كار توسط روسھا انجام خواھد شد

  . ھمیشھ باز گردانده شوند

رزید، ولي تاتارھاي كریمھ مستعمره تازه استقرار یافتھ روسیھ سوئد از شركت در حملھ بھ روسیھ امتناع و
یك ارتش یكصد ھزار نفري ترك بھ سوي پادولیا ). ١٧۶٩ژانویھ (یعني نووایا صربیا را ویران كردند 

كاترین از بیرون بردن نیروھاي خود از لھستان . پیش رفت تا بھ ارتش كنفدراسیون لھستان ملحق شود
ھزار نفر بھ فرماندھي الكساندر گولیتسین و پیوتر رومیانتسف براي عقب راندن او سي . امتناع كرد

وقتي بھ او گفتھ شد تعداد نیروھاي تركھا خیلي زیاد ; تاتارھا و جلوگیري از پیشروي تركھا گسیل داشت
آنھا : (دندرومیھا از بابت تعداد دشمنان خود نگراني بھ خویش راه نمیدادند و تنھا میپرسی: ((است، پاسخ داد

ھفده ; آزوف و تاگانروگ در دھانھ رودخانھ دون تسخیر شدند; تاتارھا بھ عقب رانده شدند))) كجا ھستند
رومیانتسف تا بخارست پیش ; )١٧٧٠(ھزار روسي یكصد و پنجاه ھزار ترك را در كاگول شكست دادند 

واسیلي میخایلوویچ  ١٧٧١سال در . رفت و در آنجا مورد استقبال مسرورانھ جمعیت ارتدوكس قرار گرفت
از اینھا چشمگیرتر، عملیات . دولگورو كیبر كریمھ تاخت و بھ فرمانروایي تركان در آنجا پایان داد
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قھرمانانھ آلكسي آرلوف بود كھ ناوگان روسیھ را در دریاي مانش، اقیانوس اطلس، و دریاي مدیترانھ 
و آن را در ; زیره كیوس در دریاي اژه شكست دادنیروي دریایي تركیھ را در نزدیكیھاي ج; رھبري كرد

ولي خسارات وارده بھ كشتیھاي خود وي شدیدتر از آن بود كھ بھ او ; )١٧٧٠ژوئیھ (چسمھ منھدم كرد 
  . اجازه دھد پیروزیھاي خود را پیگیري كند

دانوب، در ارتش روسیھ، در امتداد رود . حوادث دیگري بودند كھ كمتر براي كاترین تسالبخش بودند
روزي یك ھزار نفر را در  ١٧٧٠این بیماري در تابستان . بیماري طاعون پیدا شد و بھ مسكو سرایت كرد

كاترین میدانست كھ فردریك بھ گسترش قلمرو و قدرت وي چشم طمع دوختھ . مسكو بھ ھالكت میرسانید
فرانسھ از ھیچ تالشي ; یوزف دوم از پیشروي روسیھ بھ سوي مرز اتریش در بالكان ناراحت میشود; است

انگلستان بشدت با تسلط روسیھ بر تنگھ بوسفور مخالفت ; براي تقویت متحد ترك خود فروگذار نمیكند
تركھا بھ این . كاترین تركھا را بھ یك كنفرانس دعوت كرد. و سوئد فقط مترصد فرصت میباشد; خواھد كرد

و در سال ; ستقالل كریمھ سرسختي نشان دادندكنفرانس آمدند، ولي در برابر اصرار كاترین دایر بر ا
  . جنگ از سرگرفتھ شد ١٧٧٣

جانشین وي بھ این نتیجھ رسید كھ تركیھ بھ چنان وضعي از ; مصطفاي سوم درگذشت ١٧٧۴در ژانویھ 
بھ . ھرج و مرج و ناتواني دچار شده است كھ موجودیتش بھ عنوان یك كشور اروپایي در خطر است

كھ (، تركیھ استقالل كرچ را ١٧٧۴ژوئیھ  ٢١مورخ ) در روماني(وچك قینارجھ موجب قرارداد صلح ك
واقع در (آزوف، كرچ، یني كالھ، و كیلبورون ; بھ رسمیت شناخت) تحت فرمانروایي تاتارھا باقي ماند

دریاي سیاه و تنگھ بوسفور و تنگھ داردانل را بھ روي ; را بھ روسیھ واگذار كرد) دھانھ رودخانھ دنیپر
بھ مسیحیاني كھ در قیام ; روبل پرداخت ٠٠٠،۵٠٠،۴یك غرامت جنگي بھ مبلغ ; شتیھاي روسیھ گشودك

و حق روسیھ را دایر بر محافظت از ; علیھ فرمانداران ترك خود دست داشتند عفو عمومي اعطا كرد
مان با روسیھ ھایي بود كھ تا آن ز بر روي ھم، این یكي از سودمندترین عھدنامھ. مسیحیان تركیھ پذیرفت

راه تسخیر سریع كریمھ و دیگر مناطق تاتارنشین : روسیھ اینك یك قدرت دریاي سیاه بود. منعقد شده بود
در جنوب روسیھ بھ روي این كشور باز بود، و امپراطریس شكاك میتوانست خود را مدافع ایمان مسیحیت 

د كردن یا در حقیقت تسخیر یونان و بر او، كھ از باده پیروزي سرمست شده بود، رویاي آزا. قلمداد كند
با . تخت نشاندن نوه خود كنستانتین را در قسطنطیھ بھ عنوان یك رھبر امپراطوري جدید در سرمیپروراند

ما تراژدیھاي یونان باستان را : ((رویاي تجدید بازیھاي المپیك، قلب سالخورده ولتر را شاد كرد و گفت
سپس، در .)) آتن بھ روي صحنھ خواھیم آورد[ دیونوسوس در]اخانھ بھوسیلھ بازیگران یوناني در تماش

من باید از شیوه اعتدال پیروي كنم و : ((حالي كھ متوجھ ناتواني ارتشھا و خزانھ خود شده بود، افزود
كاترین در این وقت بتدریج جاي فردریك را بھ .)) بگویم كھ صلح از بھترین جنگ دنیا ھم بھتر است

ھمھ از قاطعیت تصمیم وي در تعقیب ھدفھا و گسترش . ن تاجدار اروپا میگرفتعنوان مشھورتری
یوزف دوم امپراطور اتریش كھ مدتھا بود در برابر نبوغ فردریك سر . ھراسانگیز قدرتش در حیرت بودند

را تعظیم فرود آورده بود، بھ ماگیلیوف و از آنجا تا سن پطرزبورگ سفر كرد تا ملكھ را ببیند و اتحاد وي 
  . عھدنامھاي براي وحدت عمل در لھستان و علیھ تركیھ بایوزف امضا كرد ١٧٨١در مھ . تحصیل كند

او یك ارتش تازه سیصد ھزار . در خالل این مدت، پاتیومكین در جنوب براي خود شھرتي بھ ھم میزد
ھایي  پناھگاه یك بحریھ دریاي سیاه بھوجود آورد كھ; نفري را سازمان داد، مجھز ساخت، و تغذیھ كرد

مناطق كم جمعیت ; زرادخانھاي در خرسون تاسیس كرد; براي كشتیھا در سواستوپول و اودسا داشت
بھ كساني كھ بھ ; ھایي دایر كرد كارگاه; شھرھا و قرایي بنا نھاد; جنوب روسیھ را آباد و معمور ساخت

و ھمھ این كارھا را بھ این منظور ; سكنا گزیدن در نقاط كم جمعیت پرداختھ بودند حشم و ابزار و بذر داد
انجام داد كھ در لشكر كشي براي افزودن كریمھ بھ قلمرو تاج و تخت كاترین، و شاید ھم بھ دست آوردن 

تاتارھاي كریمھ با یكدیگر نزاع كردند و منشعب . ھاي ملزوماتي داشتھ باشد تاج و تختي براي خود، پایگاه
دسامبر (وقتي سرانجام بھ این شبھ جزیره حملھ برد ; نھا را نرم كردپاتیومكین با رشوه رھبران آ; شدند

، با وجود اعتراضات بیثمر تركیھ، ١٧٨٣آوریل  ٨و در ; ، تنھا با مقاومت ناچیزي روبرو شد)١٧٨٢
پاتیومكین فیلد مارشال، رئیس دانشگاه جنگ، پرنس تاوریس و . كریمھ جزو قلمرو روسیھ قرار گرفت
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پاتیومكین این پول ; روبلي نیز بھ اینھا افزود ٠٠٠،١٠٠)) انعام((امپراطریس یك . دحكمران كل كریمھ ش
  . ھا، مشروبات، و خوراكي كرد را صرف معشوقھ

او لذت و كار را با ترتیب سفرھاي با . كاترین ھم بھ این فكر افتاد كھ وقت رفع خستگي فرارسیده است
و تحت تاثیر قرار دادن مردم و ھمھ اروپا با ثروت و  شكوه زمیني و آبي براي بازدید از فتوحات خود،

، در حالي كھ خود را در خز پیچیده بود، از كاخ ١٧٨٧ژانویھ  ٢در . شكوه دربار خویش، درھمآمیخت
) كھ اینك حجیم شده بود(زمستاني خارج شد و با كالسكھاي كھ بھ حد كافي بزرگ بود تا غیر از خودش 

وف، سر ندیمھاش، یك سگ كوچولو، و یك كتابخانھ كوچك را ھم داشتھ گنجایش معشوق آن وقتش مامون
سورتمھ حامل سفراي كبار  ١٧٠كالسكھ و  ١۴بھ دنبال این كالسكھ، . باشد، سفر طوالنیش را آغاز كرد

اتریش، انگلستان، و فرانسھ بھ نامھاي كوبنتسل، فیتسھربرت، و كنت دو سگور، بھ اضافھ پرنس دو لیني و 
پاتیومكین چند روز قبل براي آماده . ماموران، درباریان، موسیقیدانان، و خدمھ روان بودند یك خیل از

ساختن مسیر، روشن كردن آن با صدھا مشعل، تدارك غذاي شب، و محل خواب براي ھمھ سفر تدابیر 
با سرشناسان  در شھرھاي عمده، این دستھ یك یا دو روز میماندند و در این مدت ملكھ. الزم را اندیشیده بود

محلي مالقات میكرد، اوضاع و شرایط را مورد بررسي قرار میداد، سواالتي میكرد، و دستور پاداش یا 
ھمھ شھرھاي سرراه، كھ از طرف پاتیومكین بھ آنھا ھشدار و تعلیم داده شده بود، بھ بھترین . مجازات میداد

یك روز طوري وجد آور بود كھ ھرگز سابقھ طرز رفتار میكردند، و نحوه نظافت و البسھ آنھا براي مدت 
  . نداشت

. كشتي كھ تجھیز و تزیین كرده بود نظارت كرد ٨٧در كیف، پاتیومكین بر انتقال این دربار متحرك بھ 
كاترین در طول رودخانھ . خیل مالزمان امپراطریس با این كشتیھا در رودخانھ دنیپر بھ حركت درآمد

ھا را براي  این دھكده) پاتیومكین(پرنس بافراست تاوریس . شاھده كردرا م)) ھاي پاتیومكین دھكده((
خوشایند كاترین، و شاید ھم براي نشان دادن رفاه و رشد روسیھ بھ دیپلوماتھاي خارجي، آب و جارو كرده 

  . و زرق و برق زده بود

گفتھ میشود این . اشتقسمتي از این رفاه مخلوق ابتكار خلق الساعھ پاتیومكین بود و قسمتي ھم واقعیت د
ھاي قالبي را در طول ساحل رودخانھ ساخت و دھقانان را واداشت كھ تصویري  اظھار كھ پاتیومكین دھكده

پرنس دو لیني چندین بار . غیرواقعي از پیشرفت ترسیم كنند مخلوق فكر تخیآلمیز یك دیپلومات ساكسي بود
سپس اظھار داشت در عین اینكھ پاتیومكین  بھ ساحل رفت كھ آن سوي این نماي ظاھري را ببیند، و

تاسیسات عالي كھ ھنوز مرحلھ طفولیت خود را طي میكنند، ((تردستیھایي بھ خرج داده است، ولي 
او را تحت تاثیر )) ھایي كھ داراي خیابانھاي منظم و درختكاري شدھاند ھاي روبھ گسترش، و دھكده كارگاه

ھمان  -نخورده بود، ولي ممكن است او چنین نتیجھگیري كرده باشد شاید خود كاترین فریب . قرار دادھاند
كھ اگر نیمي از رفاه و پاكیزگي این شھرھا یك نمایش گذران بود،  -طور كھ سگور نتیجھگیري كرد 

ھا، و بنادري كھ ظرف دو سال در سواحل كریمھ ساختھ شده  خود شھر، قرارگاه - واقعیت سواستوپول 
پرنس دو لیني، كھ تقریبا ھمھ افراد سرشناس اروپا . پاتیومكین را شایستھ تمجید سازدكافي بود كھ  - بودند 

  . توصیف كرد)) فوق العادھترین مردي كھ من تاكنون دیدھام((را میشناخت، پاتیومكین را بھ عنوان 

در كانیوف، ستانیسالس یونیاتوفسكي، پادشاه لھستان، براي اداي احترام نسبت بھ زني كھ عشق خود و تاج 
در قسمت دیگري از رودخانھ دنیپر در كایداكي، . سلطنت او را بھ وي ارزاني داشتھ بود، نزد كاترین آمد

ي بھ خرسون و از آنجا بھ كریمھ و اینان از آن نقطھ بھ بعد از راه زمین; یوزف دوم بھ این قافلھ پیوست
در آنجا امپراطریس، امپراطور، و حكمران كل رویاھاي خوشي دایر بر بیرون راندن تركھا از . رفتند

  . اروپا را در سر میپروراندند

كاترین بھ فكر تسخیر قسطنطنیھ بود، یوزف بھ فكر گرفتن بالكان، و پاتیومكین در فكر اینكھ خود را پادشاه 
انگلستان و پروس بھ سلطان عبدالحمید اندرز دادند در لحظھاي كھ روسیھ مواظب . كند) ومانير(داكیا 

اسائھ ادب سفیر كبیر روسیھ در قسطنطنیھ . خودش نیست و تدارك نظامیش ناكامل است، بھ آن ضربھ بزند
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عاده كریمھ را سلطان او را بھ زندان انداخت، یك جھاد مقدس اعالن كرد، و ا. انگیزه دیگري فراھم كرد
ارتش اصلي تركیھ از دانوب گذشت و بھ خاك اوكرائین  ١٧٨٧در اوت . بھ عنوان بھاي صلح خواستار شد

  . گام نھاد

روسیھ ھنوز براي آزمایش . پاتیومكین خیلي زودتر از موقع بھ جشن گرفتن و شادي كردن پرداختھ بود
امپراطریس او را بھ خاطر جبن . را تسلیم كند او بھ امپراطریس اندرز داد كریمھ. نھایي آمادگي نداشت

معمولش سرزنش كرد و بھ او، سوووروف، و رومیانتسف دستور داد كھ ھمھ نیروھاي موجود خود را بھ 
سوووروف تركھا را در . خود كاترین بھ سن پطرزبورگ رفت. خدمت درآورند و بھ مقابلھ مھاجمان بروند

ھاي خروجي دو رودخانھ دنیستر و بوگ تسلط  اكوف را، كھ بر راهكیلبورون منھزم كرد، و پاتیومكین آچ
در حالي كھ مجاھدان مسلمان و مسیحي با یكدیگر در جنوب روسیھ رو بھ رو . داشت، در محاصره گرفت

. بودند، سوئد بر این عقیده شد كھ اینك سرانجام موقع پس گرفتن ایاالت از دست رفتھ فرارسیده است
ز طرف انگلستان و پروس تشویق شده بود، اتحاد دیرینھ با تركیھ را تجدید كرد، و گوستاووس سوم، كھ ا

  . از كاترین اعاده فنالند و كارلیا بھ سوئد، و كریمھ بھ تركیھ، را خواستار شد

یك ناوگان  ١٧٩٩ژوئیھ  ٩در اینجا كافي است گفتھ شود كھ در ; درباره این جنگ میتوان بعدا صحبت كرد
غرش توپھاي سوئد از كاخ زمستاني شنیده ; سوئدي شكست فاحشي در دریاي بالتیك بھ روسھا وارد كرد

سوئد را بھ صلح ترغیب كاترین بھ فكر تخلیھ پایتخت خود افتاد، ولي طولي نكشید كھ عمال كاترین ; میشد
  ). ١٧٩٠اوت  ١۵(كردند 

در این وقت كاترین آزاد بود كھ نیروھاي خود را علیھ تركھا متمركز كند، و اتریش ھم در جنگ بھ روسیھ 
پاتیومكین با دستور بھ نفرات خود دایر بر حملھ بھ ھر قیمتي كھ باشد، بھ محاصره آچاكوف . ملحق شد

ھاي جان ھشت ھزار نفر براي روسیھ تمام شد، و طوفان شدید جنگ بھ قتلعام پایان داد، این پیروزي بھ ب
پاتیومكین بھ تسخیر بندر پرداخت، اتریش ھم بلگراد را گرفت، و ). ١٧٨٨دسامبر  ١٧(بیحساب انجامید 

چنین بھ نظر میرسید كھ كار تركیھ ). ١٧٨٩سپتامبر  ٢٢(سوووروف تركھا را در ریمنیك منھزم كرد 
  . ه استساختھ شد

قدرتھاي غربي احساس كردند كھ اگر قرار باشد تنگھ بوسفور، كھ داراي اھمیت سوق الجیشي بود، بھ 
با . دست كاترین نیفتد و روسیھ را آقاي اروپا نكند، باید علیھ كاترین دست بھ اقدام متحد و ھماھنگي بزنند

فراوان متوجھ پیشروي روسیھ بھ  ، جانشین او فردریك ویلھلم دوم با ھراس)١٧٨۶(مرگ فردریك كبیر 
پروس در میان روسیھ و اتریش، كھ چنین نیرومند ; سوي قسطنطنیھ و پیشرفت اتریش بھ داخل بالكان شد

پادشاه پروس با باب عالي عھدنامھ  ١٧٩٠ژانویھ  ٣١در . شده بودند، خود را دستخوش قدرت آن دو میدید
كھ در فصل بھار علیھ روسھا و اتریش اعالن جنگ دھد و دوستانھاي منعقد كرد و بھ موجب آن متعھد شد 

  . تا ھنگامي كھ كلیھ اراضي از دست رفتھ تركیھ بازگردانده نشدھاند، سالح خود را بر زمین نگذارد

شورش در مستعمرات اتریش در . چنین بھ نظر میرسید كھ جزر و مد سیاسي علیھ كاترین برگشتھ است
درگذشت، و جانشینش  ١٧٩٠فوریھ  ٢٠وي در ; زف دوم را ضعیف كردھلند و بینظمي در مجارستان یو

انگلستان و پروس بار دیگر اصرار داشتند كھ كاترین، . پیمان ترك مخاصمھاي با تركھا امضا كرد
; كاترین امتناع ورزید; براساس بازگرداندن كلیھ اراضي بھ دست آمده در جنگ، قرارداد صلحي امضا كند

ا براي دسترسي روسیھ بھ دریاي سیاه باز كرده بود و كاترین حاضر نبود این تسخیر آچاكوف راه ر
از آن گذشتھ، سرداران سپاھش از یك پیروزي بھ پیروزي دیگر دست . بازیافتي حیاتي را از دست بدھد

). ١٧٩٠دسامبر  ٢٢(مییافتند كھ حد اعالي آن تسخیر اسماعیل بھ وسیلھ سوووروف و پاتیومكین بود 
راي بھ دست آوردن آن موضع مستحكم تركان در كنار رود دانوب ده ھزار نفر، و تركھا سي روسھا ب

پس از آن عید خون، پاتیومكین، كھ نیرویش را از دست داده بود، راحتطلبي پر تجملي . ھزار كشتھ دادند
در یكي  ١٧٩١اكتبر  ١۵و در ; ھاي خود برقرار ساخت را پیشھ كرد و روابط بیشرمانھاي با خواھرزاده

  . روزي كھ كاترین خبر مرگ وي را شنید، سھ بار غش كرد. ھاي نزدیك یاسي درگذشت از جاده
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ویلیام پیت كھین بھ پارلمنت انگلستان پیشنھاد كرد كھ اولتیاتومي بھ روسیھ داده و از آن  ١٧٩١در مارس 
. ست بھ آن كشور بازگرداندكشور خواستھ شود تا كلیھ مناطقي را كھ در مبارزه جاري از تركیھ گرفتھ ا

كاترین پاسخي نداد، و پارلمنت . پیت ناوگاني براي اعزام بھ دریاي بالتیك بھ عنوان وعده جنگ تدارك دید
كھ شكوه و شكایت بازرگانان انگلیسي را درباره از دست دادن تجارت روسیھ میشنید، پیت را از این اقدام 

  . منصرف كرد

در یاسي  ١٧٩٢ژانویھ  ٩دست داده بود، از مبارزه دست كشید و در تاریخ تركیھ، كھ نیروي خود را از 
. ھاي دنیستر و بوگ را تایید میكرد عھدنامھاي امضا كرد كھ تسلط روسیھ بر كریمھ و حوزه رودخانھ

كاترین بھ قسطنطنیھ نرسیده بود، ولي بھ عنوان قدرتمندترین فرمانرواي اروپا و فوق العادھترین زن قرن 
  . بھ باالترین نقطھ زندگیش رسیده بودخود 

VII -  بھ عنوان یك زن  

تا سال ; آیا كاترین یك زن بود یا عفریتھ ما متذكر شدیم كھ در آغاز سلطنتش از نظر جسماني جذاب بود
پرنس دو لیني، كھ در . وي تنومند شده بود، ولي این امر تنھا بر سنگیني شكوه و جالل وي میافزود ١٧٨٠

را درباره وي بھ كار برد، او را بھ نحوي دلپذیر چنین )) بزرگ((ین كساني بود كھ لقب زمره نخست
  : توصیف كرد

  . انسان میدید كھ وي در گذشتھ بسیار زیبا بوده است. خوب و سرحال بھ نظر میرسید[ ١٧٨٠در ]او ھنوز 

بوغ، عدالت، شھامت، عمق، آثار ن -مانند یك كتاب-نیازي نبود كھ شخصي مانند الواتر در ناصیھ او ... 
زیبایي سینھاش بھ بھاي قطر كمرش، كھ زماني . آرامش درون، لطف، آرامي، و نیروي اراده را بخواند

انسان ھیچ گاه متوجھ . ... ولي مردم معموال در روسیھ چاق میشوند; بسیار الغر بود، بھ دست آمده بود
  . نمیشد كھ قد وي كوتاه است

مرگ كاترین مطالبي درباره او نوشت، او را بھ صورت زني كھ بھ طرزي ساده و  كاسترا، كھ كمي بعد از
مویش كھ كمي پودر بھ آن زده شده بود روي : ((بیتكلف رداي سبزي بر تن داشت مجسم كرد و افزود

در سالھاي آخر عمرش . ھایش ریختھ بود، و روي آن كاله كوچكي قرار داشت كھ با الماس پوشیده بود شانھ
ب زیادي بھ كار میبرد، زیرا ھنوز حق داشت كھ نگذارد آثار گذشت زمان بر چھرھاش ظاھر شود، سرخا

كاترین زني خودپسند .)) و احتمال دارد كھ تنھا ھمین عامل باعث شد كھ وي در نھایت اعتدال زندگي كند
خود پسندي بت (( :یوزف دوم بھ كاونتیس گفت. بود، و معلوم بود كھ از موفقیتھا و قدرت خود آگاه است

حسن اقبال و تعریف و تحسین اغراقآمیز وي را لوس كرده دست كم مقام و منزلتي برابر با ; وي است
بھ گفتگو پرداخت، و از فالكونھ تقاضا )) دو مرد((با وصف این، او با دیدرو مانند . خداوند ادعا میكرد

) تمالي قتل و كشتارھاي تقدیس یافتھ جنگبجز چند مورد اح(او . داشت كھ از تعریف و تحسین چشم بپوشد
ھر روز از . بھ اندازه چارلز دوم پادشاه انگلستان و ھانري چھارم پادشاه فرانسھ خوش طینت بود

در سالھاي . پنجرھاش براي ھزاران پرندھاي كھ بھ طور مرتب براي غذا نزد وي میآمدند، نان میریخت
یشد كھ با قدرت مطلق وي تناسب نداشت، ولي توجھ داشت آخر سلطنتش، گاه گاه دچار طوفانھاي خشمي م

و طولي نمیكشید كھ از ; كھ در مواقعي كھ خلقش چنین آتشین است، دستوري ندھد یا ورقھاي را امضا نكند
در مورد شھامتش اروپا ھرگونھ . این گونھ انفجارھا شرمگین میشد و بھ خود خویشتنداري میآموخت

   .تردیدي را از خود دور كرد

كاترین بھ نحوي غیرقابل تردید و خللناپذیر طالب لذات جسماني بود، ولي ماجراھاي عشقي وي كمتر از 
او مانند ھمھ حكمرانان زمان خود . انسان را ناراحت میكنند)) پارك گوزنھا((عیاشیھاي لویي پانزدھم در 

لمروش میشدند، بر روي اصول اخالقي را تابع سیاست میكرد، و وقتي احساسات شخصیش مانع گسترش ق
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; ھرگاه كھ چنین تضادي وجود نداشت، او واجد كلیھ لطایف یك زن بود. این احساسات سرپوش میگذاشت
اطفال را دوست میداشت، با آنھا بازیھاي پر سروصدا میكرد، بھ آنھا درس میداد، و برایشان اسباب بازي 

در میان . ان و خدمھ درست غذا داده شوددر سفرھایش ھمیشھ توجھ داشت كھ بھ رانندگ. درست میكرد
كاغذھایي كھ پس از مرگش روي میز او یافت شدند، نوشتھ سنگ قبري بود كھ براي خودش تھیھ كرده 

با گذشت، با ادراك، و خوش مشرب . او بآساني میبخشود و از ھیچ كس تنفر نداشت: ((بود، بھ این عبارت
ین با پسر اول خود مھربان نبود، و علت آن ھم تا حدودي كاتر.)) روحي وسیع و قلبي رئوف داشت; بود

این بود كھ پاول بالفاصلھ پس از تولدش از وي گرفتھ شد و زیر نظر الیزابت و توسط پانین و دیگران 
ھایي كھ براي بھ زیر آوردن وي از مسند قدرت  تا حدودي ھم علتش این بود كھ ھدف توطئھ; پرورش یافت

و بازھم تا ; پاول بھ عنوان امپراطور تعیین شود و برایش نایب السلطنھاي معین كنند چیده میشد این بود كھ
و ھمچنین بھ این ; ظنین بود) پدرش(حدودي این بود كھ پاول مدتھا نسبت بھ مادرش بھ عنوان قاتل پطر 

دزدیده  علت بود كھ پاول پیوستھ بدان جھت كھ حق وي براي نشستن بر تخت بھ جاي پدر بیپروایش از او
ولي كاترین فرزندان دلفریب پاول بھ نامھاي آلكساندر و كنستانتین را قلبا . شده است خودخوري میكرد

شخصا بھ تعلیم و تربیت آنھا میرسید، كوشش داشت آنھا را از پدرشان بري كند، و نقشھ . دوست داشت
ھمسر دوم خود خوشبخت بود، با پاول، كھ با . میكشید كھ آلكساندر تاج سلطنت را بھ ارث ببرد نھ پاول

  . انزجار آشكار بھ تسلسل معشوقھایي كھ مادرش را سرگرم و خزانھ دولت را خالي میكردند مینگریست

او حرص و آز آنھا را برآورده میكرد، ولي . از نظر فكري، كاترین بر ھمھ معشوقھاي خود برتري داشت
چنان ادبیات فرانسھ را جذب كرده بود كھ . كنندبھ ندرت بھ آنھا اجازه میداد خط مشي وي را تعیین 

  . دیگر، با رھبران ادبیات فرانسھ مكاتبھ كند)) فیلسوف((با )) فیلسوف((میتوانست، مانند یك 

ھاي ولتر بودند و از نظر زیبایي و لطافت  ھاي او بھ ولتر از نظر خوبي مفھوم بھتر از نامھ در حقیقت نامھ
مكاتباتش تقریبا بھ اندازه مكاتبات ولتر حجیم بودند، ھر چند كھ این مكاتبات در  .طبع با آنھا رقابت میكردند

فواصل كوتاه میان تحریكات درباریان، قیامھاي داخلي، بحرانھاي روابط سیاسي، و جنگھایي كھ نقشھ 
مصاحبت وي دیدرو را بھ جنب و جوش واداشت و گریم را . كشورھا را عوض میكردند، نوشتھ میشدند

انسان باید در آن لحظات، این شخصیت منحصر بھ فرد را، كھ تركیبي : ((ن از خود بیخود كرد كھ گفتچنا
از نبوغ و برازندگي بود، میدید تا بھ آتشي كھ در درونش شعلھ میكشید، تیرھایي كھ از تركش رھا میكرد، 

آنچھ را كھ او میگفت عینا اگربرایم امكان داشت . پیمیبرد... یكي بعد از دیگري میكرد ... حمالتي كھ 
.)) یادداشت كنم، ھمھ جھانیان داراي تكھاي پرارزش و شاید منحصر بھ فرد در تاریخ افكار انسانھا میشدند

او بسرعت خود را . ھاي او نوعي آشفتگي و عدم ثبات ناشي از شتابزدگي وجود داشت ولي در سیل اندیشھ
كرده بود، و گاھي فوریت حوادث و كثرت مشغلھ او را با وارد طرحھایي میكرد كھ آنھا را بدقت بررسي ن

  . حتي با این وجود نتیجھ بھ دست آمده عظیم بود. شكست روبھرو میساخت

باور ناكردني بھ نظر میرسد كھ كاترین در طول زندگیي چنین آكنده از ھیجانات سیاسي و نظامي، براي 
ھا، یك رسالھ علمي درباره  رایي، مقاالت مجلھ، افسانھھا، اشعار اپ نوشتن شعر، وقایع، خاطرات، نمایشنامھ

وقت ; سیبریھ، تاریخي از امپراطوران روم، و یادداشتھایي درباره تاریخ روسیھ، كھ بسیار مبسوط بود
بھ طور گمنام سردبیري یك مجلھ ھجوآمیز را، كھ نویسنده عمده  ١٧٧٠ - ١٧۶٩در سالھاي . كافي مییافت

یكي از مضامینش یك ریاكار مذھبي را نشان میداد كھ ھر روز در مراسم . داشتآن خودش بود، بھ عھده 
قداس شركت میجست، در برابر تصاویر مقدس شمع روشن میكرد، و بھ طور متناوب زیر لب دعا 

میخواند، ولي سر كسبھ كاله میگذاشت، بھ ھمسایگان خود بھتان میزد، خدمھ خود را مضروب میكرد، 
افسانھ . ري را تقبیح میكرد، و براي از دست رفتن ایام خوش گذشتھ ماتم میگرفتاعمال ضد اخالق جا

كاترین بھ نام شاھزاده خلور حكایت از جواني میكرد كھ دست بھ ماجراھاي خطیري میزد تا یك گل سرخ 
ن ای. افسانھاي را كھ خار نداشت پیدا كند، ولي سرانجام متوجھ شد كھ جز فضیلت، چنین گلي وجود ندارد

از میان . داستان از آثار مشھور ادبیات روسي شد و ترجمھ آن بھ زبانھاي بسیاري انتشار یافت
بیشتر ; ھاي كاترین، دو تراژدي تاریخي بودند كھ بھ تقلید از شكسپیر نوشتھ شده بودند نمایشنامھ
ك، ولخرج، ھا كمدیھاي عاري از تكلفي بودند كھ اشخاص حقھباز، ھالو، خسیس، صوفي مسل نمایشنامھ

pymansetareh@yahoo.com



ھا از ظرافت  این نوشتھ. كساني از نوع كالیوسترو، فراماسونھا، و متعصبان مذھبي را بھ مسخره میگرفتند
و زیركي بھرھاي نداشتند، ولي مقبول طبع تماشاگران قرار میگرفتند، ھر چند كھ كاترین پنھان میداشت كھ 

طرز : ((رمتیاژ ساخت این عبارت را نوشتاو روي پرده تماشاخانھاي كھ در ا. وي اینھا را نوشتھ است
اولگ، كھ از میان . این عبارت بخوبي ھدف كمدیھاي او را بیان میكرد.)) رفتار را با خنده اصالح میكند

ھایي در تاریخ روسیھ  ھایش از ھمھ بھتر است، عبارت بود از یك تسلسل بسیار جالب از صحنھ نمایشنامھ
بیشتر آثار ادبي . نمادي از بازیھاي المپیك بھ آن روح میبخشیدند كھ ھفتصد بازیگر با رقص، بالھ، و

كاترین بھ وسیلھ عدھاي منشي مرور میشدند، زیرا وي ھرگز بھ طرز ھجا و دستور زبان روسي تسلط 
ولي ادبیات از سرمشق امپراطریس ; نیافت و خود را ھم بھ عنوان یك نویسنده، خیلي جدي نمیگرفت

  . وه و جالل را، كھ دیگر رنگ و جالیي نداشت، بھ سلطنت وي بخشیدجرئت یافت و آخرین شك

VIII -  ادبیات  

ھاي  یك خیل از نویسندگان با خضوع و خشوع از نمونھ. روسیھ بتدریج بھ نارسایي فكري خود پیمیبرد
ترجمھ خارجي تقلید میكردند یا آثاري را كھ در فرانسھ، انگلستان، یا آلمان شھرت یافتھ بودند بھ روسي 

روبل بھ گسترش این گرایش بھ سوي خارج  ۵٠٠٠كاترین از اعتبارات خصوصي خود . میكردند
راخمانینوف، یكي از مالكان تامبوف، با شور و . خودش بلیزر اثر مارمونتل را ترجمھ كرد; اختصاص داد

و ; ترجمھ كرد حرارت خاص روسھا كھ خواستار فعالیتھاي وسیع و گسترده بودند، آثار ولتر را بھ روسي
اشخاص دیگر . روكین، رئیس دانشكده قازان، دایرھالمعارف دیدرو را بھ زبان روسي برگرداند

ھاي شكسپیر، آثار كالسیك یوناني و التیني، و رھایي اورشلیم اثر تاسو را بھ روسي ترجمھ  نمایشنامھ
  . كردند

او، كھ در خانوادھاي از طبقھ . بودگاوریل رومانوویچ درژاوین موفقترین شاعر دوران سلطنت كاترین 
پایین در اورنبورگ شرقي بھ دنیا آمده بود و خون تاتار در رگھاي خود داشت، مدت ده سال در ھنگ 

پرئوبراژنسكي خدمت كرد، شاھد بھ قدرت رسیدن كاترین بود، بھ عنوان یك افسر در سركوبي شورش 
درژاوین كھ متوجھ شد . یھاي سنا باز كردپوگاچوف شركت جست، و راه خود را بھ سوي یكي از كرس

امپراطریس در داستان شاھزاده خلور نام فلیتزا را براي یك شاھدخت نیكوكار بھ كار برده است، در 
نھاد و از این ملكھ )) قزاق - ملكھ الھھوار اردوي قرقیز ((ھمان نام را بر ) ١٧٨٢(قصیدھاي مشھور 

ل بیخار را بیابد، و چگونھ زندگي مطبوع ولي عادالنھاي داشتھ بھ وي بیاموزد كھ چگونھ گ((استدعا كرد 
از نوك قلمش براي ھمھ ((وقتي این شاعر روي سخن خود را متوجھ فلیتزا، بھ عنوان كسي كھ .)) باشد

چون خود را بھ خاطر . ، كرد، آشكارا از كاترین تجلیل بھ عمل میآورد))آدمیان خیر و بركت جاري میشود
، یا ))میخوابد، توتون دود میكند، قھوه میآشامد، جھان را از نگاه خود بھ لرزه درمیآورد تا ظھر((اینكھ 

میپردازد، نكوھش كرد، )) بھ میھمانیھا و جشنھاي پر شكوه در سرمیزي كھ از برق نقره و طال میدرخشد((
امپراطریس ((ز درژاوین وقتي در تمجید ا. ھمھ درباریان میدانستند كھ این ضربھاي بھ پاتیومكین است

، بھ ھیچ كس آسیبي نمیرساند، بھ معایب كوچك با نظر ))از تاریكي نور میآفریند((نوشت كھ فلیتزا )) فلیتزا
، و بھ ))براي آموزش مردم خود قصھ مینویسد((بخشندگي مینگرد، اجازه میدھد مردم آزادانھ سخن گویند، 

این شاعر، سخن خود را . وجد و جذبھ را متجلي كرد الفبا یاد میدھد، حالت) الكساندر، نوه كاترین(خلور 
من از پیامبر بزرگ استغاثھ میكنم كھ بتوانم بر خاك آستانت سربسایم و از حالوت : ((چنین بھ پایان رساند

من از نیروھاي آسماني میطلبم كھ بالھاي آبي رنگ خود را . كلمات و لطف نگاھت مستفیض شوم
شھرت اعمال نیك شما مانند ستارگان در آسمان آیندگان ; نگاھدارت باشندبگسترانند و بھ شكلي نادیدني 

در ژاوین مدعي بود كھ در برابر این ھمھ شكرشكني پاداشي نمیخواھد، ولي كاترین او را .)) بدرخشد
ترفیع مقام داد، و طولي نكشید كھ چنان بھ كاترین نزدیك شد كھ میتوانست معایبش را ببیند، و این بود كھ 

نوشت )) قصیدھاي خطاب بھ خداوند((او بھ سلطنتي واالتر روي آورد و . گر در مدح او چیزي ننوشتدی
. و بھ پیشگاه خداوند تبریك گفت كھ تثلیث را در خود دارد و آسمانھا را چنین منظم و مرتب نگاه میدارد

من مطمئنا : ((كس میكردگاھي بھ مابعدالطبیعھ روي میآورد و برھان دكارت را براي اثبات وجود خدا منع
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این قصیده از نظر محبوبیت عمومي مدت نیم قرن بدون .)) وجود دارم، و بنابراین، تو ھم وجود داري
  . رقیب ماند، تا اینكھ پوشكین آمد

دنیس ایوانوویچ فون ویزین با نوشتن دو كمدي فرحبخش بھ نامھاي سرتیپ و مادون پایتخت روسیھ را 
یا ھم ((وفقیت مادون چنان كامل بود كھ پاتیومكین بھ نویسنده آن اندرز داد م. سخت بھ شگفتي واداشت

. یعني كھ ھر چیز دیگري كھ او بنویسد بھ شھرتش لطمھ خواھد زد.)) اكنون بمیر، یا دیگر چیزي ننویس
 او در سالھاي بعدي عمر خود بھ. ویزین این اندرز را رد كرد و شاھد تحقق پیشگویي ضمني پاتیومكین شد

ھاي بسیار خوبي بھ وطنش فرستاد، كھ یكي از آنھا حاوي پیشگویي  اروپاي باختري سفر كرد و نامھ
كارشان دارد بھ [ فرانسویان]آنھا ; تازه آغاز بھ كار كردھایم[ روسھا]ما : ((او نوشت. غرورآمیزي بود

او كھ . وویچ نوویكوف بودجالبترین چھره در ادبیات دوران سلطنت كاترین، نیكوالي ایوان.)) پایان میرسد
بھ علت كاھلي و عقب افتادگي از دانشگاه مسكو اخراج شده بود، بھ صورت مردي با فعالیت الینقطع 

  . فكري رشد و نمو یافت

او با شیطنت . در سن پطرزبورگ سردبیر مجلھاي بھ نام زنبور بیكار بود) ١٧۶٩(در بیست و پنج سالگي 
نوویكوف با سبكي با . اروكوف بھ نام زنبور عسل پركار انتخاب كرده بوداین نام را در مقابل نشریھ سوم

روح بھ فساد رایج در دستگاه دولتي حملھ میكرد، المذھبي سبك ولتري طبقات باال را بھ عنوان مخرب 
اخالقیات و كیفیات اخالقي مورد حملھ قرار میداد، و در عوض آنچھ را كھ بھ نظر وي ایمان تردید ناپذیر 

مثل این است كھ حكمرانان قدیمي روسیھ پیشبیني . ((خالقیات نمونھ روسھا قبل از پطركبیر بود میستودو ا
كرده بودند كھ بر اثر متداول شدن ھنر و علوم، پرارزشترین گنجینھ روسھا، یعني اخالقیات آنھا، بھ نحوي 

كاترین بھ زنبور بیكار . نگ بوددر این زمینھ نیز روسو با ولتر در ج.)) بازنایافتني از دست خواھد رفت
نوویكوف بھ  ١٧٧۵در سال . از انتشار باز ایستاد ١٧٧٠ھاي خشمالودي كرد، و این نشریھ در سال  نگاه

این فرقھ در روسیھ گرایشھایي بھ سوي رازوري، تورع، و تخیالت روزنكرویتسیان . فراماسونھا پیوست
در سال . قھ در فرانسھ سرگرم بازي با افكار انقالبي بودندنشان میداد، در حالي كھ برادران پیروان این فر

تعداد كتابھایي كھ او ظرف ; نوویكوف بھ مسكو رفت و تصدي مطبوعات دانشگاه را بھعھده گرفت ١٧٧٩
سھ سال منتشر كرد بر مجموع كتابھایي كھ مدت بیست سال از مطبعھ دانشگاه خارج شده بودند فزوني 

ھاي دیگري بھ دست آورد و یك  ھاي مالیش را تامین میكرد، مطبعھ ان ھزینھاو كھ یكي از دوست. داشت
بنگاه انتشاراتي تشكیل داد، كتابفروشیھایي در سراسر روسیھ گشود، و معتقدات مذھبي و اصالحي خود را 

تاسیس ھایي نمونھ براي كارگران  ھا، و خانھ او مدارس، بیمارستانھا، درمانگاه. بھ میزاني وسیع انتشار داد
  . كرد

ھنگامي كھ انقالب فرانسھ كاترین را از یك حكمران مستبد روشنفكر بھ حكمران مستبد وحشتزدھاي مبدل 
الجرم بھ پالتون، . كرد، این بیم بھ او دست داد كھ نوویكوف دست اندركار براندازي نظام موجود است

من از : ((مطران گزارش داد. دمطران مسكو، دستور داد كھ افكار نوویكوف را مورد بررسي قرار دھ
خداوند رحیم عاجزانھ میطلبم كھ نھ تنھا در میان مردمي كھ خداوند بھ من و شما سپرده است، بلكھ در 

كاترین، كھ با این وصف ظنین بود، دستور .))سراسر گیتي، مسیحیاني مانند نوویكوف وجود داشتھ باشند
او تا ھنگام مرگ كاترین در آنجا ماند و پس از ). ١٧٩٢(داد نوویكوف در دژ شلوسلبورگ زنداني شود 

اینكھ بھ وسیلھ پاول اول آزاد شد، بھ امالك خود در تیخوین رفت و بقیھ سالھاي عمر خود را بھ 
  . پرھیزگاري و اعمال خیریھ گذراند

نشگاه او، كھ توسط كاترین بھ دا. سرنوشت آلكساندر نیكوالیویچ رادیشچف از سرنوشت نوویكوف بدتر بود
فرانسھ را مطالعھ كرد و خصوصا تحت تاثیر )) فیلسوفان((الیپزیگ فرستاده شده بود، بعضي از آثار 

ھاي رنال، كھ نشان دھنده بیرحمي اروپاییھا در استثمار و استعمار و برده  قرارداد اجتماعي روسو و نوشتھ
میكشید، بھ سن پطرزبورگ  او كھ آتش آرمانھاي اجتماعي در درونش شعلھ. فروشي بود، قرار گرفت

چون بھ تصدي گمركخانھ منصوب شده بود، براي سروكار داشتن با بازرگانان بریتانیایي، زبان . بازگشت
انگلیسي آموخت، بھ ادبیات انگلیسي پرداخت، و خصوصا تحت نفوذ یك سفر احساساتي اثر تسرن قرار 
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بھ نام مسافرت از سن پطرزبورگ بھ مسكو او یكي از آثار برجستھ ادبیات روسي  ١٧٩٠در سال . گرفت
در این اثر، نسبت بھ مسیحیت اعالم وفاداري شده، ولي علیھ سو استفاده كشیشان از ساده . را منتشر كرد

نظام سلطنتي را میپذیرفت، ولي شورش علیھ فرمانروایي را كھ، با ; لوحي مردم اعتراض بھ عمل آمده بود
در این اثر ھمچنین . تجاوز كند توجیھ میكرد)) قرارداد اجتماعي((صول تحصیل امیال خود بر قانون، از ا

بھ طوري كھ . ھا بر اثر سربازگیري، و سواستفاده اربابان از سرفھا توصیف شده بود تجزیھ خانواده
او . نویسنده میگفت، در یك جا بھ او گفتھ شد كھ یكي از مالكان بھ شصت دوشیزه دھقان تجاوز كرده است

رادیشچف طرفدار انقالب نبود، ولي خواھان . را محكوم كرد و خواستار آزادي مطبوعات شدسانسور 
او از نجبا و دولت تقاضا داشت بھ نظام سرفداري پایان داده شود، . ادراك رحیمانھ افكار طرفداران آن بود

پاره كنید، و شما اشخاص سنگدل بگذارید قلوبتان نرم شود، غل و زنجیر برادران خود را : ((و میگفت
دھقاني كھ بھ ما سالمت و زندگي میبخشد حق دارد مالك زمیني . درھاي سیاھچالھاي بردگي را بگشایید

ولي در . تعجب آور آن است كھ این كتاب را ماموران سانسور تصویب كردند.)) باشد كھ آن را كشت میكند
او . قالب فرانسھ پیروي كنندكاترین بیم آن را داشت كھ مردم كشورش ممكن است از ان ١٧٩٠سال 

را تنبیھ كند، ولي دستور داد رادیشچف ھم بھ جرم خیانت )) متجاوز بھ شصت باكره((یادداشت كرد كھ 
و ; در كتب او قطعاتي درباره حملھ بھ دژھا و قیام سربازان علیھ یك تزار بیرحم یافتھ شدند. محاكمھ شود

سنا، . یك پادشاه ظالم مقاومت كرده بودند وجود داشت در آن مطالبي در مدح انگلیسیھا كھ در برابر
. امپراطریس این حكم را بھ ده سال تبعید بھ سیبریھ تخفیف داد; نویسنده كتاب را بھ مرگ محكوم كرد

آلكساندر اول او را بھ سن ; )١٧٩۶(امپراطور پاول اول بھ رادیشچف اجازه داد از تبعیدگاه باز گردد 
در آنجا او كھ بدون دلیل فكر میكرد بار دیگر تبعید خواھد شد، خود را ). ١٨٠١(پطرزبورگ دعوت كرد 

  . ھاي بسیار بر یك سلطنت درخشان است سرنوشت او و نوویكوف از جملھ لكھ. كشت

IX  - ھنر  

كاترین در مورد ھنر كمي بیش از ادبیات لطف كرد، زیرا ھنر تنھا مورد توجھ طبقات باال قرار میگرفت 
ولي موسیقي عامھ بھ طور ناآگاه انقالبي بود، زیرا ھمھ آن از . ب را بھ صدا درنمیآوردو آژیر انقال

آوازھاي غمانگیز، سوزناك، و آھنگھاي شكوھآمیز تشكیل میشد، و نھ تنھا از قلبھاي شكستھ در عشق، بلكھ 
وازھا را نجبا بندرت این آ. ھمچنین از عمرھایي كھ در رنج و زحمت بھ سرآمده بودند حكایت داشت

میشنیدند، بلكھ از اپراھاي ایتالیایي كھ توسط گالویي، پائیزیلو، سالیري، و چیماروزا بھ سن پطرزبورگ 
: خود كاترین بھ اپرا زیاد عالقھ نداشت و میگفت. آورده میشدند و پول ھمھ آنھا را دولت میداد لذت میبردند

ند و صداي ھر یك از آنھا را میتوانم از سگ خودم را، كھ بترتیب ھست ٩در موسیقي، من جز صداي ((
كاترین ھمچنین اعتراف میكرد كھ در زمینھ ھنر .)) دور بشناسم، ھیچ آھنگي را نمیتوانم تشخیص دھم

او وجوه الزم . او آنچھ در حیطھ امكانش بود براي ایجاد چنین ادراكي در روسیھ بھ كار برد. ادراكي ندارد
دایر شده بود، در  ١٧۵٧ھنر، كھ در دوران سلطنت الیزابت در سال  را براي ادامھ فعالیت فرھنگستان

او شاھكارھاي مورد قبول را در خارج از كشور میخرید و در تاالرھاي ). ١٧۶۴(اختیار بتسكي قرارداد 
روبل براي مجموعھ آثار ھنري كنت فون برول در  ٠٠٠،١٨٠مثال ; خود بھ معرض تماشا میگذارد

 ٠٠٠،۴۴٠نگلیسي براي مجموعھ آثار ھنري سر رابرت والپول در ھاوتن ھال، لیره ا ٠٠٠،۴٠درسدن، 
او بدون . فرانك براي مجموعھ كروزا پرداخت ٠٠٠،۴۶٠فرانك براي مجموعھ آثار ھنري شوازول، و 

اینكھ خود متوجھ باشد، معامالت خوبي انجام میداد، زیرا این خوشھ چینیھا شامل یك ھزار و یكصد اثر 
سن، ون دایك، رامبران، و سایر ھنرمندان جاودانھ بود، كھ ارزش آنھا با گذشت زمان و كاھش رافائل، پو

كھ كاترین با دقت جریان سالونھاي آنان را (كاترین بھ وسیلھ گریم و دیدرو . ارزش پول افزایش یافتھ است
از آبرنگھاي رافائل . میداد -ورنھ، شاردن، و اودون  - ماموریتھایي بھ ھنرمندان فرانسوي ) دنبال میكرد

ھایي بھ اندازه طبیعي اشیا و انسانھا تھیھ كرد، و در ارمیتاژ تاالر خاصي براي آنھا  در واتیكان نسخھ
  . ساخت
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كاترین ماموریتھاي معدودي بھ ھنرمندان روسي میداد، زیرا در ھنر روسیھ زمان وي كمتر چیزي بود كھ 
ولي وجوھي براي آموزش و پرداخت مخارج . براي سلیقھ فرانسوي او داراي ارزش طوالني باشد

. ختري فرستادھنرجویان در فرھنگستان ھنر تامین میكرد، و چند تن از آنان را براي تحصیل بھ اروپاي با
از این فرھنگستان، نقاش وقایع تاریخي آنتون لوسنكو و چھرھسازاني چون دمیتري لویتسكي و والدیمیر 

لوسنكو پس از گذراندن پنج سال در پاریس و سھ سال در رم، بھ سن . بوروویكوفسكي بیرون آمدند
ر خود بھ نام والدیمیر در او با اث. تا در فرھنگستان بھ تدریس بپردازد) ١٧۶٩(پطرزبورگ بازگشت 

 - شاید بھ علت مشغلھ زیاد در فرھنگستان  -برابر روگندا انظار را بھ سوي خود معطوف داشت، ولي 
نتوانست شاھكارھایي را كھ از او انتظار میرفت تولید كند، و مرگ او را در سن سي و شش سالگي در 

ھایي از بعضي از زنان جوان و دخترھایي كھ  كاترین لویتسكي را مامور كرد كھ تك چھره). ١٧٧٣(ربود 
تك چھرھاي كھ او از . نتیجھ این كارگواھي است بر زیبایي آنھا. در موسسھ سمولني تحصیل میكردند بكشد

كاترین براي كشیدن چھرھاش در . كاترین كشید تنومندي وي را در زیر روپوشھاي گشاد پنھان میداشت
ن زن یكي از ھنرمندان متعددي بود كھ كاترین بھ روسیھ دعوت كرد تا ای. لوبرن نشست - برابر مادام ویژه 

  . بھ ھنر روسي برازندگي و زیبایي فرانسوي بدھند

 ١٢بھ این كشور آمد و مدت  ١٧۶۶وي در سال . بزرگترین ھنرمندي كھ او بھ روسیھ آورد فالكونھ بود
راحي كند و با برنز بسازد كھ او را كاترین از او خواست مجسمھاي از پطركبیر ط. سال در آنجا ماند

آن كولو را با خود بھ روسیھ آورده بود كھ براي  -فالكونھ زن جواني بھ نام ماري . سوار بر اسب نشان دھد
فالكونھ با نشان دادن اسب بھ این صورت كھ بھ ھوا میپرید و . ساختن سر عظیم پطر نمونھ سازي میكرد

زمیني كھ پاھاي عقبي . شت، بھ معارضھ با قوانین فیزیكي برخاستتنھا پاھاي عقبش روي زمین قرار دا
اسب پطر روي آن قرار داشت عبارت بود از یك صخره عظیم كھ از كارلیا آورده شده بود تا مظھر 

فالكونھ براي حفظ توازن یك افعي برنزي را، كھ مظھر . مقاومت شدیدي باشد كھ پطر بر آن غالب شده بود
این شاھكار در حالي كھ سن پطرزبورگ بھ پتروگراد و . اد كھ دم اسب را گاز میگیردرشك بود، نشان مید

فالكونھ بیشتر از مدتي كھ كاترین انتظار . سپس بھ لنینگراد تغییر نام داد، وضع و قیافھ خود را حفظ كرد
. ي نكردكاترین نسبت بھ آن بیعالقھ شد و بھ این مجسمھ ساز توجھ. داشت روي این كار وقت صرف كرد

  . فالكونھ با نومیدي از كاترین، از روسیھ، و از زندگي بھ پاریس بازگشت

  . فرانسوا ژیلھ از فرانسھ بھ روسیھ آمد تا در فرھنگستان مجسمھ سازي تدریس كند - نیكوال  ١٧۵٨در سال 

ن، این سھ تن چوبی. سھ تن از شاگردانش در دوران سلطنت كاترین بھ علو مقام در ھنر نایل شدند
پاتیومكین بھ چوبین ماموریت داد یك مجسمھ كاترین دوم براي بناي مدور . كوزلوفسكي، و شچدرین بودند

مجسمھاي كھ چوبین از پاتیومكین ساخت ; خواندند)) بیروح و سرد((كارشناسان آن را ; كاخ نوریدا بسازد
ف ساخت، خشكي و كوزلوفسكي در آرامگاھي كھ براي مارشال سووورو. نیز چنین بھ نظر میرسد

كار اصلي شچدرین در . بیروحي مشابھي نشان داد، و حتي اثرش بھ نام كوپیدو نیز بھ ھمین وضع بود
ساختھ  ١٨١٢اثر وي بھ نام كاریاتید كره آسماني را در دست دارد، كھ در . زمان آلكساندر اول انجام شد

مارتوس در ساختن آثار مربوط بھ  ایوان پتروویچ. شد، زني را نشان میدھد كھ جھان را حمل میكند
ھایي كھ از زاري كنندگان  در گورستانھاي سن پطرزبورگ مجسمھ. تشریفات مرگ و میر تخصص داشت

مجسمھ . ھاي مرمر را گریان نشان میداد پتروویچ مجسمھ. ساختھ شده بودند در ھمھ جا بھ چشم میخوردند
كلیساھاي ارتدوكس مجسمھ . عقب مانده بودسازي بومي، بجز در زمینھ تقلید از سبكھاي خارجي، 

  . ونجبا نیز بھ ھمان ھنرمنداني كھ در میان سرفھاي خود مییافتند قانع بودند. نمیپذیرفتند

او . در زمان كاترین معماري رونق یافت، زیرا وي مصمم بود كھ از خود آثاري در پایتخت باقي گذارد
در سال )). ت بزرگ حاكي از عظمت یك دوران سلطنتندبناھاي عظیم بھ ھمان اندازه اقداما: ((میگفت
میدانید كھ جنون ایجاد بنا بیش از ھر زمان دیگر در نزد ما نیرومند است، و ھیچ : ((كاترین نوشت ١٧٧٩

دشمن پول است، ; این جنون یك كیفیت دوزخي است. زلزلھاي ھرگز آن قدر كھ ما بنا ساختیم، ویران نكرد
با آنكھ او .)) این بیماریي مانند میخوارگي است; سازد، بازھم بیشتر میخواھد بسازدو انسان ھر چھ بیشتر ب
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، ولي در زمینھ ھنر از خود نظراتي داشت، یا نظراتي ))من حتي نمیتوانم چیزي بكشم((بھ فالكونھ گفت 
او از . داشت كھ تحت تاثیر حفاریھاي ھر كوالنیوم در رم و كتابھاي كلوس و وینكلمان قرار گرفتھ بود

سبك پرتزیین باروك و روكوكو پرگل و بوتھ كھ در زمان الیزابت رواج كامل داشت دوري گزید، و از 
بعضي از معاصران اظھار میدارند كھ وي دستورات صریح و . سبك سادھتر نئوكالسیك طرفداري كرد

بومي بیابد كھ بتوانند كاترین كھ نمیتوانست ھنرمنداني . طرحھاي اولیھاي براي معماران خود تھیھ میكرد
ھاي وي را بھ فعل درآورند، براي یافتن كساني كھ سنت سبكھاي كالسیك را بھ ارث برده بودند،  اندیشھ

باتیست والن دو ال موت بھ روسیھ آمد و براي او - متوجھ اروپاي باختري شد، و بھ این ترتیب بود كھ ژان 
این بنا داراي نمایي بھ سبك . ساخت ١٧٧٢ - ١٧۶۵ي در كنار رود نوا كاخ فرھنگستان ھنر را در سالھا

رنسانس از آجر لعابدار و مدخل ستوندار است، و داخل آن پلكان باشكوه نیمدایرھاي قرار دارد كھ بھ یك 
والن ارمیتاژ معروف را بھ عنوان یك قسمت الحاقي بھ كاخ زمستاني . بناي مدور در زیر گنبد میرسد

ولي این بنا تاالر ; صورت مامني دور از تشریفات دربار در نظر گرفتھ بودساخت، و كاترین آن را بھ 
آن را بھ عنوان  ١٧٩٠كاترین در سال . ھاي عمده جھان است آثار ھنري او شد و اینك در زمره موزه

براي گریم توصیف كرد، و گفت این بنا طوري قرار گرفتھ است كھ او میتواند با )) پناھگاه كوچك من((
در آنجا، من در میان مقداري اشیا : ((كاترین میگفت. قدم از اطاق خود بھ آنجا برود و باز گردد سھ ھزار

كھ دوستشان دارم و بھ من سرور میبخشند قدم میزنم، و آن پیادھرویھاي زمستاني چیزي است كھ مرا سالم 
كرده بود، نیز از فرانسھ  شارل كامرون، كھ در آن كشور در زمینھ تزیینات كالسیك مطالعھ.)) نگاه میدارد

كھ آن را براي (كاترین از زیبایي و ظرافتي كھ كامرون در تزیین اقامتگاه خصوصي وي . بھ روسیھ آمد
بھ كار برده و در آن از ) خود، عشاق، و سگھایش در كاخ بزرگ تسارسكویھ سلو اختصاص داده بود

گوناگون استفاده كرده بود بھ وجد آمد و نقره، الك، شیشھ، سنگ یشم، عقیق، و سنگ مرمر بھ رنگھاي 
در نھ ھفتھ اخیر، من : ((او نوشت.)) من ھرگز مشابھ این اطاقھاي تازه تزیین شده را ندیدھام: ((گفت

و )) طبیعي((دستور داد در اطراف این كاخ باغي بھ سبك .)) ھرگز از تماشاي اینھا خستھ نشدھام
من اینك : ((در نامھاي كھ بھ ولتر نوشت چنین توصیف كرد وي این باغ را. طرحریزي شود)) انگلیسي((

، بھ خطوط كوتاه، خطوط منحني، شیبھاي مالیم، استخرھا، و ))باغھاي سبك انگلیسي((دیوانھوار بھ این 
بھ طور خالصھ، جنون سبك انگلیسي بر . من از خطوط مستقیم عمیقا بیزارم. ھاي آن عالقمندم دریاچھ

كامرون براي پاول پسر كاترین و ھمسر زیباي دوم او در .)) ب آمده استجنون گیاھكاري من غال
مھیندوك و ماریا ; كاخي بھ سبك ویالھاي ایتالیایي ساخت) ھاي پایتخت یكي دیگر از حومھ(پاولوفسك 

فئودوروونا آثار ھنریي را كھ در سفرھاي خویش بھ اروپاي باختري جمع آوري كرده بودند در این كاخ جا 
   .دادند

او دو بناي پر تجمل بھ عنوان ھدایایي از طرف كاترین بھ گریگوري . ایتالیا آنتونیو ریتالدي بھ روسیھ آمد
در كنار رودخانھ نوا، و دیگري كاخ گاتچینا در نزدیكي )) كاخ مرمر((یكي از این دو بنا . آرلوف ساخت

 -از ایتالیا ھمچنین جاكومو كوارنگي . دكاخ گاتچینا اقامتگاه مورد عالقھ پاول اول ش. تسارسكویھ سلو بود
در سال . بھ روسیھ آمد - كھ از معابد یوناني در پائستوم و شاھكارھاي پاالدیو در ویچنتسا مسحور شده بود 

ھایي براي بناھاي گوناگون كھ امیدوار بود بسازد بھ كاترین تسلیم  او از طریق گریم طرحھا و نمونھ ١٧٨٠
كوارنگي در سن  ١٨١۵ھا توجھ كاترین را جلب كردند، و از آن تاریخ تا  این طرحھا و نمونھ. داشت

تماشاخانھ ارمیتاژ، موسسھ : پطرزبورگ یا در نزدیكیھاي آن تعداد زیادي بنا بھ سبك كالسیك ایجاد كرد
بانك امپراطوري، نمازخانھ ). كھ وي بھ صومعھ سمولني كھ راسترلي ساختھ بود افزود(سمولني 

این كاخ براي نوه . ان نواز، كاخ انگلیسي در پترھوف، و كاخ آلكساندر در تسارسكویھ سلوشھسواران مھم
، دو سال پس از اتمام كاخ، بھ آن نقل مكان ١٧٩٣ساختھ شد، آلكساندر در ) آلكساندر اول آینده(كاترین 

آیا معماراني روسي كھ شایستگي خرج كردن  .استاین بنا از شاھكارھاي معماري قرن ھجدھم . كرد
روبلھاي كاترین را داشتھ باشند وجود نداشتند چرا كاترین كھ امیدوار بود بناي یادبودي از خود در مسكو 

ملین آجري ایوان كبیر باقي گذارد، بھ واسیلي باژنف ماموریت داد یك كاخ كرملین سنگي بھ جاي كاخ كر
كساني كھ نمونھ . باژنف عظمتي براي آن در نظر گرفت كھ كاخ ورساي را ناچیز میداشت. طراحي كند

. روبل ھزینھ برداشت، دیدند، از عالي بودن معماري آن بھ حیرت آمدند ٠٠٠،۶٠چوبي آن را، كھ خود 
رود مسكو نشست كردند، و كاترین از این  ولي پیھایي كھ براي آن ریختھ شده بودند بر اثر فعل و انفعال
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ولي وجوھي فراھم كرد تا ایوان ستاروف در ساحل سمت چپ رود نوا كاخ توریدا را . كار دست كشید
  . كاترین این بناي باشكوه را بھ عنوان یادبود تسخیر كریمھ توسط پاتیومكین، بھ وي اھدا كرد. بسازد

ماسون كھ در آن زمان زندگي میكرد، . ھدف خود میرسید خرج بناھاي كاترین ھر چقدر میشد، او بھ
یك فرانسوي پس از طي طریق در امتداد سواحل غیر میھمان نواز پروس، و گذشتن از : ((نوشت
ھاي وحشي و كشت نشده لیوونیا، از اینكھ بار دیگر در میان بیاباني وسیع یك شھر بزرگ و با شكوه  جلگھ

چیزھایي كھ انسان  - رمیھا، ھنر، و تجمالت بھ حد وفور وجود دارند میبیند كھ در آن اجتماعات، سرگ
و پرنس دو .)) شگفتزده و مسحور میشود - تصور میكرد جز در پاریس در ھیچ جاي دیگر وجود ندارند 

  لیني پس از دیدن 

نگ گوشت و خون ده میلیون دھقان بھ آجر و س.)) سن پطرزبورگ را تبدیل بھ زیباترین شھر جھان میكنند
  . تبدیل شده بود

X - پایان سفر  

كاترین، مانند فرمانروایان دیگر تمام طول اعصار، البد چنین توضیح میداد كھ چون ابناي بشر بھ ھر حال 
باید بمیرند، چرا نباید كشور داران نبوغ خود را بھ كار گیرند و آن زندگیھاي پر مشقت و مرگھاي حتمي 

ظیم كردن شھرھاي آن سوق دھند سالھا قدرت، درگیر شدن در را بھ سوي نیرومند ساختن كشور و ع
شورشھا و جنگھا، و نوسان كردن در میان پیروزیھا و شكستھا وي را عادت داده بود كھ بدون اینكھ تعللي 

بھ خود راه دھد، رنجھاي دیگران را تحمل كند و از استثمار ضعفا توسط اقویا، بھ عنوان اینكھ عالج آن از 
  . خارج است، روي بگرداند امكانات وي

كاترین، كھ بیش از ده توطئھ براي بھ زیر آوردن وي از مسند قدرت خیالش را ناراحت كرده و شورش 
وقتي چنین بھ نظر میرسید كھ . پوگاچوف وي را بھ ھراس افكنده بود، از انقالب فرانسھ بھ وحشت افتاد

كاھل و یك حكومت ناصالح است، كاترین با  ھدف این انقالب تنھا سرنگون كردن حكومت اشرافزادگان
ولي وقتي تودھاي از مردم پاریس لویي شانزدھم و ماري آنتوانت را ; رضایت خاطر آن را تحمل كرد

مجبور كردند كھ از ورساي خارج شوند و در تویلري، در میان عوام الناس لجام گسیختھ، زندگي كنند، و 
ھمھ اعالم داشت و لویي رضایت داد كھ فقط مامور اجراي  خود را مافوق)) مجلس موسسان((وقتي كھ 

این مجلس باشد، كاترین از اینكھ این جریانات باعث تشجیع كساني میشدند كھ در پي اقدام مشابھي در 
او اجازه داد روحانیان انتشار آثار ولتر را، كھ زماني محبوب وي بود، منع . روسیھ بودند، بر خود میلرزید

ھاي  دستور داد مجسمھ; و طولي نكشید كھ خودش ھمھ نشریات فرانسوي را ممنوع ساخت; )١٧٨٩(كنند 
رادیشچف ایدئالیست را تبعید ). ١٧٩٢(نیمتنھ ولتر را از اطاقھایش بردارند و بھ یك انبار تیر و تختھ ببرند 

و نوعي ; )١٧٩٢(نوویكوف را، كھ سوداي منافع مردم را در سر داشت، بھ زندان افكند ; )١٧٩٠(كرد 
پس از آنكھ لویي شانزدھم و ماري . ھا برقرار كرد سانسور شبیھ دستگاه تفتیش افكار بر ادبیات و نمایشنامھ

، او كلیھ مناسبات روسیھ را با دولت فرانسھ قطع كرد، و بھ )١٧٩٣(آنتوانت با گیوتین اعدام شدند 
خود وي بھ این ائتالف . تشكیل دھند نظامھاي سلطنتي اروپا اصرار ورزید كھ علیھ فرانسھ یك ائتالف

نپیوست، بلكھ از آن براي مشغول داشتن قدرتھاي اروپاي باختري استفاده كرد، زیرا میخواست الحاق 
بسیاري از كارھاي من ناتمام : ((او بھ یكي از دیپلوماتھاي خود گفت. لھستان بھ روسیھ را تكمیل كند

  .)) ول نگاه داشتھ شوند تا دست و پاي ما را نگیرنددربارھاي برلین و وین باید مشغ. ماندھاند
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باقي  ١٧٩٣ھاي آزادمنشي او تا سال  ، بعضي از آثار و جنبھ)١٧٨٣(كاخ پاتیومكین : ایوان ستاروف
ھاي او بود،  در آن سال یكي از درباریان بھ وي خبر داد كھ فردریك سزار دو ال آرپ، كھ معلم نوه. ماندند

ال آرپ ; یده بود بھ او گفتاو بھ دنبال ال آرپ فرستاد و آنچھ را كھ شن. یك جمھوریخواه پروپاقرص است
آن علیا حضرت قبل از اینكھ آموزش و پرورش مھدیندوكھا را بھ من بسپارند، میدانستند كھ : ((پاسخ داد

او از كاترین خواست كھ شاگردانش را مورد بررسي قرار .)) من سویسي و بنابراین جمھوریخواه ھستم
لي كاترین میدانست او چقدر خوب بھ آنھا تعلیم داده و. دھد و از نحوه رفتار آنھا كار وي را قضاوت كند

من عقیده دارم شما . آقا، ژاكوبن، جمھوریخواه، یا ھر چھ دلتان میخواھد باشید: ((است و بھ ال آرپ گفت
ھاي من بمانید، اعتماد كامل مرا نسبت بھ  نزد نوه. شخصي درستكار ھستید، و ھمین براي من بس است

در بحبوحھ این آشفتگیھا، كاترین آخرین .)) حرارت عادي خود بھ آنھا تعلیم دھید خود داشتھ باشید، و با
او . پالتون زوبوف بیست و پنج سال داشت و كاترین شصت و یك سال). ١٧٨٩(معشوق خود را برگزید 

من مانند مگسي كھ سرما آن را كرخ كرده باشد، بھ : ((خود پاتیومكین چنین نوشت)) معشوق اسمي((بھ 
یك ارتش  -ھاي بھ تركیھ بشود  تازه وي پیشنھاد كرد یك حملھ سھ جبھ)) شاگرد.)) ((گي بازگشتھامزند

ھاي قفقاز بگذرد و بھ ایران برود و  روسي بھ فرماندھي برادر بیست و چھار سالھاش والریان از كوه
ي سوووروف یك ارتش دیگر بھ سركردگ. ھرگونھ تجارت زمیني میان تركیھ و مشرق زمین را قطع كند

و ناوگان جدید روسیھ در دریاي سیاه بھ رھبري خود ; از راه بالكان براي محاصره قسطنطنیھ برود
پس از سالھا تدارك، این ماجراي عظیم آغاز شد . امپراطریس تسلط بر تنگھ بوسفور را بھ دست آورد

یي بود كھ برنامھاش را تكمیل و كاترین مشتاقانھ بھ انتظار پیروزیھا; دربند و باكو تسخیر شدند; )١٧٩۶(
  . و فعالیتھاي زندگیش را بھ حد اعال برسانند

او پس از صرف صبحانھ، بھ . ، كاترین مانند ھمیشھ سرحال و شاداب بود١٧٩۶نوامبر  ١٧بامداد روز 
وقتي با گذشت وقت او از اطاقش خارج نشد، زنان مالزمش اطاقش را دق الباب كردند، . اطاق خود رفت
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او . آنھا امپراطریس را دیدند كھ روي زمین دراز كشیده است. جوابي نشنیدند، وارد اطاق شدند و وقتي
دوبار از او خون گرفتھ شد، و لحظھاي بھ ھوش آمد، ولي . دچار پارگي یكي از شریانھاي مغز شده بود

  . آن شب وي درگذشت ١٠ساعت . نمیتوانست حرف بزند

آنھا تناقض میان ادعاھا و . اق مرگي چنین رحیمانھ را نداشتدشمنانش عقیده داشتند كھ وي استحق
تظاھرات آزادمنشانھ وي و حكومت مطلقھ، بیرحمیش نسبت بھ مخالفان، تعلل در اجراي اصالح مورد 

ھایي  خانواده. نظر در قوانین روسیھ، و تسلیم او را بھ گسترش نظام فئودالیتھ در برابر نجبا ھرگز نبخشیدند
لیاتھاي زیاد فقیر شده یا عزادار مرگ فرزندان خود در طي جنگھاي وي بودند از او بھ خاطر كھ بر اثر ما

ولي مردم رویھمرفتھ از عمل او در گسترش قلمرو روسیھ بھ مرزھاي . پیروزیھایش سپاسگزار نبودند
فزوده كیلومتر مربع بھ مساحت روسیھ ا ٠٠٠،۵١۵در دوران او حدود . وسیعتر و امنتر تحسین میكردند

شد، بنادر تازھاي بھ روي بازرگاني روسیھ گشوده شدند، و جمعیت از نوزده میلیون نفر بھ سي و شش 
او در روابط سیاسي خود پایبند مالحظھاي نبود و شاید در مورد الحاق لھستان بھ . میلیون نفر افزایش یافت

  . روسیھ كمي بیش از اغلب فرمانروایان آن زمان چنین بود

موفقیت او عبارت بود از ادامھ كوششھاي پطركبیر براي وارد كردن روسیھ بھ حوزه تمدن بزرگترین 
در حالي كھ پطر بیشتر این موضوع را از نظر فنون مورد توجھ قرار داده بود، كاترین در . مغرب زمین

وسیھ او بھ كمك نیرو و شھامت شخصیت خود طبقھ باسواد ر. درجھ اول از نظر فرھنگ بھ آن توجھ داشت
را از شرایط قرون وسطایي بیرون كشید و آن را در مدار افكار نو در زمینھ ادبیات، فلسفھ، علوم، و ھنر 

در زمینھ استقرار رواداري مذھبي ) غیر از فردریك دوم غیرمسیحي(او از ھمگنان مسیحي خود . قرار داد
، لویي چھاردھم، مقایسھ كرد و ))گپادشاه بزر((یك مورخ فرانسوي او را بھ نحوي مساعد با . جلوتر بود

  : گفت

سخاوت و بلند نظري كاترین، شكوه سلطنت وي، جالل دربارش، موسسات، بناھاي تاریخي، و جنگھاي او 
براي روسیھ درست حكم دوران لویي چھاردھم را براي اروپا داشتند، ولي اگر كاترین بھ عنوان یك فرد 

فرانسویان مایھ افتخار لویي چھاردھم بودند، ولي . رگتر بودمورد توجھ قرار گیرد، از این پادشاه بز
كاترین، برخالف لویي چھاردھم، از این مزیت برخوردار نبود كھ بر ملتي . كاترین مایھ افتخار روسیھ بود

  . تربیت یافتھ سلطنت كند، و نیز از كودكي اطرافش را شخصیتھاي بزرگ و باھنر احاطھ نكرده بودند

مورخ انگلیسي، كاترین تنھا زن فرمانروایي بود كھ، از نظر توانایي، بر الیزابت ملكھ طبق برآورد یك 
: یك مورخ آلماني میگفت.)) انگلستان برتري داشت، و از نظر دوام اھمیت كارش، با الیزابت برابر بود

زنان وجود ھر جزئي از وجود كاترین یك موجود سیاسي بود كھ نظیر آن در تاریخ دوران جدید در میان ((
ممكن است ما اصل بزرگوارانھاي .)) در عین حال، او یك زن كامل و یك بانوي بزرگ بود; نداشتھ است

معایب او عوارضي از دورانش، ولي محاسن او از خود وي : را كھ گوتھ وضع كرد درباره او بھ كار بریم
  . بودند

  فصل نوزدھم

  

  تجاوز بر لھستان 

١٧١۵  - ١٧٩۵  
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I  - ١٧۶۴ - ١٧١۵: منظره لھستان   

این كشور داراي وسعتي برابر . وضع جغرافیایي، نژاد، مذھب، و سیاست دشمنان طبیعي لھستان بودند
از رودخانھ اودر در غرب، تقریبا تا سمولنسك و كیف در شرق گسترده  ١٧١۵وسعت فرانسھ بود و در 

در ھر دو جبھھ نداشت كھ آن را از ھجوم حفظ بود، ولي مرزھاي طبیعیي مانند كوه یا رودخانھ وسیع 
لھستان تنھا داراي یك راه . گرفتھ شده است)) جلگھ((بھ معناي  Poleاز كلمھ ) Poland(نام آن . كنند

خروج دریایي در دانتزیگ بود، و رودخانھ ویستول كھ در آنجا بھ دریا میریخت در برابر پروس، كھ در 
این ملت داراي وحدت نژادي نبود، اكثریت . گر دفاعي محسوب نمیشدمجاورت لھستان قرار داشت، یك سن

بھ طور متناوب در كشمكش و زدوخورد با اقلیتھاي ) ١٧١۵(نفري آن  ٠٠٠،۵٠٠،۶لھستاني جمعیت 
در لھستان، آلمانیھا و اسالوھا با خصومتي طبیعي و . آلماني، یھودي، لیتوانیایي، و روسي كشور بود

اكثریت كاتولیك رومي بر . از وحدت مذھبي نیز خبري نبود. وبھرو بودندغیرارادي با یكدیگر ر
ھاي پروتستانھا،  حكومت و ظلم میكردند، و خود این مخالفان نیز بھ نحوي جدآلمیز بھ گروه)) مخالفان((

  . ارتدوكسھاي یوناني، و یھودیان تقسیم شده بودند

ل و غیرقابل انتزاع در دست یك شوراي عالي وحدت سیاسي وجود نداشت، زیرا قدرت حاكمھ بھ طور كام
قرار داشت، و این شورا صرفا از نجبا تشكیل میشد، كھ ھركدام از آنھا با داشتن )) دیت((یا )) سیم((بھ نام 

میتوانست پیشنھاد بقیھ را بالاثر كند و بھ میل خود ھر جلسھ و ھر دیت منتخب را ) وتو(حق راي مخالف 
ھایي بود كھ بھ عنوان یكي از ))توافق((ه بھ وسیلھ ھمین دیت انتخاب میشد و تابع پادشا. بھ پایان برساند

او نمیتوانست با اطمینان از اینكھ میتواند تاج سلطنت را براي فرد . شرایط انتخابش بھ سلطنت امضا میكرد
خاصي  مورد نظر خود بھ ارث گذارد یا از حمایت مرتب و مستمر برخوردار باشد، از سیاست درازمدت

  . پیروي كند

نجبا از این رو خواھان چنین قدرت بیحدي در مورد وضع قوانین بودند كھ ھر یك از آنھا مایل بود در 
ولي محدودیت جوھر آزادي است، زیرا بھ محض . حكمفرمایي بر اراضي و رعایاي خود كامال آزاد باشد

تاریخ لھستان پس از یان سوبیسكي  .اینكھ آزادي بھ صورت مطلق درآمد، در ھرج و مرج نابود میشود
  . شرحي از ھرج و مرج بود

تقریبا ھمھ زمینھا توسط سرفھایي كشت میشدند كھ محكوم بھ اطاعت از شرایط فئودالي بودند، و علیھ آن 
سرفھا نھ تنھا باید . ارباب گاھي مھربان، ولي ھمیشھ مستبد بود. نیز راھي براي دادخواھي وجود نداشت

رباب از محصوالتشان میخواست بھ او بدھند، بلكھ ھمچنین ملزم بودند ھفتھاي دو یا سھ روز آنچھ را كھ ا
خوشبختانھ زمین، كھ آب كافي داشت، حاصلخیز بود، و دھقانان غذاي كافي . در امالك ارباب بیگاري كنند

ھاي خود مشاھده فقیرتر، حقیرتر، و بدبختتر از كلیھ كساني كھ ما در سفر((ولي كاكس آنھا را ; داشتند
اربابان محلي آنان نجیبزادگان طبقھ پایینتر یا محترمین بودند، و اینان نیز بھ سھم . توصیف كرد)) كردھایم

. خود تابع تقریبا یكصد اشرافزادھاي بودند كھ مناطق عظیمي را در تملك یا زیر نظر خود داشتند
دار بودند و از جھات نظري و ظاھري بر سیم نجیبزادگان طبقھ پایین بیشتر مشاغل اجرایي كشور را عھدھ

ھایشان كھ  ولي در عمل، امور سیاسي لھستان عبارت بود از كشمكش اشرافزادگان یا خانواده; تسلط داشتند
در لھستان، بستگي . نجیبزادگان طبقھ پایین را با نفوذ اقتصادي یا رشوه مستقیم بھ حركت وامیداشتند

ھاي رادزیویل، پوتوكي، و  خانواده. را بر كشور حفظ كرده بود خانوادگي ھنوز تقدم اولیھ خود
ھاي متعدد عالیق و ھمبستگي خانوادگي با یكدیگر پیوندي یافتھ بودند كھ از ھر  چارتوریسكي با رشتھ

در این كشور، میھن پرستي عینا بھ مفھوم احترام بھ پدر و از ھمھ مھمتر نسبت . رشتھ ملي مستحكمتر بود
پدران بود، خانواده بھ صورت یك سازمان نیرومند بود، زیرا واحد تولید اقتصادي و انضباط بھ مسنترین 
ھیچ گونھ تكروي و فردیت اقتصادیي كھ باعث شود فرزندان در نقاط مختلف كشور پراكنده . اخالقي بود

، تابع فرمان او معموال پسرھا در امالك پدري خود میماندند و تا زمانیكھ پدر زنده بود. شوند وجود نداشت
خانواده بر اثر ھمان وحدت قدرت و اختیاري كھ فقدان آن باعث تضعیف كشور شد، رونق و . بودند
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در بسیاري از موارد، این ثروتھا سال بھ . ھمھ ثروت خانواده زیر نظر پدر متمركز بود. شكفتگي یافت
ر كاال افزایش مییافتند، و در سال بر اثر بھ كار انداختن مجدد سودھاي ناشي از بھرھبرداري و صدو

بیست خانواده لھستاني بودند كھ در قرن ھجدھم ھر یك سالي . مواردي چند از ثروت پادشاه تجاوز میكردند
ھاي خود را  ھاي قدرتمند خانھ خانواده. لیور صرف امور خانوادگي خود میكردند ٠٠٠،٢٠٠بیش از 

ارتشھاي خصوصي، و خدمھ متعدد بودند، و تظاھرات  مینامیدند، كھ از خود داراي مراقبان،)) دربار((
مثال پرنس كارول رادزیویل، كھ وسعت امالكش بھ اندازه نصف ایرلند بود، در سال . نیمھ سلطنتي میكردند

مشھورترین خانواده . مارك خرج برداشت ٠٠٠،٠٠٠،١یك میھماني چھارھزار نفري داد كھ  ١٧٨٩
  . معروف بود)) خانواده((نان بود كھ بھ نام مطلق لھستاني چارتوریسكي بود كھ شھرتش چ

بر  ١۵٧٢تا  ١٣٨۴این خانواده از قرن پانزدھم مقام شاھزادگي داشت و با خاندان یاگیلو، كھ از سال 
پرنس كازیمیرز چارتوریسكي، نایب صدراعظم لیتواني، با . لھستان حكمراني كرده بود، نسبت داشت

ثمره این . یزابال سبب نفوذ بیشتر فرھنگ فرانسوي بھ داخل خانواده شدایزابال مورستن ازدواج كرد، و ا
) ٢; فریدریك میخال چارتوریسكي كھ صدراعظم لیتواني شد) ١: ازدواج سھ فرزند سرشناس بودند

كنستانتیا كھ با ) ٣; شد)) روسیھ سرخ((آلكساندر آوگوستوس چارتوریسكي كھ شاھزاده كاخنشین 
اول ازدواج كرد و برایش ستانیسالس پونیاتوفسكي دوم، غمانگیزترین سیما در ستانیسالس پونیاتوفسكي 

  . تاریخ لھستان، را بھ دنیا آورد

. از امتیازات دیگر خانواده چارتوریسكي این بود كھ آزادمنشي آنھا بھ موازات ثروتشان افزایش مییافت
یكي از معاصران . ن شھرت داشتندآنھا مدتھا بود كھ بھ خاطر رفتار انساني خویش نسبت بھ سرفھایشا

آوگوستوس [ آلكساندر]اگر من یك سرف بھ دنیا آمده بودم، دلم میخواست سرف پرنس : ((میگفت
آنھا براي اطفال مدارسي تاسیس كردند، بھ آنھا كتاب دادند، نمازخانھ و بیمارستان و .)) چارتوریسكي باشم

  . ھاي نمونھ ساختند كلبھ

آوردند، و این معلمان بھ اطفالي كھ ) نزدیك لوبلین(ھ امالك و كاخ خود در پوالوي معلمان و دانشمنداني ب
. آثار استعداد از خود بروز میدادند، از ھر طبقھاي كھ بودند، براي خدمت بھ كشور تعلیم و آموزش میدادند

. د، مخالف بودبھ عنوان اینكھ حكومت موثر را غیرممكن میكن)) حق وتو((از نظر سیاسي، این خانواده با 
تنھا وسیلھ محافظت آنھا )) حق وتو((ھاي متعددي بودند كھ احساس میكردند  در مقابل این خانواده، خانواده

قویترین اینھا خانواده پوتوكي بود كھ رھبر آن پرنس فلیكس . در برابر یك حكومت مطلقھ مركزي است
او میتوانست در یك جھت واحد پنجاه كیلومتر وسعت امالك این شاھزاده آن قدر زیاد بود كھ . پوتوكي بود

  . مساحت این امالك در اوكرائین سھ میلیون ایكر بود. را سواره طي كند و ھنوز در امالك خود باشد

صنعت و بازرگاني، كھ در قرن شانزدھم در عظمت لھستان و رونق شھرھاي آن سھیم بودند، بر اثر 
بسیاري از شھرھا بھ . تحت فرمان آنھا، عقب مانده بودندخصومت مالكان با یكدیگر، و با مجلس دیت 

این اشرافزادگان، كھ از پیدایش یك . طور كامل در داخل امالك خصوصي یكي از اشراف قرار داشتند
رقابت صنایع دستي . طبقھ متوسط مستقل بیم داشتند، از كشاورزي در برابر صنایع طرفداري میكردند

آنتوني پوتوكي در سال . عث كسادي كار افزارمندان در شھرھا شده بودسرفھا در امالك زمینداران با
ویراني شھرھا چنان آشكار است كھ، بھ استثناي ورشو، شھرھاي درجھ اول كشور را : ((نوشت ١٧۴۴

بعضي از ; در خیابانھاي لووف علف سبز شده بود.)) ھاي راھزنان برابر دانست بخوبي میتوان با بیغولھ
و كراكو، كھ قبال یكي از مراكز فرھنگي عمده اروپا ; صورت مزارع ھمگاني درآمده بودندمیادین شھر بھ 

بھ شمار میرفت، رو بھ انحطاط گذاشتھ بود، و جمعیت آن بھ نھ ھزار نفر و تعداد دانشجویان دانشگاه 
ط انحطاط شھرھا تا حدودي معلول تسخیر مجدد لھستان توس. مشھورش بھ ششصد نفر كاھش یافتھ بود

كاھش تعداد آنھا در ھمھ ; بسیاري از پروتستانھایي كھ آواره شدند بازرگان یا افزارمند بودند. كاتولیكھا بود
، عرصھ لھستان را )كھ در آن آلمانیھاي بسیاري باقي ماندند(قسمتھاي لھستان، بجز قسمت باختري آن 

ر مشرق، تابع كلیساي ارتدوكس یوناني یا مالكان یا پیرو كلیساي كاتولیك رومي یا د. براي مالكان بازگذارد
كاتولیكھایي كھ مراسم مسیحیان شرقي را بھ جا میآوردند، ولي پاپ كلیساي رم را قبول )) (اونیات((
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كھ ھشت درصد  - پروتستانھا، ارتدوكسھاي یوناني، و یھودیان  -مخالفان مذھب كاتولیك . بودند) داشتند
ھایي  كلیھ دعاوي علیھ آنھا در دادگاه; ت در دیت محروم بودندجمعیت بودند، از مشاغل دولتي و عضوی

، )تورن(در تورون  ١٧٢۴خصومت مذھبي بھ مرحلھاي رسید كھ در سال . كامال كاتولیك رسیدگي میشدند
كھ اكثریت اھالي آن با پروتستانھا بود، عوام الناسي كھ از طرز رفتار یك محصل یسوعي بھ خشم آمده 

نھ نفر از مھاجمان . را مورد بیحرمتي قرار دادند و پیكره مریم عذرا را لگدمال كردندبودند عشاي رباني 
  . پروتستانھاي لھستان بھ پروس، و ارتدوكسھاي یونان بھ روسیھ متوسل شدند. بھ قتل رسیدند

  . پروس و روسیھ حمایت خود را از آنھا اعالم كردند و تا مرحلھ حملھ بھ لھستان و تجزیھ آن پیش رفتند

دھقانان بھ دلیل توجھ . اخالقیات لھستان مانند طرز رفتار آلمانیھا در سرمیز غذا و فرانسویان در بستر بود
رفتار اغوا ((ولي در پایتخت، بھ دلیل زیبایي و . بسیار بھ زمین و اطفال خود، بھ تكگاني عادت كرده بودند

گفتھ میشود كھ . یتشان شود، تكگاني مشكل بودزنان، كھ نمیگذاشتند برتري آموزش آنان مانع جذاب)) كننده
یونیاتوفسكي با اطمینان اظھار میدارد . بانوان ورشو از نظر جنسي بھ اندازه بانوان پاریس بیبندوبار بودند

بود، ولي اضافھ میكند كھ این گونھ خویشتنداري در میان افراد )) پسر((كھ وي تا سن بیست و دو سالگي 
میخوارگي از اعتیادات بومي مردم بود، و از نظر طبقاتي استثنایي در آن دیده . ودھمطبقھ او استثنایي ب

این عادت در میان دھقانان باعث فراموشي گھگاھي فقر، مشقت، یا سرما، و در میان نجبا باعث ; نمیشد
عنوان و مردان ھمھ طبقات بھ آن نھ بھ چشم یك فساد، بلكھ بھ ; تسكین تنھایي و خستگي روحي آنھا میشد

پان كومارچیوسكي از این نظر مورد احترام بود كھ میتوانست یك سطل . یك ھنر و امتیاز مینگریستند
بھ پونیاتوفسكي ھشدار داده ; شامپاني را الجرعھ سركشد، بدون اینكھ تسلط بر فكر یا پاھایش را از دستبدھد

میھمان نوازي جنبھ ھمگاني . كردشد كھ اگر ھفتھاي دوبار مست نكند، ھرگز وجھھ عمومي پیدا نخواھد 
گاھي یكي از اعیان نجیبزاده . داشت، ولي معیار قضاوت آن غذا و مشروبي بود كھ بھ میھمانان داده میشد

  . شھري را گرو میگذاشت تا ھزینھ یك ضیافت را فراھم كند

ن از پوشش كتان دھقانان در تابستا. طبقھ باسواد لھستان با البسھ خود این صحنھ را رنگارنگ میكردند
و در زمستانھا، بدون ; درشت بافت بھ پیراھن و شلوار كوتاه، بدون جوراب و كفش، تغییر لباس میدادند

ھاي ھنري لباس خود داشتھ باشند، خویشتن را  توجھ بھ رنگ لباس و بدون اینكھ وقت براي توجھ بھ جنبھ
نفر میرسید،  ٠٠٠،٧٢۵حترمین، كھ تعدادشان بھ ولي نجیبزادگان طبقھ پایین یا م. در لباسھایشان میپیچیدند

ھایشان پر میزدند، رداي ابریشمي یا توري برتن  چكمھ بھ پا میكردند، با خود شمشیر داشتند، بھ كاله
این لباس غرورآمیز ملي . ھاي گلدار با رنگھاي تند میبستند میكردند، و بھ دور كمرشان شالي پھن از پارچھ

یھا با تركان در اوكرائین از دنیاي اسالم آمده بود و منعكس كننده اتحاد گھگاھي از طریق تماس لیتوانیای
و شاید حاكي از عنصري آسیایي در آداب و ; لھستان با تركیھ علیھ اتریش یا روسیھ بھشمار میرفت

  . خصوصیات اخالقي لھستانیھا نیز بود

پادشاھان ساكس آن نسبت بھ ادبیات و  بر اثر بیعالقگي ١٧۶٣تا  ١۶٩٧از نظر فرھنگي، لھستان از سال 
كلیساي كاتولیك نھ تنھا حامي اصلي . ھنر اسالو، و ھچنین بر اثر دو جنگ ویران كننده، عقب مانده بود

كلیساي . ھنر بود، بلكھ ھمچنین فراھم آورنده موجبات تعلیم و تربیت و منبع اصلي دانش و ادبیات بود
ضت علمي و فلسفي مغرب زمین دور نگاه میداشت، ولي در كاتولیك با دقت خاص لھستان را از نھ

یوزف زالوسكي، . چارچوب امكانات و محدودیتھاي خود دانش را رواج میداد و بھ رشد آن كمك میكرد
ھاي آن عصر  جلد كتاب در ورشو گرد آورد و یكي از بزرگترین كتابخانھ ٠٠٠،٢٠٠اسقف كیف، حدود 

در . در این كتابخانھ را بھ روي مردم گشود و آن را بھ ملت ھدیھ كرد او ١٧۴٨در سال . را بھ وجود آورد
  . عین حال، وي زندگي سادھاي داشت و خود را در راه حفظ استقالل لھستان فدا كرد

ھمین اسقف بود كھ ستانیسالس كونارسكي، كشیش جوان و پر اشتیاق، را بھ مطالعھ تاریخ و حقوق متمایل 
سكي نخستین جلد از چھار جلد كتابي را كھ قوانین لھستان را از زمان كونار ١٧٣١در سال . ساخت

این پژوھش و دیگر پژوھشھا بر كونارسكي . كازیمیر كبیر تا عصر خود او تدوین كرده بود انتشار داد
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او كھ اعتقاد . آشكار كرد كھ لھستان با چھ وضع اسفناكي از شكفتگي دوران رنسانس خود سقوط كرده است
تاسیس )) مدرسھ نجیبزادگان((در ورشو یك  ١٧۴٠ید حیات تنھا از باال امكانپذیر است، در سال داشت تجد

كھ (كرد كھ در آن اطفال وابستھ بھ این طبقھ میتوانستند نھ تنھا در ریاضیات و السنھ قدیمي و ادبیات 
این كار عملي . ببینند، بلكھ ھمچنین در علوم طبیعي و السنھ جدید تعلیم )یسوعیان بخوبي تدریس میكردند

با این وصف، پس از پانزده سال ; تھورآمیز بود، زیرا وي نھ پول داشت، نھ كتاب، نھ معلم، و نھ شاگرد
را تبدیل بھ موسسھاي مشھور و مورد احترام كرد و آن را بھ صورت )) مدرسھ نجیبزادگان((تالش، او 

 ١٧٩١توفسكي و قانون اساسي روشنفكرانھ یكي از منابع تجدید حیات فرھنگي در دوران سلطنت پونیا
او خواستار اصالح زبان لھستاني بود و درصدد بود آن را از عبارات التیني و لفاظیھاي تصنعي . درآورد
كونارسكي با انتشار مھمترین . مردم اعتراض كردند، ولي، با این وصف، بھ كسب دانش پرداختند; بپیراید

تحت عنوان معصومانھ درباره نحوه موثر انجام مناظرات ) ١٧۶٣ -  ١٧۶٠(رسالھ سیاسي قرن در لھستان 
بازھم . بود)) حق وتو((این رسالھ حاوي حملھ شدیدي بھ . كار خود را بھ حد اعالي خویش رسانید

بھ كمك كونارسكي بود . ھیچ یك از دیتھا بھ علت وتو منحل نشد ١٧۶۴اعتراضات زیادي شد، ولي پس از 
  . ح قانون اساسي لھستان را آغاز كردكھ پونیاتوفسكي اصال

پیش از آنكھ لھستان بھ رستاخیز تابناك و پرشور خود نایل آید، این كشور تحت فرمانروایي پادشاھان 
  . ساكس، بھ مدت شصت و ھفت سال، متحمل آشفتگي، بیآبرویي، و انحطاط شد

II - ١٧۶٣ -  ١۶٩٧: پادشاھان ساكسي   

چگونھ دیت لھستان پسر سوبیسكي بزرگ را كنار گذاشت تا تاج  در صفحات دیگر گفتھ شده است كھ
سلطنت لھستان را بھ فردریك آوگوستوس برگزیننده ساكس، كھ یكشبھ كاتولیك شد تا آوگوستوس دوم 

لھستان شود، بدھد و چگونھ كارل دوازدھم، پادشاه سوئد، ستانیسالس لشچینسكي را بھ جاي ))) نیرومند(((
بھ آوگوستوس ) ١٧٠٩(، و چگونھ شكست كارل در پولتاوا )١٧٠۴(ستان نشاند وي بر تخت سلطنت لھ

او از اختیارات قانونگذاري یك پادشاه قرن ھجدھم استفاده . امكان داد دوباره تخت سلطنت خود را بازیابد
او، كھ در حكمراني بر لھستان تعلل . كمي كرد، ولي از ھمھ امتیازات جنسي خاندان سلطنت بھرھمند شد

میورزید، عالقھ خود را متوجھ ساكس ساخت، درسدن را زیبا كرد، شكم خود را از آبجو انباشت، و ھمھ 
او با اختیار كردن فقط یك معشوقھ از میان زیبارویان . ھایش از دست داد نیروي خویش را در راه معشوقھ

طنتش نقشھاي براي تجزیھ در اواخر سل. لھستان، مردم لھستان را جریحھدار كرد و مورد اھانت قرار داد
لھستان میان پروس، اتریش، و ساكس طرح كرد، ولي قبل از اجراي این نقشھ شیطاني، رخت بھ سراي 

.)) سراسر عمر من یك گناه مداوم بوده است: ((در بستر مرگ گفت). ١٧٣٣اول فوریھ (دیگر كشید 
  . حقیقت در ھنگام مرگ آشكار میشود

ھاي فرانسھ  یك دیت بھ منظور انتخاب پادشاه جدید پیش آمد، فرستادهدر دوران فترتي كھ ضمن تجمع 
  . پولھاي بیحسابي براي جلب نظر نمایندگان نسبت بھ اعاده لشچینسكي بھ تخت سلطنت لھستان خرج كردند

دخترش  ١٧٢۵در سال . لشچینسكي از ھنگام خلع خود، در آرامش و امید، در آلزاس زندگي كرده بود
در این ھنگام لویي انتظار داشت چنانچھ پدر زنش ; اج با لویي پانزدھم، ملكھ فرانسھ شده بودماري، با ازدو

بھ تخت سلطنت بنشیند، از مشي فرانسھ دایر بر ھمدست كردن لھستان با پروس و تركیھ در ایجاد یك خط 
را در  دولت روسیھ، كھ احساس میكرد چنین اتحادي روسیھ. كمربندي در اطراف اتریش پیروي كند

مبارزات اجتناب ناپذیرش با تركیھ و پروس ضعیف خواھد كرد، وجوھي بھ ورشو فرستاد تا مانع انتخاب 
لشچینسكي بھ عنوان  ١٧٣٣در ده سپتامبر . پول فرانسویھا بر وجوه روسھا فزوني گرفت. لشچینسكي شود

  . ستانیسالس اول پادشاه لھستان شد
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تانیسالس امتناع كردند، خود را در پناه یك ارتش روسي كھ بھ یك گروه اقلیت از بھ رسمیت شناختن س
سوي رود ویستول پیش میرفت قرار دادند، و حكمران ساكس را بھ نام آوگوستوس سوم پادشاه لھستان 

و نخستین دخالت قاطع روسیھ در )) جنگ جانشیني لھستان((بھ این ترتیب بود كھ  - ) اكتبر ۶(اعالم كردند 
ستانیسالس در پي ارتشي لھستاني میگشت كھ از او دفاع كند، ولي چنین ارتشي جز . ز شدامور لھستان آغا

در آن وقت . او بھ دانتزیگ گریخت و از دولت فرانسھ تقاضاي كمك كرد. در روي كاغذ وجود نداشت
 او یك واحد. رھبري دولت فرانسھ با كاردینال فلوري بود كھ رغبتي بھ جنگ با روسیھ دور دست نداشت

ستانیسالس ; روسھا با دوازده ھزار نفر بر این واحد غلبھ یافتند; نفري از سربازان فرانسھ فرستاد ۴٠٠،٢
او استعفانامھ خود را امضا كرد، و در ژوئیھ  ١٧٣۶در ژانویھ . از دانتزیگ گریخت و بھ لورن رفت

  . آوگوستوس سوم پادشاه شناختھ شد

ري ملتي را كھ ھرج و مرج در تاروپودش رخنھ كرده بود ولي او ھم بیش از لشچینسكي شایستگي رھب
پوتوكي . او مدتي با خانواده چارتوریسكي در تالش بھ منظور پایان دادن بھ حق وتو ھمكاري كرد. نداشت

آوگوستوس از تالش دست كشید، تسالي خاطر خود را . براي حفظ این حق بكرات از حق وتو استفاده كرد
پادشاه كھ موفق بھ جلوگیري . فساد ادامھ و رونق یافت. از لھستان دیدن میكرد در درسدن یافت، و بندرت

اعیان نجیبزاده، كھ . از آن نشده بود، در آن شریك شد و مشاغل را از طریق مزایده بھ اشخاص میفروخت
كمك  ھا و نیروھاي مسلح تسلط داشتند، مستقیما با قدرتھاي خارجي مذاكره میكردند و از آنھا بر دادگاه

فرانسھ، اتریش، پروس، و روسیھ دست اندركار بودند تا ببینند كدام یك بیشتر میتواند از . دریافت میداشتند
  . این از ھم گسیختگي قریب الوقوع كشور لھستان سود ببرد

، رقابت بر سر نامزد كردن و تحت تسلط )١٧۶٣اكتبر  ۵(قبل از مرگ آوگوستوس سوم و بعد از آن 
اعضاي خانواده . درآوردن جانشین او از مجاري دیپلوماسي، حتي تا لبھ پرتگاه جنگ، جریان داشت

وجود پوتوكي تقاضا داشتند یك ارتش ثابت یكصدھزار نفري براي محافظت لھستان از تسلط خارجي بھ 
اعضاي خانواده چارتوریسكي خود را تسلیم این نظر كردند كھ لھستان تحت الحمایھ روسیھ باشد و با . آید

روسیھ مدعي حق دفاع از اقلیت ارتدوكس كلیساي یونان در لھستان بود، و . كاترین دوم وارد مذاكره شدند
یاالت لھستان خاوري توسط قدیس حافظھ خود را بھ كار انداخت تا با مراجعھ بھ گذشتھ، دریافت كھ ا

فرانسھ طرفدار آن بود كھ . ھشتصد سال قبل از آن، از روسیھ گرفتھ شده بود) ١٠١۵ - ٩۵۶(والدیمیر 
  اگر روسیھ بر لھستان تسلط مییافت، ھمھ بناي سیاست ; فرزند آوگوستوس سوم بھ جاي وي بنشیند

بتازگي ھفت سال جنگ سخت را علیھ فرانسھ و  فردریك كبیر، كھ. خارجي فرانسھ در شرق از ھم میپاشید
اتریش بھ پایان رسانده بود، بھ دوستي كاترین، كھ با اجازه او خود را از فالكت نجات داده بود، نیاز 

عالوه بر آن، وي . وي موافقت كرد از شخص موردنظر كاترین براي سلطنت لھستان پشتیباني كند; داشت
ي با كاترین امضا كرد كھ طرفین را ملزم داشت با ھرگونھ تغییري در قرارداد ١٧۶۴آوریل  ١١در تاریخ 

قانون اساسي لھستان یا سوئد مخالف كنند، زیرا بیم آن را داشتند كھ افزایش قدرت سلطنت یكي از این دو 
 آنھا در نظر داشتند بھ نام آزادي، از ھرج و مرج. كشور، یا ھر دو آنھا را بھ نحو خطرناكي نیرومند سازد

خانواده چارتوریسكي بر اثر وعده كاترین دایر بر محدود كردن حق وتو پس از اعاده ثبات و . دفاع كنند
آرامش، و ھمچنین انتخاب یكي از افراد تحت الحمایھ خانواده چارتوریسكي توسط كاترین براي تخت 

سي و حضور ارتش اعضاي دیت، كھ روبلھاي رو ١٧۶۴سپتامبر  ٧در . سلطنت لھستان، نرم و آرام شدند
روسیھ در پنج كیلومتري محل تشكیل دیت آنھا را مجاب كرده بودند، بھ اتفاق آرا، ستانیسالس پونیاتوفسكي 

  . را بھ عنوان پادشاه لھستان انتخاب كردند

III  -  پونیاتوفسكي  

 ١٧٣٢ژانویھ  ١٧ز ازدواج ستانیسالس پونیاتوفسكي مھین، فرماندار كراكو، و كنستانتیا چارتوریسكي در 
با سختگیري بسیار توسط مادري كھ نظیرش را ((بھ طوري كھ بعدا بھ مادام ژوفرن گفت، . بھ دنیا آمد
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خود بھ من موعظھ بندرت این روزھا خواھید یافت پرورش یافتم، ولي در عوض پدرم تنھا با سرمشق 
او مادام ژوفرن، سالون  ١٧۵٣در سال . در سن شانزدھسالگي سفرھاي متعددي را آغاز كرد.)) میكرد

چند سال بعد، بھ تقلید از . وي، و تقریبا ھمھ پاریس را با اندام، آداب معاشرت، و جواني خود مسحور كرد
  : قعیات نسبتا انطباق داشترسم متداول آن زمان، تصویري از خویشتن ترسیم كرد كھ با وا

بجز . اگر قدم دو سھ سانتیمتر بلندتر، بینیم كمتر منقاروار، و دھانم كوچكتر بود، از اندامم راضي بودم
مواردي كھ ذكر شد، تصور میكنم چھرھام نجیبانھ و با حالت است، و ھیئت و قوارھام با دیگران فرقھایي 

  . دارد

میشود ناجور بھ نظر برسم، ولي این امر تنھا براي یك لحظھ صادق نزدیك بیني چشمانم اكثر باعث ... 
  . است

در واقع باید بگویم این استعداد در من ھست كھ با افراط در مخالفت، یعني با رفتار بیش از اندازه 
تعلیم و تربیت عالي بھ من امكان میدھد كھ معایب فكري و جسماني . متفرعنانھ، دیگران را از خود برنجانم

ود را پنھان دارم، و از اینرو بسیاري از مردم اغلب بیش ازآنچھ من میتوانم بآساني عرضھ كنم، از من خ
آن قدر ظرافت طبع دارم كھ بتوانم در ھر صحبتي شركت كنم، ولي نھ آن قدر كھ براي مدتي . انتظار دارند

و روش دوستانھ و  اما احساس ھمدردي من نسبت بھ دیگران،. طوالني یا بھ طور مرتب صحبت كنم
  . پرعطوفتم، اكثر بھ كمكم میآیند

  من 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

كاھلي مانع از آن میشود در زمینھ ھنر و . ... ستانیسالس تمایلي طبیعي بھ سوي ھنر دارم: آنگلیكا كاوفمان
  . علوم تا آنجا كھ مایلم پیش روم

درباره امور خیلي خوب میتوانم  .من یا بیش از حد كار میكنم یا بیش از حد كار میكنم یا اصال كار نمیكنم
خیلي زود تحت . ھاي خود نیاز شدیدي بھ اندرز و راھنمایي دارم ولي براي انجام نقشھ... قضاوت كنم، 

من نخستین كسي ھستم كھ . تاثیر قرار میگیرم، ولي غم و اندوه خیلي بیش از خوشي بر من اثر میگذارد
با آنكھ . انتقامجو نیستم. ... شدیدا عالقھمند میشوم. یدا میكنمھنگامي كھ عالقھ پ. ... دچار افسردگي میشود

در نخستین لحظھ عصبانیت ممكن است خیلي مایل باشم از دشمنانم انتقام بگیرم، ھرگز قادر نیستم این میل 
  . شفقت ھمیشھ واسطھ میشود. خود را برآورم

ارد، نشان میدھد كھ وي بیشتر با این توانایي پونیاتوفسكي در اینكھ خود را چنین خوب ببیند و بیان د
او با مونتسكیو آشنا شده . استعداد بھ دنیا آمده بود كھ فكر كند و بنویسد، نھ اینكھ طرحریزي كند و انجام دھد

جالي فكري و ریزه كاریھاي اجتماع فرانسھ را ھمراه مقداري از آن . و آثار ولتر را خوانده بود
در برابر زنان بیاندازه حساس بود، و . ان شده بود بھ دست آورده بودكھ در آثار روسو بی)) حساسیت((

. احساس میكرد آنچھ آنان از نظر جسمي و روحي در اختیارش میگذاردند خارج از حد تعیین قیمت است
شایعاتي وجود داشتند حاكي از آنكھ در پاریس وي بھ علت بدھكاري دستگیر شد، و پس از یك ساعت مادام 

پس از پنج ماه اقامت در فرانسھ و آموختن زبان . لیور پرداخت و او از زندان آزاد شد ٠٠٠،١٠٠ژوفرن 
انگلیسي، بھ انگلستان رفت، در پارھاي از جلسات پارلمنت حضور یافت، و امیدوار بود كھ اوضاع 

قالبگیري لھستان را با الگوي انگلستان، بھ صورتي كھ مونتسكیو آن را تعبیر و تفسیر كرده است، از نو 
یك سال بعد . ، بھ سمت مباشر كل لیتواني منصوب شد)١٧۵۴(پس از اینكھ از سفرھاي خود بازگشت . كند

بھ  ١٧۵۶بھ سال . ویلیامز بھ روسیھ رفت، و نتایج آن ھمان بود كھ قبال دیدھایم -ھمراه سر چارلز ھنبري 
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او در . بھ سن پطرزبورگ رفتبھ عنوان سفیر كبیر لھستان  ١٧۵٧موطن خود بازگشت، ولي در سال 
دست داشت، و مجبور شد با دریافت اخطار قبلي كوتاھي از روسیھ خارج  ١٧۵٨توطئھ علیھ الیزابت در 

كاترین از عزیمت وي متالم شد، ولي وقتي بھ او كمك كرد تا بھ تخت سلطنت لھستان برسد، براي آن . شود
بھ خاطر آن بود كھ وي از ھمھ نامزدھاي تخت ) ویدكاترین میگ(نبود كھ ھنوز وي را دوست داشت، بلكھ 

اما درباره خود . و تاج كمتر حق رسیدن بھ آن را داشت، و بنابراین بایستي بیشتر حقشناس باشد
او . پونیاتوفسكي باید گفت كھ او ھیچ وقت از آن رابطھ ھیجان آور بھ طور كامل بھ حال عادي بازنگشت

ت وي را زمخت و ناخوشایند نكرده بود بھ خاطر داشت، و این كاترین را بھ صورتي كھ ھنوز قدر
  . فریفتگي حتي در ھنگامي كھ كاترین وي را آلت انقیاد مردم لھستان كرد، بھ حال خود باقي ماند

مامان : پونیاتوفسكي دو روز پس از اینكھ بھ سلطنت انتخاب شد، خبر آن را براي مادام ژوفرن فرستاد
مادر خودش در . ]ھ از پریروز نامیدن شما بھ این اسم براي من لذتبخش شده استعزیزم، مثل این است ك

. در تمام تاریخ كشور ما ھرگز انتخاباتي چنین آرام و چنین بھ اتفاق آرا نبوده است.[ این وقت مرده بود
ایت من این رض. ھاي نجیبزادگان حضور داشتند ھمھ بانوان عمده كشور در محل انتخابات در میان گروه

چرا شما . خاطر را داشتم كھ ھم با صداي ھمھ زنان و ھم با صداي ھمھ مردان بھ سمت پادشاه اعالم شوم
ھاي  جاده)) مامان((قبال دیدھایم چگونھ . آنجا نبودید شما میتوانستید فرزند خود را بھ پادشاھي انتخاب كنید

او، كھ درباره شكاف میان ). ١٧۶۶(بیند خود را در كاخش در ورشو ب)) فرزند((اروپا را در نور دید تا 
آرزومند بود پونیاتوفسكي ظرف یك سال لھستان را یك . تمدن فرانسھ و لھستان تصور واقعبینانھاي نداشت

اندرزھایش جنبھ مزاحمت یافتند و عواطف فرزندي پونیاتوفسكي را تحت فشار قرار . قرن جلو ببرد
را با تعریف و تمجید و )) مامان((س راحتي كرد، ھر چند كھ دل وقتي او رفت، پونیاتوفسكي احسا; میدادند

; تصویر را نگاه داشت و الماسھا را پس فرستاد)) مامان. ((یك تصویر الماس نشان از خود خوش كرد
ھمینكھ مادام ژوفرن از پونیاتوفسكي دور شد، عشق و عالقھاش بھ وي حرارت قبلي خود را بھ طور كامل 

عالقھاي كھ بھ قول خودش از حوایج ((ن نامھاي بھ پونیاتوفسكي نوشت و وي را از او از وی. بازیافت
در این سالھاي نخستین او . ستانیسالس منتھاي تالش خود را بھ كار برد. مطمئن كرد)) زندگي او شده بود

 ھر روز در مذاكرات وزیرانش حضور مییافت،. با وظیفھشناسي خویشتن را وقف كارھاي حكومتي میكرد
او تا . و شب ھنگام تا دیرگاه بر سر مسائلي كھ ھمھ جزئیات آن را با دقت تمام در نظر میگرفت كار میكرد

حدود زیادي موفق بھ تربیت سپاھي از كارمندان دولت شد كھ بھ نحوي حیرتانگیز داراي صالحیت و 
خوشخویي او شدند، ولي ھر كس میخواست، میتوانست بآساني او را ببیند و ھمھ مجذوب . درستكاري بودند

احساس نوعي بستگي بھ كاترین و حتي بھ . ھمگان از شور و شوق وي براي اصالحات مسرور نبودند
نیروھاي روسي كھ كاترین بھ عنوان ضمانت امنیت و اطاعت وي در لھستان گذارده بود، نیروي او را تا 

راقب او بود كھ مبادا پیوندھاي سفیر كبیر كاترین، كنت اتوفون شتاكلبرگ، م. حدودي ضعیف میكرد
  . روسي خود را فراموش كند

رھبري . دشمنان از دور و نزدیك اطراف او را احاطھ كرده، و نجباي لھستان بھ دو گروه تقسیم شده بودند
یكي از این دو گروه با خانواده پوتوكي بود، كھ اصرار داشت قبل از اصالحات باید استقالل كشور تامین 

گروه دیگر، كھ زیر نظر ; بود با نیرومند نگاه داشتن اشرافزادگان جلو قدرت پادشاه را بگیرد شود، و مایل
خانواده چارتوریسكي بود، نخست اصالحات را خواھان بود و استدالل میكرد لھستان در وضع نابسامان 

اده چارتوریسكي خانو. موجود ضعیفتر از آن است كھ بتواند عنوان تحت الحمایگي روسیھ را بھ كار افكند
ھاي وي سخت احساس ناراحتي  در پشتیباني از پونیاتوفسكي مردد بود، زیرا از ولخرجیھا و معشوقھ

بھ  ١٧٨۶تالر براي او مقرر داشتھ بود، و این مبلغ را تا سال  ٠٠٠،٢٠٠،٢دیت سالي . میكرد
رري خرج میكرد و از او بیش از این مق. گولدن، یعني یك سوم درآمد دولت، افزایش داد ۶،٠٠٠،١۴٣

او  ١٧٩٠دوبار دولت وامھاي او را پرداخت، با این وجود، در . بانكھاي داخلي و خارجي قرض میگرفت
او ھم مانند كاترین امید داشت از نظر ساختن بناھاي زیبا خاطره . گولدن بدھكار بود ٠٠٠،۵٠٠،١١ھنوز 

ن خود را در میان دو كاخ پرھزینھ تقسیم كرده پونیاتوفسكي خود و مالزما. سلطنت خود را زنده نگاه دارد
  . میھمانیھاي پرخرجي ترتیب میداد و ھنرمندان، نویسندگان و زنان را ھدیھ باران میكرد. بود
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او، كھ در سن سي و دو سالگي بھ سلطنت رسید و خوش قیافھ، با . جذابیت خود وي برایش گران تمام میشد
ل از زیبارویاني را كھ خواھان ھمسري و كیسھ پول او بودند بھ فرھنگ، بلند نظر، و مجرد بود، یك خی

چند تن از آنان كھ نمیتوانستند با وي ازدواج كنند، از ھمبستریش خرسند بودند، و . دور خود جمع كرد
اعضاي خانواده . بعضي از زنان بازیگر پاریسي نیز در سرگرم داشتن پادشاه شركت میجستند

سرانجام یكي از . او بھ گناھان خود اعتراف میكرد و آنھا را ادامھ میداد; دچارتوریسكي اعتراض میكردن
از آن پس . ھایش، بھ نام پاني گرابووسكا، در ازدواجي پنھان او را بھ پاي محراب كلیسا كشاند معشوقھ

 زندگي جنسي او تحت نظارت دقیق قرار داشت، و او میتوانست توجھ بیشتري بھ امور حكومتي، ادبیات، و
  . ھنر مبذول دارد

مانند كاترین . پونیاتوفسكي عالقھاي شخصي بھ آثار و زندگي ھنرمندان و نویسندگان زمان خود داشت
تصویر، مجسمھ، و كتاب جمع میكرد، یك تاالر و یك كتابخانھ ساخت، و در كتابخانھ محل برجستھاي بھ 

د، و ھنرمندان دیگري را از فرانسھ، او بھ ھنرمندان محلي كار ارجاع میكر. مجسمھ ولتر اختصاص داد
پیرانسي و كانووا نتوانستند بھ لھستان بیایند، ولي براي او كارھایي در . ایتالیا، و آلمان بھ لھستان میآورد

اعتباراتي فراھم ساخت تا ; او نیمي از كاخ سلطنتي را بھ یك ھنرستان تبدیل كرد. ایتالیا انجام دادند
در نزدیكي ورشو صنعت چیني سازي دایر كرد . در خارج بھ تحصیل بپردازند ھنرمندان جوان با استعداد

آدام چارتویسكي،  - او لھستانیھاي متمكن . كھ محصوالتش در ردیف محصوالت مایسن وسور بودند
را برانگیخت كھ آثار ھنري جمع آوري كنند، بھ  -الیزابت لوبومیرسكا، ھلن رادزیویل، و دیگران 

د، و در تزیین كاخھاي خود بھ جاي سبك روكوكو، كھ متعلق بھ دوران ساكسونھا بود، ھنرمندان كار بدھن
; او شخصا آمیزھاي از سبك باروك و سبك كالسیك را دوست داشت. از انواع سبك نئوكالسیك استفاده كنند

ان در ھمین احوال، نقاش. در این سبك دومنیكو مرلیني كاخ الزینكي واقع در حومھ ورشو را طرح كرد
این ھنرمندان پس از ناپدید شدن آزادي لھستان . خارجي سرگرم تعلیم نسلي تازه از ھنرمندان لھستاني بودند

  . بھ مرحلھ رسیدگي و بلوغ رسیدند

  نخستین گامھایي كھ در جھت فاجعھ از میان رفتن آزادي لھستان برداشتھ شدند موانعي بودند 

چنین بھ نظر ) ١٧۶٧(تا آن زمان . اصالح وضع خود قرار داد كھ فردریك كبیر در راه اقدام لھستان براي
تجزیھ . میرسید كھ كاترین قصد از ھم گسیختن لھستاني را كھ چنین آشكارا تابع نفوذ روسیھ بود نداشت

لھستان باعث گسترش پروس میشد و آن كشور را بھ صورتي درمیآورد كھ میتوانست مانعي بسیار 
وي بر سر راه شركت روسیھ در امور و فرھنگ اروپاي باختري بھ وجود سھمگینتر از یك لھستان اسال

شود، ولي فردریك بیش )) مخالفان((كاترین بھ این قانع بود كھ خواھان اعطاي حقوق كامل مدني بھ . آورد
او ھیچ گاه نمیتوانست این مطلب را بر خود ھموار كند كھ پروس غربي، كھ اكثریت . از این میخواست

بنابراین، در نظر او . را آلمانیھا و پروتستانھا تشكیل میدادند، تابع حكومت كاتولیك لھستان باشدسكنھ آن 
ھر نوع تقویت لھستان، چھ سیاسي و چھ نظامي مانع . نوعي تجزیھ لھستان ھدفي فراموش نشدني بود

ش ملي لھستان طرفداري میكردند، با تشكیل ارت)) حق وتو((از اینرو، عمال وي از . ھدفھاي وي میشد
بھ عنوان مستمسكي براي حملھ بھ لھستان )) مخالفان((مخالفت میورزیدند، و از منازعات كاتولیكھا و 

  . استقبال بھ عمل میآوردند

این دستگاه در برابر ھرگونھ . ھاي فردریك تمام میشد عدم رواداري دستگاه كاتولیك رومي بھ نفع نقشھ
روسیھ ((در . از حقوق مدني بھ عمل میآمد مقاومت كرد)) مخالفان((تالشي كھ در زمینھ برخوردار كردن 

مقامات كاتولیك رومي دویست كلیسا از  -كھ در آن موقع قسمتي از لھستان و شامل مینسك بود  - )) سفید
) اونیاتھا(دست پیروان كلیساي ارتدوكس یوناني خارج كردند و آنھا را بھ طرفداران كلیساي روم شرقي 

در بسیاري از . امع ارتدوكس حق تعمیر كلیساھاي خود یا ساختن كلیساھاي تازه را نداشتندجو. دادند
با كشیشان ارتدوكس . موارد، اطفال از والدین خود جدا میشدند تا پیرو معتقدات كلیساي رم بار آورده شوند

فرانسھ بود، )) سوفانفیل((پونیاتوفسكي، كھ دست پروده . بدرفتاري میشد، و بعضي از آنھا بھ قتل رسیدند
از رواداري مذھبي طرفداري میكرد، ولي میدانست كھ دیت با ھر اقدامي براي بھ عضویت در آوردن غیر 
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او . كاتولیكھاي رومي در دیت مبارزه خواھد كرد، چنانچھ الزم باشد، این مبارزه را جبرا انجام خواھد داد
ه داشتھ شوند تا تعدیلي در حق وتو بتواند وي را قویتر احساس میكرد كھ این گونھ پیشنھادھا باید معوق نگا

پاسخ فردریك و كاترین این بود كھ آنھا از لھستان بیشتر از آنچھ كھ خود آنھا بھ اقلیتھاي مذھبي . كند
پروس، روسیھ، دانمارك، و انگلستان  ١٧۶۶در اكتبر و نوامبر . خویش میدادند، چیزي طلب نمیكردند

  . كردند مبني بر اینكھ ھمكیشان آنان در لھستان از حقوق كامل مدني برخوردار باشند دادخواستي تسلیم دیت

نمایندگان، كھ بر اثر فصاحت كایتان سولتیك اسقف كراكو بھ ھیجان آمده بودند، با خشم برپا خاستند و 
خواستار آن شدند كھ نھ تنھا این دادخواست مردود دانستھ شود، بلكھ طرفداران آن در لھستان نیز بھ عنوان 

عضا، كھ كوشیده بود از دادخواست یكي از ا. خیانتكار نسبت بھ لھستان و خداوند مورد تعقیب قرار گیرند
  پونیاتوفسكي . دفاع كند، بسختي از مرگ جست

   

  

تحت  ١٧۶۶درصدد برآمد با صدور جزوھاي در نوامبر . گوستاو سوم): ١٧۵٣- ١٧١٨(آلكساندر روسلین 
در این جزوه از ھمھ لھستانیھا براي وحدت . عنوان مالحظات یك شارمند خوب اعضاي دیت را آرام سازد

ي دعوت، و بھ آنھا ھشدار داده شده بود ملتي كھ دچار نفاق باشد، دیگران را بھ فكر تسخیر خود مل
در عین حال، وي از سفیر كبیر لھستان در سن پطرزبورگ خواست كھ روسیھ را از كشورھاي . میاندازد

د، من نمیتوانم چنانچھ در مورد این دادخواست پافشاري شو: ((دادخواست دھنده جدا نگاه دارد، او نوشت
انجام  راوایاكو یك سلسلھ سوقصد علیھ جان خودم، نظیر آنچھ )) مخالفان((بارتلمي براي  -جز كشتار سن 

من ناچار خواھم بود . خواھد ساخت نسوسامپراطریس از شنل سلطنتي من یك جامھ . داد، چیزي ببینم
كاترین بھ وسیلھ . میان دست كشیدن از دوستي او و دشمن بودن نسبت بھ كشور خودم یكي را انتخاب كنم
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وانم درك كنم چگونھ پادشاه میتواند من نمیت: ((نیكوالي رپنین، سفیر كبیر خود در ورشو، چنین پاسخ داد
او از .)) صرفا با طرفداري از خواستھاي مربوط بھ تساوي، خود را نسبت بھ كشورش خائن تصور كند

لھستان، ھم از نظر مسافت و ھم از نظر كیفیت و نوع آموزش، دورتر از آن بود كھ بتواند حرارت سوزان 
تي گروھي از نجباي پروتستان در تورون، و دارودستھ وق. احساسات و غرور لھستانیھا را احساس كند

چارتوریسكي در رادوم دستھ بندیھایي ترتیب دادند، كاترین بھ رپنین دستور داد كھ حمایت روسیھ را بھ 
وي بھ این بھانھ ھشتاد ھزار سرباز روسي بھ مرز لھستان و بعضي از آنھا را بھ داخل . آنھا پیشنھاد كند

اسقف زالوسكي و اسقف سولتیك بھ اعضاي . مجددا تشكیل جلسھ داد ١٧٧٧ر اكتبر دیت د. ورشو فرستاد
رپنین با نادیده گرفتن . دیت قویا اندرز دادند علیھ ھرگونھ تغییري در قانون اساسي پافشاري كنند

پونیاتوفسكي، این دو اسقف و دو فرد غیرمذھبي را بھ اتھام توھین بھ امپراطریس دستگیر كرد و دستور 
دیت اعتراض . اد آنھا را بھ كالوگا، كھ در یكصد و پنجاه كیلومتري جنوب باختري مسكو بود، تبعید كنندد

رپنین اعالم داشت چنانچھ بازھم با او مخالفتي بشود، نھ چھار، بلكھ چھل تن از اعیان نجیبزاده را ; كرد
د و عھدنامھاي با روسیھ امضا دیت در برابر تھدید جنگ تسلیم ش ١٧۶٨فوریھ  ٢۴در . تبعید خواھد كرد

یعني آزادي كامل عبادت، حق انتخاب شدن بھ ; كرد كھ بھ موجب آن كلیھ خواستھاي كاترین را قبول میكرد
میبایستي )) مخالفان((و دعاوي میان كاتولیكھا و ; اعطا شد)) مخالفان((عضویت دیت، و مشاغل دولتي بھ 

را بجز چند مورد استثنایي )) حق وتو((دیت، . رار میگرفتھاي مختلط مورد رسیدگي ق در برابر دادگاه
براي وضع قوانین اقتصادي تایید میكرد، دیت با فروتني كاترین را بھ عنوان محافظ قانون اساسي جدید 

. در عوض كاترین تمامیت ارضي لھستان را، تا مدتي كھ این تفاھم ادامھ داشتھ باشد، تضمین كرد. پذیرفت
ینكھ بھ لھستان آزادي مذھبیي داده بود كھ بھ نسبت از آنچھ انگلستان از آن بھرھمند بود او نھ تنھا از ا

بیشتر بود، بلكھ ھمچنین از اینكھ نقشھ فردریك را دایر بر تجزیھ لھستان عقیم گذارده بود احساس مسرت 
   .فالسفھ بھ پونیاتوفسكي تبریك گفتند، و ملتش نسبت بھ وي ابراز تحقیر كردند. میكرد

IV  - ١٧٧٢ -  ١٧۶٨: نخستین تجزیھ   

روحانیان كاتولیك . میھن پرستان و كشیشان لھستان در عدم قبول وضع موجود با فردریك ھمعقیده بودند
آدام كراسینسكي . رومي تسلیم خودمختاري لھستان در برابر یك روسي بیایمان را بشدت محكوم كردند

لھستانیھا را از طریق ) پوالسكي كھ بھ نفع آمریكا جنگید پدر كازیمیر(اسقف كامینیك، و یوزف پوالسكي 
ظرف یك ھفتھ پس . وعظ و رسالھ برانگیختند كھ در راه آزادي سیاسي و قدرت مذھبي خود ایستادگي كنند

یكي از  - كنفدراسیوني در بار  ١٧۶٨فوریھ  ٢٩از تسلیم دیت در برابر رپنین، یك گروه لھستاني در 
اعیان نجیبزادھاي كھ ھزینھ ایجاد و ھدایت . تشكیل دادند - تر در اوكرائین لھستان شھرھاي كنار رود دنیس

پیروان . این جنبش را میپرداختند بھ انگیزه نفرت نسبت بھ كاترین و پادشاه بھ تحرك واداشتھ شده بودند
و ; میسوختند میخواند، در آتش تعصب نسبت بھ تنھا ایمان واقعي)) توده سفیھ((آنان، كھ فردریك آنھا را 

پادشاه آن نوحھ )) ترك مذھب((ھاي غمبار خود بر تحقیر لھستان و  این حرارت توسط شعرا، كھ در مرثیھ
اتریش و تركیھ اسلحھ و پول براي میھن پرستان فرستادند، و دوموریھ از . سرایي میكردند، ابراز میشد

ستانیھایي كھ مایل بودند خاندان ساكس بھ لھ. فرانسھ آمد تا آنھا را بھ صورت واحدھاي جنگي سازمان دھد
سلطنت بازگردانده شود بھ این نھضت پیوستند، و دامنھ جنبش بزودي بھ نقاط مختلف در سراسر كشور 

پونیاتوفسكي بھ فكر افتاد بھ این .)) ھمھ لھستان مشتعل است: ((رپنین بھ كاترین گزارش داد. گسترده شد
اصر شتابزده و پرشور در این كنفدراسیون، كھ خواھان خلع وي كنفدراسیون ملحق شود، ولي وجود عن

سي تن از . چنانچھ بتوان سخنان ولتر را پذیرفت. بودند، او را وحشتزده كرد) اگر نگوییم مرگ وي(
  : اعضاي كنفدراسیون در چنستو خووا بھ این نحو ھمسو گند شدند

مم بھ گرفتن انتقام خداوند و مذھب و ما كھ از شور و حرارت مقدس و مذھبي بھ ھیجان آمده و مص
كشورمان ھستیم و مورد تجاوز ستانیسالس آوگوستوس، تحقیر كننده قوانین االھي و انساني و طرفدار 

)) مادر خداوند((ملحدان و بدعتگذاران، قرار گرفتھایم، بھ این وسیلھ در برابر پیكر مقدس و معجز آساي 
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خداوند . ... بیحرمتي میكند، از روي زمین برداریم)) در خداوندما((قول زیر پا گذاردن مذھب نسبت بھ 
  !یار ما باشد

آنھا اعضاي كنفدراسیون را بھ آن سوي . رپنین بھ سربازان روسي دستور داد كھ شورش را فرونشانند
، و خواستار )١٧۶٨(تركیھ بھ روسیھ اعالن جنگ داد ; مرز تركیھ راندند و یك شھر تركیھ را آتش زدند
ردند، بھ اوكرائین لھستان قزاقھا از این آشفتگي استفاده ك. آزادي لھستان و تخلیھ آن از نیروھاي روسیھ شد

حملھ بردند، و طي یك قتل عام شدید و بیحساب، مالكان، مباشران یھودي، و دھقانان كاتولیك یا پروتستان 
اعضاي كنفدراسیون، با قتل . آنھا در یك شھر شانزده ھزار مرد، زن، و بچھ را كشتند; را بھ قتل رساندند

د، مقابلھ بھ مثل كردند، و بھ این ترتیب، پروتستانھا و یھودیان كھ دم دست بودن)) مخالفاني((ھمھ روسھا و 
پنجاه ھزار نفر از مردم ) ١٧٧٠ - ١٧۶٨(بر روي ھم در آن سالھا . از ھر دو طرف در خطر بودند

در این ھنگام ھمھ كساني كھ در این قضیھ نفعي داشتند . لھستان بر اثر قتل عام یا جنگ بھ ھالكت رسیدند
دشمنان اعضاي كنفدراسیون آنھا را متھم میكردند كھ موافقت كردھاند . لھستان میكردند صحبت از تجزیھ

  . لھستان را میان خود و متحدان خویش تقسیم كنند

فردریك پیشنھادي دایر بر تقسیم لھستان میان روسیھ، پروس، و اتریش بھ سن  ١٧۶٩در فوریھ 
كاترین پاسخ داد كھ اگر پروس و اتریش بھ روسیھ كمك كنند تا تركھا را از اروپا . پطرزبورگ فرستاد

از بیرون براند، وي رضایت خواھد داد كھ پروس آن قسمت از خاك لھستان را كھ پروس شرقي را 
فردریك زیر بار ; سرزمین اصلي جدا میكرد براي خود بردارد و بقیھ لھستان تحت الحمایھ روسیھ باشد

شوازول از جانب فرانسھ بھ اتریش پیشنھاد كرد كھ آن قسمت از اراضي لھستان را كھ در . نمیرفت
اسب تشخیص داد، و اتریش این پیشنھاد را پسندید، موقع آن را من. مجاورت مجارستان است بھ چنگ آورد

نزد لھستان گرو گذاشتھ و  ١۴١٢ایالت شپیش واقع در لھستان را، كھ مجارستان در سال  ١٧۶٩در آوریل 
تركھا، كھ در آن موقع بھ  ١٧٧٠در سال . دیگر ھرگز بھ مجارستان بازگردانده نشده بود، اشغال كرد

در . ھستان میان اتریش و تركیھ تقسیم شودعنوان مدافع لھستان در جنگ بودند، بھ اتریش پیشنھاد كردند ل
حالي كھ این مذاكرات و قرارھا در جریان بودند، قدرتھاي غربي تجزیھ لھستان را بھ عنوان نتیجھ مقدر 

ھمھ كشورداران قاره اروپا این . ((ھرج و مرج سیاسي، خصومتھاي مذھبي، و ناتواني نظامي آن پذیرفتند
ولي در این ھنگام لھستانیھاي ضد كنفدراسیون یكي از اعضاي .)) ستندفاجعھ را غیر قابل اجتناب میدان

بخواھد تا یك )) ضد فیلسوف((سوسیالیست و روسو )) فیلسوف((خود را بھ دیت فرستادند كھ از مابلي 
 -  ١٧٧٠مابلي پیشنھادھاي خود را در سالھاي . قانون اساسي آزمایشي براي یك لھستان جدید تنظیم كنند

، یعني دو ماه پس از اینكھ ١٧٧٢روسو قانون اساسي لھستان خود را در آوریل . داشت تسلیم ١٧٧١
  . نخستین عھدنامھ تجزیھ لھستان بھ امضا رسیده بود، بھ اتمام رسانید

این كنفدراسیون  ١٧٧٠در مارس . كنفدراسیون بار، قبل از اینكھ از پا درآید، لحظات سرمستانھاي داشت
عدھاي  ١٧٧١نوامبر  ٣در . ق بھ تركیھ بود، بركناري پونیاتوفسكي را اعالم داشتاز شھر وارنا، كھ متعل

از اعضاي كنفدراسیون ھنگامي كھ پونیاتوفسكي شب از خانھ یكي از عموھایش خارج میشد، جلویش را 
گرفتند، بر ھمراھان وي غلبھ یافتند، یكي از آنھا را بھ ضرب گلولھ از پا درآوردند، پادشاه را از 

در . لسكھاش بیرون كشیدند، با یك ضربھ شمشیر سرش را مجروح ساختند، و او را از پایتخت ربودندكا
در این گیرودار، پونیاتوفسكي فرار كرد و با . جنگل بیلني آنھا مورد حملھ یك واحد گشتي قرار گرفتند

فتھ داشت و سر و محافظان خود را بھ وي رساندند و او را، كھ وضعي آش. محافظان سلطنتي تماس گرفت
كلیھ امكانات سازش میان دولت و . بامداد تا كاخ سلطنتي ھمراھي كردند ۵رویش خونین بود، ساعت 
پونیاتوفسكي مورد پشتیباني روسیھ قرار گرفت، و كنفدراسیون سركوب شد و . كنفدراسیون از میان رفت

در خالل این ). ١٧٧٢(صلیب بود  از) تركیھ(بقایایي از خود در تركیھ باقي گذاشت كھ در حكم ھاللي 
احوال، پیشروي ارتشھاي روسیھ بھ سوي دریاي سیاه و رود دانوب ھم پروس و ھم اتریش را ناراحت 

چھ ; فردریك دوم و یوزف دوم ھیچ كدام از تجسم تسلط روسیھ بر دریاي سیاه خوششان نمیآمد. كرده بود
، پروس تعھد كرده بود چنانچھ ١٧۶۶و  ١٧۶۴ال ھاي س بھ موجب عھدنامھ. برسد از تسلط بر قسطنطنیھ

میان تركیھ و روسیھ، تركیھ ظاھرا  ١٧۶٨در جنگ . روسیھ مورد حملھ قرار گیرد، بھ این كشور كمك كند
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. در این ھنگام پروس با ارسال كمكھاي مالي بھ روسیھ، اعتبار مالي خود را بھ خطر انداخت. مھاجم بود
سي بھ واالكیا بر آشفتھ بود، تھدید كرد كھ علیھ روسیھ با تركھا متحد اتریش، كھ از ورود نیروھاي رو

ولي فردریك از جنگ . میشود، و در آن صورت روسیھ از پروس انتظار داشت كھ بھ اتریش حملھ برد
او دو بار براي گرفتن و نگاه داشتن سیلزي جنگیده بود، پس چھ لزومي داشت اینك آن را . خستھ شده بود

شاید این سھ قدرت با گرفتن قسمتھایي از خاك لھستان . ازد وي شیوه دیپلوماسي را ترجیح میدادبھ خطر اند
با توجھ بھ جریانات آن زمان، و در حالي كھ سفیر كبیر روسیھ فرمانرواي واقعي لھستان بود، . آرام میشدند

باشد، بھ خود ملحق  تنھا عامل زمان الزم بود تا روسیھ این كشور را بھ طور كامل، بھ ھر صورت كھ
آیا ھنوز امكان داشت مانع تحقق این نقشھ شد بلي، اگر كاترین موافقت میكرد تنھا قسمت شرقي . سازد

لھستان را بگیرد و بگذارد فردریك قسمت غربي لھستان را بگیرد و از منطقھ رود دانوب خارج شود، این 
میشد، در ستیزھجویي وي كاھشي حاصل میشد  آیا اگر از این غنیمت سھمي بھ یوزف داده. كار عملي بود

پرنس ھانري، برادر فردریك طرحي را با دیپلوماتھاي روسي در سن پطرزبورگ در  ١٧٧١در ژانویھ 
پانین بھ این علت كھ روسیھ تمامیت ارضي لھستان را تضمین كرده است، با این طرح ابراز . میان گذاشت
مین مشروط بر آن است كھ لھستان بھ قانون اساسي جدید خود و بھ او یادآوري شد كھ این تض. مخالفت كرد

اتحاد با روسیھ پایبند باشد، و وقتي عدھاي از اعضاي دیت بھ كنفدراسیون شورشي بار پیوستند، این 
چرا قسمتي از لھستان بھ . حتي با این استدالل، كاترین رغبت بھ این كار نداشت. پایبندي از میان رفت

، در حالي كھ خود كاترین میتوانست ھمھ آن را بزودي بھ دست آورد چرا پروس با فردریك داده شود
تقویت شود ولي )) سربازان بلندقد((اراضي تازه، منابع اضافي، بنادر دریاي بالتیك، و عده بیشتري 

 كاترین ترجیح میداد كھ فردریك; مرد مسلح داشت ٠٠٠،١٨٠فردریك ; كاترین مایل نبود با فردریك بجنگد
ھدف كاترین در آن لحظھ لھستان نبود، بلكھ . را وادار كند مانع اتحاد یوزف با تركیھ علیھ روسیھ شود

كاترین در یك میھماني تقریبا بھ طور اتفاقي موافقت غیر قاطع خود  ١٧٧١ژانویھ  ٨در . دریاي سیاه بود
  . را با نقشھ فردریك بھ پرنس ھانري اعالم داشت

فردریك دانتزیگ را . ز طریق مذاكرات، موضوع تقسیم غنایم فیصلھ یابدیك سال طول كشید تا، ا
انگلستان ھم ھمین طور، زیرا تجارتش در دریاي بالتیك در آن بندر ; كاترین بھ آن معترض بود; میخواست

 ١٧در . در خالل این احوال، اتریش نیروھاي خود را بسیج كرد و در خفا با تركیھ متحد شد. متمركز بود
كاترین با دست كشیدن از كلیھ . فردریك و كاترین قراردادي براي تجزیھ لھستان امضا كردند ١٧٧٢ھ فوری

غذا  ١٧٧١ضمنا خرابي محصول سال ; دعاوي روسیھ نسبت بھ واالكیا و مولداوي یوزف را نرم كرد
ت براي از سوي دیگر، ماري ترز تا آنجا كھ میتوانس. دادن بھ سربازان وي را غیرممكن ساختھ بود

فردریك و كاترین، با آغاز تصرف عملي . بازداشتن پسرش از پیوستن بھ تجاوز بر لھستان اشك میریخت
اوت  ۵در . سرزمینھایي كھ خودشان بھ خویشتن اختصاص داده بودند، یوزف را ناچار بھ اقدام كردند

  . یوزف امضاي خود را بھ عھدنامھ تجزیھ لھستان افزود ١٧٧٢

، موافقت شده بود كھ اجازه داده شود لھستان دوسوم ))تثلیث مبارك((پس از استعانت از  در این عھدنامھ،
ھاي  اتریش قسمت جنوبي لھستان میان والیني و كوه; خاك خود و یك سوم جمعیت خویش را نگاه دارد

و كیلومترمربع  ٠٠٠،٧٠كارپات، بھ اضافھ گالیسي و پادولیاي باختري را، كھ مساحت آن جمعا حدود 
ھاي  قسمت خاوري لھستان تا رودخانھ)) (روسیھ سفید((روسیھ ; نفر بود، گرفت ٠٠٠،٧٠٠،٢جمعیت آن 

نفر بود، قبضھ  ٠٠٠،٨٠٠،١كیلومترمربع و جمعیت آن  ٠٠٠،٩٣را، كھ مساحت آن حدود ) دوینا و دنیپر
 ٠٠٠،٣۴بھ استثناي دانتزیگ و تورون را، كھ مساحت آن حدود )) پروس غربي((پروس . كرد

سھم فردریك از ھمھ كمتر بود، ولي او . نفر بود، بھ دست آورد ٠٠٠،۶٠٠كیلومترمربع و جمعیت آن 
توطئھگران را ملزم بھ صلح داشتھ و، بھ طوري كھ خودش میگفت، پروس غربي و پروس شرقي را با 

ین عمل تنھا در حكم بھ قول ترایخكھ میھن پرست، از ھمھ اینھا گذشتھ، ا)). بھ ھم دوختھ بود((براندنبورگ 
موضع مستحكم فرقھ توتوتي، یعني دره زیباي وایشسال، كھ در ازمنھ قدیمھ شھسواران ((بازگرداندن 

فردریك بھ اروپاییان یادآوري كرد كھ . بھ آلمان بود)) آلماني آن را از چنگ بربریان بھ درآورده بودند
ترین متذكر شد مردم منطقھاي كھ وي گرفتھ اكثریت جمعیت پروس غربي آلماني و پروتستان بودند، و كا

این سھ . است تقریبا بھ طور كامل از كاتولیكھاي كلیساي یوناني بودند كھ بھ زبان روسي تكلم میكردند
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پونیاتوفسكي بھ قدرتھاي غربي . قدرت در مدت كوتاھي با سربازان خویش سھم خود را اشغال كردند
فرانسھ انتظار جنگ با انگلستان را . ا بیش از حد مشغلھ داشتندآنھ. متوسل شد كھ مانع این تجزیھ شوند

انگلستان با آغاز شورش در آمریكا روبرو بود و از . داشت و در مخالفت با متحد خود اتریش تامل میكرد
جورج سوم بھ پونیاتوفسكي اندرز داد كھ بھ خداوند ملتجي ; ناحیھ فرانسھ و اسپانیا احساس خطر میكرد

  . شود

  . ھاي تجزیھ كننده خواستار آن بودند كھ دیت تشكیل شود تا وضع تقسیمات جدید جغرافیایي را تایید كندقدرت

پونیاتوفسكي مدت یك سال دفع الوقت كرد و سرانجام از دیت دعوت بھ عمل آورد كھ در گرودنو تشكیل 
بعضي از آنھا . ورزیدند بسیاري از نجبا و روحانیان عالیمقام از حضور در جلسھ دیت امتناع. جلسھ دھد

قسمت ناچیزي . عدھاي دیگر رشوه گرفتند. كھ حضور یافتند و اعتراض كردند، بھ سیبریھ فرستاده شدند
كھ در آن، طبق قوانین لھستان، قاطع بودن (از اعضاي دیت خود را بھ صورت یك كنفدراسیون درآوردند 

سپتامبر  ١٨(ي ضبط شده را امضا كردند و عھدنامھ دایر بر واگذاري اراض) نظر اكثریت مجاز بود
  . پونیاتوفسكي ھم مانند ماري ترز با گریھ این عھدنامھ را امضا كرد). ١٧٧٣

اروپاي باختري نخستین تجزیھ را بھ عنوان تنھا شقي كھ در برابر الحاق كامل لھستان توسط روسیھ وجود 
شركا، كھ تنھا یك سوم لھستان را گرفتند و اعتدال ((گفتھ میشود بعضي از دیپلوماتھا از . داشت پذیرفت

فرانسھ از اینكھ یك )) فیلسوفان.)) ((حال آنكھ اگر میخواستند ھمھ آن در اختیارشان بود، بھ حیرت آمدند
آنان ادب شده است، اظھار )) حكمرانان مستبد روشنفكر((لھستان مخالف رواداري مذھبي بھ وسیلھ 

البتھ، این . مورد تحسین قرار داد)) رسوایي((ھ عنوان دفع تاریخي شادماني میكردند، ولتر تجزیھ را ب
  . تجزیھ در حكم پیروزي قدرت متشكل بر ناتواني ارتجاعي بود

V - ١٧٩١ -  ١٧٧٣: نھضت روشنگري لھستان  

در این ھنگام پونیاتوفسكي ناچار بود میان روسیھ و پروس یكي را بھ عنوان حامي و ارباب خود انتخاب 
  . كند

روسیھ را برگزید، زیرا دورتر بود و تنھا روسیھ میتوانست مانع شود كھ فردریك دانتزیگ و تورون را  او
  . بگیرد

ارتش پروس بزرگترین مانع در سر راه . كاترین بسیار مایل بود كھ مانع گسترش بیشتر قلمرو پروس شود
ستور داد از ھر راھي كھ با كاترین بھ سفیر كبیر خود در ورشو د. گسترش قلمرو روسیھ در غرب بود

مصالح روسیھ ھماھنگ باشد بھ پونیاتوفسكي كمك كند، و پیشنھادھایي را كھ پانین براي یك قانون اساسي 
را )) حق وتو((این پیشنھادھا سلطنت انتخابي و . عملیتر براي لھستان تھیھ كرده بود براي پادشاه فرستاد

مركب از سي و شش عضو بھ ریاست پادشاه و بھ )) ي دایميشورا((محفوظ داشتھ بود، ولي با ایجاد یك 
بھ )) شوراي دایمي((سي و شش عضو . عنوان آلت اجرایي وي، قدرت پادشاه را افزایش میداد

ھمچنین در این پیشنھادھا . ھاي پلیس، دادگستري، دارایي، امور خارجھ، و جنگ تقسیم میشدند وزارتخانھ
نجبا بیم آن را داشتند كھ تشكیل چنین . ز سي ھزار نفر پیشبیني شده بودمركب ا) ثابت(تشكیل ارتشي منظم 

ولي ; آنھا تعداد افراد آن را بھ ھجده ھزار نفر كاھش دادند. ارتشي تسلط آنان را بر پادشاه بھ خطر بیندازد
تشكیل شد، قانون اساسي جدید را  ١٧٧۵بجز این مورد و چند مورد كوچك دیگر، دیت، كھ در سال 

  . یب كرد، و پونیاتوفسكي اینك میتوانست بر آن شود كھ تا حدودي بھ ملت خود سالمت بخشدتصو

ھاي چریكي مغلوب شدند، و  دستھ. فساد ادامھ یافت، ولي بینظمي اجتماعي و بیقانوني كاھش پذیرفت
ھایي  عھھا تر میان رودخانھ. ھا براي كشتیھاي بزرگ افزوده شد بر عمق رودخانھ. اقتصاد ملي رشد كرد
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بھ اتمام رسید، دریاي بالتیك را بھ دریاي سیاه وصل  ١٧٨٣كھ در )) ترعھ سلطنتي((حفر شدند، و یك 
نفر افزایش  ٠٠٠،۵٠٠،٧نفر بھ  ٠٠٠،۵٠٠،۶جمعیت لھستان از  ١٧٧٣و  ١٧١۵در میان سالھاي . كرد

ھاي  ھم آمدند، دانشگاهیك نظام مدارس ملي دایر شد، كتب درسي فرا. یافت، و درآمد دولت دو برابر شد
كراكو و ویلنا اعتبارات و نیروي تازھاي یافتند، و دانشسراھایي توسط دولت تاسیس شدند و اعتبارات الزم 

  . در اختیارشان قرار گرفت

: كاكس اظھار داشت. پونیاتوفسكي دوست داشت كھ شاعران، روزنامھنگاران و فالسفھ دورش را بگیرند
آن عده از اھل ادب كھ از نظر دانایي و توانایي سرآمد دیگران ھستند شام میدھد، پادشاه ھر پنجشنبھ بھ ((

ھا را بھ  و رھبري بحث و مذاكرات درباره كتابھا و اندیشھ)) و خود اعلیحضرت سرمیز شام حضور مییابد
ھزاران . او سھ نویسنده را براي زندگي نزد خود برد، و بیسروصدا بھ درآمد دیگران افزود. عھده میگیرد

حتي در حالي كھ بھ عنوان  -لھستاني، در حالي كھ اطاعت مودبانھ خود را نسبت بھ كلیسا حفظ كرده بودند 
شالوده جنبش . آالمبر، و روسو را میخواندند/آثار الك، مونتسكیو، ولتر، دیدرو، د - كشیش خدمت میكردند 
  . ریختھ شده بود)) ستانیسالسي((روشنگري لھستاني با 

بھ مقام اسقفي ارتقا یافت، ولي بھ ; روشویچ، كھ یسوعي بود، با اشعار خود توجھ پادشاه را جلب كردآدام نا
ھنوز )) چھل فصل((و )) ستایش خورشید((آثار او بھ نامھاي . سرودن اشعار درباره طبیعت ادامھ میداد

ھاي او، از كلمات  جویھدر ھ. وي را در نزد كساني كھ میتوانند متن اصلي او را بخوانند عزیز میدارند
ستانیسالس از او خواست . مورد استفاده عامھ و گاھي از سبك رابلھ یا از لحن كفرآمیز استفاده شده است

ناروشویچ نھ سال وقت صرف این كاركرد و، در ; یك تاریخ قابل خواندن ولي ادیبانھ درباره لھستان بنویسد
از نظر دقت در اسناد مورد استفاده آن بسیار قابل ، اثري بھ وجود آورد كھ )١٧٨۶ - ١٧٨٠(شش جلد 

پس از اینكھ لھستان براي بار دوم تجزیھ شد، او دلسرد، و دچار مالیخولیا شد، و پس از تجزیھ . توجھ است
او در . نھایي تنھا یك سال زنده ماند، نویسنده برجستھ لھستان در این دوران ایگناتسي كراسیتسكي بود

; بھ خرقھ كشیشان درآمد و سرانجام بھ مقام اسقف اعظمي رسید. و دیدرو دوست شد سفرھاي خود با ولتر
او در اثري بھ نام . ولي ستانیسالس، بھ او اصرار داشت زمام استعدادھاي شاعرانھ خود را آزاد گذارد

، جنگھاي زمان خود را بھ عنوان نبردھاي )١٧٧۵(موسیاد، كھ داراي جنبھ قھرماني تمسخرآمیز است 
) ١٧٧٨(در اثر دیگرش بھ نام مونوماكیا ; یان موشھاي خانگي و موشھاي صحرایي مورد ھجو قرار دادم

وي سپس . ھا را كھ در آن سالحھاي مھلك كتابھاي االھیات بودند، مسخره كرد بحث و جدلھاي صومعھ
اده جوان شرح داد كھ چگونھ یك نجیبز) ١٧٧۶(متوجھ نثر شد و در ماجراھاي آقاي نیكوالس جوینده 

لھستاني كھ واجد ھمھ شرایط و عواطف متداول روز بود، پس از اینكھ، كشتي شكستھ، بھ جزیرھاي 
بودند، میتوانستند پر كار و با )) وضع طبیعي((عجیب رسید، متوجھ شد كھ مردان و زنان با آنكھ در 

ادیسن را برگزید و یك او در این آثار با پیروي از سرمشق ھومر، سویفت، و دفو، سبك . فضیلت باشند
كھ در آنھا ) ١٧٧٨حد (سلسلھ تصاویر از زندگي عادي مردم تحت عنوان پان پودستولي بھ وجود آورد 

او بھ مبارزه با فایدروس ) ١٧٧٩(ھا و داستانھا  در قصھ. زندگي یك مرد و شارمند نمونھ توصیف شده بود
ھ نادرستي و قساوتي كھ در اطرافش رواج داشت نویسنده التین و الفونتن برخاست و با تمسخر برندھاي ب

بھ دنبال نقطھاي آرام بگرد، و بگذار : او میگفت. آخرین اندرز وي بھ سبك ھوراس بود. حملھ كرد
با آنكھ نفوذ روشنگري فرانسھ در ناروشویچ و كراسیتسكي بھ علت مقام . خوشبختي پنھاني بھ سراغت بیاید
ود، این نفوذ بھ طور قاطع در ستانیسالس ترمبكي ظاھر شد، بھ طوري روحاني آنھا تحت انقیاد درآمده ب

در اشعارش طبیعت را بسیار میستود، ولي نھ از . كھ او ھیچ گاه از مذھب ذكري نمیكرد، مگر با خصومت
 - ھاي وحشیتر آن  جھات مطبوع آن كھ اغلب عواطف را بھ جنب و جوش درمیآوردند، بلكھ غالبا جنبھ

نباتات و حیوانات آن، طوفانھا و سیلھاي آن، مبارزه یك زندگي با زندگي دیگر و آنچھ  كثرت جنون آمیز
ھاي او فرم خود را از الفونتن گرفتند، ولي روح  قصھ; را دوست میداشت -خورده میشود با آنكھ میخورد 

در این دوران  قدرت، ظرافت، و استادي اشعار وي مقام واالیي براي او. آنھا از لوكرتیوس گرفتھ شده بود
پونیاتوفسكي در تمام مراحل مشكل زندگي خود از او پشتیباني كرد، و وقتي . شكفتگي ادبي تامین كردند

  . پادشاه خلع شد، شاعر ھمراه او بھ تبعیدگاه رفت و تا زمان مرگ نزد وي ماند
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مصایب شخصي و اشعار مذھبي زیادي در لھستان وجود داشتند، زیرا مذھب آخرین تسالي لھستانیھا در 
اثر فرانسیشك )) مسیح دارد بھ دنیا میآید((، و ))آواز شامگاھان((، ))آواز بامدادي. ((ملي آنھا بود

فرانسیشك كنیازنین بآساني از میان آن دو دشمن دیرینھ یعني مذھب . كارپینسكي تركیبي از ادبیات و دیانتند
درآید، با آناكرئون و عشق آشنا شد و در سال و امور جنسي گذشت، او كھ نزدیك بود بھ سلك روحانیان 

اروتیكا را منتشر كرد، بھ سعادت دنیوي روي آورد، سپس بھ سوي مذھب بازگشت، و دیوانھ از  ١٧٧٠
  . كوشش در سازش دادن اضداد ممكن است سروكار انسان را ھم بھ جنون بكشاند و ھم بھ فلسفھ. دنیا رفت

ارز وویسیچ بوگوسالوسكي بود، كھ ھموطنانش او را بھ عنوان پدر در زمینھ نمایشنامھ نویسي، سیماي ب
میتوان وي را گریك لھستان نامید، ولي شاید لھستانیھا گریك . ھنر نمایشي لھستان مورد تجلیل قرار میدھند

ظاھرا وي نخستین فرد لھستاني بود كھ ھمھ زندگي خود را بھ عنوان . را پوگسالوسكي انگلستان بنامند
ھاي ھنري،  نمایشنامھ نویس، تھیھ كننده، رئیس تئاترھاي دایمي در ورشو و لووف، و مدیر گروه بازیگر،

او . كھ درك ارزش نمایشنامھ را در سراسر ایاالت و آن سوي مرزھا رواج داد، وقف صحنھ نمایش كرد
ھنوز در  ترجمھ آثار شكسپیر و شریدن را روي صحنھ آورد، و خودش كمدیھایي نوشت كھ بعضي از آنھا

  . لھستان روي صحنھ میآیند

. بھترین نمایشنامھ این دوران بازگشت نماینده اثر بولیان اورسین نیمسویچ بود كھ در دیت نمایندگي داشت
در اینجا ھر دو جنبھ بحران سیاسي بھ نحوي ھیجان آور، در اخالص یك نماینده اصالح طلب نسبت بھ 

  . ف و رسوم گذشتھ ھستند، مجسم شده استدختري كھ والدینش مدافع امتیازات اشرا

تحصیالتش باعث شدند كھ افكار فیلسوفان بھ او . آخرین و بزرگترین روشنفكر لھستان ھوگو كولونتاي بود
سرایت كند، ولي او بھ قدر كافي بدعتھاي فكري خود را پنھان میداشت تا در كراكو یك مقام مذھبي بھ 

منصوب )) ھیئت آموزش و پرورش((وي را بھ عضویت یك  ١٧٧٣پونیاتوفسكي در سال . دست آورد
كولونتاي، كھ بیست و سھ سال داشت، براي این ھیئت یك برنامھ اصالحات آموزشي تنظیم كرد كھ با . كرد

در سن بیست و ھفت سالگي تجدید سازمان دانشگاه كراكو . ھاي عصر خود برابري میكرد بھترین برنامھ
در . ر را ظرف سنوات معدودي انجام داد و سپس بھ عنوان رئیس آن باقي مانداو این كا. بھ او سپرده شد

او ) ١٧٩٠(و در قانون اساسي ملت لھستان ) ١٧٨٩ -  ١٧٨٨(ھاي یك نویسنده گمنام بھ رئیس دیت  نامھ
  . شدند ١٧٩١پیشنھادھایي كرد كھ پایھ قانون اساسي 

، كوشش كرد خود را بھ یك كشور موثر و قابل لھستان، بر اثر تھییج نویسندگان سیاسي و شاعران خود
 - ١٧٨٨)) (دیت چھارسالھ((ھنگامي كھ جانشین فردریك دوم بھ نام فردریك ویلھلم دوم بھ . دفاع تبدیل كند

پیشنھاد اتحادي كرد كھ ارتش نیرومند پروس را متعھد بھ دفاع از لھستان در برابر ھرگونھ دخالت ) ١٧٩٢
; روسیھ سرگرم جنگ علیھ سوئد و تركیھ بود. تامین این منظور پیش آمد خارجي میكرد، فرصتي براي

اینك امكان داشت لھستان خود را از قید انقیاد طوالني نسبت بھ كاترین و چپاولھا و غارتھایي نظیر آنچھ 
با وجود . سربازان روسي در ظرف بیست و پنج سال گذشتھ در خاك لھستان مرتكب شده بودند آزاد سازد

او را منحل كرد، براي ایجاد یك ارتش یكصد ھزار )) شوراي دایمي((اضات پونیاتوفسكي، دیت اعتر
مھ (نفري كھ تابع دیت باشد راي داد، و بھ سربازان روسي دستور داد فورا از خاك لھستان خارج شوند 

ل داد انتقام كاترین كھ ھمھ نیروھاي خود را در جاھاي دیگر الزم داشت، مقاومتي نكرد، ولي قو). ١٧٨٩
  . دیت با پروس پیمان اتحادي امضا كرد ١٧٩٠مارس  ٢٩در . بگیرد

وي با بھ كار افكندن وفاداري خود . در این ھنگام پونیاتوفسكي بیش از حد از باده آزادي سرمست شده بود
ون برابر مفاد این قان. نسبت بھ كاترین، در تھیھ پیش نویسي براي یك قانون اساسي جدید پیشقدم شد

اساسي، سلطنت بھ صورت موروثي درمیآمد، ولي اطمینان میداد پس از پونیاتوفسكي، كھ بدون فرزند بود، 
تعلیقي بھ او افزایش )) حق وتو((قدرت اجرایي پادشاه با دادن یك . سلطنت بھ خاندان ساكس منتقل شود

كھ یك دیت گذرانده است معلق  بھ موجب این وتو تعلیقي، پادشاه میتوانست ھر یك از طرحھایي را; مییافت
نگاه دارد و از درآمدن آن بھ صورت قانون جلوگیري بھ عمل آورد، تا اینكھ دیت بعدي آن را مجددا تایید 
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ھمچنین پادشاه میبایستي وزیران خود و اسقفھا را تعیین كند و فرماندھي ارتش را در دست داشتھ . كند
دیت میبایستي از دو ; بھ عنوان نمایندگان دیت ملي انتخاب شوندقرار شد تعداد قلیلي از شھرنشینان ; باشد

یكي مجلس نمایندگان كھ حق انشاي قوانین صرفا در اختیار آن باشد، و دیگري سنا : مجلس تشكیل شود
بھ جاي ; موافقت سنا در مورد ھمھ قوانین ضرورت داشت; مركب از اسقفھا، استانداران، و وزیران پادشاه

كیش كاتولیك رومي میبایست مذھب رسمي كشور شناختھ ; بایستي راي اكثریت حاكم باشدمی)) حق وتو((
ولي، در غیر این صورت، آزادي مذھب براي ھمھ تضمین ; و ترك مذھب میبایست جرم بھ شمار آید; شود

دادگاه ھاي موروثي بھ  نظام سرفداري بھ حال خود باقي ماند، اما دھقانان میتوانستند از دادگاه; شده بود
در ) ١٧٨٨ - ١٧٨٧(نفوذ قانون اساسي مصوب در كشورھاي متحد آمریكا . ایالتي یا ملي پژوھش دھند

  . این پیشنھادھا آشكار بود

لھستانیھایي كھ بھ سود مستعمرات امریكایي جنگیده بودند فكر پونیاتوفسكي را آماده كرده بودند، و خود او 
  . فرانسھ خوانده بود از یاد نبرده بود)) فیلسوفان((و  ھم آنچھ را كھ در آثار الك، مونتسكیو،

بسیاري از اعضاي . پونیاتوفسكي براي حصول اطمینان از تصویب پیشنھادھایش بھ حیلھاي متوسل شد
پادشاه دستور داد دیت در سوم مھ ; ھاي خود رفتھ بودند بھ خانھ ١٧٩١دیت براي تعطیالت عید قیام مسیح 

این ترتیب براي اعضایي كھ بھ نقاط دور دست رفتھ بودند وقت كافي براي و بھ ; تشكیل جلسھ دھد
بیشتر اعضایي كھ راھشان نزدیك بود و . بازگشت بھ ورشو براي شركت در مراسم گشایش باقي نبود

بھ . بموقع رسیدند آزادیخواھاني بودند كھ میشد براي پشتیباني از قانون اساسي جدید بھ آنھا متكي بود
این قانون اساسي با تحسیني . جلسھ در كاخ سلطنتي، قانون اساسي جدید بھ آنھا پیشنھاد شد محض تشكیل

را  - ١٧٩١سوم مھ  -آن روز . پرسروصدا مورد استقبال قرار گرفت و با اكثریت بسیار تصویب شد
بھ نیكي یاد  لھستانیھاي میھن پرست با غرور بھ یاد میآوردند، و در ادبیات ھنر، و آوازھاي لھستاني از آن

  . میشد

VI  - ١٧٩۵ - ١٧٩٢: تقسیم   

عالیترین امتیازي ((ادمند برك آن را . ھمھ قدرتھا، جز روسیھ، قانون اساسي جدید را بھ رسمیت شناختند
نامید و اعالم داشت كھ ستانیسالس دوم در )) كھ تا این زمان بھ وسیلھ یك ملت بھ دست آورده شده است

ولي این شور و شوق ; استمیان بزرگترین پادشاھان و كشورداران مقامي براي خود در تاریخ كسب كرده 
  . شاید منعكس كننده مسرت انگلستان از شكست كاترین بود

امپراطریس تا مدتي خصومت خود را نسبت بھ لھستان جدید پنھان داشت، ولي اخراج سریع سربازانش از 
لح ھنگامي كھ قرارداد ص. لھستان یا استقرار نفوذ پروس بھ جاي نفوذ روسیھ در امور لھستان را نبخشود

جنگ او را با تركیھ بھ پایان رسانید و درگیري پروس و اتریش در جنگ علیھ ) ١٧٩٢ژانویھ  ٩(یاسي 
كاترین را از بیم ھمدستان پیشین خود آزاد ساخت، وي در پي یافتن روزنھ ) ١٧٩٢آوریل (فرانسھ انقالبي 

  . دیگري بھ داخل لھستان بر آمد

آنھا با كاترین كامال ھمعقیده بودند كھ قانون . ختیارش گذاشتندلھستانیھاي محافظھكار این روزنھ را در ا
اساسي پونیاتوفسكي توسط دیتي تصویب شده است كھ بھ علت سرعت تشكیل آن، بسیاري از نجبا نتوانستند 

، كھ ضامن قدرت آنھا علیھ ))حق وتو((فلیكس پوتوكي و دیگر اعیان نجیبزاده از اینكھ . در آن شركت كنند
درت مركزي بود، از دست رفتھ است بشدت خشمگین بودند، و عالوه بر آن حاضر نبودند از ھرگونھ ق

پوتوكي با امتناع از یاد كردن سوگند وفاداري نسبت بھ . حق انتخاب، و نتیجتا تسلط بر پادشاه، دست بكشند
آنھا كمك كند منشور جدید، گروھي از نجبا را بھ سن پطرزبورگ برد و از امپراطریس تقاضا كرد كھ بھ 

قول داده بود از آن دفاع كند، دوباره برقرار ) كاترین(را، كھ وي ) ١٧٧۵مورخ (تا قانون اساسي قدیمي 
كاترین پاسخ داد عالقھاي ندارد، بھ تقاضاي عدھاي معدود، در امور لھستان دخالت كند، ولي . سازند

pymansetareh@yahoo.com



. بھ عمل آمده باشد مورد توجھ قرار دھدحاضر است تقاضایي را كھ از ناحیھ یك اقلیت متشكل قابل توجھ 
فردریك ویلھلم دوم كھ از این مذاكرات مطلع شده بود، درگیر جنگ با فرانسھ بود و میل نداشت علیھ 

بھ دولت لھستان اطالع داد كھ اگر مایل است با زور اسلحھ از قانون  ١٧٩٢مھ  ۴وي در ; روسیھ بجنگد
پوتوكي بھ لھستان بازگشت، . وس انتظار كمك داشتھ باشداساسي جدید خود دفاع كند، نباید از پر

در یك شھر كوچك در اوكرائین تشكیل داد، و ھمھ كساني را  ١٧٩٢مھ  ١۴كنفدراسیون تارگوویكا را در 
پیروانش خود را جمھوریخواه . كھ مایل بودند قانون اساسي قدیم را بازگردانند بھ گرد پرچم خود فراخواند

ستان و پروس را محكوم كردند، كاترین را مورد تحسین قرار دادند، و از وي تقاضاي خواندند، اتحاد لھ
  . دعاي خیر و ھمچنین تعدادي سرباز كردند

كاترین ھر دو اینھا را فرستاد، و اعضاي كنفدراسیون كھ بھ این ترتیب نیرومند شده بودند، بھ سوي ورشو 
كردند تاثیرھایي بھ جاي گذاشت، زیرا شھرھایي چند از آنان  تبلیغاتي كھ آنھا درباره آزادي. بھ راه افتادند

و در ترزاپول، پوتوكي در واقع بھ عنوان پادشاه جدید لھستان مورد ; بھ عنوان آزادیبخش استقبال كردند
پونیاتوفسكي از دیت خواست كھ ھمھ نیرو و اختیارات الزم ). سپتامبر ۵(استقبال پرشور قرار گرفت 

  . وي بدھد براي دفاع را بھ

دیت وي را بھ عنوان حاكم مطلق منصوب كرد، ھمھ لھستانیھاي ذكور و بالغ را بھ خدمت وظیفھ خواند، و 
ستانیسالس برادرزاده خود پرنس یوزف پونیاتوفسكي را، كھ بیست و نھ سال داشت، . بھ كار خود پایان داد

یافت و بھ كلیھ  یوزف ارتش را از لحاظ آموزش و تجھیزات در وضع بدي. فرمانده كل ارتش كرد
ولي بسیاري از این واحدھا . واحدھاي ارتش دستور داد در لوبار در كنار رودخانھ سلوچ بھ او ملحق شوند

در محاصره نیروھاي روسي بودند و نتوانستند بیایند، و آنھا كھ آمدند ضعیفتر از آن بودند كھ بتوانند در 
  . برابر پیشروي روسھا مقاومت كنند

عامل موفقیت در این . یروي خود را با نظم بھ پولون، كھ مركز تداركاتش بود، عقب كشیدفرمانده جوان ن
عقب نشیني منظم عملیات شجاعانھ عقبداري تادئوس كوشچوشكو بود كھ بھ سود مردم مستعمرات در 

  . آمریكا جنگیده و اكنون در سن چھل و شش سالگي از نظر افتخارات میھن پرستي و جنگي سالخورده بود

لھستانیھا با یك ارتش عمده روسي در زیلنس روبرو شدند و آن را در نخستین جنگ  ١٧٩٢ژوئن  ١٧در 
در اینجا نیز . منظمي كھ از زمان سوبیسكي بھ بعد بھ پیروزي لھستان انجامیده بود شكست دادند

ست بر میدان نبرد كوشچوشكو مھارت خود را بھ اثبات رسانید و تپھاي را كھ از فراز آن توپخانھاش میتوان
یوزف، كھ تا این لحظھ زیر دستانش كھ دو برابر سن او را داشتند بھ ; تسلط داشتھ باشد بھ تصرف درآورد

وي اطمینان نمیكردند، شخصا رھبري نیروي ذخیره خویش را براي مجبور كردن روسھا بھ عقب نشیني 
خبر این پیروزي . ا جلب كردبھ عھده گرفت، و با این عمل خود حس احترام زیر دستان خویش ر

پونیاتوفسكي را شاد كرد، ولي خبر دیگري رسید كھ زیان آن تقریبا بر این سود میچربید، و آن این بود كھ 
پرنس لودویگ، حكمران وورتمبرگ، كھ یكي از فرماندھان ارتش پروس و مسئول نیروھاي لھستان در 

را آنچنان بینظم و آشفتھ رھا كرده بود كھ در تاریخ  لیتواني بود، موضع خود را ترك كرده و نیروھاي خود
  . ژوئن روسھا بآساني ویلنا پایتخت لیتواني را تصرف كردند ١٢

دخایر این ارتش چنان اندك بودند كھ بعضي از ھنگھاي آن . ارتش یوزف تنھا وسیلھ دفاع لھستان باقي ماند
پرنس یوزف . دور آتش توپخانھ كفایت میكردساعت روزه میگرفتند، و مھمات تنھا براي دوازده  ٢۴مدت 

، و با )ژوئیھ ١٨(و چون بھ جبن متھم شده بود، در دوبینكا ایستادگي كرد ; دستور عقب نشیني بھ دوبنو داد
آنگاه با نظم بھ كورو عقب نشست، و در آنجا بھ . روسي جنگید و برابري كرد ٠٠٠،٢٨نفر با  ۵٠٠،١٢

  . ماند كھ پادشاه بھ او قول داده بودانتظار نیروھاي كمكي و ذخایري 

امتناع فردریك ویلھلم دوم از احترام گذاردن بھ مفاد اتحاد پروس و لھستان، . ولي ستانیسالس تسلیم شده بود
در پراگا گرد آورده بود، براي ) ستانیسالس(خیانت پرنس لودویگ، و فرار صدھا نفر ارتشي كھ وي 
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او شخصا از كاترین . ادي برخوردار نبود، بیش از حد تحمل بودروحیھ وي، كھ ھیچ گاه از شھامت زی
در حكم اتمام حجتي بود كھ وي را ملزم ) ژوئیھ ٢٣(پاسخ كاترین . تقاضاي شرایط شرافتمندانھاي كرد

پادشاه از لحن . را بازگرداند ١٧٧۵میداشت بھ كنفدراسیون تارگوویكا ملحق شود و قانون اساسي 
آیا این ھمان زني بود كھ زماني بھ عشق بیپرواي او پاسخ داده بود . بھ حیرت آمد سازشناپذیر كاترین سخت

او بھ فكر افتاد كھ مقاومت كند، خود را مسلح سازد، بھ جبھھ . در این ھنگام احساسات بر وي مستولي شدند
كر مرگ ولي ھمسر، خواھر، و خواھرزادھاش از ف; برود، و رھبري دفاع نومیدانھاي را بھ عھده بگیرد

از آن گذشتھ، مقاومت چھ سودي . وي و تنھایي خود چنان بشدت گریستند كھ پادشاه قول داد تسلیم شود
میتوانست داشتھ باشد اینك كھ انتظار ھیچ كمكي از ناحیھ پروس بھ لھستان نمیرفت، و اینك كھ انتظار حملھ 

ست علیھ روسیھ مقاومت كند آیا او از ناحیھ پروس بھ جبھھ بیدفاع غربي میرفت، چگونھ لھستان میتوان
كوشش نكرده بود كھ دیت را از اھانت و بیاحترامي نسبت بھ كاترین و بھ خطر انداختن ھمھ چیز با اتكاي 

ھاي پروس بازدارد آیا او تقاضا نكرده بود كھ یك ارتش بزرگ با تجھیزات كافي بھ وجود آید و آیا  وعده
ز تصویب اعتبارات آن خودداري نكرده بود حتي اگر ارتش دیت پس از تصویب تعداد نفرات ارتش ا

موجود لھستان یك یا دو پیروزي بر روسھا بھ دست میآورد، آیا كاترین كھ بر اثر صلح با تركھا بیش از 
حد سرباز داشت، نمیتوانست سربازان با انضباط و خوب مسلح شده خود را بھ صورت امواج پي در پي 

یرمتشكل سربازان وي گسیل دارد چرا عده بیشتري قرباني شوند و نیمي از لھستان علیھ بقایاي پراكنده و غ
بھ ویراني كشیده شود، در صورتي كھ بھ ھر حال، سرانجام، تسلیم مقدر است سفیر كبیر جدید روسیھ، 

یاكوف سیورس، در نامھاي كھ براي خواھرش فرستاد، ازپونیاتوفسكي، كھ در این ھنگام جسما و روحا از 
مردي خوش [ در سن شصت سالگي]پادشاه ھنوز : اافتاده بود، تصویري حاكي از دلسوزي بھ دست دادپ

انسان میتواند ببیند كھ نقابي تیره . سیماست كھ خوب لباس میپوشد، و با آنكھ چھرھاش پریده رنگ است
داب و دقیق او خوب و حتي با فصاحت صحبت میكند و ھمیشھ و نسبت بھ ھمھ مبادي آ; كشیده شده است

او در وضع بدي قرار دارد، حقیر داشتھ میشود، بھ او خیانت میشود، و با این وصف، خوشخوترین . است
اگر مقام واالیش را در نظر نگیرم و تنھا از دیدگاه شخصي او را مورد توجھ قرار دھم، میتوانم . فرد است

ز لویي شانزدھم او بداقبالترین پادشاه مسلما بعد ا. بگویم كھ كیفیات خوب وي بر معایبش برتري دارند
  .است، او بستگان خود را با عالقھ بسیار دوست دارد، و درست ھمینھا ھستند كھ مایھ بدبختیھاي او شدھاند

پونیاتوفسكي اتمام حجت روسیھ را براي اعضاي شوراي ویژه سلطنتي خواند و بھ  ١٧٩٢ژوئیھ  ٢۴در 
بسیاري از اعضاي شورا بھ این ساده لوحي اعتراض . ین اعتماد كنندآنھا اندرز داد كھ بھ بزرگواري كاتر

گولدن براي دفاع فراھم  ٠٠٠،١٠٠و یكي از آنھا بھ نام ماالكوفسكي حاضر شد ظرف یك ساعت ; كردند
كند، و اصرار داشت حتي اگر ضرورت یابد كھ از ورشو دست كشیده شود، سربازان لھستان میتوانند بھ 

كنند و ارتش تازھاي در قسمتھاي جنوبي كشور، كھ جمعیت زیادي دارند، بھ وجود كراكو عقب نشیني 
. پیشنھاد پونیاتوفسكي دایر بر تسلیم در شورا با بیست راي مخالف در برابر ھفت راي موافق رد شد. آورند

خود  او با قدرت خود بھ عنوان حكمران مطلق، اراده خویش را بر نظر آنان تحمیل كرد و بھ برادرزاده
یوزف پاسخ داد پادشاه بھ جاي چنین تسلیم بالشرطي باید با ھر نیرویي كھ . دستور داد دیگر مقاومت نكند

ھنگامي كھ ستانیسالس اصرار كرد كھ ارتش باید . میتواند فراھم كند بھ جبھھ بشتابد و تا نفس آخر بجنگد
یوزف بھ خانھ قبلي خود در وین  بھ كنفدراسیون ملحق شود، ھمھ افسران جز یك نفر استعفا دادند و

در اكتبر، یوزف تقاضایي براي عمویش . اوت یك ارتش روسي پراگا را تصرف كرد ۵بازگشت، در 
در نوامبر پوتوكي با . فرستاد دایر بر اینكھ پیش از آنكھ ھمھ آثار و ظواھر آبرو از میان بروند، استعفا كند

شو شد و درباره وظایف یك پادشاه بھ پونیاتوفسكي موعظھ پیشقراوالن كنفدراسیون پیروزمندانھ وارد ور
نیروھاي  ١٧٩٣ولي بزودي دیده شد كھ پیروزي پوتوكي در حكم یك مصیبت است، زیرا در ژانویھ . كرد

پروس وارد لھستان و سپس عازم اشغال دانتزیگ و تورون شدند، بدون اینكھ از ناحیھ متحدان روسي 
معلوم شد روسیھ و پروس توافق كردھاند كھ بار . یري از آنھا شلیك شودپوتوكي حتي یك تیر براي جلوگ

  . دیگر لھستان را تجزیھ كنند

فوریھ آن را پنھان  ٢٨ژانویھ امضا كردند، ولي تا  ٢٣كاترین و فردریك ویلھام چنین قراردادي را در 
دفاع از لھستان برخیزند، و  پوتوكي از لھستانیھا، از ھرحزب و دستھاي كھ بودند، خواست بھ. داشتھ بودند
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یوزف او را بھ عنوان خائن بھ وطن خویش محكوم، و وي را بھ جنگ تن بھ تن . آنھا بھ وي خندیدند
  . دعوت كرد

  . ستانیسالس این دوئل را ممنوع ساخت

كیلومتر مربع از شرق لھستان، از جملھ ویلنا و مینسك را با  ٠٠٠،٢٢٨بر اثر تجزیھ دوم، روسیھ حدود 
كیلومتر مربع از غرب لھستان با  ٠٠٠،۵٩پروس حدود ; جمعیت متصرف شد ٠٠٠،٠٠٠،٣
 ٠٠٠،٢٠۵براي لھستان حدود ; جمعیت، از جملھ دانتزیگ و تورون، را بھ دست آورد ٠٠٠،٠٠٠،١

 ١٧٧٣یعني تقریبا نیمي از آنچھ كھ در سال  -جمعیت باقي گذارده شد  ٠٠٠،٠٠٠،۴كیلومتر مربع و 
اتریش در تاراج دوم سھمي نداشت، ولي وعده روسیھ و پروس دایر بر كمك بھ آن . ده بودبرایش باقي مان

قدرتھاي غربي، كھ ھنوز سرگرم مبارزه با فرانسھ . كشور براي گرفتن باواریا وي را نرم كرده بود
یل توسعھ كاترین بھ آنھا توضیح داد كھ این تجاوز بھ دل. انقالبي بودند، علیھ تجاوز دوم اقدامي نكردند

  . جنبش انقالبي در ورشو كھ كلیھ نظامھاي سلطنتي را بھ مخاطره میانداخت ضرورت یافتھ بود

كاترین براي اینكھ این تاراج را بھ زیور مشروعیت بیاراید، بھ پونیاتوفسكي دستور داد دیت را احضار كند 
. پیمان اتحادي با روسیھ امضا كندو از او خواست شخصا بھ آنجا بیاید تا ; تا در گرودنو تشكیل جلسھ دھد

ابتدا پونیاتوفسكي از رفتن امتناع كرد، ولي وقتي كاترین حاضر شد بدھیھاي او را كھ در آن وقت بالغ بر 
وجوه الزم . دوكات میشد بپردازد، وي این تحقیر اضافي را بھ خاطر طلبكاران خود پذیرفت ١،۵۶۶،٠٠٠

بھ تعداد كافي از نمایندگان دیت رشوه دھد كھ در شورا حضور در اختیار سفیر روسیھ قرار گرفتند تا 
یابند، و او بآساني تعدادي از مالزمان پادشاه را تطمیع كرد كھ ھر حرف یا اقدام ارباب خود را بھ او 

وادار شد عھدنامھاي با روسیھ امضا ) ١٧٩۴نوامبر  ٢۴ژوئن تا  ١٧)) (آخرین دیت((این . گزارش دھند
با آنكھ بھ اعضا گفتھ شده بود كھ . ھا از تایید قرارداد مربوط بھ تجزیھ دوم امتناع ورزید اهكند، ولي دیت م

ساعت  ١٢تا قرارداد را امضا نكنند اجازه خروج از تاالر را نخواھند داشت، اعضا امتناع كردند و مدت 
جواب نشنید، اعالم ھا و مقررات موضوع را بھ راي گذاشت، و وقتي  سپس مسئول آییننامھ. ساكت نشستند

  ). سپتامبر ٢۵(داشت كھ سكوت عالمت رضاست 

  . دوباره برقرار شد ١٧٧۵باقیمانده لھستان بار دیگر تحت الحمایھ روسیھ قرار گرفت، و قانون اساسي 

او، كھ خانواده چارتوریسكي . اگر فردي وجود داشت كھ میتوانست ملت را نجات دھد كوشچوشكو بود
و كمك فرانسھ را نسبت بھ لھستاني كھ بگرمي با ) ١٧٩٣ژانویھ (ت، بھ پاریس رفت ھزینھاش را میپرداخ

او قول داد كھ اگر كمك برسد، دھقانان لھستان علیھ نظام . انقالب فرانسھ ھمدردي میكرد خواستار شد
، پونیاتوفسكي بھ سود جمھوریت كناره خواھد گرفت; سرفداري، و شھرنشینان علیھ نجبا بر خواھند خاست

رھبران فرانسھ از این . و یك ارتش لھستاني از فرانسھ در جنگ آن كشور با پروس پشتیباني خواھد كرد
و حملھ متحدین بھ فرانسھ كلیھ امكانات ) ١٧٩٣فوریھ (پیشنھادھا استقبال بھ عمل آوردند، ولي آغاز جنگ 

  . كمك بھ لھستان را از میان برد

نان، فراماسونھا، و افسران ارتش یك ارتش جدید لھستان در مدت غیبت كوشچوشكو بعضي از شھرنشی
او بھ عنوان . كوشچوشكو از درسدن بھ كراكو شتافت كھ بھ آن ملحق شود). ١٧٩۴مارس (تشكیل دادند 

فرمانده كل قوا با اختیارات مطلقھ تعیین شد و دستور داد كھ ھر پنج خانواده لھستاني یك سرباز پیاده، و ھر 
ك سرباز سواره نظام برایش بفرستد، و از این تازه واردین خواست ھر نوع سالحي را كھ پنجاه خانواده ی

آوریل كوشچوشكو با چھار ھزار سرباز  ۴در . با خود بیاورند -حتي نیزه و داس  -بتوانند فراھم كنند 
ویتس منظم و دو ھزار دھقان تازه بھ خدمت خوانده شده بھ یك نیروي ھفت ھزار نفري روسي در را كال

در نزدیكي كراكو حملھ كرد و آن را، تا حدودي بر اثر فرماندھي خود و تا حدودي ھم بھ علت تاثیر 
  . داسھاي دھقانان، شكست داد
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رھبران طبقھ . در ورشو با شنیدن خبر این پیروزي یك قیام ترتیب دادند)) ژاكوبن((عناصر افراطي یا 
نفري روسي حملھور  ٧۵٠٠این شورشیان بھ یك پادگان  آوریل ١٧در . متوسط با تردید بھ آن پیوستند

نیروھاي اشغالگر پا بھ ; نفري پروسي را شكست دادند ١۶۵٠شدند، بسیاري از آنھا را كشتند، و یك واحد 
 ٢٣(قیام مشابھي ویلنا را آزاد ساخت . فرار گذاشتند، و براي لحظھاي ورشو تحت تسلط لھستانیھا درآمد

زاقھاي لیتواني بھدار آویختھ شد، و قسمتھایي از لھستان تقریبا تا مینسك پس گرفتھ ، فرمانده كل ق)آوریل
در ھفتم ماه مھ كوشچوشكو بھ سرفھا وعده آزادي داد و مالكیت زمینھایي را كھ آنان كشت میكردند . شدند

او  ١٧٩۴آن قدر داوطلب و سرباز بھ خدمت بھ گرد پرچمش جمع شدند كھ تا ژوئن . برایشان تضمین كرد
  . نفر آنھا ساز و برگ درستي داشتند ٠٠٠،٨٠نفر را داشت كھ تنھا  ٠٠٠،١۵٠دیگر فرماندھي 

 ۶در . علیھ این عده سربازان با انضباط روسي یا پروسي بھ صورت امواج پي در پي بھ حركت درآمدند
  . غافلگیر كردنفري روسي و پروسي لھستانیھا را در نزدیكي شچكوتسیني  ٠٠٠،٢۶ژوئن یك ارتش متحد 

در صحنھ نبرد . نفر بسیج كند، و با تلفات سنگین مغلوب شد ٠٠٠،١۴كوشچوشكو فرصت داشت تنھا 
 ١۵در . بقایاي نیروھاي لھستاني بھ ورشو عقب نشستند; مرگ طلب میكرد، ولي مرگ از او میگریخت

سپتامبر  ١٩در ; ر كردنداوت روسھا بار دیگر ویلنا را تسخی ١١ژوئن پروسیھا كراكو را گرفتند، و در 
سرباز كاركشتھ روسي بھ سركردگي  ۵٠٠،١٢نفره لھستاني در ترزاپول بھ وسیلھ  ۵٠٠،۵یك ارتش 

روسي در  ١٣٠٠٠لھستاني توسط  ٧٠٠٠اكتبر خود كوشچوشكو با  ١٠در ; سوووروف نابود شد
آن طور كھ در  او،. ماسیوویتس مغلوب شد و، در حالي كھ بشدت زخمي شده بود، بھ اسارت درآمد

را سر نداد، ولي آن شكست پایان این )) كار لھستان تمام است((ھا گفتھ میشود، فریاد یاسآمیز  افسانھ
  . شورش قھرمانانھ بود

سوووروف پس از متحد كردن ارتشھاي گوناگون روسي، بھ اردوگاه لھستانیھا در پراگا، كھ اطرافش را 
و سربازانش كھ جنگ آنھارا بھ جنون واداشتھ بود، نھ تنھا مواضع مستحكم گرفتھ بودند، حملھور شد، 

پونیاتوفسكي ورشو را تسلیم داشت تا از قتل عام . مدافعان، بلكھ جمعیت غیرنظامي شھر را بھ قتل رساندند
سوووروف كوشچوشكو و دیگر رھبران شورش را براي زنداني شدن بھ سن . بیشتر جلوگیري كند

در آنجا، در . را بھ گرودنو اعزام داشت تا بھ انتظار فرمان امپراطریس باشدپطرزبورگ فرستاد و پادشاه 
او از كاترین تقاضا كرد بگذارد قسمتي از . ، پونیاتوفسكي استعفانامھ خود را امضا كرد١٧٩۵نوامبر  ٢۵

ھستان لھستان باقي بماند، ولي كاترین تصمیم گرفت مسئلھ لھستان را بھ عقیده خودش با نابود كردن ملت ل
پس از پانزده ماه بحث و جدل، روسیھ، پروس، و اتریش سومین عھدنامھ تجزیھ لھستان را امضا . حل كند
روسیھ كورالند، لیتواني، پادولیاي باختري، و والیني را، كھ جمع مساحت آنھا ). ١٧٩٧ژانویھ  ٢۶(كردند 
با كراكو و لودلین را، كھ )) لھستان كوچك((اتریش ; كیلومترمربع بود، بھ دست آورد ٠٠٠،۴٧٠حدود 

و پروس بقیھ را با ورشو، كھ مساحت آنھاحدود ; كیلومترمربع بود، گرفت ٠٠٠،١١۶مساحت آنھا حدود 
 ٠٠٠،٢٠٠،١٢بر اثر این سھ تجزیھ، روسیھ ازجمعیت . كیلومتر مربع بود، بھ چنگ آورد ٠٠٠،١۴۶

نفر را  ٠٠٠،۵٠٠،٢نفر، و پروس  ٠٠٠،٧٠٠،٣نفر، اتریش  ٠٠٠،٠٠٠،۶حدود ) ١٧٩٨(نفري لھستان 
  . بھ خود ملحق كردند

پونیاتوفسكي . ھزاران لھستاني از كشور خود گریختند، و بیگانگان اموال مصادره شده آنھا را ضبط كردند
پس از مرگ كاترین، پاول . در گرودنو باقي ماند و خود را با گیاھشناسي و خاطره نویسي سرگرم میداشت

را با یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ )) كاخ مرمر((بھ سن پطرزبورگ برود، و  اول از او دعوت كرد
، در شصت و ششمین سال زندگي ١٧٩٨فوریھ  ١٢وي در آنجا در . دوكات بھ او واگذار كرد ٠٠٠،١٠٠

آزاد شد، بھ آمریكا بازگشت، و سپس بھ  ١٧٩۶كوشچوشكو توسط امپراطور پاول اول در . خود درگذشت
یوزف . بھ تالش خود براي آزادي لھستان ادامھ داد) ١٨١٧(آنجا تا زمان مرگش  فرانسھ رفت و در

پونیاتوفسكي بھ وین گریخت، بھ نیروھاي ناپلئون در لشكركشي علیھ روسیھ پیوست، در سمولنسك زخمي 
 - درگذشت  ١٨١٣شد، در الیپیزیگ شجاعانھ جنگید، در ارتش فرانسھ بھ درجھ مارشالي رسید، و در 

لھستان دیگر از صورت یك كشور خارج شد، ولي بھ موجودیت . نانش نیز از او تجلیل كردندحتي دشم
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خود بھ عنوان یك ملت و یك تمدن ادامھ داد، آزار و تعقیب مذھبي سیمایش را آلوده كرده بود، ولي بھ دلیل 
لتي مشخص و وجود شاعران، داستانسرایان، موسیقیدانان، ھنرمندان، و دانشمندان بزرگش، بھ صورت م

  . متمایز باقي ماند و ھیچ گاه از تصمیم خود مبني بر قیام مجدد دست نكشید

  فصل بیستم 

  

  آلمان عھد فردریك

١٧۵۶ -١٧٨۶  

I  - فردریك پیروز  

دھندة نیمي از اروپا كھ علیھ وي  كھ بود این غول مایة ھراس و تحسین جھانیان، غاصب سیلزي، شكست
اعتنا بھ ازدواج، آن كھ در فلسفھ بھ ولتر درس داده، و قسمتي از  مذھب، بي متحد شده بودند، استھزا كنندة
ھر چند كھ این كار را بھ قصد پیشگیري از الحاق ھمة لھستان بھ روسیھ  - لھستان را از آن جدا كرده بود

  انجام داده بود؟

مردم بیچیز وارد زدن و ھوراي  ھنگامي كھ وي غمگین و پیروز از جنگ ھفتسالھ بازگشت و در میان كف
من «: آرژان نوشت/ او بھ د. ، بیشتر بھ یك شبح شباھت داشت تا بھ یك غول)١٧۶٣مارس  ٣٠(برلین شد 

گردم كھ تنھا دیوارھاي آن را خواھم شناخت، در آن ھیچ یك از آشنایان خود را نخواھم  بھ شھري بازمي
اھد كشید كھ استخوانھاي خویش را آنجا در اي عظیم بھ انتظار من است، و طولي نخو یافت، در آنجا وظیفھ

پوست بدنش » .مأمني قرار خواھم داد تا نھ جنگ، نھ مصایب، و نھ دیوسیرتي بشر آنھا را آزار دھند
نمودند، جنگ و  سوختھ و پرچین و چروك بود، چشمان آبي مایل بھ خاكستریش اندوھگین و متورم مي

كرد  او فكر مي. نھا بینیش شكوه اولیة خود را حفظ كرده بوداش را خط انداختھ بودند، و ت تلخكامي چھره
پس از آن جنگ طوالني كھ توانایي جسماني، فكري، و ارادي وي را تحلیل برده بود، نخواھد توانست 

او كم غذا . مدت زیادي زنده بماند؛ ولي عادات معتدل او مدت بیست وسھ سال دیگر وي را حفظ كردند
كرد  در كاخ جدید خود در پوتسدام طوري زندگي مي. و با تجمل انس و الفتي نداشتآشامید،  خورد و مي مي

شد،  از اینكھ مدتي وقت صرف وجود خودش مي. پوشید كھ گویي ھنوز در اردوگاه است و لباس مي
ناراضي بود و در سالھاي آخر عمرش از اصالح صورت خود دست كشید و فقط گاه گاه ریش خود را با 

  كرد  شایعات حكایت از آن دارند كھ او زیاد شستشو نمي. چید قیچي مي

جنگ سخت شدن خصوصیات اخالقي وي را كھ، بھ عنوان یك وسیلة دفاعي در برابر بیرحمي پدرش 
او با آرامشي توأم با خویشتنداري فراوان، سي وشش بار شاھد مجازات . آغاز شده بود، تكمیل كرد

دست  شدند، و ھر شمشیر بھ دستان عبور داده مي شمشیر بھسربازان محكومي بود كھ از میان صف 
كارمندان و سران سپاه خود را با مأموران خفیھ، ورود ناگھاني برآنھا، . كرد اي بھ آنھا وارد مي ضربھ

. آورد گرفت بھ ستوه مي فحاشي، حقوق كم، و دستوراتي چنان مشروح كھ جلوي ابتكار و عالقھ را مي
ود پرنس ھانري را، كھ چنان مؤثر و با وفاداري در زمینة دیپلوماسي و جنگ بھ گاه محبت برادر خ ھیچ

تعدادي دوست زن داشت، ولي آنھا بیش از آنكھ بھ او عشق داشتھ . كرد، بھ خود جلب نكرد وي خدمت مي
فردریك بھ رنج كشیدن . یك از آنان بھ محفل داخلي وي راه نداشت باشند، از وي ھراس داشتند، و ھیچ

نگریست، و در بازگشت از جنگ او  بھ دیدة احترام مي) شد كھ توجھي بھ وي نمي(سروصداي ملكة خود  بي
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تالر بھ شگفتي واداشت؛ ولي محل تردید است كھ فردریك ھرگز با او  ٢۵‘٠٠٠اي بھ ارزش  را با ھدیھ
او شوھرش را در   با ھمة اینھا، ھمسرش عادت كرده بود كھ او را دوست داشتھ باشد؛. ھمبستر شده باشد

این شھریار عزیز «و » پادشاه عزیز ما«دید؛ و از او بھ عنوان  مصیبت شجاع، و در حكومت فداكار مي
فردریك بچھ نداشت، ولي بھ سگھایش عمیقًا . كرد یاد مي» كنم كھ من او را دوست دارم و پرستش مي

خوابیدند؛ گاھي او یكي از سگھا  افظ، ميمعموال دو سگ شبھا در اطاقش، شاید بھ عنوان مح. مند بود عالقھ
شود ھنگامي كھ آخرین  گفتھ مي. برد تا با گرماي حیواني خود وي را گرم كند را بھ رختخواب خود مي

دربارة وي این سوءظن وجود داشت كھ . اش مرد، او تمام روز گریست قالده از سگھاي مورد عالقھ
  .تي در دست استھمجنس باز است، ولي در این مورد تنھا حدسیا

در زیر پوستھ و ظاھر جنگي او عناصري از رقت قلب وجود داشتند كھ وي بندرت آن را در انظار آشكار 
اي صمیمانھ اخالص خواھرش ویلھلمینھ را جبران  بر مرگ مادرش فراوان گریست، و با عالقھ. كرد مي
بھ عواطف روسو . داد طف خود قرار ميھایش را آشكارا مورد ل ھا و برادرزاده غالبًا خواھرزاده. كرد مي
خندید، ولي خصومت روسو را نسبت بھ خود بخشید و ھنگامي كھ دنیاي مسیحیت روسو را طرد كرد،  مي

پرداخت؛  ھایي با فلوت خود مي كرد و بھ نواختن نغمھ او مشق سخت سربازانش را تمام مي. بھ او پناه داد
. كرد خت، و در اجراي آنھا در برابر درباریان خود شركت ميسا كنسرتوھا، و سمفونیھایي مي  سوناتھا،

دقتي «برني دانشمند شاھد نواختن وي در دربارش بود و اظھار داشت كھ وي كلیة قطعات خود را با 
اي منزه و ساده، اجرایي بسیار برازنده، و كمالي   اي روان، سلیقھ بسیار، آغازي پاكیزه و یك دست، پنجھ

ھاي سخت، اعلیحضرت مجبور بود، بر خالف  در بعضي از تكھ«: افزاید ولي برني مي .نواخت مي» مشابھ
  در سالھاي بعد، افزایش تنگي  ».برساندقواعد، نفسي تازه كند تا آن تكھ را بھ پایان 

دندان جلو او را مجبور كرد كھ از نواختن فلوت دست بكشد، ولي آموزش  نفسش و از دست رفتن چند
  .كالویھ را از سرگرفت

او دوست داشت یكي دو فیلسوف سر میز غذایش . بعد از موسیقي، سرگرمي مورد عالقة او فلسفھ بود
در . اداردبنشینند تا روحانیون را بشدت مورد انتقاد قرار دھد، و سران سپاه خود را بھ جنب و جوش و

فرانسھ اصول و افكار جزمي و »  فیلسوفان«ماند، و در حالي كھ بیشتر  كرد در نمي مكاتباتي كھ با ولتر مي
او نخستین حكمران در دوران جدید است كھ خود . دادند، وي شكاك باقي ماند آمیزي از خود بروز مي تخیل

ما آن اندازه از احتماالت در دست «تقد بود كھ مع. كرد خواند، ولي علنًا بھ مذھب حملھ نمي را الادري مي
اولباك را مردود / ولي جبرگرایي د» .›دنیاي پس از مرگ وجود ندارد‹ داریم كھ برایمان مسلم شود كھ 

اصرار داشت كھ ذھن بھ نحوي خالق ) مانند كسي كھ اراده درتمام وجودش حلول كرده باشد(دانست و  مي
فالسفة . توان، با آموزش، زیر فرمان عقل درآورد ششھاي انسان را ميكند و ك برروي محسوسات عمل مي

بودند؛ او عقیده داشت كھ » امپراطور خوبم ماركوس آورلیوس… دوستم لوكرتیوس، «مورد عالقة او 
  . ھاي اینان افزوده نشده است ھیچ مطلب مھمي بھ نوشتھ

تر از آن در تالشند  كنند و سخت الد و تناسل ميھاي مردم سریعتر از آن تو او با ولتر ھمعقیده بود كھ توده
از بین بردن معتقدات مذھبي این مردم فقط آنان را بھ . كھ فراغتي براي تعلیم وتربیت واقعي داشتھ باشند
تنویر افكار نوري است از آسمان «: گفت فردریك مي. شدت عمل و خشونت سیاسي متمایل خواھد كرد

در این گفتھ، قبل » .ھاي مردم افروزي است مخرب براي توده اند، و آتش دهبراي كساني كھ بر بلندي ایستا
انقالب فرانسھ  ١٧٩٣و دورة وحشت ١٧٩٢عامھاي سپتامبر از آنكھ انقالب فرانسھ آغاز شود، تاریخچة قتل

 فلسفھ و ھنر تنھا در میان: بیایید بھ حقیقت اعتراف كنیم«: بھ ولتر نوشت ١٧۵٩وي در آوریل. نھفتھ بود
طور كھ طبیعت آنھا را درست كرده است، بھ  ھاي عظیم مردم، ھمان توده. اي معدود رواج دارد عده

» این نژاد ملعون«) آمیز با لحني تقریبًا مزاح(او ابناي بشر را » .مانند صورت حیوانات بدخواه باقي مي
  :گفت د و ميدا خواند، و آرمانشھرھاي نیكخواھي و صلح و صفا را مورد استھزا قرار مي مي
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انگیزي بھ  ھاي خونین و غم نشناسي تا پایان جھان صحنھ جویي، خیانت، و حق خرافات، سودجویي، انتقام
جنگ، . رانند و ما بندرت تابع عقل ھستیم وجود خواھند آورد، زیرا عواطف نیرومندي بر ما فرمان مي

چون وضع . ود خواھند داشتحقوقي، ویراني، بیماریھاي مسري، زلزلھ، و افالس ھمیشھ وج دعاوي
ولي، بھ نظر من، اگر این جھان را خالقي . پندارم كھ اینھا باید الزم باشند گونھ است، من چنین مي این

ذھن انساني ضعیف است، بیش از . آفرید تر از آنچھ ھستیم مي باست ما را خوشبخت نیكخواه آفریده بود، مي
  ترس از شیطان . اند رین تعصبھاي مذھبي ساختھ شدهسھ چھارم ابناي بشر براي تبعیت از بیمعنیت

من . كند، و آنھا از مرد عاقلي كھ سعي كند آنھا را روشن كند بیزارند و جھنم چشمان آنان را مسحور مي
كنم كھ علماي االھیات مدعي ھستند بھ مردم القا  بیھوده در وجودشان تصویري را از خداوند جستجو مي

كمتر كسي است كھ بتواند آن را مھار كند، و . سان یك حیوان وحشي وجود دارددر وجود ھر ان. كنند مي
  . گذارند بیشتر افراد ھنگامي كھ وحشت قانون مانع آنان نشود، افسار آن را آزاد مي

كرد كھ اگر اجازه داده شود اكثریت مردم دولتھا را زیر نفوذ خود داشتھ باشند،  گیري مي  فردریك نتیجھ
براي اینكھ یك دموكراسي بھ حیات خود ادامھ دھد، باید، مانند . اري حاصل خواھدشدنتایج مصیبتب

فردریك مانند ناپلئون عقیده داشت . حكومتھاي دیگر، اقلیتي اكثریت را وادار كند اجازه دھند رھبرشان شود
وروثي یك او عقیده داشت كھ اشرافیت م» .در میان ملل و در انقالبات، اشراف ھمیشھ وجود دارند«كھ 

احساس افتخار و شرافت و وفاداري و تمایل براي خدمت بھ كشور بھ بھاي گزاف فداكاري شخصي، بھ 
توان آن را از صاحبان نبوغ طبقة متوسط كھ در رقابت براي كسب تمول تربیت  وجود خواھد آورد كھ نمي

ن طبقة متوسط كھ در ارتش بھ این ترتیب، پس از جنگ، بھ جاي بیشتر افسرا. یافتھ باشند انتظار داشت
. را كھ در انضباط و سختگیري شھرت داشتند، بھ كار گماشت» اشرافزادگان آلماني«ارتقا یافتھ بودند، 

ولي چون امكان داشت این نجباي مغرور مایة از ھم گسیختگي و ھرج ومرج و آلت استثمار بشوند، 
ر برابر تجزیھ، و مردم عادي را در برابر بایست یك پادشاه كھ قدرت مطلقھ داشتھ باشد كشور را د مي

  .بیعدالتي طبقاتي حفظ كند

ممكن است این تمایل تالشي در توجیھ میل . فردریك دوست داشت خود را خادم كشور و مردم نشان دھد
براي او كشور بھ . وي بھ در دست داشتن قدرت بوده باشد، ولي او این ادعا را بھ مرحلة عمل درآورد

درآمد، و وي حاضر بود كھ خود و دیگران را قرباني آن كند؛ بھ نظر وي، لزوم » تعالخداي م«صورت 
داد؛ ده فرمان در مرزبارگاه سلطنتي  الشعاع قرار مي این خدمتگزاري رعایت اصول اخالق فردي را تحت

ر را كھ او ھمعقیده بودند، و بعضي از سالطین این نظ» واقعبیني سیاسي«ھمة حكومتھا با . شود متوقف مي
فردریك نظریة مربوط بھ پادشاھي را براثر تماس با ولتر بھ . پادشاھي در حكم خدمتي مقدس است پذیرفتند

خود را با این اساس بنیاد » تز سلطنتي«فرانسھ ھم، براثر تماس با فردریك، » فیلسوفان«دست آورد؛ و 
  .ھان استكردند كھ بھترین امید براي اصالحات و پیشرفت در روشنفكري پادشا

بھ این ترتیب، فردریك، با وجود جنگھایش، بھ صورت معبود فالسفة فرانسھ درآمد و حتي خصومت 
ورزید، ولي از  آالمبر مدتھا از قبول دعوتھاي فردریك امتناع مي/ د. روسو با فضیلت را نیز كاھش داد

سرزمینھا مدتھا بھ شما،  فالسفھ و ادبا در ھمة«: او بھ فردریك نوشت. كرد تمجید از او مضایقھ نمي
  این » .اند اعلیحضرتا، بھ چشم رھبر و سرمشق خود نگریستھ

) و یك مقرري كھ فردریك براي او تعیین كرد(خصوصیت او با فردریك . فردریك در پوتسدام گذراند
نھ  اعتنایي پادشاه نسبت بھ آداب معاشرت، و از اظھارات وي او از بي. آالمبر نشد/ باعث كاھش تحسین د

شد؛ او بھ ژولي دو لسپیناس گفت  تنھا دربارة جنگ و حكومت ھمچنین دربارة ادبیات و فلسفھ مسرور مي
ھنگامي . توانست در آن ھنگام در فرانسھ بشنود، مطبوعتر بود كھ مصاحبت فردریك از آنچھ كھ انسان مي

ي او فرستاد كھ غول را در اي برا آالمبر براثر مرگ ژولي ماتمزده بود، فردریك نامھ/ د ١٧٧۶كھ در 
  :دھد خلق وخویي حكیمانھ و احساساتي نشان مي
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چیز جز  ھیچ… زخمھاي قلب از ھمھ حساسترند و … . اي كھ براي شما پیش آمده است متأسفم از فاجعھ
 .ام من، از بدبختي، رنج این فقدانھا را بیش از حد متحمل شده… . تواند آنھا را التیام بخشد گذشت زمان نمي

شما باید … . بھترین درمان آن است كھ انسان بھ خود فشار وارد آورد تا بتواند فكر خود را منحرف سازد
سیسرون براي تسالي … . نوعي پژوھش ھندسي براي خود انتخاب كنید كھ مستلزم توجھ مداوم باشد

در سن شما و من، ما باید آسانتر … . ي عزیزش، خود را بھ آھنگسازي واداشت تولیاخاطر خود از مرگ 
  . تسال یابیم، زیرا طولي نخواھد كشید كھ بھ آن كس كھ فقدانش باعث تأثرمان شده است خواھیم پیوست

و دربارة بیھودگي … بودن زندگي ما دربارة پوچ «. آالمبر اصرار كرد بار دیگر بھ پوتسدام بیاید/ او بھ د
من ھمان قدر از تسكین اندوه شما احساس … . بافي خواھیم كرد پایداري در تحمل شداید، با یكدیگر فلسفھ

اگر نتوان گفت كھ فردریك بھ طور كامل یك » .ام خرسندي خواھم كرد كھ انگار در یك نبرد پیروز شده
  .فالسفھ را دوست داشت پادشاه فیلسوف بود، دست كم پادشاھي بود كھ

نزاع این دو در برلین و دستگیري ولتر در فرانكفورت زخمھایي . این امر دیگر دربارة ولتر صادق نبود
او بھ پرنس دو . تلخكام ماند) فردریك(بیش از پادشاه ) ولتر(فیلسوف . عمیقتر از اندوه بھ جاي گذارده بود

بجز نسبت بھ اسبي كھ در نبرد مولویتس بر روي آن فردریك توانایي حقشناسي ندارد و «: لیني گفت
مكاتبة میان این دو درخشانترین مردان » .گریخت، نسبت بھ دیگران ھرگز احساس حقشناسي نكرده است

اي بھ فردریك نوشت تا این جنگجوي دست از حیات شستھ  قرن ھجدھم ھنگامي از سر گرفتھ كھ ولتر نامھ
ولتر بیحرمتیھایي را . ید كھ آنھا بھ مبادلة سرزنش و تعارفات پرداختندطولي نكش. را از خودكشي بازدارد

اش از جانب عمال پادشاه متحمل شده بودند بھ فردریك یادآوري كرد؛ فردریك پاسخ  كھ او و خواھرزاده
وار شیفتة نبوغ عالي شماست، بھ این راحتي خالص  اگر سروكار شما با مردي نبود كھ دیوانھ«: داد

  ھمة اینھا را تمام شده . شدید نمي

  :ولي پادشاه بھ نحوي سحر كننده، خویشتن فیلسوف را نواخت» .بشنوم

. خواھید چیزھایي كھ بھ مذاقتان شیرین بیایند بشنوید؟ بسیار خوب، من حقایقي را بھ شما خواھم گفت آیا مي
كنم،  عار شما را تحسین مياش. یابم من در شما بھترین نبوغي را كھ در طول اعصار بھ وجود آمده است مي

اي چنین  اي پیش از شما اثري چنین عمیق و سلیقھ ھرگز نویسنده… . و نثر شما را دوست دارم
دانید چگونھ در آن واحد ھم  شما در صحبت دلفریب ھستید و مي… . اطمینانبخش و ظریف نداشتھ است

… . شناسم ن موجودي ھستید كھ من ميتری شما اغوا كننده. شخص را سرگرم كنید و ھم بھ او آموزش دھید
با آنكھ من خیلي دیر آمدم، از . گذارد براي انسان، ھمھ چیز بستھ بھ این است كھ چھ وقتي پا بھ جھان مي

  . نویسد و او بھ من نامھ مي… ام  این امر تأسفي ندارم، زیرا من ولتر را دیده

خاطر كاالس و سیروان پشتیباني كرد، و مبارزه پادشاه با كمكھاي مالي قابل توجھي از مبارزات ولتر بھ 
بھ تنویر ابناي بشر با آنان » فیلسوفان«را مورد تحسین قرار داد؛ ولي در زمینة اعتماد » رسوایي«علیھ 

 ١٣بنابراین، در. بیني كرد در مسابقة میان عقل و خرافات، او پیروزي خرافات را پیش. ھمعقیده نبود
  : وشتوي بھ ولتر ن ١٧۶۶سپتامبر 

ولي چھ بسیار اشخاص احمق در جھان … . مبلغان شما چشمان معدودي از افراد جوان را خواھند گشود
كردند، ظرف نیم قرن، مردم خرافات  باور كنید اگر فالسفھ حكومتي برپا مي… ! كنند ھستند كھ فكر نمي

سوي شما غوض شود؛ شيء مورد پرستش ممكن است مانند مدھاي فران… . آوردند اي بھ وجود مي تازه
كند كھ مردم خود را در برابر یك تكھ نان فطیر، در برابر گاو آپیس، در برابر  چھ فرقي مي] ولي[
. ارزد ، یا در برابر یك مجسمھ بھ خاك اندازند؟ انتخاب میان یكي از اینھا بھ زحمتش نمي»عھد تابوت«

  . بندد خرافات بھ ھمان صورت باقي است، وعقل طرفي نمي

pymansetareh@yahoo.com



یك كھ مذھب را بھ عنوان یك نیاز انساني پذیرفتھ بود، با آن از در سازش درآمد و از رواداري كامل فردر
در سیلزي تسخیر شده، او كیش كاتولیك را بھ حال خود . كرد آمیز مذھب حمایت مي كلیة اشكال مسالمت

اه قبال تنھا كاتولیكھا را این دانشگ. باقي گذارد، ولي دانشگاه برسالو را بھ روي پیروان ھمة مذاھب گشود
دربارة (او از یسوعیاني كھ پادشاھان كاتولیك آنان را اخراج كرده و در تحت فرمانروایي وي . پذیرفت مي

بھ ھمان ترتیب، . پناه یافتھ بودند، بھ عنوان معلماني ارزشمند استقبال كرد) وجود خداوند شك داشت
قرار داد؛ و در زمان سلطنت و درقلمرو وي، كانت از مسلمانان، یھودیان، و ملحدان را مورد حمایت 

چنان آزادي گفتار، تدریس، و نوشتن برخوردار بود كھ پس از مرگ فردریك، این آزادي بشدت مورد 
در این شرایط رواداري و آزداي مذھبي، بیشتر انواع و اشكال . سرزنش قرار گرفت و بھ آن پایان داده شد

در برابر ھریك ھزارنفر در برلین یك روحاني، و  ١٧٨٠در سال . گذاشت مذھبي در پروس رو بھ انحطاط
فردریك عقیده داشت كھ رواداري مذھبي بزودي بھ كیش كاتولیك . در مونیخ سي روحاني وجود داشت

  یك معجزه الزم است تا كلیساي كاتولیك را بھ «: بھ ولتر نوشت ١٧۶٧او در سال . پایان خواھدداد

قبرش را  ترتیب شما این دلخوشي را خواھید داشت كھ آن را دفن كنید و سنگ شده است، و بھ این
  .كاملترین شكاك براي یك لحظھ فراموش كرده بود كھ دربارة شكاكیت شكاك است» .بنویسید

II - نوسازي پروس  

فرمانروایي در تاریخ، شاید بجز شاگردش یوزف دوم امپراطور اتریش، در حرفة خود چنین كوشا   ھیچ
صبحھا معموال ساعت پنج، . فردریك خودش را ھم مانند سربازانش بھ انضباط عادت داده بود. نبوده است

كرد، و تا  كرد، صبحانھ صرف مي خاست و تا ساعت ھفت كار مي مي از خواب بر  گاھي ھم ساعت چھار،
، ساعت دوازده ونیم كرد داد، از محافظان كاخ خود بازرسي مي ساعت یازده با دستیارانش جلسھ تشكیل مي
پرداخت، و تنھا در آن وقت با  كرد، تا ساعت پنج بھ كار مي با وزیران و سفیران خود ناھار صرف مي

، پس از جنگ، ساعت نھ »نیمھ شب«صرف شامھاي . كرد موسیقي و ادبیات و صحبت رفع خستگي مي
گونھ عالیق خانوادگي توجھش را  چداد ھی او اجازه نمي. یافت شد و ساعت دوازده پایان مي ونیم آغاز مي

گونھ تعطیالت مذھبي باعث انقطاع  گونھ تشریفات درباري بر دوشش سنگیني كند، و ھیچ منحرف كند، ھیچ
كرد،  كرد، تقریبًا كلیة اقدامات مربوط بھ مشي كلي را تعیین مي كار وزیرانش را كنترل مي. تالش وي شود

ه دولتي یك دفتر حسابداري تأسیس كرد كھ اختیار داشت در ھر مراقب خزانھ بود، و در باالي سر دستگا
لحظھ ھریك از ادارات را مورد بازپرسي قرار دھد، و دستور داشت ھرگونھ سوءظني را در مورد اعمال 

كرد كھ فساد  او اعمال خالف قانون یا ناشایستگي را با چنان شدتي مجازات مي. خالف قاعده گزارش دھد
  .كھ در ھمة نقاط دیگر اروپا رواج داشت، در پروس تقریبًا از میان رفتدستگاھھاي دولتي، 

فردریك كار خود را با . بالید اش بھ خود مي او از این امر و از بھبود سریع كشور ویران شده
شدند، آغاز  خورده مي جوییھاي داخلي، كھ باعث استھزاي دربارھاي مسرف اتریش و فرانسة شكست صرفھ

شد از یك دست  البسة او تشكیل مي. شد لطنتي با ھمان سادگي خانة یك كاسبكار اداره ميخانوادة س. كرد
ھایي كھ بھ انفیھ آلوده شده بودند، و یك رداي تشریفاتي كھ در سراسر  لباس سربازي، سھ كت كھنھ، جلیقھ

شكار این جنگجو شعر را بھ . او بساط شكارچیان وسگھاي شكاري پدرش را برچید. عمرش دوام كرد
كارمندان ادارات . او نیروي دریایي ایجاد نكرد و درصدد بھ دست آوردن مستعمرات نبود. داد ترجیح مي

اي را كھ بھ ھنگام  داشتند؛ و وي با امساك مشابھي مخارج دربار ساده دولتي حقوق ناچیزي دریافت مي
وصف این، ارل آو چسترفیلد آن را با . كرد داشت، تأمین مي اقامت خود در پوتسدام در برلین دایر نگاه مي

تواند در آن باشد  ، و مفیدترین درباري كھ یك مرد جوان در اروپا مي ترین، درخشانترین بانزاكت«
  در آن كشور بھتر از ھر ) ١٧۵٢(شما ھنر و حكمت را اینك » :تشخیص داد و افزود«
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وزیر مختار انگلستان در پروس، ولي بیست سال بعد لرد مامزبري، » .كشور دیگردر اروپا خواھید دید
نھ یك مرد درستكار وجود ) برلین(در آن پایتخت «شاید بھ منظور تسالي خاطر لندن، گزارش داد كھ 

  » .دارد، نھ یك زن با عفت

او با ترغیب افراد و سربازگیري . كرد آمد، فردریك از امساك خودداري مي وقتي پاي دفاع ملي بھ میان مي
تنھا با در دست . گرداند اھي ارتش خویش را بھ نیروي قبل از جنگ خود باز مياجباري در مدت كوت

طلبیھاي یوزف دوم وكاترین دوم  توانست تمامیت ارضي پروس را در برابر جاه داشتن این اسلحھ او مي
بخشیدند  بایستي از قوانیني كھ نظم و ثبات بھ زندگي پروس مي این ارتش ھمچنین مي. محفوظ بدارد

كرد كھ اگر نیروي متشكل مركزي وجود نداشتھ باشد، شق دیگر آن نیروي  او احساس مي. اني كندپشتیب
او امیدوار بود كھ اطاعت بھ دلیل بیم از زور، بھ . غیرمتشكل و مایة اخالل در دست افراد خصوصي است

قوانین، و نیز بھ   اطاعت ناشي از خو گرفتن بھ قانون تغییر شكل دھد، كھ این خود در حكم تبدیل زور بھ
  .ھاي زور بود معناي پنھان كردن پنجھ

صورت  او بار دیگر بھ حقوقدانان مأموریت داد كھ قوانین گوناگون ومتناقض ایاالت و نسلھاي متعدد را بھ
كار كھ براثر مرگ زاموئل فون  این. تدوین كنند» قوانین عمومي مالكیت در پروس«یك نظام قوانین یا 

وسیلة صدراعظم یوھان فون كارمر و عضو شوراي ویژة  جنگ متوقف شده بود، بھ و) ١٧۵۵(كوكتیي 
مجموعة قوانین جدید نظام فئودالیتھ . تكمیل شد ١٧٩١سلطنتي شفارتس از سرگرفتھ شد ودر سال

كرد، ولي در داخل ھمین محدودیتھا درصدد بود كھ فرد را  صورت اصولي مسلم تلقي مي وسرفداري را بھ
این قوانین دادگاھھاي اضافي را از میان . یا بیعدالتي خصوصي یا عمومي محافظت كند دربرابر ظلم

قضاوت را  بردند، جریانات قضایي را كوتاھتر و سریعتر، مجازاتھا را تعدیل، و شرایط انتصاب بھ
براي گونھ حكم اعدامي بدون تصویب پادشاه قابل اجرا نبود، و دادخواھي از پادشاه  ھیچ. سنگینتر كردند

خاطر عدالت بینظرانة خود شھرتي بھمرسانید، و طولي نكشید كھ دادگاھھاي   فردریك بھ. ھمھ آزاد بود
  . ترین دادگاھھاي اروپا شناختھ شدند پروس بھ عنوان درستكارترین و با كفایت

موجب آن تعلیمات  صادر كرد كھ بھ» نظام عمومي مدارس كشور«فردریك فرماني بھ نام  ١٧۶٣درسال
ھمة اطفال پروس از . اعالم شده بود، تأیید شد و گسترش یافت ١٧١٧- ١٧١۶جباري، كھ توسط پدرش درا

حذف التیني از برنامة مدارس ابتدایي، تعیین . مدرسھ بروند بایست بھ سن پنجسالگي تا چھاردھسالگي مي
نظامي، نمایشگر  آموزش براساس مشقھاي نیمھ  عنوان مدیران مدارس، و قراردادن سربازان قدیمي بھ

خوب است كھ مدیران مدارس در كشور بھ «: در این مورد افزود  وي. خصوصیات اخالقي فردریك بود
. براي مردم كشور كافي است فقط كمي خواندن ونوشتن بیاموزند… . نوباوگان مذھب و اخالقیات بیاموزند

  » ..ھا وا ندارد ھا را بھ ترك دھكدهدارد وآن ھا نگاه تا مردم را در دھكده… باید طرحریزي شود آموزش… 

نخست با استفاده از وجوھي كھ براي یك لشكركشي . نوسازي اقتصادي از نظر زمان و پول تقدم یافت
آوري شده بودند، فردریك ھزینة الزم براي نوسازي شھرھا و  جمع) اینك دیگر مورد نیاز نبود(دیگر 
، و تھیة بذر براي كشت تازه تأمین كرد؛ او شصت ھزار ھا، توزیع خواربار میان اجتماعات گرسنھ دھكده

تالر بھ  ٢٠‘٣٨٩‘٠٠٠بر روي ھم . اسب را كھ مورد نیاز آني ارتش نبودند، میان مزارع توزیع كرد
سیلزي، كھ براثر جنگ ویران شده بود، بھ مدت شش ماه از . صورت كمكھاي ھمگاني بھ مصرف رسید

یك بانك كشاورزي با شرایط . ت ھزار خانھ در آنجا ساختھ شددر ظرف سھ سال، ھش. مالیات معاف شد
در مراكز گوناگون، شركتھاي اعطاي اعتبارات دایر شدند تا توسعة . داد سھل بھ زارعان سیلزي وام مي

اي باتالقي كھ در امتداد قسمت سفالي رودخانة اودر بود زھكشي، و  منطقھ. كشاورزي را تشویق كنند
نمایندگاني بھ خارج فرستاده شدند تا از مھاجران دعوت . پنجاه ھزار نفر فراھم شدزمین قابل كشت براي 

  . كنند بھ پروس بیایند؛ ھزار نفر آمدند

كرد، در پروس آن آزادي نقل مكان بھ شھرھا كھ در  چون سرفداري دھقانان را وابستھ بھ اربابانشان مي
فردریك بھ یكصد راه متوسل شد تا این . تساخت وجود نداش انگلستان رشد سریع صنایع را ممكن مي

pymansetareh@yahoo.com



داد، انحصارات موقت را  گذاران خصوصي وام مي او با شرایط سھل بھ سرمایھ. اشكال را برطرف كند
گشود، و در برلین یك كارخانة  آورد، مدارس فني مي داشت، كارگر از خارج بھ كشور مي مجاز مي

افي دایر كند، ولي درختان توت در سرماي شمال رشدي كوشید تا صنعت ابریشمب مي. سازي دایر كرد چیني
برداري از معادن را در سیلزي، كھ از لحاظ مواد  فردریك عملیات فعاالنة اكتشاف و بھره. كردند نمي

: اي بھ ولتر، مانند یك كاسبكار بھ دیگري، نوشت در نامھ ١٧٧٧سپتامبر ۵در. معدني غني بود، ترویج كرد
كرون كتان  ۵‘٠٠٠‘٠٠٠ما … . ام و از این سفركامال راضي ھستم من از سیلزي بازگشتھ«
تر از  براي تبدیل آھن بھ فوالد، راھي خیلي ساده… .ایم كرون پارچھ بھ خارجیان فروختھ ١‘٢٠٠‘٠٠٠و

  » .طریقة رئومور كشف شده است

ھایي  د، ترعھفردریك براي تسھیل دادوستد، عوارض داخلي را لغو كرد، لنگرگاھھاي كشتیھا را وسعت دا
باال بودن عوارض گمركي واردات، و ممنوع بودن . كیلومتر راه جدید ساخت ۵٠‘٠٠٠حفر كرد، و حدود 

ھرج ومرج . شد الجیشي بودند، مانع پیشرفت بازرگاني خارجي مي صدور كاالھایي كھ داراي اھمیت سوق
ي در زمان جنگ اجباري المللي حمایت از صنایع داخلي را براي اطمینان از خودكفایي صنعت بین
با این وصف، برلین بھ عنوان مركز تجارت وحكومت روبھ رشد وتوسعھ گذارد، وجمعیت آن . ساخت مي
كرد تا بھ  افزایش یافت، و خود را آماده مي ١٧٧٧نفر در  ١۴٠‘٠٠٠بھ  ١٧٢١نفر در سال  ۶٠‘٠٠٠از 

  .صورت پایتخت آلمان در بیاید

  داري، سوسیالیسم، و حكومت  ین تركیب فئودالیتھ، سرمایھبراي تأمین اعتبارات الزم جھت ا

گرفت كھ بھ آنھا بھ صورت نظم اجتماعي،  مطلقھ، فردریك از ملت خود تقریبًا ھمان اندازه مالیات مي
) ١٧٨١پس از (او انحصار نمك، شكر، توتون، و . گرداند المنفعھ باز مي كمكھاي گوناگون، و كارھاي عام

برھمھ چیز، حتي . محفوظ داشت، و یك سوم اراضي قابل كشت را مالك بود قھوه را براي دولت
آوازخوانھاي خیاباني، مالیات بست، و ھلوسیوس را بھ كشور خود آورد تا در مورد یك شیوة غیرقابل 

طرحھاي جدید مالیات «: یكي از سفیران انگلستان نوشت. گریز براي وصول مالیات او را راھنمایي كند
فردریك بھ ھنگام مرگ در خزانھ » .اند ت مردم را نسبت بھ پادشاه خود از میان بردهواقعًا محب

  .تالر، یعني دوبرابرونیم درآمد ساالنة دولت، باقي گذارد ۵١‘٠٠٠‘٠٠٠

تحلیلي ویران كننده تحت عنوان نظام  ١٧٨٨، كھ سھ بار بھ برلین سفر كرده بود، در سال »پسر«میرابو 
او، كھ اصول آزادي فعالیتھاي فیزیوكراتھا را از پدرش بھ . فردریك كبیر نوشتسلطنتي پروس در دوران 

ارث برده بود، شیوة فردریك را بھ عنوان یك نظام پلیسي، یك دستگاه اداري كھ ھمة ابتكارات را از میان 
خ توانست پاس فردریك مي. داد، محكوم كرد برد و ھمة جھات خصوصي زندگي را مورد تھاجم قرار مي مي

شود كھ براثر بینظمي  باعث مي» آزادي عمل«دھد كھ در شرایط آشفتة پروس پس از جنگ ھفتسالھ، 
او تنھا كسي بود كھ . رھبري كردن فعالیتھا، الزامي بود. اقتصادي اثر پیروزي وي از میان برود

یك سردار سپاه اي جز نحوة فرمان دادن  توانست بھ نحوي مؤثر فرمان دھد، و براي فرماندھي ھم نحوه مي
او پروس را از شكست و از پاي درآمدن نجات داد، و با از دست دادن محبت . دانست بھ سربازان خود نمي

او متوجھ این نتیجھ بود، خود را با درستكاریش دلخوش . مردم كشورش بھاي این كار را پرداخت
  :داشت مي

ند، ھمینكھ از پیش راندن آنھا دست بكشید، آی ابناي بشر را چنانچھ بھ حركت وادار كنید، بھ حركت درمي
توان ھرچیز را بھ نحو  اي ندارند ببینند چگونھ مي كنند و عالقھ مردم كم مطالعھ مي… . شوند متوقف مي

ام، ھمینكھ موضوع باب كردن  گاه جز خوبي برایشان كاري نكرده با آنكھ من خودم ھیچ. دیگري اداره كرد
خواھم كاردي روي  كنند كھ مي آید، آنھا فكر مي رنوع تغییري بھ میان ميتغییري سودمند یا در حقیقت ھ

گونھ موارد من بھ ھدف صادقانھ و وجدان پاك خود، و اطالعاتي كھ در اختیار  در این. حلقومشان قرار دھم
  . ام ام، متكي بوده و بآرامي راه خود را رفتھ داشتھ
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جمعیت دوبرابر شد، . ات وي، ثروتمند و نیرومند شدپروس، حتي در زمان حی. ارادة فردریك حاكم بود
درست است كھ نظام جدید . تعلیم و تربیت گسترش یافت، و عدم رواداري مذھبي چھرة خود را پنھان كرد

وي بر استبداد روشنفكرانھ متكي بود، و وقتي پس از مرگ فردریك استبداد باقي ماند، بدون اینكھ از 
اي بھ نیرومندي ارادة  لي دچار سستي شد و در كنفرانس ینا در برابر ارادهروشنفكري خبري باشد، بناي م

  ولي بناي ناپلئوني . فروریخت فردریكخود 

یكي از وراث بعدي فردریك،  نیز، كھ بریك اراده و مغز متكي بود، فروپاشید؛ و در دراز مدت، بیسمارك،
بود كھ از كارھاي وي منتفع شد؛ او وارث ناپلئون را ادب كرد و از پروس و یكصد امیرنشین، یك آلمان 

  .متحد و قدرتمند بھ وجود آورد

III  -  امیرنشینھا  

باردیگر بھ خاطربیاوریم كھ در قرن ھجدھم آلمان یك ملت نبود بلكھ یك فدراسیون نااستوار از كشورھاي 
در وین را بھ عنوان رھبر خود پذیرفتھ بودند و گاه گاه » امپراطور مقدس روم«تقریبًا مستقل بود كھ ظاھر 

نطقھا و تحمل تشریفات و نمایندگاني بھ رایشستاگ یا دیت امپراطوري، كھ وظایف اصلي آن شنیدن 
این كشورھا زبان، ادبیات، و ھنر مشتركي داشتند، ولي از لحاظ . فرستادند انتخاب امپراطور بود، مي

این از ھم گسیختگي سیاسي منافعي . آداب، لباس، پول رایج، و عقاید مذھبي با یكدیگر متفاوت بودند
ارتشھاي آنان براي ایجاد . كرد ھنگھا كمك ميآور فر تعدد دربارھاي امیرنشینھا بھ تنوع تحرك. داشت

وحشت در دل اروپاییان با یكدیگر متحد نشده، و كوچك بودند؛ و بھ دلیل سھولت مھاجرت، بھ میزان قابل 
از جھات نظري، . شد توجھي رواداري در مذھب، رسوم، و قوانین بركشور، كلیسا، و مردم تحمیل مي

صحھ » جق االھي پادشاھان«ا معتقدات مذھبي پروتستانھا بر قدرت ھریك از امیران مطلق بود، زیر
االھي اعتقاد نداشت، بیشتر امراي كوچك خصوصًا  گونھ حق فردریك، كھ جز ارتش خود بھ ھیچ. گذاشت مي

اینان با اسراف بیحساب و تصور اشتباه دربارة «: گفت داد و مي امراي آلماني را مورد ھجو قرار مي
كوچكترین فرزند كوچكترین پسر یك خاندان طفیلي، خود … . كنند انھ خراب ميعظمت خویش، خود را خ

گیرد؛ و ارتش  ھایي مي سازد؛ معشوقھ داند؛ براي خود یك كاخ ورساي مي را ھمپایة لویي چھاردھم مي
البتھ جنگ برروي صحنة تئاتر و … براي جنگ بھ حدكافي نیرومند است … دھد، ارتشي كھ  تشكیل مي

  » .رونا

وقتي كھ برگزینندة آن، فردریك آوگوستوس دوم، با ماري ترز علیھ . ھمترین امیرنشین، ساكس بودم
درسدن را در سال ) فردریك(پادشاه بیرحم . فردریك متحد شد، دوران ھنر و افتخار آن بھ پایان رسید

بھ این كشور حكمران ساكس بھ عنوان آوگوستوس سوم پادشاه لھستان . باران و ویران كرد گلولھ ١٧۶٠
نوة او، فردریك آوگوستوس سوم، در سن سیزدھسالگي این امیرنشین را بھ . درگذشت ١٧۶٣گریخت و در 
، وبا )١٨٠۶(را بھ دست آورد، ساكس را بھ صورت یك كشور سلطنتي درآورد » عادل«ارث برد، نام 

  .حفظ كرد) ١٧٢٧(نشیب و فرازھاي بسیار تخت سلطنت خود را تا ھنگام مرگش 

او . شود ارل اویگن، دوك وورتمبرگ، در درجة اول بھ عنوان دوست و دشمن شیلر وارد داستان ما ميك
  با 

یك . بود» درخشانترین دربار اروپا«خود را بھ فرانسھ فروخت، و درباري داشت كھ بھ گفتة كازانروا 
براي داستان ما، . تئاتر فرانسوي، یك اپراي ایتالیایي، و یك سلسلھ ھمخوابھ نیز جزو آن بودند

ولي او را در . مھمتر از دیگران است ١٨٢٨تا  ١٧٧۵وایمار از  -آوگوست، دوك فرمانرواي ساكس كارل
. كردند بھتر خواھیم شناخت میان ستارگاني چون ویالنت، ھردر، گوتھ، و شیلر كھ دربارش را نوراني مي

وران، تحت تأثیر نفوذ ولتر و سرمشق او یكي از چند حكمرانان كوچك مستبد روشنفكر بود كھ در این د
و . ، تریر، ماینتس)كولن(اسقفھاي اعظمي كھ برمونستر، كولوني . فردریك، بھ بیداري آلمان كمك كرد
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كردند، با كارھایي از قبیل افزایش تعداد مدارس و بیمارستانھا،  بامبرگ حكومت مي - وورتسبورگ
ي، اصالح وضع زندانھا، گسترش كمك بھ مستمندان، جلوگیري از اسراف دربارھا، كاھش تبعیضات طبقات

ادمند برك . و بھبود وضع صنایع و تجارت، در زمرة این حكمرانان كوچك مستبد روشنفكر درآمدند
  ».تر از این حكمرانان كلیسایي آسان نیست تجسم حكومتھایي مالیمتر و با گذشت«: نوشت

عنوان قسمتي از شیوة نظارت اجتماعي بشدت باقي  ولي تبعیضھاي طبقاتي در بیشتر كشورھاي آلماني بھ
اي تشكیل  نجبا، روحانیان، افسران ارتش، صاحبان حرف، بازرگانان، و دھقانان طبقات جداگانھ. بودند

دادند، و در ھر طبقھ درجاتي وجود داشتند كھ صاحب ھر كدام از آنھا، با تحقیر درجة پایینتر خود،  مي
ازدواج در خارج از طبقھ تقریبًا غیرقابل تصور . گرفت شد و خود را مي براي خویش شخصیتي قابل مي

نجبا انحصار مشاغل باالتر . خریدند گذاران عناوین نجیبزادگي را مي بود، ولي بعضي از تجار و سرمایھ
بسیاري از آنھا مزایاي خود را براثر شھامت یا توانایي بھ دست . را در ارتش و دولت در اختیار داشتند

آوردند؛ ولي بسیاري از آنھا ھم انگلھایي بودند كھ اونیفورم بھ تن داشتند، در دربار براي احراز تقدم از  مي
ھاي فرانسوي پیروي  بازي از شیوه كردند، و در زبان، فلسفھ، و معشوقھ نظر اجتماعي با یكدیگر رقابت مي

  .كردند مي

آنھا  ١٧٨٠آلمان باختري این بود كھ تا سال  از نكات مثبت شاھزادگان، روحانیان عالیمقام، و نجباي
رعایاي خودرا از قیود سرفداري آزاد كرده بودند، و این كار را تحت شرایطي انجام دادند كھ گسترش رفاه 

راینھولدلنتس عقیده داشت كھ دھقانان انسانھاي بھتري ھستند، . ساخت و رونق روستاییان را امكانپذیر مي
حساب یكشاھي و صددینار را دارند، یا از اشرافزادگان جوان و سر بھ ھوا، زیرا از بازرگاناني كھ 

زندگي روستایي ) ١٧٧٧(اش  ھاینریش یونگ در خود زندگینامھ. تر، صمیمیتر، و طبیعیترند صافتر، ساده
دانست؛ ھر در آوازھاي محلي دھقانان را  را، با آن تالشھاي روزانھ و جشنھاي فصلیش، كمال مطلوب مي

یتر و عمیقتر از اشعار كتابھا یافت؛ و گوتھ دراثر خود بھ نام شعروحقیقت توصیف كرده است كھ حقیق
اینھا یك . كرد آوري محصول انگور، سراسر یك منطقھ را آكنده از شادي، آتشبازي، و شراب مي  جشن جمع

  جنبھ از صحنة زندگي آلمان بودند؛ جنبة دیگر آن عبارت بود از 

شدند، و اطفال بیسوادي كھ با لباسھاي ژنده  ي سنگین، زناني كھ در سي سالگي پیرميكار سخت، مالیاتھا
در یك ایستگاه ھشت گدا دور من جمع «: اوكونیگ بھ لسینگ گفت ١٧٧٠در . كردند در خیابانھا گدایي مي

ھ مسلمًا كسي كردند ك دویدند و فریاد مي ھایي بودند كھ ھمة افراد آن دنبال من مي شدند؛ در مونیخ خانواده
در قرن ھجدھم خانواده از كشور یا مدرسھ مھمتر » .شود كھ بگذارد آنھا از گرسنگي بمیرند راضي نمي

در آنجا طفل راه . خانة یك آلماني منبع و مركز انضباط اخالقي، نظم اجتماعي، و فعالیت اقتصادي بود. بود
گرفت، و از ھمان سنین اولیة كودكي  اد مياطاعت از پدر سختگیر، و پناه گرفتن نزد مادر بامحبت را ی

اثر شیلر تصویر كمال » آواز زنگ«. آموخت شركت در كارھاي گوناگون و سازندة روزپركن را مي
كھ بسیار با عفت بود، با عقل و درایت محفل خانوادگي را «كند  را ترسیم مي» دار یك زن خانھ«مطلوب 
گرفت، و كلیة لحظات فراغت را با دوك  ھا را مي و پسر بچھداد، جل كرد، بھ دختران آموزش مي اداره مي

در خارج از خانھ، بجز دربارھا، مردان معموال . زن تابع شوھر ولي معبود اطفال بود» .كرد ریسندگي مي
داشتند، و بھ این ترتیب، صحبتھاي آنھا بھ سوي بیروحي یا كفر  زنان را از زندگي اجتماعي خود مستثنا مي

: اكرمان عقیده داشت. در دربارھا، زنان بافرھنگ و داراي رفتار شایستھ بسیار بودند. كرد ميگرایش پیدا 
نویسند، واز این جھت بربسیاري از مشھوترین نویسندگان ما  بعضي از آنھا با سبكي عالي مطلب مي«

گي براي گریھ بایست غش كردن و آماد در آلمان ھم مانند فرانسھ، زنان طبقات باالتر مي» .برتري دارند
  .ھاي خاص خود بیاموزند كردنھاي احساساتي و ناگھاني را بھ عنوان قسمتي از شیوه

بنا . كرد ھاي فرانسوي پیروي مي اخالقیات دربارھا از نظر میخوارگي، قمار، زناكاري، و طالق از نمونھ
كردند كھ گویي رویدادھاي  بھ ھمان سھولت شوھر عوض مي«بھ گفتة مادام دوستال، زنان صاحب عنوان 

امرا با » .كردند ادي نميكنند، و روحًا نیز از این امر احساس ناراحتي زی یك نمایشنامھ را طرحریزي مي
دادند؛ بھ این ترتیب بود  بندوباري اخالقي را رواج مي فروش سربازان خود بھ حكمرانان بیگانھ، شیوة بي
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كاسل از درآمد حاصل از تجارت سربازان، كاخ زیبایي ساخت و درباري باشكوه دایر  -كھ الندگراف ھسن
لیره بھ  ۵٠٠‘٠٠٠آلماني سي ھزار سرباز بھ مبلغ برروي ھم، در جریان انقالب امریكا، امراي . كرد

انگلستان فروختند یا بھ قول خودشان قرض دادند؛ دوازده ھزاروپانصد نفر از این سربازان ھرگز باز 
گذشتھ از پروس، آلمانیھاي قرن ھجدھم، كھ وقایع دھشتبار قرن ھفدھم را بھ خاطر داشتند، تمایل . نگشتند

  .تواند از قرني بھ قرن دیگر عوض شود ظاھرًا خصایص اخالقي ملي مي. دنددا زیادي بھ جنگ نشان نمي

ھاي گوناگون  سرزمین آلمان، كھ بھ فرقھ. مذھب در آلمان، بیش از سرزمینھاي كاتولیك، تابع دولت بود
  آوري نداشت كھ معتقدات  تقسیم شده بود، از خود روحاني بزرگ ھراس

رھبران مذھبي بھ وسیلة امرا منصوب . ي آن را ھماھنگ كندمذھبي، فنون لشكركشي، و تدابیر دفاع
در طبقات متوسط و پایین معتقدات مذھب . شدند، و درآمد مؤسسات مذھبي نیز بستھ بھ ارادة آنان بود مي

اعتقادي كھ از انگلستان  تأثیر امواج بي نیرومند بود و تنھا نجبا، روشنفكران، و معدودي از روحانیان تحت
منطقة راین بیشتر كاتولیك بود، ولي ھمین منطقھ دراین دوران . رازیر شده بودند قرار گرفتندو فرانسھ س

  .شاھد پیداش نھضتي بود كھ بھ نحوي جسورانھ بھ معارضھ با قدرت پاپھا برخاست

یوھان نیكوالوس فون ھونتھایم، اسقف كمك تریر با اسم مستعار یوستینوس فبرونیوس،  ١٧۶٣در سال 
این كتاب از التیني بھ آلماني، . حت عنوان دربارة وضع كلیسا و قدرت قانوني پاپ منتشر كرداي ت رسالھ

در این . فرانسھ، ایتالیایي، و پرتغالي ترجمھ شد و در سراسر اروپاي باختري جنب وجوشي پدید آورد
رة امور كتاب فبرونیوس رھبري پاپ را پذیرفت، ولي این رھبري را بھ برخورداري از احترام و ادا

پاپ معصوم نیست؛ بایستي پژوھشي از رأي او بھ شوراي عمومي كلیسا امكانپذیر . دانست محدود مي
نویسندة كتاب بھ نفوذ پنھاني و . باشد، و این شورا باید مرجع نھایي قانونگذاري در كلیسا باشد

قدرت كلیسا باعث نھضت داشت كھ تمركز بیش از حد  كارانة دربار پاپ اعتماد نداشت و اظھار مي محافظھ
اصالح دیني شده است، و عدم تمركز ممكن است راه بازگشت پروتستانھا بھ كلیساي كاتولیك را ھموار 

در مورد قوانین دنیوي، نھ االھي، رھبران غیر مذھبي حق دارند كھ از اطاعت از دستگاه پاپ . سازد
پاپ این كتاب را . ملي خود را از رم جدا سازندتوانندكلیساھاي  امتناع كنند؛ و چنانچھ الزم باشد، بحق مي

ما نفوذ آن را در یوزف . در آمد» كتاب دعاي دولتھا«، ولي كتاب بھ صورت )١٧۶۴فوریة (محكوم كرد 
  .دوم دیدیم

آنھا مایل . كردند اسقفھاي اعظم كولوني، تریر، ماینتس، و سالزبورگ از نظرات فبرونیوس طرفداري مي
سپتامبر  ٢۵در . طور كھ سایر امیرنشینھا مستقل از امپراطور بودند زاد باشند، ھمانبودند از نفوذ پاپ آ

آمد،  را صادر كردند كھ اگر بھ موقع اجرا در مي) نزدیك كوبلنتس(» بیانیة مقدماتي امس«آنھا  ١٧٨۶
  : در این بیانیھ گفتھ شده است. آورد دیگري بھ وجود مي» اصالح دیني«نھضت 

را كھ از نخستین قرون ] پاپي[ولي آن امتیازات … ع در كلیسا ھست خواھد بود، پاپ باالترین مرج
توان دیگر  نمي… شوند، بلكھ برفرامین غیر واقعي استوار و براي اسقفھا زیانبارند  مسیحیت ناشي نمي

ارند باشند، و اسقفھا حق د گونھ فرامین در زمرة آنچھ كھ دربار پاپ غضب كرده است مي این. معتبر دانست
امپراطور «شخصًا حقوق مشروع خود را تحت حمایت ) آمیز سودي ندارند چون اعتراضات مسالمت(

ھاي مذھبي نباید از رؤساي  فرقھ… . دیگر نباید اسقفھا بھ رم توسل جویند. حفظ كنند» آلماني -رومي
وھي نباید بھ گونھ وج ھیچ. خارجي دستور بگیرند یا در شوراھاي عمومي خارج از آلمان حضور یابند

تعیین متصدي براي مشاغل خالي نباید توسط رم انجام گیرد، بلكھ باید … . عنوان اعانھ بھ رم فرستاده شود
  از طریق انتخاب عادي نامزدھاي محلي صورت 

  . یك شوراي ملي آلماني باید این امور و امور دیگر را تنظیم كند… . پذیرد
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پاپ ھراس داشتند، از این اعالمیھ حمایتي نكردند، عالوه بر آن،  اسقفھاي آلماني كھ از قدرت مالي دربار
آنھا مردد بودند كھ بھ جاي نظارت عالیة رم دوردست، قدرت بالفصل امراي آلمان را، كھ كمتر امكان 

ھاي خود را پس گرفت  شورش نوخاستھ ساقط شد؛ ھونتھایم گفتھ. گریز از آن وجود داشت، مستقر سازند
  .؛ وھمھ چیز مانند سابق شد)١٧٨٩(خود را » بیانیة مقدماتي«اي اعظم و اسقفھ) ١٧٨٨(

IV  - نھضت روشنگري در آلمان  

آنھایي كھ یك (آموزش و پرورش، جز در امیرنشینھاي كلیسایي . ولي ھمھ چیز كامال مانند گذشتھ نبود
استادان . رفتھ بود، از تسلط كلیسا خارج شده و تحت مراقبت دولت قرار گ)روحاني در رأس آنھا بودند

با آنكھ ھمة . پرداخت مي) آور با خست شرم(شدند وحقوق آنان را دولت  دانشگاه توسط دولت منصوب مي
از آزادي روزافزوني در  ١٧٨٩ھا تا سال  معلمان و شاگردان ملزم بودند بھ مذھب امیر بگروند، دانشكده

ھاي  دوره. ني را بھ عنوان زبان تعلیمات گرفتآلماني جاي التی. ھاي علمي و درسي برخوردار بودند زمینھ
) در دانشگاه كونیگسبرگ در دوران كانت(علوم و فلسفھ بسرعت افزایش یافتند و فلسفھ بھ نحوي گسترده 

كارل » .بازي توصیف شد توانایي فكركردن و پژوھش دربارة ماھیت اشیا، بدون تعصب یا فرقھ«بھ عنوان 
اي  وزش و پرورش در دوران فردریك كبیر، از كانت خواست وسیلھفون تسدلیتس، وزیر پرحرارت آم

دانشجویان دانشگاھھا را از مطالعات و تحصیالت پولساز باز دارد و این مطلب را «پیشنھاد كند كھ بتواند 
بھ آنان تفھیم كند كھ اگر آنھا داراي دانش فلسفي باشند، معلومات اندك آنان در زمینة حقوق و حتي االھیات 

  » .پزشكي خیلي آسانتر بھ دست خواھد آمد و خیلي مطمئنتر بھ كار خواھد رفتو 

بسیاري از دانشجویان فقیر براي تحصیالت دانشگاھي از منابع دولتي یا خصوصي كمكھایي بھ دست 
آوردند؛ داستان اكرمان در مورد اینكھ چگونھ ھمسایگان مھربان در ھر مرحلھ از رشد ونمو وي بھ او  مي

التحصیالن  ھر یك از فارغ. در میان دانشجویان امتیازات طبقاتي وجود نداشت. كردند دلپذیر است كمك مي
توانست از مستمعین خود دریافت  التدریسي كھ مي اجازه داشت تحت نظارت دانشگاه در برابر ھر حق

ھ رقابت از ناحیة گون اي زندگي خود را بھ این طریق آغاز كرد؛ و این دارد، درس بدھد؛ كانت دوران حرفھ
مادام دوستال عقیده داشت كھ بیست . داشت معلمان جدید، دانشمندان قدیمي را مراقب و در تكاپو نگاه مي

  در ھیچ كشوري، . از ھمة دانشگاھھاي اروپا از لحاظ دانش جلوترند«وچھار دانشگاھي كھ در آلمان بودند 

از … . كمال رساندن استعدادھاي انسان وجود نداردحتي در انگلستان، این ھمھ وسیلة آموزش یا وسیلة بھ 
اند؛ و  زمان اصالح دیني دانشگاھھاي پروتستان بھ نحوي غیرقابل بحث بر دانشگاھھاي كاتولیك برتر بوده

  » .افتخار ادبي آلمان با این مؤسسات بستگي دارد

روسو الھام گرفتھ بود، در یوھان بازدو، كھ از خواندن آثار . شد طنین اصالح آموزشي در فضا شنیده مي
اثر خود بھ نام كار اولیھ را در چھار جلد منتشر كرد كھ حاوي طرحي براي تدریس اطفال از  ١٧٧۴سال 

اطفال از طریق بازي و ورزش سالمت : بھ موجب این طرح، بایستي. طریق آشنایي مستقیم با طبیعت بود
اینكھ پشت میز درس بنشینند، و در ھواي آزاد بھ و نیرو بیابند؛ قسمت زیادي از آموزش خود را بھ جاي 

وار، بلكھ بھ وسیلة بردن نام اشیا و  دست آوردند؛ آنھا باید زبان را نھ از طریق دستور زبان و طوطي
شود فراگیرند؛ اخالقیات را بایستي با تشكیل و تنظیم  اعمالي كھ طي تجربیات روزمره با آنھا برخورد مي

اي، خود را براي زندگي آماده سازند؛ مذھب  د بیاموزند؛ با آموختن حرفھگروھھاي اجتماعي از خو
. كرد بازدو علنًا دربارة تثلیث ابراز تردید مي. بایست وارد برنامة دروس شود، ولي نھ با وسعت گذشتھ مي

ھمھ بیحیایي و پررویي، «اي تأسیس كرد و شاگرداني بارآورد كھ  بنگاه خیریة نمونھ ١٧٧۴او در دساو در 
با نھضت » آموزش مترقیانھ«كرد؛ ولي این  آنھا والدینشان را سخت ناراحت مي» چیزداني و تفرعن

  .روشنگري ھماھنگي داشت وبسرعت در سراسر آلمان گسترش یافت
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تجربھ در زمینة آموزش و پرورش قسمتي از جوش و خروش فكریي بود كھ این كشور را در فاصلة میان 
ھاي  ھا، مجالت، كتابخانھ كتابھا، روزنامھ. فرانسھ بھ جنب وجوش وا داشتھ بودوانقالب » جنگ ھفتسالھ«

بیش از ده جنبش ادبي شكفتھ شدند كھ ھریك از آنھا . یافتند ھا با شور و شوق افزایش مي سیار، وقرائتخانھ
ایتونگ در نخستین نشریة روزانة آلمان بھ نام دي الیپزیگھ تس. از خود مسلك، نشریھ، و قھرماناني داشت

. شدند نشریة روزانھ یا ھفتگي منتشر مي ٢١٧در آلمان  ١٧٨۴آغاز بھ كار كرده بود؛ تا سال  ١۶۶٠سال 
مرك،  ١٧٧٢لسینگ سر دبیري بخش ادبي فوسیشھ تسایتونگ را در برلین بھ عھده گرفت؛ در  ١٧۵١در 

ویالنت نشریة  ١٧٨٩ -١٧٧٣در . گوتھ، و ھردر نشریة اخبار ادبي فرانكفورت را منتشر كردند
این . سھ ھزار نویسندة آلماني در آلمان بودند ١٧٧٣در . مركورآلمان را متنفذترین نشریة ادبي آلمان كرد

بسیاري از اینھا نویسندگان نیمھ . نویسنده داشت ١٣٣الیپزیگ بتنھایي . شش ھزار نفر شد ١٧٨٧رقم در 
. كرد طي سالھاي متمادي از راه ادبیات ارتزاق مي وقت بودند؛ لسینگ احتماال نخستین فرد آلماني بود كھ

. كرد تقریبًا ھمة نویسندگان فقیر بودند، زیرا قانون حق مؤلف تنھا در امیرنشین خودشان از آنھا حمایت مي
گوتھ بر سر گوتس فون . كرد چاپ بدون اجازة كتابھا بشدت درآمد نویسندگان و ناشران را محدود مي

  .از ورتر، كھ بزرگترین موفقیت ادبي آن نسل بود، ناچیزي برد برلیشینگن زیان كرد، و

  آالمبر / د. شكفتگي ناگھاني ادبیات آلمان در زمرة وقایع عمدة نیمة دوم قرن ھجدھم است

از پوتسدام نـوشت چیـــزي كھ ارزش گزارش دادن را داشتھ باشد در نشریات آلمان ندیده است؛  ١٧۶٣در 
ما نظر . كرد و شاید برآن پیشي داشت ر نبوغ ادبي معاصر با فرانسھ برابري ميآلمان از نظ ١٧٩٠تا سال 

تحقیرآمیز فردریك را دربارة زبان آلماني بھ عنوان اینكھ زمخت و خشن و آلوده بھ حروف بیصداست 
با این وصف، خود فردریك با عمل جسارت آمیز خود در عقب راندن این ھمھ دشمن، غروري . ایم دیده

آلمانیھا دمید كھ بھ نویسندگان آلماني جرئت داد تا زبان خود را بھ كار برند ودر برابر ولترھا و ملي در 
زبان آلماني خود را ویراستھ و منقح كرد و بھ صورت یك زبان ادبي  ١٧۶٣تا سال . روسوھا قد علم كنند

  .درآورد و آمادة آن بود كھ نداي روشنگري آلمان را سردھد

انگلیسي آمیختھ با ) دئیسم(اي نبود، بلكھ محصول دردناك خداپرستي  كر و جدیدالوالدهاین روشنگري فكر ب
اي قرار داشت كھ خردگرایي معتدل كریستیان فون ولف آن را آماده  آزاد فكري فرانسوي بود و در زمینھ

داپرستي تا سال آثار مھم و تكاندھندة تولند، تیندل، كالینز، ویستن، و وولستن، مبني بر اصول خ. كرده بود
ترین افكار فرانسوي  نشریة كورسپوندانس گریم تازه ١٧۵۵بھ آلماني ترجمھ شده بودند، و تا سال  ١٧۴٣

در آلمان آن قدر افراد آزاد فكر بودند كھ انتشار  ١٧۵۶در . كرد را در میان گزیدگان آلمان منتشر مي
خود بھ نام عشق بھ حقیقت را منتشر كرد  اثر ١٧۶۴ -١٧۶٣بازدو در . فرھنگ آزاد فكران را ایجاب كند

كریستو فریدریش  ١٧٩۵در . داشت كھ وحي و الھام االھي را سواي آنچھ در خود طبیعت است مردود مي
ترین آثار ادبي را آغاز كرد كھ مقاالت  ھایي دربارة تازه نیكوالي، یك كتابفروش برلیني، انتشار نشریة نامھ

از شاخصھاي ادبي  ١٧۶۵این نشریھ تا سال . آن را غني ساختھ بودلسینگ، ھردر، و موزس مندلسون 
  .كرد گویي در ادبیات، و مرجعیت در امور مذھبي مبارزه مي نھضت روشنگري آلمان بود و با گزافھ

در ھامبورگ تأسیس شد؛  ١٧٣٣نخستین لژفراماسونھا در سال . در این نھضت فراماسونھا نیز سھیم بودند
ال آن دایر شدند، و اعضاي آن شامل فردریك كبیر، دوك فردیناند حكمران برونسویك، لژھاي دیگر بھ دنب

. وایمار، لسینگ، ویالنت، ھردر، كلوپشتوك، گوتھ، و كالیست بودند -دوك كارل آوگوست حكمران ساكس
ي بھ طور كلي، این گروھھا طرفدار خداپرستي بودند، ولي از انتقاد آشكار از معتقدات متداول خوددار

آدام وایسھاوپت، استاد قانون كلیسایي در دانشگاه اینگولشتات، انجمني مخفي مشابھي  ١٧٧۶در . كردند مي
. را بھ خود گرفت» ایلومیناتي«گذارد كھ بعدًا نام قدیمي » پرفكتي بیلیشتن«بھ وجود آورد كھ نام آن را 

، اعضاي خود را از نظر تاریخ »انجمن یسوع«مؤسس آن، كھ یك یسوعي پیشین بود، بھ پیروي از نمونة 
متحد ساختن كلیة «آنھا را متعھد ساخت كھ در مبارزه بھ خاطر   بندي كرد و ورودشان بھ جمعیت درجھ

شاھكار عقل، و بھ این ترتیب، نیل «و درآوردن بشر بھ صورت » افرادي كھ توانایي تفكر مستقل را دارند،
  ھبران خود اطاعت بھ عالیترین مرحلة كمال در ھنر حكومت، از ر
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دچار » ایلومیناتي«تئودور، برگزینندة باواریا، ھمة انجمنھاي پنھاني را غیرقانوني اعالم داشت، و فرقة 
  .مرگ زودرس شد

یوھان زملر، استاد االھیات در ھالھ، انتقادات . و تصفیھ حتي در روحانیان نیز اثر گذاشت» خانھ تكاني«
كھ عھدقدیم ) درست برعكس اسقف واربرتن(كرد  او استدالل مي. تسطح باالتري بر كتاب مقدس روا داش

گیرد؛ او عقیده  تواند ملھم از خداوند باشد، زیرا بجز در مرحلة نھاییش، فناناپذیري بشر را نادیده مي نمي
حواري، كھ ھرگز مسیح را ندیده بود، از مسیر تعالیم مسیح  داشت كھ مسیحیت براثر االھیات بولس

داد كھ مسیحیت را بھ عنوان نوعي از تالش گذران بشر  است؛ و بھ علماي االھیات اندرز ميمنحرف شده 
ھنگامي كھ كارل بارت و دیگر شاگردانش ھمة اصول جزمي . براي رسیدن بھ زندگي اخالقي تلقي كنند

ود را مسیحیت بجز اعتقاد بھ خداوند را رد كردند، زملر بھ سوي مذھب رایج بازگشت و كرسي االھیات خ
كرد و او را مانند  بارت عیسي را فقط بھ عنوان معلمي بزرگ توصیف مي. حفظ كرد ١٧٩١تا  ١٧۵٢از 
یوھان ابرھارد نیز سقراط را با مسیح . دانست مي» ، و خود من موسي، كنفوسیوس، سقراط، زملر، لوتر«

استادي فلسفھ در دانشگاه دانست؛ او از سلك كشیشان لوتري اخراج شد، ولي فردریك او را بھ  برابر مي
یك روحاني دیگر، ویلھلم آبراھام تلر، مسیحیت را بھ خداپرستي تبدیل كرد، و از . ھالھ منصوب كرد

. كرد كھ بھ فرقة مذھبي او بپیوندند كس، از جملھ یھودیاني كھ بھ خداوند اعتقاد داشتند، دعوت مي ھمھ
» بھ دلیل كافي بر وجود جھان«و خداوند را بھ  یوھان شولتس، یك كشیش لوتري، منكر الوھیت عیسي شد

  .از سلك كشیشان اخراج شد ١٧٩٢او در . تبدیل كرد

از آنجا كھ . سروصدا زیادبود این بدعتگذاران پرسروصدا اقلیت كوچكي بودند؛ شاید تعداد بدعتگذاران بي
ان خیلي نیرومندتر از كردند؛ از آنجا كھ مذھب در آلم كشیشان از مباحثھ و استدالل حسن استقبال مي

انگلستان یا فرانسھ بود و فلسفة ولف در دانشگاھھا سازشي میان خردگرایي و مذھب بھ وجود آورده بود، 
ھدف روشنگري آلمان از میان بردن مذھب نبود، بلكھ آزاد . روشنگري آلمان شكل افراطي بھ خود نگرفت

د كھ در فرانسھ كیش كاتولیك را تا این حد مقبول طبع ھا، بیھودگیھا، و نفوذ كشیشان بو ساختن آن از افسانھ
خردگرایان در آلمان، كھ بیشتر طرفدار عقاید . مردم كرده و فالسفھ را بھ این اندازه ناراحت ساختھ بود

روسو بودند تا ولتر، پي بردند كھ مذھب براي عناصر عاطفي بشر بسیار خوشایند است؛ و نجباي آلمان، 
ر از نجیبزادگان فرانسھ علني بود، از مذھب بھ عنوان كمكي بھ اخالقیات و حكومت كھ شكاكیت آنھا كمت

نھضت رمانتیك جلو پیشرفت خردگرایي را گرفت و مانع از آن شد كھ لسینگ براي . كردند حمایت مي
  آلمان ھمان وضعي را پیدا كند كھ ولتر براي 

V - ١٧٨١ - ١٧٢٩: گوتھولد لسینگ  

وچكي در ساكس بود؛ پدربزرگش مدت بیست وچھار سال شھردار كامنتس جد بزرگ لسینگ شھردار ك
اي براي رواداري مذھبي نوشت؛ پدرش سركشیش لوتري كامنتس بود، و كاتشیسمي نوشت  بود و دفاعیھ

. اي بود كھ پدرش بھ كشیشي آن منصوب شده بود مادرش دختر واعظ ناحیھ. كھ لسینگ آن را از حفظ كرد
یعي بود كھ فرزند خود را براي كشیشي در نظر بگیرد، و براي خود لسینگ كھ از براي مادرش امري طب

  .محیط مذھبي زده شده بود، طبیعي بود كھ در برابر این تصمیم مخالفت كند

مخلوطي از انضباط آلماني و ادبیات  - تحصیالت اولیة وي در خانھ و در یك مدرسة متوسطھ در مایسن
تئوفراستوس، پالوتوس، و ترنیتوس دنیاي «: گوید او مي. بود - یھاي التینيكالسیك، االھیات لوتري و كمد

در ھفدھسالگي با بورس تحصیلي بھ الیپزیگ » .كردم من بودند، و من اینھا را با مسرت خاطر مطالعھ مي
 قدري عیاشي كرد، عاشق تئاتر و یك بازیگر شد،: او این شھر را بیش از دانشگاه جالب یافت.  فرستاده شد

در . ھاي نمایش را یافت و طرزكار دستگاھھاي مربوط بھ صحنھ را یاد گرفت اجازة ورود بھ پشت صحنھ
مادرش كھ خبر . اي نوشت وتوانست ترتیبي بدھد كھ آن را روي صحنھ بیاورند سن نوزدھسالگي نمایشنامھ

سم اندوه آنان را از او با تب. این گناه بھ گوشش رسید، گریست، و پدرش با خشم وي را بھ خانھ خواند
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خواھرش كھ تصادفًا اشعار او را دید، . یادشان برد، و با حرف وادارشان كرد كھ بدھیھایش را بپردازند
آنھا را بھ نحوي عجیب ناشایست یافت و سوزاند؛ لسینگ قدري برف بھ داخل سینة خواھرش ریخت تا 

ا فلسفھ بخواند و استاد شود؛ وي فلسفھ را دوباره بھ الیپزیگ فرستاده شد ت. حرارت تعصبش را فرونشاند
  ).١٧۴٨(و بھ برلین گریخت . بھ نحوي كشنده كسل یافت، قرضھاي ھنگفتي باالآورد

نوشت، ترجمھ  كرد، نقد ادبي مي در برلین بھ عنوان یك نویسندة روزمزد مطالب ادبي امرار معاش مي
در ھمان . كرد، و در تھیة یك مجلة كم عمر دربارة ھنرنمایش با كریستلوب میلیوس ھمكاري كرد مي

با وجود مطالب آثار اسپینوزا را خواند وآنھا را، . نوزدھسالگي در زمرة ھواخواھان آزادفكري درآمد
بھ نام روح آزاد نوشت كھ در آن ) ١٧۴٩شاید (اي  نمایشنامھ. خاصي كھ در آن آمده بود، بسیار جالب یافت

بازي ھم  یك روحاني مھربان جوان را بھ نام تئوفان در برابر یك آزاد فكر خشن و زمخت، كھ یك رگ حقھ
گیري  در این نمایشنامھ نتیجھ. با ھم مقایسھ كرددر وجودش بود و آدراست نام داشت، قرار داد و این دو را 

مذھب مسیحي چیزي «: ولي حدود ھمین اوقات لسینگ بھ پدرش نوشت. شد كامال بھ سود مسیحیت مي
در این ھنگام او نمایشنامة دیگري نوشت بھ نام » .نیست كھ انسان باید با اعتماد از والدین خود بپذیرد

  میان یھودیان كھ در آن موضوع ازدواج 

گذارده بود، جان یكي از نجباي مسیحي ودخترش را » مسافر«عبراني ثروتمند و محترم، كھ نامش را 
كند، ولي وقتي یھودي  نجیبزاده بھ عنوان پاداش دخترش را براي ازدواج بھ او پیشنھاد مي. دھد نجات مي

كند كھ این ازدواج سعادتبار  گیرد؛ یھودي قبول مي دارد، او پیشنھادش را پس مي نژاد خود را آشكار مي
بود كھ لسینگ سر یك بازي شطرنج با موزس مندلسون آشنا شد و بھ ) ١٧۵۴(پنج سال بعد . نخواھد بود

  . نسبت داده بود» مسافر«نظر او، مندلسون داراي ھمان خصایصي بود كھ وي بھ 

فیلسوف دور از وطن مایل بود ولتر یا منشي وي لسینگ را استخدام كرد تا مطالبي را كھ  ١٧۵١در اوایل 
منشي ولتر اجازه داد . در دعواي خود علیھ آبراھام ھیرش مورد استفاده قرار دھد بھ آلماني ترجمھ كند

چندي بعد در ھمان سال لسینگ . لسینگ قسمتي از دستنویس قرن لویي چھاردھم ولتر را بھ امانت بگیرد
ترسید این نسخة اصالح نشده بدون اجازة  ولتر، كھ مي. بھ ویتنبرگ رفت و این دستنویس را با خود برد

. اي براي لسینگ فرستاد كھ این اوراق را بھ وي بازگرداند وي چاپ شود، تقاضاي فوري و مؤدبانھ
طور عمل كرد، ولي از لحن فوري تقاضا ناراحت شد؛ و امكان دارد این موضوع بر  لسینگ ھمان

  .اخالقي ولتر اثر گذاشتھ باشد خصومت بعدي وي نسبت بھ آثار و خصوصیات

پس از بازگشت بھ برلین، براي نشریات . از دانشگاه ویتنبرگ درجة فوق لیسانس گرفت ١٧۵٢لسینگ در
تعداد خوانندگانش چندان  ١٧۵٣نوشت كھ تا سال مختلف مقاالتي با چنان افكار مثبت و سبك نیشداري مي

وچھارسالگي توجیھ  آثار خود در شش جلد در سن بیستزیاد شده بودند كھ عمل وي را در انتشار مجموعھ 
این آثار شامل یك نمایشنامة تازه بھ نام خانم ساراسمپسون بود كھ در تاریخ تئاتر آلمان از وقایع مھم بھ . كند

آوردند، ولي بندرت یك  ھاي آلماني كمدیھاي ملي برروي صحنھ مي تا آن زمان تماشاخانھ. رفت شمار مي
نویس خود اصرار كرد كھ از فرمھاي فرانسوي  لسینگ بھ ھمكاران نمایشنامھ. كردند ائھ ميتراژدي ملي ار

او از دیدرو بھ خاطر دفاع از كمدیھاي مبتني . بھ فرمھاي انگلیسي روي آورند، و از خود تراژدي بنویسند
خانم كرد، ولي براي نوشتن  بر موضوعھاي عاطفي و تراژدیھاي مربوط بھ طبقة متوسط تمجید مي

و كالریسا اثر سمیوئل ریچاردسن ) ١٧٣١(از تاجر لندني اثر جورج لیلو  -ساراسمپسون از انگلستان
  .الھام گرفت - )١٧۴٨(

این اثر واجد . رو شد اودر اجرا، و با حسن قبول روبھ -در - آن - در فرانكفورت ١٧۵۵این نمایشنامھ در 
یافت، و این دو انتھا را با سیلي  با خودكشي پایان ميشد،  با اغوا آغاز مي: ھمة عناصر یك نمایشنامھ بود

ھمان الولیس در اثر ) صورت عسلي(آدم بدجنس نمایشنامھ بھ نام ملفونت . داشت از اشك بھ ھم متصل مي
  دامان عفت دختراندار كردن  وي در لكھ .استریچاردسن 
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كند و ھمبستر  دھد، با او فرار مي كند؛ بھ سارا وعدة ازدواج مي ید طوالني دارد، تكگاني را تقبیح مي
كند او را باز بھ  ھاي پیشین ملفونت سعي مي یكي از معشوقھ. اندازد شود، و سپس ازدواج را بھ عقب مي مي

شود ھمھ  رسد و حاضر مي كند؛ پدر سارا سر مي مي او سارا را مسموم. شود خود جلب كند، ولي موفق نمي
. شود دخترش در حال نزع است چیز را ببخشد و ملفونت را بھ عنوان پسر خود بپذیرد، ولي متوجھ مي

خواھد صدق یكي از  كند، مثل اینكھ مي آید، خودكشي مي ملفونت در حالي كھ این كار اصال بھ او نمي
ھاي تراژدي، بازیگران اول را ھیچ چیز جز  كھ گفتھ بود در نمایشنامھ ھاي نغز لسینگ را ثابت كند گفتھ

  . رساند پردة پنجم بھ ھالكت نمي

تواند با نوشتن نمایشنامھ براي تئاترھا قاتقي براي نان خود فراھم كند؛ و  كرد كھ اینك مي لسینگ فكر مي
آغاز شد، و تئاترھا بستھ » ھجنگ ھفتسال«سپس ). ١٧۵۵(چون برلین تئاتري نداشت، بھ الیپزیگ رفت 

بھ برلین بازگشت و براي نشریة نیكوالي . شدند، معامالت كتاب روبھ نقصان گذاشت، و لسینگ بیپول شد
اي  نوشت كھ از نظر نقد ادبي آلمان، بھ مدارج تازه ترین آثار ادبي مقاالتي مي ھایي دربارة تازه بھ نام نامھ
قواعد چیزھایي ھستند كھ استادان فن تصمیم بھ رعایت آن «: شده استدر نامة نوزدھم او گفتھ . نایل شدند

ور شد؛ لسینگ بھ عنوان منشي یك  ارتش مشترك اتریش و روسیھ بھ برلین حملھ ١٧۶٠در » .گیرند مي
رفت،  ھا مي وي در مدت پنج سال اقامت خود در برسالو بھ میخانھ. سردار سپاه پروسي بھ برسالو گریخت

 ١٧۶۵در . كرد، و الئوكون را نوشت آثار اسپینوزا و آباي كلیسا و وینكلمان را مطالعھ ميكرد،  قمار مي
  .مشھورترین كتاب خود را بھ مطبعھ فرستاد ١٧۶۶بھ برلین بازگشت، و در 

ھایي  این كتاب، كھ الئوكون یا مرز میان نقاشي و شعر نام داشت، مستقیمًا از اثر وینكلمان بھ نام اندیشھ
ھنگامي كھ لسینگ نیمي از كتاب . مایھ گرفت) ١٧۵۵(سازي  قلید آثار یوناني در نقاشي و مجسمھدربارة ت

او نوشتن كتاب خود را قطع كرد . وینكلمان بھ دستش رسید) ١٧۶۴(را نوشتھ بود، تاریخ ھنر باستان اثر 
كتاب حتي یك قدم من قبل از خواندن این . تاریخ ھنر بھ قلم آقاي وینكلمان منتشر شده است«: و نوشت

وي، بھ عنوان نقطة شروع، نظر وینكلمان را دربارة ھنر كالسیك » .دیگر در این راه برنخواھم داشت
یونان، كھ از خصوصیاتش وقار توأم با آرامش و عظمت است، پذیرفت؛ ادعاي وینكلمان را دایر بر اینكھ 

ي مھلكي كھ بر آنھا گذشتھ، این كیفیات را ھاي الئوكوئون در تاالر ھنري واتیكان، با وجود سختیھا مجسمھ
اي  عده» اسب تروا«الئوكوئون، كاھن آپولون در تروا، سوءظن داشت كھ در . (اند، قبول داشت حفظ كرده

ھا كھ طرفدار یونانیھا بود، پوسیدون  اي بھ سوي آن پرتاب كرد؛ آتنھ، یكي از االھھ یوناني جادارند، و نیزه
بزرگ از دریا بفرستد و این دو مار خود را بھ طرز مھلك بھ اطراف بدن كاھن و  را وادار كرد كھ دو مار

سازان جزیرة رودس  وینكلمان عقیده داشت الئوكوئون كھ اینك در زمرة آثار مجسمھ.) دو فرزندش پیچیدند
  اثر را  حاال چرا وینكلمان كھ این. آید، متعلق بھ عصر كالسیك فیدیاس است م بھ شمار مي در آخرین قرن ق

لسینگ . داد، یكي از اسرار است خطوط درھم رفتھ و تغییر شكل دادة كاھن وقار توأم با آرامش نسبت مي
ساز ابراز  او قبول داشت كھ مجسمھ. گاه این مجسمھ را ندیده بود از نظر این توصیف را پذیرفت كھ ھیچ

ندانھ را مكشوف سازد؛ و قصدش درد را تعدیل كرده است؛ و درصدد برآمد علت این خویشتنداري ھنرم
  .قلمداد كند) پالستیك(آن بود كھ این معلول را محدودیتھاي ذاتي وقابل قبول ھنر تجسمي 

نقاشي عبارت است از شعر صامت، و شعر عبارت است از «او این گفتة شاعر یوناني سیمونیدس را كھ 
نقاشي و : بمانند چوب حدود طبیعي خود باقيافزود كھ این دو باید در چار ولي مي. كرد نقل مي» نقاشي گویا

سازي باید اشیا را از نظر موقع مكاني آنھا توصیف كنند و سعي نداشتھ باشند كھ داستاني را بازگو  مجسمھ
كنند؛ و حال آنكھ شعر باید حاكي از وقایع از نظر موقع زماني آنھا باشد و بر آن نباشد كھ اشیا را از لحاظ 

شرح جزئیات را باید بھ امید ھنرھاي تجسمي گذارد؛ ھنگامي كھ این كار در . ندموقع مكاني توصیف ك
كھ شرح وقایع قطع ) مانند فصول اثر تامسن و كوھھاي آلپ اثر ھالر(شود  شعر صورت گیرد، باعث مي

مخالفت با این سلیقة كاذب و خنثاگذاردن این عقاید «: گفت لسینگ مي. شود و حوادث غیرقابل درك شوند
وي بزودي این ھدف را فراموش كرد وخود را » .اساس، ھدف اصلي مطالبي است كھ در ذیل آمده است بي

اي داشت و نھ  در این زمینھ وي نھ تجربھ. در بحث مشروح دربارة تاریخ ھنر وینكلمان غرقھ ساخت
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. ي آلمان داشتصالحیتي، و تجلیل او از زیبایي كمال مطلوب بھ عنوان ھدف ھنر، اثري عقیم كننده برنقاش
سازي  كرد و ضوابطي را كھ در درجة اول دربارة مجسمھ سازي را با یكدیگر اشتباه مي او نقاشي و مجسمھ

برد، و بھ این ترتیب باعث تشویق فورمالیسم بیروح آنتون رافائل  صادقند در مورد ھر دو آنھا بھ كار مي
آموزشي ادیبانھ،  ن را از توصیفھاي مطول، لحنولي نفوذ او برشعر آلمان یك بركت بود، زیرا آ. منگس شد

گوتھ با حقشناسي اثر آزادیبخش . آور آزاد كرد و بھ سوي عمل و احساس رھنمون شد و جزئیات مالل
  .الئوكوئون را قبول داشت

نویس و منتقد نمایشي با حقوق  بھ ھامبورگ رفت و بھ عنوان نمایشنامھ ١٧۶٧وقتي لسینگ در آوریل 
در ھامبورگ نمایشنامة جدید خود مینا فون . ر مشغول بھ كار شد، بیشتر احساس راحتي كردتال ٨٠٠سالي 

قھرمان این داستان، سرگرد تلھایم، كھ با افتخار ونشان از جنگ بھ امالك . بارنھلم را روي صحنھ آورد
صمانھ سرگرد بازي چرخ و فلك و تحریكات خ. شود گردد، با میناي زیبا و ثروتمند نامزد مي خود باز مي

وي بھ این علت كھ دیگر شایستگي ھمسري وارثة ثروتي عظیم را ندارد، خود . كند را از ھستي ساقط مي
كند با وي  شود و از او تقاضا مي مینا بھ دنبال او روان مي. شود كشد و ناپدید مي را از تعھد ازدواج كنار مي

اي متوسل  برد، بھ حیلھ امتناع سرگرد پي مي وقتي مینا بھ علت. ورزد سرگرد امتناع مي. ازدواج كند
  شود، بھ  مي

دھد كھ مینا، و  یكي خبر مي: شوند ناگھان دو قاصد وارد مي. كند قبول ھمسري وي اعالم آمادگي مي
كنند، و حتي خدمھ نیز باشتاب با  ھمھ شادي مي. اند دارد كھ تلھایم باز بھ ثروت رسیده دیگري اظھار مي

طرح نمایشنامھ . محاورة نمایشنامھ با روح، و شخصیتھاي آن غیرمحتمل ھستند. كنند یكدیگر ازدواج مي
  .ھا صادق است ولي این امر دربارة تقریبًا ھمة نمایشنامھ - مھمل و پوچ است

اي حاوي  كھ تئاتر ملي در ھامبورگ گشوده شده، لسینگ دفترچھ) ١٧۶٧آوریل  ٢٢(در ھمان روز 
ظرف دو سال بعدي، در . بھ نام نمایشنامھ نویسي ھامبورگي را منتشر كرد اطالعات مربوط بھ نشریة خود

آمدند، و نظرات فالسفھ  ھایي كھ در آلمان روي صحنھ مي فواصل معین، در این رساالت دربارة نمایشنامھ
و با او با ارسطو ھمعقیده بود كھ نمایشنامھ باالترین نوع شعر است، . شد ھا اظھارنظر مي دربارة نمایشنامھ

من «: گفت پذیرفت و مي تلون مزاجي بیپروایانھ، قواعدي را كھ در صناعت شعر ارسطو آمده بودند مي
و اقلیدس (» .دانم اقلیدس خطاناپذیر مي› اصول ھندسھ‹ كنم كھ آن را بھ ھمان اندازة  بدون تأمل اعتراف مي

تقاضا داشت كھ از تبعیت خادمانھ با این وصف، او از ھموطنان خود مصرانھ ). ھم دیگر خطاناپذیر نیست
كھ قواعد ارسطو را (از كورني، راسین، و ولتر دست بكشند و ھنر نمایشي را آن طور كھ در آثار شكسپیر 

ھاي فرانسوي بیش از  كرد كھ نمایشنامھ او احساس مي. آمده است مورد مطالعھ قرار دھند) گرفت نادیده مي
ھاي یوناني یافتھ بود؛  آن احساساتي باشند كھ ارسطو در نمایشنامھ آن خشك و رسمي ھستند كھ بتوانند مبین

او عقیده داشت شكسپیر این عمل تصفیھ را در اتللو، لیر شاه و ھملت از طریق قدرت حركات و اعمال و 
او كھ جریان دستمال دزدیمونا را فراموش كرده بود، لزوم . نیرو و زیبایي زبان بھتر انجام داده است

نویس خوب از اتكا بھ  گفت یك نمایشنامھ داد ومي وقایع نمایشنامھ را مورد تأكید قرار مي» ودنمحتمل ب«
اھمیت احتراز خواھد كرد، و ھریك از شخصیتھاي نمایشنامھ را چنان  تصادفھا و چیزھاي جزئي و بي

یتھاي مربوطھ ناپذیر از طبیعت و كیفیت شخص خواھد ساخت و باال خواھد آورد كھ وقایع بھ نحوي اجتناب
قبول كردند كھ شكسپیر را بھ عنوان نمونھ » شتورم اوند درانگ«نمایشنامھ نویسان نھضت . ناشي شوند

روح . ھاي فرانسوي آزاد كردند مھ ھاي آلماني را از نفوذ نمایشنا مھ خاطر نمایشنا بپذیرند، و با مسرت 
گذارده بود، الھامبخش و مؤید تقاضاي ملیت، كھ با پیروزیھاي فردریك و شكست فرانسھ روبھ افزایش 

  .قرن بر صحنة نمایش آلمان تسلط داشت لیسینگ بود و شكسپیر تقریبًا مدت نیم

رو شد، زیرا بازیگران با یكدیگر نزاع كردند، و در تنھا موردي كھ توافق  تجربة ھامبورگ با شكست روبھ
لسینگ ھرگز «: یش شرودر شكایت داشت كھفریدر. داشتند، احساس ناراحتي شدید از انتقادات لسینگ بود

گشت،با  رفت، بازمي او ضمن نمایش بیرون مي. نتواست توجھ خود را بھ یك نمایش كامل معطوف دارد
  شد؛ و از روي  كرد، یا غرق در فكر مي آشنایان صحبت مي
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ي و فكر این قضاوت بخوبي زندگ» .كرد كھ بیشتر مخلوق فكرخودش بود تا ناشي از واقعیت ترسیم مي
  .كند خودسرانھ وسركش لسینگ را توصیف مي

لسینگ قدي . راه رھا كنیم و نگاھي بھ خود وي بیفكنیم بدنیست در اینجا شرح فعالیتھاي او را در نیمھ
. متوسط داشت، بھ نحوي غرورآمیز راست اندام، نیرومند، و جسمش براثر ورزش مرتب نرم وچابك بود

اي روشن بود كھ تا ھنگام مرگ رنگ خود را  ره، و مویش قھوهطرح صورتش خوب، چشمانش آبي تی
گاه مانند ھنگامي كھ بھ بحث و   ھیچ. در دوستي گرم و صمیمي، و در دشمني پرحرارت بود. حفظ كرد
بگذارید یك منتقد «: او نوشت. زد پرداخت خوشحال نبود، و در آن ھنگام با قلم نیشدارش زخم مي جدل مي

بھ این ترتیب، او بتدریج وارد موضوعي خواھد . كھ با او بتواند بھ جدل بپردازد نخست شخصي را بیابد
كنم كھ در درجة اول نویسندگان  من صریحًا اعتراف مي. شد، و بقیھ بھ خودي خود بھ دنبال آن خواھد آمد

نفسھ  ش فياین كار» .ام فرانسوي را براي این منظور، و در میان آنھا خصوصًا آقاي ولتر را انتخاب كرده
دربارة ھمھ چیز افكار و . او ناطقي عالي ولي بیمالحظھ، و در پاسخگویي سریع بود. تھورآمیز بود

ھا آن قدر متعدد و با حرارت بودند كھ برایش امكان نداشت بھ آنھا نظم،  ھایي داشت و این اندیشھ اندیشھ
شي خطرناك كھ بھ حقیقت دست یافتھ او از جستجوي حقیقت بیش از این دلخو. ثبات، یا تأثیر كامل بخشد

  :برد؛ بھ این ترتیب بود كھ وي مشھورترین سخنان خود را بھ این شرح اظھار كرد است لذت مي

ارزش انسان بستھ بھ حقیقتي نیست كھ بھ آن دست یافتھ یا معتقد است كھ بھ آن دست یافتھ است، بلكھ بھ 
بھ كار برده است بستگي دارد؛ زیرا پرورش آن اي كھ وي براي رسیدن بھ آن حقیقت  كوشش صمیمانھ

شود از راه دست یافتن بھ حقیقت عملي نیست، بلكھ  نیروھایي كھ كمال رو بھ تزاید تنھا از آنھا تشكیل مي
دست یافتن بھ حقیقت فكر را راكد و تنبل و مغرور . از طریق تحقیق دربارة این حقیقت امكانپذیر است

ایق را در دست راست خود و انگیزة در حال تحریك دایمي براي نیل بھ حقایق اگر خداوند ھمة حق. كند مي
داشت و بھ من، حتي با این شرط كھ من براي ھمیشھ در اشتباه خواھم بود،  را در دست چپ خود نگاه مي

آوردم  من با خضوع و خشوع در برابر دست چپ سر فرود مي» !یكي از این دو را انتخاب كن«: گفت مي
  » .حقیقت صرف تنھا براي توست! پدر، بده«: فتمگ و مي

یكي از آنھا الیزه رایماروس دختر ھرمان . ماندند از شكست ھامبورگ دو دوست با ارزش برایش باقي
الیزه خانة خود را مركز بافرھنگترین . رایماروس استاد زبانھاي شرقي در فرھنگستان ھامبورگ بود

ست، و مندلسون و یاكوبي ھروقت در شھر بودند، بھ آنجا محفل شھر كرد؛ لسینگ بھ محفل وي پیو
عالقة او نسبت بھ اوا كونیگ از . نقش حیاتي این انجمن را در سرگذشت لسینگ بعدًا خواھیم دید. رفتند مي

با ذكاوت و «او، كھ ھمسر یك تاجر ابریشم و مادر چھار بچھ بود، بھ قول لسینگ، . تر بود آن ھم صمیمانھ
او » .مردمداري و برازندگي زنانھ داشت، و ھنوز آثار طراوت و جذبة جواني در او باقي بودبا روح بود، 

  نیز 

بھ ونیز  ١٧۶٩وقتي شوھرش در سال . آن بود» رئیس مسلم«بھ گرد خود فراھم آورد كھ لسینگ بآساني 
انھ نبود، زیرا این ترتیب زیاد دوراندیش» .سپارم من خانوادة خود را بھ شما مي«: رفت، بھ لسینگ گفت

در اكتبر آن سال وي دعوتي را كھ از . تالر مقروض بود ١٠٠٠نویس جز نبوغ ثروتي نداشت و  نمایشنامھ
كارل ویلھلم فردیناند حكمران برونسویك از وي شده بود تا تصدي كتابخانة دوك را در  طرف پرنس

از این شھر بھ برونسویك در فاصلة  از زماني كھ اقامتگاه دوك حكمران. ولفنبوتل بھ عھده بگیرد پذیرفت
. ، جمعیت این شھر بھ حدود شش ھزار نفر كاھش یافتھ بود)١٧۵٣(كیلومتري منتقل شده بود  ١٢تقریبًا 

ھاي خطیي كھ در كتابخانھ گردآمده بود آن را بھ  ولي كازانووا عقیده داشت كھ مجموعة كتب و نسخھ
تالر درسال، دو  ۶٠٠براي لسینگ حقوقي برابر . صورت سومین كتابخانة بزرگ جھان درآورده بود

لسینگ در  ١٧٧٠در ماه مھ . دستیار، یك مستخدم، و اقامتگاه رایگان در كاخ قدیمي دوك تعیین شده بود
  . خانة جدید خود مستقر شد
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ھاي خطي،  او كتابدار موفقي نبود؛ ولي با این وصف، با كشف یك رسالة مشھور ولي مفقود در میان نسخھ
در این رسالھ . نوشتھ شده بود، كارفرماي خود را خشنود ساخت) ١٠٨٨ -٩٩٨(ھ توسط برنگار توري ك

لسینگ دراین سمت تازه و بدون تحرك دلش براي مبارزات و . دربارة قلب ماھیت ابراز تردید شده بود
، در نور مطالعة آثاري كھ با حروف بد چاپ شده بودند. بخش ھامبورگ و برلین تنگ شد كیفیت تحرك

وي با نوشتن . شد سالمتش بتدریج مختل مي. ، چشمانش را ضعیف و او را دچار سردرد كرد ناكافي
در این نمایشنامھ تنفر لسینگ از امتیازات و . داد نمایشنامة دیگري بھ نام امیلیا گالوتي خود را تسال مي

سلطان آنھا، شاھزاده گواستاال كھ  امیلیا دختر یك جمھوریخواه پرحرارت است؛. اخالقیات ابراز شده است
. دھد نامزد دختر را بھ قتل برسانند وخود او را بدزدند و بھ قصرش بیاورند خواھان اوست، دستور مي

رساند؛ سپس خود را تسلیم دادگاه  كند و بھ اصرار دخترش او را با خنجر بھ قتل مي پدرش او را پیدا مي
دھد و از این جریانات  شاھزاده بھ كار و زندگي خود ادامھ مي. شود كند و بھ مرگ محكوم مي شاھزاده مي

احساسات و فصاحتي كھ در بیان نمایشنامھ بھ كار رفتھ بود جبران . شود فقط لحظة كوتاھي ناراحت مي
این نمایشنامھ بھ صورت یكي از تراژدیھاي مورد توجھ در تئاتر آلمان درآمد، . كرد پایان ناھنجار آن را مي

اي از منتقدان لسینگ را  پاره. سرآغاز رستاخیز ادبیات آلمان دانست) ١٧٧٢(برنامة افتتاحیة آن را و گوتھ 
  .بھ عنوان شكسپیر آلمان مورد تحسین و تمجید قرار دادند

وي مدت . لسینگ بھ عنوان راھنماي پرنس لئوپولد، حكمران برونسویك، بھ ایتالیا رفت ١٧٧۵در آوریل 
در رم بھ . یز، بولونیا، مودنا، پارما، پیاچنتسا، پاویا، تورن، كرس، و رم خوش بودھشت ماه در میالن، ون

تا فوریة . پاپ پیوس ششم معرفي شد، و ممكن است دیرتر از موقع الزم الئوكوئون را در آنجا دیده باشد
  او بھ فكر . بھ ولفنبوتل بازگشتھ بود ١٧٧۶
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لویي طال بھ عنوان مشاور تئاتر  ١٠٠تالر بھ حقوقش، و دریافت سالي  ٢٠٠استعفا دھد، ولي با افزایش 
در این وقت وي، كھ چھل وھفت سال داشت، بھ اواكونیگ . مانھایم ترغیب شد كھ در كار خود باقي بماند

 ٨اوا آمد، و آنھا در . اوردكھ بیوه شده بود پیشنھاد ازدواج كرد و خواست تا فرزندانش را نیز با خود بی
شب عید كریسمس . آنان مدت یك سال از خوشبختي آرامي برخوردار بودند. ازدواج كردند ١٧٧۶اكتبر 

لسینگ شوق بھ زندگي . شانزده روز بعد خودش نیز مرد. اوا طفلي بھ دنیا آورد كھ روز بعد مرد ١٧٧٧
. را از دست داد

ھرمان رایماروس درگذشت و یك نوشتة  ١٧۶٨در اول مارس . تداش بحث و جدل او را روي پا نگاه مي
در جاي دیگر ذكر . خطي حجیم، كھ ھرگز جرئت نكرده بود آن را بھ چاپ برساند، براي زنش گذارد

لسینگ قسمتي از . بھ میان آمده است» دفاع از پرستش كنندگان معقول خداوند«مختصري از این اثر بھ نام 
ھ را دیده بود، واز خانم رایماروس اجازه خواست قسمتھایي از آن را منتشر كند، و این اثر بسیار قابل توج

. وي بھ عنوان كتابدار حق داشت ھر نسخة خطي را كھ در آن مجموعھ بود انتشار دھد. او ھم موافقت كرد
ي تحت عنوان روادار ١٧٧۴را در كتابخانھ گذارد و سپس قسمتي از آن را در سال » دفاع«لسینگ این 

، ولي  این قسمت جنب و جوشي بھ وجود نیاورد. بھ قلم یك نویسندة گمنام منتشر كرد… مذھبي خداپرستان 
تحت عنوان مطالبي دیگر از اوراق نویسندة گمنام  ١٧٧٧قسمت دوم دستنویس، كھ لسینگ آن را در سال 

در این قسمت استدالل  .دربارة وحي و الھام منتشر كرد، كارشناسان مافوق طبیعت را بھ جنبش درآورد
تواند در دنیایي كھ از نژادھا و  وحي و الھامي كھ تنھا یك ملت را مخاطب قرار دھد نمي شده بود كھ ھیچ

پس از ھزار و ھفتصد . معتقدات مذھبي چنین گوناگوني تشكیل شده است مورد قبول ھمگان قرار گیرد
توان آن را  یحي مطالبي شنیده است، و نتیجتًا نميمس - سال تنھا اقلیتي از بشریت دربارة كتاب مقدس یھودي

عیسي ) ١٧٧٨(قسمت آخر تحت عنوان ھدفھاي عیسي و حواریون . وحي و الھام خداوند بھ بشریت دانست
اي از یھودیان در این  داشت كھ با عده را نھ بھ عنوان فرزند خداوند، بلكھ رازور پرحرارتي مجسم مي

بھ صورتي كھ آن روز شناختھ شده بود، بزودي بھ پایان خواھد رسید وبھ دنبال عقیده بود كھ دنیا،  زمینھ ھم
گفت حواریون این نظر مسیح را كامال  رایماروس مي. آن ملكوت خدا برروي زمین برقرار خواھد شد

 ھنگامي كھ این رؤیا با. پذیرفتند، زیرا آنھا امید داشتند كھ در ملكوت آینده بھ تختھاي سلطنت جلوس كنند
نقش بر آب شد، » الھي، الھي، مرا چرا ترك كردي؟«گفت  آمیز عیسي برروي صلیب كھ مي فریاد یأس
داستانھایي دربارة قیامت او ساختند تا شكست او را پنھان دارند و او را ) بنا بھ گفتة رایماروس(حواریون 

  .بھ عنوان داور پاداش دھنده و انتقام گیرندة جھان مجسم كنند

  در بیش از سي مقالھ در » قطعات ولفنبوتل«ات، كھ سخت ناراحت شده بودند، بھ این علماي االھی

، و گفت كھ این ریاكار باید ھم توسط كلیسا مجازات شود و  ھمعقیده است» نویسندة گمنام«كرد كھ با این 
دند و گفتند مخالفان مالیمتر لسینگ را بھ خاطر انتشار این اظھار تردیدھا سرزنش كر. ھم بھ وسیلة دولت

بایستي بھ التیني براي معدودي اشخاص وارد تشریح  ، مي اگر ھم اصوال قرار بود این مطالب منتشر شوند
گویي  آمیز وبذلھ بیان داشت كھ از نظر لحن شاد كنایھ) ١٧٧٨(لسینگ پاسخ خود را در یازده جزوه . شوند
او با . كس از او در امان نبود سرھیچ«: ھاینھ گفت. كرد ھاي والیتي پاسكال برابري مي اش با نامھ العاده فوق

داشت تا بھ مردم  كرد و سپس با شیطنت این سرھا را برمي لودگي صرف سرھاي بسیاري را از تن جدا مي
شد كھ   دادند یادآور مي لسینگ بھ كساني كھ وي را مورد حملھ قرار مي» .نشان دھد كھ توي آنھا خالي است

عالوه بر آن مردم حق دارند . برنامة نھضت اصالح دیني عنصري حیاتي استآزادي قضاوت و بحث در 
بھ ھمة دانش موجود دست یابند؛ وگرنھ یك پاپ كلیساي رم بھ یكصد پیامبر پروتستان ترجیح دارد، لسینگ 

كرد كھ ارزش مسیحیت حتي اگر كتاب مقدس یك سند بشري باشد و معجزات آن جز قصھ یا  استدالل مي
و نسخة خطي » قطعات ولفنبوتل«حكومت دوك . عي چیزي نباشند، بھ حال خود باقي خواھد ماندوقایع طبی

رایماروس را ضبط كرد و بھ لسینگ دستور داد دیگر چیزي بدون تصویب دستگاه سانسور برونسویك 
  . منتشر نكند
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رین نمایشنامة لسینگ كھ در زمینة مذھب بھ سكوت واداشتھ شده بود، بھ صحنة نمایش روي آورد و بھت
وي كھ باردیگر بھ علت مخارج بیماري و مرگ ھمسرش بیپول شده بود، از یكي از . خود را نوشت

تالر قرض گرفت تا بتواند با فراغ بال اثر خود بھ نام ناتان خردمند را بھ پایان  ٣٠٠یھودیان ھامبورگ 
ناتان یك بازرگان . رار داداو صحنة عملیات را اورشلیم در جریان چھارمین جنگ صلیبي ق. برساند

خداشناس یھودي است كھ ھمسر و ھفت پسرش توسط مسیحیاني كھ براثر سالھا جنگ بھ فساد اخالق 
سھ روز بعد، راھبي یك كودك مسیحي را، كھ مادرش ھمان وقت مرده بود . اند اند بھ قتل رسیده كشانده شده

. آورد وخود نیز بتازگي كشتھ شده بود، نزد او مي و پدرش درگذشتھ چندین بار ناتان را از مرگ نجات داده
كند، و از مذھب تنھا آن اصولي  گذارد، او را بھ عنوان دختر خود بزرگ مي ناتان بر این طفل نام ركا مي

  .اند آموزد كھ یھودیان و مسیحیان و مسلمانان دربارة آنھا ھمعقیده را بھ او مي

. رود گیرد و از بین مي خود بھ مسافرت رفتھ بود، آتش ميھجده سال بعد، خانة ناتان، كھ براي كار 
دھد و بدون آشكار ساختن ھویت خود،  ركا را نجات مي» شھسوران پرستشگاه«شھسوار جواني از فرقة 

گردد  ناتان پس از بازگشت، بھ دنبال ناجي ركا مي. پندارد گر مي اي معجزه شود؛ ركا او را فرشتھ ناپدید مي
كند كھ براي  گیرد، ولي او را وادار مي دھد؛ بھ عنوان یك یھودي مورد توھین او قرار ميتا بھ او پاداش 

شوند؛ ولي وقتي این مرد  آید، این دو عاشق یكدیگر مي او مي. قبول ابراز حقشناسي ركا نزد آنھا بیاید
  شود كھ ركا، گرچھ مسیحي بھ دنیا آمده است، بھ عنوان یك مسیحي بارآورده  متوجھ مي

او مسئلة خود . دارد كھ جریان را بھ بطرك مسیحیھا در اورشلیم گزارش دھد اش اورا ملزم نمي وگند فرقھس
زند كھ آنھا ناتان و ركا ھستند، و  بطرك حدس مي. گذارد را بدون ذكر نام با بطرك مسیحیان در میان مي

كھ ھمة حركات و سكنات ناتان را كند  وي راھبي را مأمور مي. كند ناتان را بھ قتل برساند سوگند یاد مي
وي، كھ . ولي این راھب ھمان كسي است كھ ركا را ھجده سال پیش نزد ناتان آورده بود. زیر نظر بگیرد

آمیز بازرگانان یھودي شده بود، او را از خطري كھ تھدیدش  در خالل این سالھا متوجھ درایت عطوفت
  .كند اند اظھار تألم مي سانھا را چنین خونخوار ساختھكند و از خصومتھاي مذھبي كھ ان كرد آگاه مي مي

فرستد،  او بھ دنبال ناتان مي. الدین، كھ در این ھنگام فرماندار اورشلیم است، در مضیقة مالي است صالح
كند، و قبل از اینكھ  الدین را احساس مي آید، نیاز صالح ناتان مي. بھ امید اینكھ وامي از او دریافت دارد

سلطان كھ شھرت عقل وحكمت ناتان . كند الدین مي او خواستھ شود، پیشنھاد دادن وامي بھ صالحچیزي از 
اي  ناتان با تغییر عاقالنھ. داند پرسد كھ كدام یك از سھ مذھب را از ھمھ بھتر مي را شنیده است، از او مي

یك : دھد ود، بھ او پاسخ ميدر داستاني كھ بوكاتچو بھ یك یھودي اھل اسكندریھ نام ملكي صدق نسبت داده ب
ولي در یكي از . گردد تا در اختیار وارث برحق یك ملك پرارزش باشد انگشتري پرارزش نسل بھ نسل مي

دھد سھ انگشتري مشابھ  این نسلھا، پدر سھ پسر خود را با چنان عالقة مشابھي دوست دارد كھ دستود مي
پس از مرگ پدر، پسران بر سراینكھ كدام . دھد ا ميبسازند، و بھ طور خصوصي بھ ھر پسر یكي از آنھا ر

برند، و تكلیف  آنھا موضوع را بھ دادگاه مي. پردازند انگشتري اصلي و حقیقي است بھ جنگ و جدال مي
آن پدر با محبت خداوند بود، و آن سھ انگشتري یھودیت، . این موضوع ھنوز در دادگاه روشن نشده است

. ز تاریخ تعیین نكرده است كھ كدام یك از این سھ، قانون واقعي خداوند استھنو. مسیحیت، و اسالم ھستند
اش را با  انگشتري اصلي ظاھرًا این خاصیت را داشت كھ دارنده. دھد اي مي ناتان بھ این داستان جنبة تازه

یك از سھ پسر بیش از دیگران با فضیلت نیست، چنین  شودكھ ھیچ كرد؛ ولي چون دیده مي فضیلت مي
تا زماني حقیقي است كھ دارندة  - ھرمذھب -رود كھ انگشتري اصلي گم شده باشد؛ ھر انگشتري حتمال ميا

خیزد و او را در آغوش  آید كھ برپا مي الدین چنان از پاسخ ناتان خوشش مي صالح. آن را بافضیلت كند
دھد آن شھسوار  يشود كھ نشان م كمي پس از این صحبت فلسفي، یك دستنویس عربي پیدا مي. گیرد مي

شوند، ولي از  توانند ازدواج كنند شدیدًا اندوھگین مي آنھا از اینكھ نمي. پرستشگاه و ركا فرزندان یك پدرند
توانند از این پس یكدیگر را بھ عنوان خواھر و برادر دوست بدارند ودعاي خیر ناتان یھودي و  اینكھ مي

  .دكنن الدین مسلمان ھمراه آنھاست، شادي مي صالح
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طور كھ بعدًا خواھیم دید، شباھتھایي میان این  گیري شده بود؟ ھمان آیا ناتان از روي موزس مندلسون نمونھ
دو وجود داشتند؛ با وجود اختالفات بسیار، احتمال دارد كھ لسینگ در دوست خود خصوصیات بسیاري 

  یافتھ واز آنھا براي 

ھ موعظة رواداري مدھبي، سیماي شخصیتھاي یھودي و احتماال لسینگ، بھ دلیل شدت اشتیاق خود ب. باشد
شھسوار . مسلمان داستان خود را بیش از شخصیت مسیحي آن با احساس ھمدردي ترسیم كرده است

توان گفت كھ نحوة تجسم  آمیز دارد، و بسختي مي پرستشگاه در نخستین برخورد با ناتان تعصبي خشونت
حق را دربارة اسقفھاي مھربان و روشنفكري كھ در ) بود؟ آیا خاطرة لسینگ از گوئتسھ(شخصیت بطرك 

منتشر  ١٧٧٩وقتي كھ این نمایشنامھ در . كند كردند ادا مي آن وقت برتریر، ماینتس، و كولوني حكومت مي
شد، مردم مسیحي آلمان آن را نامنصفانھ خواندند و مردود دانستند، و چند تن از دوستان لسینگ بھ 

بھ صحنة نمایش نرسید، و در شب سوم اجراي آن  ١٧٨٣ناتان خردمند تا سال . ندانتقادكنندگان پیوست
متني كھ بھ ھمین مضمون توسط شیلر وگوتھ تھیھ شده بود در وایمار مورد  ١٨٠١در . تماشاخانھ خالي بود

  .دمان حسن قبول واقع شد؛ و پس از آن، این نمایشنامھ مدت یك قرن در تئاترھاي آلمان مورد توجھ باقي

او این . لسینگ یك سال قبل از مرگ خود آخرین تقاضاي خویش را براي ایجاد تفاھم با دیگران منتشر كرد
خواست مقاومت در برابر آن را كاھش دھد و  تقاضا را در قالب عبارات مذھبي درآورد، مثل اینكھ مي

كند؛  ھاي كھنھ را توجیھ مي دیشھان) ١٧٨٠(تعلیم و تربیت نژاد بشر . ھاي كھنھ و نو پلي بسازد میان اندیشھ
توان بھ  ھمة تاریخ را مي. اي براي تنویر افكار است بینیم كھ این پوزش خواھي در حكم بھانھ و سپس مي

ھریك از مذاھب بزرگ . عنوان آموزش تدریجي بشریت و در حكم وحي و الھامي االھي در نظر گرفت
كردند،  ست، برخالف آنچھ بعضي از فرانسویان تصور مياي در این تنویر قدم بھ قدم افكار بوده ا مرحلھ

اي نبود كھ كشیشان سودطلب بر مردم زودباور تحمیل كرده باشند، بلكھ یك نظریة جھاني بود  مذھب حیلھ
كتاب (در یك مرحلھ . كھ ھدف آن متمدن كردن بشریت، القاي فضیلت و شایستگي، و وحدت اجتماعي بود

با وعده دادن جیفة دنیوي و طول عمر بھ ابناي بشر، آنھا را بافضیلت كند؛ مذھب درصدد بود ) عھد قدیم
ھدف آن این بود كھ ناسازگاري دلسردكنندة میان فضیلت و موفقیت ) كتاب عھد جدید(در مرحلة دیگر 

شد  در ھر دو مورد، آنچھ از مردم خواستھ مي. دنیوي را با دادن وعدة پاداش پس از مرگ برطرف سازد
ھریك از مذاھب داراي یك ھستة ارزشمند حقیقت . شد ب ادراك محدود مردم آن زمان تنظیم ميبھ تناس

آن را شیرین  است، و امكان دارد مقبولیت آن مرھون قشري از اشتباھات باشد كھ روي آن را پوشانده و
ھ درك آنھا آورند ك اگر عالمان االھیات اصول و قواعدي در اطراف عقاید اساسي بھ وجود مي. كرده است

خداوند را . مشكل است، از قبیل گاھنكاري ذاتي و تثلیث، این اصول نیز مظاھر حقیقت و وسایل آموزشند
ھا و مفاھیم متعدد مجسم كرد؛ و گناه از این نظر ذاتي است كھ ھمة  توان بھ صورت قدرتي واحد با جنبھ مي

آییم ولي مسیحیت معتقد بھ قدرت  بھ دنیا مي ما با تمایلي بھ مقاومت در برابر قوانین اخالقي و اجتماعي
رسد كھ نسل بشر  مرحلة باالتر ھنگامي فرا مي. مافوق طبیعت تنھا گامي در مسیر تكامل فكر انساني است

  شوند كھ كار  بین مي آموزد، و افراد بشر بھ قدر كافي نیرومند و روشن راه تعقل را مي

بعضي . دھند، نھ بھ خاطر پاداش دنیوي و اخروي جام ميصحیح را بھ خاطر درست و معقول بودن آن ان
سرانجام «اند؛ این مرحلھ ھنوز سراغ ھمة افراد نژاد بشر نیامده است، ولي  از افراد بھ آن مرحلھ رسیده

طور كھ یك فرد  درست ھمان» ! زمانة یك كتاب مقدس تازه و جاودانھ… مسلمًا خواھد آمد ! خواھد آمد
كند، نسل بشر نیز بآھستگي ھمان  خود رشد فكري و اخالقي نسل بشر را تكرار ميمتوسط در جریان رشد 

براي اینكھ مطلب را بھ سبك فیثاغورس بیان كنیم، . كند مرحلة رشد فكري و اخالقي فرد برتر را طي مي
او  -عقليیعني انطباق با موازین  -یابد تا اینكھ آموزش باید بگوییم كھ ھر یك از ما مرتبًا تجدید حیات مي

  .تكمیل شود

نظرات نھایي لسینگ دربارة مذھب چھ بود؟ وي آن را بھ عنوان كمك بسیار مھمي بھ اخالقیات پذیرفت، 
وجھ مایل نبود كھ مذھب بھ عنوان یك سلسلھ احكام جزمي درآید كھ با توسل بھ درد و رنج گناه،  ولي بھ ھیچ

او خداوند را روح دروني واقعیت . كام واداردمجازات و بدنامي اجتماعي، مردم را بھ قبول این اح
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شود و ھم خود در حال رشد است؛ مسیح را آرمانیترین انسانھا  دانست كھ ھم موجب رشد دیگران مي مي
او امیدوار بود زماني . دانست؛ ولي عقیده داشت مسیح تنھا بھ طور استعاري تجسم این خداوند است مي

  رخت بربندد وتنھا اخالق عالي، محبت صبورانھ واخوت جھاني باقي فرارسد كھ تمام االھیات از مسیحیت
اي كھ خطاب بھ مندلسون بود، طرفداري خود را از نظرات اسپینوزا، دایر  نویس نامھ لسینگ در پیش. بماند

اند كھ با خداوند  براینكھ جسم و فكر بیرون و درون یك واقعیت، و در حكم دو كیفیت یا خاصیت یك ماده
عقاید متداول دربارة الوھیت براي من دیگر وجود ندارند، «: او بھ یاكوبي گفت. یكسانند، اعالم داشت عینًا

یاكوبي، كھ  ١٧٨٠در سال » .دانم جز این چیزي نمي. كدام را تحمل كنم توانم از اول تا آخر ھیچ و من نمي
و كمك كند، ولي از پاسخ لسینگ كرد، خواست تا در رد عقاید اسپینوزا بھ ا در ولفنبوتل از او دیدن مي

اگر قرار بود من نام … . جز فلسفة اسپینوزا، فلسفة دیگري وجود ندارد«: لسینگ گفت. سخت یكھ خورد
  » .رسید كسي را برخود گذارم، اسم شخص دیگري جز اسپینوزا بھ فكرم نمي

او در . ر عمرش تنھا گذاشتجویي او در بحثھا وي را در سالھاي آخ آمیز لسینگ و ستیزه ھاي بدعت اندیشھ
رفت تا چند كلمھ گفت وشنود داشتھ باشد یا  برونسویك دوستان معدودي داشت كھ گاه گاه نزد آنھا مي

او میراث مختصري را كھ . كردند ھاي ھمسرش در ولفنبوتل نزد او زندگي مي بچھ. شطرنج بازي كند
دشمنانش در سراسر آلمان او را بھ عنوان یك ولي . گذارده بود بھ طور كامل صرف آنھا كرد  ھمسرش باقي

لسینگ بھ مبارزه با آنھا برخاست و این جرئت را داشت كھ بامردي . دادند ملحد شریر مورد حملھ قرار مي
) ١٧٨٠(وقتي كھ كارل ویلھلم فردیناند، كھ در این وقت . پرداخت از در مخالفت درآید كھ حقوقش را مي

جوان را كھ مورد بیمھري او قرار گرفتھ بود بھ زندان افكند، لسینگ از دوك برونسویك بود، یك یھودي 
  این جوان در زندان دیدن كرد 

. توانست چیزي بخواند دید چشمانش چنان ضعیف بود كھ بسختي مي. سالمت خود لسینگ ازدست رفتھ بود
اي دیدار بھ وي، كھ بر ١٧٨١فوریة ٣در. ھا، و تصلب شرایین مبتال بود بھ تنگي نفس، ضعف ریھ

وقتي «: بھ دوستانش سفارش كرد. برونسویك رفتھ بود، دچار حملة شدید تنگي نفس شد و خون باال آورد
بینید، یك سردفتر اسناد احضار كنید؛ من در حضور او اعالم خواھم كرد كھ  كھ شما مرا در حال مرگ مي

فوریھ، ھمان طور كھ در بستر  ١۵در» .بندم بدون اعتقاد بھ ھیچ یك از مذاھب جاري از این جھان چشم مي
ناگھان در اطاقش باز شد؛ لسینگ در آستانة . اي از دوستانش در اطاق مجاور جمع شدند خوابیده بود، عده

آن، خمیده و ضعیف ظاھر شد و كالھش را بھ عالمت تھنیت از سر برداشت؛ سپس بھ سكتھ دچار شد و بھ 
» فاوست«كھ بھ ھنگام مرگ لسینگ، شیطان او را بھ عنوان یك  یك نشریة مذھبي اعالم داشت. زمین افتاد

پولي كھ از او باقي مانده بود چنان ناچیز بود كھ دوك . دیگر، كھ روح خودرا فروختھ است، بھ دوزخ برد
  .ناچار شد ھزینة كفن و دفن او را بپردازد

اثر تاریخي خود بھ نام نقد در سال مرگ وي كانت . لسینگ پیشقراول بزرگترین دوران ادبي آلمان بود
گوتھ لسینگ را بھ عنوان . عقل محض را منتشر كرد و شیلر نخستین نمایشنامة خود را انتشار داد

در دوران «: آزادیبخش بزرگ و پدر نھضت روشنگري آلمان تلقي كرد، و خطاب بھ روح لسینگ گفت
اید، روح شما  كھ شما بھ سراي دیگر رفتھ كردیم؛ اینك حیات، ما از شما بھ عنوان یكي از خدایان تجلیل مي

  ».كند بر ھمة ارواح سلطنت مي

VI - العمل مكتب رمانتیك عكس  

كرد؛ اكثریت عظیم مردم آلمان بھ میراث مسیحیت خود چسبیدند  گوتھ از جانب یك اقلیت كوچك صحبت مي
. نھادند د و بر او ارج ميدانستن كرد ملھم از خداوند مي و شاعر را كھ در مدح مذھب آنان غزلسرایي مي

ھاي آسماني مسیحا تكان داد، فریدریش گوتلیب  كم ایرلند را با ترانھ شش سال بعداز آنكھ ھندل دست
  .قلوب مردم آلمان را تسخیر كرد) ١٧٧٣-١٧۴٨(كلوپشتوك با نخستین قسمتھاي پر شور مسیح خود 
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ز لسینگ چشم بھ جھان گشود، و بیست بھ دنیا آمده بود، پنج سال قبل ا ١٧٢۴كلوپشتوك، كھ در سال
آنكھ  لسینگ، كھ فرزند یك روحاني بود، یك آزادفكر شد؛ و حال. ودوسال ھم بعد از او زندگي كرد

كلوپشتوك، كھ فرزند یك حقوقدان بود، مھمترین مأموریت زندگي خود را ساختن شعري حماسي در مدح 
سوخت كھ سھ قسمت نخست  بھ این موضوع ميوي چنان در آتش عالقھ نسبت . زندگي مسیح قرار داد

وزن خوانندگاني  این شش و تدیھاي بي. سال نداشت، منتشر كرد ٢۴شعر خود را در حالي كھ ھنوز بیش از
  چنان حقشناس پیدا كردند كھ وقتي یك سال بعد وي از دختر عموي خود خواستگاري كرد، 

. عمو رسید كھ در آن بھ وي شدیدًا توصیھ شده بود پیشنھاد او را قبول كند؛ ولي دختر عمو امتناع كرد
فردریك پنجم، پادشاه دانمارك، بھ توصیة وزیرش یوھان فون برنشتورف، از كلوپشتوك دعوت كرد كھ بھ 

شاعر . ود را بھ پایان برساندتالر حماسة خ ۴٠٠دربار دانمارك بیاید و در آنجا زندگي كند و با حقوق سالي 
در سر راه خود بھ كپنھاگ نسبت بھ یكي از ستایشگران خود در ھامبورگ بھ نام مارگارتا مولر مھر و 

درگذشت و با این كار قلب وي را  ١٧۵٨این زن در . با وي ازدواج كرد ١٧۵۴عطوفتي یافت و در 
اي از مؤثرترین  زدھمین قسمت مسیح، و در پارهكلوپشتوك در پان. شكست و ابیات او را تیره و غمبار كرد

مدت بیست سال در كپنھاگ ماند؛ وقتي برنشتورف از كار . قصاید خود، خاطرة ھمسر خود را تجدید كرد
آخرین قسمتھاي  ١٧٧٣بركنار شد، او محبوبیت خود را از دست داد، بھ ھامبورگ بازگشت، و درسال 

  . سرودة عظیم خود را منتشر كرد

شدند و مانند طنیني از اشعار میلتن بودند؛ سپس، طي بیست قسمت،  عار با ثناخواني خداوند آغاز مياین اش
كلوپشتوك كھ . كردند داستان مقدس را از تفكرات مسیح در كوه زیتون تا صعودش بھ آسمان بازگو مي

كشیده بود، آنھا را نوشتن اشعارش دربارة زندگي مسیح تقریبًا بھ ھمان اندازة سالھاي زندگي مسیح طول 
  : با حقشناسي با ابیاتي چنین پایان داد

  فكر پر تب و تاب! ام ببین، من بھ ھدف خود رسیده

  دست تواناي تو، . دارد روحم را بھ تكاپو وا مي

  . سرور من، خداوند من بتنھایي مرا رھنمون بوده است

  تا آن وقت كھ تاریكي گورھاي متعدد مرا در خود گیرند، ممكن است

  خداوندا، تو مرا بارھا شفا بخشیده و . بھ آن ھدف دوردست خود نایل آیم

  .اي بر قلب مأیوسم شھامت تازه عطا كرده

  .قلبي كھ خود را با مرگ یار و دمساز كرده بود

  ھروقت من بھ آنچھ وحشتزاست و اشكال تیرة آنھا 

  خیره شدم، دیري نپایید كھ این تصاویر ناپدید شدند،

  . آنھا بسرعت ناپدید شدند -تویي زیرا حافظ من

  ام اي ناجي بشریت، من میثاقنامة رحمت تو را خوانده

  . امید من بھ تو بوده است! ام و در جادة پر از ھراس خود گام برداشتھ

pymansetareh@yahoo.com



اند مورد استقبال آلمانیھاي وفادار بھ مذھب  مسیح بھ عنوان بھترین اشعاري كھ بھ زبان آلماني سروده شده
كند كھ یكي از اعضاي شوراي فرانكفورت ده قسمت نخستین این  گوتھ تعریف مي. رفترسمي قرار گ

خواند، و بھ این ترتیب خود را براي تمام سال آماده و مجھز  ھمھ سالھ در ھفتة آالم مي«اشعار را 
فرھنگ اي شرایط كھ یك  بھ دور افكندن پاره«توانست تنھا با  در مورد خود گوتھ باید گفت او مي» .كرد مي

كلوپشتوك تقدس خود . از این حماسھ لذت ببرد» در حال پیشرفت بھ میل خود از آنھا دست نخواھد كشید،
  را بفراواني در قالب ابیاتش ریخت، از این رو اشعارش بیشتر بھ صورت یك سلسلھ اشعار تغزلي و 

نبال كردن تسلسل اشعاري كھ بودند تا شرح سلیس و رواني كھ یك شعر حماسي باید داشتھ باشد؛ و نتیجتًا د
  . در بیست قسمت طي بیست وپنج سال نوشتھ شده است كاري مشكل است

طور كھ ولتر ضد خود را در روسو ایجاد كرد، بھ ھمان ترتیب لسینگ ھم از طریق شكاكیت،  ھمان
برابر خردگرایي، و روشنفكري خود آلمان را وادار كرد كھ نیاز بھ نویسندگاني را احساس كند كھ در 

لسینگ بھ مقام و حقوق احساس، عاطفھ، تخیل، اسرار پنھان، رمانس، و آنچھ مافوق طبیعت است در 
ھم بھ » حساسیت«در بعضي از آلمانیھاي این دوران، خصوصًا زنان، پایبندي بھ . زندگي بشر پي ببرند

بود كھ » سمحفل اشخاص حسا«دارمشتات داراي یك . صورت یك مذھب درآمد و ھم بھ صورت یك مد
روسو در حكم . اعضایش احساسات و ابراز عواطف را بھ صورت یك اصل و قاعده در آورده بودند

ھردر و شیلر او را بھ عنوان . نفوذ او در آلمان بمراتب بیش از نفوذ ولتر بود. گونھ افراد بود مسیحاي این
كار خود را با افكار  ود؛ گوتھ نقد عقل عملي كانت مملو از افكار روسو ب. سرمنشأ خویش قبول داشتند

: ، سپس بھ افكار ولتر روي آورد و شعارش این بود»چیز است احساس ھمھ«روسو آغاز كرد و گفت 
در خالل این احوال، در انگلستان . ، و سرانجام آنھا را در برابر یكدیگر قرار داد»تعمق دربارة زندگي«

ینز، ادوارد یانگ، و داستانسرایاني با احساس مانند شاعراني با احساس مانند جیمز تامسن، ویلیام كال
اثر » اوشن«و اشعار » پرسي«ھاي شعرقدیم انگلیسي، اثر  بازمانده. ریچاردسن و سترن برخاستند

كلوپشتوك و . مكفرسن عالقة بھ اشعار، اسرار پنھان، و رمانسھاي قرون وسطایي را بھ وجود آوردند
  .قبل از مسیحیت اسكاندیناوي و آلمان را احیا كردندھاي  ھاینریش فون گرشتنبرگ افسانھ

او كھ مانند كانت . بھ منزلة رھبر و ھادي شورش علیھ خرد بود ١٧٨١یوھان گئورگ ھامان قبل از سال 
آلود بھ دنیا آمده و پدرش بھ او احساسات نیرومند مذھبي القا كرده بود و تحصیالت  در كونیگسبرگ مھ

كرد و تسالي خاطر خود  كشید و با فقر زندگي مي یك معلم سرخانھ زحمت مي دانشگاھي داشت، بھ عنوان
او استدالل . كرد یافت كھ در برابر كلیة ضربات دوران روشنگري ایستادگي مي را در كیش پروتستان مي

گذرد و نقش اساسي  كرد كھ خرد تنھا قسمتي از وجود انسان است كھ از تكوین آن مدت زیادي نمي مي
ولي غریزه، شھود، و احساس عمق بیشتري دارند؛ و یك فلسفة واقعي خود را براساس ھمة طبیعت ندارد؛ 

زبان نھ بھ عنوان فراوردة عقل، بلكھ بھ صورت یك موھبت خدایي . كند و استعدادھاي بشري استوار مي
و رعایت آثار بزرگ ادبي بھ واسطة دانش . نظم از نثر عمیقتر است. براي بیان احساس بھ وجود آمد

آیند، بلكھ ناشي از آن كیفیت غیر قابل توصیفي ھستند كھ نبوغ نام دارد و، با  قواعد و دالیل بھ وجود نمي
  .گیرد راھنمایي احساس، مافوق كلیة قواعد قرار مي

  گفت اگر انسان منطق را قبول داشتھ باشد،  او مي. فریدریش یاكوبي با ھامان و روسو ھمعقیده بود

. شود یابد، عاري از حقیقت است؛ و روح واقعیت ھم تنھا بر احساس و ایمان آشكار مي ميواقعیت دست ن
داند كھ بدون اعتقاد بھ خداوند، زندگي  توان با دلیل و عقل اثبات كرد، ولي احساس مي وجود خداوند را نمي
  .انگیز، وخالي از امید است بشر چیزي عبث، غم

ردم آلمان آمادگي الزم را براي آن جشنھاي ادبیات و تخیلیي كھ با این تجلیل از احساس و شعر، روح م
باعث شدند در نیمة دوم قرن ھجدھم در آلمان، خاطرة شور و حرارت و باروري انگلستان در دوران 

تعداد مجالت شعري بسرعت افزایش یافت، ولي مطابق . سلطنت الیزابت اول تجدید شود بھ دست آورد
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یوھان ھاینریش فوس عالوه بر ترجمة آثار ھومر، ویرژیل، و . اھي داشتندمعمول این مجالت عمر كوت
كھ قلب مردم آلمان را ربود و گوتھ ) ١٧٩۵ -١٧٨٣(شكسپیر، یك داستان لطیف بھ نام لویز بھ شعر سرود 

ھاي لطیف خود بھ نظم و نثر دربارة زندگي  زالومون گسنر، با اشعار و نوشتھ. را بھ رقابت واداشت
ماتیاس كالودیوس با اشعار روایي خود دربارة زندگي خانوادگي، . المللي یافت ، طرفداران بینروستایي

الالیي كھ باید در نور ماه خوانده «یكصدھزار مادر را تحت تأثیر قرار داد، مانند قطعھ شعر او بھ نام 
  :»شود

  !اینك بخواب، دختر كوچكم

  كني؟ چرا گریھ مي

  استراحت در نور ماه،

  .رین استنرم وشی

  در آن ھنگام، خواب

  .آید زودتر و بدون درد بھ سراغ انسان مي

  ھا خیلي خوشحال است ماه با بچھ

  .و شما را دوست دارد

او، كھ فرزند یك كشیش بود، بھ ھالھ و . گوتفرید بورگر كلیة خصایص یك نابغة رمانتیك را دارا بود
بندوبارش باعث شد از مدرسھ دست  زندگي بيگوتینگن فرستاده شد تا بھ تحصیل حقوق بپردازد، ولي 

معشوق . گناھانش را در نزد ھمگان پاك كرد» لنوره«اي بھ نام  با نوشتن قصیده ١٧٧٣در سال . بكشد
بیند،   ھر بامداد لنوره بھ خاطر خوابھایي كھ مي. رود با ارتش فردریك بھ محاصرة پراگ مي» لنوره«

جنگ بھ پایان » اي؟ چقدر طول خواھي داد؟ و بیوفایي یا مردهویلھلم، آیا ت«: پرسد خیزد و مي برمي
گردند؛ زنان، مادران، و اطفال با خوشخالي و سپاس خداوند از آنھا استقبال  رسد، سربازان باز مي مي
  :اما لنوره. كنند مي

  كرد،  او از ھمھ در آن صفوف سؤال مي

  پرسید، و از ھركس نامش را مي

  ولي از ھمة آنھا كھ آمدند، 

  .ھیچ كس نبود كھ خبري بھ او بدھد

  و بعد كھ ھمة سربازان رفتند،

  فام خود را كند، او موي سیھ

  و خود را با درد وحشتناك یأس

  .بر زمین افكند
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دھد كھ این فكر اشتباه است، و  لنوره پاسخ مي. كند درست است گوید آنچھ خداوند مي مادر لنوره بھ او مي
دھد كھ بھشت  لنوره جواب مي. كند بھشت و دوزخ با او صحبت مي  مادرش دربارة. كند تقاضاي مرگ مي

شب ھنگام سواري بیرون . گوید تمام روز لنوره ھذیان مي. با ویلھلم بودن، و دوزخ بدون او بودن است
لنوره . ود و ھمسر او شودخواھد كھ ھمراه او بر گوید، از لنوره مي كند، اسم خود را نمي منزل او توقف مي

ارواح در . رسند آنھا بھ گورستاني مي. كند شود، و تمام شب سواري مي پشت او بر اسب سیاھش سوار مي
بیند كھ بھ یك  شود، و لنوره خود را مي ناگھان سوار بھ جسد تبدیل مي. شوند اطراف آنان مشغول رقص مي

وار ادا  ي در نوسان است، ارواح این كلمات را شیوندرحالي كھ اومیان مرگ و زندگ. اسكلت چسبیده است
  :كنند مي

  !شود حتي ھنگامي كھ قلب شكستھ مي! شكیبایي، شكیبایي

  .با خداوند در آسمان نزاع مكن

  روح تو از قالب بدن جدا شده است؛

  ! خداوند بر روح تو رحم كند

VII  - شتورم اونددرانگ  

كنندةمقدسات، یعني  گستر بھ جانب فردگرایي بیحرمت طیفنھضت رمانتیك از تقدس كلوپشتوك و عواطف ل
. جوانان آلماني، كھ سرمست از عصیان اخالقي و اجتماعي بودند، حركت كرد» یورش و جنبش«بھ جانب 

آور طبقة  منشي خشك دربار، اصول و قواعد جزمي و روبھ زوال و اعظان، سودجویي مالل اشراف
نمایان ھمھ وھمھ در  فروشي پرتظاھر عالم ن دستگاه اداري، علمكنندة كاركنا بازرگان، شیوھاي خستھ

. جوانان آلماني، كھ بھ توانایي خود واقف و از جا و مقام محروم بودند، احساس ناراحتي شدید ایجاد كردند
روسو ارزشي » ارادة عمومي«دادند، ولي براي  آنھا بھ فریاد روسو براي طبیعي بودن و آزادي گوش مي

گرایي، خردگرایي، و جبرگرایي توافق داشتند؛ و با  آنان با روسو از جھت مردود داشتن ماده. ندقایل نبود
لسینگ از جھت اینكھ كار خالف قاعده و قوي شكسپیر را بھ سبك و شیوة كالسیك كورني و راسین برتري 

كردند كھ شایستگي و  آمد، ولي فكر مي جوانان آلماني از ظرافت طبع ولتر خوششان مي. داد ھمعقیده بودند
شورش مستعمرات امریكایي علیھ انگلستان آنھا را بھ . اند لیاقتي را كھ ولتر نادیده گرفتھ بود پیدا كرده

نام فرانكلین . ما براي امریكاییھا موفقیت كامل آرزو كردیم«ًا بھ خاطر آورد كھ  گوتھ بعد. ھیجان آورده بود
» یورش آوران و جنبش كنندگان«این » .بھ درخشش كرد و واشینگتن در كھكشان سیاست و جنگ شروع

  كردند؛ و از تسلط سالخوردگان  سرمستي ناشي از آثار جسماني نوجواني، و بیداري فكري را احساس مي

آنھا بھ طور كامل طالب اصالت، تجربة مستقیم، و . كردند كرد، عمیقًا اظھار اندوه مي وار سنگیني مي بختك
احساس آنان . دارد بعضي از آنھا اعتقاد داشتند كھ نبوغشان آنھا را از قانون معاف مي آزادي بیان بودند؛ و

آه، «: گفت گوتھ مي. این بود كھ عامل زمان بھ سود آنھاست، و آیندة نزدیك شاھد پیروزي آنھا خواھد بود
  » ! آن دوران كھ یوھان مرك ومن جوان بودیم، دوران خوبي بود

ق مبارزه با رسوم متداول لباس پوشیدن، و برقرار كردن رسوم خود بھ جاي بعضي از شورشیان از طری
گذاشت، موھایش را  بھ این ترتیب كریستوف كاوفمان كاله برسر نمي. داشتند آنھا، فلسفة خود را بیان مي

ناي كرد و پیراھنش تا روي ناف باز بود ولي این یك مورد استثنایي بود؛ بیشتر پیشروان، بھ استث شانھ نمي
گونھ خودنماییھاي خالف اصول در زمینة البسھ احتراز  یك یا دو نفر كھ دست بھ خودكشي زدند، از این

خود گوتھ با نوشتن نمایشنامة خویش بھ نام گوتس . بعضي از آنھا از لحاظ مالي متمكن بودند. كردند مي
ت؛ وسال بعد اثرش بھ نام رف ، از پدران نھضت شتورم اوند درانگ بھ شمار مي)١٧٧٣(فون برلیشینگن 

pymansetareh@yahoo.com



بھ این نھضت پیوست؛ ) ١٧٨١(شیلر با اثر خود بھ نام راھزنان . ورتر پرچم پیروز نھضت رمانتیك شد
ولي طولي نكشید كھ این صاحبان روحھاي درھم پیچیده و در حال تكامل، مبارزه را بھ امید جوانان 

  .تر رھا كردند تر ولي كم ریشھ پرحرارت

بھ . او از ھمة جھات ظاھري عاقل و نیرومند بود. بانیان و پیشروان نھضت بود یوھان مرك یكي از
دارمشتات شخصیتي مطلوب شد، و در ارتش بھ صندوقداري كل رسید؛ بھ  -دانشگاه رفت، در دربار ھسن

با وي آشنا شد، بھ نحو مطلوبي تحت  ١٧٧١گوتھ كھ در سال . تیزھوشي و توانایي عمل شھرت داشت
رار گرفت و با او و ھردر در ادارة یك نشریة انتقادي بھ نام اخبار ادبي فرانكفورت ھمكاري تأثیر او ق

مرك، كھ با تجارت و سیاست . گفتند مي» فرانكفورتیھا«كرد، و بھ ھمین علت در آغاز، بھ این شورشیان 
ندة دربارھا، و كن آشنا بود، بھ ھنگام سفر در آلمان و روسیھ خودخواھیھاي صاحبان ثروت، زندگي خستھ

دید،  چون خود را از اصالح این اوضاع عاجز مي. استثمار دھقانان را مشاھده كرد و مورد ھجو قرار داد
خواند، و خود ومرك  مي» مفیستوفلس مرك«گوتھ او را . اعتنا شد تلخكام، و نسبت بھ نوع بشر بدبین و بي

در كسب و كار و بدبختي در ازدواج استقرار  ناكامي. ھایي براي نقشھاي اول فاوست قرار داد را نمونھ
وایمار بھ خواھش گوتھ وي را از این قروض  -او مقروض شد، دوك ساكس. فكري مرك را برھم زد

  ).١٧٩١(نجات داد، دچار مالیخولیاي مداوم شد، ودر سن پنجاھسالگي خود را كشت 

لوتري در لیوونیا بود، و بر اثر فشاري او فرزند یك كشیش . آورتر سرگذشت راینھولدلنتس بود از این حزن
كھ در كودكي بھ خاطر اصول و عقاید مربوط بھ گناه و جھنم بھ او وارد شده بود، اعصاب ضعیف و خلق 

كانت در كونیگسبرك براي مدتي بھ وي كمك   شنیدن دروس. و خوي قابل تھییجش تحت تأثیر قرار گرفتند
  ا ساخت، ھاي روسو آشن كانت او را با نوشتھ. كرد

نكشید كھ لنتس دربارة ھلوئیز جدید بھ عنوان بھترین كتابي كھ تا آن موقع در فرانسھ چاپ شده بود صحبت 
در ستراسبورگ با گوتھ آشنا، و مسحور خصوصیات مثبت اخالقي او شد؛ از نظر تفكر و سبك از . كرد مي

. عضي از چاپھاي آثار گوتھ گنجانده شدنداو تقلید كرد و اشعاري چنان شبیھ اشعار گوتھ نوشت كھ آنھا در ب
بھ ززنھایم رفت، عاشق فریدریكھ بریون شد، او را پس از گوتھ از ھمھ بیشتر دوست داشت، و اشعار 

وي بھ فریدریكھ اطمینان داد كھ اگر بھ عشق او پاسخ مساعد ندھد، خود را . پرحرارتي در مدح او ساخت
بھ وایمار رفت، گوتھ زیر بالش را . و او ھم خود را نكشت فریدریكھ پاسخ مساعد نداد،. خواھد كشت

گرفت، بھ موفقیت گوتھ رشك برد، روابط گوتھ با شارلوتھ فون شتاین را مورد استھزا قرار داد، و دوك از 
یكي . نویس استعداد قابل توجھي داشت او بھ عنوان شاعر و نمایش. او خواست از آن دوكنشین خارج شود

. ایش بھ نام سربازان تبعیضھاي طبقاتي و زندگي طبقة متوسط را بتندي مورد ھجو قرار دادھ از نمایشنامھ
شخصیت اصلي این نمایشنامھ دختري از طبقة متوسط است كھ با در سر پروراندن این آرزوي بیھوده كھ 

. بھ تور اندازد كند كھ پدر خود را، ناشناختھ، شود و در خیابان سعي مي با یك افسر ازدواج كند، بدكاره مي
لنتس، كھ خود ثبات الزم را براي یافتن جاي پاي مطمئني در زندگي نداشت، از شغلي بھ شغلي دیگر و از 
شكستي بھ شكستي دیگر روي آورد، دچار جنون رواني شد، چندین بار دست بھ خودكشي زد، و دیوانھ از 

  ).١٧٩٢(دنیا رفت 

او دنیا را محكوم داشت و در آن . از ھمھ زیركتر بود» ندگانیورش كن«ماكسیمیلیان فون كلینگر در میان 
ھاي خود لحني تند و خشن پیش گرفت، و مسئول امور اداري دانشگاه  در نمایشنامھ. مقامي واال یافت

دربارة او بود كھ . گونھ خوشیھاي جواني را تجربھ كرد و ھفتادونھ سال ھم زنده ماند او ھمھ. دورپات شد
ما در دختران آنچھ را كھ ھست دوست داریم، ولي در مردان جوان «: پرمعني را نوشت گوتھ این عبارت

كھ بھ سن ) ١٧٧۶(مشھورترین نمایشنامة كلینگر بھ نام یورش و جنبش » .دھند آنچھ را كھ نویدش را مي
این . بخشید» شتورم اونددرانگ«بیست وچھار سالگي نوشتھ شده بود نام و خلق و خوي خود را بھ 

داد كھ بھ امید یافتن مفرھاي آزاد براي خصایص فردي خود بھ  ایشنامھ عصیانگران اروپایي را نشان مينم
. نحوة بیان نمایشنامھ با احساسات لجام گسیختھ، و پیام آن نبوغ آزاد شده از ھمة قواعد بود. روند امریكا مي
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مشروع كاترین بزرگ ازدواج كرد، كلینگر در ارتشھاي اتریش و روسیھ خدمت كرد، با یكي از دختران نا
  .بھ استادي دانشگاه رسید، و بھ صورت یكي از ستونھاي كشور درآمد و مستقر شد

این رمان . را تكمیل كرد» شتورم اوند درانگ«) ١٧٨٧(ویلھلم ھاینسھ با نوشتن رماني بھ نام آردینگلو 
و میل بھ كسب قدرت را در جشن و  اعتنایي بھ اخالقیات، آنارشیسم، نیھیلسیم، كمونیسم، فاشیسم، بي

گوید جنایت اگر شجاعانھ باشد،  قھرمان داستان مي. طلبي و جنایت یكجا جمع كرده بود سروري از لذت
  . جنایت نیست، و تنھا جنایت واقعي ضعف است

بھ این ترتیب، آردینگلو ھروقت . این غرایز را ضد اخالقي تلقي كند، از ھدف اصلي دور خواھد افتاد
قید و بند  كشد؛ و در این شھوات بي كند یا آدم مي كرد یا فرصتي دست داد، زنان را از راه بھ در مي س ھو

او اعمال برجستة ھانیبال را توصیف، و از او بھ . بیند اندركار مي  خود، باالترین قانون طبیعت را دست
عمر خود حتي یك ساعت از  میلیونھا انسان كھ در سراسر«: پرسد كند و مي عنوان ابرمرد تجلیل مي

او یك اجتماع كمونیستي » زندگیشان مانند ھانیبال نبوده است، در مقایسھ با این یك نفر چھ ارزشي دارند؟ 
  . نھد با اشتراك زنان، حق رأي براي زنان، و پرستش عناصر طبیعت بھ عنوان تنھا مذھب را بنا مي

ھاي حاكم بر دیگران بھ این نھضت  ي از اندیشھا در گردباد آشفتة نھضت شتورم اوند درانگ، پاره
بیشتر رھبران نھضت از طبقة متوسط بودند و عصیان خود را بھ عنوان . تشخیص و نفوذ بخشیدند

اعتراضي علیھ امتیازات خانوادگي، تفرعن صاحبان مقام، و تجمل روحانیان عالیمقامي كھ با عشریة 
القول بودند كھ باید نسبت بھ وضع  آنھا ھمھ متفق. از كردندآراستند آغ پرداختي دھقانان بزم خود را مي

دھقانان، اعم از اینكھ سرف باشند یا آزاد، توجھ و ھمدردي شود؛ و كمال مطلوب در خصوصیات اخالقي 
خواستند كھ از مدپرستي و البسة عجیب خود، از احساساتي بودن  آنھا از زنان مي. مورد جستجو قرار گیرد

آمیز  كردند كھ در زندگي ھیجان طلبانة خود دست بكشند؛ و از آنھا دعوت مي ز تقدس تسلیمكردن، و ا و غش
آنھا مذھب را از نو و بھ عنوان الھامي االھي در روحي كھ . افكار آزاد شده و مردان قلندر شریك شوند

دانستند  یكي ميطبیعت را با خداوند . كردند نبوغ آن قسمتي از نیروي خالقھ و راز جھاني است توصیف مي
آنھا افسانة قرون وسطایي فاوست را بھ عنوان . كردند كھ طبیعي بودن یعني االھي بودن گیري مي و نتیجھ

شكند  ، اخالقیات، یا قوانین را درھم مي نشانة عطش فكري و جاھطلبي سوزاني كھ كلیة موانع سنن، رسوم
اي تحت عنوان فاوستس لبن  ل از گوتھ نمایشنامھبھ این ترتیب بود كھ مالرمولر مدتھا قب. كردند تلقي مي

علت این امر آن بود كھ من در ھمان ابتدا وي را بھ عنوان مردي بزرگ شناختم كھ «: نوشت و در آن گفت
كند و كوشش دارد  كند، افساري را كھ سرنوشت بر او زده است حس مي ھمة قدرتھاي خود را احساس مي
  » .شود بھ كناري افكند را دارد آنچھ را كھ مانع راه وي مي آن را بھ دور افكند، و شھامت آن

گوییھاي نھضت شتورم اوند درانگ آن را بھ عنوان نشانة بروز نوجواني فكري، و  شور و شوق و مبالغھ
این نھضت از پشتیباني عمومي . داشتند نداي اقلیتي كھ محكوم بھ رشد یافتن و آرام شدن است، مشخص مي
ن نھضت كھ در زمینة پیشروا. اند برخوردار نشد، زیرا سنت و مردم پیوستھ از یكدیگر پشتیباني كرده

فرانسھ » فیلسوفان«زندگي آلمان براي خود پایگاھي نیافتند، با شاھزادگان از در صلح درآمدند و مانند 
. معتقد بودند كھ حكمرانان روشنفكر رھبري آزاد فكري و اصالحات اجتماعي را بھ عھده خواھند گرفت

ھاي سوزان  تماس آمدند، خود را از شعلھ ھردر، گوتھ، و شیلر در دوران جواني خود با این نھضت در
  آتش آن عقب كشیدند، چنگالھاي خود را كوتاه 

  .مشرب وایمار را پذیرفتند و بالھاي خود را جمع كردند، و با احساس حقشناسي حمایت دوكھاي خوش
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آنھا سبك باروك را از . كردند مي آلمانیھاي این دوران در زمینة ھنر با فرانسویھا و ایتالیاییھا كامال برابري
میھنان دور از  ایتالیا و سبك روكوكو را از فرانسھ گرفتند، ولي بھ ایتالیا وینكلمان و منگس را دادند، و ھم

ھاي فرانسوي بھ مبلسازان  وطنشان داوید رونتگن، ژان ریزنر، و آدام وایسوایلر را پادشاھان و ملكھ
كھ » میزكاري«لیور براي  ٨٠‘٠٠٠ترتیب بود كھ لویي شانزدھم  دادند؛ بھ این فرانسوي ترجیح مي

ھاي  در مونیخ، كاخ جدید فردریك در پوتسدام، و خانھ»رزیدنتس«بناي . رونتگن ساخت، بھ وي پرداخت
كاري شده بودند، تا آنكھ در پایان  آلمانیھاي متمكن پر از مبل و اثاث بزرگ و سنگیني بودند كھ با دقت كنده

ھاي مایسن براثر  كارخانھ. ن سبك سبكتري از مبلسازان انگلیسي چیپندیل و شراتن اقتباس شداین دورا
چیني را  جنگ آسیب دیده بودند، ولي نیمفنبورگ، لودویگسبورگ، پوتسدام، و مراكز دیگر ھنرچیني و بدل

رقصیدند،  كھ مي - و زیباآور  ھاي كوچك نشاط بخاریھا، و میزھاي آلماني با پیكره ھا، پیش طاقچھ. ادامھ دادند
  .روح و طراوت یافتھ بودند -زدند خواندند، یا بوسھ مي آواز مي

مارتین كالوئر در ایام نخستین دولت وایمار . ھاي قابل تحسیني وجود داشتند در مقیاس بزرگتر، مجسمھ
لودویگ، . ددا اي از گوتھ ساخت كھ او جدي، با چشماني براق و مطمئن بھ خود، نشان مي مجسمة نیمتنھ

اي  اي كھ از شیلر ساخت موفقیت مشابھي بھ دست نیاورد؛ از آن بھتر مجسمھ فرزند مارتین، در مجسمھ
ساز  بھترین مجسمھ. دانكر از شیلر ساخت كھ اینك در یكي از میدانھاي شتوتگارت است است كھ یوھان فون

در . ساز دربار شد برلین مجسمھدر  ١٧٨٨آلمان در این دوران یوھان گوتفرید شادو بود كھ در سال 
فردریك  ١٨١۶در . پیكرة تمام قد اورا تراشید ١٧٩٣اي از سر فردریك ساخت، و در  وي مجسمھ ١٧٩١

كوچكتري از برنز درست كرد كھ شاھكاري فراموش نشدني است او ارابة پیروزي را از برنز براي 
یي كھ از شاھدخت لویز و خواھرش ھا در زمینة كار با مرمر، مجسمھ. دروازة براندنبورگ ساخت

  .ھاي باستاني را پیدا كردند فردریكھ ساخت تقریبًا زیبایي مجسمھ

توانست بیش از ده تن آنان را بھ ایتالیا بدھد و ھنوز نقاشان خوبي براي  آلمان آن قدر نقاش داشت كھ مي
توان آنھا را با ھم اشتباه  ھ بآساني ميالعده بودند ك خانوادة تیشباین در ھنر نقاشي چنان كثیر. خود داشتھ باشد

اش  برادرزاده. كاسل از لسینگ تصویري عالي كشید -یوھان ھاینریش تیشاین نقاش دربار ھسن. كرد
بورگ نقاشي  پطرز تیشباین در كاسل، رم، ناپل، پاریس، وین، الھھ، دساو، الیپزیگ، و سن فریدریش یوھان

  كارل آوگوست،  كرد و از فرزندان دوك
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  مركز اطالعات آلمان. ارابة پیروزي: یوھان گوتفرید شادو

 - ١٧٨٧یوھان ھاینریش ویلھلم تیشباین در سالھاي . وایمار گروه زیبایي بھ وجود آورد -حكمران ساكس
ھاي اطراف رم كشید، و پس از  در ایتالیا زندگي كرد، تصویر مشھوري بھ نام گوتھ در جلگھ ١٧٩٩

  .وك اوالنبورگ شدبازگشت بھ آلمان نقاش د

ساز، نقاش، حكاك، معلم، و پیشرو  در آلمان آدام فریدریش اوزر مجسمھ» حملھ بھ سوي ایتالیا«یك مبدأ 
وینكلمان مدتي در درسدن با او را زندگي كرد، نقاشیھاي او را . اصالح ھنر براساس سبك كالسیك بود

آن قدر كھ امكان داشتھ باشد انسان در «او :  مورد انتقاد قرار داد، خصوصیات اخالقي وي را ستود، وگفت
گوتھ در . اوزر بھ ریاست ھنرستان الیپزیگ منصوب شد ١٧۶۴در سال » .داند خارج از ایتالیا بداند، مي

  .آنجا از وي دیدن كرد و بھ تب عالقھ بھ ایتالیا دچار شد

او یك لھستاني بود . قرار داشت از ھنرمنداني كھ در آلمان باقي ماندند، دانیل كودوویكي در باالي فھرست
در . كھ در دانتزیگ بھ دنیا آمد، یتیم شد، و آموخت كھ براي امرار معاش طراحي، حكاكي، و نقاشي كند

وي زندگي مسیح را با مینیاتورھایي عالي . بھ برلین رفت و از ھمة جھات، بجز اسمش، آلماني شد ١٧۴٣
در حالي كھ خلق وخوي او بیشتر بھ ولتر نزدیك  كھ باعث شھرت ملي وي شدند مجسم ساخت و سپس،

  . اش ترسیم كرد كاالس و خانواده بود، تصویري بھ نام ژان

طراحیھاي او چنان مورد تقاضا بودند كھ سالھا تقریبًا ھیچ اثر ادبي عمده در پروس، بدون اینكھ توسط وي 
خودش مشغول : ش را مجسم كردبیت خوی  او در زیباترین حكاكي خود اھل. شد مصور شود، منتشر نمي

او با . كرد، و دیوارھا پوشیده از آثار ھنري بودند كار بود، ھمسرش با غرور پنج طفل خود را مراقبت مي
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در آثار . كستنر، كھ گوتھ وي را دوست داشت و از دست داد، ترسیم كرد قرمز تصویري از لوتھ یك گچ 
كند علت اینكھ  كھ وي را از ھوگارث متمایز ميوي نوعي ظرافت خطوط و لطافت احساس وجود دارد 

كنند این است كھ وي تصاویر متعددي از زندگي عادي ترسیم كرده است؛  اغلب او را بھ ھوگارث تشبیھ مي
اثر او بھ نام . گرفت اكثر اوقات وي از واتو الھام مي. كند ولي خود وي، بحق، این وجھ تشابھ را تقبیح مي

اندھندة ھمان تمایلي است كھ واتو نسبت بھ ھواي آزاد و پیچ وتاب مسحور كنندة وحش نش اجتماعي در باغ
  .البسة زنان داشت

آنتون گراف تصویري از كودوویكي بھ جاي گذارده است كھ او را متبسم، با موي مجعد، و تنومند نشان 
اشتھ و دارد نگاه اي از خویشتن ترسیم كرده است كھ سر از روي كارش برد چھره او ھمچنین تك. دھد مي
چھرة زیبایي كھ از  در تك. خواھد بھ مجلس رقص برود كند، ولي با لباسي كھ برتن دارد، گویي مي مي

در تصویري كھ از كورونا شروتر بازیگر نمایش كشید، غرور . ھمسرش كشید، بھ آن روح بیشتري بخشید
خاصي بھ اندام درشت خانم ھوفرات چھرة دیگري، با البسة زرین، شكوه  وي را خوب مجسم كرد، ودر تك

  . بومھ داد

  كارستنس بود كھ تعالیم وینكلمان را چھ از لحاظ  قرن آسموس یاكوب آخرین نفر در این نیم

   

  

  گالري ملي، برلین. لسینگ در جواني: یوھان ھاینریش تیشباین
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  موزة ھنري بیلدن، الیپزیگ. اجتماعي در باغ وحش: دانیل كودوویكي
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  موزة كاخ، وایمار. كورونا شروتر بازیگر: آنتون گراف
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  ماین- ام- ھنركده دولتي، فرانكفورت. ھاي اطراف رم گوتھ در جلگھ: یوھان ھاینریش ویلھلم تیشباین

او، كھ در . ظاھر و چھ از لحاظ باطن كامال فراگرفت، و احیاي ھنر كالسیك در نقاشي آلمان را تكمیل كرد
كرد؛ ولي  آمده ودر كپنھاگ و ایتالیا بھ مدرسھ رفتھ بود، بیشتر در لوبك و برلین كار ميشلسویگ بھ دنیا 

او . ھا و معماري باستاني كرد بھ ایتالیا بازگشت و خود را یكسره وقف بقایاي مجسمھ ١٧٩٢در سال 
. استدانست كھ گذشت زمان رنگ را از آثار ھنري یوناني زدوده و تنھا خطوط را باقي گذارده  نمي

وي از . موي خود را بھ مداد تبدیل كرد و ھدفش تنھا كمال شكل و قواره بود بنابراین، او مانند منگس قلم
شد، وتصمیم گرفت كھ بھ نیروي  نشستند ناراحت مي معایب جسماني مدلھایي كھ در كارگاه در برابرش مي

یر یونان، بھ صورتي كھ وي و ھایي از اساط از ترسیم خدایان یوناني و صحنھ. تخیل خود متكي باشد
پس از اینھا بھ مصور كردن آثار دانتھ و شكسپیر . برد كردند، لذت مي وینكلمان آنھا را نزد خود مجسم مي

شد كھ از رنگ و با روح بودن تصاویر  اش بھ خط و فرم پیوستھ باعث مي العاده عالقة فوق. روي آورد
ھاي خدایان  كالنژ تصویري ھمچون پیدایش روشنایي از پیكرهغافل شود؛ حتي ھنگامي كھ تقریبًا بھ سبك می

توانیم بھ خاطر اینكھ وي نقاشیھاي نمازخانة سیستین را بھ ھمان  كرد، ما تنھا مي در ذھن خود مجسم مي
رم عالقة وي را . آورد كھ موتسارت آھنگ آن را بھ یاد آورد، از او تمجید كنیم دقت و صحتي بھ خاطر مي

از آثارش یكي از وسیعترین و مشھورترین نمایشگاھھایي را كھ براي ھنرمند دوران معاصر جبران كرد و 
سھ سال بعد، او در رم درگذشت، در حالي كھ تنھا ). ١٧٩۵(تا آن وقت ترتیب یافتھ بودند بھ وجود آورد 

  .تواند آتشي سوزاننده باشد ھنر، مانند امور جنسي، مي. گذشت وچھار سال از عمرش مي چھل

. در تزیینات معماري پوتسدام و برلین در دوران فردریك كبیر خصوصیات نئوكالسیك تسلط داشتند
سھ . آغاز كرد و نگذاشت جنگ مانع اجراي این برنامھ شود ١٧۵۵فردریك بناي كاخ جدید خود را در 

باروك  در طراحي آن سھیم بودند؛ آنھا سبك كالسیك را با سبك - بورینگ، گونتارد، و مانگر - معمار
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كرد؛ تزیینات داخلي آن با  درآمیختند و بنایي بھ وجود آوردند كھ خاطرة كاخھاي روم باستان را تجدید مي
در برلین داراي رواقي بھ سبك » كلیساي فرانسوي«. ھاي سبك روكوكو فرانسوي برابر بودند بھترین نمونھ
اونگر ). ١٧٨۵ -١٧٨٠(آن افزودند گونتارد و شاگردش گئورگ اونگر یك برج كالسیك بھ . كالسیك بود

، كھ »دروازة براندنبورگ«. بر شكوه برلین افزود ١٧٨٠ - ١٧٧۴با ایجاد یك كتابخانة سلطنتي در سالھاي 
ایجاد كرد، بھ طور آشكار از روي پروپوالیا واقع در  ١٧٩١ - ١٧٨٨كارل النگھانس در سالھاي 

قریبًا سالم ماند، ولي ارابة چھار اسبة مشھوري را این دروازه در جنگ جھاني دوم ت.آكروپولیس درست شد
  .كھ شادو با آن زیبایي دروازه را كامل كرده بود از دست داد

خواھر فردریك، . ساختند شھرھاي دیگر آلمان بناھایي براي جا دادن بھ شاھزادگان، نجبا، و اجساد مي
-١٧۴۴(یب ساختھ شده بود زیبا كرد ویلھلمینھ، بایرویت را با كاخي كھ بھ سبك روكوكو بھ نحوي دلفر

  »اطاق آبي«لویي دو ري تاالر رقص و  - در كاسل، سیمون). ١٧٧٣

   

  

  مركز اطالعات آلمان. دروازة براندنبورگ: كارل گوتھارت النگھانس

در كنار رودخانة راین در ). ١٧۶٩حد (كاسل طرحریزي كرد  -باشكوه را در قصر الندگراف ھسن
؛ و در نزدیكي )١٧۶٩ - ١٧۵۵(پیگاگھ كاخ اعیاني بنرات را ساخت  كوالوس فوننزدیكي دوسلدورف، نی

  ). ١٧۶۴ - ١٧۶٢(لودویگسبورگ، فیلیپ دوالگپیر كاخ زیباي مونرپو را بنا كرد 
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IX - بعد از باخ  

یك . آمد آلمان بیش از ھر ملت دیگر، بجز ایتالیا، از لحاظ موسیقي پربركت بود و از آن بھ ھیجان مي
مدارس، موسیقي را تقریبًا ھمپایة مذھب و قرائت تدریس . بدون آالت موسیقي امري غیرعادي بود خانوادة

رفت، زیرا علم و فلسفھ، و شھرھا و صنایع، بھ افكار جنبة  موسیقي كلیسایي روبھ انحطاط مي. كردند مي
لي آواز بتدریج از افكن بودند، و دادند؛ سرودھاي مذھبي بزرگ لوتري ھنوز طنین دنیوي و غیرمذھبي مي

، زینگشپیل، و اپرا بھ خود )تصنیف(شد و جنبة آوازھاي عادي  صورت آوازھاي جمعي كلیسایي خارج مي
دوران جدیدي در زمینة آواز ) ١٧٨٢(یوھان پترشولتس با اثر خود بھ نام آوازھاي عامیانھ . گرفت مي

  .ھبر بالمنازع بودگشود، و از آن پس آلمان در زمینة بھ موسیقي درآوردن اشعار ر

اجرا كنندگاني مانند . سازي شد پیشرفت مكانیكي پیانو باعث گسترش كنسرت و پیدایش مھارت در موسیقي
، ١٧٨٩مارس  ١٠در . یوھان شوبرت، آبت فوگلر، یوھان ھومل شھرھاي بسیاري را تسخیر كردند

دانست كھ  او نمي. كرد ھومل، كھ در آن وقت یازده سال داشت، در درسدن یك رسیتال پیانو اجرا
ضمن كنسرت، او معلم سابق خود را دید و شناخت و ھمینكھ . موتسارت ھم در میان شنوندگان است

كننده راه خود را باز كرد و موتسارت را با ابراز مراتب گرم  اش تمام شد، از میان جمعیت تحسین قطعھ
بھ این علت كھ بھ مقام كشیشي منصوب فولگر لقب خود را ) كشیش(آبت . ارادت و شادي در آغوش گرفت

بھ عنوان یك . ؛ در مانھایم او، ھم كشیش دربار بود و ھم رھبر موسیقي آن)١٧٧٣(شده بود دریافت داشت 
نویسندة موسیقي، یكي از اصلیترین و متنفذترین نویسندگان قرن بود؛ بھ عنوان یك نوازندة زبردست ارگ، 

معلم وبر ومیربیر را تعلیم داد؛ و بھ عنوان فرستادة پاپ، با  رشك موتسارت را برانگیخت؛ بھ عنوان
پوشیدن جورابھاي آبي رنگ، بردن كتاب دعاي خود ھمراه نتھاي موسیقي خویش، و گاھي معطل نگاه 

  .داشت رسانید، مردم مانھایم را بھ خنده وامي داشتن شنوندگان براي آنكھ دعایش را بھ اتمام مي

شد كھ كریستیان كانابیخ بھ  این وقت از ھفتادوشش موسیقیدان برگزیده تشكیل مي ھیئت اركستر مانھایم در
اظھارنظر لرد فوردیس دربارة . كرد عنوان معلم، رھبر، و تكنواز ویولن، آن را با توانایي رھبري مي

یكي ارتش پروس بود، و : گفت كھ آلمان بھ دو علت در رأس ملل قرار داشت وي مي. آلمان مشھور بود
  اركستر گواند ھاوس در . یگري اركستر مانھایمد

سھ یا چھار و  - كنسرتھا بسیار عظیم بودند. الیپزیگ از اركستر مانھایم تنھا از لحاظ شھرت عقبتر بود
ھا، كلیساھا،  در تماشاخانھ -شدند گاھي شش كنسرتو جزو برنامھ بود؛ و این كنسرتھا در ھمھ جا اجرا مي

در این ھنگام سمفوني با كنسرتو از نظر تنوع و تعداد . ھا، و باغھاي عمومي دانشگاھھا، كاخھا، میخانھ
سازي پذیرفتھ  سمفوني بھ عنوان باالترین فرم موسیقي -حتي قبل از ھایدن -١٧٧٠كرد؛ تا سال  رقابت مي

  . شده بود

اول خود ھفت  او از ھمسر. نیمي از آھنگسازان معروف این دوران از خانوادة یوھان سباستیان باخ بودند
وي از . المللي رسیدند فرزند داشت كھ دوتن از آنھا، ویلھلم فریدمان و كارل فیلیپ امانوئل، بھ شھرت بین

ھمسر دومش سیزده فرزند داشت كھ دوتن از آنان، یوھان كریستوف فریدریش و یوھان كریستیان، در 
ب فرزندي بھ نام ویلھلم فریدریش یوھان كریستوف فریدریش صاح. اي رسیدند موسیقي بھ مقام برجستھ

بھ این ترتیب، یوھان سباستیان پنج نفر بھ جھان عرضھ داشت كھ . ارنست باخ شد كھ آھنگساز كوچكي بود
یكي از بستگان دور وي، یوھان ارنست باخ،در نزد استاد در . در تاریخ موسیقي مقامي بھ دست آوردند

نمازخانھ شد، و چند آھنگ از خود باقي گذارد كھ بھ الیپزیگ تحصیل كرد، در وایمار رئیس موسیقي 
  .دست فراموشي سپرده شدند

نخستین قسمت كالویة بین تامپره پدرش براي تعلیم وي نوشتھ . ویلھلم فریدمان باخ در وایمار بھ دنیا آمد
در سن بیست وسھ سالگي بھ . او بسرعت پیشرفت كرد و در سن شانزدھسالگي آھنگساز شد. شده بود
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وان نوازندة ارگ در زوفین كیرشھ در درسدن منصوب شد؛ و چون وظایفش در آنجا سبك بودند، چند عن
ھنگامي كھ بھ عنوان نوازندة ارگ در كلیساي لیب فراوان كیرشھ در . سونات، كنسرتو، و سمفوني نوشت

باخ «علت بھ  ھجده سال در آنجا ماند، و بھ این. ، حقوق و شھرتش افزایش یافت)١٧۴۶(ھالھ منصوب شد 
از كار  ١٧۶۴در سال . بعد از موسیقي، بیش از ھر چیز بھ میخوارگي عالقھ داشت. معروف شد» ھالھ

رفت و با اجراي برنامھ و گرفتن شاگرد،  خود استعفا كرد، و مدت بیست سال از شھري بھ شھر دیگر مي
در فقر  ١٧٨۴ر شد و در سال در برلین مستق ١٧٧۴در . كرد بدون اغراق، دست بھ دھان امرار معاش مي

  .در ھمانجا درگذشت

ھاي موسیقي خود را بھ ارگ و  كارل فیلیپ امانوئل باخ چپ دست بود و بنابراین ناچار بود اجراي برنامھ
، در سن بیست سالگي، وارد دانشگاه فرانكفورت شد و در آنجا از دوستي ١٧٣۴در . پیانو محدود كند

تلمان یكي از پدران تعمیدي او بود و قسمتي از نام خود را بر او . دگئورگ فیلیپ تلمان برخوردار ش
ھاي خود را در برابر گروھي كھ فردریك ویلھلم اول نیز  وي بعضي از ساختھ ١٧٣٧در سال . گذارده بود

دانست ولیعھد فردریك موسیقي دوست دارد، بھ راینسبرگ رفت وخود را  او كھ مي. جزو آنھا بود، نواخت
فردریك، كھ در این موقع پادشاه بود، او را  ١٧۴٠اما در سال . د، ولي نتیجة آني از آن نگرفتمعرفي كر

او ھمراھي كردن با فلوت . بھ عنوان نوازندة كالوسن در ھئیت اركستر نمازخانھ در پوتسدام تعیین كرد
  ناھماھنگ فردریك، 

پس از شانزده سال خدمت در . كننده یافت و پذیرفتن مرجعیت سلطنتي وي را در زمینة موسیقي، ناراحت
اثر او بھ نام تالش براي ھنر واقعي . این اركستر، براي كسب تخصص در تدریس از این كار دست كشید

ھایدن ھنرنمایي خود را با پیانو از . شاخص آغاز شیوة جدید نواختن پیانو بود) ١٧۵٣حد (پیانو نواختن 
: اظھار داشت» باخ برلین«با توجھ بھ ھمین جزوه دربارة روي جزوة وي كسب كرد، و موتسارت ھم 

ایم، و ھر شاگردي  دانیم، از وي آموختھ اوپدر است و ما پسران او؛ آن عده از ما كھ چیزي را بدرستي مي«
ھاي خود آگاھانھ از سبك كنترپوان پدرش  امانوئل در ساختھ» .كھ بھ این امر اعتراف نكند، حقھ باز است

رھبري موسیقي  ١٧۶٧در . تر بود، روي آورد ھ سبك ھوموفوني و شیوة ملودي، كھ سادهمنحرف شد و ب
ھایدن بھ  ١٧۵٩در . كلیسا را در ھامبورگ پذیرفت و بیست ویك سال بقیة عمر خود را در آنجا گذراند

ھ مرده ھامبورگ آمد كھ او را ببیند، ولي متوجھ شد كھ نامدارترین فرزند یوھان سباستیان ھفت سال است ك
  . است

یوھان كریستوف فریدریش باخ پس از تحصیل نزد پدرش و در دانشگاه الیپزیگ، در سن ھجدھسالگي 
لیپھ در بوكبورگ شد، و در سن بیست وشش سالگي بھ  -نوازندة خاص ویلھلم، كنت شاومبورگ) ١٧۵٠(

بار بود، آمدن ھردر واقعة مھم در مدت بیست وھشت سالي كھ وي در این در. ریاست ھیئت اركستر رسید
ھردر براي او متوني الھامبخش براي اوراتوریوھا، . بھ عنوان واعظ و سخنران بھ آنجا بود) ١٧٧١(

كرد، و در تغییرپذیري  یوھان كریستوف از روش و روحیة پدرش پیروي مي. كانتاتھا، و آوازھا تھیھ كرد
  . زمان ناپدید شد

وقتي پدرش مرد، وي . تیان باخ، بھ موسیقي ایتالیایي گرویدبالعكس، كوچكترین پسر بھ نام یوھان كریس
فقط پانزده سال داشت؛ بھ برلین فرستاده شد، و در آنجا برادر ناتني او ویلھلم فریدمان از او نگاھداري كرد 

در سن نوزدھسالگي بھ بولونیا رفت، و در آنجا كنتھ كاوالیره آگوستینولیتا خرج تحصیل . و بھ وي تعلیم داد
این جوان چنان فریفتة زندگي ایتالیایي و موسیقي . ي را، زیر نظر پدر روحاني مارتیني، پرداختو

در سال . ھاي خود را در درجة اول وقف كلیسا كرد كاتولیكھا شد كھ مذھب داد و مدت شش سال ساختھ
در خالل . فتیا» باخ میالن«در كلیساي بزرگ میالن بھ عنوان نوازندة ارگ گمارده شد و عنوان  ١٧۶٠

این احوال، اپراي ایتالیا حس جاھطلبي او را تحریك كرده بود كھ ھم در موسیقي غیرمذھبي برتري حاصل 
؛ كارفرمایان وي )١٧۶١(آورد  كند و ھم در موسیقي كلیسایي؛ وي در تورن و ناپل اپراھایي روي صحنھ

یوھان . وي در كلیسا سازش ندارندھا با مقام  ھاي عشقي این ساختھ در میالن شكایت داشتند كھ جنبھ
اي  ، و در آنجا اپراھایش براي مدتي كھ بھ نحو بیسابقھ)١٧۶٢(كریستیان پایگاه خود را بھ لندن منتقل كرد 
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او ورود .طولي نكشید كھ وي بھ عنوان معلم موسیقي ملكھ شارلوت سوفیا تعیین شد. طوالني بود، اجرا شد
خوشامد گفت و با او در نواختن پیانو قدري مزاح و بازي  ١٧۶۴ل موتسارت ھفتسالھ را بھ لندن در سا

  از این موسیقیدان، كھ اینك استاد ) موتسارت(پسربچھ . كرد

. بود، خیلي خوشش آمد و در ساختن سونات و اپرا و سمفوني راھنماییھاي متعددي از وي بھ دست آورد
در آنجا باردیگر موتسارت را . ل را اجرا كندباخ بھ پاریس رفت تا اثر خود بھ نام آمادي دوگ ١٧٧٨در 

. قدر از دیدن وي خوشحال شد كھ پانزده سال قبل از آن شده بود دید، و این جوان بیست ودو سالھ ھمان
من از صمیم قلب او . دھد او مرد درستكاري است و حق مردم را بھ آنان مي«: ولفگانگ بھ پدرش نوشت

  » .را دوست دارم

درگذشت تا ویلھلم فریدریش ارنست باخ كھ در سال  ١۶١٩اندان باخ، از فایت باخ كھ در رویھمرفتھ این خ
از میان تقریبًا شصت باخ از بستگان . فوت كرد، جالبترین خاندان در تاریخ فرھنگ و ھنر است ١٧۴۵

تن از  ھشتاي بودند؛  اند، پنجاه وسھ تن از آنان موسیقیدان حرفھ یوھان سباستیان كھ بھ اسم شناختھ شده
اجداد و پنج تن از اعقاب وي در چنان سطحي بودند كھ جا داشت مقاالت خاصي در فرھنگ موسیقي 

تني چند از پسران، در طول زندگي خود، بیش از یوھان سباستیان بھ شھرت و . دربارة آن نوشتھ شود
رده باشند؛ ھمة نھ اینكھ آنھا شھرت در زمینة موسیقي را در انحصار خود درآو. معروفیت رسیدند

گرفتند، و وقتي  اجراكنندگان موسیقي، مطابق معمول، در مدت حیات خود بیشتر مورد تحسین قرار مي
شدند؛ آھنگسازاني مانند كارل فریدریش فاش و كریستیان فریدریش شوبارت  مردند، زودتر فراموش مي مي

  .كردند از نظر شھرت با فرزندان باخ رقابت مي

برد . كنیم اي در سیر تكامل موسیقي مشاھده مي افكنیم، خطوط ویژه قرن ھجدھم نظري ميوقتي بھ نیمة دوم 
. ھاي سازي شد و قدرت روزافزون پیانو موسیقي را از قید تبعیت از كلمات آزاد كرد و سبب تشویق ساختھ

سباستیان یوھان ) پولیفوني(افزایش شنوندگان كنسرت و كاھش تسلط كلیسا آھنگسازان را از چند صدایي 
نفوذ اپراي ایتالیایي . باخ دور كرد و بھ سوي ھارمونیھاي جانشینانش، كھ درك آنھا آسانتر است، سوق داد

ھا  لیدكرد، و حال آنكھ براثر حركتي در جھت مخالف،  حتي در قطعات سازي بھ ساختن ملودي كمك مي
گلوك در نظر . حد اعالي عصیان علیھ اپراي ایتالیا در گلوك بروز كرد. اي دادند بھ آوازھا تركیب تازه

این . داشت موسیقي را تابع نمایشنامھ كند، ولي عمال بھ كمك موسیقي برارج و ارزش نمایشنامھ افزود
كنسرتو «. سحرآمیز بھ حد اعالي خود رسید يعصیان از طریق دیگر باعث تكوین زینگشپیل شد، كھ در ن

بھ صورت كنسرتو براي یك ساز تنھا و اركستر درآمد؛ سونات در آثار كارل فیلیپ امانوئل باخ » گروسو
ھمھ . و ھایدن فرم كالسیك خود را یافت، و كوارتت با پیمودن سیر تكاملي خود بھ صورت سمفوني درآمد

  .چیز براي بتھوون آماده بود

X - ر آلتھ فریتس د  

بر باالي ھمة این زندگي متنوع سیاست، مذھب، صنعت، سرگرمي، موسیقي، ھنر، علوم، فلسفھ، 
فردریك (شد كھ آلمان وي را در آلتھ فریتس  اي دیده مي نیكوكاري، و گناه، سیماي قھرمان سالخورده

آورترین آلماني عصر خود  تنامید، نھ اینكھ وي را دوست داشتھ باشد، بلكھ بھ عنوان حیر مي) سالخورده
او، كھ تنھا بھ این قانع نبود كھ بركشور و ھیئت نوازندگان خود حكومت كند، بھ قلم . كرد از وي تجلیل مي

. برد، و آرزوي آن را داشت كھ بھ عنوان یك شاعر و مورخ نیز مورد تحسین قرار گیرد ولتر نیز رشك مي
ذارد كھ عبارت بودند از ھفت جلد تاریخ، شش جلد شعر، سھ گ وي براي نسلھاي آینده سي جلد نوشتھ باقي

اشعارش بیشتر . جلد رسالة نظامي، دو جلد فلسفھ، و دوازده جلد مكاتبات كھ ھمھ بھ زبان فرانسھ بودند
او یكي از مورخان برجستة عصر خود . اند ھا گریختھ داراي ارزش موقتي و زودگذر بودند و از خاطره

خویش تاریخ اجدادش را تحت عنوان خاطراتي براي كمك بھ تاریخ خاندان در آغاز سلطنت . بود
من بر ھمة تعصبات «: گفت او مانند بیشتر مورخان مدعي بیطرفي بود و مي). ١٧۵١(براندنبورگ نوشت 
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ولي وقتي » ام؛  ام و شاھزادگان، پادشاھان، و خویشاوندان را بھ عنوان افراد عادي تلقي كرده چیره شده
  .كرد، از خود بیخود شد ویلھلم برگزینندة بزرگ را توصیف مي فردریك

این كتاب را كمي بعد از پایان نخستین . شاھكار ادبي او تاریخ زمان من حاوي شرح سلطنت خود وي بود
. آغاز كرد، و آن را، بھ فواصل، تا سالھاي آخر عمر خود ادامھ داد) ١٧۴٢ - ١٧۴٠(جنگ سیلزي 

كتابھاي ولتر بھ ھرچند كھ قسمت بسیاري از این كتاب را قبل از انتشار (فردریك، شاید تحت نفوذ ولتر، 
تاریخ علوم، فلسفھ، ادبیات، و ھنر ) نامھاي قرن لویي چھاردھم و رسالھ دربارة آداب و رسوم نوشتھ بود

سفھایي كھ لباس ارغواني برتن، وحقھ «او از اینكھ مقداري از كتاب را بھ . را در كتاب خود گنجانید
گیري كشف  ولي براي دنبالھ«: افزوده است اختصاص داده، پوزش خواستھ و» .بازاني كھ تاج برسر دارند

حقایق تازه، درك علل تغییر در اخالقیات و آداب، و مطالعة جریاناتي كھ براثر آنھا تاریكي بربریت از فكر 
انسانھا دور شده است، مسلمًا اینھا موضوعھایي ھستند كھ ارزش آن را دارند كھ افكار ھمة افراد متفكر را 

از ھابز، الك، و خداپرستان در انگلستان، توماسیوس و ولف در آلمان، و فونتنل و  او» .بھ خود جلب كنند
اي مھلك بر مذھب  این مردان بزرگ وشاگردان آنھا ضربھ«: گفت كرد و مي ولتر در فرانسھ تمجید مي

ت را عقل خرافا. كردند افراد بھ بررسي آن چیزھایي پرداختند كھ احمقانھ آنھا را پرستش مي. وارد كردند
فردریك، كھ » .سرنگون كرد، و خداپرستي، یعني پرستش سادة قادر متعال، پیروان زیادي بھ دست آورد

شمرد ولي شیفتة ادبیات فرانسھ بود، ھانریاد اثر ولتر را برتر از ایلیاد، و آثار  دولت فرانسھ را حقیر مي
ھوراس، و بوسوئھ را با دموستن برابر دانست؛ وي بوالو را با  ھاي سوفوكل مي راسین را واالتر از نوشتھ

  او زبان و . دانست مي

كوشید كھ حملة خود بھ سیلزي را  سخت مي. ستود كرد، و معماري آن را مي ادبیات آلماني را مسخره مي
ده «كرد كھ یك كشوردار اگر منافع حیاتي كشورش ایجاب كند، ممكن است از  معذور دارد، و احساس مي

بھتر است سلطان قول خود را نقض كند، ولي مردمش بھ ھالكت «: گفت او مي. دھم تخطي ورز» فرمان
. كرد تھدید مي ١٧۴٠امیدوار بود دیگران باوركنند كھ ھمین خطر ھالكت، مردم كشورش را در » .نرسند

دید كھ فرار  كرد كھ بھ عنوان یك سردار سپاه اشتباھات زیادي مرتكب شده است، ولي الزم نمي اعتراف مي
برروي ھم، این دو جلد كتاب در زمرة بھترین . ھاي خودش منظور كند   ود در مولویتس را در نوشتھخ

  .ھاي تاریخي اروپایي جدید قبل از گیبن بھ شمارند نوشتھ

او . كامال بھ پایان نرسیده بود كھ فردریك نوشتن تاریخ جنگ ھفتسالھ را آغاز كرد» جنگ ھفتسالھ«ھنوز 
ھایش بھ  بود بھترین مورخ لشكركشیھاي خود باشد، و مانند قیصر خود را در نوشتھمانند قیصر امیدوار 

كرد تا بھ این وسیلھ از ناراحتي صحبت كردن دربارة خود بھ عنوان  صورت شخص سوم خطاب مي
و باز، شاید ھم بھ دلیل بھتري، او سعي داشت كھ پیشقدمي متھورانة خود را در . شخص اول جلوگیري كند

ھاي حكومت داخلي  او دشمن بزرگ خود ماري ترزرا در كلیة جنبھ. دن مخاصمات توجیھ كندآغاز كر
سوزد و  در آتش جاھطلبي مي«كھ » این زن مغرور«ستود، ولي در روابط خارجي وي را بھ عنوان  مي

بتًا در میان یادداشتھاي نس. كرد محكوم مي» مایل است بھ ھدف افتخار و شكوه از ھر راھي كھ باشد برسد
و مرگ خواھرش در  ١٧۵٧ة لشكركشیھایش توقف كرد تا بر مرگ مادرش در  بیطرفانة خود دربار

اي از عشق و  اي كھ در آن او ویلھلمینھ را توصیف كرده است در حكم واحھ صفحھ. ماتم بگیرد ١٧۵٨
  .عالقھ در وادي جنگ و خونریزي بود

در طبیعت بشر چنین است كھ «. كھ كمتر شاگرد داردگیري كرد كھ تاریخ معلمي عالي است  او چنین نتیجھ
مانند؛ ھر نسل باید حماقتھاي  حماقتھاي پدران بر اطفالشان مكتوم مي. آموزد كس از تجربھ چیزي نمي ھیچ

ھركس تاریخ را بدقت بخواند، متوجھ خواھد شد كھ ھمان «: در جاي دیگر گفت» .خود را مرتكب شود
حتي اگر ھم انسان » .و فقط كافي است كھ انسان نام بازیگران را عوض كندشوند  ھا اكثر تكرار مي صحنھ

: گوید فردریك چنین مي. بیني بود توانست از گذشتھ پندبگیرد، ھنوز بازھم تابع حوادث غیرقابل پیش مي
كند كھ نوشتن تاریخ بھ معني تدوین حماقتھاي انسانھا و گردش  این خاطرات مرا بیش از پیش مطمئن مي«

  » .زند ھمھ چیز در حول این دو محور دور مي. خ بخت و اقبال استچر
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اي از درسھایي را كھ از  فردریك در آخرین وصیتنامھ كوشش داشت پاره) ١٧۶٨و  ١٧۵٢(دوبار 
او بھ آنھا اصرار كرد كھ ھدفھا و منابع . تجربیات خود بھ دست آورده بود بھ وارثان خود منتقل كند

از . ھاي موجود براي حفظ و توسعة پروس را مورد مطالعھ قرار دھند ن شیوهكشورھاي مختلف و ھمچنی
  لحاظ تأكید بر لزوم منظم نگاھداشتن ارتش، از شیوة پدر خود 

داد كھ بیش از درآمد خود خرج نكنند؛ براي فرانسھ كھ از لحاظ مالي  بھ وارثان خود ھشدار مي. كرد مي
كرد، و اندرز داد كھ افزایش درآمد نباید با وضع مالیاتھاي تازه بیني  بندوبار بود، دردسر سیاسي پیش بي

ھمة مذاھب، اگر . تأمین شود، بلكھ باید از طریق بھ حركت واداشتن كیفیت تولیدي اقتصاد صورت گیرد
ھمة مذاھب، اگر انسان در آنھا «ھرچند كھ  -صلح و آرامش را حفظ كنند، باید از حمایت برخوردار شوند

قدرت پادشاه باید مطلق باشد، ولي پادشاه باید » .ھاي كمابیش پوچ استوارند یك سلسلھ قصھ دقت كند، بر
چون پروس بھ علت كوچكي خود، در میان كشورھاي بزرگ مانند . خود را نخستین خدمتگزار كشور بداند
فاده كند ھنگري در خطرقرار داشت، پادشاه باید از ھر فرصت است - روسیھ، فرانسھ، و امپراطوري اتریش

كار را ترجیحًا بھ وسیلة تسخیر ساكس، پروس  و این - كھ پروس را گسترش دھد و بھ آن وحدت بخشد
نخستین نكتة مورد توجھ یك شاھزاده حفظ خود است، و دومین نكتھ «. لھستان، و پومراني سوئد انجام دھد

جاھطلبیھاي غیرآشكار، اعالم راه پنھان داشتن . كار مستلزم نرمش و ابتكار است این. بسط قلمرو خویش
پادشاه » .این شیوة ھمة كشورداران بزرگ بوده است. احساسات صلحجویانھ است تا لحظة مساعد فرا رسد

باید جانشین خود را براي حكومت آماده كند؛ باید ترتیبي بدھد كھ اشخاص روشنفكر او را تعلیم دھند نھ 
اتي خواھند كرد كھ ھدف آن تبدیل وي بھ صورت یك آلت اھل كلیسا، زیرا اھل كلیسا سرش را پر از خراف

چنین تعلیماتي باعث پدیدآمدن فكري متوسط خواھند شد كھ بزودي براثر فشار . مطیع كلیسا خواھد بود
ماري [ام، و اگر ملكة مجارستان  این آن چیزي است كھ من دیده«. مسئولیتھاي كشور درھم خواھد شكست

را مستثنا بداریم، ھمة شاھزادگان اروپا فقط سفھاي واالمقامي ] ل امانوئل اولشار[و پادشاه ساردني ] ترز
او لحن  ١٧۶٨وصیتنامة . كرد این مطلب ھنگامي نوشتھ شد كھ الیزابت بر روسیھ سلطنت مي» .ھستند

ني بی تري داشت، زیرا كاترین تا آن وقت جوھر خود را نشان داده بود و در این ھنگام فردریك پیش  مؤدبانھ
  .كرد كھ روسیھ خطرناكترین قدرت اروپا خواھد بود مي

 -كم برایش پیش آمد كھ برادرزاده و وارث احتمالي او بتدریج كھ بر سن فردریك افزوده شد، این سؤال كم
كنم،  من بھ خاطر شما تالش مي«: او نوشت. شایستگي وراثت حكمراني را دارد یا نھ - فردریك ویلھلم دوم

اگر شما تنبل و تنپرور باشید، آنچھ كھ من با این زحمت . آورم نیز بود آنچھ من بھ دست مي ولي باید بھ فكر
وي كھ حتي  ١٧٨٢و در سال » .ام در دست شما ذوب خواھد شد و از بین خواھد رفت آوري كرده جمع

ظرف دو سال دیگر … ام سستي بھ خرج دھد  اگر پس از مرگ من برادرزاده«: بدبینتر بود، نوشت
درست از آب درآمد، و علت آن ھم این نبود  ١٨٠۶این پیشگویي در ینا در » .روسي وجود نخواھد داشتپ

  .كھ فردریك ویلھلم زیاد ناتوان بود، بلكھ علت آن بود كھ ناپلئون خیلي توانا بود

  مقدار زیادي . ناپذیر شد  خود فردریك در سالھاي آخر عمر بھ نحو غیرقابل تحملي انعطاف

لسینگ بھ نیكوالي در . بھ مطبوعات داده شده بود، محدود كرد ١۵٧۶ي مطبوعات را، كھ قبل از از آزاد
تبدیل بھ این شده است كھ ھر انسان ھرقدر دلش بخواھد مطالب … آزادي برلین شما «: نوشت ١٧۶٩

صداي یك نفر از طرف مردم علیھ استثمار و استبداد … ولي بگذارید … . احمقانھ علیھ مذھب طرح كند
ھردر » ..آن وقت معلوم خواھد شد كھ توسري خورترین كشور اروپا امروز كدام است… خود را بلند كند

. روي گرداند» سرزمین استبدادي«از آن » وحشت«از موطن خود پروس انزجار داشت، و وینكلمان با 
این وصف، مردم بھ  با. از برلین دیدن كرد، از عدم محبوبیت پادشاه بھ حیرت آمد ١٧٧٨وقتي گوتھ در 

فردریك بھ عنوان پیرمردي كھ طي چھل وپنج سال حتي یك روز ھم از خدمت بھ كشور غفلت نكرده است 
  . گذاشتند احترام مي
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نفس، قولنج، و بواسیر  ھاي بیماري نقرس، تنگ حملھ. جنگ وصلح ھردو فردریك را فرسوده كرده بودند
در روزھاي . افزود سنگین و پر ادویھ بر شدت بیماریھایش مي او شدت یافتھ بودند، و تمایل وي بھ غذاھاي

اوت، در  ٢۴در . وي در نزدیكي برسالو ارتش خود را در سیلزي بازرسي كرد ١٧٧٨اوت  ٢۵تا  ٢٢
حالي كھ تنھا لباس عادي نظامي خود را در برداشت، مدت شش ساعت در باران سنگیني بر اسب خود 

او  ١٧٨۶در ژوئن . تگاه خود بازگشت، و دیگر اصال حالش خوب نبودخیس و لرزان بھ اقام. سوار بود
وي از مصرف داروھایي كھ برایش تجویز شده بودند شانھ . دكتر تسیمرمان را از ھانوور احضار كرد

دكتر تسیمرمان براي آرام . داد كرد، و مكالمات جالب دربارة ادبیات و تاریخ را بھ آن ترجیح مي خالي مي
استسقا نیز بھ . او كتاب انحطاط و سقوط امپراطوري روم نوشتة گیبن را بھ وي تجویز كردداشتن  نگاه

سینھ پھلو ھم این . ناراحتیھایش افزوده شد، و شكافھایي كھ براي كاھش آماس داده شدند تولید قانقرایا كردند
. ر سالگي درگذشتفردریك در سن ھفتادوچھا ١٧٨۶اوت  ١٧جانبھ را بھ كمال رسانید، و در  حمالت ھمھ

اش دفن شود؛ این فرمان  او خواستھ بود كھ در باغ سان سوسي در نزدیكي قبرسگھا واسب مورد عالقھ
. جدایي بھ انسانھا نادیده گرفتھ شد و او در كلیساي گاریزون در پوتسدام در كنار پدرش بھ خاك سپرده شد

فردریك رفت و در آنجا ایستاد، بھ سران وقتي كھ ناپلئون پس از شكست پروسیھا در ینا بھ كنار قبر 
  » .اگر او زنده بود، ما اكنون اینجا نبودیم«: سپاھش گفت

  فصل بیست و یكم

  

  كانت

١٧٢۴ - ١٨٠۴  

I  -  مقدمھ  

وقت ایمانوئل كانت را نداشتھ  اگر فردریك كبیر پا بھ عرصة ھستي نگذارده بود، امكان داشت كھ ما ھیچ
محدودة عقل تنھا براثر شكاكیت و رواداري مذھبي فردریك امكانپذیر  نقد عقل محض ومذھب در. باشیم
  .ظرف دو سال پس از مرگ فردریك، دولت پروس كانت را وادار بھ سكوت كرد. شدند

ھاي كلي خود  كانت، مانند فردریك، فرزند روشنگري بود و، با وجود ھمة عدم ثباتي كھ از نظر شیوه
كرد  ولي او نیز مانند روسو جزئي از نھضت رمانتیك بود و تالش مي. د بودكار بھ عقل پایبن داشت، تا پایان

را ) پیتیسم(او تورع . كھ عقل را با احساس، فلسفھ را با مذھب، و اصول اخالقي را با عصیان سازش دھد
سخنان . كریستیان فون ولف آمیخت) راسیونالیسم(از والدین خود كسب كرد و آن را با خردگرایي 

در كتاب امیل » اعالم ایمان كشیش ساووایي«فرانسھ را فراگرفت و آنھا را با » فیلسوفان«ز آمی بدعت
بینانة الك، الیبنیتز، باركلي، و ھیوم را بھ ارث برد و آنھا را در تالش خود  روانشناسي باریك. تركیب كرد

ود را با نظم و ترتیب زندگي خ. بھ منظور رھانیدن علوم از دست ھیوم و مذھب از دست ولتر بھ كار بست
او كھ در پروس شرقي تنھا و منزوي . طبقة متوسط تنظیم كرد و انقالب فرانسھ را مورد تحسین قرار داد

  .مانده بود، ھمة جریانات فكري عصر خود را احساس، و آنھا را یكجا جمع كرد

و پر از » صاففرانسة عاشق آسمان «، در محلي كھ دور از )١٧٢۴آوریل  ٢٢(كانت در كونیكسبرگ 
اند،  در مورد منشأ اسكاتلندي خانوادة كانت تردیدھایي ابراز شده. بخار آب دریا بود، چشم بھ جھان گشود

از اسكاتلند بھ پروس ) دانم بھ چھ علت نمي(در پایان قرن پیش «گوید كھ پدربزرگش  ولي خود كانت مي
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) »خداوند با ما«بھ معناي (كرد؛ ایمانوئل پدرش یوھان گئورگ كانت با آنارویتر ازدواج » .مھاجرت كرد
  او نام تعمیدي . چھارمین فرزند از یازده فرزند آنھا بود

  

  ایمانوئل كانت: حكاكي كارل بارت روي طرح شتوبھ

تغییر داد تا آلمانیھا  Kantبھ  Cantخود را از قدیس روز تولدش گرفت وصورت نام خانوادگي خود را از 
این فرقھ، مانند فرقة . بار آمدند) پیتیستھا(ھمة افراد خانواده در میان تورعیان . آن را تسانت تلفظ نكنند

گذاشت، و معتقداتش  متودیسم انگلستان، تكیھ كالم خود را روي ایمان، توبھ، و توسل مستقیم بھ خداوند مي
  .شد و كشیش واسطة آن بود فرق داشت ا انجام ميبا پرستش سنتي آیین لوتري كھ در كلیس

ایمانوئل از سن ھشت . تأسیس كرده بود» مدرسة فردریكي«یكي از واعظان تورعي در كونیگسبرگ یك 
شد، و  ساعات كار مدرسھ ھر روز از پنج ونیم بامداد آغاز مي. سالگي تا شانزدھسالگي بھ این مدرسھ رفت

صبحھا . یافت نظور شده بود؛ ھریك از ساعات درس با یك دعا پایان مينیم ساعت وقت براي دعا و نماز م
تاریخ بیشتر از . شد، كھ در آن تكیھ كالم روي آتش دوزخ بود یك ساعت وقت صرف تعلیمات دیني مي

ھا بیشتر بھ عبارت مذھبي  یكشنبھ. شد روي عھد قدیم، و زبان یوناني صرفًا از روي عھد جدید تدریس مي
التحصیالن فضیلت، و در  این برنامة آموزشي طوري بود كھ در بعضي از فارغ. فتندیا تخصیص مي

كانت بعدھا از این حجم زیاد تقوا و . كرد اي افسرده ایجاد مي بعضي دیگر ریا، و شاید در بیشتر آنھا روحیھ
ستولي آورد، ترس و رعشھ بر او م گفت وقتي آن ایام را بھ خاطر مي وحشت اظھار انزجار كرد و مي

  .شد مي
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. اش مارتین كنوتسن بود در اینجا معلم مورد عالقھ. وي بھ دانشگاه كونیگسبرگ رفت ١٧۴٠در سال 
كنوتسن آثار خداپرستان . كنوتسن، ھر چند كھ خود تورعي بود، كانت را با خردگرایي ولف آشنا كرد

اي  پرداخت و پاره آنھا بھ بحث مي كرد، ولي دربارة ھا را محكوم مي انگلیسي را خوانده بود؛ او این نوشتھ
ھنگامیكھ كانت، پس از شش . كم در یكي از شاگردانش باقي گذارد تردیدھاي مربوط بھ خداپرستان را دست

سال تحصیل در دانشگاه، دعوت شد بھ سلك كشیشان لوتري درآید، و با وجودي كھ وعدة ترفیع سریع و 
در  -در عوض مدت نھ سال با فقر بھ سرآورد. متناع كردواگذاري یك شغل راحت بھ او داده شده بود، ا

بیشتر  ١٧٧٠عالقة او تا سال . داد كرد و بھ مطالعات خود ادامھ مي ھاي خصوصي تدریس مي خانواده
  . لوكرتیوس از نویسندگان مورد عالقة وي بود. متوجھ علوم بود تا االھیات

در دانشگاه تدریس » معلم خصوصي«بھ عنوان  كانت درجة دكترا دریافت داشت و اجازه یافت ١٧۵۵در 
مدت پانزده سال بھ این . پرداختند  الزحمة او وجوھي بودند كھ دانشجویان بھ میل خود بھ وي مي حق. كند

او در . در این مدت كارآموزي طوالني، دو بار تقاضایش براي استادي رد شد. وضع نامطمئن ادامھ داد
كرد ازدواج كند،  گاه جرئت نمي ھیچ. كرد بھ یك پانسیون دیگر نقل مكان مي فقر باقي ماند و از یك پانسیون

داد كھ شاید  دربارة موضوعات بسیار متنوعي درس مي. اي نداشت و تا سن پنجاه ونھ سالگي از خود خانھ
علت آن تمایل بھ جلب تعداد بیشتري شاگرد بود؛ ناچار بود براي بقاي خود مطالب خویش را با وضوح و 

بایست با كانت بھ عنوان یك نویسنده، كھ با وجود گمنامي  كانت بھ عنوان یك معلم مي. وشني بیان داردر
  خود

، سي )١٧۶۴ -١٧۶٢(ھردر، كھ از جملھ شاگردان وي بود . شھرت بسار یافت، تفاوت بسیار داشتھ باشد
  : اي حاكي از حقشناسي وي را چنین توصیف كرد سال بعد با خاطره

او در عنفوان جواني شھامت . ام كھ فیلسوفي را بشناسم كھ معلم من بود خوش را داشتھ من این بخت
ناصیة گشاده و . پرنشاط جواني را داشت، و این كیفیت، بھ عقیدة من، تا سنین باالي كھولت باوي باقي ماند

وي از . دمتفكرش جایگاه شادي و نشاط حاكي از آرامش، و صحبتش پراز اندیشھ و بسیار آموزنده بو
آمیز بھره داشت، و درسھایش، ھم آموزنده و ھم بسیار  گویي، ظرافت طبع، و تخیالت شوخي امتیاز بذلھ

كرد،  و ھیوم انتقاد مي… اي كھ از آثار الیبنیتز، ولف، باومگارتن  او با ھمان روحیھ. سرگرم كننده بودند
ھاي روسو را نیز بھ ھمان  نوشتھ. پرداخت يبھ بررسي دربارة قوانین طبیعي نیوتن، كپلر، و فیزیكدانان م

گونھ تعصب یا حرمت نام كسي، در  اي، و ھیچ دارودستھ یا فرقھ  ھیچ… . داد ترتیب مورد توجھ قرار مي
او مستمعین خود را تشویق . جھت مخالفت با گسترش و پیشبرد حقیقت، كوچكترین تأثیري در وي نداشت

این مرد، كھ . كھ خودشان فكر كنند؛ استبداد با طبع وي بیگانھ بودساخت  كرد و بمالیمت مجبورشان مي مي
تصویر وي در نظرمن . كنم، ایمانوئل كانت است من نام وي را با حداعالي حقشناسي و احترام یاد مي

  . مجسم است و در نزدم عزیز

اوریم، او را بھ خاطر بی) ١٧٨١(اگر قرار بود كانت را از روي آثار قبل از پنجاه و ھفت سالگي وي 
ھر چند كھ در آن موقع ھنوز این دو اصطالح  - كردیم تا یك فیلسوف بیشتر بھ عنوان یك دانشمند مجسم مي

ھایي دربارة ارزیابي حقیقي نیروھاي پویا  اش اندیشھ نخستین اثر منتشر شده. از یكدیگر متمایز نبودند
طور كھ دكارت  آن(ي یك جسم در حركت باید عبارت است از بحثي عالمانھ دربارة اینكھ آیا نیرو) ١٧٢٧(

طور كھ الیبنیتز  آن(گیري شود، یا  یعني جرم ضرب در سرعت اندازه mvبا فرمول ) و اویلر عقیده داشتند
این كار از ناحیة جواني بیست و سھ سالھ . یعني جرم ضرب در مجذور سرعت mv2با فرمول ) گفت مي

اي نوشت دربارة اینكھ آیا مدت زمان گردش زمین بھ دور  ي مقالھھفت سال بعد، و. بسیار قابل توجھ بود
در ھمان سال كانت مطلب دیگري تحت عنوان پرستش دربارة . یابد یا نھ خود براثر جزر و مد تغییر مي

شود منتشر كرد؛ در اینجا، نگراني امروزي ما دربارة كاھش روزانة انرژي  اینكھ آیا زمین سالخورده مي
  . ماد آیندة زمین مورد بحث قرار گرفتھ استخورشید و انج
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، این جوان با تھور سي ویك سالھ اثري بھ نام تاریخ عمومي طبیعت و ١٧۵۵اي در سال  در رسالة برجستھ
این رسالھ بھ طور گمنام انتشار یافت و بھ فردریك كبیر اھدا شد؛ شاید كانت از . نظریة آسمانھا ارائھ كرد
او ھمة اعمال . ھي بیم ایجاد دردسر داشت و امیدوار بود پادشاه از وي حمایت كندناحیة دانشمندان علوم اال

، ولي استدالل كرد كھ نتیجة این اعمال، بھ علت ھماھنگي و  زمین و آسمان را تابع قوانین مكانیكي دانست
مسي كانت براي توصیف مبدأ منظومة ش. كند زیبایي خود، وجود عقلي مافوق ھمة عقلھا را ثابت مي

  : خود را بھ این نحو بیان داشت» فرضیة سحابي«

  من عقیده دارم كھ كلیة مواد منظومة شمسي ما در آغاز بھ صورت عناصر اولیة خود تجزیھ

… . و در این فضا، اجرام تشكیل شده از آن عناصر اكنون در گردشند… شدند و ھمة فضا را پر كردند
عناصر … . توانست دوام داشتھ باشد اي مي ي تنھا براي لحظھدر فضایي كھ چنین پر شده بود، آرامش جھان

اي كھ از نوع چگالترند بھ كمك نیروي جاذبة خود ھمة موادي را كھ داراي چگالي كمتري  پراكنده شده
اند، در آن  خود این عناصر بھ اضافة آن موادي كھ با خود تركیب كرده. كنند باشند از اطراف خود جمع مي

اینھا نیز بھ ھمان ترتیب . شوند شوند كھ درآنجا ذراتي از نوع بازھم چگالتر یافت مي مي گونھ نقاطي جمع
  .یابد شوند، و این جریان ھمین طور ادامھ مي بھ ذرات بازھم چگالتر ملحق مي

كنند و، بھ علت مبارزة خود با  كھ بھ كمك آنھا این ذرات را دفع مي… ولي طبیعت نیروي دیگري دارد
این … . .آورند كھ بھ اصطالح زندگي جاوداني طبیعت است بھ، آن حركتي را بھ وجود مينیروھاي جاذ

بھ خاطر . كند دار تجلي مي نیروي دفع در كشساني بخارھا، سیالن اجسام تندبو، و پخش ھمة مواد الكل
ركت كند سقوط كنند، در ح اي كھ آنھا را جذب مي ھمین نیرو است كھ عناصري كھ امكان دارد بھ نقطھ

شوند، و بھ این ترتیب سقوط عمودي آنھا بھ یك حركت دوراني در اطراف  خود از خط مستقیم منحرف مي
  . شود كنند منجر مي مركزي كھ بھ سمت آن سقوط مي

ھایي از سیارات و خورشیدھا جمع شده و یا در حال   كانت عقیده داشت كھ ھمة ستارگان در چنین منظومھ
  ».رود گاه كامل نیست؛ پیوستھ پیش مي خلقت ھیچ«: مھمي نیز افزود او عبارت. جمع شدن ھستند

در آن كرد، بھ ھمان  ١٧٩۶ارائھ شد، ھمچنین اصالحي كھ الپالس در  ١٧۵۵این فرضیة سحابي، كھ در 
ھاي بعدي دربارة مبدأ خلقت با آن رو بھ رو ھستند؛  اندازه با اشكال و ایراد رو بھ رو است كھ بیشتر نظریھ

رسالة كانت دربارة كیھانزایي، بھ عقیدة « شناس مشھور كھ در قید حیات است،  ا، بھ عقیدة یك ستارهمع ھذ
براي ما اھمیت این رسالھ در نشان دادن این است كھ » .من، عالیترین خالصة عیني علم تا آن زمان بود

كوشید تا روش علمي را  مي كانت یك عالم رازور ما بعدالطبیعھ نبود، بلكھ مردي بود كھ مسحور علم بود و
  .این جوھر تالشھاي وي تا پایان عمرش بود. با معتقدات مذھبي سازش دھد

آرامشش كامال بھ ھم خورده بود،  ١٧۵۵او، كھ مانند ولتر از فاجعة زلزلة لیسبون در سال  ١٧۵۶در سال 
رئوس «تحت عنوان مطلبي  ١٧۵٧در . سھ مقالھ دربارة زلزلھ و یكي دربارة نظریة بادھا منتشركرد

مطلب دیگري بھ نام  ١٧۵٨منتشر ساخت؛ و در » مطالب و اعالم یك دوره درس دربارة جغرافیاي طبیعي
اش گسترش یافتھ  ھاي مورد عالقھ سپس، در حالي كھ زمینھ. انتشار داد» فلسفة جدید حركت و سكون«

بھ ) ١٧۶۴(» امراض سر«، و )١٧۶٢(، قیاس )١٧۵٩(ھاي كوتاھي دربارة خوشبیني  بودند، رسالھ
او چنین اظھارنظر كرد كھ افزایش تقسیم كار و تخصص مشاغل » امراض سر«در مورد . چاپخانھ فرستاد

اي تحت  ، او با رسالھ١٧۶٣در سال . ممكن است موجب تكرارھایي یكنواخت، و در نتیجھ جنون شود
واضح بود كھ او از متزلزل . ت گذاشتعنوان تنھا زمینة ممكن براي اثبات وجود خدا پا بھ دنیاي االھیا

  ، ھشت سال پس از ١٧۶۴در . بودن معتقدات مذھبي خود ناراحت است

  .تحت عنوان مالحظاتي دربارة احساس آنچھ زیبا و واالست انتشار داد
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شناسي نیز گسترش دھد؛ او با این اندیشھ  افتاد كھ كیھانزایي تكاملي خود را بھ زیست گاھي او بھ فكر مي
ا بود كھ اشكال جدید براثر تغییراتي كھ در شرایط زندگي حاصل شده است بتدریج از تكامل اشكال آشن

اند؛ و این نظر را پذیرفتھ بود كھ جسم انسان بدوًا با حركت روي چھاردست و پا  قدیمیتر بھ وجود آمده
من «: كرد و گفتشناسي سراسر مكانیستي خودداري  با این وصف، او از ارئة یك زیست. انطباق داشت

اي براي توضیح  نیز گاھي وارد این ژرفا شده و نیروھاي مكانیكي كور طبیعي را بھ عنوان زمینھ
ولي من پیوستھ . توانم راھي براي رسیدن بھ این نظریة ساده و طبیعي بیابم ام كھ مي ام، و معتقد بوده پذیرفتھ

آمیز بر اقیانوس  ام كھ با این وضع مخاطره دهاي ساختھ و بھ این ترتیب ترجیح دا از عقل، كشتي شكستھ
بتازگي مقاالت نو ) نویسندة سفرھاي بارون مونخاوزن(رودولف راسپھ » .ھا طي طریق كنم بیكران اندیشھ

منتشر  ١٧۶۵دربارة ادراك انساني اثر الیبنیتز را، كھ مدتھا مفقوداالثر بود، كشف كرده و آن را در سال 
ست این اثر را بھ زبان فرانسھ بخواند و خواندن در آن سوق دادن وي بھ سوي توان ساختھ بود؛ كانت مي

او بھ طور كامل از عالقة خود بھ علوم دست نكشید و حتي . نقش داشت) اپیستمولوژي(شناسي  معرفت
ولي كشمكش دایم میان . اي تحت عنوان دربارة كوھھاي آتشفشان در ماه نوشت مقالھ ١٧٨۵درسال 

  .و االھیات موروثي او را وادار كرد كھ سازشي میان این دو در فلسفھ جستجو كندمطالعات علمي 

براي استادي منطق و  ١٧٧٠اش تا حدودي معلول پیشنھادي بود كھ در سال  گیري تازه شاید این جھت
ھ تالر، ك ١۶٧سالي  - كار براي مردي چھل وشش سالھ كم بود حقوق این. بھ او شد) متافیزیك(مابعدالطبیعھ 

ارشد «و » عضویت در ھیئت رئیسھ«خدمات جنبي از قبیل . تالر رسید ٢٢۵بتدریج بھ  ١٧٨۶تا سال
رسم بر این بود كھ ھر استاد جدیداالنتصاب یك . تالر رسانید ٧٢۶بھ  ١٧٨٩حقوقش را در » استادان

دربارة صورت « كانت موضوع مشكلي را انتخاب كرد بھ نام. سخنراني افتتاحیھ بھ زبان التیني ایراد كند
را، كھ ھنوز در ) اسكوالستیك(وي الفاظ و اصطالحات مدرسي . »و اصول دنیاي محسوس و معقول

دنیایي بود كھ حواس آن را » دنیاي محسوس«منظور او از . دانشگاھھاي آلمان متداول بودند، بھ كار برد
. نیز توصیف كرد» اي ظواھردنی«یا » دنیاي عرضي«كنند؛ او بعدًا این عبارت را بھ صورت  ادراك مي
شود؛ بعدًا او این عبارت را بھ  دنیایي بود كھ بھ وسیلة فكر یا عقل درك مي» دنیاي معقول«ھدفش از 
ما برسر آنیم كھ جھان محسوس را با بھ كار بردن . تعریف كرد» قابل تفكر«یا » دنیاي ذاتي«صورت 

مورد آن دریابیم؛ و برآنیم كھ دنیاي قابل تصور را مفاھیم ذھني زمان و مكان از راه ریاضیات و علوم در 
با رفتن بھ ماوراي حواس، از طریق فكر و مابعدالطبیعھ، و با رفتن بھ عرصة منابع و علل مافوق حس 

بھ این معني كھ زمان و مكان : در اینجا كانت تزھاي اساسي خود را مطرح كرد. جھان محسوس درك كنیم
  ، بلكھ صورتھایي از ادراكند اشیاي عیني یا محسوس نیستند

كھ در طبیعت ذھن بشر و ساختمان آن فطریند؛ و ذھن انسان ھم گیرندة انفعالي احساسات و محصول آن 
  .ھاست نیست، بلكھ عاملي فعال است كھ داراي وجوه ذاتي و قوانین فعالیت براي تبدیل احساسات بھ اندیشھ

تلقي » دربارة آن مطالب بیشتري در اثر بعدي باید گفتھ شودمتني كھ «كانت این رسالة بدوي را بھ عنوان 
دھد كھ این  بھ ماركوس ھرتس نوشتھ شد، نشان مي ١٧٧١اي در سال  این اظھار وي، كھ در نامھ. كرد مي

وي پس از دوازده سال كار برروي این . فیلسوف در ھمان وقت طرح نقد عقل محض را در سر داشت
ن را بھ جھانیان عرضھ، و بھ كارل فون تسدلیتس وزیر آموزش و پرورش آ ١٧٨١رسالة عظیم، در سال 

تسدلیتس، مانند پادشاه، از فرزندان عصر . و امور كلیسایي در دوران سلطنت فردریك كبیر تقدیم كرد
اگر دانشمندان االھیات معاني نھفتھ در پشت . كرد روشنگري آلمان بود و از آزادي جراید حمایت مي

فھمیدند  گیریھاي بظاھرعادي و متعارف وي را مي ض و مبھم كانت، و ھمچنین مفھوم نتیجھھاي غام واژه
شدند كھ او یكي از مخربترین تحلیلھایي را كھ تا كنون از االھیات مسیحي شده ارائھ داشتھ  و متوجھ مي

  .شد است، در آن صورت، حمایت وزیر آموزش از كانت داراي ارزش بسیاري مي
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او بھ موزس مندلسون . اگر جھانیان این كتاب را مشكل بیابند، ممكن است علت آن روش كار كانت باشد
نتیجة تعمقي است كھ دست كم مدت دوازده سال مرا بھ خود «با آنكھ این كتاب ) ١٧٨٣اوت  ١۶(نوشت 

ساندم؛ و در حالي كھ دقیقترین مشغول داشت، من ظرف چھار یا پنج ماه، با نھایت شتاب، آن را بھ پایان ر
توجھ را بھ محتواي آن كردم، زیاد بھ روشن ساختن یا آسان كردن آن براي درك خواننده نپرداختم، و 

كردم  ام، زیرا اگر مدت بیشتري معطل شده بودم و كوشش مي وقت ھم از این تصمیم خود پشیمان نبوده ھیچ
گاه بھ اتمام  كار اصوال ھیچ گیرد درآورم، شاید این آن را بھ نحوي كھ بیشتر مورد توجھ عموم قرار

بیان ھر مطلب بھ طور روشن مستلزم صرف وقت است، و كانت مطمئن نبود كھ وقت الزم را » .رسید نمي
: گفت مي. كننده خودداري كرد كھ مبادا بر حجم كتابش بیفزاید او مخصوصًا از ذكر امثلة روشن. داشتھ باشد

توان براي استفادة عمومي  ا از نظر مردم عادي الزم است، و این اثر را ھرگز نميگونھ امثلھ تنھ این«
بھ این ترتیب، وي براي اھل فن نوشت، و ساده كردن و قابل فھم شدن آن را بھ امید » .مناسب ساخت

ان ولف آثاري فلسفي بھ زبان آلماني نوشتھ بود، این زب باآنكھ قبل از وي كریستیان فون. دیگران گذاشت
ھا فاقد ظرافت الزم بود و عبارات و  ھنوز از نظر عبارتبندي و بیان تفاوتھاي مختصر افكار و اندیشھ

كانت تقریبًا در ھرقدم ناچار بود یك ترجمة آلماني براي یك لفظ التیني . اصطالحات فني مشخصي نداشت
  بسازد، و در بسیاري از موارد حتي زبان التیني نیز 

او با دادن معاني تازه بھ . كاریھایي كھ وي مایل بود بیان دارد، نداشت تمایز و ریزهالزم را براي وجوه 
. كرد كلمات قدیمي، و گاھي ھم فراموش كردن تعریفھاي تازة خود، خوانندگان خویش را سردرگم مي

یكصد صفحة اول بھ نحوي قابل تحمل روشن است؛ ولي بقیة آن خرمني از آتش فلسفي است كھ خوانندة 
  .بیند اوارد جز دود چیزي از آن نمين

توانست بداند كھ نقد عقل محض عبارت است  چھ كسي مي. خود عنوان كتاب نیز نیاز بھ روشن كردن دارد
و » تحلیل«نھ تنھا ) كریتیك(از یك بررسي انتقادي و عادالنھ دربارة عقل مستقل از تجربھ؟ منظور از نقد 

. است» داوري كردن«ند لغت اصلي آن در یوناني كھ بھ معني نیز بود، مان» داوري«، بلكھ »تشریح«
كانت بر آن بود كھ احساس، ادراك، تصور، و عقل را توصیف، و براي ھریك از آنھا حدود و حیطة 

تواند مستقل از ھرگونھ تجربة تأیید  عالوه بر آن، وي امیدوار بود نشان دھد كھ عقل مي. مناسبي تعیین كند
وشش، یا اینكھ یك  شود سي دانیم شش ضربدر شش مي نش ببخشد، مانند وقتي كھ ما ميكننده بھ انسان دا

یعني از معرفت اولیات، معرفتي كھ بھ  - » عقل محض«اینھا مثالھایي از . معلول باید یك علت داشتھ باشد
توان عقل  مياستعداد معرفتي را كھ از اصول اولیات برآید «: گوید او مي. ھستند - برھان تجربي نیاز ندارد

كانت معتقد بود كھ » .دھد محض نامید و بررسي عمومي امكان و حدود آن نقدعقل محض را تشكیل مي
كرد كھ  را در بر خواھد گرفت، و احساس اطمینان مي) متافیزیك(گونھ بررسي كلیة مسائل مابعدالطبیعھ  این
» .كم كلید حل آن فراھم نشده باشد دست حتي یك مسئلة مابعدطبیعي وجود ندارد كھ در این نقد حل نشده یا«

  ».ھاي او را رد كنند، بلكھ آن است كھ آنھا را نفھمند این نیست كھ گفتھ«اندیشید كھ تنھا اشكال وي  او مي

اي واداشتھ بود؟ ممكن بود انسان فكر كند كھ تجلیل نھضت  چیز او را بھ چنین ماجراجویي متھورانھ  چھ
و ضربة  -فرانسھ دایر براینكھ ایمان باید تابع عقل باشد» فیلسوفان«ض فر - روشنگري فرانسھ از عقل

اي كھ بھ این ترتیب بھ االھیات مسیحي وارد شده بود علتي بود كھ كانت را برانگیخت تا  ویران كننده
طور كھ در مقدمة چاپ دوم  این انگیزه، ھمان. درصدد مطالعة منشأ، نحوة عمل، و محدودیتھاي عقل برآید

سازد كھ دشمن برگزیدة  ب گفتھ شده است، نقش خود را در این مورد ایفا كرد؛ ولي پیشگفتار روشن ميكتا
یعني كلیة نظامھاي فكري، اعم از سنتي و بدعتي، كھ بدون دلیل  -بود، از ھر نوعش كھ باشد» جزمیت«او 

ود آیین مسیحیت و فلسفة او كریستیان فون ولف را كھ درصدد برآمده ب. موشكافي شده تكوین یافتھ باشند
در نظر . الیبنیتز را صرفًا از طریق عقل بھ اثبات برساند، بھ عنوان بزرگترین فیلسوف جزمي ذكر كرد

كانت، كلیة تالشھایي كھ براي اثبات صحت یا كذب مذھب از طریق عقل محض بھ عمل آید، انواع جزمیت 
نخست درصدد بررسي انتقادي دربارة خود عقل  ھستند؛ و او ھر دستگاه علمي یا فلسفي یا مذھبي را كھ

  .داشت محكوم مي» جزمیت مابعدالطبیعھ«برنیامده باشد، بھ عنوان 
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منتشر  ١٧۵۵شاید پژوھش در فھم انساني كھ ترجمة آلماني آن در  -گوید كھ با خواندن آثار ھیوم مي. است
الل كرده بود كھ ھرگونھ تعقل بھ مفھوم ھیوم استد. گونھ تفكرات موشكافي نشده بیدار شد از خواب این - شد

كنیم؛ و  ھا را ادراك مي علت بستگي دارد؛ و ما، در تجربیات علمي، نھ خود علیت، بلكھ فقط توالي پدیده
استوار ھستند كھ آن ھم یك فرض  - یعني علت - بنابراین ھمة علوم، فلسفھ، و االھیات بر اساس یك تصور

كنم كھ اظھارات دیوید  من بصراحت اعتراف مي«: كانت نوشت. شدهفكري است، نھ یك واقعیت دریافتھ 
بار، چند سال پیش، خواب جزمي مرا برھم زدند و بھ تحقیقات من در زمینة فلسفة  ھیوم بود كھ نخستین

رھا ساختن مفھوم علت از وضع ناھنجار ناشي از فرض نامطمئن » .اي دادند نظري جھت كامال تازه
گفت تنھا با  ل آنكھ ھیوم مفھوم علت را در چنین وضعي رھا كرده بود؟ كانت ميچگونھ امكان داشت، حا

نشان دادن اینكھ علت از اولیات، یعني مستقل از تجربھ، و یكي از آن مقوالت یا قالبھاي فكر است كھ 
توان مفھوم علت را از وضع  ذھن انسان است، مي -ھرچند نا الزامًا ذاتي - قسمتي از ساختمان فطري

بھ این ترتیب، او درصدد برآمد از طریق بررسي انتقادي شدیدي كھ در عین حال عقل . دادھنجار نجات نا
بازگرداند، را ھم شرح دھد و ھم حدود آن را تعریف كند و اختیارات آن را تعریف كند و اختیارات آن را، 

جزمیت، شكاكیت، و بررسي  - این سھ مرحلھ. جزمیت ولف و شكاكیت ھیوم را با شكست رو بھ رو سازد
  .جدیدند  بھ نظر كانت، سھ مرحلة صعودي در تكامل فلسفة -انتقادي

برد تا سخنان خود را  بندي را دوست داشت و كلمات بلند بھ كار مي كانت، كھ تعاریف، وجوه تمایز، و طبقھ
مستقل، و از (، ماوراي تجربي )مبتني بر تجربھ(تجربي  -كوتاه كند، ھمة دانش را بھ دو گروه تقسیم كرد

، بھ این مفھوم كھ نوعي »شود آغاز مي«او قبول داشت كھ تمام دانش باتجربھ ). این جھت ماوراي تجربھ
یده داشت ھمینكھ تجربھ آغاز احساس باید قبل از عملیات فكر قرار گیرد وآن را بھ تحرك وادارد؛ ولي عق

. كند تجربھ را قالبریزي مي) قوة ادراك(شود، ساختمان ذھن از طریق شكلھاي ذاتي درك بیواسطھ  مي
شكلھاي ذاتي درك بیواسطھ یا مستقیم قابلیتھایي كلي ھستند كھ تجربھ را در احساس بروني ما بھ صورت 

  .آورند مكان، و در حساسیت دروني ما بھ صورت زمان در مي

اند و آن را قالبگیري  بھ ھمین ترتیب، براي ادراك یا فكر نیز شكلھایي ذاتي وجود دارند كھ مستقل از تجربھ
تایي  سازي غیر عاقالنھ و قابل ایرادي بھ چھار گروه سھ نامید و با قرینھ» مقوالت«كنند؛ كانت آنھا را  مي

  : تقسیم كرد

علت و (، علیت )جوھر و عرض(ذاتیت  -دوگانھ در نسبت ایجاب، سلب، و تحدید؛ سھ مقولة - در كیف
امكان و امتناع، وجود و عدم،  - ؛ و سھ مقولة دوگانھ در جھت)فعل و انفعال(، مشاركت و تقابل )معلول

ادراك عبارت است . آید ھر ادراك تحت یك یا چند شكل از این اشكال اساسي فكر درمي. ضرورت و اتفاق
كلھاي ذاتي زمان و مكان تعبیر و تفسیر شده باشد؛ دانش عبارت است از از احساسي كھ بھ وسیلة ش

تجربھ قبول انفعالي . بھ صورت یك حس تشخیص یا یك تصور درآمده باشد» مقوالت«ادراكي كھ بھ وسیلة 
  .كند  تأثرات عیني بر حواس انسان نیست، بلكھ محصول ذھن است كھ فعاالنھ بر مادة خام احساس عمل مي

شید تا با درآوردن ارتباط علت و معلول، نھ بھ صورت یك واقعیت عیني، بلكھ بھ عنوان یك شكل كانت كو
ذاتي فكر، شكاكیت ھیوم دربارة علیت را خنثا كند، و عقیده داشت كھ این ارتباط، بھ صورتي كھ وي 

ین وصف، این با ا. اطمیناني تصورات تجربي نیست دارد، جدا و مستقل از تجربھ است وتابع بي عرضھ مي
بھ این ترتیب . توانیم تجربھ را بدون آن درك كنیم ارتباط جزئي الزم از ھمة تجربیات است، زیرا ما نمي

تواند آن را فراھم  اي نمي تصور علت، ماھیت وجوب را در بردارد، كھ ھیچ تجربھ«: گوید است كھ او مي
كلمات علم را از آن محدودیت خفتبار احتمال و بازي با » قلمفرسایي«كرد كھ با این  كانت تصور مي» .كند

كرد كھ در حقیقت این ذھن بشر  وي استدالل مي. كھ ھیوم علم را بھ آن محكوم كرده بود، نجات داده است
كند، نھ طبیعت و این كار را از طریق بخشودن كیفیات كلیت  را مسجل مي» قوانین كلي طبیعت«است كھ 

انجام  - مانند تعمیمھاي ریاضیات -شوند، بھ بعضي از تعمیمھاي ما و وجوب، كھ بھ طور عیني درك نمي
اگر خود . كنیم گذاریم، برقرار مي  خود ما آن نظم و ترتیب در ظاھر را، كھ نام آن را طبیعت مي«. دھد مي

دادیم، ھرگز این نظم و  ما، بھ علت ماھیت ذھن خودمان، بدوًا این نظم و ترتیب را در ظواھر قرار نمي
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ھاي ذھنیي ھستند كھ از  قوانین طبیعت ھستیھاي عیني نیستند، بلكھ ساختھ» .یافتیم یب را در ظاھر نميترت
  .نظر سر و كار داشتن باتجربھ مفیدند

بھ این مفھوم، ایدئالیستھا در این ادعاي خود كھ . گیرد تمام دانش شكل و قالب تصورات را بھ خود مي
چون ما ماده را تنھا از طریق . تصوراتمان نیست محق ھستند، چیزي جز »براي ما«گویند جھان،  مي

كوشد تا آنچھ را كھ مستقیمًا  گرایي مي گرایي منطقًا غیرممكن است، زیرا ماده شناسیم، ماده تصوراتمان مي
ولي اگر ایدئالیستھا معتقد . بھ آنچھ كھ بھ طور مستقیم شناختھ شده تبدیل كند) تصورات(شناختھ شده است 

توانند  دانیم كھ احساسات مي چیز جز تصورات ما وجود ندارد، در اشتباه ھستند؛ زیرا ما مي كھ ھیچباشند 
توانیم علت كلیة احساسات را بیان كنیم، بدون اینكھ براي بسیاري از آنھا  موجد تصورات باشند، و ما نمي
شكلي   یعني محدود بھ - استھا یا ظواھر  چون دانش ما محدود بھ پدیده. یك علت خارجي را مسلم بدانیم

 -گیرد بھ وسیلة وجوه ادراك و تصور ما قالبگیري شد، بھ خود مي» پس از اینكھ«است كھ علت خارجي، 
  توانیم ماھیت عیني آن  ما ھرگز نمي

. شود آید، ولي ھرگز ادراك نمي ، باقي بماند؛ ذاتي كھ بھ تصور درمي)نومن(مرموز، یك ناپدیده » نفسھ في
  . ي وجود دارد، ولي در واقعیت نھایي غیرقابل شناخت استجھان خارج

ما ھرگز آن را بھ صورت وجودي، اضافھ بر حاالت ذھني . روح نیز واقعیت دارد، ولي قابل شناخت است
نفسھ است كھ الزامًا بھ عنوان واقعیتي در پس نفس  كنیم؛ روح نیز یك شيء في كنیم، ادراك نمي كھ درك مي

احساسش موجودیت . شود اخالقي، و در پس اشكال و فراگردھاي ذھن تصور ميانسان، در پس حس 
آگاھي از وجود . شود آمیزد وباعث تداوم شخصیت فردي مي با ھمة حاالت ذھني درھم مي) نفس(شخصي 

از ھمة تجربیات بھ انسان نزدیكتر است؛ و ما بھ كمك ھیچ شاھكاري از نیروي ) خویشتن شناسي(خود 
رسد كھ یك روح غیرمادي بتواند  بھ نظر غیرممكن مي. یم آن را بھ صورت مادي تصور كنیمتوان تخیل نمي

توان این عقیده را داشت كھ واقعیت غیرقابل  بریك جسم مادي اثر گذارد و از آن متأثر شود؛ ولي مي
ت، فرق نفسة دروني، كھ روح اس قدرھا ھم با آن شيء في شناخت در پس ماده ممكن است از نظر كیفیت آن

  . نداشتھ باشد

كھ روح فردي ) طور كھ ولف كوشش داشت ثابت كند آن(توان با عقل محض یا نظري ثابت كرد  نمي
توان خالف این معتقدات را  فناناپذیر است، یا اراده آزاد است، یا خداوند وجود دارد؛ ولي با عقل ھم نمي

تنھا براي آن مجھزند عقل و مقوالت ). طور كھ بعضي از شكاكان درصدد بودند چنین كنند ھمان(ثابت كرد 
توان آنھا   ھا بروني باشند یا دروني؛ نمي ھا یا ظواھر سروكار داشتھ باشند، اعم از اینكھ این پدیده كھ با پدیده

ھنگامي . بھ كار برد - یعني واقعیت در پس احساسات، یا روح در پس تصورات -نفسھ  را در مورد شيء في
» تنازع احكام«یا » استدالالت غلط«بت یا رد كنیم، دچار كنیم كھ احكام جزمي را ثا كھ ما سعي مي

و اگر معتقد باشیم كھ جھان سرآغازي داشت یا نداشت، اراده آزاد است یا آزاد نیست، یا یك . شویم مي
كانت با . ایم موجود واجب یا مافوق ھمھ وجود دارد یا ندارد، بازھم بھ ھمان ترتیب راه باطل پیموده

حداكثر چیزي كھ «گیري كرد كھ  تدالل طرح جھاني را بیان داشت، ولي چنین نتیجھفصاحتي غیرعادي اس
كند  است، كھ پیوستھ از جور نبودن مصالحي كھ با آن كار مي› معمار‹ تواند ثابت كند وجود یك استدالل مي

  » .كھ ھمھ چیز تابع فكر او باشد› خالق‹ با مشكل روبھ رو است؛ نھ یك 

وقتي كھ آزادي اراده، بقا، و وجود  - كننده قانع ماند اي چنین گیج توان بھ نتیجھ با این وصف چگونھ مي
توان رد كرد؟ كانت مصرانھ اعتقاد دارد كھ چیزي  توان اثبات، و نھ مي خداوند را با عقل محض نھ مي

مادي عمیقتر از عقل وجود دارد، و آن ھم آگاھي غیرقابل انكار ما از این است كھ آگاھي، ذھن، و روح 
توانیم  آزاد است؛ و ما نمي) ھرقدر ھم كھ بھ نحوي مرموز و غیرمنطقي باشد(نیستند؛ و اراده تا حدودي 

مدتھاي زیاد بھ این فكر قانع باشیم كھ جھان تسلسلي بیمفھوم از تكامل و زوال است و اھمیت اخالقي و 
  گوید تا حدودي از  كنیم؟ كانت مي توانیم تمایل خود را بھ ایمان توجیھ ما چگونھ مي. ذھن ذاتي ندارد
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كند و بھ ما سالمت فكري در زمینة فلسفي و  ھا بھ ما راھنماییھایي مي علت كھ ایمان در تعبیر و تفسیر پدیده
  .توانیم این تمایل را توجیھ كنیم بخشد، مي آرامش مذھبي مي

وجود آنھا ناشي از درایتي » گویي«ھمة چیزھایي كھ در جھان ھستند باید چنان درنظر گرفتھ شوند كھ 
بھ این ترتیب، تصور وجود خداوند در واقع تصوري كمك كننده بھ . است كھ مافوق ھمة درایتھا قرار دارد

كند،  یعني فرضي است كھ بھ كشف و فھم كمك مي[كشف حقایق است نھ تصوري نمایشگر ونشان دھنده 
باید ھمھ چیز را طوري در نظرآوریم كھ در قلمرو االھیات، ما … ]. دھد ولي خود چیزي نشان نمي

 - در وراي خود عقلي واحد، مافوق ھمھ، و خودبسنده) خود جھان محسوس(مجموع ھمة ظواھر » گویي«
دارد، زیرا در پرتو تصور این عقل خالق است كھ ما استفادة  -یعني دلیل قائم بھ ذات، اصیل، و خالق

تنھا تصور … . ھ حد اعالي گسترش ممكن آن تأمین شودكنیم ك را چنان ھدایت مي» خود«تجربي از عقل 
مبتني بر اصول «دھد، بھ مفھوم مطلق، تصوري  مشخصي كھ عقل صرفًا نظري دربارة خداوند بھ ما مي

كند، بلكھ فقط تصور چیزي را بھ  است؛ یعني عقل اعتبار عیني چنین تصوري را تعیین نمي» خداپرستي
  .واجب و مافوق ھمة واقعیات تجربي استآورد كھ زمینة وحدانیتي  بار مي

آورتر از این براي اعتقاد مذھبي این است كھ چنین اعتقادي براي اصول   ولي، بھ عقیدة كانت، دلیل الزام
بدون … اگر یك وجود ازلي متمایز از جھان وجود نداشتھ باشد، اگر جھان «. ناپذیر است اخالقي اجتناب

مانند ماده از بین رفتني باشد، در آن صورت … آزاد نباشد، و اگر روح  اي باشد، اگر ارادة ما آفریننده
اگر قرار باشد كیفیات اخالقي و نظم » .دھند ھمة اعتبار خود را از دست مي› اخالقي‹ تصورات و اصول 

شد اجتماعي صرفًا متكي بر بیم از قانون نباشند، ما باید از اعتقاد مذھبي حمایت كنیم، حتي اگر ھدف این با
خدایي » دانیم گویي مي«كھ این اعتقاد بھ صورت یك اصل تنظیم كننده باشد؛ ما باید طوري رفتار كنیم كھ 

ما «عالوه بر آن، بھ عنوان كمكي بھ فكر و اخالقیات، . وجود دارد، روح ما فناناپذیر، و ارادة ما آزاد است
كھ بدون چنین انتسابي (بھ خداوند حق داریم كھ علت دنیا را بھ صورت انتساب زیركانة صفات بشري 

نشان دھیم، یعني خداوند را بھ صورت موجودي ارائھ ) توانیم دربارة آن ھیچ فكر دیگري داشتھ باشم نمي
نماییم كھ داراي فھم و احساسات خشنودي و ناخشنودي و تمایالت و امیالي است كھ با این فھم و احساسات 

  » .مطابقت كند

دھد و ناخرسند  كند و مكاتب فكري مخالف را دلداري مي گیري مي قد مشھور نتیجھبھ این ترتیب است كھ ن
توانستند استدالل كنند كھ كانت آگئوستیسیم را توجیھ كرده است، و نیز  شكاكان مي. گذارد باقي مي

از توانستند از اینكھ وي خداوند را بھ عنوان مكمل دستگاه پلیسي بھ مقام خود بازگردانده است، ابر مي
اي بھ آنھا وارد شده بود، وي را بھ خاطر اینكھ تا این حد بھ  دانشمندان االھیات، كھ ضربھ. تحقیر كنند

كردند، و از اینكھ مذھب ظاھرًا توانستھ است از مرحلة خطرناك  ایمانھا حق داده شده است سرزنش مي بي
كارل راینھولد این وضع  ١٧٨۶در . كردند عبور از ذھن پر پیچ وخم كانت جان بھ در برد، شادي مي

  :آشفتھ را چنین توصیف كرد

٧٣۴-١٠  

كند،  از ناحیة جزم اندیشان بھ عنوان تالش شكاكي كھ بنیان ایقان تمام دانش را ویران مي» نقد عقل محض«
آمیز كھ درصدد است نوعي تازه از جزمیت برفراز  اي از پندار تفرعن از ناحیة شكاكان بھ عنوان نمونھ

اي كھ با زیركي  الطبیعھ بھ عنوان حیلھ اي نظامھاي قبلي برپا سازد؛ از طرف معتقدان بھ مابعدھ ویرانھ
را بدون ) ناتورالیسم(گرایي  جا كند و طبیعت ھاي تاریخي مذھب را جابھ طرحریزي شده است تا شالوده

اي فلسفة محتضر اي بر بحث و جدل دایر كند؛ بھ وسیلة طبیعتگرایان بھ عنوان ستون نگاھدارندة تازه
گرایان بھ عنوان تكذیب واقعیت ماده از دید ایدئالیستي؛ و از طرف معتقدان بھ اصالت  ایمان؛ از جانب ماده

روح بھ عنوان محدودكردن غیرقابل توجیھ تمام دانش بھ جھان مجسم و مادي، كھ تحت عنوان قلمرو 
  … . تجربھ پنھان شده است، اعالم شده است
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موفقیت توأم با «مكاتب فكري بھ این كتاب حملھ كردند و باعث شھرت آن، ولو بھ صورت تقریبًا ھمة این 
حتي مشكل بودن درك آن باعث باال رفتن ارزش كتاب شد و آن را بھ صورت اعالم . شدند» بدنامي
طولي نكشید كھ كلمات بزرگ و درشت كانت در دھان . اي براي كلیة صاحبان افكار متجدد درآورد مبارزه

  . لیة دانشمندان بودك

آیا او ھمة اصطالحات مھم و . توانند مطالبش را درك كنند توانست بفھمد چرا منتقدان وي نمي او نمي
او با تجدیدنظر  ١٧٨٣در سال !) چرا، و چقدر ھم بھ طور متفاوت(اساسي را بكرات تعریف نكرده بود؟ 

تري داشت، بھ حمالتي كھ بھ وي  شكل سادهبندي نقد، و درآوردن آن بھ صورتي كھ بھ نظر وي  در جملھ
جویانھ پاسخ خود را مقدمھ براي ھمة مباحث آیندة مابعدالطبیعھ كھ  شد پاسخ داد؛ و با لحني مبارزه مي

او مدعي بود كھ قبل از نقد وي، مابعدالطبیعة واقعي . خواھند توانست بھ صورت علم ظاھر شوند نامید
ز نظامھاي فكري تدقیق انتقادي ابراز كار خود، یعني عقل، را در مقدمة یك ا  وجود نداشتھ است، زیرا ھیچ

توانند نقد را درك كنند، علتش شاید این باشد كھ  اي از خوانندگان نمي اگر پاره. كار خود قرار نداده بودند
چیز  در چنین صورتي، انسان باید استعدادھاي ذھني خود را صرف«آنھا آمادگي كامل را براي آن ندارند؛ 

این فیلسوف سالخورده، » .لزومي ندارد ھمة مابعدالطبیعھ را مطالعھ كنند«زیرا بھ ھرحال، » دیگري كند؛
رفت، بھ ھمان اندازه  بتدریج كھ مقدمھ پیش مي. توانست از جا در رود ھم شوخ بود وھم مغرور، و ھم مي

  .شد نقد مشكل مي

كانت . یگراندیشي را آزاد گذارده بود، ادامھ یافتاین بحث و جدل در دوران سلطنت فردریك كبیر، كھ د
در . اي دربارة رفعت مقام عقل و حق آن بھ برخورداري از آزادي بیان نوشتھ بود در نقد قطعات فصیحانھ

اي تحت عنوان روشنگري چیست؟  وي، كھ ھنوز بھ حمایت فردریك وتسدلیتس متكي بود، مقالھ ١٧٨۴
ھ عنوان آزادي و استقالل فكر تعریف كرد و شعار و اندرز خود را منتشر ساخت و نھضت روشنگري را ب

كاري اكثریت چنین بھ تعویق افتاده   او از اینكھ آزادي فكري براثر محافظھ. قرار داد» جرئت براي دانستن«
  كنیم  زندگي مي› روشنفكر‹ اگر ما بپرسیم كھ آیا در دوراني : (گفت كرد و مي است اظھار تأسف مي

او از فردریك بھ عنوان . كنیم است زندگي مي» روشنفكر شدن«ا تنھا در دوراني كھ در حال م» .است
خواھید  ھرطور مي«تجسم و حــامي نھــضت روشنگري آلمان و تنھا سلطاني كھ بھ اتباع خود گفتھ بود 

  . كرد ، ستایش مي» تعقل كنید

ولي . ك سیاست رواداري مذھبي را ادامھ دھدشاید این مطلب بھ این امید نوشتھ شده بود كھ جانشین فردری
ھنگامي كھ چاپ دوم نقد عقل محض . فردریك ویلھلم دوم بھ قدرت كشور بیشتر از آزادي فكر عالقھ داشت

اي  كانت قسمتھایي از آن را تعدیل كرد و كوشید تا بدعتھاي فكري خود را با مقدمھ) ١٧٨٧(آماده شد 
شوم، تا براي ایمان جایي باز ] نفسھ اشیاي في[ام كھ منكر دانش  الزم دیدهمن «: او گفت. مدافعانھ مالیم كند

، الحاد، آزاداندیشي، و )فاتالیسم(گرایي، اعتقاد بھ قسمت و تقدیر  تواند ریشة ماده تنھا انتقاد مي. شود
ن ولنر، ، یوھان كریستیان فو١٧٨٨ژوئیة  ٩در . كاري دالیلي داشت او براي احتیاط» .خرافات را قطع كند

وزیر امور كلیساي لوتري، یك فرمان مذھبي صادر كرد كھ صریحًا رواداري مذھبي را بھ عنوان عامل 
بند و بارشدن اخالقیات مردود دانست، و تھدید كرد كھ كلیة واعظان و معلماني را كھ از مسیحیت  بي

در چنین محیط . كشیدمتعارف و رسمي انحراف حاصل كنند، از منابر یا كرسیھایشان بھ زیر خواھد 
  .آمیزي بود كھ كانت دومین نقد خود را منتشر كرد ارتجاع

III  -  ،١٧٨٨نقد عقل عملي  

تواند آزادي اراده را ثابت كند، و  چون در نقد نخستین استدالل شده بود كھ عقل مطلق یا عقل محض نمي
رسید كھ اعمال عقل  ظر ميكرد، چنین بھ ن چون بھ عقیدة كانت اخالقیات چنین آزادیي را ایجاب مي

از آن بدتر، نھضت روشنگري با ابراز تردید دربارة . اند اي معقول كرده اخالقیات را مانند االھیات فاقد پایھ
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اگر قرار . وجود خداوندي كھ پاداش دھد و مجازات كند، اخالقیات را از شالودة مذھبي محروم ساختھ بود
توانست بھ حال خود باقي بماند؟ كانت حس  ریزند، تمدن چگونھ ميھاي دیرینة اخالقیات فرو بود این پایھ

اي عقالیي براي  كرد كھ خود وي، بھ عنوان یك مرد با ایمان دوران روشنگري آلمان، ناچار است زمینھ مي
وي در یك مقالة مقدماتي تحت عنوان اصول اصلي فلسفة اخالقیات تالشھاي . یك قانون اخالقي بیابد

راي مبتني كردن اخالقیات بر تجربیات یك فرد یا یك نژاد را مردود دانست؛ بھ عقیدة وي، آزاداندیشان ب
اصول اخالقي را از آن كلیت و مطلقیتي كھ اصول صحیح اخالقي ایجاب ) اكتسابي(گونھ مآخذ تجربي  این
روشن «: او با اعتماد بھ نفسي كھ از خصوصیات وي است، اظھار داشت. كنند محروم خواھند داشت مي

دومین اثر مھم وي بھ نام » .است كھ منشأ و موضع ھمة مفاھیم اخالقي تمامًا از پیش در عقل موجود است
در این كتاب اولیات اخالقیات . نقد عقل عملي در پي آن بود كھ آن موضع و منشأ را بیابد و روشن سازد

  مورد تجزیھ و تحلیل 

  .حلیل قرار داده بودكھ نخستین نقد اولیات دانش را مورد تجزیھ وت

آمر  كند كھ ھر فرد داراي یك وجدان، یك احساس وظیفھ، یك آگاھي از قانون اخالقي كانت استدالل مي
یكي : كنند دو چیز ذھن را با احساس تحسین وھراسي پیوستھ تازه و در حال افزایش پر مي«. است

این آگاھي اخالقي اغلب با » .ون ماآسمانھاي پرستاره در باالي سر ما، و دیگري قانون اخالقي در در
گیرد، ولي ما واقفیم كھ این آگاھي اخالقي در وجود ما عنصري  امیال لذتجویانة ما در تضاد قرار مي

این آگاھي محصول تجربھ نیست، بلكھ قسمتي از ساختمان رواني فطري ما و . واالتر از لذتجویي است
دادگاھي دروني است كھ در ھمة افراد و ھمة نژادھا  است و در حكم] ذكر شده در پیش[مانند مقوالت 

دھد كھ عمل  و این آگاھي، مطلق است؛ بھ طور باالشرط، بدون استثنا یا بھانھ بھ ما فرمان مي. وجود دارد
اي براي نیل بھ خوشبختي یا  صحیح را بھ خاطر نفس آن و بھ عنوان ھدفي در خود، و نھ بھ عنوان وسیلھ

  .امر آن قاطع است. دیگر، انجام دھیماي  پاداش یا فایده

ات بھ عنوان یك اصل  طوري عمل كن كھ دستور اراده«. گیرد این امر قاطع دو شكل بھ خود مي
یعني طوري عمل كن كھ اگر دیگران ھم ھمھ مثل تو عمل كنند، ھمھ چیز » .قانونگذاري كلي معتبر باشد

طریق «، و »قانون اساسي عقل عملي محض«) »قانون زرین«شكل دیگر (این . در مدار صحیح باشد
طوري عمل كن «: گوید كند مي است او در طریق دیگري كھ ارائھ مي» ).حسن نیت(وصول بھ ارادة خیر 

كھ انسانیت را، چھ در شخص خودت چھ در شخص دیگري، ھمیشھ بھ عنوان غایت تلقي كني نھ بھ عنوان 
كھ از آنچھ در اعالمیة حقوق بشر امریكا یا فرانسھ آمده  بھ این ترتیب، او اصلي را اعالم داشت» .وسیلھ

  .است انقالبیتر بود

اگر ما آزادي آن را نداشتھ باشیم كھ آنچھ را كھ . حسن تعھد اخالقي نشاندھندة اندكي آزادي اراده است
مكانیكي  ھایي در یك زنجیر ناگسستني علت و معلول خواھیم بكنیم یا نكنیم، و اگر اعمال ما تنھا حلقھ مي

توانستیم این آگاھي از تكلیف را داشتھ باشیم؟ بدون آزادي اراده، شخصیت بیمفھوم  بودند، چگونھ مي
شود؛ اگر زندگي فاقدمفھوم باشد، جھان ھم  طور مي شود؛ اگر شخصیت بیمفھوم باشد، زندگي ھم ھمین مي

را قبول دارد؛ آزادي انتخاب در ) مدترمینیس(كانت منطق ظاھرًا گریزناپذیر جبرگرایي . شود طور مي ھمین
تواند دخالت كند؟ پاسخ  ظاھرًا زیرفرمان قوانین مكانیكي است چگونھ مي) بھ اعتراف او(دنیایي عیني كھ 

اي است كھ  شود كھ قانون مكانیكي یك ساختة ذھني و طرح و نقشھ او متذكر مي. او شاھكار ابھام است
اي براي یكسان بودن نحوة عمل خویش نسبت بھ جھان  ن وسیلھذھن، از طریق مقولة علیت خود، بھ عنوا

ایم، و چون اعتراف  ھا محدود ساختھ چون ما مقوالت را بھ جھان پدیده. كند زمان و مكان، بر آن تحمیل مي
توانیم چنین پنداریم كھ قوانیني كھ  شناسیم، نمي  را نمي - ھا نفسھ در پس پدیده شيء في - ایم كھ جھان ذاتي كرده

ایم كھ در خود  و چون ما اعتراف كرده. داریم، براي واقعیت نھایي نیز معتبرند ھا عرضھ مي براي پدیده
  آگاھیم  -یعني جھان ادراكات و تصورات - اي خویش تنھا از وجود پدیده
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 توانیم فرض كنیم كھ قوانین علت و معلول، كھ ظاھرًا بر فعالیتھاي اطالعیم، نمي و از ماھیت روح ذاتي بي
كنند، در مورد خواستھاي واقعیت نھایي روحي كھ در پس  حكومت مي) از جملھ برمغز ما(جسم ما 

اي مكان و دستگاھھاي  در پس دستگاھھاي جھان پدیده. فراگردھاي ذھني ما قرار دارند نیز صادقند
زمان و تصورات زمان، ممكن است در جھان ذاتي متعلق بھ واقعیت نھایي دروني یا بیروني، كھ فاقد 

اعمال و تصورات ما ھمینكھ وارد جھان رویدادھاي قابل ادراك . مكان است، آزادي وجود داشتھ باشد
شوند؛ این اعمال و تصورات ممكن است ھنوز در مبدأ خود در روح  جسماني یا ذھني شوند، مشخص مي

ما » .وجود داشتھ باشندتوانند با ھم  مي… بھ این طریق، آزادي و طبیعت «غیرقابل ادراك، آزاد باشند؛ 
توانیم بحق آن را بھ عنوان اینكھ از ناحیة ماھیت آمرانة  توانیم این مطلب را بھ اثبات برسانیم، ولي مي نمي

بدون آن زندگي اخالقي ما نابود . شود، فرض كنیم حس اخالقي بھ طور ضمني و غیرمستقیم بیان مي
  .شود مي

ما نباید عقل عملي را بر عقل نظري مقدم داریم؟ علم، كھ ظاھرًا ما گوید از ھمة اینھا گذشتھ، چرا  كانت مي
گیریھا و  قماري برسر اعتبار دایمي نتیجھ - كند، مآال نظري است را بھ دستگاھھاي خودكار تبدیل مي

ماحق داریم احساس كنیم كھ اراده در انسان از تفكر اساسیتر است؛ تفكر . روشھایي كھ پیوستھ در تغییرند
اي است كھ اراده آن را براي كنارآمدن با جھان خارجي و مكانیكي ساختھ است، و نباید ارباب  وسیلھ

  . برد شخصیتي باشد كھ آن را بھ كار مي

دارد  دارد كھ اراده را تا حدودي آزاد پنداریم، ھمان گونھ مجاز مي ولي اگر احساس اخالقي ما را مجاز مي
ھاي  دھد كھ انگیزه احساس اخالقي ما را بھ سوي كمالي سوق مي كھ بھ بقاي روح نیز معتقد باشیم، زیرا

توانیم در زندگي كوتاه خود در كرة خاكي  كنند؛ ما نمي رو مي بھ لذتجویي ما آن را بكرات با ناكامیھایي رو
بھ بھ این كمال دست یابیم؛ پس باید چنین پنداریم كھ اگر در دنیا عدالتي وجود داشتھ باشد، باید پس از مرگ 

خداوند وجود دارد، و این امر را نیز عقلي عملي . ما ادامة حیات داده شود تا بھ ھدف اخالقي خود برسیم
كنیم كھ توازن میان  خوشبختي این جھان ھمیشھ با فضیلت ھمگام نیست؛ ما احساس مي. كند تضمین مي

ور امكانپذیر است كھ خدایي فضیلت و خوشبختي درجایي بازگردانده خواھد شد؛ و این امر تنھا با این تص
بھ این ترتیب، وجود علتي براي ھمة طبیعت، كھ از خود طبیعت «. وجود دارد كھ این سازش را انجام دھد

  .نیزاز اصول مسلم عقل عملي است» متمایز وشامل اصل ھماھنگي دقیق خوشبختي با اخالقیات باشد،

كھ احساس و قانون اخالقي را از خداوند ناشي او بھ جاي این: كانت شیوة عمل متداول را وارونھ ساخت
ما باید . ، خداوند را از احساس اخالقي استنتاج كرد)طور كھ دانشمندان االھیات معتقد بودند آن(بداند 

فرامین خودسرانة یك ارادة بیگانھ، بلكھ بھ عنوان قوانین اساسي ھر ارادة «تكالیف خود را نھ بھ عنوان 
  ولي چون آن اراده و خداوند » .نفسھ آزاد بپنداریم في

ما نباید اعمال اخالقي را بھ این علت كھ فرامین خداوند ھستند اجباري تلقي كنیم، بلكھ آنھا «. االھي بپذیریم
  .را بھ این علت فرامین االھي بدانیم كھ نسبت بھ آنھا تعھدي دروني داریم

اند، شاید بھ سبب این باشد كھ كانت در تالش  دهكنن اگر ھمة این تفكرات مبتني بر اراده كمي نامفھوم و گیج
نقد عقل محض در . خود بھ منظور سازش دادن میان افكار ولتر و روسو شور وشوق زیادي نداشت

تواند آزادي اراده، فناناپذیري، یا وجود خداوند را ثابت كند، از  نمي) مطلق(اعتراف بھ اینكھ عقل محض 
ت در اصول روسو در زمینة ضعف عقل، تقدم احساس، و اشتقاق مذھب ولي كان. ولتر ھم پیش افتاده بود

از احساس اخالقي بشر، راه گریزي محتمل از آگنوستیسیسم، از ھم گسیختگي اخالقي، و دستگاه پلیسي 
در زمینة علوم اخالقي بیدار كرده » خواب جزمي«او عقیده داشت كھ روسو وي را از. ولتر یافتھ بود

نقد نخستین بھ نھضت روشنگري . ھیوم در زمینة مابعدالطبیعھ او را بیدار كرده بودطور كھ  است، ھمان
ترین  آلمان داشت، و دومي بھ نھضت رمانتیك؛ تالش بھ منظور سازش دادن این دو یكي از زیركانھ

ھاینھ موجد این تالش را احساس نگراني از جھت نیازھاي عمومي . اقدامات در تاریخ فلسفھ بود
سپس ایمانوئل «گرید؛  این استاد مستخدم با وفاي خود، المپھ، را دید كھ برمرگ خداوند مي: دانست مي
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كانت برسر رحم آمد و خود را نھ تنھا فیلسوفي بزرگ، بلكھ ھمچنین مردي خوب نشان داد و با لحني كھ 
داشتھ باشد،  المپة سالخورده باید خداوندي: نیمي از روي عطوفت و نیمي دیگر از روي تمسخر بود گفت

تواند تا آنجا كھ بھ سھم من مربوط است، وجود  بھ این ترتیب، عقل عملي مي. وگرنھ خوشبخت نخواھد بود
  ».خداوند را تضمین كند

IV -  ،١٧٩٠نقد قضاوت  

بایست از استدالالت خود ناراضي بوده باشد، زیرا در اثري بھ نام نقد قضاوت بھ  قاعدتًا خود كانت ھم مي
در برابر آزادي اراده بازگشت و بھ مسئلة كشمكش میان اعمال مكانیكي ) غیرارادي(ال مكانیكي مسئلة اعم

اي دربارة زیبایي، واالیي،  و اعمال مبتني بر طرحریزي قبلي پرداخت؛ و بھ این بحث، مباحث پیچیده
  . قلمكار اشتھا انگیز نیست شلھ این آش. نبوغ، و ھنر افزود

وت بھ طور كلي عبارت است از قوة اندیشیدن دربارة جزء بھ صورتي كھ در كل قوة قضا«بھ عقیدة كانت، 
در نقد نخستین سعي . و قرار دادن یك شيء، تصور، یا رویداد تحت یك طبقھ، اصل، یا قانون» قرار دارد

شده بود كھ ھمة تصورات تحت مقوالت اولیات كلي قرار داده شوند؛ نقد دوم درپي آن بودكھ كلیة تصورات 
اخالقي را تحت یك احساس اخالقي اولیات كلي درآورد؛ سومي برآن بود كھ اصولي از اولیات براي 

كانت . قضاوتھاي زیباشناختي انسان، از قبیل نظم و ترتیب، و زیبایي یا واالیي در طبیعت یا ھنر، بیاید
  چنین پیچیده  اي كھ ماھیتًا دھم كھ اشكال حل مسئلھ من بھ خود جرئت این امید را مي«: گفت مي

  » .تقریبًا غیرقابل احترازي كھ در حل آن وجود دارد تلقي شود

كند كھ، خصوصًا در  كانت احساس مي. فلسفة جزمي تالش كرده بود كھ در زیبایي یك عنصر عیني بیاید
. ھیچ چیز زیبا یا واال نیست مگر اینكھ احساس آن را چنین نشان دھد. این مورد، عنصر ذھني مقدم است

یعني لذت فارغ از ھمة  -دھیم كھ مداقھ و تفكر در آن لذت غیر سودجویانھ ما زیبایي را بھ شيء نسبت مي
دھد؛ و بھ این ترتیب است كھ از غروب آفتاب، یك تابلو نقاشي رافائل، بناي یك  بھ ما مي - تمایالت شخصي

اي از اشیا یا  ولي چرا پاره. دیگر بریم نھ لذت كلیسا، یك گل، یك كنسرتو، یا یك آواز لذت زیباشناختي مي
یابیم  دھند؟ شاید بھ این علت كھ در آنھا وحدتي از اجزا مي تجربیات این لذت غیر سودجویانھ را بھ ما مي

در مورد آنچھ واالست، از عظمت . كنند آمیز نقش خود را ایفا مي كھ در یك كل ھماھنگ بھ نحوي موفقیت
كنیم، ولي  مسروریم؛ بھ این ترتیب، در آسمان و دریا احساس واالیي مي كند یا قدرتي كھ ما را تھدید نمي

  .شود اگر آشفتگي آنھا را بھ خطر اندازد، چنین احساساتي حاصل نمي

بردن بھ اینكھ در ھر دستگاه یا عضو زنده یك خاصیت انطباق ذاتي  یعني پي -»غایي علیت«بر اثر قبول 
اثر احساس اینكھ در طبیعت حكمتي االھي در پس ھماھنگي و نظم و و بر  - اجزا با نیازھاي كل وجود دارد

با این حال، ھدف علم، درست . یابد  عظمت و قدرت وجود دارد، درك ما از زیبایي یا واالیي افزایش مي
عكس این، نشان دادن آن است كھ طبیعت عیني كال براساس قوانین مكانیكي، و بدون تابعیت از طرح 

توانیم این دوطرز برخورد نسبت بھ طبیعت را با یكدیگر سازش دھیم؟ از  چگونھ مي. دكن خارجي، عمل مي
تا آنجا كھ اینھا براي بھ كشف حقایق، یعني فرضیاتي كھ : طریق قبول ھم كیفیت مكانیكي و ھم علیت غایي
بیجان بھ ما اصل مكانیكي بیشتر در زمینة بررسي مواد . باعث تسھیل فھم یا تحقیق شوند، بھ ما كمك كنند

در دستگاھھاي زنده، . كند؛ اصل علیت غایي در مطالعة دستگاھھاي زنده براي ما مفیدتراست كمك مي
سازد، زیرا خاصیت انطباق  اعتبار مي قدرت رشد و تولید مثل وجود دارد كھ نحوة توضیح مكانیكي را بي

ه وجود دارد، مانند چنگال حیوانات مشھودي میان اجزا و نقشھا میان اجزا و نقشھا و ھدفھاي دستگاه زند
عاقالنھ آن است كھ این مطلب قبول شود كھ نھ اصل مكانیكي بودن و نھ . براي گرفتن، و چشم براي دیدن

خود علم از جھاتي مبتني . توان بتنھایي در كلیة امور و موارد صادق دانست اصل طرحریزي قبلي را مي
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كھ فكري » گویي«داند،  حدتي معقول را در طبیعت مسلم ميبر علیت غایي است، زیرا نظم، ترتیب، و و
  . كند االھي آن را سازمان داده است و حفظ مي

  :گفت كانت در تجسم بشر و دنیا بھ عنوان محصوالت طرح االھي بھ اشكاالت بسیاري معترف بود و مي

است، نخستین چیزي  در نظامي كھ با نگاھي بھ یك كل غایي از موجودات طبیعي روي زمین سامان یافتھ
یعني زمین یا عنصري كھ آنھا باید بر روي آن یا در آن  - كھ باید بھ طور آشكار ترتیب یابد مأواي آنھاست

ولي اطالع نزدیكتر از ماھیت این وضع اساسي كلیة موارد تولید موجودات زنده، جز آن . رشد و نمو كنند
  گونھ طرحي عمل عللي كھ بدون ھیچ

قت گرایش آنھا بیشتر بھ سوي انھدام است تا كمك بھ تكوین اشكال، نظم، و ھدف، علل كنند و در حقی مي
اي ھستند كھ برسر آنھا  زمین و دریا نھ تنھا حاوي آثاري از مصایب ادوار اولیھ. دھند دیگري را نشان نمي

ن و سواحل و ھمة انواع موجودات زندة آنھا آمده است، بلكھ ساختمان ھمة آنھا، از قبیل قشرھاي زمی
كنندة طبیعت در حال ھرج ومرج  دریاھا، داراي كلیة ظواھري است كھ زاییدة نیروھاي سركش و منكوب

  . است

با این حال،چنانجھ ما اندیشة طرح در طبیعت را بكلي از سربھ در كنیم، ھمة مفھوم اخالقي زندگي را از 
آید  ھاي دردناك و مرگھاي رنجبار درميكنیم؛ و زندگي بھ صورت تسلسلي بیمعني از تولد زندگي دور مي

ما باید بھ نوعي طرح االھي معتقد . چیز جز شكست مسلم نیست  كھ در آن براي فرد، ملت، و نژاد ھیچ
و چون علیت غایي بھ جاي رحمت . باشیم، ولو اینكھ بھ خاطر آن باشد كھ سالمت فكري خود را حفظ كنیم

كند، ما باید ایمان خود بھ زندگي را  در حال كشمكش را ثابت مياالھي متعال تنھا وجود عامل و بازیگري 
با این اعتقاد ممكن . بر یك احساس اخالقي استوار سازیم كھ مجوزي جز اعتقاد بھ خداوندي عادل ندارد

كھ انسان عادل غایت نھایي خلقت و عالیترین محصول آن طرح  -توانیم ثابت كنیم ولي نمي - است باور كنیم
  . زآمیز استعظیم و را

V - ،١٧٩٣مذھب و عقل  

در كتاب كوچكي بھ نام دربارة  ١٧٩١او در سال . كانت ھرگز از االھیات تردیدآمیز خود راضي نبود
عقل ما از واقف نمودن ما بر رابطة «شكست ھمة تالشھاي فلسفي در زمینة حكمت االھي تكرار كرد كھ 

فیلسوف نباید «: او ھشداري، شاید بھ خودش، داد و گفت» .میان دنیا و باالترین حكمت كامال ناتوان است
تواند حقانیت آن را درك كند، و  در مورد این امر نقش مدافع را ایفا كند؛ او نباید از ھیچ علتي كھ نمي

  » .تواند آن را بھ وسیلة طرز فكري كھ خاص فلسفھ است بھ اثبات برساند، دفاع كند نمي

كھ وي را بھ مبارزة آشكار با دولت پروس كشانیدند، بھ این مسئلھ  او بار دیگر، طي سلسلھ مقاالتي
بھ  ١٧٩٢در نشریة برلینرموناتس شریفت مورخ آوریل »دربارة خبث باطن«نخستین مقالھ بھ نام . بازگشت

ھاي  اندیش نوشتھ تنھا ادباي ژرف«دستگاه سانسور اجازة انتشار آن را بھ این علت داد كھ . چاپ رسید
دربارة جدل میان اصول خیر وشر براي كنترل «ولي اجازة چاپ مقالة دوم را، كھ » خوانند، يكانت را م

دانشگاھھاي آلمان حق تصویب كتابھا و مقاالت را . اي متوسل شد كانت بھ حیلھ. نام داشت، نداد» بشر
این دانشگاه در . داد كانت مقاالت دوم، سوم، و چھارم را بھ دانشكدة فلسفة دانشگاه ینا. براي انتشار داشتند

وایمار بود و شیلر ھم از اعضاي آن  - آن ھنگام تحت نظارت گوتھ ودوك كارل آوگوست، حكمران ساكس
  دانشكده . بود

در كونیگسبرگ تحت عنوان مذھب  ١٧٩٣اجازة نشر آنھا را داد، و با این اجازه، ھرچھار مقالھ در سال 
  .در محدودة عقل تنھا بھ چاپ رسید
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: دارند كھ در ھمھ جاي مقاالت تكرار شده و محتواي اصلي آن است ور موضوعي را اعالم مينخستین سط
تا آنجا كھ اصول اخالقي براساس این تصور استوارند كھ انسان عاملي آزاد است كھ فقط بھ علت آزادي، «

ھ تصور بندد، این اصول اخالقي نھ ب و براثر عقل خود، چشمان خویش را در برابر قوانین مطلق مي
موجود دیگري بر باالي سرشان نیاز دارند تا آنھا وظیفة خود را درك كنند، و نھ بھ مشوقي جز خود قانون 

» .بھ این ترتیب اصول اخالقي، بھ خاطر خودشان، اصال بھ مذھب نیاز ندارند… . براي انجام آن وظیفھ
كند، ولي اصرار  سور اذعان ميدھد و بھ نیاز بھ دستگاه سان كانت بھ مقامات دولتي قول اطاعت مي

گوید كھ حملة االھیات بر علم،  او مي» .در زمینة علوم اختاللي ایجاد نكند«ورزد كھ دستگاه سانسور  مي
… . ممكن است كلیة تالشھاي عقل انساني را متوقف سازد«مانند آنچھ كھ در مورد گالیلھ صورت گرفت، 

  » .كند، از آزادي كامل برخوردار باشد ري ميباید تا آنجا كھ علم آن یا… االھیات فلسفي 

. برد داند كھ بشر تمایل بھ خوب و بد را دوجانبھ بھ ارث مي كانت مسائل اصول اخالقي را ناشي از آن مي
ھاي فاحشي كھ تجربھ در  آمیز در انسان، با توجھ بھ كثرت نمونھ كن كردن یك گرایش مفسده لزوم ریشھ«

او با روسو ھمعقیده نیست كھ انسان خوب بھ » .د، نیاز بھ اثبات رسمي ندارددھ برابر چشمان ما قرار مي
مفاسد فرھنگ و «خوب بوده است، ولي با او در مورد محكوم كردن » وضع طبیعي«دنیا آمده یا در 

در واقع، ھنوز این سؤال مطرح است «: گوید بھ عنوان زیانبارترین ھمة مفاسد ھمعقیده است و مي» تمدن
تر از شرایط كنوني اجتماع، با ھمة استثمار، ریاكاري،  ما در شرایط عاري از تمدن خوشبختكھ آیا 

اگر ما بخواھیم بھ طبیعت واقعي بشر » بینظمي اخالقي، و آدمكشي جمعیش در جنگ نخواھیم بود؟
  .ببریم، كافي است كھ طرز رفتار كشورھا را در نظر بگیریم پي

مسلمًا در میان ھمة «؛ »گناھكاري ذاتي«آغاز شد؟ نھ از راه  چگونھ» خبث باطن در طبیعت انسان«
تفسیرھا و توضیحاتي كھ در بارة گسترش و رواج این خبث در میان ھمة اعضا و نسلھاي نژاد ما عرضھ 

احتماال » .كند مان توصیف مي اند، از ھمھ بیموردتر آن است كھ خبث باطن را میراثي از اجداد اولیھ شده
ھاي نیرومندي در نھاد  ، براثر لزوم این تمایالت براي بقاي بشر در شرایط بدوي، ریشھ»انھخبیث«تمایالت 

آیند،  این تمایالت خبیثانھ تنھا در شرایط تمدن، یعني اجتماع متشكل، بھ صورت مفاسد درمي. اند بشر گرفتھ
نفسھ  في‹ ت طبیعي تمایال«. و در چنین شرایطي آنچھ مورد نیاز است جلوگیري نیست، بلكھ مراقبت است

كن كردن آنھا نھ تنھا بیھوده، بلكھ زیانبخش و قابل  ، یعني جاي سرزنش ندارند؛ و سعي در ریشھ›خوبند
توان آنھا را، بھ جاي آنكھ با یكدیگر  كار، این تمایالت را رام كنید، آنگاه مي بھ جاي این. مالمت خواھد بود

  ».در آن یكپارچگیي كھ خوشبختي نام دارد تبدیل كرد در مقام معارضھ و تضاد برآیند، بھ ھماھنگي

نیكي اخالقي نیز جبلي است، و شاھد آن احساس اخالقي كلي است؛ ولي این نیكي در آغاز تنھا در حكم یك 
بھترین مذھب آن نیست كھ از نظر دقت در . نیاز است كھ با تعالیم اخالقي و انضباط شدید پرورش یابد

یگر مذاھب برتري داشتھ باشد، بلكھ آن است كھ بیش از ھمھ در سوق دادن بشر اجراي مراسم عبادت برد
مذھبي كھ برعقل استوار باشد، مبتني بروحي و . بھ سوي زندگي توأم با اصول اخالقي براو تأثیر بگذارد

مذھب . شناسي بھ عنوان االھیترین عنصر در بشر استوار است الھام االھي نیست، بلكھ بر حس وظیفھ
ن است مشروعًا خود را بھ صورت كلیسا متشكل سازد، ممكن است برآن شود كھ معتقدات خود را از ممك

ترین فرد مورد پرستش  ھاي مقدس توصیف كند، ممكن است بحق مسیح را بھ عنوان خداگونھ طریق نوشتھ
ن مجسم كرد كھ توا ھیچ مذھبي را نمي«قرار دھد، ممكن است نوید بھشت را بدھد و بھ دوزخ تھدید كند، و 

ولي براي یك مسیحي لزومي نخواھد داشت كھ اعتقاد بھ معجزات، » .متضمن اعتقاد بھ زندگي آینده نباشد
الوھیت مسیح، تخفیف گناھان بشر براثر مصلوب شدن مسیح، و مقدر بودن سرنوشت روح بھ بھشت و 

الزم است كھ انواعي از «. د كنددوزخ براثر الطاف خداوند، بدون توجھ بھ كارھاي خوب یا زشت، را تأیی
بدقت تلقین شوند؛ ولي نماز و دعاي ) كھ ھنوز بھ این گونھ مطالب نیاز دارند(نماز و دعا بھ اطفال 

  » .آمیز است بھ عنوان وسیلة جلب الطاف خداوندي، اشتباھي خرافھ… تقاضاآمیز 

آید، حق تفسیر  مي اي براي تحمیل جبري اعتقاد یا عبادت در ھنگامي كھ یك كلیسا بھ صورت مؤسسھ
اي از كشیشان تشكیل  آورد؛ جامعھ ھاي مقدس و توصیف اصول اخالقي را در انحصار خود درمي نوشتھ
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