
مرگ دختر محبوبش املیا . ولي اجازه نیافتھ بود كھ شاھد پیروزي آن باشد، توأم بود  انگلستان بود،
قابل عالج دیوانھ او بھ نحوي غیر ١٨١١جریان فاصلھ گرفتن وي از واقعیات را تكمیل كرد؛ در ) ١٨١٠(

در انزوا و زیر ) ١٨٢٠ژانویة  ٢٩(شد، و عالوه بر آن بینایي خود را از دست داد، و تا زمان مرگش 
  .نظر محافظان باقي ماند

   فصل بیست و نھم

  

  مردم انگلستان

١٧۵۶ -١٧٨٩  

I – ھاي انگلیسي شیوه  

  . اینك مردم این كشور را مورد توجھ قرار دھیم. تا اینجا دربارة حكومت انگلستان بحث شد

بدون شك رنلدز آنھا را بھ مطلوبترین نحو مجسم داشتھ است، بیشتر از . نخست بھ اندامھاي آنھا توجھ كنیم
سھ و نشانھاي جاه و دھد، و بھ تنومندي آنان، بھ كمك الب ھمھ صاحبان عناوین خوشبخت را بھ ما نشان مي

: ولي بھ سخنان گوتھ دربارة انگلیسیھایي كھ وي در وایمار دید گوش دھید. بخشد مقام، شكوه و جالل مي
و او نگران این بود كھ مبادا این مردان جوان و متكي بھ » !سیمایي ھستند آنھا چھ مردم خوشرو و خوش«

، باعث شوند دختران آلماني از مردان خود زده بارید خود انگلیسي، كھ از راه رفتنشان امپراطوري مي
كردند، ولي بسیاري از آنھا  اي از این جوانان تا سالھاي بعدي تركیب اندامھاي خود را حفظ مي عده. شوند

ھایشان باال  آوردند، شكم و گونھ بھ موازات اینكھ از زمینھاي بازي مدارس خود بھ لذایذ میز غذا روي مي
شد، و خودشان در سكوت شب با نقرسي كھ در ایام خوشي  گل سرخ شكفتھ مي آمد، صورتشان چون مي

در جریان سروصداي بازگشت خاندان . كردند خود بھ ایجادش كمك كرده بودند دست و پنجھ نرم مي
استوارت مقداري از چاق و چلگي زمان ملكھ الیزابت از میان رفتھ بود؛ در عوض، زنان انگلستان از ھر 

اي منظم، موھایي آراستھ بھ گل و  آنھا خطوط چھره. اقل روي تابلوھاي نقاشي، زیباتر بودندوقت دیگر، ال
  .نوار بستھ، اسراري در درون ابریشم، و تركیبي شاعرانھ از برازندگي باشكوه داشتند

ز نظر آمد، تمایز طبقاتي ا ھاي روبھ افزایش نساجي بھ دست مي اي، كھ از كارخانھ پنبھ  پارچة  باوفور تازة
لرد درونتواتر باكت و . لباس در خیابانھا بتدریج از میان رفت، ولي در مناسبات رسمي این تمایز باقي ماند

كالھگیس . ھاي طال میلھ دوزي شده بود، سواره بھ محل اعدام خود رفت جلیقة ارغواني رنگ، كھ با رشتھ
  روبھ كاھش بود، و وقتي پیت دوم بھ پودري كھ 

شد مالیات بست، كالھگیس ناپدید شد؛ ولي  دن و گرفتن بوي كالھگیسھا بھ آنھا زده ميبراي ضدعفوني كر
بیشتر مردان در . وكالي دادگستري، و سمیوئل جانسن كالھگیس خود را حفظ كردند  قضاوت،  پزشكان،

كردند و بھ آن  این وقت بھ موي خود قانع بودند و موھاي خود را پشت گردنشان بھ صورت دم جمع مي
بعضي از مردان شلوار كوتاه خود را از زانو تا ماھیچھ یا بلند كردند؛ و  ١٧٨۵حدود سال . بستند نوار مي

شلوار این مردان، كھ از سبك رایج و پیروز شلوار فرانسوي الھام گرفتھ بود، تاقوزك پا رسید؛  ١٧٩٣در 
كردند،  تا سرحد خفگي نخ پیچ مي خود را  زنان ھنوز دور سینة. بھ این ترتیب، مردان امروزي پیدا شدند

شدند؛ البسة زنان طرح آزاد  وجورتر مي افتادند و ھم جمع ولي دامنھاي گرد و گشاد ھم رفتھ رفتھ از مد مي
  .داشت گرفت كھ ما را در جواني مسحور مي اي بھ خود مي و آویختھ
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ھا زیبا  رودخانھ. رفت مار مينظافت از نظر كمیابي بعد از الوھیت قرار داشت، زیرا آب از تجمالت بھ ش
اي سھ بار با لولھ آب  ھا ھفتھ بیشتر خانھ. تمزیك كانال زھكشي بود  رودخانة. ولي معموًال آلوده بودند

شد؛ بعضي از آنھا دستشوییھاي  شیلینگ پرداخت مي ٣داشتند، و از این بابت ھر سھ ماه  دریافت مي
بیشتر مستراحھا خارج از محوطة . مام با آب جاري بودندمكانیكي داشتند؛ تعداد كمي از منازل داراي ح

ھاي روباز ساختھ  بر روي چالھ) بود» جریكس«كھ نام رایجشان (این مستراحھا . داخلي خانھ قرار داشتند
آمد نشت  شده بودند كھ تراوشات آنھا از زیر زمین بھ چاھھایي كھ بیشتر آب آشامیدني از آنھا بھ دست مي

مرگ . یافت تعداد بیمارستانھا بسرعت افزایش مي. وصف، بھداشت عمومي روبھ بھبود بودبا این . كرد مي
  .كاھش یافت ١٨٠٩درصد در  ۴١، بھ ١٧۴٩درصد در  ٧۴و میر متولدین از 

شد  آبجویك نوع غذا محسوب مي. ھیچ كس حاضر نبود اگر بتواند چیزي سالمتر از آب پیدا كند، آب بیاشامد
شراب دارویي مورد عالقھ، ویسكي یك بخاري متحرك، و . حمت ضرورت داشتكھ براي ھر كار پر ز

توان گفت  رفت، دست كم مي مستي اگر نگوییم، یكي از اجزاي ضروري ھمرنگي اجتماعي بھ شمار مي
افراد شایستھ در لیچفیلد   آورم كھ ھمة زماني را بھ خاطر مي»  :گفت دكتر جانسن مي. گناھي قابل گذشت بود

آمد،  پیت دوم مست بھ مجلس عوام مي» .آنھا عقیده بدي نداشت  شدند، و كسي ھم دربارة ست ميھر شب م
اي آخر شبھا در خیابانھا  ھاي كرایھ  بعضي از رانندگان درشكھ. رفت و لرد كورنوالیس مست بھ اپرا مي

ند و بھ این ترتیب بھ رساند ھایشان مي بودند بھ خانھ» درست مثل یك لرد، مست«گشتند و آقایاني را كھ  مي
چاي مقداري از نقش گرم كردن . با پیشرفت قرن، بر میزان مستي افزوده شد. افزودند درآمد خود مي

بھ حدود  ١۶۶٨كیلو در  ۴۵ورود چاي از حدود . اعضاي حیاتي بدن و شل كردن زبان را بھ عھده گرفت
ھا چاي را بیش از قھوه  خانھ در این ھنگام قھوه. افزایش یافت ١٧٨۶كیلو در سال  ۶,۴٠٠,٠٠٠

  .فروختند مي

  شام در میان طبقات باال حدود ساعت. غذاھا نیروبخش، مولد خون، و پرحجم بودند

شد، و بتدریج كھ سنوات قرن پیش رفت، تا ساعت شش بعدازظھر بھ عقب  چھار بعدازظھر صرف مي
این نوع غذا نام . د را تسكین دھدتوانست با یك ساندویچ گرسنگي خو اگر شخصي عجلھ داشت، مي. افتاد

خواست بھ خاطر شام قمار خود را قطع كند، دو  وي كھ نمي. خود را از چھارمین ارل آو سندویچ گرفت
در . شدند سبزیجات با نارضایي خورده مي. خورد گذارد و مي داشت و الي آنھا گوشت مي ورقھ نان بر مي

ولي توتون بھ صورت انفیھ مصرف » .از مد افتاده است استعمال دخانیات«: جانسن بھ بازول گفت ١٧٧٣
  .تریاك بھ عنوان مسكن یا درمان بھ طور وسیعي مورد استعمال داشت. شد مي

در سر میز امكان داشت یك فرد انگلیسي آن قدر مشروب بیاشامد كھ بھ پر حرفي بیفتد، و در آن صورت 
یك روز . قابت كند و از نظر مایھ بر آن پیشي گیردممكن بود گفتگو از نظر لطافت طبع با محافل پاریس ر

سر جاشوا رنلدز جمع   بازول، الن رمزي، و دوستان دیگر درخانة  كھ جانسن، گیبن،) ١٧٧٨آوریل  ٩(
اي شبیھ بھ آنھایي كھ  خواھم بپرسم آیا در پاریس جمع كردن عده مي»  :شده بودند، دكتر جانسن اظھار داشت

اجتماعات اشراف » .اند در طول مدت كمتر از شش ماه امكانپذیر است یا نھ نشستھدر اینجا دور این میز 
جورج سلوین بھ منزلة اسكار وایلد قرن . دادند شوخ طبعي را بھ دانش، و سلوین را بھ جانسن ترجیح مي

آورد و سنت  با بیحرمتي، تقلید منجي مقدس را درمي«بھ خاطر اینكھ  ١٧۴۵او در سال . ھجدھم بود
از دانشگاه آكسفرد اخراج شد؛ ولي این امر مانع از آن نشد كھ » داد ینھاي مقدس را مورد استھزا قرار ميآی

در مجلس عوام  ١٧٨٠تا  ١٧۴٧چند شغل بیمسئولیت ولي پردر آمد در دستگاه دولتي بھ دست آورد، یا از 
شدیدي بھ اعدام داشت، ولي  القةع. او تعداد زیادي رفیقھ داشت، ولي ھرگز ازدواج نكرد. بنشیند و بخوابد

او، . وقتي نوبت اعدام شخصي ھم اسم چارلز جیمز فاكس شد، از حضور در مراسم اعدام خودداري كرد
من با خودم قرار «: كھ دشمن سیاسي فاكس بود و امید داشت روزي سر او را باالي دار ببیند، گفت

ھوریس والپول مدت شصت و سھ سال دوست  با» .ام كھ ھرگز در تمرین نمایشھا حضور نیابم گذاشتھ
  .صمیمي بود، بدون اینكھ غبار كدورت یا وجود زني روابطشان را تیره كند
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خواستند انتخاب  توانستند از میان دھھا سرگرمي دیگر ھرچھ مي بردند مي آنھایي كھ از اعدام لذتي نمي
در این ھنگام . بازي یا مسابقات مشت كنند؛ از ورقبازي گرفتھ تا تماشاي پرندگان و مسابقات اسبدواني

دادند، و پولداران ثروتھاي  ھا ھدر مي  اشخاص بیچیز دستمزد خود را در میخانھ. كریكت بازي ملي بود
در منزل »  :كردند؛ بھ این ترتیب بود كھ والپول گفت ھاي شخصي قمار مي خود را در باشگاھھا یا خانھ

جیمزگیلري، در كاریكاتورھاي معروفي، این بانوان » .گیني با ختم ۵۶  نگفتھ، اهللا بسملیدي ھارتفرد ھنوز 
  » فارودختران «میزبان را 

براي یك آقاي انگلیسي، خونسرد بودن بھ ھنگام باخت از ضروریات اولیھ بود، حتي اگر دست آخر . نامید
  .كرد او مغز خود را بھ ضرب گلولھ متالشي مي

مردھا بیشتر لذات اجتماعي خود را . از نظر حقوقي، اجتماعي، و اخالقي، دنیاي آن روز دنیاي مردان بود
ھنوز باشگاھي كھ در آن مردان و زنان عضویت داشتھ  ١٧٧٠ا آوردند؛ ت از مردان دیگر بھ دست مي

شدند و تازه شكایت ھم داشتند كھ  مردان مانع پرورش نیروي فكري در زنان مي. باشند تأسیس نشده بود
با این وصف، بعضي از زنان توانستند كھ نیروي فكري . زنان توانایي صحبتھاي روشنفكرانھ را ندارند

خانم الیزابت كارتر تكلم بھ زبانھاي التیني، فرانسوي، ایتالیایي، و آلماني را . خود را پرورش دھند
آموخت؛ عبري، پرتغالي، و عربي خواند؛ و آثار اپیكتتوس را با چنان مھارتي از زبان یوناني بھ انگلیسي 

یي را با زنان ھا او بھ اینكھ مردھا رغبتي نداشتند تا اندیشھ. ترجمھ كرد كھ مورد تمجید جانسن قرار گرفت
نقل محافل » جوراب آبیھا«مورد بحث قرار دھند معترض بود و خودش از آن بانواني بود كھ باعث شد 

  .ادبي لندن شوند

خانم الیزابت وزي در خیابان ھارتفرد در   بار بھ اجتماعات مختلطي كھ در خانة نخستین» جوراب آبیھا«نام 
ادبیات   و از بحث دربارة  ماعات شبانھ، ورقبازي ممنوع بود،در این اجت. یافت اطالق شد میفر تشكیل مي

كھ شھرت زودگذري بھ عنوان یك (خانم وزي ھنگامي كھ با بنجمین ستیلینگ فلیت . آمد تشویق بھ عمل مي
. بعدي او شركت كند  آشنا شد، از او دعوت كرد كھ در محفل شبانة) شناس، و فیلسوف داشت شاعر، گیاه

این علت كھ براي این مجلس لباس مناسبي ندارد، از حضور در آن خود را معذور  ستیلینگ فلیت بھ
بھ لباس اھمیت نده، با جورابھاي «: او جوراب بلند آبي رنگ بھ پا داشت، و خانم وزي بھ او گفت. داشت

ما ‹ كیفیت عالي صحبت وي چنان بود كھ رسم شد بگویند «: كند بازول نقل مي. او آمد» .رنگ خود بیا آبي
وزي ھم  و محفل خانم» .كم این عنوان باب شد ؛ و بھ این ترتیب كم›كنیم كاري نمي بدون جورابھاي آبي ھیچ

آمدند، و در این محفل یك شب جانسن  گریك و والپول بھ این محفل مي. یافت» انجمن جوراب آبیھا«عنوان 
  .با یك بحث عالمانھ ھمگان را بھ حیرت انداخت

. خانم الیزابت رابینسن مانتگیو بود) و این اسمي بود كھ جانسن بر او گذارده بود(» شھاآبي پو  ملكة«ولي 
نخستین ارل آوسندویچ، و از اقوام ادوارد ورتلي مانتگیو، شوھر لیدي مري   او ھمسر ادوارد مانتگیو، نوة

مند، و نویسنده الیزابت شخصي شوخ طبع، دانش. ایم سبك روح، بود كھ در صفحات گذشتھ از او یاد كرده
با عصبانیت بسیار از این شاعر ملي در برابر ) ١٧۶٩(ھا و نبوغ شكسپیر  اش بھ نام نوشتھ او در مقالھ. بود

» اطاق چیني«آمد؛ و  پذیراییھا برمي  او ثروتمند بود و بھ بھترین وجھ از عھدة. انتقاد ولتر دفاع كرده بود
بھ این محفل . اھل كمال و جمال لندن كرده بود  رد عالقةاش در میدان باركلي مركز مو خود را در خانھ

  در این محفل. آمدند رنلدز، جانسن، برك، گولدسمیث، ھوریس والپول، فني برني و ھنھ مور مي

خانم » آشپز عالي«. شدند ھنرمندان با حقوقدانان، روحانیان عالیمقام با فالسفھ، و شاعران با سفرا آشنا مي
او در مورد . شد و مستي از گناھان كبیره بود آورد، ولي مشروب داده نمي ا سرحال ميآنھا ر  مانتگیو ھمة

خانم  –دیگر بانوان لندن . كرد، و از بذل و بخشش دریغ نداشت نویسندگان تازه كار نقش حامي را ایفا مي
. ت گشودندھاي خود را بھ روي صاحبان استعداد و جذابی در خانھ –ثریل، خانم باسكوئن، خانم مانكتن 

  .شد، و از نظر شھرت و نبوغ رقابت با پاریس را آغاز كرد) متشكل از مرد و زن(اجتماع لندن دو جنسي 
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II – اخالقیات انگلیسیھا  

در ھر اجتماع كھ در آن امتیاز مقام یك بار بھ طور كامل برقرار شده است، پیوستھ دو «: گفت سمیث مي ادم
سختگیرانھ یا   توان شیوة اند؛ یكي از آن دو را مي یكدیگر وجود داشتھشیوه یا نظام اخالقیات ھمزمان با 

نخستین عمومًا مورد تحسین و احترام مردم   شیوة. بند و بار خواند شدید، و دیگري را آزادمنشانھ یا بي
» .شوند دیگر بیشتر مورد حرمت و قبول كساني است كھ اشخاص متجدد نامیده مي  عادي است، و شیوة

بھ عنوان تركیبي از  ١٧۵٧سختگیر تعلق داشت، اخالقیات انگلیسیھا را در   لي، كھ بھ طبقةجان وز
بازي در دادگاھھا،  بازي، قمار، تقلب در كسب، حقھ قاچاقچیگري، سوگندھاي دروغین، فسادسیاسي، مست

توصیف دنیا دوستي درمیان كویكرھا، و اختالس خصوصي در وجوه خیریھ   عبودیت در میان روحانیان،
  .این اظھار نظر بھ صورت یك گفتة تكراري قدیمي درآمده است. كرد مي

بعضي از زنان سعي داشتند مرد . در آن موقع، مانند حال حاضر، تفكیك جنسیت بھ ھیچ وجھ كامل نبود
د آوردن شنویم كھ خود را بھ صورت مردان درمي زناني مي  ما مطالبي دربارة. شدند باشند و تقریبًا موفق مي

بعضي از آنھا بھ عنوان مرد بھ ارتش یا نیروي . كردند و تا زمان مرگ خود این ظاھرسازي را حفظ مي
در   دادند، آشامیدند، مانند مردان فحش مي كردند، مشروب مي پیوستند، دخانیات مصرف مي دریایي مي

در » ارونیھاماك« ١٧٧٢در حدود سال . كردند جستند، و مردانھ تحمل تازیانھ مي جنگ شركت مي
داشتند،  اینھا جواناني بودند كھ موھایشان را مجعد و بلند نگاه مي. خوردند خیابانھاي لندن خیلي بھ چشم مي

بدون احساسات پر حرارت با زنان بدكاره «پوشیدند، و  ھاي گرانقیمت و رنگھاي تند مي لباسھایي با پارچھ
توصیف » ، نھ مذكر نھ مؤنث، بلكھ از جنس خنثانوعي حیوان« ؛ سلوین آنھا را »كردند حشر و نشر مي

شد،  ھمجنس بازي محلھاي مخصوصي داشت، ھرچند كھ اگر ھمجنس بازي كشف و ثابت مي. كرد مي
  .مستوجب مجازات مرگ بود

كردند،   خانھ بھ مرداني كھ تحت فشار جنسي بودند خدمت مي ھزاران فاحشھ. این معیار دوگانھ رونق داشت
  توانست كردند كھ تنھا مرگ مي یعفتي زنان را جرمي قلمداد ميولي آن مردان ب

  :گفت بھ این ترتیب، گولدسمیث مالیم طبع مي. جبران آن را بكند

  آورد، ھنگامي كھ زني زیبا در برابر حماقت سرتسلیم فرود مي

  كنند، یابد كھ مردان خیانت مي و خیلي دیر درمي

  تسكین بخشد،تواند افسردگي خاطرش را  اي مي چھ جذبھ

  تواند گناھش را بشوید؟ چھ مھارتي مي

  تنھا مھارت براي پوشاندن جرم،

  و پنھان داشتن سرافكندگیش از چشم ھمگان،

  خود،  نادم كردن دلدادة

  .مردن است –و فشردن قلب او 

داد كھ  قانون اجازه مي. شد ازدواج زودرس بھ عنوان وسیلة جلوگیري از این گونھ مصیبتھا توصیھ مي
بیشتر زنان طبقة تحصیلكرده . دوازدھسالگي و پسران در سن چھاردھسالگي ازدواج كنند دختران در سن
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انداختند؛ ولي در آن وقت ھم این معیار دوگانھ  كردند و انحرافات خود را بھ تعویق مي زود ازدواج مي
  ):١٧۶٨(بھ سخنان جانسن دربارة زناكاري گوش دھید . گرفت جلوشان را مي

. ي در مورد نسب اطفال اساس جنایت است؛ و بنابراین، زني كھ میثاق ازدواج خود را نقض كندسرگشتگ
یك مرد مطمئنًا در نظر خداوند مجرم است، ولي . شود خیلي بیشتر از مردي كھ چنین كند مرتكب جرم مي

  برود، لطمةاش  اگر او بھ ھمسرش توھین نكند و، مثًال بھ طوري كھ كسي نفھمد، یواشكي نزد مستخدمھ
اگر دختر من بھ . یك زن شوھردار نباید خیلي از این امر ناراحت شود. زند خیلي مھمي بھ ھمسرش نمي

یك زن باید یاد بگیرد كھ . ام راه نخواھم داد خاطر این امر از نزد شوھرش بگریزد، من او را بھ خانھ
یك مرد یك درصد ھم . گھداردشوھرش را از راه تالش بیشتر براي جلب نظر وي رام و سربھ راه ن

اي برود، مشروط بر اینكھ ھمسرش در راضي كردن او  ھمسرش را رھا نخواھد كرد تا نزد زن بدكاره
  .اھمال نكرده باشد

در میان . شد كھ یك مردگاه گاه پیش یك زن بدكاره برود در محفل بازول این امر كامًال عادي تلقي مي
وزیریش، بھ طور   دوك گرافتن بھ ھنگام نخست. ناكاري شایع بودسلطنتي، ز  اشراف، حتي در خانوادة

طالق نادر بود و . برد كرد و او را در حضور ملكھ با خود بھ اپرا مي آشكار با نانسي پارسنز زندگي مي
داشت، از جملھ تجمالت  گرفت؛ و چون این كار چند ھزار لیره خرج برمي تنھا با قانون پارلمنت انجام مي

. فقره از این گونھ موارد طالق بھ ثبت رسیدند ١٣٢تنھا  ١٨٠٠تا  ١۶٧٠ن بود؛ در سالھاي ثروتمندا
عمومًا فرض بر این بود كھ اخالقیات مردم عادي از اخالقیات اشراف بھتر است، ولي جانسن غیر از این 

كھ در میان در میان كشاورزان ھمانقدر زناكاري و بیعفتي وجود دارد «: گفت و مي) ١٧٨٨(كرد  فكر مي
ام، ھرچھ مقام باالتر باشد، زنان ثروتمند آنھا تعلیمات  تا آنجا كھ من مشاھده كرده»  :افزود و مي  ،»نجبا

دھقانان را   ادبیات آن روز، مانند آنچھ در آثار فیلدینگ و برنز آمده است،» .اند و با تقواترند بھتري دیده
گیرند و نیمي از دستمزد  آخر ھفتھ را با میخواري جشن ميتعطیالت   داشت كھ تقریبًا ھمة چنین مجسم مي

  ھر طبقھ. كنند ھا و قسمتي از آن را ھم براي زنان بدكاره خرج مي خود را در میخانھ

  .كرد ھا و امكانات خود گناه مي برابر شیوه

ان در می. كردند فقرا با مشت و چوبدست، و ثروتمندان با طپانچھ و شمشیر با یكدیگر مبارزه مي
. فاكس باادم، شلبرن با فولرتن، و پیت دوم باتیرني دوئل كرد. نجیبزادگان دوئل با شرافت ارتباط داشت

داستانھاي زیادي حاكي . مشكل بود كھ انسان بدون دست كم یك نیش زخم، یك زندگي نجیبزادگي را سركند
برن كھ زخمي در كشالة ران لردشل. از خونسردي جنتلمنھاي انگلیسي در این گونھ برخوردھا وجود دارد

  ».كنم لیدي شلبرن از این بابت زیاني ببیند خیال نمي«: خود دیده بود، بھ شاھدھاي نگران خود اطمینان داد

این استثمار عبارت بود از بھ . بند و باریھاي اخالقیات امور جنسي بدتر بود توحش استثمار صنعتي از بي
ھا یا بھ عنوان  كسب سود، استفاده از اطفال شش سالھ در كارخانھھدر دادن زندگي انسانھا در تالش براي 

كن، سوق دادن ھزاران زن و مرد بھ چنان فقر و بیچیزي كھ آنھا بھ خاطر اینكھ بھ امریكا برسند  دوده پاك
فروختند، و حمایت دولت از تجارت برده بھ عنوان یك منبع  خود را بھ صورت كارگران اسیر و بیمزد مي

  …ثروت انگلستانپرارزش 

رفتند و  با كشتي بھ افریقا مي –مانند ھوالند و فرانسھ  –بازرگانان از لیورپول، بریستول، و لندن 
فرستادند، در آنجا آنھا را  كردند، با كشتي بھ ھند غربي مي خریدند، دستگیر مي  سیاھپوستان را مي

تجار  ١٧٧۶تا سال . گشتند ھاي پرسود شكر، توتون، یا رم بھ اروپا باز مي و با محمولھ  فروختند، مي
د و بھ دریا نفري كھ در راه مردن ٢۵٠,٠٠٠انگلیسي سھ میلیون برده بھ امریكا برده بودند؛ بھ این عده باید 

شركت «و جانشین آن » شركت افریقا«لیره بھ  ١٠,٠٠٠دولت انگلستان ساالنھ مبلغ . افكنده شدند را افزود
شد كھ  كرد، و علت آن چنین توصیف مي بابت حفظ و نگاھداري دژھا و پاسگاھھاي آنھا كمك مي» محدود

اند، براي این جزیره مفیدتر  ما تشكیل شدهشركتھایي كھ تاكنون توسط بازرگانان   از میان ھمة«این شركتھا 
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از موافقت با ھرگونھ قانوني كھ بھ نحوي مانع ورود «فرماندار ویرجینیا را  ١٧٧٠جورج سوم در » .بودند
در انگلستان حدود چھارده ھزار  ١٧٧١در . ممنوع داشت» بردگان شود یا در مورد آن ایجاد مانع كند

بان استثمارگرشان آنھا را بھ آن كشور آورده بودند، یا خودشان از چنگ سیاھپوست وجود داشتند كھ یا اربا
شدند، بدون اینكھ حقي نسبت بھ  منزل بھ كارگرفتھ مي  بعضي از اینھا بھ عنوان خدمة. آنھا گریختھ بودند

 ١٧۶۶رسیدند، مانند آنچھ در سال  بعضي دیگر در حراجھاي عمومي بھ فروش مي. دستمزد داشتھ باشند
یك دادگاه انگلستان چنین رأي داد كھ یك برده بعد از اینكھ  ١٧٧٢ولي در . یورپول صورت گرفتدر ل

  .شود پایش بھ خاك انگلستان رسید، بھ خودي خود آزاد مي

آنھا . ترین اوامر مذھب یا اخالقیات شد بتدریج وجدان مردم انگلستان متوجھ تناقض میان این تجارت و ساده
جورج فاكس، دنیل دفو، جیمز : داشتند فكر در انگلستان بودند، آن را محكوم ميكھ داراي بھترین طرز 

  تامسن، ریچارد ستیل، ھمچنین الگزاندر، پوپ، ویلیام پیلي،

وزلي، ویلیام كوپر، فرانسیس ھاچسن، ویلیام رابرتسن، ادم سمیث، جوسا یاوجوود، ھوریس والپول،  جان
نخستین مخالفت متشكل با تجارت برده توسط كویكرھا . اكسسمیوئل جانسن، ادمندبرگ، و چارلزجیمز ف

كساني را كھ بھ این تجارت اشتغال داشتند از   آنھا كلیة ١٧۶١در . در انگلستان و امریكا بھ عمل آمد
براي رھایي و آزادي بردگان سیاھپوست در ھند غربي «انجمني  ١٧٨٣در . عضویت خود محروم داشتند
گرنویل شارپ ھیئتي براي  ١٧٨٧ھمچنین در . تشكیل دادند» در ساحل افریقا و جلوگیري از تجارت برده

طوالني خود را در   ویلیام ویلبرفورس مبارزة ١٧٨٩كمك بھ منسوخ داشتن تجارت برده تشكیل داد، و در 
بازرگانان بكرات مجلس عوام را وادار . انگلستان آغاز كرد  مجلس عوام براي پایان دادن بھ تجارت بردة

بود كھ پارلمنت قانوني گذراند مبني بر  ١٨٠٧در سال . كردند كھ اقدام در این زمینھ را بھ تعویق اندازد
، ھیچ كشتي نباید از ھیچ یك از بنادر داخل قلمرو انگلستان، یا بعد از اول ١٨٠٧اینكھ بعد از اول مھ 

  .، بھ ھیچ یك از مستعمرات انگلستان، برده حمل كند١٨٠٨مارس 

نظام باروھاي فاسد رونق . ھنگام انگلستان از نظر اخالقیات سیاسي بھ پایینترین حد خود رسیده بوددر این 
فرانكلین بھ یك دلیل عجیب از جنگ امریكا . خریداران در این مورد جلوتر بودند  داشت، و نوابھا از كلیة

یك چھارم پولي را ] مستعمرات[ھا چرا نگذاشتند من راه خود را ادامھ دھم؟ اگر آن»  :گفت متألم بود؛ او مي
. شدن یك قطره خون بھ استقالل خود رسیده بودیم كھ صرف جنگ كردند بھ من داده بودند، ما بدون ریختھ

فساد در كلیسا، دانشگاھھا، » .كردم دولت انگلستان را خریداري مي  من ھمة اعضاي پارلمنت و ھمة
انضباط . یایي، و شوراھاي سلطنتي حكمفرما بوددستگاه قضایي، ادارات كشوري، ارتش و نیروي در

نظامي از ھر كشور اروپاي دیگر، شاید بھ استثناي پروس، شدیدتر بود؛ و وقتي افراد از خدمت مرخص 
  .شد كاري براي تسھیل تبدیل وضع آنان بھ یك زندگي مفید و مقید بھ قانون انجام نمي شدند، ھیچ مي

ھاي بینظم در  ني اساسي یك فرد انگلیسي و توحش غیرمسئوالنة تودهاخالقیات اجتماعي در میان خوش باط
نھ شورش عمده بھ وقوع پیوستند كھ تقریبًا ھمھ آنھا در لندن  ١٧٨٠و  ١٧۶۵میان سالھاي . نوسان بود

ھاي مردم براي دیدن منظرة مراسم بھ دار آویختن  توده. اي از آن را خواھیم دید بودند؛ كمي بعد نمونھ
دادند كھ در  روند، و گاھي بھ جالد رشوه مي دادند كھ گویي بھ تعطیل و تفریح مي ب بھ خرج ميطوري شتا

. تر بود قانون جزا از ھمھ جاي اروپا سخت. تازیانھ زدن بھ یك زنداني خصوصًا شدت عمل بھ خرج دھد
ت با فحاشي مطبوعا. نحوة صحبت تقریبًا در میان ھمة طبقات گرایشي بھ سوي خشونت و كفرگویي داشت

كردند، ولو اینكھ در بخت آزمایي ملي باشد؛ و تقریبًا ھمھ بھ  تقریبًا ھمھ قمار مي. و بھتان سرخوش بودند
  .زدند حد افراط دست بھ میخوارگي مي

دھقانان و كارگران . مرتبط بود  معایب شخصیت انگلیسي با كیفیت اساسي آن، یعني نیروي سالم و فراوان،
  رساندند، رو را بھ مصرف زحمت كشیدن و تالش كردن ميھا این نی كارخانھ
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اشتھاي   :شدند از آن نیرو این كیفیات ناشي مي. بحرانھا بجز یكي نشان داد  و ملت این خاصیت را در ھمة
ھا، دوئل در باغھاي  اي شاداب، روي آوردن بھ زنان بدكاره، عربده جویي در میخانھ روحیھ  بسیار،

  ذاكرات پارلماني، ظرفیت تحمل رنج در سكوت، ادعاي غرورآمیز ھمةعمومي، شور و حرارت م
كس حق ندارد جز از طریق مجاري شایستة  انگلیسیھا دایر بر اینكھ خانة او در حكم قلعة اوست و ھیچ

وقتي در این دوران انگلستان شكست خورد، این شكست بھ دست انگلیسیھایي صورت . قانون وارد آن شود
مادام دو دفان تنوع كیفیات . شق بھ آزادي را با خود بھ امریكا برده و در آنجا نشانده بودندگرفت كھ نھال ع

ھریك »  :گفت او مي. فردي انگلیسیھایي را كھ با آنھا آشنا شده، ولي بیشتر آنھا را ھرگز ندیده بود متذكر شد
درست عكس آنھا ] فرانسویان[ما . از آنھا در نوع خود بدیع است، و دو تاي آنھا نیستند كھ مثل ھم باشند

ھوریس والپول با او » .اید آنھا را دیده  وقتي شما یكي از درباریان ما را ببینید، مثل این است كھ ھمة. ھستیم
مسلم است كھ ھیچ كشور دیگري مانند انگلستان این ھمھ شخصیتھاي منحصر «: گفت ھم عقیده بود و مي

آنھا فقط از : بھ مرداني كھ رنلدز تصویر آنھا را كشیده است نگاه كنید ».آورد بھ فرد و متمایز بھ وجود نمي
. ھاي گلگون، و مقابلة جسورانھ با جھان با یكدیگر انطباق دارند نظر مباھات بھ كشور و طبقة خود، چھره

  .این نژاد، نژادي نیرومند بود

III – ایمان و شك  

كتابي كھ بعد از كتاب . مسیحي خود مؤمن باقي ماندندھاي مردم انگلستان بھ صور مختلف بھ معتقدات  توده
ھا و ایام روزة نلسن بود كھ راھنماي تقویم مذھبي بھ شمار  شد جشنواره مقدس بیش از ھمھ خوانده مي

كتاب دعاھا و تفكرات اثر جانسن، كھ پس از مرگش منتشر شد، ظرف چھار سال چھار بار بھ . رفت مي
اجتماعي، كمكي بھ اخالقیات، و یك وسیلة تأمین    مذھب بھ عنوان یك وظیفةدر میان طبقات باال. طبع رسید

ھدفھاي حكومت مورد احترام بود؛ ولي از نظر اعتقاد خصوصي افراد و تأثیر بر تعیین مشي زندگي، اثر 
مالكان   كرد، و كشیشھا منصوبین و بستگان عمدة اسقفھا را پادشاه تعیین مي. خود را از دست داده بود

: سؤال كند ١٧٩٠توانست در  بھ مذھب چنان آرام شده بود كھ برك مي) دئیستھا(حملة خداپرستان . بودند
اند، چھ كسي یك كلمھ از آثار كالینز، تولند، تیندل، چاب،  از آناني كھ در ظرف چھل سال اخیر بھ دنیا آمده«

ولي اگر كسي در مقام » است؟ نامیدند خوانده آن كساني را كھ خود را آزاد فكر مي  مورگن، و ھمة
آمد، ممكن است بھ این علت بوده باشد كھ آن شورشیان در نبرد پیروز شده بودند،  پاسخگویي بھ وي برنمي

اعتنایي نادیده  و افراد تحصیلكرده این سؤال قدیمي را بھ عنوان اینكھ فیصلھ یافتھ و مرده است، با بي
: گفت در توصیف عصر خود مي) الناس دن طبقة عوامبا فراموش كر( ١٧۶۵بازول در . گرفتند مي
  مند شده كھ انگار بھ دوراني كھ بشریت چنان بھ دیر باوري عالقھ«

ما شاھد تمسخر سلوین نسبت بھ » .كند محدود داشتن دایرة معتقدات خویش تا سرحد امكان مباھات مي
ھرگز در «بھ گفتة لیدي ھستر ستنپ، پیت كھین، بنا . ایم مذھب در آكسفرد، و ویلكس در دیر مدمنم بوده

بازول . و از آن گذشتھ، اصوًال الزمة ایراد موعظة مذھبي داشتن اعتقاد نبود» .عمر خود بھ كلیسا نرفت
ایمانان بسیاري ھستند كھ صرفًا با پنداشتن مذھب بھ  در میان مقامات روحاني بي«: نوشت ١٧۶٣در 

پذیرند و بھ سھم خود كوشش دارند  ند ھر شغل كشوري ميعنوان یك سازمان سیاسي، شغل مذھبي را مان
روحانیان امروزي اشكال سنتي مذھبي، و شروط و «: گفت گیبن مي» .كھ این دلخوشكنك مفید را ادامھ دھند

  ».كنند قیود ایمان را با یك آه یا یك تبسم ھمراه مي

بسیاري از اشراف بھ . ندكرد باشگاھھاي خصوصي مفري براي رھایي از ھمرنگي اجتماعي فراھم مي
اعضاي  داشتند و برھمة دانستند و مردود مي اینھا الحاد را احمقانھ مي. یكي از لژھاي فراماسون پیوستند

ھاي  دانستند، ولي در مورد اختالف نظر دربارة كلیة اصول و فلسفھ خود اعتقاد بھ خداوند را فرض مي
داراني مانند  كارخانھ  ،»انجمن ماھشناسي بیرمنگام«در . كردند دیگر مذھب، تلقین بھ رواداري مذھبي مي

ھاي ارتدادي جوزف پریستلي و  مثیوبولتن، جیمزوات، و جوسایا وجوود، بدون احساس وحشت، گفتھ
  با این وصف، دوران جوش و خروش خداپرستي گذشتھ بود و تقریبًا ھمة. شنیدند ارزمس داروین را مي
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شدند، مشروط  د كھ بھ موجب آن، آنھا مزاحم ترویج و تبلیغ ایمان نميآزاد فكران آتش بسي را پذیرفتن
طبقات باالي انگلستان، كھ داراي حس نظم و . براینكھ كلیسا آزادي عملي براي ارتكاب گناه قایل باشد

كردند؛ آنھا بھ بستگي  اعتدال بودند، از روش افراطي بیپروایانة جنبش روشنگري فرانسھ احتراز مي
جویي بودند كھ بھ  ب و حكومت واقف بودند، و بیش از آن دربند مالحظات اقتصادي و صرفھنزدیك مذھ

  .جاي اخالقیات مافوق طبیعي، دستگاه نامحدود پلیسي مستقر سازند

چون اسقفھاي انگلیكان در این ھنگام مستخدمان دولت بودند، آنھا ھم مانند كاردینالھاي كاتولیك خود را تا 
كوپر با ابیاتي تند روحانیاني را كھ مانند سیاستمداران براي . دانستند دنیوي ميحدودي مستحق لذات 

كردند، مورد ھجو قرار داد؛ ولي بسیاري دیگر از روحانیان  مشاغل پر درآمدتر یا اضافي دست و پا مي
 سروصدایي بھ وظایف خود داشتند، و چند تن از آنان افرادي فاضل و در زندگي خود توجھ آرام و بي

نشاندھندة روحیة بلند ) ١٧٨۵(اصول اخالق و فلسفة سیاسي اثر ویلیام پیلي . مدافعان تواناي ایمان بودند
اي در زمینة آزادي معتقدات و رواداري بود؛ و اثر دیگرش بھ نام نظري در دالیل صحت دین  نظرانھ
او از ورود . ه بود، بھ نحوي مجاب كننده، استدالل از روي طرح جھاني را پیش كشید)١٧٩۴(مسیح 

مرداني با تمایالت آزاد فكرانھ بھ مشاغل روحاني، تا زماني كھ آنان دربارة اصول مذھب موعظھ، و در 
  .آورد كردند، استقبال بھ عمل مي اجتماعات خود بھ عنوان رھبران اخالقي خدمت مي

  اري مذھبي از رواد –) پیرایشگران(باتیستھا، پرسبیتریان، و استقاللیان  –ناسازگاران 

توانست مشاغل  كس نمي پایبند باشند؛ ولي ھیچ» مسیحیت تثلیثي«برخوردار بودند، مشروط بر اینكھ بھ 
سیاسي یا نظامي داشتھ باشد یا وارد دانشگاھھاي آكسفرد یا كیمبریج شود مگر اینكھ كلیساي انگلیكان و 

این فرقھ  ١٧٨۴در . ات پایین رواج داشتمتودیسم ھمچنان در میان طبق. مواد سي و نھ گانة آن را بپذیرد
نھضت «ھاي ضعیف خود را با كلیساي رسمي انگلستان گسست، ولي در خالل این احوال الھامبخش  رشتھ

كردند و با او ھم عقیده  این افراد وزلي را تحسین مي. در میان اقلیتي از روحانیان انگلیكان شد» انجیلي
كھ در كتاب عھد جدید آمده است موعظھ شود تا جایي براي انتقاد  بودند كھ انجیل باید درست ھمان طور

  .منطقي یا انتقاد از متن باقي نماند

، و سلطنت جیمز دوم ھنوز )١٧٨٩- ١۶٨٨(شورش بزرگ   ،»توطئھ باروت«خاطرة مردم انگلستان از 
بیشتر این قوانین . تداش قوانین دیرینھ علیھ كاتولیكھاي پیرو كلیساي رم را در كتابھاي قانون محفوظ مي

توانستند  كاتولیكھا قانونًا نمي. شدند، ولي محرومیتھاي زیادي بھ جاي خود باقي مانده بودند دیگر اجرا نمي
آنھا . زمین بخرند یا بھ ارث ببرند، مگر از طریق یك مستمسك و پرداخت مالیات مضاعف بر اموال خود

ي دادن یا داوطلب نمایندگي پارلمنت شدن، و از ھمة از ارتش و نیروي دریایي، از حرفة حقوقي، از رأ
در میان آنھا ھفت  ١٧٨١در . با وجود این، تعداد آنھا رو بھ افزایش بود. مشاغل دولتي محروم شده بودند

آیین قداس در منازل بھ طور . بودند) جنتلمن(، بیست و دو برنت، و یكصد و پنجاه آقا )لرد(نجیبزاده 
و در تمام مدت شصت سال سلطنت جورج سوم تنھا دو یا سھ مورد دستگیري  شد، خصوصي برگزار مي

  .بھ خاطر این جرم بھ ثبت رسیده است

را بھ پارلمنت تقدیم داشت كھ حاكي از قانوني كردن » كمك بھ كاتولیكھا«سرجورج سویل الیحة  ١٧٧٨در 
كاتولیكھا در نیروھاي مسلح بدون  خرید و بھ ارث بردن زمین توسط كاتولیكھا، و دادن اجازه بھ نامنویسي

این الیحھ بھ تصویب رسید و در مجلس اعیان با مخالفت شدیدي از ناحیة . دست كشیدن از مذھبشان بود
لرد  ١٧٧٩این قانون تنھا دربارة انگلستان صادق بود، ولي در . اسقفھاي كلیساي انگلستان مواجھ نشد

وقتي خبر این پیشنھاد بھ فروبومان اسكاتلند رسید، در . دنورث پیشنھاد كرد كھ شامل اسكاتلند نیز بشو
؛ چندین خانھ كھ كاتولیكھا در آنھا سكنا داشتند )١٧٧٩ژانویة (ادنبورگ و گالسگو شورشھایي در گرفت 

پروتستانھایي   وران كاتولیك چپاول و درھم شكستھ شدند؛ خانة سوزانده و با خاك یكسان شدند؛ دكانھاي پیشھ
كردند، بھ ھمان ترتیب مورد حملھ قرار  برتسن مورخ، كھ نسبت بھ كاتولیكھا ابراز ھمدردي مياز قبیل را
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قانون كمك بھ «گرفت؛ این شورش تنھا ھنگامي پایان یافت كھ امناي صلح ادنبورگ اعالم داشتند كھ 
  .در مورد اسكاتلند بھ كار بستھ نخواھد شد» كاتولیكھا

را در » خواھیم ما پاپ را نمي«بھ نام لرد جورج گوردن شعار یكي از اعضاي اسكاتلندي پارلمنت 
را، كھ قصد داشت یك » انجمن پروتستانھا«او ریاست جلسة  ١٧٨٠مھ  ٢٩در . انگلستان در پیش گرفت

  مورخ» قانون كمك«اي براي لغو  روي جمعي براي تقدیم تظلم نامھ پیاده

ر مرد، كھ نوارھاي آبي بھ كالھھایشان بستھ ژوئن شصت ھزا ٢در . ترتیب دھد، بھ عھده گرفت ١٧٧٨
خواستند وارد پارلمنت  بسیاري از اعضاي پارلمنت وقتي مي. بودند، عمارت پارلمنت را محاصره كردند

ھاي لرد منسفیلد، لرد ثرلو، و لرد ستورمنت درھم شكستھ  كالسكھ. شوند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
دون كالھگیس، با وضع آشفتھ و لرزان، خود را بھ كرسیھایشان در بعضي از لردھاي نجیبزاده ب. شدند

اي تقدیم داشتند كھ  نامھ آنھا تظلم. گوردن و ھشت تن از پیروانش وارد مجلس عوام شدند. پارلمنت رساندند
لغو شود؛ و نیز خواستھ » قانون كمك«امضا داشت، و در آن تقاضا شده بود  ١٢٠,٠٠٠بنا بھ ادعایشان 

. توده مردم بھ مجلس عوام، بھ عمل آید  كھ این اقدام فوري، بھ عنوان تنھا راه چاره در برابر حملةشده بود 
درھا را قفل   آنھا ھمة. اعضاي مجلس عوام مقاومت كردند و براي جلوگیري از جمعیت سرباز خواستند

خودش   مجلس شود،یكي از بستگان گوردن اظھار داشت كھ بھ محض اینكھ یك خارجي بزور وارد . كردند
سربازان وارد شدند و راھي . سپس مجلس رأي داد تا ششم ژوئن تعطیل شود. را خواھد كشت) گوردن(او 

دو نمازخانة كاتولیك متعلق بھ كشیشھاي . ھایشان باز كردند براي بازگشت اعضاي پارلمنت بھ خانھ
 ۵جمعیت متفرق شد، ولي در . افروختھ شدساردني و باواریا چپاول شدند و با اثاثة آنھا آتشي در خیابانھا 

  .شخصي را سوزاندند  ھاي خارجي دیگر را غارت كردند و چند خانة ژوئن شورشیان نمازخانھ

یك   در ششم ژوئن جماعت دوباره گرد آمد، بزور وارد زندان نیوگیت شد و زندانیان را آزاد كرد،
نجبا در داخل منازل خود در پشت . ه افتادزرادخانھ را بھ تصرف درآورد، و مسلح در پایتخت بھ را

» پادگان«ھوریس والپول بھ خودش تبریك گفت كھ یك داچس را در . دار پناه گرفتند درھاي بستھ و حفاظ
ھاي بیشتري غارت و سوزانده  در ھفتم ژوئن خانھ. خود در میدان باركلي تحت حفاظت قرار داده بود

چند شورشي كھ، . ي شدند و عطش خود را برایگان فرو نشاندندھاي مشروبساز مردم وارد كارخانھ. شدند
امناي صلح لندن تنھا كساني بودند كھ نسبت . در بناھاي مشتعل، مست افتاده بودند سوختند و خاكستر شدند

بھ محافظان شھري قدرت و اختیار داشتند و حاضر نشدند بھ این محافظان دستور دھند بھ روي مردم 
را احضار كرد و بھ آنھا دستور داد كھ ) میلیشیا(ورج سوم نیروھاي مسلح غیر نظامي ج. تیراندازي كنند

جان ویلكس، . كند، دست بھ تیراندازي بزنند دھد یا تھدید بھ آن مي  ھر وقت جماعت شدت عمل بھ خرج مي
عیت، كھ عضو انجمن شھر بود، با سوار شدن بر اسب و پیوستن بھ میلیشیا و كوشش در متفرق ساختن جم

میلیشیا، كھ مورد حملة . ولي محبوبیت خود را نزد مردم از دست داد. مورد عفو پادشاه قرار گرفت
جمعیت پا بھ . شورشیان قرار گرفتھ بود، بھ آنھا تیراندازي كرد و بیست و دو نفر از آنھا را كشت

  .فرارگذارد

  لق بھ كاتولیكھا بودند یا بھ پروتستانھا،ھایي، اعم از اینكھ متع خانھ. در نھم ژوئن شورش باردیگر آغاز شد
  غارت و سوزانده شدند، و راه بر مأموران آتش نشاني سد شد تا آنھا نتوانند

 ١٣۵زخمي فرو نشاندند؛  ١٧٣كشتھ و  ٢٨۵سربازان قیام را بھ بھاي . ھاي آتش را خاموش كنند شعلھ
گوردن بھ ھنگام فرار بھ سوي اسكاتلند . شورشي دستگیر، و بیست و یك نفر از آنھا بھ دار آویختھ شدند

برك تصویب مجلس عوام را براي . دستگیر شد؛ ثابت كرد كھ در شورش شركت نداشتھ است، و آزاد شد
بھ تصویب رسید  ١٧٩١قانوني كھ در . در انگلستان بھ دست آورد» قانون كمك بھ كاتولیكھا«تأیید مجدد 

آموزش و پرورش كاتولیكھا گسترش داد، ولي ھیچ كلیساي  رواداري مذھبي رسمي را بھ مراسم مذھبي و
  .كاتولیك حق نداشت برج یا ناقوس داشتھ باشد
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IV – بلكستون، بنتم، و قانون  

ترین واقعھ  یك حقوقدان دانشمند عقیده داشت كھ انتشار تفسیرات، اثر بلكستون، از بعضي جھات برجستھ
پرستي است، ولي این خاصیت را دارد كھ ھراس  یھناین اظھار نظر حاكي از م. در تاریخ حقوق است

دھد كھ دانشپژوھان انگلیسي زبان تا زمان ما در برخورد با تفسیراتي بر قوانین  آمیزي را نشان مي احترام
منتشر كرد،  ١٧۶٩- ١٧۶۵انگلستان، كھ ویلیام بلكستون در چھار جلد و دو ھزار صفحھ در سالھاي 

این اثر، و شاید ھم بھ علت ھمین كیفیت، تفسیرات بھ عنوان یك اثر  با وجود حجم. كردند احساس مي
ھاي خود داشتند،  اعیان آن را در كتابخانھ  ھمة. دانش و حكمت مورد تحسین قرار گرفت  تاریخي در زمینة

  .كرد، در قلب جورج سوم جاي گرفت و بھ علت تجلیل بسیاري كھ از پادشاھان مي

ني بود، و پدرش آنقدر ثروت داشت كھ او را از دانشگاه آكسفرد و سپس مبدل ور لند بلكستون پسر یك پیشھ
تناقضات و موارد ) ١٧۶٣- ١٧۵٣(داد  دروسي كھ وي در دانشگاه آكسفرد مي. حرفة وكالت كند تمپل روانة

در . نامعقول قوانین را تحت نوعي نظم و منطق درآوردند و نتیجھ را با روشني و جذابیت عرضھ كردند
بھ سمت مشاور حقوقي ملكھ شارلت منصوب شد؛ در ١٧۶٣بھ عضویت پارلمنت درآمد و در  ١٧۶١سال 

او، كھ بھ مطالعھ معتاد و از حركت كردن . بھ عنوان قاضي در دادگاه حقوقي شروع بھ خدمت كرد ١٧٧٠
در سن  ١٧٨٠و جا بھ جا شدن متنفر بود، بھ اختالل مزاجي كھ مالیم ولي زودرس بود گرفتار آمد، و در 

  .پنجاه و ھفت سالگي در گذشت

مھمترین اثر وي، تفسیرات، محاسن دروسش را دارا بود، یعني ترتیب منطقي، بیان روشن، و سبكي 
علم حقوق آموخت «جرمي بنتم، مخالف پر حرارت وي، او را مورد تمجید قرار داد كھ بھ . برازنده داشت

علم زمخت صیقل و جال بخشید، و آن را از غبار و تارھاي كھ بھ زبان فضال و آقایان صحبت كند، بھ آن 
» قاعدة عمل كھ توسط موجودي واالتر امر شده«بلكستون قانون را بھ عنوان » .رسمي و متداول پاك كرد

  او درباره قانون تصوري. كرد توصیف مي

دھد كھ قوانین  مي اي را انجام كمال مطلوب و ایستا داشت و معتقد بود كھ قانون در جامعھ ھمان وظیفھ
و مایل بود چنین بیندیشد كھ قوانین انگلستان، از نظر شكوه و جاودانھ . دھند طبیعت در جھان انجام مي

یافت  او انگلستان و مسیحیت را درست ھمانطور كھ مي. كنند زمین برابري مي  بودن، با قوانین جاذبة
او از اسقف واربر تن بھ مذھب پایبندتر، . نبوددوست داشت، و در ھیچ كدام تقریبًا بھ ھیچ نقصي معترف 

پادشاه انگلستان نھ تنھا نخستین امین صلح، بلكھ بدرستي تنھا امین «. تر بود و از جورج سوم سلطنت طلب
اي را كھ بخواھد منعقد  اي را كھ مایل باشد رد كند، ھر عھدنامھ تواند ھر الیحھ او مي… صلح ملت است

رأیش تعلق گیرد ببخشد، مگر اینكھ قانون اساسي، بصراحت یا با آثار مشھود،  و ھر گناھي را كھ… سازد
داد؛ پادشاه  بلكستون پادشاه را مافوق ارتكاب عمل خالف قرار مي» .استثنا یا محدودیتي وضع كرده باشد

 منظور بلكستون» .نھ تنھا امكان ندارد مرتكب عمل خالف شود، بلكھ حتي امكان ندارد فكر خالف كند«
ولي وقتي او . این بود كھ قانوني حاكم بر پادشاه وجود نداشت كھ با آن بتوان دربارة پادشاه قضاوت كرد

حق امنیت شخصي، : مردم انگلستان را گرم ساخت  حقوق ھر فرد انگلیسي را توصیف كرد، قلوب ھمة
  .حق آزادي شخصي، و حق مالكیت خصوصي

زیرا مآال مبتني بر  –ن نظامي كھ براي ھمیشھ معتبر است تصور بلكستون از قوانین انگلستان بھ عنوا
خاطر مردم زمانش را بسیار شاد كرد، ولي مانع رشد علم  –باشد  كتاب مقدس بھ عنوان كالم خداوند مي

اما این نكتھ از محاسن او بود كھ وي از . حقوق در انگلستان و اصالح كیفر شناسي و وضع زندانھا شد
  .كرد براي بھبود شرایط در زندانھاي انگلستان تحسین ميتالشھاي جان ھاوارد 

او كھ . كرد ھاوارد مسیحیت را نھ بھ عنوان یك نظام قانوني، بلكھ بھ عنوان توسلي بھ قلب انسان تلقي مي
از شرایط موجود در زندان محل شدیدًا   ،)١٧٧٣(بھ سمت نمایندة دولت در بدفرد منصوب شده بود 
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آوردند  داشتند و با وجوھي كھ از زندانیان در مي و دستیارانش حقوقي دریافت نميزندانیان . ناراحت شد
شد مگر اینكھ كلیھ وجوھي را كھ از  ھیچ كس پس از پایان دورة زندانش آزاد نمي. كردند امرار معاش مي

داد، در  يافراد بسیاري ماھھا پس از اینكھ دادگاه آنھا را بیگناه تشخیص م. پرداخت شد مي او خواستھ مي
كرد، متوجھ مفاسدي مشابھ یا حتي بدتر  ھاوارد، كھ از یك والیت بھ والیت دیگر سفر مي. ماندند زندان مي
بار خالف كرده  بدھكاراني كھ قروض خود را مسترد نداشتھ بودند و كساني كھ براي نخستین. از آن شد

ندانیان در زنجیرھایي بودند كھ سنگیني و بیشتر ز. شدند بودند با جنایتكاران با سابقھ یك جا زنداني مي
گرفت، و  پني نان تعلق مي ٢یا  ١بھ ھر زنداني معادل . پرداختند سبكي آن بستھ بھ وجوھي بود كھ مي

حدود یك لیتر و نیم . زنداني براي غذاي اضافي ناچار بود پول بدھد یا بھ بستگان و دوستان خود متكي باشد
اي  گونھ وسیلھ در زمستان ھیچ. شد ت آشامیدن و شستشو در نظر گرفتھ ميآب روزانھ براي ھر زنداني جھ

  شد، و در تابستان  براي گرم كردن فراھم نمي
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ھا چنان شدید بود كھ مدتھا پس از اینكھ ھاوارد از آنھا خارج  تعفن این دخمھ. ناچیزي وجود داشت  تھویة
. كشت تب زندان و بیماریھاي دیگر بسیاري از زندانیان را مي. ماند شد، بوي بد در لباسش باقي مي مي

تا بیست نفر در اتاقي بھ طول در زندان نیوگیت در لندن، پانزده . مردند بعضیھا از گرسنگي تدریجي مي
. كردند متر زندگي مي ٧متر و عرض تقریبًا  ٨تقریبًا 

مجلس . ھاوارد گزارش خود را دربارة پنجاه زنداني كھ از آنھا دیدن كرده بود بھ پارلمنت داد ١٧٧۴در 
براي  اصالحات بھداشتي در زندانھا، تأمین حقوق: عوام قانوني تصویب كرد كھ متضمن این نكات بود

. واقعي بیابد  زندانیاني كھ ھیأت منصفة عالي نتوانستھ بود علیھ آنھا اتھامنامة  زندانبانان، و آزاد كردن ھمة
او زندانھاي ھوالند را از . ھاوارد از زندانھاي كشورھاي قارة اروپا دیدن كرد ١٧٧۶- ١٧٧۵در سالھاي 

ھا زندانھاي ھانوور بودند كھ تحت حكمراني جورج ھمھ مجھزتر و نسبتًا انسانیتر یافت؛ در میان بدترین آن
وشرحي دربارة بعضي از … انتشار كتاب ھاوارد بھ نام وضع زندانھاي انگلستان و ویلز. سوم قرار داشت

پارلمنت براي دو دارالتأدیب اعتباراتي تصویب . وجدان خفتة ملت را بیدار كرد) ١٧٧٧(زندانھاي خارجي 
آمد تا با برخوردي مخصوص، كاري تحت نظارت، و تعلیماتي  كوشش بھ عمل ميدر این دارالتأدیبھا . كرد

ھاوارد مسافرتھاي خود را از سرگرفت و كشفیات خود را در . مذھبي، زندانیان بھ راه راست ھدایت شوند
او در روسیھ بھ گردش پرداخت؛ در خرسون مبتال بھ  ١٧٨٩در . اي از كتاب خود گزارش داد طبع تازه

تالشھاي او در زمینة ). ١٧٩٠(شد، و در گذشت ) از انواع بیماریھاي شبیھ حصبھ(» وگاهتب ارد«
توسط بیشتر زندانبانان و قضات نادیده  ١٧٧۴قانون سال . اصالحات تنھا نتایج مختصري بھ بار آوردند

ھ از وضع زندانھاي لندن شد بھبودي نسبت ب ١٨١٧و  ١٨٠۴توصیفھایي كھ در سالھاي . شد گرفتھ مي
» .شاید شرایط و اوضاع بھ جاي اینكھ بھتر شود، بدتر ھم شده بود«دادند؛  وضع زمان ھاوارد نشان نمي

دربارة زندان نیو ) ١٨۵۵(اصالحات تا انتشار توصیفي كھ چارلز دیكنز در اثر خود بھ نام داریت كوچك 
  .مارشالسي كرد، بھ تعویق افتادند

ات در زمینة قوانین، حكومت، و آموزش و پرورش بیشتر بھ تالشھاي گوناگون جرمي بنتم براي اصالح
مربوط بھ این دوران ) ١٧٧۶(حكومت   اي دربارة بعد از این دوران تعلق دارند، ولي اثر وي بھ نام قطعھ

بنتم عمل بلكستون را در ستایش از سنت مورد . این اثر در درجة اول انتقادي است بر بلكستون. باشد  مي
كاري  ؛ محافظھ»آنچھ كھ امروز مستقر است روزي ابداع بوده است«: شد داد و متذكر مي تحقیر قرار مي

ھاي افراطي گذشتھ است؛ نتیجتًا كساني كھ طرفدار اصالحات  حاضر در حكم احترام گذاردن بھ شیوه
از  تحت حكومتي«. آیند پرستند كھ آنھایي كھ از فكر تغییر و تحول بھ لرزه درمي ھستند ھمان قدر میھن

بنتم نظر بلكستون را مورد » .قوانین، شعار یك شارمند خوب چیست؟ اطاعت دقیق، و انتقاد آزادانھ
  حاكمیت پادشاه مردود 

آورد كھ  كند، از ھریك از آنھا تشویق بھ عمل مي گفت یك حكومت خوب قدرتھا را تقسیم مي دانست و مي مي
بھ . دارد ي تجمع آرام، و آزادي مخالفت را مجاز ميمراقب قدرتھاي دیگر باشند، و آزادي مطبوعات، آزاد

آور در برابر ظلم و ستم براي كشور زیانبار  عنوان آخرین تدبیر، انقالب ممكن است كمتر از تسلیم خفقان
  .این كتاب كوچك در ھمان سال انتشار اعالمیة استقالل امریكا منتشر شد. باشد

نام  ١٨۶٣را مطرح كرد كھ جان استوارت میل در » ختياصل حد اعالي خوشب«بنتم در ھمان مقالھ آن 
معیار درستي یا نادرستي، حد اعالي خوشبختي تعداد ھرچھ «. بر آن نھاد) سود خواھي(مذھب سودگري 
پیشنھادھا و اعمال اخالقي و سیاسي باید مورد   ھمة  ،»اصل سودمندي«براساس این » .بیشتر مردم است

را » اصل خوشبختي«بنتم این » .فة دولت پیشبرد خوشبختي اجتماع استوظی«قضاوت قرار گیرند، زیرا 
» فیلسوفان«از ھلوسیوس، ھیوم، پریستلي، و بكار یا اقتباس كرد و نظر كلي وي براساس خواندن آثار 

  .شكل گرفت

منتشر كرد و در آن  ١٧٨٩نوشت و در  ١٧٨٠اي براصول اخالقي و قانونگذاري را در سال  او مقدمھ
او كلیة اعمال آگاھانھ را ناشي از تمایل بھ . ھاي خود را بھ نحوي مشروحتر و فلسفیتر بیان داشت اندیشھ
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این نحو . توصیف كرد» تمتع از لذت و در امان بودن از رنج«لذت یا بیم از رنج دانست، و خوشبختي را 
دربارة افراد بھ كار  را ھم» اصل خوشبختي«كرد، ولي بنتم   بیان ظاھرًا خودخواھي مطلق را توجیھ مي

او عقیده داشت كھ، در » رسانید؟ آیا عمل فرد، خوشبختي او را بھ حد اعال مي«: برد و ھم دربارة كشورھا
فرد با در پیش گرفتن روشي عادالنھ نسبت بھ ھمنوعان خود حد اعالي لذت یا حداقل رنج را   غایت امر،

  .آورد بھ دست مي

بست، زیرا زندگي خود را وقف مجموعة مفصلي از پیشنھادھاي  ھ كار ميكرد ب بنتم آنچھ را كھ موعظھ مي
مانند حق رأي براي تمام افراد بالغ ذكور باسواد، رأي مخفي، پارلمنتھاي ساالنھ، آزادي   :اصالحي كرد

تجارت، بھداشت عمومي، بھبود وضع زندانھا، منزه كردن دستگاه قضایي، از میان بردن مجلس اعیان، 
بنتم (الملل  تدوین قوانین بھ نحوي كھ براي افراد عادي قابل درك باشند، و گسترش حقوق بیننوسازي و 

بسیاري از این اصالحات در قرن نوزدھم اجرا شدند، كھ بیشتر آن مرھون .) این اصطالح را ابداع كرد
دیوید مانند جیمز و جان استوارت میل، » رادیكالھاي فلسفي«و » سودگري«تالشھاي پیروان مذھب 

  .ریكاردو، و جورج گروت بود

بنتم در حكم آخرین نداي جنبش روشنگري، و پلي میان افكار آزادیبخش قرن ھجدھم و اصالحات قرن 
تا پایان زندگي مجرد ماند، ھر چند . فرانسھ بھ عقل اعتماد داشت» فیلسوفان«او حتي بیش از . نوزدھم بود

وصیت كرد ) ١٨٣٢ژوئن  ۶(مرگش در ھشتادو چھار سالگي  بھ ھنگام. كھ از دوستداشتنیترین مردان بود
این كار انجام شد، و اسكلت او ھنوز در دانشكدة طب . كھ بدنش باید در حضور دوستانش تشریح شود
  دانشگاه لندن، در حالي كھ لباس عادي خود را

از پیشنھادھاي  روز پس از مرگش، الیحة قانوني اصالحات، كھ حاوي بسیاري. برتن دارد، حفظ شده است
  .او بود، بھ امضاي پادشاه رسید

V –  تئاتر  

  نمایش.١

این دوران شاھد یكي از بھترین . نیمة دوم قرن ھجدھم از لحاظ تئاتر غني، و از حیث نمایشنامھ فقیر بود
یكي از . اند ھنرمندان تاریخ بود؛ و تنھا دو نمایش نویس بھ وجود آورد كھ آثارشان از چنگال مرگ گریختھ

ین دو شریدن بود، كھ قبًال از او سخن بھ میان آوردیم؛ و دیگري گولد سمیث، كھ تحت عنوان ادبیات جایي ا
ھاي جدي علت و معلول تجدید حیات آثار شكسپیر بود كھ تا  شاید كمیابي نمایشنامھ. از خود خواھد داشت
  .پایان قرن ادامھ یافت

بحثھاي زیادي دربارة فن و ھنر بازیگري، و بحث . ودندھاي تماشاگران در رنج ب نویسان از سلیقھ نمایش
نویسندة نمایشنامھ معموًال بھ عنوان تنھا پاداش . گرفت ناچیزي دربارة فن و ھنر نمایش نویسي صورت مي

البتھ مشروط بر اینكھ اصوًال  –داشت  مادي خود سود حاصل از سومین اجراي نمایشنامھ را دریافت مي
. شدند وزیران ثروتمند مي ولي بعضي از بازیگران زن و مرد بھ اندازة نخست. اشدسومین اجرایي دركار ب

خوب را با سروصداھاي خصمانة خود از سكھ بیندازند، یا با   توانستند یك نمایشنامة ھوچیان اجیر شده مي
از ھمھ ھایي كھ بیش  تنھا نمایشنامھ. آور درآورند ن تحسین و كف زدن آن را بھ صورت یك موفقیت ھیجا

برنامة نمایشھا ساعت شش . شدند در یك فصل بیست شب اجرا شوند گرفتند موفق مي مورد توجھ قرار مي
شد، و معموًال شامل یك نمایشنامة سھ ساعتھ با یك برنامة طنز آمیز یا  ونیم بعدازظھر آغاز مي یا شش

مول نبود، مگر اینكھ قبًال یك رزرو كردن جا مع. شیلینگ بود ۵تا  ١بھاي ھر صندلي از . پانتومیم بود
صندلیھا بھ صورت نیمكت و بدون   ھمة. مستخدم فرستاده شود كھ تا زمان ورود آقا یا خانم جا را نگاه دارد

نشستند، تا اینكھ گریك بھ این رسم  بعضي از تماشاچیان مورد عالقھ روي صحنة نمایش مي. پشتي بودند
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بھ طور كلي بھ وسیلة شمعھایي كھ در شمعدان قرار داشتند تأمین روشنایي ). ١٧۶۴(انزجار آور پایان داد 
متعلق بھ  ١٧٨٢البسة نمایشي، پیش از . ماندند شد، و این شمعھا در تمام طول برنامھ روشن مي مي

كاتو سیاستمدار رومي، . انگلستان قرن ھجدھم بود، بدون اینكھ بھ زمان و مكان نمایشنامھ توجھ شود
  .شدند ھ با شلوارھاي كوتاه و كالھگیس نشان داده ميقیصر، و لیرشاه ھم

باث، . با وجود مخالفت روحانیان و رقابت اپرا و سیرك، تئاتر، ھم در لندن و ھم در والیات، رونق یافت
بعضي . بریستول، لیورپول، ناتینگم، منچستر، بیرمنگام، یورك، ادنبورگ، و دوبلن تئاترھاي خوبي داشتند

  وه ھنرمنداني داشتند، و چون گروھھاي عمدة از آنھا از خود گر

دو تئاتر   لندن براثر رقابت فعاالنة. دیدند رفتند، تقریبًا ھمھ شھرھا بازیھاي خوبي مي ھنري بھ مسافرت مي
ھر دو این تئاترھا رومئو و ژولیت را  ١٧۵٠در سال . شد اصلي در حال ھیجان و اضطراب نگاه داشتھ مي

سپرنگر بري و سوزانا سیبر در كاونت گاردن، و . دادند ر یك زمان نشان ميھر شب بھ مدت دو ھفتھ د
ماركت داشت و  سمیوئل فوت از خود یك تئاتر كوچك در ھي. گریك و دوشیزه بلمي در دروري لین بودند

آورد  تقلیدھایي كھ وي از گریك در مي. پرداخت، كھ در آن تخصص داشت در آن بھ تقلید ھجوآمیز مي
  .بدبختیھاي زندگي گریك بودندمدتھا از 

با  ١٧۴١چارلز مكلین در . نمایش انگلستان این ھمھ بازیگران درجھ اول بھ خود ندیده بود  گاه صحنة ھیچ
او نخستین بازیگري بود كھ شایالك . روي صحنھ آوردن آثاري از شكسپیر این دوران بزرگ را گشود

بھ عنوان یك شخصیت جدي، ھر چند كھ باز بھ  را) رباخوار كینھ جو در تاجر ونیزي اثر شكسپیر(
در زمان ھنري اروینگ بود كھ شایالك تا حدودي با حس ھمدردي . (صورت بزھكاري بیرحم، مجسم كرد

بھترین ساعات عمر وي . جان فیلیپ كمبل دفتر دوران صدسالة احیاي آثار شكسپیر را بست). مجسم شد
  .كردند نمایشنامة مكبث را اجرا مي ١٧٨۵ر دروري لین در ساعاتي بودند كھ او و خواھرش سرا در تئات

پگ وابینگتن از موھبت . بخش صحنة نمایش شدند در این ھنگام چندتن از زنان بازیگر بھ یاد ماندني زینت
بندوباري داشت؛ در وسط بازي دچار حملة  مند بود، ولي زندگي بي آور اندام و صورت بھره ن زیبایي ھیجا

كیتي ). ١٧۶٠(و در حالي كھ پیري زودرسي یافتھ بود، در چھل و شش سالگي درگذشت  )١٧۵٧(فلج شد 
خود لندن را بھ حیرت آورد و   او با اخالقیات نمونة. كالیو مدت بیست و دو سال در گروه ھنري گریك ماند

او داد  اي كھ ھوریس والپول در تویكنم بھ ، مدت شانزده سال در خانھ)١٧۶٩(بعد از ترك صحنة نمایش 
كردند از ھمھ جلوتر بود، تا  خانم ھنھ پریچارد در میان زناني كھ نقشھاي تراژیك را بازي مي. زندگي كرد

او زندگي خویش را غرق در بازیگري خود كرد . اینكھ خانم سیدنز در نقش لیدي مكبث از او پیشي گرفت
ولي او . نامید مي» سفیھي الھام یافتھ«ھرگز یك كتاب نخواند؛ جانسن او را ) شود بھ طوري كھ گفتھ مي(و 

خانم فرنسس ابینگتن . كرد از خیلي از زیبارویان بیشتر زندگي كرد، و تا چند ماه قبل از مرگش بازي مي
كرد، ولي مشھورترین نقش او لیدي تیزل در  در نقش بیتریس، پورشا، اوفلیا، و دزدیمونا ھنرنمایي مي

خود در   از بازي ماھرانة» پردیتا«سن نام مصطلح خود را بھ عنوان مري رابین. مدرسھ براي رسوایي بود
تر  او بھ عنوان رفیقة پرینس آو ویلز و دلدادگان كم اھمیت. آن نقش در داستان زمستان بھ دست آورد

  .زیست و در برابر رنلدز، گینز بره، و رامني نشست تا تصویرش را بكشند مي

وي كھ دختر یك بازیگر سیار بود و . سراكمبل سیدنز بود) آن آگاه بودكھ خود نیز از (صحنة نمایش   االھة
  ، در سن ھجدھسالگي با)١٧۵۵(اي در ویلز متولد شده بود  در مھمانخانھ
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یك . كردویلیام سیدنز بازیگر ازدواج كرد و در سن نوزدھسالگي در اثر آتوي بھ نام نجات ونیز ھنرنمایي 
ولي منتقدان اظھار نظر كردند كھ توانایي وي براي صحنة نمایش   سال بعد گریك وي را استخدام كرد،

كرد، بھ او اندرز داد كھ براي  ھنري وودوارد، كھ براي گریك نقشھاي كمدي ایفا مي. لندن كافي نیست
سال در شھرھاي ایاالت بازي  او این تذكر را پذیرفت و مدت شش. مدتي بھ تئاترھاي روستایي باز گردد

بھ تئاتر دروري لین باز خوانده شد، ھمھ را از پیشرفت خود بھ عنوان یك بازیگر بھ  ١٧٨٢وقتي در . كرد
او نخستین كسي بود كھ در نقشھاي خود البسة دوراني را كھ نمایشنامھ منعكس كنندة آن بود . حیرت آورد
ایفاي نقش در آثار شكسپیر مورد توجھ قرار داد، و مردم  طولي نكشید كھ گریك او را براي. بر تن كرد

. لندن از وقار و احساسات عمیقي كھ وي در ایفاي نقش لیدي مكبث از خود نشان داد بھ شگفتي آمدند
جانسن نام خود . اش را نسبت بھ وي جلب كرد زندگي خصوصي وي احترام و دوستي معاصران برجستھ

ي كھ رنلدز از وي بھ عنوان االھة غمزده كشید، نوشت و وقتي سرا از او را روي لبة لباس او، در تصویر
دو تن از برادران وي، یكي از . دیدن كرد، تحت تأثیر شكستھ نفسي و مبادي آداب بودن وي قرار گرفت

. در تئاتر ادامھ دادند ١٨٩٣خواھرانش، و دو تن از دختر خواھرھایش بھ ھنرنمایي خاندان كمبل تا سال 
طر او وگریك مقام اجتماعي بازیگران باال رفت، حتي در انگلستاني كھ تبعیضات طبقاتي را تبدیل بھ بھ خا

  .روح و ابزار كار حكومت كرده بود

  گریك.١

، بھ )١٧١٧(آورند كھ دیوید گریك در لیچفیلد بھ دنیا آمد  ھمة كساني كھ با جانسن آشنایي دارند بھ خاطر مي
او، . با جانسن ھمراه بود) ١٧٣٧(و در مھاجرت تاریخي این دو بھ لندن  رفت، مدرسة جانسن در ادیال مي
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كھ ھفت سال از جانسن كوچكتر بود، ھرگز دوستي كامل وي را بھ خود جلب نكرد، زیرا جانسن 
  .توانست دیوید را، بھ خاطر اینكھ بازیگر و ثروتمند بود، ببخشد نمي

این امر مستلزم . ختن شراب بھ برادرش پیوستگریك پس از رسیدن بھ لندن، در وارد كردن و فرو
در این میفروشیھا او با بازیگران آشنا شد، و صحبتھاي آنان وي را . دیدارھاي مكرر از میفروشیھا بود

او دنبال بعضي از آنھا بھ ایپسویچ رفت، و در آنجا این بازیگران بھ او اجازه دادند . مجذوب خود كرد
او ھنر نمایشي را چنان بھ سرعت فراگرفت كھ طولي نكشید . بگیرد بعضي نقشھاي كوچك را بھ عھده

كار، درگودمنز فیلدز، در انتھاي شرقي لندن بھ  اجراي نقش اول ریچارد سوم را در یك تئاتر فاقد پروانة
آمد كھ مانند پادشاه گوژپست و كوچك اندام بود، و از  وي از این جھت از این نقش خوشش مي. عھده گرفت

رو شد كھ از كار  نحوة اجرایش چنان با حس قبول روبھ. برد روي صحنة نمایش جان سپارد لذت مياینكھ 
  ولي ویلیام پیت. شرابفروشي دست كشید، و این امر باعث سرافكندگي و اندوه بستگانش در لیچفیلد شد

   

  

  ھا، لندن گالري ملي چھره. دیوید گریك): ١٧٩٠-١٧۴٢(رابرت پاین 

بھ یك  نمایش رفت تا از او تحسین كند، و الگزاندر پوپ، كھ مانند ریچارد علیل بود،  مھین پشت صحنة
» .آن مرد جوان ھرگز تاكنون ھمتا نداشتھ است، و ھرگز ھم رقیبي نخواھد داشت»  :تماشاگر دیگر گفت

ري كھ ریخت؛ بازیگ كرد مي در اینجا بازیگري بود كھ ھمة روح و جسم خود را در قالب نقشي كھ ایفا مي
از نظر صورت و صدا و دستھا و جسم درھم شكستھ و ذھن موذي و ھدفھاي شیطاني، درست در خور 

ایستاد، و وقتي  كردند، او از ایفاي نقش خود باز نمي ریچارد سوم بود؛ بھ ھنگامي كھ دیگران صحبت مي
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د كھ او نقل مجلس طولي نكشی. كرد گفت، بھ اشكال نقش خود را فراموش مي ھم صحنة نمایش را ترك مي
شبي «: خوردند، و تامس گري نوشت آمدند، اعیان با او شام مي اشراف بھ دیدنش مي. تئاتر روھاي لندن شد

  . خاندان گریك در لیچفیلد با غرور او را از خود اعالم داشتند» .دوازده دوك در گودمنزفیلدز ھستند- ده

در حركات خود براي تجسم یك . توفیقي نیافت ، ولي)١٧۴٢مارس  ١١(او سپس نقش لیر را آزمایش كرد 
این شكست باعث . داد، و وقار یك پادشاه را نیافتھ بود نودسالھ بیش از حد فعالیت نشان مي –مرد ھشتاد 

گریك مدتي از این نقش دست كشید، نمایشنامھ را مطالعھ . تزكیة او شد، و برایش ارزشي بیحساب داشت
ز راه رفتن نزار، بینایي ضعیف، و لحن صداي زیر و شكوه آمیز لیر حركات و حاالت صورت، طر  كرد،

تماشاگران . او تغییر شكل و شخصیت داده بود. در ماه آوریل بار دیگر آزمایش كرد. غمزده را تمرین كرد
كشیدند؛ گریك نقش دیگري آفریده بود كھ تقریبًا بھ مدت یك قرن نام او را بھ خاطر  گریستند و ھورا مي مي
ھمھ او را ستودند جز جانسن كھ بازیگري را بھ عنوان اینكھ چیزي جز پانتومیم نیست ناچیز . آورد مي
دانست، وگري  روي مي شمرد، و ھوریس والپول كھ عمل گریك را در بیان و تجسم حاالت توأم با زیاده مي

اھل فضل . متألم بودكھ از سقوط از خویشتنداري سبك كالسیك بھ درون بیان احساسات و عواطف رمانتیك 
كرد، بلكھ متوني را كھ  شكایت داشتند كھ گریك آثار شكسپیر را بھ صورتي كھ در اصل بود بازي نمي

نیمي از ابیات . كرد مورد تجدید نظر و تلخیص، گاھي بھ وسیلة خود گریك، قرار گرفتھ بودند ایفا مي
ملت وي طوري تغییر یافتھ بود كھ پایان ریچارد سوم توسط كالي سیبر نوشتھ شده بود، و آخرین پردة ھ

  .لطیفي داشتھ باشد

گریك ھجده نقش عرضھ داشت كھ در حكم شاھكاري از نیروھاي تقریبًا  ١٧۴٢-١٧۴١در فصل نمایشي 
كرد، تئاتر پر بود؛ و وقتي اسم او روي  ھنگامي كھ وي بازي مي. باورنكردني حافظھ و توجھ بود

بر . دار دچار كاھش تعداد تماشاگران شدند تئاترھاي پروانھ. ماند مھ خالي ميتئاتر نی  ھاي آگھي نبود، لوحھ
گریك، كھ بدون صحنة . اي سیاستبازیھاي پشت صحنھ، تئاتر گودمنزفیلدز مجبور بھ تعطیل شد اثر پاره

لیر، كھ حد  ۵٠٠قراردادي بھ مبلغ  ١٧۴٣-١٧۴٢كرد، براي فصل نمایشي  نمایش احساس گمگشتگي مي
در ھمین احوال، وي براي شركت در . اي براي یك بازیگر بود، با تئاتر دروري لین امضا كرد زهنصاب تا

آوریل  ١٣(ھندل بتازگي آن شھر را با مسیحا تسخیر كرده بود . یك فصل نمایشي بھاره عازم دوبلن شد
  ؛ )١٧۴٢

بھ لندن بازگشتند، با یكدیگر وقتي آنھا . در این ھنگام گریك وافینگتن آن را با آثار شكسپیر تسخیر كردند
ولي پگ از خست گریك، و گریك از ولخرجي . ھمخرج شدند وگریك یك انگشتري عروسي خریداري كرد

این سؤال براي گریك پیش آمد كھ پگ با گذشتة جوراجور خود چگونھ ھمسري از . پگ شدیدًا ناراحت بود
  ).١٧۴۴(دو از یكدیگر جدا شدند او انگشتري عروسي را نگاه داشت، و این . آب درخواھد آمد

او براي ھر نقش تمام . بازي گریك در تئاتر دروري لین شاخص آغاز دوراني تازه در ھنر نمایشي بود
داشت تا ھر حركت بدنش و ھر زیر و بم صدایش  كرد و توجھي مداوم مبذول مي توان خود را صرف مي

وحشت مكبث را چنان زنده و روشن مجسم ھراس و . كرد مطابق شخصیتي باشد كھ نقشش را ایفا مي
او بھ جاي خطا بھ خواني . داشت كھ این نقش بیش از ھر نقش دیگرش در خاطرة مردم باقي ماند مي

بازیگران پیشین نقشھاي تراژدي، بیاني طبیعیتر قرار داد، و در نشان دادن حركات و حاالت بھ چنان 
سالھا بعد . كرد حالتي كھ در متن نمایشنامھ بود تغییر مي حساسیتي دست یافتھ بود كھ با كوچكترین فكر یا

رسد، زیرا صورت وي دو  دیوید خیلي بیشتر از سن خود سالخورده بھ نظر مي«: جانسن اظھار نظر كرد
و باز از خصایص » .برابر صورت ھر مرد دیگر فعالیت داشتھ است و ھیچ گاه در حال استراحت نیست

كرد كھ در  آن توجھ و دقتي بازي مي  او نقشھاي كمدي را تقریبًا با ھمة. بوددیگر وي ھمھ فن حریف بودن 
  .داشت نقشھاي مكبث، ھملت، و لیر مبذول مي

قراردادي  ١٧۴٧آوریل  ٩گریك پس از اینكھ پنج فصل نمایشي بھ عنوان بازیگر ایفاي نقش كرد، در 
ھاي مالي كار  شود، یعني لیسي بھ جنبھامضا كرد كھ در مدیریت تئاتر دروري لین با جمیز لیسي شریك 
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او در مدت بیست ونھ سالي . ھا و بازیگران را انتخاب، و تمرینھا را رھبري كند بپردازد و گریك نمایشنامھ
با ھمكاري (كھ بھ عنوان مدیر تئاتر كار كرد، ھفتاد و پنج نمایشنامة مختلف را روي صحنھ آورد؛ خودش 

ت، در بیست و چھار نمایشنامة شكسپیر تجدید نظر كرد، تعداد زیادي یك نمایشنامھ نوش) جورج كالمن
پیشگفتار نمایشي، پي گفتار، شعر و قطعة طنزآمیز تھیھ كرد، و براي مطبوعات مقاالت بینامي در تشویق 

ھا حد اعالي لذت پولدھندگان را  دانست و در انتخاب نمایشنامھ او قدر پول را مي. و تمجید كار خود نوشت
آمد، ھمانطور كھ بازیگران و نویسندگان باید خوششان  از تشویق و تحسین خوشش مي. گرفت نظر ميدر 

بازیگرانش او را ظالم و ممسك . داد كھ حد اعالي تشویق و تحسین را تأمین كند بیاید، و نقشھایي ترتیب مي
. دھد ھا كمتر از حقشان پول ميآن  بھ  شود، دانستند و شكایت داشتند كھ او، درحالي كھ خودش ثروتمند مي مي

العاده حساس، كھ ھریك از آنان یا در مرز نبوغ بودند یا خود را نابغھ  او در میان افرادي حسود و فوق
ماندند، زیرا  كردند، ولي با طیب خاطر نزدش مي آنھا غرولند مي. پنداشتند، انضباط و نظم برقرار كرد مي

  .آمد ھا فایق نمي تندبادھاي بخت و اقبال و جزر و مد سلیقھھیچ گروه ھنري دیگري بھ این خوبي بر 

بھ انگلستان آمده و » مادموازل ویولت«ویني كھ بھ عنوان   گریك با اوا ماریا وایگل، یك رقصندة ١٧۴٩در 
او یك كاتولیك متدین بود و . ھاي اپرا مورد تمجید قرار گرفتھ بود، ازدواج كرد بھ خاطر ایفاي نقش در بالھ

و یازده ھزار باكره لبخند اورسوال طور ھم باقي ماند؛ گریك بھ اعتقاد اوا در بارة داستان قدیسھ  نھمی
او . زیست ميگذاشت، زیرا او طبق قوانین اخالقي این معتقدات  زد، ولي بھ معتقدات ھمسرش احترام مي مي

گریك ھم . كرد با اخالص و صمیمیت خود بھ تسكین فشار زندگي یك بازیگر و مدیر نمایش كمك زیادي مي
برد، و برایش در  داشت، او را با خود بھ سفر بھ كشورھاي اروپایي مي ثروت خود را بر او ارزاني مي

، گریك )در ادلفي تراس(در لندن در این خانھ، و در خانة دیگرش . گرانقیمتي خرید  قریة ھمتن خانة
شدند كھ میھمان وي  داد، و بسیاري از اعیان و خارجیان برجستھ خرسند مي میھمانیھاي باشكوھي مي

  .رفتند، و در ھمین خانھ بھ ھنھ مور پناه داد در این خانھ وي با فني برني از سر وكول ھم باال مي. باشند

نشینم و شكسپیر  من اینك مي«: گفت او مي. ست كشیداز بازیگري، جز در موارد خاص، د ١٧۶٣در 
ایون پیشنھاد، طرحریزي، و  –آن  –نخستین جشنوارة آثار شكسپیر را درسترتفرد  ١٧۶٨در » .خوانم مي

بھ مدیریت تئاتر دروري لین ادامھ داد، ولي تحمل خلق و خو و نزاعھاي بازیگران را بیش . سرپرستي كرد
سھم متعلق بھ خود را در تئاتر  ١٧٧۶در اوایل . یافت خود دشوار مي از پیش براي اعصاب فرسودة

مارس اعالم داشت كھ بزودي بازنشستھ خواھد  ٧دروري لین بھ ریچارد برینزلي شریدن فروخت، و در 
كرد و از چنان پیروزیھاي  مدت سھ ماه پس از آن، در نقشھاي مورد عالقة خود بازیھاي تودیعي مي. شد

دور شدن . ر شد كھ شاید ھیچ بازیگري در تاریخ نظیر آن را ھرگز بھ خود ندیده استمكرري برخوردا
او با  ١٧٧۶ژوئن  ١٠در . وي از صحنة نمایش ھمانقدر در لندن گفتگو برانگیخت كھ جنگ با امریكا

  .اجراي یك برنامھ بھ سود صندوق بازیگران از كار افتاده بھ دوران زندگي نمایشي خود پایان داد

در اول . در سن شصت و دو سالگي در گذشت ١٧٧٩ژانویة  ٢٠سھ سال دیگر زندگي كرد، و در او 
گوشة «فوریھ جسدش توسط عالیمقامترین اعضاي طبقة نجباي انگلستان بھ وستمینسترابي برده شد و در 

  .در پاي بناي یادبود شكسپیر، بھ خاك سپرده شد» شاعران

VI – لندن  

  :حاكي از وحشت یك انسان با فضیلت بود) ١٧٣٧(ارة لندن ابراز داشت نخستین نظري كھ جانسن درب

  دھند،  در اینجا بدخواھي، چپاول، تصادف، و دسیسھ دست بھ دست ھم مي

  كند؛ پست، و زماني آتشي طغیان مي  زماني تودة
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  گسترانند، در اینجا اراذل بیرحم دامھاي خود را مي

  گردد؛ طعمھ ميو در اینجا وكیل دعاوي سنگدل دنبال 

  شوند، ھاي در حال ویراني رعدآسا بر سر انسان خراب مي در اینجا خانھ

   .كشد ميو در اینجا یك زن خدانشناس با پرحرفي خود انسان را 

شأن و  ن بودند كھ براي تحریك احساسات خشمگینانة جوانان بيھاي لند اي از جنبھ البتھ اینھا فقط پاره
شھري مشھور بھ خاطر ثروت و «: سال بعد، جانسن لندن را چنین توصیف كرد سھ. منزلت مناسب بودند

ھایي از كثافت كھ یك نفر وحشي ھم بھ  بازرگاني و فراواني و انواع ادب و نزاكت، ولي داراي چنان توده
مقامات شھري در آن ھنگام نظافت خیابانھا را بھ عھدة شھرنشینان واگذار » .نگرد چشم حیرت بھ آن مي

قانون « ١٧۶٢در . رو یا زمین جلو منازل خود را تمیز نگاه دارند كردند، كھ دستور داشتند پیاده مي
آوري زبالھ، سنگفرش كردن و مرمت  جمع  مقرر داشت كھ تنظیف خیابانھا،» سنگفرش كردن وستمینستر

طولي نكشید كھ . یابانھا عمده، و دایر كردن یك شبكة فاضالب زیرزمیني بھ عھدة مقامات شھرداري باشدخ
روھاي مرتفع عابران پیاده را از آلوده شدن محفوظ  پیاده. سایر قسمتھاي لندن بھ این اقدام تأسي كردند

شدند،  ط مستقیم طرحریزي ميخیابانھاي تازه با خطو. داشت، و گندابروھا خیابانھا را زھكشي كردند مي
  . شد شدند، و پایتخت كھن داراي رایحة مطبوعتري مي ھا بادوام بیشتري ساختھ مي خانھ

سازمان آتشنشاني عمومي وجود نداشت، ولي شركتھاي بیمھ از خود واحدھاي آتشنشاني خصوصي داشتند 
اي چنان  ھم داده و شھر را با پردهگرد زغالسنگ و مھ گاھي دست بھ دست . تا زیانھاي خود را محدود كنند

شد دید،  وقتي آسمان را مي. توانست دوست را از دشمن تشخیص دھد پوشانید كھ انسان نمي ضخیم مي
در خیابان سترند بزرگترین و . بعضي از خیابانھا بر اثر دكانھاي پرزرق و برق، نور و درخشش داشتند

حصوالت نیمي از جھان را بھ معرض نمایش ھاي خود م غنیترین فروشگاھھاي اروپا پشت شیشھ
كمي دورتر، یك ھزار دكان معرف یكصد صنعت دستي قرار داشتند، و در گوشھ و كنار . گذاردند مي

صداھاي . فلزكاري، و آبجوسازي وجودداشتند  سازي، ھاي شیشھ كارگاھھاي سفالسازي و كارخانھ
شان، و خوانندگان خیاباني بھ سروصدا و احساس ھا و اسبھا، دستفرو وران، كالسكھ افزارمندان و پیشھ

توانست در باغ  اي آرامتر و ھوایي تمیزتر بود، مي اگر كسي خواھان منظره. فعالیت زندگي كمك مي كرد
دادند و  عمومي سنت جیمزگردش كند یا، در مال، زنان دلفریبي را كھ دامنھاي پرچین خود را چرخ مي

  توانست از  صبحھا انسان مي. گذاشتند تماشا كند دید ميكفشھاي ابریشمي خود را در معرض 

دوشیدند شیر تازه بخرد، و عصرھا مانند  دختران شیرفروشي كھ در روي چمن باغ عمومي گاوھا را مي
در . را بكشد، یا صبر كند كھ شب بر روي گناھان عدیده پرده بكشد» زنان عشق فروش«بازول كمین 

و نیز ییالقات تفریحي . راني كند در ھاید پارك اسب سواري یا كالسكھ توانست قسمت غربیتر، انسان مي
بسیاري وجود داشت، مانند واكسھال با جمعیتھاي رنگارنگ، جریبھا باغ و گردشگاھھاي پردرخشش، و 

سالگي برنامھ  رنلي با بناي وسیع مدورش كھ طبقھ طبقھ ساختھ شده بود و در آنجا موتسارت در سن ھشت
  .اجرا كرد

قرا آبجو فروشي، و طبقات متوسط و باال باشگاھھایي داشتند، و میفروشیھایي براي ھمة طبقات دایر ف
خورد؛ گلوب، كھ  شام مي) جانسن(» خان بزرگ«بورزھد و مایتر میفروشیھایي بودند كھ در آنھا . بودند

ن گرفتھ تا دكتر در نزد گولد سمیث عزیز بود؛ و دویلز تاورن، كھ از شخصیتھایي بزرگ، از بن جانس
اي در سترند، و دیگري  خانھ دو محل بھ نام تركزھد بودند كھ یكي قھوه. سمیوئل جانسن، پذیرایي كرده بود

عالوه بر مردان، زنان ھم بھ . این میفروشي محل باشگاه شد. یك میفروشي در خیابان جرارد بود
كھ (گاھھایي مانند باشگاه وایت یا المك در باش. رفتند، و بعضي از آنھا خود فروش بودند میفروشیھا مي

pymansetareh@yahoo.com



اي میخواري یا قمار كنند و  توانستند در محل جداگانھ اشخاص متمكن مي) بعدھا بھ نام بروكس معرف شد
  .ھیجان رقابت با یكدیگر و درخشش ستارگانشان وجود داشتند  نیز تئاترھایي با ھمة

عمومًا تعداد زیادي مردم پست، «شكایت داشتند كھ واعظان . ھایي بودند خانھ در نزدیكي تئاترھا فاحشھ
روند، و پس از اینكھ برنامھ بھ پایان رسید، از آنجا بھ  ھاي مذكور مي بیكاره، و بینظم بھ نمایشھا و میانپرده

طبقاتي كھ استطاعتش را داشتند مشتري زنان بدكاره بودند و   تقریبًا ھمة» .آورند ھاي ننگین روي مي خانھ
ناپذیر است،  روبستن بر این عادت، بھ عنوان اینكھ در وضع جاري رشد و نمو مردان اجتنابدر چشم ف

زنان روسپي سیاھپوستي بودند كھ حتي از میان نجیبزادگان مشتریاني بھ سوي خود . اتفاق نظر داشتند
از حال «بازول وضع لرد پمبروك را پس از گذراندن شبي در فاحشھ خانھ یك سیاھپوست، . كردند جلب مي

  .كند توصیف مي» رفتھ

اي در یك اطاق  در میان طبقات پایین غیرعادي نبود كھ خانواده. اما كن فقیرنشین كماكان وجود داشتند
اشخاص خیلي فقیر در زیرزمینھاي مرطوب و بدون حرارت یا در اطاقھاي . اي زندگي كند اجاره

بعضیھا روي نیمكت یا كنج در گاھیھا یا زیر  .كردند كرد زندگي مي زیرشیرواني با طاقھایي كھ چكھ مي
جانسن بھ دوشیزه رنلدز گفت كھ وقتي ساعت درگاھیھا و سكوھاي بساط كسبھ . خوابیدند بساط كسبھ مي

گذاشت تا با آن صبحانھ بخرند، یك قاضي بھ جانسن اطالع داد  اي در دستشان مي خوابیده بودند، و او سكھ
گاه گاه بیماریھاي واگیردار در . سپرند ر از اھالي لندن از گرسنگي جان ميكھ در ھر ھفتھ بیش از بیست نف

  با وجود. شدند شھر شایع مي

. افزایش یافت ١٨٠٠نفر در سال  ٩٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧٠٠نفر در سال  ۶٧۴‘٠٠٠این، جمعیت شھر از 
  .دظاھرًا علت این افزایش، مھاجرت دھقانان بیزمین و ھمچنین توسعة بازرگاني و صنعت بو

پھنة «: یكي از معاصران نوشت. رودخانة تمز و بار اندازھایش پر از كشتیھاي تجاري و محموالتشان بود
باشند، پوشیده است، و  رودخانة تمز از كشیتھاي كوچك، باركشھا، و انواع قایقھا، كھ در رفت و آمد مي

كند تمام كشتیھاي  سان تصور ميشود كھ ان زیر سھ پل چنان جنگلي از دكلھا بھ طول چند كیلومتر دیده مي
این دو پل بلك فرایرز و بترسي . دو پل جدید در این دوران افزوده شدند» .اند جھان در اینجا جمع شده

. ، مناظر زیبایي از شھر و رودخانھ كشید)١٧۵١و  ١٧۴۶(كانالتو، كھ از ونیز بھ لندن آمده بود . بودند
ببرند چگونھ لندن رشد و نمو كرده و  دادند كھ پي كرده امكان مينسخ چاپي این مناظر بھ اروپاییھاي تحصیل

  .آمده است بھ صورت اولین بندر دنیاي مسیحیت در

در . ، تاریخ شھري چنین وسیع، ثروتمند، و متنوع بھ خود ندیده بود)بجز قسطنطنیھ(از زمان رم باستان 
كردند؛ در كلیساھا  اتش جلب نظر ميكاخ سنت جیمز، پادشاه و ملكھ و مالزمانشان، و دربار و تشریف

روحانیان چاق و چلھ براي عبادت كنندگان فروتن كھ از واقعیات آسودگي، و از خداوند كمك طلب 
خواندند؛ در پارلمنت، نمایندگان اعیان و عوام سیاست بازي  كردند زیر لب اوراد خواب كننده مي مي
ا بود؛ در منشن ھاوس، شھردار لندن و دستیاران ملبس ھایشان روح انسانھ كردند، و در این بازي مھره مي

كردند و در فكر بودند كھ چگونھ جلو  ھا وضع مي خانھ ھا و فاحشھ بھ لباس رسمي مقرراتي دربارة نمازخانھ
ھا سربازان قمار  ھاي مردم را بگیرند؛ در سربازخانھ بیماري واگیردار بعدي، یا شورش آتي توده

ساختند؛ در دكانھا خیاطان كمر خود را خم  آمیختند، و ھوا را كفر آلود مي ره در ميكردند، با زنان بدكا مي
كردند؛ جواھرسازان، ساعتسازان، كفاشان، آرایشگران، و  كردند؛ سرب كاران غبار سرب استنشاق مي مي

اب یا شدند تا نیازھاي بانوان و آقایان را برآورند؛ در خیابان گر شرابفروشان بسرعت دست بھ كار مي
ساختند، و بھ  كردند، دولت را سرنگون مي خیابان فلیت نویسندگان پركار حمد و ثنا نثار مشتریان خود مي

مردند، یا براي جنایات  خاستند؛ در زندانھا مردان و زنان از بیماریھاي عفوني مي معارضھ با پادشاه بر مي
زمینھا اشخاص گرسنھ، بدبخت، و شكست اي و زیر ھاي اجاره شدند؛ در خانھ التحصیل مي بزرگتر فارغ

  .كردند خورده با اشتیاق و بھ طور مداوم نظایر خود را تولید مي
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آزادي و «بازول . لندن را دوست داشتند] بازول[نویس او  با ھمة اینھا، ھم جانسن و ھم زندگینامھ
ح، زیادي تعداد و خصوصیات عجیب اخالقي، جمعیتھاي عظیم شتاب و فعالیت اھل كسب و تفری… ھوسھا

توانست  اماكن تفریح عمومي، كلیساھاي با شكوه، ساختمانھاي عالي، و احساس رضایت از اینكھ انسان مي
  اي را كھ بیش از ھمھ برایش مطلوب است دنبال ھر نقشھ

 را –یعني گمنامي پوشاننده و تحلیل برندة جمعیت  -» كند بدون اینكھ كسي او را بشناسد یا بھ او نگاه كند
موضوع   بخشید،  آمد و بھ آن عمق مي خوشش مي» جریان كامل صحبتھاي لندن«و جانسن، كھ از . ستود مي

  ».شود، از زندگي خستھ شده است وقتي كسي از لندن خستھ مي»  :را با یك سطر قاطع چنین فیصلھ داد

   ام فصل سي

  

  عصر رنلدز

١٧۵۶ -١٧٩٠  

I – موسیقیدانان  

  .توانست آن را ایجاد كند موسیقي عشق داشت، ولي نميانگلستان این دوران بھ 

ھاي كوپر وگور  در تصویري كھ زوفاني بھ نام خانواده. قدرشناسي از موسیقي بھ حد وفور وجود داشت
ما دربارة صدھا . كرد ھاي با فرھنگ ایفا مي كشیده است، ما شاھد نقشي ھستیم كھ موسیقي در خانواده

. شنویم گردآوري شده بودند، مطالبي مي ١٧٨۴ھ براي كنسرت یادبود ھندل در اي ك خواننده و اجرا كننده
خود اعالم داشت كھ در ماھھاي آینده یك  ١٧٩٠دسامبر  ٣٠نشریة مورنینگ كرونیكل در شمارة مورخ 

ھا،  اي، یك سلسلھ كنسرتھاي قدیمي، كنسرتھاي خیریھ بانوان براي عصر یكشنبھ سلسلھ كنسرتھاي حرفھ
ھاي موسیقي مذھبي، و شش كنسرت سمفوني بھ وسیلة خود آھنگساز، یعني یوزف  دوبار برنامھاي  ھفتھ

ھمان طور . كردند ھا با ثروت امروزي لندن از لحاظ موسیقي برابري مي این برنامھ. شود ھایدن، اجرا مي
جامع سنت پول  وابستھ بھ كلیساي» اطفال خیریھ«داد،  كھ ونیز از اطفال یتیم گروه ھمسرایان تشكیل مي

ھیچ موسیقي تاكنون در زندگي «: كردند كھ ھایدن دربارة آنھا چنین نوشت اي اجرا مي ھاي ساالنھ برنامھ
كنسرتھا و اپراھاي سبكي در سالن مدور رنلي و باغھاي » .مرا تا این حد تحت تأثیر قرار نداده است

. كردند ھاي عمومي اجرا مي اي برنامھ ھبیش از ده انجمن موسیقیدانان غیرحرف. شدند مریلبون عرضھ مي
رغبت انگلیسیھا بھ موسیقي چنان بھ طور وسیع شناختھ شده بود كھ حدود بیست استاد موسیقي و آھنگساز 

  .بھ این جزیره آمدند، مانند جمینیاني، موتسارت، ھایدن، یوھان كریستیان باخ؛ و باخ در آنجا ماند

اپراھاي جدي در انگلستان عرضھ داشت، ذوق و سلیقھ نسبت بھ این نوع بعد از اینكھ ھندل بھ حد افراط 
را در ازیو  ١٧۶۴وقتي جوواني مانتسوئولي فصل موسیقي سال . اپراھا در این كشور رو بھ كاھش گذارد

  گشود، ذوق و شوق بھ اپراھاي جدي تا حدودي بازگشت؛ برني

پرانویي كھ از زمان فارینلي در روي صحنة نمایش ترین سو نیرومندترین و پرمایھ«صداي او را بھ عنوان 
. ظاھرًا این آخرین پیروزي اپراي ایتالیایي در آن قرن در انگلستان بود. توصیف كرد» ما شنیده شده است،

، ھوریس والپول شادشد، و )١٧٨٩(ھنگامي كھ ساختمان اپراي ایتالیایي در لندن سوخت و از میان رفت 
  . ین بنا دیگر از نوساختھ نشوداظھار امیدواري كرد كھ ا
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موسیقي بودند   اگر در این زمان در انگلستان آھنگساز قابل توجھي وجود نداشت، دو تاریخنویس برجستة
انگیز انتشار انحطاط و سقوط امپراطوري روم و  ، یعني سال شگفت١٧٧۶كھ آثارشان در ھمان سال 

تاریخ عمومي علم و . منتشر شدند –بھ حساب نیاوریم را » اعالمیة استقالل امریكا«حتي اگر  –ثروت ملل 
عمل موسیقي كھ در پنج جلد توسط سرجان ھاكینز منتشر شد، اثري ادیبانھ و دقیق بود؛ با آنكھ خود وي، 

ارزشیابیھاي وي در سلسلھ عقاید انتقادي مقام خوبي . كھ وكیل دعاوي و قاضي بود، موسیقیدان نبود
. نواخت و مطلوبترین معلم موسیقي در انگلستان بود كلیساي سنت پول ارگ مي چارلز برني در. اند داشتھ

سیماي خوش و شخصیت دوستداشتني او، كھ بر ھنرمندیش افزوده شده بودند، دوستي جانسن، گریك، 
را نسبت بھ وي جلب ) كھ تك چھرة جالبي بھ طور رایگان از او كشید(برك، شریدن، گیبن، و رنلدز را 

بھ فرانسھ، آلمان، اتریش، و ایتالیا مسافرت كرد تا مطالبي براي تاریخ عمومي موسیقي خود بھ او . كردند
دست آورد، و دربارة آھنگسازان درجھ اولي كھ در آن ھنگام زنده بودند با اطالعات دست اول صحبت 

ان، و جوانھا روي جوان موسیقیدانان سالخورده از زیاده«وي گزارش داد كھ  ١٧٨٠در حدود سال . كرد مي
  ».كنند بھ سھم خود از خشكي و بیذوقي پیران شكایت مي

II – معماران  

اي میان تجدید حیات سبكھاي گوتیك و كالسیك عرضھ  معماران انگلیسي در این ھنگام رقابت فعاالنھ
از  ھاي رنگي كھ اینك از حیز انتفاع افتاده و تنھا یادگاري عظمت كلیساھاي قدیمي، شكوه شیشھ. داشتند

 –ھاي دیرھاي قرون وسطاي انگلستان كھ بر روي آنھا علف و پیچك سبز شده بود  گذشتھ بودند، ویرانھ
العمل در حال  انگیخت تا قرون وسطي را كمال مطلوب بداند، و با عكس اینھا نیروي تخیل را برمي  ھمة

نھاي روحفرساي سبك اي، ستونھاي بیروح، و سرستو ھاي دو شیشھ گسترش نھضت رمانتیك علیھ پنجره
اش را بھ  ھوریس والپول یك سلسلھ معماران درجھ دوم را بھ كار واداشت تا خانھ. كالسیك ھماھنگي داشتند

؛ او سالھا توجھ )١٧٧٣- ١٧۴٨(در تویكنم بھ سبك و با تزیینات گوتیك بسازند » ستراوبري ھیل«نام 
طي سالھاي پي در پي، اطاقھایي بھ . دیو كندخود را مأمن سبك ضد پاال  وسواس آمیز بھ خرج داد تا خانة

، كھ آثار ھنریش در »گالري«یكي از این اطاقھا بھ نام . آن افزود، تا اینكھ تعداد اطاقھا بھ بیست و دو رسید
  بیشتر اوقات او بھ جاي سنگ، توفال و گچ. متر طول داشت ١٨آنجا داده شده بودند، 

pymansetareh@yahoo.com



  

  ١٧٧۴حد . ستراوبري ھیل: پول سندبي

برد، و حتي ھمان نگاه اول سستي بنا را، كھ از نظر تزیینات داخلي قابل بخشش بود ولي از  ھ كار ميب
نان زنجبیلي سبك «را » سترابري ھیل»  سلوین خانة. ساخت نظر ساختمان بروني غیر قابل عفو، آشكار مي

مانند (ي شكافدار خواند، و یك شوخ طبع دیگر عقیده داشت كھ والپول از سھ ردیف بارو مي» گوتیك
شد و بعدًا بھ عنوان   رفتند و از شكافھاي آنھا تیراندازي مي باروھایي كھ در قدیم براي دفاع بھ كار مي

  .و این باروھا مكررًا احتیاج بھ تعمیر پیدا كردند. بیشتر عمر كرده است) رفتند تزیین بھ كار مي

دوم قرن ھجدھم ھم، مانند نیمة اول آن، بھ صورت   با وجود این آزمایشھا، پاالدیو و ویتروویوس در نیمة
عالقھ و تمایل بھ سبك كالسیك بر اثر حفریاتي كھ در ھر . خدایان حامي معماري انگلستان باقي ماندند

ھاي كالسیك در آتن، پالمورا، و  كوالنوم و پومپئي بھ عمل آمدند تقویت شد، و بر اثر شرح و وصف ویرانھ
از ) ١٧۵٩(ویلیام چیمبرز در اثر خود بھ نام رسالھ دربارة معماري كشوري سر . بعلبك گسترش یافت

، كھ داراي یك )١٧٨۶- ١٧٧۶(ھاوس  سبك پاالدیو در معماري دفاع كرد و با تجدید ساختمان سامرست
  .ھاي سبك رنسانس و مدخلھاي سبك كورنت بود، فعل را بھ قول افزود نماي بزرگ با پنجره

مركب از چھار برادر بھ نامھاي جان، رابرت، جیمز، و ویلیام ادم از اسكاتلند  یك خانوادة بسیار جالب
رابرت نیرومندترین تأثیر را بر . آمدند تا در این نیمة قرن، معماري انگلستان را زیر نفوذ خود درآورند

ا پیرانزي او پس از تحصیل در دانشگاه ادنبورگ، سھ سال در ایتالیا گذراند و در آنجا ب. عصر خود گذارد
باتوجھ بھ اینكھ كاخھاي خصوصیي كھ مورد تمجید ویتروویوس قرار گرفتھ بودند از . و وینكلمان آشنا شد

كھ اینك در (اند، و با آگاھي از اینكھ یكي از اینھا، یعني كاخ دیوكلسین در سپاالتو  صحنة رم ناپدید شده
انده است، راه آن پایتخت دیرینة دالماسي را ، نسبتًا دست نخورده م)یوگسالوي بھ نام سپلیت معروف است
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گیري و طراحي كرد، بھ عنوان یك جاسوس دستگیر ولي  در پیش گرفت، مدت پنج ھفتھ وقت صرف اندازه
بعدًا آزاد شد، كتابي دربارة پژوھشھاي خود نوشت، و با تصمیم بھ اینكھ سبكھاي رومي را در بناھاي 

او و برادرانش قطعھ زمین شیبداري را میان سترند  ١٧۶٨در . ازگشتانگلستان بھ كار برد، بھ انگلستان ب
سال اجاره كردند، و ادلفي تراس زیباست كھ روي سد ساحلي رودخانھ ساختھ  ٩٩و رودخانة تمز بھ مدت 

اي از شخصیتھاي قابل توجھ دنیاي  در این ناحیھ پاره. شده و داراي طاقیھا و طاقھاي قوسي عظیم است
ھاي بزرگ مشھور در  كردند، از گریك گرفتھ تا برناردشا؛ رابرت ھمچنین تعدادي خانھ مينمایش زندگي 

كھ متعلق بھ ) كیلومتري شمال لندن ۵٠، در »خانة واقع در لوتون«یعني (اینجا ساخت، مانند لوتون ھو 
سف نیستم؛ و ام، متأ این یكي از جاھایي است كھ من از اینكھ بھ دیدنش آمده«: گفت جانسن مي. بیوت بود

  .راضي كردن جانسن ھم كار آساني نبود

بسیاري از كاخھاي . بر روي ھم، سبكھاي كالسیك در نبرد علیھ تجدید حیات سبك گوتیك پیروز شدند
. بزرگ این دوران، مانند كارلتن ھاوس در لندن و ھروودھاوس در یوركشر، بھ سبك نئوكالسیك بودند

سبك گوتیك در بناي مجلسین انگلستان   گشت پیروزمندانھ و شكوھمندانةعمر والپول كفاف نداد كھ شاھد باز
  .باشد) ١٨۶٠-١٨۴٠(

III – وجوود  

. اي از زیباترین اثاثة آن زمان را ساختند آنھا پاره. برادران ادم بھ طراحي بناھا و داخل بناھا قانع نبودند
وشش سالگي اثري بھ  در سن سي ١٧۵۴وي در سال . ولي نام مشھور در این زمینھ تامس چیپندیل است
ھنر ساختن اثاثھ ھمان موقعیتي را داشت كھ گفتارھا، اثر   نام راھنماي آقا و مبلساز منتشر كرد كھ در زمینة

محصوالتي كھ معرف سبك خاص وي بودند صندلیھایي بودند كھ پشتي ظریف و . رنلدز، در زمینھ نقاشي
وي ھمچنین با ساختن میزھاي كشوردار، میزھاي تحریر، گنجھ، ولي . ھایي زیبا داشتند نوار شكل، و پایھ

جاي كتاب، آیینھ، میزھاي عادي، و تختخوابھاي چھارستوني كھ ھمگي برازنده، اكثرًا بدیع، و غالبًا سست 
  .داشت و بیدوام بودند، اعیان و بانوان دوران سلطنت جورج سوم را مسرور مي

. ھپلوایت رقیب چیپندیل و جانشین آنھا تامس شراتن ادامھ یافت كیفیت سستي و بیدوامي در كارھاي جورج
اند كھ زیبایي در ھنر ھم، مانند زندگي، باید ظریف  رسید كھ آنھا بھ این نظریة برك گرویده چنین بھ نظر مي

كھ در (تخصص او در چوب ساتین . شراتن ظرافت و زیبایي را بھ حد اعالي خود رسانید. و بیدوام باشد
او با صبر و حوصلھ این گونھ . و سایر محصوالتي بود كھ نقشھاي زیبایي داشتند) روید د ميشرق ھن

در . كرد زد، و گاھي با تزیینات فلزي آنھا را مرصع مي داد، با ظرافت آنھا را رنگ مي چوبھا را صیقل مي
ندن یا در نزدیكي آن ساز، كھ در ل نفر استاد اثاثھ ٢۵٢فھرستي از ) ١٨٠٢(اثر خود بھ نام فرھنگ اثاثھ 

در این ھنگام طبقات باال در انگلستان از نظر برازندگي و پاكیزگي اثاثھ، و . كردند؟ ارائھ كرد كار مي
  .كردند ترتیب اثاثة داخل منازل خود، با فرانسویان رقابت مي

ون النسلوت برا. شدند آنھا در طرحریزي باغھاي خصوصي و عمومي سرمشق و راھنماي فرانسویان مي
یافت، زیرا وي در تشخیص امكاناتي كھ اراضي مشتریانش براي طرحھاي عجیب » امكان«لقبي بھ عنوان 

در این ھنگام . او با ھمین روحیھ باغھاي بلنم وكیو را طرحریزي كرد. و گرانقیمت داشتند بسیار سریع بود
د كوچك سبك گوتیك و معاب. در مورد باغھا آنچھ جنبة بیگانھ و غیر منتظره و جالب داشت مد شد

سر ویلیام چیمبرز در تزیین باغھاي كیو . رفتند ھاي چیني بھ عنوان تزیینات بیروني بھ كار مي بتخانھ
جاي مخصوص . مقابر گوتیك، مساجد مغربي، و معابد چیني را بھ مردم معرفي كرد  ،)١٧۶٢-١٧۵٧(

  خاكستر مردگان از تزیینات مورد
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  كاري شده میز چوبي طالكاري و نقره: ت ادمچیپندیل و ھگ در سبك رابر

  . شد توجھ براي باغھا بودند، و گاھي ھم خاكستر دوستان از دنیا رفتھ در آنھا نگاھداري مي

سازي انگلستان بار محصول مشابھي در اروپا برابري  شیشھ. ھنر سفالگري رشدي تقریبًا انقالبي داشت
ساختند كھ معموًال بھ سبك  اي بسیار زیبایي از چیني ميھ ھاي چلسي و داربي مجسمھ سفالگري. كرد مي

بودند كھ در ستفردشر قرار » شھرھاي پنجگانھ«ترین مركز سفالگري  ولي پر مشغلھ. سور فرانسھ بودند
ھاي  قبل از جوسایا وجوود این صنعت از لحاظ شیوه. ترنت بودند-آن-مھمترین اینھا برزلم و ستوك. داشتند

وقتي وزلي نخستین بار . سفالگران عاري از ظرافت و بیسواد بودند. خوبي نداشت كار و درآمد كیفیت
شدند، و  ھاي آنھا از كلبھ تشكیل مي خانھ. براي ایشان موعظھ كرد، آنھا گل بھ سر و رویش پرتاب كردند

رس (یك منبع غني كائولن  ١٧۵۵در . ھا، محدود بود بازار فروش آنھا بر اثر غیرقابل عبور بودن جاده
در كورنوال كشف شد؛ ولي این منطقھ بیش از ) دادند سفید سخت شبیھ بھ آنچھ چینیھا مورد استفاده قرار مي

  .سیصد كیلومتر از شھرھاي پنجگانھ فاصلھ داشت

كم بھ مدرسھ رفت، ولي زیاد . كار با چرخ سفالگري را آغاز كرد) ١٧٣٩(وجوود در سن نھسالگي 
اثر ) ١٧۶٧-١٧۵٢(دة آثار باستاني مصر، اتروسك، یونان، روم، وگل كرد؛ و مطالعة گزی مطالعھ مي

در . كلوس این بلندپروازي را در او ایجاد كرد كھ فرمھاي سفالي كالسیك را تجدید، و با آنھا رقابت كند
ھاوس از خود كسب و كاري آغاز كرد و در اطراف آن، در نزدیكي برزلم،  او در كارگاه آیوي ١٧۵٣

او با نیروي یك جنگجو و دید یك سیاستمدار بھ شرایطي كھ مانع . نام آن را اتروریا گذارد شھري ساخت كھ
ھایش  وسیلة نقلیة بھتري براي حمل كائولن از كورنوال بھ كارخانھ. شدند حملھ كرد پیشرفت این صنعت مي

او مصمم . ھا كمك كردھا جنگید، و بھ ھزینھ انجام كار ھا و ساختن ترعھ ترتیب داد، براي بھبود وضع جاده
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آالت  تا این زمان بازار انگلیسي براي چیني. بود از شھرھاي پنجگانھ راھھایي بھ سایر نقاط جھان بگشاید
وجوود تجارت داخلي و سپس بخش بزرگي از تجارت خارجي . خوب تحت تسلط مایسن، دلفت، وسور بود

اروپا و امریكاي   تكھ بھ قارة ۵۵٠,٠٠٠كارگاھھاي سفالگري او ساالنھ  ١٧۶٣تا سال . را تسخیر كرد
  .كاترین بزرگ یك دست ظروف غذاخوري شامل یك ھزار قطعھ سفارش داد. كردند شمالي صادر مي

وجوود تخصص كار . كارگاھھاي سفالگري ستفردشر پانزده ھزار كارگر در استخدام داشتند ١٧٨۵تا سال 
ھایي  ت، دستمزد خوب پرداخت، و مدارس و كتابخانھرا متداول كرد، انضباط را در كارگاھھا برقرار ساخ

كند كھ او  نویسان اولیة وي تعریف مي یكي از زندگینامھ. او در خوبي كیفیت كار مصر بود. بھ وجود آورد
رفت و ھر ظرفي را كھ كوچكترین مو یا تركي داشت با دست خود  با پاي چوبي خود بھ كارگاھھایش مي

این بھ درد «: نوشت ونھ موارد او با گچ روي میزكار افزارمند بیدقت ميمعموًال در این گ. شكست مي
او ابزار دقیقي را بھ تكوین رساند و براي نیرو دادن بھ دستگاھھاي خود » .خورد جوسایا وجوود نمي

  .ماشینھاي بخار خرید

در  براثر تولید وي بھ مقیاس وسیع در زمینة ظروف سفالي تجاري، مفرغ از گردش مصرف عمومي
ھاي گلي براي فاضالبھاي لندن گرفتھ تا  تولیدات وي داراي تنوع بسیار بودند، از لولھ. انگلستان خارج شد

. ھاي خود را بھ دو دستھ سودمند و تزییني تقسیم كرده بود فراورده. زیباترین ظروف براي ملكھ شارلوتھ
كرد، مانند گلدانھاي تجملي عقیقش؛ ولي  ھاي كالسیك تقلید مي در مورد اشیاي تزییني، با صراحت از نمونھ

كرد، خصوصًا ظروف معروفي كھ از سنگ یشم ساختھ شده، و  او ھمچنین فرمھاي جدیدي ایجاد مي
  .نمودند پیكرھاي یوناني كھ با ظرافت بھ رنگ سفید روي زمینة آبي برجستھ كاري شده بودند قابل توجھ مي

در آزمایشھایي كھ براي یافتن مخلوطھاي . كرد جاوز ميعالقھ و ذوق او از حدود سفالگري بمراتب ت
» تفسنج«آورد، یك  ھاي بھتر حرارت دادن بھ عمل مي رضایتبخشتري از خاك و مواد شیمیایي، و شیوه

براي دماھاي باال اختراع كرد؛ این پژوھش و پژوھشھاي دیگر راه ورود بھ انجمن سلطنتي را بھ روي او 
. بود، و مھر آن را طراحي كرد و ساخت» انجمن لغو بردگي«اعضاي اولیة او از ). ١٧٨٣(باز كردند 

از آغاز تا پایان شورش، . كرد براي تأمین حق رأي براي ھمھ افراد مذكور و اصالح پارلمنت مبارزه مي
تر و مرفھتري  بر انقالب فرانسھ، بھ عنوان اینكھ نوید فرانسة خوشبخت. پشتیبان مستعمرات امریكایي بود

  .دھد، درود فرستاد مي را

وجوود این عقل و ھشیاري را داشت كھ جان فلكسمن را براي تھیة طرحھاي تازه و ظریفتر براي 
فلكسمن از این كار با طرحھایي مبتني بر ھنر نقاشان یوناني، كھ . محصوالت سفالي خود بھ كار بگمارد

این آثار یوناني از نظر خطوط . پرداختكردند، بھ نشان دادن ھومر، اشیل، و دانتھ  ظروف را نقاشي مي
. قابل تحسینند، ولي جسمیت و رنگ ندارند، و ھمان اندازه جذابند كھ یك زن بدون گوشت جذابیت دارد

سازي فلكسمن راه یافت، مانند بناي یادبود او براي نلسن در  مقداري از این خاصیت سردي بھ مجسمھ
در یكي . بھ نام كوپید و مارپسا، كھ از مرمر ساختھ شده استكلیساي جامع سنت پول؛ ولي او در اثر خود 

سازي كالسیك شده است، بھ ارائة فرمھاي كامًال با روح و جسم موفق  از بھترین تقلیدھایي كھ از مجسمھ
بناھاي یادبود مربوط بھ مراسم تدفین بھ صورت تخصص وي درآمد؛ او از این بناھا براي چترتن در . شد

در انگلستان . پول، و براي پائولي در وستمینستر ابي ساخت رنلدز در كلیساي جامع سنتبریستول، براي 
كرد، و آن عبارت بود از تالش طرفداران  كرد كھ كانووا در ایتالیا خدمت مي در ھمان نقشي خدمت مي

  .ساز یوناني سبك نئوكالسیك براي تجدید زیبایي دلنواز و لذتبخش پراكسیتلس مجسمھ

اي كھ جوزف نولكنز از مردان مشھور انگلستان ساخت زیبایي كمتر ولي روح و  ھاي نیمتنھ ھما در مجسم
او، كھ از والدین فالندري در لندن بھ دنیا آمده بود، تا سن بیست و سھ سالگي . یابیم سرزندگي بیشتري مي

ق واقعي یا قالبي مدت ده سال در آنجا كار كرد، و اشیاي عتی. در آن شھر تحصیل كرد و سپس بھ رم رفت
  پس از بازگشت بھ انگلستان، نیمتنة چنان. فروخت مي
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سترن، گریك، فاكس، . آمیزي از جورج سوم ساخت كھ طولي نكشید كھ مورد تقاضاي عموم شد موفقیت
شدند،  ھایشان را بسازد، و گاھي ھم از این امر متأسف مي پیت دوم، و جانسن در برابرش نشستند تا مجسمھ

زد كھ این  جانسن غر مي. داد نز در پیكر تراشي ھیچ كس را بھتر از آنچھ بود نشان نميزیرا نولك
  .سازي وي را طوري نشان داده كھ گویي مسھل خورده است مجسمھ

مردم عالقة شدیدي نسبت بھ شخصیتھاي نیرومندي كھ بر . این دوران، دوران حكاكان عامھ پسند بود
نسخ چاپي اندام وصورت آنھا در سراسر . دادند داشتند نشان مي ميھاي سیاسي و غیرسیاسي گام بر صحنھ

. ھاي جونیوس كاریكاتوراي جیمزگیلري تقریبًا بھ ھمان اندازه مھلك بودند كھ نامھ. شدند انگلستان پخش مي
تامس رولندسن انسانھا . كردند فاكس اعتراف كرد كھ این تصاویر بیش از مناقشات پارلمنت او را اذیت مي

كشید، و با تصاویر خود بھ نام  داشت، ولي مناظر مطبوعي نیز مي بھ صورت وحوش مجسم ميرا 
پول سندبي و ادمند دیر آبرنگ را تقریبًا تا سرحد . گردشھاي دكتر سینتكس چندین نسل را بھ خنده واداشت

  .كمال بسط دادند

چاپي، گراوور، نقاشي، و دیگر گشتند نسخ  انگلیسیھایي كھ از سفر بھ كشورھاي اروپاي باختري باز مي
ھنرمندان بسرعت زیاد شدند، تشخصي . قدرشناسي از ھنر گسترش یافت. آوردند آثار ھنري با خود مي

دریافت » نایب«بعضي از این ھنرمندان لقب . یافتند، و حق الزحمھ و موقع اجتماعي خود را باال بردند
مبالغ ھنگفتي بھ عنوان جایزه بھ ھنرمندان ) ١٧۵۴(»انجمن تشویق ھنر، صناعت و بازرگاني«. داشتند

موزة بریتانیایي مجموعة آثار ھنري خود را در سال . داد پرداخت و نمایشگاھھایي ترتیب مي بومي مي
شروع بھ برگزاري نمایشگاھھاي » انجمن ھنر«یك انجمن جداگانھ بھ نام  ١٧۶١در سال . گشود ١٧۵٩

كاران  محافظھ. كاران و نواندیشان تقسیم شد بھ دو گروه محافظھ طولي نكشید كھ این انجمن. ساالنھ كرد
لیره از جورج سوم دریافت داشتند و  ۵٠,٠٠٠را تشكیل دادند و یك منشور و مبلغ » آكادمي شاھي لندن«

  .دوران بزرگ نقاشي انگلستان آغاز شد. سال بھ ریاست آن گماشتند ٢٣جاشوا رنلدز را بھ مدت 

IV – جاشوا رنلدز  

در   او، كھ فرزند یك روحاني اھل ویلز بود،. چارد ویلسن رھبري این نھضت را بھ عھده داشتری
بھ ایتالیا رفت و در آنجا،  ١٧۴٩در . نمود پانزدھسالگي بھ لندن آمد و با كشیدن تك چھره امرار معاش مي

اي تاریخي و مناظر و در فرانسھ، میراث نیكوالپوسن و كلود لورن را جذب كرد و آموخت كھ براي نقاشیھ
پس از بازگشت بھ انگلستان مناظري كشید كھ، برخالف فضاي . پردازي ارزش قایل شود بیش از تك چھره

اثر او بھ نام رودتمز . كار، نوراني شده ولي پراز خدایان و االھگان و دیگر یادگارھاي كالسیك بودند
كساني كھ  :ك روز تابستاني انگلستان استاین منظره منعكس كنندة روح ی. درتویكنم زیبایي خاصي دارد

  براي آبتني در رودخانھ رفتھ و
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  ١٧٧۴حد . ستراوبري ھیل: پول سندبي

ولي انگلیسیھا . دھد اند، و نسیم آرام تكان محسوسي بھ درختان و قایقھاي شراعي نمي در گوشھ و كنار لمیده
ھاي دوران شكفتگي جوانیشان را حفظ  ھ چھرهخواستند ك ھایي مي آنھا تك چھره. خریدند اصوًال منظره نمي

وي در یك اطاق نیمھ مفروش واقع در خیابان تا تنم كورت در فقر . ویلسن در كارخود پافشاري كرد. كند
آكادمي شاھي با  ١٧٧۶در . ساخت كرد و تلخي زندگي خود را با مشروبات الكلي شیرین مي زندگي مي

مرگ یكي از برادرانش اموال . را از این فالكت رھایي داد تعیین وي بھ عنوان كتابدار آدكامي او
او سالھاي آخر عمر خود را در چنان گمنامي در آنجا گذراند كھ . مختصري در ویلز برایش بھ ارث گذارد

  ).١٧٨٢(اي مرگش را ذكر نكرد  ھیچ نشریھ

این خوشبختي را داشت كھ او . بالعكس، دوران زندگي رنلدز عبارت از یك سلسلھ افتخارات و كامیابي بود
جاشوا در میان . مند بود از یك روحاني در دونشر بھ دنیا آمد كھ یك مدرسة التیني داشت و بھ كتاب عالقھ

این . یافت كھ جانثن ریچاردسن نوشتھ بود) ١٧١٩(اي دربارة ھنر كامل نقاشي  این كتابھا كتابي بھ نام مقالھ
و والدین با مالطفتش بھ این انتخاب وي روي   د او مشتعل كرد،كتاب آتش تمایل بھ نقاش شدن را در وجو

آنھا او را بھ لندن فرستادند تا نزد تامس ھودسن، یكي از اھالي دون كھ با دختر . خوش نشان دادند
در . پرداز انگلستان بود، تعلیم یابد ریچاردسن ازدواج كرده و در آن وقت مطلوبترین نقاش تك چھره

، و ھنرمند جوان با دو خواھرش در محلي كھ امروز بھ نام پلیموت معروف است پدرش درگذشت ١٧۴۶
شان را  كرد و تك چھره او در آن بندر معروف با دریانوردان و فرماندھان كشتیھا برخورد مي. سكنا گزیدند

ي وقتي بھ ناخدا آوگوستوس كپل دستور داده شد كھ ھدایایي برا. یافت كشید و دوستان باارزشي مي مي
دانست این  حكمران الجزایر ببرد، او حاضر شد بھ طور رایگان جاشوا را بھ مینوركا ببرد، زیرا مي
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رنلدز از مینوركا راه رم را در پیش گرفت . جوانك حسرت آن دارد كھ در ایتالیا بھ تحصیل پردازد
)١٧۵٠.(  

ھایي را  كوشید كھ شیوه سخت مي. كرد برداري مي او سھ سال در ایتالیا ماند و در این مدت نقاشي و نسخھ
كھ میكالنژ و رافائل در ترسیم خطوط، رنگ، نور، سایھ، تركیب، عمق بشره، و حالت بھ كار برده بودند 

كشف كند؛ این كار برایش گران تمام شد، زیرا وقتي در بعضي از اطاقھاي بدون گرماي واتیكان 
سپس بھ ونیز . داخلي گوش وي آسیب رساند كرد، سرمایي خورد كھ ظاھرًا بھ قسمت برداري مي نسخھ

رفت و در آنجا آثار تیسین، تینتورتو، و ورونزه را مورد مطالعھ قرار داد و آموخت كھ چگونھ بھ ھركس 
در راه بازگشت بھ . نشست وقار و ابھت یك دوج ونیز را ببخشد كھ براي كشیدن صورتش در مقابل او مي

ي نقاشیھاي آن دوران فرانسھ را براي سلیقة خود بیش از حد زنانھ وطنش مدت یك ماه در پاریس ماند، ول
و بقیة عمر را در ) ١٧۵٣(پس از یك ماه توقف در دون، با خواھرش فرنسس در لندن مستقر شد . یافت

  . آنجا ماند

  در این. او با تصویر دیگري كھ از ناخدا كپل ساخت تقریبًا بالفاصلھ جلب توجھ كرد

سیما، پراشتیاق، و مسلط نشان داده شده، و سنت ون دایك دایر بر اینكھ تصاویر بھ  خوشتصویر ناخدا 
رنلدز ظرف دو سال دوازده مشتري براي . صورت تمثالھاي پرزرق و برق اشراف باشد احیا شده بود

زبردستیش در تك چھره نگاري . كشیدن تصویر پپدا كرد و بھ عنوان بھترین نقاش انگلستان شناختھ شد
ھا شد كھ وقت و مھارت  او چنان مجذوب و متبحر در كشیدن تك چھره. باعث محدودیت كارش شده بود

معدودي تصویر خوب از این نوع، مانند . یافت اي، یا مذھبي نمي كافي براي كشیدن مناظر تاریخي، افسانھ
انش نیز چنین نقاشیھایي مشتری. خاندان مقدس واالھگان رحمت، كشید، ولي الھام و استعدادش در اینھا نبود

پرستي است،  آنھا پروتستان بودند و بھ نقاشیھاي مذھبي، بھ عنوان اینكھ مشوق بت  تقریبًا ھمة. خواستند نمي
آنھا طبیعت را دوست داشتند، ولي بھ عنوان یك چیز فرعي در حاشیة . دادند روي خوش نشان نمي

ھایشان ببینند و  امان از گذشت عمر، روي دیوارخانھشخصیت و شكار خود؛ آنھا مایل بودند كھ خود را در 
آمدند، دو ھزار نفر از این نوع  بنابراین، آنھا نزد رنلدز مي. نسلھاي آینده را تحت تأثیر خود قرار دھند

ھیچ . فرستادند مشتریھا بھ او مراجعھ كردند، آنھا ھمسران و فرزندان و گاھي سگھاي خود را ھم نزد و مي
توانست آنچھ را كھ  رفت، زیرا نیروي تخیل پرلطف رنلدز پیوستھ مي با دلخوري از نزد او نميكدام از آنھا 

 ۶٣٠گاه خاطرة یك نسل یا یك طبقھ مانند آنچھ كھ در  ھیچ. طبیعت از دادنش دریغ كرده بود، تأمین كند
دوران پرحرارت  درا ین تصاویر، سیاستمداراني از آن. شود حفظ نشده است تصویر موجود رنلدز دیده مي

قدري ) وھشت سال بود باتوجھ بھ سنش كھ سي(بیوت در تصویري از شكوه رنگھا، برك . وجود دارند
در میان این … . وچھار سالگي عبوس و گرفتھ، و فاكس با شكم گنده و پرتمنا و شریف در سن چھل

  رسد،  بھ نظر مي» پول بیچاره«كھ واقعًا شبیھ  -والپول، سترن، گولد سمیث . تصاویر نویسندگان نیز ھستند
آن را با  –توانست ببیند  كھ تنھا بھ كمك دستانش مي –ھاي چاقش كھ ماركیز دو دفان  گیبن با آن گونھ

وخود جانسن   اشتباه كرد، بازول با چنان غروري كھ گویي او جانسن را آفریده است،» نشیمنگاه یك بچھ«
در برابر رنلدز نشست تا بھترین  ١٧٧٢اش را كشید و در  هكھ رنلدز با عالقة بسیار پنج بار تك چھر

ھمچنین در میان این تصاویر خدایان . صورتي را كھ وي تاكنون از انسانھا كشیده است از وي بسازد
قرار دارد، » میان كششھاي متضاد االھگان تراژدي و كمدي«گریك كھ   :خورند صحنة نمایش بھ چشم مي

  یتا، خانم ابینگتن بھ عنوان االھة آثار كمدي، و سراسیدنز بھ عنوان االھةمري رابینسن بھ عنوان پرد
براي این شاھكار غرورآمیز بھ ) دالر ١٨,٢٠٠شاید حدود (گیني  ٧٠٠تراژدي؛ یك نفر اھل ذوق مبلغ 

  .رنلدز پرداخت

د، براي كردن در این مجموعة بینظیر، تعداد اشرافي كھ براي مردمي فردگرا نظم اجتماعي برقرار مي
اي در اختیار پادشاه قرار  ریختند، و قانون اساسي محدود كننده سیاست خارجي طرحھاي پیروزمندانھ مي

. اینھا را باید نخست در جواني خوش بر ورویشان دید، مانند لیستر دوازدھسالھ. دادند از ھمھ بیشتر بود مي
  اي رنلدز معروف است، این تصویر، كھ بھ نام پسرك قھوه
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  ، در سن ھجدھسالگي با)١٧۵۵(اي در ویلز متولد شده بود  مانخانھدر مھ

١٠- ١٠٢٠  

   

  

  موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك. چارلز جیمز فاكس: حكاكي جان جونز روي نقاشي سر جاشوا رنلدز
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  لندن. ھا، آلیور گلدسمیث گالري ملي چھره: استودیو رنلدز
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  دكتر سمیوئل جانسن: سر جاشوا رنلدز

بیشتر آنھا پس از گذراندن مراحل پر مخاطرة . خیزد پسرك آبي پوش، اثر گینزبره بھ معارضھ برمي با
بھ عنوان یك ناخدا  ١٧۵٣زندگي خویش، بر قطر شكم خود افزودند، مانند ھمان آوگوستوس كپل كھ در 

باوجود این گونھ . بودالعاده چاق و چلھ شده  بھ عنوان یك دریاساالر فوق ١٧٨٠كامًال دلپذیر بود، ولي در 
قلمبگیھا و ابریشم ویراق البسھ، رنلدز موفق شد شھامت و غرور ملموس را در قالب رنگھا و  –گردي 

براي مثال، شكل و شخصیت نیرومند لرد ھیثفیلد را در نظر بگیرید كھ با رنگ سرخ . خطوط درآورد
ناپذیر  كھ وي از آن بھ نحوي شكست طارق را، خاص انگلیسیھا بھ نحوي جسورانھ مجسم شده و كلید جبل

  .در برابر محاصرة چھارسالھ اسپانیاییھا و فرانسویان دفاع كره بود، در دست دارد

رسیم بھ االھگاني كھ در میان زنان بودند و رنلدز آنھا را در میان ھمسران و دختران  و بھ این ترتیب مي
ادي آن را داشت كھ ھمة آنھا را با چشمان و قلم او كھ ازدواج نكرده بود، آز. یافت اشراف انگلستان مي

شان را بھتر جلوه دھد، موھاي انبوھشان  موي خود دوست بدارد، بینیھاي آنھا را راست كند، خطوط چھره
را مرتب سازد، و اندامشان را با چنان البسة نرم و آزادي تغییر شكل دھد كھ باعث شود ونوس حسرت 

اي را  دي الیزابت كپل، مارشنس آو تویستوك، توجھ كنید كھ لباسھاي برازندهبھ لی. لباس بر تن داشتن بكشد
بدون آن . برتن دارد كھ سالھا قبل از آن بھ عنوان ندیمة عروس در مراسم ازدواج ملكھ شارلوتھ پوشیده بود

یپھ، توانست با پاھاي كسانت كھ بھ ھر حال نمي(اند و پاھایش را  چینھاي ابریشمي كھ بارنگ مجسم شده
كرد؟ گاھي رنلدز  پوشانده است، این زن چھ صورتي پیدا مي) ھمسر سقراط، فرق زیادي داشتھ باشد

  تواند بكند؛ او مري بروس، اي برتن داشتھ باشد چھ مي كرد تا ببیند با یك زن كھ لباس ساده آزمایش مي
صورت . دوزد یك كوسن ميروي  داچس آوریچمند، را نشان داد كھ لباسي عادي بر تن دارد و گل و بوتھ

تصویر خانم بووري، . تواند بھ خواب یك فیلسوف بیاید مري در این تصویر از آن صورتھایي است كھ مي
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از نظر سادگي لباس و نیمرخ ملكوتي . دھد كھ وي را در حال گوش دادن بھ حرفھاي خانم كرو نشان مي
، كنتس ماونت اجكامب، صورت آرام و در تصویر اما گیلبرت. نیز تقریبًا داراي ھمان كیفیت است

پرعطوفت وي حتي از تصاویر یاد شده زیبایي عمیقتري داشت؛ این تصویر زیبا در جنگ دوم جھاني بر 
  .اثر عملیات دشمن از میان رفت

تقریبًا ھمة این زنان بچھ داشتند، زیرا قسمتي از تعھدات اشرافي آن بود كھ خانواده و اموال بھ صورت 
بھ این ترتیب، رنلدز تصویر لیدي الیزابت سپنسر، كنتس پمبروك، را با پسر شش . وم یابندیكپارچھ دا

اش بھ نام  اش، كھ بعدًا لرد ھربرت شد، كشید؛ و صورت خانم ادوارد بووري را با دختر سھ سالھ سالھ
ھاي خود،  سھھمان زیباروي بانشاطي كھ با بو(جورجیانا ترسیم كرد؛ این دختر بعدًا داچس آو دونشر شد 

اي باز ھم بھ نام  سالھ و او ھم دختر سھ) خرید در مبارزات فاكس براي نمایندگي پارلمنت، براي او رأي مي
  جورجیانا داشت كھ رنلدز

  

  مجموعة دونشر، چتسورث. جورجیانا، داچس آو دونشر: سر جاشوا رنلدز

  .ارالیل شداین جورجیاناي دوم بعدًا كنتس آو ك. تصویر ھر دو آنھا را كشید

ھا بودند، كھ یك تاالر پر از تصاویر آنان بود، و تقریبًا ھمھ  خود بچھ) وشاید از ھمة اینھا جالبتر(و باالخره 
اند و كیفیات روحي آنھا در احساس ناامني و  آنھا با خصوصیات فردي و غیرقابل استنساخ ترسیم شده

شناسند و  شاھكار رنلدز را در این زمینھ ميھمة جھانیان . سرگشتگي طفولیت با ھمدردي درك شده است
، یعني در آخرین سالھاي بینایي خود، كشید؛ ولي این ١٧٨٨آن سن معصومیت نام دارد كھ وي در سال 

مطلب را كھ چھ مدت پیش از آن، ادراك وي نسبت بھ دوران طفولیت بھ صورت بصیرتي تقریبًا رازورانھ 
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یبایي وصف ناپذیر از لرد رابرت سپنسر در سن یازدھسالگي در اي كھ وي با ز درآمد، از روي تك چھره
در سن یكسالگي : كرد از آن پس، وي اطفال را در ھر سني نقاشي مي. توان تعیین كرد كشید مي ١٧۵٨

اش؛ در سن سھ سالگي دوشیزه بولز با سگش؛ در  پرنسس سوفیا ماتیلدا؛ در سن دو سالگي آقاي وین با بره
ي كرو كھ بھ طور كامل تقلید ھنري ھشتم را درآورده بود؛ و در حدود ھمان سن سن چھار سالگي آقا

كھ بعدھا (؛ در سن پنجسالگي پسران برامل بھ نامھاي ویلیام و جورج »فرنگي فروش دختر توت«
؛ در سن شش سالگي شاھزاده ویلیام فردریك؛ در سن ھفتسالگي لرد جورج )معروف شد» برامل زیبا«بھ

ارل آو كارالیل؛ و بھ ھمین   ھشت سالگي لیدي كروالین ھاوارد؛ در سن نھسالگي فردریك،كانوي؛ در سن 
  .رسید ترتیب تا بھ مراحل جواني و ازدواج و اطفال بعدي مي

پیشرفت كند «: گفت دار را بكشد و مي دھد تصویر اشخاص اسم و رسم رنلدز اذعان داشت كھ ترجیح مي
توانستند  و تنھا ثروتمندان مي» سازد آخرین نتیجة ثروت و قدرت ميكارھا طبعًا زیبایي و آراستگي را 

بھ ھر حال، او معدن . خواست بپردازند مي» یك تصویر تمام قد با دو بچھ«اي را كھ وي براي  لیره ٣٠٠
اي در شمارة  خانھ ١٧۶٠در سال . لیره درآمد پیدا كرد ١۶,٠٠٠طال یافتھ بود، و طولي نكشید كھ سالي 

ترین محلة لندن بود، خرید؛ آن را با اثاثة تجملي مجھز كرد؛ آثار  دان لستر، كھ در آن موقع گزیدهدر می ١٧
او از . استادان قدیم را در آن گردآورد؛ و براي كارگاھش اطاقي بھ بزرگي یك تاالر رقص برگزید

ز خواھرش ھاي نقاشي و چرخھاي آن طال بودند؛ ا  اش منقش بھ پرده اي داشت كھ تنھ خودكالسكھ
خواست كھ با این كالسكھ در اطراف شھر گردش كند، زیرا عقیده داشت كھ تظاھر اینچنیني بھ ثروت،  مي

درھا بھ روي او باز بودند و   ھمة. یافت» نایب«لقب  ١٧۶١در . ثروت بازھم بیشتري برایش خواھد آورد
او بیش از ھر فرد دیگر . كرد مي دار پذیرایي خودش ھم از صاحبان نبوغ و زیبایي و آدمھاي اسم و رسم

گولدسمیث دھكدة متروك و بازول زندگي سمیوئل . در انگلستان مردان اھل ادب در سر میز خود داشت
را تأسیس كرد تا براي جانسن محل » باشگاه« ١٧۶۴رنلدز بود كھ در . جانسن را بھ وي تقدیم كردند

  .تجمعي از ھمگنانش فراھم آورد

  ھاي زیادي از ي خیلي جانسن را دوست داشتھ باشد، زیرا تك چھرهبایست او قاعدتًا مي

صورتش گلگون، و . اي نداشت رنلدز از نعمت جمال بھره. او پرداخت؛ و از خودش حتي از آن ھم بیشتر
لب باالیش تغییر شكل داده بود، . اش نامشخص بودند خطوط چھره. بر آن رد آبلة دوران كودكي باقي بود

سالگي خود را چنان تصویر كرد كھ دستش را  در سن سي. ینوركا بود، بر زمین افتاده بودزیرا وقتي در م
كوشد از داالن ھزار تویي از نور و سایھ بگذرد تا بھ روحي كھ در پس  سایبان چشمان خویش كرده و مي

د، وي در سن پنجاھسالگي خود را در تصویري با لباس دكتري ارائھ كر. صورت قرار دارد دست یابد
بھتر از ھمة این سلسلھ تصاویر، . زیرا دانشگاه آكسفرد بتازگي بھ او درجة دكتراي حقوق مدني داده بود

تر است،  ؛ در این تصویر صورتش برازنده١٧٧۵اي است در گالري ملي و متعلق بھ حدود سال  تك چھره
زیرا در شرف  –ت ولي مویش خاكستري رنگ و دستش، براي بھتر شنیدن، كنار گوشش گذارده شده اس

  .كر شدن بود

مدت . آكادمي شاھي ھنر تأسیس شد، رنلدز بھ اتفاق آرا بھ ریاست آن انتخاب شد ١٧۶٨ھنگامي كھ در 
بازول در . گشود پانزده سال وي ھر یك از فصول این فرھنگستان را با یك سخنراني براي شاگردان مي

بسیاري از ). ١٧۶٩ژانویة  ٢(و نشستھ بودند میان دوستاني بود كھ در نخستین سخنراني در ردیف جل
كردند كھ برك یا  بعضیھا فكر مي. كساني كھ این نطقھا را شنیدند از كیفیت عالي ادبي آن بھ حیرت آمدند

نویسند، ولي سر جاشوا مطالب زیادي از معاشرتھا و حشر و نشرھاي خود آموختھ بود و  جانسن آنھا را مي
وي بھ عنوان یك عضو آكادمي طبعًا اھمیت مطالعھ را مورد تأكید . و ھم فكري از خود، ھم سبكي یافتھ بود

او این عقیده را كھ نبوغ امكان دارد شخص را از تحصیل و تالش زیاد بینیاز دارد تقبیح . داد قرار مي
كار و زحمت تنھا «ورزید كھ  داد و اصرار مي را مورد مسخره قرار مي» این شبح الھام«كرد؛ او  مي

از ھر فرصت باید استفاده «: گفت عالوه بر آن، مي» .توان براي شھرت پابرجا پرداخت ھایي است كھ ميب
كرد تا آن عقیدة ناصحیح و عوامانھ را مردود داشت كھ قواعد در حكم غل و زنجیري ھستند كھ بر پاي 
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نخست آموزش است،   :ددر جریان پرورش یك ھنرمند سھ مرحلھ باید وجود داشتھ باش» .اند نبوغ بستھ شده
؛ دوم مطالعھ در آثار استاداني كھ )مدل(یعني آموختن قواعد، طرز طراحي، رنگامیزي و انتخاب نمونھ 

آن كماالتي كھ در میان استادان «بر اثر چنین مطالعاتي . گذشت زمان بر آثار آنھا صحھ گذارده است
شوند، و این اندیشة كلي از این پس ذوق و سلیقھ  آوري مي اند اینك در یك اندیشة كلي جمع گوناگون پراكنده

سومین و آخرین … دھد؛  آورد و نیروي تخیل وي را گسترش مي شاگرد را تحت قاعده و نظم درمي
داند، آزاد  دوران، شاگرد را از انقیاد نسبت بھ ھر نوع مرجعي غیر از آنچھ خودش متكي بر عقل مي

شاگرد پس از اینكھ «. اگرد باید دست بھ ابداع و ابتكار بزندتنھا در این مرحلھ است كھ ش» .سازد مي
تواند بدون احساس  قضاوت خود را بر پایة درستي مستقر كرد و حافظة خود را خوب انباشت، اینك مي

  فكري كھ بھ این ترتیب. بیم، نیروي تخیل خود را بھ مورد آزمایش گذارد

ز پرشورترین ذوقھا آزاد گذارده شود و در مرزھاي تحت انضباط قرار گرفتھ است ممكن است براي ابرا
  ».روي با جسارت در حال كار و حركت باشد شدیدترین زیاده

مردود دانستھ، و اندرز داده بود كھ طبیعت بھ نحوي » استادان سیاه«ھوگارت استادان قدیم را بھ عنوان 
تري  حكم تدارك براي ھنر كمال یافتھ رنلدز عقیده داشت كھ این كار باید تنھا در. واقعبینانھ ترسیم شود

او . تمایل ھنرمند واقعي باید وسعت بیشتري داشتھ باشد. از خود طبیعت نباید تقلید خیلي نزدیك كرد«. باشد
ھاي  باید بھ جاي تالش در سرگرم ساختن بشریت با تقلیدھاي ناب و دقیق خود، سعي كند با عظمت اندیشھ

از » .كوشش كند كھ با در قید درآوردن نیروي تخیل بھ شھرت برسدو … . خویش آنھا را بھبود بخشد
ھنرمند راه . دیدگاه زیبایي، ھمھ چیز در طبیعت ناكامل است و یك نقص و یا عیب در آن وجود دارد

آموزد و كیفیات عالي موجود در اشكال ناقص  برطرف كردن این نقص یا عیب را از آثار مخلوق خود مي
ھنرمند طبیعت را بھ كمك خود طبیعت تصحیح، و وضع «. كند ل مطلوب تركیب ميمتعدد را در یك كما

این موضوع حالت كامل طبیعت، كھ ھنرمند آن را زیبایي . كند ناكامل آن را با وضع كاملتر آن اصالح مي
» .دیابن اي است كھ بھ وسیلة آن آثار نبوغ آمیز تحقق مي داند، اصل بزرگ راھنمایي كننده كمال مطلوب مي

براي تشخیص ناقص از كامل، و عالي از پست، و براي تزكیھ و باالبردن نیروي تخیل، ھنرمند باید خود 
این ھمان كاري است . غني كند» مصاحبت اشخاص دانشمند و داراي نبوغ«را بھ كمك ادبیات و فلسفھ و با 

  .كھ رنلدز انجام داده بود

مدت ھفت سال دیگر بھ نقاشي ادامھ . ا حدودي بھبود یافتدچار حملة فلج شد، كھ از آن ت ١٧٨٢رنلدز در 
چشم راستش شروع  ١٧٨٩در . سپس چشم چپش را غبار گرفت و كمي بعد بینایي خود را از دست داد. داد

بھ از كار افتادن كرد، و او قلم موي خود را زمین گذاشت، و از این امر مغموم بود كھ كوري تقریبًا كامل 
وھفتمین سال عمرش او را ناچار ساختھ بود از سمعك استفاده كند، افزوده  از بیست بھ كري تقریبیي كھ

وي ایمان خود را بھ اصول آكادمیك و . آخرین سخنراني خود را ایراد كرد ١٧٩٠دسامبر  ١٠در . شد مي
ید بھ كارانة سخنرانیھاي قبلي خویش تكرار كرد و اندرز خویش را دربارة اینكھ قبل از رنگھا با محافظھ

او . مطالعة خطوط پرداخت و پیش از تالش براي ابداع باید بھ مطالعھ در آثار كالسیك پرداخت، تجدید كرد
  :گفتة خود را با مدح از میكالنژ پایان داد

توانستم بار دیگر زندگي خود را آغاز كنم، در ھمان راھي كھ آن استاد بزرگ گام برداشت  چنانچھ من مي
مردي بلند ھمت بوسیدن گوشة لباس او و كسب كوچكترین فیضي از كماالت وي  براي. گذاشتم قدم مي

من، نھ بدون غرور، عقیده دارم كھ این سخنرانیھا گواھي بر ستایش من . افتخار و مزیتي مكفي خواھد بود
نام آورم،  از آن مرد واقعًا االھي است، و مایلم آخرین كالمي كھ در این آكادمي و از اینجا بر زبان مي

  .میكالنژ باشد

درگذشت، و نھ نجیبزاده، با غرور جسد وي را بھ كلیساي  ١٧٩٢فوریة  ٢٣این تك چھره پرداز نام در 
  .جامع سنت پول بردند
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١٠٢۴ -١٠  

V – تامس گینزبره  

رنلدز مرد دنیا بود، و حاضر بود احترام و اطاعتي را كھ الزمة مقبولیت اجتماعي بود بھ جا آورد؛ 
شد كھ شخصیت و ھنرش را بھ  فردگرا با احساسات تند بود، و وقتي از وي خواستھ مي گینزبره شخصي

. والدینش از نظر مذھبي جزو ناسازگاران بودند. آمد عنوان بھاي موفقیت قرباني كند، سخت بھ خشم مي
 دربارة فرار كردن او از مدرسھ در موطنش. تامس استقالل فكري آنھا را بدون تقدسشان بھ ارث برد

سمان و گلة احشامي كھ در مزارع  سادبري براي گردش در نقاط خارج شھر، كشیدن مناظر درختان و آ
وقتي كھ تا سن چھاردھسالگي ھمة . شود آشامیدند داستانھایي گفتھ مي چریدند یا در كنار آبگیري آب مي مي

د تا بھ تحصیل ھنر درختاني را كھ در ھمسایگي خود داشت كشید، از پدرش اجازه گرفت بھ لندن برو
آمد، بھ مطالعة زنان شھر  در آنجا، بھ طوري كھ از اندرز بعدي وي بھ یك بازیگر جوان برمي. بپردازد
در خیابانھاي لندن این سو و آن سوندو، بھ تصور اینكھ مناظري از طبیعت را «: او گفت. پرداخت

ین در حكم نخستین آموزشگاه من بود، و ا. یابي، و با این كار خود سالمت مزاجت را بھ خطر نیفكن درمي
توانید بھ من اجازه دھید كھ شما را بھ احتیاط  بنابراین، شما مي. من در مورد زنان مطالعات عمیقي دارم

  ».وادار كنم

ناگھان وي، كھ ھنوز بیش از نوزده سال نداشت، با یك دختر شانزدھسالة اسكاتلندي بھ نام مارگارت بر 
توصیفھا حاكي از آن بودند كھ مارگارت دختر نامشروع یك دوك بود، ولي درآمد بیشتر . ازدواج كرد

تامس بھ یك باشگاه موسیقي . آنھا در ایپسویچ مستقر شدند ١٧۴٨در . لیره داشت ٢٠٠اي بھ مبلغ  ساالنھ
 سازم، بھ من براي امرار معاش چھره مي«. نواخت پیوست، زیرا بھ موسیقي عالقھ داشت و چندین ساز مي

او در » .توانم جلو خود را بگیرم نوازم چون نمي كشم، و موسیقي مي اي كھ دارم منظره مي خاطر عالقھ
فیلیپ . اي براي عالقة خود نسبت بھ طبیعت یافت  كشیدند عامل تقویت كننده آثار نقاشان ھلندي كھ منظره مي

ھاي اطراف، و ھریچ را  اد كھ دژ، تپھثیكنس، فرماندار دژ لندگارد كھ در آن نزدیكي بود، بھ او مأموریت د
  .نقاشي كند؛ سپس بھ او اندرز داد كھ درباث بھ دنبال مشتریان ثروتمندتر و بیشتري بگردد

بھ جستجوي موسیقیدانان   بھ باث وارد شد و بھ جاي اینكھ دنبال نقاشان بگردد، ١٧۵٩گینزبره در سال 
او روحیھ و حساسیت یك . شمار دوستانش درآمد پرداخت، و طولي نكشید كھ یوھان كریستیان باخ در

باث . موسیقیدان را داشت و در نقاشیھاي خود موسیقي را بھ گرمي رنگ و زیبایي خطوط تبدیل كرد
توانست در مناظري كھ توسط كلود لورن و  ھاي ھنري خوبي بود، و در این ھنگام وي مي داراي مجموعھ

او وارث شیوة انگلیسي . ك كشیده شده بودند بھ مطالعھ پردازدگاسپارپوسن، و صورتھایي كھ توسط ون دای
كشید كھ عالیترین ظرافت ھنر را بھ برجستگي شخصیت و برازندگي البسھ  ون دایك شد، و صورتھایي مي

  .افزود مي
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  گري بارفروشي: تامس گینز بره

گینزبره . كرد آنجا زندگي ميخانوادة شریدن در . اي از بھترین آثار خود را بھ وجود آورد در باث پاره
او ھمة ھنرمندي در حال بلوغ خود را برتصویري بھ نام . تصویر ھمسر جوان و زیباي ریچارد را كشید

داد كھ  لباس سرخ رنگ خانم گراھام با چینھا و تاھاي خود بھ او امكان مي. خان گراھام محترم نثار كرد
ي كھ این تصویر در آكادمي شاھي لندن بھ معرض وقت. ظریفترین درجات رنگ و سایھ را بھ كار برد

آمد كھ درخشش آن از آنچھ كھ تا آن وقت  ، بھ نظر بسیاري از ناظران چنین مي)١٧٧٧(نمایش گذارده شد 
گینزیره جانثن باتل، پسر یك آھنكار، را در قالب  ١٧٧٠در حدود سال . نماید رنلدز كشیده بود بیشتر مي

رنلدز با اطمینان اظھار . دالر پرداخت ۵٠٠,٠٠٠ھنري ھانتینگن براي آن  پسرك آبي در آورد كھ گالري
رقیب وي، كھ در حال روآمدن بود، . توان كشید داشتھ بود كھ با رنگ آبي ھیچ تصویر قابل قبولي نمي

  .پیروزمندانھ بھ استقبال این مبارزه رفت، و از آن پس رنگ آبي رنگ مطبوعي در نقاشي انگلیسي شد

. در این ھنگام ھمة افراد سرشناس در باث مایل بودند براي كشیدن تصویرشان در برابر گینزبره بنشینند
خود » ویلن بزرگ«ام و خیلي مایلم  من از كشیدن صورت بھ جان آمده»  :ولي او بھ یكي از دوستانش گفت

قیة عمر را در آرامش و راحتي بھ ھاي دلپذیر بروم تا در آنجا بتوانم منظره بكشم و ب را بردارم و بھ دھكده
و در شومبرگ ھاوس، در خیابان پل مل، ) ١٧٧۴(ولي او در عوض بھ لندن نقل مكان كرد » .سر برم

ھاي ظاھري از رنلدز  خواست از لحاظ جنبھ او نمي. لیره اجاره كرد ٣٠٠اطاقھاي با شكوھي بھ مبلغ سالي 
از نمایش ) ١٧٧٧- ١٧٧٣(نزاع و مدت چھار سال  وي بر سر نمایش نقاشیھایش با آكادمي. عقب باشد

شد در مراسم گشایش  ، آثار تازة وي را تنھا مي١٧٨٣دادن آثار خود در آنجا امتناع ورزید؛ و پس از 
منتقدان ھنري نبرد عاري از لطفي را در زمینة مقایسة آثار رنلدز و گینزبره آغاز . ساالنة كارگاھش دید

شدند، ولي خاندان سلطنتي طرفدار گینزبره بود، و او  دز برتر دانستھ ميبھ طور كلي آثار رنل. كردند
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ھاوس ھجوم آوردند و خواستار  طولي نكشید كھ نیمي از اشراف بھ شومبرگ. تصویر ھمة آنھا را كشید
در این ھنگام گینزبره تصویر شریدن، برك، جانسن، فرانكلین، . فناناپذیري خود از طریق رنگھا شدند

خانھ  او براي پا برجا كردن وضع خود و پرداختن اجاره. پیت دوم، كالیو، و دیگران را كشیدبلكستون، 
  .نگاري كند ناچار بود خود را تسلیم تك چھره

یكي از اعیان وقتي . یافتند نشستند او را سختگیر مي كساني كھ براي كشیدن تصویرشان در برابرش مي
گینزبره بدون اینكھ تصویرش را . ھ توانست قیافھ گرفتبراي كشیدن تصویرش در برابر او نشست، ھرچ

چون این خاصیت (خطوط چھرة گریك چنان در حركت و متغیر بودند . بكشد، او را روانة منزلش كرد
كھ نقاش نتوانست براي مدتي طوالني بھ قدر كافي وي ) نیمي از راز برتري وي بھ عنوان یك بازیگر بود

  .اند تصویر آن را بكشداي ببیند كھ بتو را با قیافھ

   

  

  گالري ملي اسكاتلند. خانم گراھام محترم: تامس گینزبره

آنھا را بھ عنوان »  :گینزبره فریاد برآورد. او با رقیب گریك بھ نام سمیوئل فوت نیز ھمین مشكل را داشت
در مورد خانم سیدنز » .آنھا قیافة ھمھ كس را دارند جز قیافة خودشان را. باز بھ جھنم بفرستید یك جفت حقھ

وقتي با زنان » .خانم، لعنت بر این بیني شما، چون انتھایي ندارد«: اشكالي از نوع دیگر داشت و گفت
كرد، ولي این جذبھ  او جذبة جنسي آنھا را شدیدًا احساس مي. سروكار داشت، بیش از ھر موقع سرحال بود

  .ساخت  ر مبدل مياي از رنگھاي مالیم و چشمان خما را بھ تركیب شاعرانھ
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كشید، كھ براي آن خواستاران كمي وجود  داد، منظره مي اش بھ وي اجازه مي وقتي دم و دستگاه پرھزینھ
آمدند در برابر یك صحنة روستایي قرار  او اغلب كساني را كھ براي كشیدن تصویر نزدش مي. داشت

دالر بھ فروش  ٣۶۴,٠٠٠مبلغ در یك حراج بھ  ١٩۶٠كھ در (داد، مانند رابرت اندروز ھمسرش  مي
ھاي درخت،  توانست مستیقمًا بھ سراغ طبیعت زنده برود، كنده از آنجا كھ آنقدر پرمشغلھ بود كھ نمي). رفت

آورد و آنھا را با  ھاي درختان، و انواع گلھا و حیوانات را بھ كارگاه خود مي علفھاي ھرزه، شاخھ
داد؛ از روي این اشیا، با  ت یك منظره ترتیب ميعروسكھاي لباس پوشیده بھ عنون اشخاص بھ صور

ھا یك كیفیت تصنعي وجود داشت، و آن عبارت  در این منظره. كشید حافظھ و نیروي تخیل خود منظره مي
ولي با این وجود، نتیجة كارھایش حاكي از . شد بود از فورمالیسم و نظمي كھ بندرت در طبیعت یافت مي

در سالھاي بعدي عمر خود، تعدادي تصاویر خیالي كشید كھ . وستایي بودكیفیت رایحة مطبوع و آرامش ر
یكي از اینھا . گذارد كرد، بلكھ عنان خیالپردازي خود را آزاد مي در آنھا تظاھري بھ انطباق با واقعیت نمي

ھر دو اینھا در سال . بھ نام دختر كلبھ با سگ و سبو حاوي كلیة عواطف سبوي شكستھ اثر گروز بود
  .نقاشي شدند ١٧٨۵

پایھ و مقام او در زمان خودش پایینتر از رنلدز دانستھ . تواند ارزش گینزبره را تعیین كند تنھا یك نقاش مي
طراحي او بھ عنوان اینكھ عاري از دقت است، تركیب بندیش بھ عنوان اینكھ فاقد بھ ھم پیوستگي . شد

اند مورد انتقاد قرار  ھ خود حالت نگرفتھكرد بھ عنوان اینكھ خوب ب است، و افرادي كھ نقاشي مي
در آثار گینزبره كیفیتي . ستود گرفتند؛ ولي خود رنلدز درخشش خیره كنندة رنگامیزي رقیب خود را مي مي

. توانست آن را بخوبي درك كند نمي) رنلدز(نگار بزرگ  شاعرانھ و موسیقیایي وجود داشت كھ تك چھره
روحیة گینزبره بیشتر جنبة . و در تجسم قیافة مردان توفیق بھتري یافت تر داشت رنلدز نحوة تفكري مردانھ

او فاقد آن آموزش در زمینة سبكھاي . ھا را نقاشي كند داد زنان و پسر بچھ رمانتیك داشت و ترجیح مي
كالسیك بود كھ رنلدز در ایتالیا بھ دست آورده بود؛ و از آن معاشرت و حشرونشر تحرك آوري كھ فكر و 

كرد، عالیق فكري اندكي داشت، و از  گینزبره كمتر مطالعھ مي. ساخت بیبھره بود رنلدز را غني ميھنر 
باز بود، ولي زود  او دست و دل. گرداند آمدند روي مي محفل لطیف طبعان كھ در اطراف جانسن گرد مي

  توانست ھرگز نمي. گرفت؛ دیدي انتقادي داشت تأثیر احساسات قرار مي تحت 
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  گالري ملي، لندن. سرا سیدنز: گینزبره تامس

با این وصف، او دستي شریدن را تا پایان . با شكیبایي بھ بحثھاي رنلدز یا قضاوتھاي جانسن گوش دھد
  .حفظ كرد

بتدریج كھ بر سنش افزوده شد، كیفیت مالیخولیایي بھ خود گرفت، زیرا روحیة رمانتیك چنانچھ جنبة مذھبي 
ھاي گینزبره، در میان گیاھان انبوه  در بسیاري از منظره. مرگ عاجز خواھد ماند بھ خود نگیرد، در برابر

زد كھ  شاید او حدس مي. كند خودنمایي مي» نشانة مرگ«و چمنزار سرسبز، یك درخت خشك بھ عنوان 
باشد بھ طور  سرطان مشغول از بین بردن وي است، و از فكر اینكھ دردي چنان طوالني در انتظارش مي

اي آشتي جویانھ بھ رنلدز نوشت و از او   چند روز پیش از مرگ نامھ. كرد فزون احساس تلخكامي ميروزا
رنلدز بھ دیدنش رفت، و این دو نفر كھ خودشان بیش از آنكھ با یكدیگر نزاع . خواست كھ از وي دیدن كند

. اي پرداختند ستانھتر قرار گرفتھ بودند، بھ صحبت دو كرده باشند موضوع بحث وجدل افراد كم اھمیت
خداحافظ، تا اینكھ در دنیاي دیگر یكدیگر را ببینیم و «: وقتي كھ اینان از یكدیگر جدا شدند، گینزبره گفت

  .ویك سالگي درگذشت در سن شصت ١٧٨٨در دوم اوت » .دایك ھم در جمع ما باشد ون

عد رنلدز در چھاردھمین چھار ماه ب. رنلدز در حمل جسد او بھ محوطة كلیساي كیو بھ شریدن پیوست
ھاي عالي كار گینزبره  او با صراحت معایب و جنبھ. اي بھ عمل آورد سخنراني خود از وي تجلیل شایستھ

اگر این ملت در ھر صورت نبوغ كافي براي آن بپرورد كھ براي ما امتیاز «: را متذكر شد، وي افزود
نزبره در تاریخ ھنر در میان نخستین بانیان آن پرافتخار ایجاد یك مكتب انگلیسي را تحصیل كند، نام گی

  ».مكتب رو بھ گسترش بھ نسلھاي آینده منتقل خواھد شد
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جورج رامني براي رسیدن بھ شھرت رنلدز و گینزبره تالش كرد، ولي نقص تحصیالت، سالمت، و 
اي نگرفتھ  رهاو كھ پس از دوازدھسالگي از تحصیالت بھ. داشت اخالقش وي را در نقشي پایینتر نگاه مي

طراحیھاي وي باعث شدند یكي از . بود، در دكان نجاري پدرش در لنكشر تا سن نوزدھسالگي كار كرد
در سن بیست و دوسالگي شدیدًا بیمار شد و . اھالي محل، كھ آدم بیعاري بود، او را تحت تعلیم قرار دھد

رش را ترك گفت، و در جستجوي بخت كمي بعد بیقرار شد، ھمس. پس از بھبود با پرستار خود ازدواج كرد
در مدت سي و ھفت سال، تنھا دوبار با ھمسر خود مالقات كرد، ولي قسمتي از درآمد خود . خود روان شد

در آمدش براي اینكھ از پاریس و رم دیدن كند كافي بود، و در این شھرھا تحت . فرستاد را براي او مي
ازگشت بھ لندن، براثر توانایي خود بھ بخشیدن وقار و تأثیر گرایش نئوكالسیك قرار گرفت؛ پس از ب

یكي از اینھا اما الین بود كھ بعدھا . كشید، مشتریاني جلب كرد برازندگي بھ كساني كھ تصویرشان را مي
رامني چنان اسیر زیبایي او شد كھ وي را بھ صورت االھھ، كاساندرا، كیركھ، مریم . لیدب ھمیلتن شد

  اي از لیدي وي تك چھره ١٧٨٢در . یس مجسم كردمجدلیھ، ژاندارك، وقد

  

  گالري ملي اسكاتلند. لرد نیوتن: ھنري ریبرن

دالر بھ  ٢۵٠‘٠٠٠این تصویر اخیرًا بھ مبلغ . لیره دریافت داشت ١٨ساذرلند نقاشي كرد كھ براي آن 
ت، ھمسرش او كھ از لحاظ جسمي و روحي از پاي افتاده بود، نزد ھمسرش بازگش ١٧٩٩در . فروش رفت

رامني سھ . دار شد بار دیگر، ھمانطور كھ چھل و چھار سال پیش از آن كرده بود، پرستاري او را عھده
  .درگذشت ١٨٠٢سال با حالت فلج بھ زندگي ادامھ داد و در 

نقاشي و   براثر كارھاي جرج رامني، رنلدز، و گینزبره، انگلستان در نیمة دوم قرن ھجدھم، چھ در زمینة
  .مینة سیاسي و ادبي، بھ جریان كامل تمدن اروپا پیوستچھ در ز

pymansetareh@yahoo.com



   فصل سي و یكم

  

  ھمسایگان انگلستان

١٧۵۶ -١٧٨٩  

I – ایرلند عصر گرتن  

كرد، توضیح داد كھ چرا فقرا بھ جنایت روي  از ایرلند دیدن مي ١٧۶۴یك مسافر انلگیسي كھ در 
  :او گفت. آوردند مي

برد، و در چنین حالتي اگر نخستین  فالكتبار در نھایت فقر بھ سر مياز یك دھقان ایرلندي كھ در وضعي 
اي بر سر او بزند و او را ھمیشھ از زندگي تحت فشار و توأم با فقرش  كند ضربھ كسي كھ با او برخورد مي

توان انتظار داشت كھ از  پندارد، چگونھ مي آسوده كند، او بھ دالیلي این عمل را دوستانھ و ارزشمند مي
وضع پست خود را با شكیبایي تحمل … اینكھ بسیاري از آنھا… دالت یا مجازات ھراس داشتھ باشد؟ ع

  .كنند در نظر من دلیل كافي بر نزاكت طبیعي خلق و خوي آنھاست مي

مالكان، كھ تقریبًا ھمھ پروتستان بودند، مستقیمًا یا بیش از سایرین، بر دھقانان كھ تقریبًا ھمگي كاتولیك 
كردند و خوني  داشتند؛ معموًال صاحبان اراضي در انگلستان زندگي مي لم و ستم وحشیانھ روا نميبودند ظ

ھایي كھ اراضي مالكان را بھ اجاره  دیدند، بلكھ واسطھ شان بھ آن آغشتھ بود نمي را كھ مال االجاره
دند كھ تاسرحد امكان از ھا بو این واسطھ. كردند گرفتند این مال االجاره را بزور از دھقانان وصول مي مي

  .زمیني تغذیھ كنند و جامة ژنده بپوشند گرفتند، تا آنجا كھ دھقانان ناچار بودند با سیب دھقانان پول مي

داد، بھ ایرلند اجازه داده شد بھ  ، بھ علت اینكھ بیماري دامھاي انگلستان را بسرعت كاھش مي١٧۵٨در 
از جملھ اراضي عمومي كھ  –اراضي زیادي در ایرلند . ندمدت پنج سال احشام زنده بھ انگلستان صادر ك

بھ . بھ قول سرویلیام پتي(از زیر كشت خارج، زودھنگام  –دار بودند  قبًال مورد استفادة كشاورزان اجاره
ظاھرًا علت این كار این بود . افزودند بھ مسائل خود مي) كردند محض اینكھ توانایي جسماني آن را پیدا مي

  یدوار بودند كھ فرزندانشان بزودي خرجكھ آنھا ام

بھ این ترتیب، با وجود باالبودن میزان مرگ و میر، . االجاره كمك كند خود را در آورند و بھ پرداخت مال
  .افزایش یافت ١٧٩١نفر در  ۴‘٧۵٣‘٠٠٠، بھ ١٧۵۴نفر در سال  ٣‘١٩١‘٠٠٠جمعیت ایرلند از 

پروتستانھا و بعضي از كاتولیكھا دست بھ كار تولید  بسیاري از. شد اوضاع صنعتي امیدوار كننده مي
در ربع آخر قرن، پس از اینكھ گرتن . سازي شده بودند منسوجات كتاني، پشمي، نخي، ابریشمي، یا شیشھ

موفق شد تعدیلي در محدودیتھاي انگلستان نسبت بھ مصنوعات و بازرگاني ایرلند فراھم كند، طبقة 
دوبلن . م اھرمي اقتصادي براي آزادي امور سیاسي و رشد فرھنگي بودمتوسطي بھ وجود آمد كھ در حك

ترینیتي . از مراكز عمدة آموزش و پرورش، موسیقي، نمایش نویسي، و معماري در جزایر بریتانیایي شد
آمد و در آن زمان از خود فھرست بلند باالیي از  كالج بتدریج بھ صورت یك دانشگاه در مي

اگر ایرلند پرتوھاي درخشان خود مانند برك، گولد سمیث، شریدن، . داشت التحصیالن برجستھ فارغ
. كرد سویفت، و بار كلي را درخاك خود نگاه داشتھ بود، ھمپاي درخشانترین ملل آن دوران پرتو افكني مي

السلطنھ، بھ جاي اینكھ سالي یك بار از دوبلن دیدار كوتاھي بھ عمل آورد، آنجا را  ، نایب١٧۶۶پس از 
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تئاترھاي . در این ھنگام بناھاي عمومي معظم و عمارات باشكوه برپا شدند. وطن دایمي خودساختم
در این . كردند آوردند، با تئاترھاي لندن رقابت مي دوبلن، از نظر كیفیت عالي آثاري كھ روي صحنھ مي

و تامس شریدن  ،)١٧۴٢(شھر مسیحا، اثر ھندل، بري نخستین بار اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت 
  . آمیز بسیاري، كھ بعضي از آنھا را ھمسرش نوشتھ بود، روي صحنھ آورد ھاي موفقیت نمایشنامھ

، )پیرایشگران(پرسبیتریان، استقاللیان  –ناسازگاران . البتھ مذھب مسئلة عمومي و بحث اصلي ایرلند بود
بھ موجب این . شدند ا داشتھ مياز مشاغل رسمي و پارلمنت مستثن» قانون آزمون«طبق  –و باتیستھا 

قانون، الزم بود كھ آیینھاي مقدس طبق رسوم كلیساي انگلیكان انجام شوند تا شرط الزم براي انتخاب بھ 
در (پرسبیتریان آلستر . شد شامل ایرلند نمي ١۶٨٩قانون رواداري مذھبي سال . مشاغل یادشده فراھم آید

ھزاران نفر از آنھا بھ امریكا مھاجرت كردند، . كردند اعترض مي بیھوده علیھ این محرومیتھا) شمال ایرلند
  .و در آنجا بسیاري از آنان، با فداكاري، در ارتش انقالبیون جنگیدند

توانست بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب  از جمعیت ایرلند ھشتاد درصد كاتولیك بودند، ولي ھیچ كاتولیكي نمي
. داشتند العمر دریافت مي –ھاي مادام  پروتستانھا اجاره. بودند تنھا معدودي كاتولیك صاحب زمین. شود

شد، و آنھا ناچار بودند  ویك سال اجاره داده نمي ولي بھ اجاره داران كاتولیك ملكي بھ مدت بیش از سي
مدارس كاتولیك مجاز بھ كار نبودند، ولي مقامات . دوسوم سود خود را بھ عنوان مال االجاره بپردازند

بعضي از . كردند نون مربوط بھ منع عزیمت ایرلندیھا بھ خارج براي تحصیل را اجرا نميرسمي قا
عبادت بھ شیوة . توانستند دانشنامھ دریافت دارند یافتند، ولي نمي دانشجویان كاتولیك بھ ترینیتي كالج راه مي

  كاتولیكي مجاز بود، ولي از نظر

ھاي كاتولیك وجود نداشت؛ اما داوطلبان شغل كشیشي اي براي تعلیم و آماده ساختن كشیش قانون وسیلھ
بعضي از این دانشجویان رفتار . توانستند بھ آموزشگاھھاي مذھبي دیگر كشورھاي اروپایي بروند مي

مقامات روحاني فرانسھ و ایتالیا را اختیار كردند و وقتي بھ عنوان   خوش مشربانھ و نظریات آزادمنشانة
رو  گشتند، در سر میز غذاي پروتستانھاي تحصیلكرده با حسن قبول روبھ كشیش بھ انگلستان باز مي

تا ھنگامي كھ ھنري گرتن وارد پارلمنت . كردند شدند و بھ تعدیل تعصب از ھر دو طرف كمك مي مي
، نھضت آزادي كاتولیكان مورد حمایت ھزاران پروتستان، ھم در انگلستان و ھم در )١٧٧۵(ایرلند شد 

  .رفتھ بودقرار گ  ایرلند،

شد و در برابر وي   السلطنھ، كھ توسط پادشاه انگلستان منصوب مي ایرلند زیر نظر یك نایب ١٧۶٠در 
مسئول بود، و یك پارلمنت كھ مجلس اعیان آن تحت تسلط اسقفھاي انگلیكان، و مجلس عوام آن زیر نفوذ 

انتخابات پارلماني تابع ھمان . شد مي مالكان وابستھ بھ كلیساي انگلیكان و حقوق بگیران دولتي بود، اداره
» كارگزاران«چند خانوادة مھم كھ بھ . بود كھ در انگلستان وجود داشتند» باروھاي فاسد و اختصاصي«

  .ھاي خود بودند، مالك باروھاي خود نیز بودند معروف بودند، ھمان طور كھ مالك خانھ

، گروھھایي از ١٧۶٣در . تأثیر بود راكنده و بيمقاومت كاتولیكھا در برابر حاكمیت انگلستان بر آنان پ
در نقاط خارج ) پوشیدند بھ علت پیراھنھاي سفیدي كھ روي لباسھایشان مي(» سفید پسران«كاتولیكھا بھ نام 

كردند، و مأموران  كندند، احشام را فلج مي گشتند، حصارھاي تحدید حدود اراضي را مي از شھر مي
رھبران این گروھھا دستگیر و بھ دار آویختھ شدند، . دادند د حملھ قرار ميوصول مالیات یا عشریھ را مور

بیشتر سربازان  ١٧٧۶در . وضع بھتري داشت» ملي«نھضت براي آزادي . و شورش بپایان رسید
انگلیسي براي خدمت در امریكا از ایرلند بیرون برده شدند؛ در ھمان ھنگام اقتصاد ایرلند بھ علت قطع 

پروتستانھاي ایرلند براي جلوگیري از شورش داخلي یا ھجوم خارجي، . كا دچار ركود شدتجارت با امری
از لحاظ تعداد و قدرت روبھ گسترش گذاردند، تا » داوطلبان«. تشكیل دادند» داوطلبان«یك ارتش بھ نام 

لح بود كھ با پشتیباني این چھل ھزار مرد مس. در زمینة سیاست نیرویي سھمگین شدند ١٧٨٠اینكھ تا سال 
  .ھنري فالد و ھنري گرتن بھ پیروزیھاي خود در زمینة قانونگذاري نایل شدند
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این دو نفر ھر دو در ارتش داوطلبان افسر بودند، و ھر دو در میان بزرگترین خطباي كشوري بودند كھ 
. قي بمانداي از فصاحت برایش با توانست برك و ریچارد شریدن را بھ انگلستان بفرستد و ھنوز ذخیره مي

اي را براي كاھش ارتشا، در مجلسي كھ  او مبارزة شجاعانھ. وارد پارلمنت ایرلند شد ١٧۵٩فالد در سال 
ارتشا، شكست خورد و،   براثر شیوع ھمھ جانبة. نیمي از اعضاي آن بھ دولت مقروض بودند، رھبري كرد

  .یره تسلیم شدل ٣۵٠٠، با قبول شغل نیابت خزانھ داري با حقوق سالي ١٧٧۵در سال 

طولي نكشید . در ھمان سال ھنري گرتن توسط یك حوزة انتخاباتي دوبلن بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب شد
اي بلند پروازانھ اعالم داشت كھ عبارت بود  او برنامھ. كھ وي بھ عنوان رھبر اقلیت جاي فالد را گرفت

زگاران از قید قانون آزمون، پایان دادن بھ تأمین امداد براي كاتولیكھاي ایرلند، آزاد كردن ناسا: از
او با چنان نیرو، فداكاري، و . تضییقات انگلستان بر تجارت ایرلند، و احراز استقالل پارلمنت ایرلند

 ١٧٧٨در . موفقیتي این ھدفھا را تعقیب كرد كھ بھ صورت بت ملت، اعم از كاتولیك یا پروتستان، درآمد
سال بھ دست  ٩٩ھایي بھ مدت  داد اجاره برساند كھ بھ كاتولیكھا امكان مياي را بھ تصویب  توانست الیحھ

قانون آزمون   یك سال بعد، بھ اصرار او،. آورند، و پروتستانھا با ھمان شرایط اراضي را بھ ارث ببرند
قاعد السلطنھ را مت او و فالد پارلمنت ایرلند و نایب. لغو، و براي ناسازگاران حقوق كامل مدني تأمین شد

لرد . كردند كھ ادامة ایجاد موانع انگلستان بر سر راه تجارت ایرلند منجر بھ شدت عمل انقالبي خواھد شد
. نورث، كھ در آن وقت در رأس دولت انگلستان قرار داشت، طرفدار منسوخ كردن این تضییقات بود

. ار دادند، و او تسلیم آنھا شدداران انگلستان علیھ منسوخ كردن این تضییقات وي را تحت فشار قر كارخانھ
در برابر مجلس عوام ایرلند گرد آمدند، در » داوطلبان«. ایرلندیھا تحریم كاالھاي انگلیسي را آغاز كردند

آزادي «حالي كھ اسلحھ در دست داشتند و توپھایي با خود آورده بودند كھ روي آنھا نوشتھ شده بود 
، كھ بر اثر تحریم زیان دیده بودند، مخالفت خود را پس گرفتند، و داران انگلستان كارخانھ. »تجارت، یا این

  .تصویب شد» قانون آزادي تجارت« ١٧٧٩دولت انگلستان و تو خود را مسترد داشت؛ در سال 

او پیشنھاد كرد كھ تنھا پادشاه  ١٧٨٠در اوایل . گرتن سپس براي استقالل پارلمنت ایرلند پافشاري كرد
بتواند براي ایرلند قانونگذاري كند، و بریتانیاي كبیر و ایرلند تنھا   ،»ت پارلمنت ایرلندبا موافق»  انگلستان،

با » داوطلبان«. رو شد این پیشنھاد با شكست روبھ. با رشتة یك پادشاه مشترك با یكدیگر پیوند داشتھ باشند
ھ اگر استقالل و اعالم داشتند ك) ١٧٨٢فوریة (نفري در دنگانن تجمع كردند  ٢۵‘٠٠٠یك نیروي 

در ماه مارس دولت سالخوردة . قانونگذاري اعطا نشود، وفاداري آنھا نسبت بھ انگلستان متوقف خواھد شد
در خالل این احوال، كورنوالیس در یور . لرد نورث سقوط كرد، وراكینگھم و فاكس بھ قدرت رسیدند

لستان بھ امریكا پیوستھ بودند، و فرانسھ و اسپانیا در جنگ علیھ انگ). ١٧٨١(كتاون تسلیم شده بود 
پارلمنت  ١٧٨٢آوریل  ١۶در . رو شود توانست در این ھنگام با یك شورش در ایرلند روبھ انگلستان نمي

. ایرلند بھ رھبري گرتن استقالل قانونگذاري خود را اعالم داشت؛ یك ماه بعد، انگلستان این امر را پذیرفت
گرتن . لیره بھ گرتن، كھ شخصي نسبتًا بیچیز بود، داده شود ١٠٠‘٠٠٠پارلمنت ایرلند تصویب كرد مبلغ 

  .نیمي از این مبلغ را قبول كرد

كھ  –وقتي گرتن . البتھ این امر در حكم یك پیروزي براي پروتستانھاي ایرلند بود، نھ براي كاتولیكھاي آن
  در –كرد  اسقف انگلیكان بھ نام فردریك ھروي از او با قدرت پشتیباني مي

در آنچھ تاریخنویسان (صدد برآمد كھ تاحدي آزادي كاتولیكھا را تأمین كند، حداكثر كاري كھ توانست 
انجام دھد این بود كھ براي كاتولیكھاي صاحب ملك حق رأي تحصیل كند ) نامند مي» پارلمنت گرتن«
یت پارلمنت، این چند تن حق انتخاب كردن را بھ دست آوردند، ولي حق انتخاب شدن بھ عضو). ١٧٩٢(

گرتن بھ انگلستان رفت، موفق شد بھ . مشاغل شھرداري، یا مشاغل قضایي را نتوانستند كسب كنند
. درگذشت ١٨٢٠او در سال . عضویت پارلمنت انگلستان انتخاب شود، و در آنجا بھ مبارزة خود ادامھ داد

رد، كھ بھ كاتولیكھا اجازة را تصویب ك» قانون كمك بھ كاتولیكھا«نھ سال قبل از مرگ وي، پارلمنت 
  .عدالت نھ تنھا كور است، بلكھ لنگ نیز ھست. داد ورود بھ پارلمنت ایرلند را مي
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II – دورنماي اسكاتلند  

، با ایجاد یك پارلمنت مشترك، اسكاتلند و انگلستان را با یكدیگر یكي كرد، ١٧٠٧ھنگامي كھ اتحاد سال 
تقریبًا بیست تن ) ١٧۶٢حد (بلعیده است؛ ھنگامي كھ بیوت مردم لندن بشوخي گفتند كھ نھنگ یونس را 

گفتند كھ یونس مشغول بلعیدن  اسكاتلندي را در خدمت دستگاه دولتي انگلستان درآورد، شوخ طبعان مي
شانزده نفر اعیان نجیبزادة اسكاتلندي و چھل و پنج عضو . از نظر سیاسي نھنگ پیروز شد. نھنگ است

نفر عضو مجلس عوام غرق  ۵١٣و ) عضو مجلس اعیان(نجیبزادة انگلیسي  ١٠٨مجلس عوام در میان 
كرد كھ تحت تسلط  اي مي اسكاتلند سیاست خارجي و تاحدود زیادي اقتصاد خود را تسلیم قوة مقننھ. بودند

اسكاتلندیھا . این دو كشور خصومت پیشین خود را فراموش نكرده بودند. پول و افكار انگلیسیھا قرار داشت
نابرابري بازرگاني میان یونس و نھنگ شكایت داشتند، و سمیوئل جانسن، با عبارت و كلمات آكنده از از 

  .كرد تعصب شدید ملي، از عمل نھنگ در گاز گرفتن حمایت مي

میزان تولد و تناسل باال بود، ولي میزان مرگ . نفر جمعیت داشت ١‘٢۵٠‘٠٠٠حدود  ١٧۶٠اسكاتلند در 
بھ من گفتھ شده است كھ در ھایلندز »  :گفت ١٧٧٠ادم سمیث حدود سال . شتھم دست كمي از آن ندا

تنھا دوتن از آنھا را زنده داشتھ   اسكاتلند این یك امر غیرعادي نیست كھ مادري كھ بیست بچھ زاییده است،
ا روي دار ر اراضي بیرون شھرھا بودند، و زارعان اجاره  رؤساي طوایف ھایلندز مالك تقریبًا ھمة» .باشد

داد،  زمیني سنگالخ، كھ بارانھاي شدید تابستان و برفھاي زمستان از ماه سپتامبر تا ماه مھ آنھا را عذاب مي
در یك مزرعھ، ظرف بیست و . یافت میزان مال االجاره بكرات افزایش مي. داشتند در فقري بدوي نگاه مي

ري از دھقانان كھ گریزي از فقر در موطن بسیا. لیره باال رفت ٢٠لیره بھ  ۵پنج سال، مال االجاره از 
توانست  یك رییس غارتگر مي«: گفت یافتند، بھ امریكا مھاجرت كردند؛ و بھ طوري كھ جانسن مي خود نمي

  مالكان كاھش ارزش پول را بھانة افزایش» .از امالك خود بیابان بي آب و علفي بھ وجود آورد

در این معادن، تا . سنگ و نمك وضع حتي از این ھم بدتر بوددر معادن زغال. دادند مال االجاره قرار مي
  .العمر اجیر كار خود بودند ، كارگران مادام١٧٧۵

در شھرھاي لولندز اسكاتلند، انقالب صنعتي باعث رونق كار یك طبقة متوسط روبھ گسترش و پرفعالیت 
جمعیت گالسگو براثر صنایع و . شدند ھاي نساجي ھمھ جا دیده مي در جنوب باختري اسكاتلند كارخانھ. شد

این . افزایش یافت ١٨٠٠نفر در سال  ٨٠,٠٠٠، بھ ١٧٠٧نفر در سال  ١٢,۵٠٠بازرگاني خارجي از 
یك  ١٧٩٠- ١٧۶٨در سالھاي . اي فقیرنشین، و یك دانشگاه بود ھاي اجاره شھر داراي حومة ثروتمند، خانھ

كدیگر متصل كرد؛ و بھ این ترتیب یك راه تجاري ھاي كالید و فورث را بھ ی ترعھ ساختھ شد كھ رودخانھ
 ١٧۴٠ادنبورگ، كھ در . سراسر آبي میان جنوب باختري صنعتي و جنوب خاوري سیاسي بھ وجود آمد

ھر خانوادة . نفر جمعیت داشت، كانون حكومت، فعالیتھاي فكري، و تجدد اسكاتلند بود ۵٠,٠٠٠حدود 
ي از سال را در آنجا بگذارند؛ بازول و برنز بھ اینجا متمكن اسكاتلندي عالقھ داشت دست كم قسمت

كردند؛ در این شھر حقوقدانان مشھوري مانند  آمدند، و ھیوم، رابرتسن، و ریبرن در اینجا زندگي مي مي
كردند؛ یك دانشگاه پر ابھت و انجمن سلطنتي ادنبورگ در آن بودند؛ مقر فرماندھي  ھا زندگي مي ارسكین

  .ر این شھر قرار داشتمسیحیت اسكاتلند د

ایم، تعدادشان براي ایجاد وحشت در  كاتولیكھاي پیرو كلیساي رم معدود بودند، ولي ھمانطور كھ دیده
سرزمیني كھ ھنوز طنین صداي جان ناكس، رھبر مذھبي و مؤسس فرقة پرسبیتري اسكاتلند، در آن 

مذھبي انگلیكان در میان ثروتمندان كھ از اسقفھا و مراسم » اسقف نشین«كلیساي . انعكاس داشت كافي بود
ولي بیشتر مردم پیرو كلیساي پرسبیتري اسكاتلند بودند، كھ . آمد، طرفداران بسیاري داشت خوششان مي

و در زمینة مذھب و اخالقیات، جز  داد، دانست، مراسم مذھبي را بھ حداقل كاھش مي اسقفھا را مردود مي
، و مجمع عمومي آن قانون دیگري ھاي پرسبیتریان، سینودھاي ایالتي قانون شوراھاي بخش، حوزه

. شاید در ھیچ جاي دیگر در اروپا، غیر از اسپانیا، مردم چنین مستغرق در االھیات نبودند. پذیرفت نمي
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شدند  كھ از مقامات كلیسایي و كشیشھا تركیب مي) پایینترین ردة شوراھاي مذھبي(شوراھاي كلیسا 
این شوراھا . دي جریمھ وضع كنند، و بھ مجازات برسانندتوانستند بھ خاطر سوء رفتار و افكار ارتدا مي
. توانستند زناكاران را محكوم كنند كھ ضمن مراسم مذھبي برپا بایستند و علنًا مورد مؤاخذه قرار گیرند مي

بھ این ترتیب در یكي از شوراھاي كلیسا مورد مؤاخذه  ١٧٨۶اوت  ۶رابرت برنز و جین آرمر در تاریخ 
كرد و آزاد فكري را از  تقدات كالوني در زمینة معاد بر فكر مردم عادي حكمفرمایي ميمع. قرار گرفتند

ساخت؛ ولي گروھي از روحانیان معتدل، بھ رھبري رابرت واالس، ادم  نظر جاني و جسمي خطرناك مي
ید ھیوم فرگسن، و ویلیام رابرتسن، بھ قدركافي در عدم رواداري مردم تعدیل بھ عمل آوردند تا بگذارند دیو

  .بھ مرگ طبیعي درگذرد

  كردند شاید براي مقابلھ با خوشگذراني پر سروصداي مردمي كھ آنقدر احساس سرما مي

كھ تا حد مستي میخوارگي كنند، و چنان فقیر بودند كھ تنھا لذتشان انجام امور جنسي بود، مذھبي سختگیر 
ود شیطان و روحانیان، میخوارگي و رغم وج دھد كھ مردان، علي زندگي برنز نشان مي. ضرورت داشت

در ربع آخر قرن ھجدھم در معتقدات مذھبي . كردند، و دختران آماده بھ خدمت ھم نادر نبودند زناكاري مي
ویلیام كریچ نقاش، كھ . و پایبندي بھ اخالقیاتي كھ براساس سنن استوار بود نقصاني مشخص حاصل شد

از « ١٧٨٣یكشنبھ روز انجام مراسم مذھبي بود؛ در  ١٧۶٣ساكن ادنبورگ بود، متذكر شد كھ در سال 
و شبھا خیابانھا پر از سروصداي » شد، خصوصًا توسط مردان، حضور در كلیسا غفلت محسوسي مي
تعداد  ١٧٨٣در … خانھ وجود داشتند؛ پنج یا شش فاحشھ ١٧۶٣«جوانان ولگرد و آشوبگر بودند؛ در 

ھر محلة شھر و . ن شھر بیش از یكصد برابر افزایش یافتھ بودھا بیست برابر، و تعداد زنا خانھ فاحشھ
روزھاي یكشنبھ بازي گلف مردان را از » .حومھ آلوده بھ انبوه زناني بود كھ بھ فساد روي آورده بودند

این كار قبًال گناه (رقصیدند  كشانید، و در روزھاي ھفتھ مردان و زنان مي كلیسا بھ میدانھاي گلف بازي مي
كردند، و در  ، در مسابقات اسبدواني شركت مي)این كار ھنوز ھم گناه است(رفتند  ھ تئاتر مي، ب)بود

  .پرداختند ھا بھ قمار مي  باشگاھھا و میخانھ

كردند، و  مردم كلیسا رو مقدمات كلیسا را تعیین مي. كلیسا منبع اصلي دموكراسي و آموزش و پرورش بود
. رفت در ھر ناحیھ یك مدرسھ دایر كند انتظار مي) شد انتخاب مي »حامي«كھ معموًال توسط یك (از كشیش 

اندروز در حال انحطاط بود،  از چھار دانشگاه موجود، دانشگاه سنت. عطش آموزش و پرورش شدید بود
 ١٧٧٣جانسن دانشگاه ابردین را در سال . ولي مدعي آن بود كھ بھترین كتابخانھ را در بریتانیا دارد

نشگاه گالسگو در میان استادان خود جوزف بلك فیزیكدان، تامس رید فیلسوف، و دا. شكوفان یافت
دانشگاه ادنبورگ جوانترین این چھار . سمیث اقتصاددان را داشت و بھ جیمز وات ھم پناه داده بود ادم

  .دانشگاه بود، ولي ھیجان نھضت روشنگري اسكاتلند بھ آن روح و سرزندگي بخشیده بود

III – گري اسكاتلندجنبش روشن  

تواند علت تجلي  تنھا رشد تجارت با انگلستان و سایر كشورھاي جھان، و پیدایش صنعت در لولندز، مي
اثر ھیوم، و زندگي ) ١٧٣٩(ناگھاني نبوغي را كھ در فاصلة میان انتشار رسالھ دربارة طبیعت انسان 

در زمینة فلسفھ، فرانسیس ھاچسن،  .اسكاتلند را منور ساخت بیان كند) ١٧٩١(سمیوئل جانسن اثر بازول 
لرد (جان ھوم، ھنري ھوم   دیوید ھیوم، و ادم فرگسن؛ در زمینة اقتصاد، ادم سمیث؛ در زمینة ادبیات،

، ویلیام رابرتسن، جیمز مكفرسن، رابرت برنز، و جیمز بازول؛ در زمینة علوم، جوزف بلك، )كیمس
در اینجا . بودو؛ و در زمینة پزشكي، جان و ویلیام ھانترجمیز وات، نویل مسكالین، جیمز ھاتن، و لرد مان

  كھكشاني وجود

١٠- ١٠٣٧  
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كرد، ھیوم، رابرتسن، و  درخشیدند رقابت مي اكبر مي داشت كھ باستارگاني كھ در انگلستان در اطراف دب
این . دندھا تشكیل دا براي بحثھاي ھفتگي دربارة افكار و اندیشھ» انجمن برگزیده«دیگران در ادنبورگ یك 

علت این امر تا حدودي آن . مردان و نظایر آنان با افكار فرانسویان در تماس بودند نھ با افكار انگلیسیھا
بود كھ طي قرنھا فرانسھ با اسكاتلند حشر و نشر داشت، و تا حدودي ھم علت آن بود كھ ادامة خصومت 

ھیوم دربارة افكار انگلیسیھا در . شد نگ ميمیان انگلیسیھا و اسكاتلندیھا مانع در ھم آمیختن این دو فرھ
زمان خود عقیدة خوبي نداشت، تا اینكھ در سال مرگ خود، با حقشناسي، انحطاط و سقوط امپراطوري 

  .روم نوشتة گیبن را مورد تحسین قرار داد

رید  مساینك بھ دشمن خوشمشرب ھیوم یعني تا. ایم ما قبًال دین خود را نسبت بھ ھاچسن و ھیوم ادا كرده
او، . پردازیم كھ كوشش داشت فلسفھ را از مابعدالطبیعة ایدئالیستي بھ قبول واقعیتي عیني باز گرداند مي

ضمن تدریس در ابردین و گالسگو، اثر خود را بھ نام تحقیق در ذھن انسان برپایة اصول عقل سلیم 
اي نزاكت آمیز  را ھمراه نامھ قبل از انتشار این اثر، دستنوشتة خود. بھ رشتة تحریر درآورد) ١٧۶۴(

مخالفت كند، ) ھیوم(حاكي از تعارفات نزد ھیوم فرستاد و در آن از اینكھ ناچار است با فلسفھ شكاكانة او 
ھاي وي بود، بھ آن پاسخ داد و از او  كھ از خصیصھ ھیوم با لحن دوستداشتني خود،. ابراز تأسف كرد

  .ر كندخواست كھ بدون بیم از شماتت، آن را منتش

رید قبًال بھ این نظر باركلي كھ ما تنھا از تصورات آگاھیم و ھیچ وقت از اشیا اطالع نداریم تسلیم شده بود؛ 
» ذھن«ولي وقتي ھیوم با استدالل مشابھي مدعي شد كھ ما تنھا از حاالت ذھني آگاھي داریم، و نھ از یك 

كھ در حكم متھ بھ خشخاش گذاردن است، ھمة اضافھ بر این حاالت، رید احساس كرد كھ اینگونھ تحلیل، 
گونھ اعتقاد بھ خداوند یا فناناپذیري روح را از میان  تمایز میان صحیح و ناصحیح، درست و غلط، و ھمھ

او براي جلوگیري از این شكست كامل، بر این عقیده شد كھ باید افكار ھیوم را مردود دارد، و این . برد مي
  .ار بار كلي را طرد كندكار مستلزم آن بود كھ افك

بھ این ترتیب، او این فكر را بھ ریشخند گرفت كھ ما تنھا از احساسات و تصورات خود آگاھیم، و گفت 
كاري است كھ ما مثًال  بالعكس، ما بھ طور مستقیم و از نزدیك بر اشیا واقفیم؛ تنھا بر اثر افراط و ریزه

دھیم و آن را بھ یك مشت احساس و تصور تبدیل  مي معلومات خود را دربارة یك گل مورد تحلیل قرار
طور است، و وقتي احساسات  این یك مشت احساس و تصور واقعي است، ولي خود گل ھم ھمین. كنیم مي

اندازه،  –البتھ كیفیات اولیھ . دھد شود، گل با سرسختي بھ وجود خود ادامھ مي ما دربارة آن متوقف مي
بھ دنیاي عیني تعلق دارند و تنھا براثر خطاھاي ذھني،  –و تعداد  شكل، جسمیت، بافت، وزن، حركت،

یابند؛ و حتي كیفیات ثانوي تا آنجا كھ شرایط جسماني یا شیمیایي در شيء یا محیط باعث  تغییر ذھني مي
  ایجاد احساسات

  .شوند، داراي منبع عیني ھستند ذھني از قبیل بو، مزه، گرما، روشني، رنگ یا صدا مي

اصول «ھاي بیسواد نیست، بلكھ  تعصبات توده» اصول عقل سلیم«گوید، ولي  عقل سلیم این را بھ ما مي
ما را بھ اعتقاد بھ ] عقلي كھ در میان ھمة ما مشترك است[غریزي است، كھ وضع و ساختمان طبیعتمان 

» .فرض كنیمكند و ما ناچاریم آنھا را در امور عادي زندگي بھ صورت اصول مسلم  آن رھبري مي
استدالالت سبك و بیمایة مابعدالطبیعھ در مقایسھ با این عقل ھمگاني كھ روزانھ آزمایش و ھزار بار تأیید 

گیرد؛ حتي ھیوم،  شود، تنھا در حكم یك بازي است كھ بھ صورت پرواز انفرادي از جھان صورت مي مي
شد، از این بازي فكري دست  يبھ طوري كھ خودش اعتراف كرد، وقتي از اطاق مطالعة خود خارج م

تنھا تصورات نیستند كھ وجود . گرداند ولي ھمان بازگشت بھ عقل سلیم واقعیت را بھ ذھن باز مي. كشید مي
خود زبان بر این اعتقاد . دارند، بلكھ یك عضو زنده، یك ذھن، و یك نفس ھست كھ این تصورات را دارد

ھستم كھ احساس » من«این ضمیر . اول شخص مفرد است ھر زباني داراي یك ضمیر  :كند كلي داللت مي
رسید كھ تصور شود رسالھ  خیلي طبیعي بھ نظر مي«. كنم، و دوست دارم آورم، فكر مي كنم، بھ یاد مي مي

ولي اینك ما متوجھ   دربارة طبیعت انسان بھ یك نویسنده احتیاج داشت، آن ھم بھ یك نویسندة خیلي با فكر؛
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اي تداعیھا و  ھا و تصورات است كھ گرد ھم آمدند و خود را طبق پاره ك سلسلھ اندیشھشویم كھ تنھا ی مي
  ».كششھا در جاي خود قرار دارند

توانست استنتاجات مذھبي رید را بپذیرد، ولي از  او نمي. این مطالب را با نیك نفسي تلقي كرد  ھیوم ھمة
رغم افكار  اینھا، و علي  ھ شد كھ پس از ھمةكرد، و شاید وقتي متوج خلق و خوي مسیحــي او تحسین مي

رغم افكار خود ھیوم، ھیوم یك وجود واقعي بود، در خفا احساس  بار كلي دنیاي خارج وجود داشت و، علي
مردم نیز احساس آسودگي كردند و سھ چاپ از كتاب تحقیق رید را قبل از مرگ وي . آسودگي كرد

كتاب رید ذھن مرا، كھ بر «: گوید كردند؛ او مي ساس آسودگي ميبازول در میان كساني بود كھ اح. خریدند
  ».اثر تفكرات بھ سبك پیچیده و شكاكانھ بسیار ناراحت شده بود، آرامش بخشید

چھار برادر ادم، كھ اثر خود را بر معماري انگلستان . ھنر بھ عصر روشنگري اسكاتلند رنگ ورو افزود
، كھ نتوانستھ بود در موطن خود، )پسر الن رمزي شاعر(رمزي الن . باقي گذاردند، اسكاتلندي بودند

و پس از سالھا تالش، نقاش مقیم دربار ) ١٧۵٢(ادنبورگ، افتخاراتي كسب كند، بھ لندن مھاجرت كرد 
ولي . اوتك چھرة خوبي از جورج سوم ساخت. گران آمد پادشاه شد، و این امر برنقاشان انگلیسي سخت

جا شدن بازوي راستش بھ زندگي نقاشي او پایان  جابھ. بود كھ از ھمسر خود كشید اي بھتر از آن، تك چھره
  .داد

دار ادنبورگ بود، پیش خود نقاشي  او، كھ فرزند یك كارخانھ. سرھنري ریبرن در حكم رنلدز اسكاتلند بود
  با رنگ و روغن را یادگرفت، تصویر بیوة ارث و میراث داري را چنان مطابق

او پس از دوسال تحصیل در . آن زن با وي ازدواج كرد و ثروت خود را بھ پایش ریخت میل او كشید كھ
از . طولي نكشید كھ بیش از آنچھ وقتش اجازه دھد، مشتري یافت). ١٧٨٧(ایتالیا، بھ ادنبورگ بازگشت 

رابرتسن، جان ھوم، دوگلد استوارت، والتر سكات؛ و بھترین : جملھ مشتریان او این اشخاص بودند
صویرش از لرد نیوتن بود كھ عبارت بود از بدني عظیم، سري بزرگ، و كیفیات اخالقي آھنیني كھ با ت

اي است كھ ریبرن در ھمسر  در قطب مخالف این تصویر زیبایي ساده. خصایصي تسكین بخش توأم بود
موزة ھنري  كرد، مانند اطفال دراموند در گاھي او در نقاشي از اطفال با رنلدز رقابت مي. خود یافت
  .عنوان نایب یافت، ولي سال بعد در سن شصت و ھفت سالگي درگذشت ١٨٢٢ریبرن در . مترپلیتن

ادم فرگسن با مقالھ دربارة جامعھ . دوران روشنگري اسكاتلند از نظر عرضة تاریخنویس برتري داشت
این . ماعي سھیم بودشناسي و روانشناسي اجت ، در بنا نھادن مطالعھ در زمینة جامعھ)١٧۵٧(مدني خود 

كرد كھ تاریخ، انسان را تنھا بھ عنوان  فرگسن استدالل مي. كتاب در مدت حیات وي ھفت بار بھ طبع رسید
براي درك انسان باید او را بھ عنوان یك موجود . شناسد كند مي موجودي كھ در گروھھایي زندگي مي

تكوین . تمایالت انفرادي تركیب شده است اجتماعي ولي در حال رقابت ببینیم كھ از عادات اجتماعي و
شود، و بندرت  خصوصیات اخالقي و تشكل اجتماعي برابر فعل و انفعال این تمایالت متضاد تعیین مي

رقابتھاي اقتصادي، مخالفتھاي سیاسي، نابرابریھاي اجتماعي، . گذارند كمال مطلوبھاي فالسفھ بر آن اثر مي
  . كنند اینھا ادامھ خواھند یافت و بر روي ھم بھ پیشرفت بشر كمك مي. و خود جنگ در طبیعت وجود دارند

فرگسن در دوران خود بھ اندازة ادم سمیث شھرت داشت، ولي دوست آنھا ویلیام رابرتسن از اینھا ھم 
ھمپایة «ما امیدواري ویالنت را بھ اینكھ شیلر بھ عنوان یك تاریخنویس . شھرت بیشتري بھ دست آورد

توانیم فكر  آیا ما مي«: سؤال كرد ١٧۵٩ھوریس والپول در » .سن، و گیبن شود بھ خاطر داریمھیوم، رابرت
اند، بھ تاریخنویس نیاز داریم؟ سبك كار رابرتسن از  كنیم در حالي كھ آقاي ھیوم و آقاي رابرتسن زنده

: ات خود نوشتگیبن در خاطر» .ام ترین سبكھایي است كھ من تاكنون خوانده ترین و بیطرفانھ پاكیزه
تركیب كامل، زبان پراحساس و دورانھاي دقیقًا ثبت شدة دكتر رابرتسن چنان بر من اثر كردند كھ این «

او ھمچنین » .امید بلند پروازانھ را در من بھ وجود آورد كھ یك روز بتوانم پایم را جاي پاي او بگذارم
كنند، احساس انبساط  یسان انگلیسي قلمداد ميبینیم مرا جزو گروه سھ نفري تاریخنو  ھر بار كھ مي«: گفت
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گیبن این دو نفر را ھمپایة گویتچاردیني و ماكیاولي بھ . دو نفر دیگر ھیوم و رابرتسن بودند» .كنم خاطر مي
نخستین تاریخنویس دوران «دانست و بعدًا رابرتسن را  عنوان بزرگترین تاریخنویسان دوران جدید مي

  .خواند» حاضر

  او كھ در سن بیست و دو. نند رید، خود یك روحاني و فرزند یك روحاني بودرابرتسن، ما

در گلدسمیور بھ عنوان كشیش منصوب شده بود، دو سال بعد بھ عضویت مجمع عمومي ) ١٧۴٣(سالگي 
پس از شش سال . در آنجا رھبر اعتدالیون شد و از بدعتگذراني مانند ھیوم حمایت كرد. كلیسا تعیین شد

اثري بھ نام تاریخ اسكاتلند در مدت سلطنت ملكھ  ١٧۵٩لعة دقیق اسناد و مراجع، در سال تالش و مطا
او با شكستھ نفسي كتاب خود را در . ماري و جیمز ششم تا رسیدن وي بھ تاج و تخت انگلستان منتشر كرد

یحد از ماري ملكة این كتاب، با احتراز از ستایش ب. جایي پایان داد كھ تاریخ انگلستان ھیوم آغاز شده بود
انگلستان، مردم اسكاتلند را راضي كرد و با سبك خود مردم انگلستان را خوشنود ساخت، ھرچند كھ 

این . كرد شدند، احساس تفریح و سرگرمي مي جانسن از اینكھ در آن كلمات ثقیلي بھ سبك جانسن یافت مي
  .كتاب ظرف پنجاه و سھ سال، نھ بار تجدید چاپ شد

ما ). ١٧۶٩(ابرتسن تاریخ حكومت امپراطور شارل پنجم بود كھ در سھ جلد منتشر شد ولي شاھكار ر
 –توانیم از روي بھایي كھ ناشران بھ وي پرداختند، بھ شھرتي كھ او بھ دست آورده بود پي ببریم  مي

ب را ھمة اروپا این كتا. اي كھ براي تاریخ اسكاتلند دریافت داشتھ بود لیره ۶٠٠لیره در برابر  ۴۵٠٠
كاترین بزرگ در سفرھاي طوالني خویش آن را با . ترجمھ كرد و بدین وسیلھ از آن تحسین بھ عمل آورد

؛ كاترین ھم »كشم، خصوصًا از جلد اول آن من ھرگز از خواندن آن دست نمي«: گفت برد، او مي خود مي
شد، احساس  نجم منجر ميما از پیشگفتار طوالني آن، حاوي مرور قرون وسطي كھ بھ شارل پ  مانند ھمة

اند، ولي ھیچ یك از آثاري كھ بعدًا موضوع را  پژوھشھاي بعدي جاي این كتاب را گرفتھ. كرد خوشي مي
توجھ بھ این نكتھ جالب است كھ . تواند بھ عنوان یك قطعة ادبي با آن برابري كند عرضھ داشتھ است نمي

تمجیدي بود كھ از تاریخ ھیوم شد در دوستي كشیش  تمجیدي كھ از این كتاب بھ عمل آمد و بمراتب بیش از
  .خللي وارد نكرد) ھیوم(و فیلسوف بدعتگذار ) رابرتسن(

از این دو نفر مشھورتر جیمز مكفرسن بود كھ گوتھ وي را ھمپایة ھومر، و ناپلئون او را باالتر از ھومر 
اي با طول  الم داشت كھ حماسھمكفرسن، كھ در آن وقت بیست و چھار سالھ بود، اع ١٧۶٠در . دانست مي

اي كمكھاي مالي  و شكوھي قابل توجھ در نسخ خطي پراكندة گیلي موجود است كھ اگر وي بتواند پاره
كشیش فصیح (رابرتسن، فرگسن، و ھیو بلر . آوري و ترجمھ كند  دریافت دارد، حاضر است آن را جمع

ن و دو صاحبنظر در آثار گیلي، براي مكفرس. پول الزم را فراھم كردند) پرسبیتري در ادنبورگ
مكفرسن اثري بھ نام  ١٧۶٢آوري نسخ خطي قدیم در ھایلندز و ھبریدیز بھ گردش پرداختند؛ و در  جمع

سرودة اوشن پسر فینگل، ترجمھ شده از زبان گیلي … فینگل، یك شعر حماسي باستاني در شش كتاب
شد بھ قلم اوشن است، منتشر  نام تمورا، كھ گفتھ ميیك سال بعد، او یك اثر حماسي دیگر بھ . منتشر كرد
  .او ھر دو كتاب را بھ نام آثار اوشن انتشار داد ١٧۶۵كرد؛ و در 

شود كھ وي سیصدسال عمر كرد، و این مدت كافي بود كھ وي مخالفت مشركانة خود را با االھیات  گفتھ مي
بعضي از اشعاري كھ بھ وي نسبت داده شده . رداي كھ قدیس پاتریكیوس بھ ایرلند آورده بود ابراز دا تازه

گرگور  اند، خصوصًا در كتاب لیسمور كھ جیمز مك در سھ نسخة خطي متعلق بھ قرن پانزدھم محفوظ مانده
در فینگل گفتھ شده است كھ چگونھ این . مكفرسن این نسخ خطي را در دست داشت. تألیف كرد ١۵١٢در 

بھ ایرلند را شكست داده بود، آنھا را بھ یك جشن و آواز صلح  جنگجوي جوان، كھ مھاجمین اسكاتلندي
داستان بھ نحوي روشن گفتھ شده، و وقوف این اسكاتلندي بر ارزش دختران ایرلندي بھ آن . دعوت كرد

تو مانند برف روي دشت «: گوید یكي از جنگجویان بھ مورنا دختر پادشاه كورمك مي. گرمي بخشیده است
پیچد و در برابر اشعة مغرب زمین  كرومال بھ ھنگامي كھ روي تپھ درھم ميھستي، مویت بھ مھ 

درخشد شباھت دارد؛ پستانھایت مانند دو صخرة صافیند كھ از برانو سرزمین جویبارھا دیده شوند؛  مي
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شویم  رو مي ما با پستانھاي دیگري روبھ» .بازوانت بھ دو ستون سفید در تاالر فینگل بزرگ شباھت دارند
؛ اینھا »پستانھاي سنگین«و » پستانھاي برجستھ«، »پستانھاي سفید«وار ھستند، مانند  كمتر صخرهكھ 

كشد كھ داستان از عشق بھ نفرتھاي جنگ روي  كنند، ولي طولي نمي قدري حواس انسان را پرت مي
  .آورد مي

اسكاتلندیھا آن را بھ . كرداوشن اثر مكفرسن، در اسكاتلند، انگلستان، فرانسھ، و آلمان جنب و جوشي برپا 
 ١٧۶۵انگلستان، كھ در . اي از گذشتة قھرمانانة قرون وسطایي خود مورد تحسین قرار دادند  عنوان صفحھ

ھاي گیلي  داد، براي آثار تخیلي افسانھ ھاي شعر قدیم انگلیسي اثر پرسي را مورد استقبال قرار مي بازمانده
قھرمان داستان خود را نشان داد كھ شش صفحھ   ،)١٧٧۴(تربود گوتھ، كھ سرگرم اتمام ور. آمادگي داشت

القلب و با احساس، دورا،  این صفحات مربوط بھ داستان دوشیزة رقیق. خواند از اوشن را براي لوتھ مي
دھند كھ چگونھ اراث شریر با این تعھد كھ  بودند كھ پدرش آرمین آن را نقل كرده است، و نشان مي

ي صخره در دریا با او مالقات خواھد كرد، او را بھ آنجا كشانید، و چگونھ ارث او را اش آرمار رو دلداده
دورا صدایش را بلند «: در داستان چنین آمده است. اش خبري نشد در روي صخره رھا كرد و از دلداده
 آردینال با قایق براي نجات وي رفت، ولي» ! آرمین! آردینال«: كرد، برادرش و پدرش را صدا كرد

آرمار دلداده . تیري، كھ توسط یك دشمن پنھان شده درست بھ وي ھدفگیري شده بود، او را بھ قتل رسانید
ناگھان صداي انفجاري از تپھ بھ روي امواج «بھ ساحل آمد، سعي كرد با شنا خود را بھ دورا برساند؛ 

كھ نزد وي برود، از وحشت  پدرش، كھ پیرتر وضعیفتر از آن بود» .رسید؛ او فرو رفت و دیگر باال نیامد
  :و یأس فریاد برآورد و گفت

فریادھایش . شد صداي شكایت دخترم، كھ تنھا بر روي صخرة كونتھ با آب دریا قرار داشت، شنیده مي
او را در نور ضعیف ماه . توانست بكند؟ تمام شب روي ساحل ایستادم پدرش چھ مي. مكرر و بلند بودند

قبل از طلوع صبح، صداي او ضعیف . بارید  باران بھ سختي روي تپھ مي  بود؛صداي باد بلند … . دیدم مي
  شده بود و مانند نسیم شامگاھان در میان 

  .او از غم و اندوه از پاي درآمد و جان داد. ھا از میان رفت علفھاي صخره

ا در باال ھنگامي كھ طوفانھ! قدرت من در جنگ از میان رفتھ و غرورم در میان زنان ساقط شده است
نشینم و بھ صخرة مرگبار  برخیزند، وقتي كھ باد شمال امواج را باال برد، من در كنار ساحل پرخروش مي

آیا ھیچ كدام از شما از روي ترحم . بینم اغلب، در نور ماه در حال افول، اشباح اطفالم را مي. كنم نگاه مي
  آیید؟ بھ سخن نمي

اي از اشعار قدیم گیلي بود با یك سلسلھ  اوشن واقعًا ترجمھ آیا: طولي نكشید كھ بحث و جدل درگرفت
اشعاري بود كھ مكفرسن نوشتھ و آنھا را بھ نام شاعري كھ شاید ھرگز پا بھ عرصة وجود نگذشتھ است 

قلمداد كرده بود؟ ھر در وگوتھ در آلمان، دیدرو در فرانسھ، و ھیوبلر و لردكیمس در اسكاتلند براي ادعاي 
سمیوئل جانسن در اثر خود بھ نام سفري بھ جزایر غربي  ١٧٧۵ولي در . ار قایل شدندمكفرسن اعتب

من معتقدم كھ این اشعار «: دربارة اشعار اوشن چنین گفت  ،)١٧٧٣(اسكاتلند، پس از تحقیقاتي در ھبریدیز 
نست اصل آن را تنظیم كننده یا نویسنده ھرگز نتوا. اند ایم وجود نداشتھ ھرگز بھ صورتي جز آنچھ ما دیده

مكفرسن بھ جانسن نوشت كھ تنھا سن و سال » .تواند آن را نشان دھد كس دیگر ھم نمي نشان دھد، و ھیچ
امیدوارم «: جانسن پاسخ داد. دارد كاري در امان نگاه مي او را از یك مبارزه یا كتك) جانسن(مرد انگلیسي 

. قلب و ناشي از پستي یك آدم رذل است كشف كنمكردم یك ت چیزي مانع آن نشود كھ من آنچھ را كھ فكر مي
من در برابر خشم شما مقاومت … . كنم كردم و ھنوز مي من كتاب شما را یك شیادي تصور مي… 
وقتي از مكفرسن خواستھ شد . ھیوم، ھوریس والپول، و دیگران درشك و تردید بھ جانسن پیوستند» .كنم مي

ود را از آنھا ترجمھ كرده است نشان دھد، او این كار را بھ اصل مداركي را كھ وي مدعي بود اشعار خ
او از بعضي از . انداخت؛ ولي در زمان مرگش نسخ خطي اشعار گیلي را از خود بھ جاي گذارد عقب مي
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بسیاري از . این نسخ خطي براي تنظیم طرح داستان و تعیین شیوه و لحن اشعار خود استفاده كرده بود
  .این متون گرفت؛ ولي دو داستان حماسي ساختة خودش بودند عبارات و اسامي را از

خوب است ما آن را آزادي عمل . كرد، كامل یا انزجار آور نبود این فریب، آن طور كھ جانسن تصور مي
نفسھ استحقاق  دو اثر حماسي او، كھ بھ نظم و نثر بودند، في. شاعرانھ بھ مقیاس بیش از حد وسیع بنامیم

ھاي وحشتزاي طبیعت، شدت  این دو اثر زیبایي و جنبھ. را كھ بھ دست آوردند دارا بودند قسمتي از تحسیني
این آثار، بھ نحوي توأم با رقت قلب، جنبة احساساتي داشتند، ولي . دھند خشم، و عالقھ بھ جنگ را نشان مي

منعكس كرده بود ) ١۴٧٠(تاحدودي ھم كیفیت واالیي را كھ سر تامس ملري در اثر خود بھ نام مرگ آرثر 
ھاي مكفرسن بر روي امواج رمانتیكي كھ دوران روشنگري را در برگرفت بھ  نوشتھ. در خود داشتند

  .شھرت و معروفیت رسیدند

IV – ادم سمیث  

پدرش، كھ در كركالدي . در دوران روشنگري اسكاتلند، پس از ھیوم، ادم سمیث بزرگترین شخصیت بود
تقریبًا تنھا ماجرایي كھ این اقتصاددان در ). ١٧٢٣(از تولد ادم، درگذشت بازرس گمرك بود، چند ماه قبل 

رو شد این بود كھ بھ ھنگام سھ سالگي كولیھا او را دزدیدند و چون بھ تعقیبشان  زندگي خود با آن روبھ
سكو ادم پس از اینكھ مدتي در كركالدي بھ مدرسھ رفت و در گال. برآمدند، بچھ را در كنار جاده رھا كردند

بھ دانشگاه آكسفرد رفت، و در آنجا  ١٧۴٠داد شركت كرد، در سال  ھایي كھ ھاچسن درس مي در دوره
سمیث از . آنھا را توصیف كرد) ١٧۵٢(ارزش یافت كھ بعدًا گیبن  معلمان را بھ ھمان اندازه تنبل و بي

را كھ وي از رسالھ در  اي طریق مطالعھ بھ تعلیم و آموزش خود ھمت گماشت، ولي مقامات دانشكده نسخھ
بارة طبیعت انسان ھیوم داشت، بھ این عنوان كھ براي یك جوان مسیحي كامًال نامناسب است، توقیف 

یك سال سركردن با مقامات دانشگاه براي او كافي بود؛ وي، كھ مادر خود را بیشتر از این مقامات . كردند
بھ ادنبورگ  ١٧۴٨در . ذب مطالب آن ادامھ داددوست داشت، بھ كركالدي بازگشت و بھ خواندن كتاب و ج
مطالبش اشخاص متنفذ را تحت تأثیر قرار . رفت و در آنجا مستقال در زمینة ادبیات و فن بیان درس داد

، و یك سال بعد سمت استادي فلسفة )١٧۵١(دادند، و كرسي منطق در دانشگاه گالسگو بھ او تفویض شد 
استنتاجات اخالقي خود  ١٧۵٩در . ق، علم حقوق، و اقتصاد سیاسي بوداخالقي را یافت كھ شامل علم اخال

باكل، كھ آثار ارسطو و اسپینوزا را نادیده گرفتھ . را در اثري بھ نام نظریة احساسات اخالقي منتشر كرد
  .اعالم داشت» مھمترین اثري كھ تاكنون دربارة این موضوع جالب نوشتھ شده است«بود، این اثر را 

وتھاي اخالقي بشر را از تمایل خود بھ خود انسان بھ اینكھ خود را در جاي دیگران تصور كند سمیث قضا
كنیم و با این ھمدردي، یا احساس  بھ این ترتیب، ما عواطف دیگران را منعكس مي. دانست ناشي مي

ي ما، یا احساس اخالقي از غرایز اجتماع. شویم گذاردن یا محكوم كردن برانگیختھ مي ھمنوعي، بھ صحھ
ایم، ریشھ گرفتھ است؛ ولي این احساس   از عادات ذھنیي كھ ما بھ عنوان اعضاي یك گروه پرورش داده

آموزد  رسد كھ فرد مي حد اعالي پرورش اخالقي یك فرد ھنگامي فرا مي. اخالقي با حب نفس منافاتي ندارد
، و طبق اصول عیني انصاف، كند كھ خود را ھمان طور كھ قضاوت كند كھ دربارة دیگران قضاوت مي

مذھب منبع یا ستون اصلي احساسات اخالقي ما » .قانون طبیعي، دوراندیشي، و عدالت برخود حكومت كند
نیست، ولي این احساسات تحت نفوذ نیرومند این اعتقاد قرار دارد كھ قانون اخالقي از یك خداي پاداش 

  .شود دھنده و كیفر رساننده ناشي مي

كھ در این وقت پنجاه و یك سال داشت، بھ عنوان معلم و راھنما استخدام شد تا در سفري  سمیث، ١٧۶۴در 
  .بھ اروپا دیوك آو بوكلیوخ را، كھ ھجده سال داشت، ھمراھي كند

العمر، بھ سمیث تأمین و فراغت الزم را براي  لیره مادام ٣٠٠حقوقي كھ براي وي تعیین شد، یعني سالي 
در فرنھ از . ماھھ در تولوز، شروع بھ نوشتن این شاھكاركرد ١٨من یك توقف او ض. تھیة شاھكارش داد
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بھ  ١٧۶۶در سال . آالمبر، كنھ، و تورگو آشنا شد/ولتر دیداري بھ عمل آورد، و در پاریس باھلوسیوس، د
اسكاتلند بازگشت و ده سال بعدي را با رضایت خاطر نزد مادرش در كركالدي گذراند و روي كتاب خود 

منتشر شد، در ھیوم بانامة  ١٧٧۶این كتاب كھ تحقیق در ماھیت و علل ثروت ملل نام داشت در . كردكار
  .ھیوم كمي بعد درگذشت. تمجید آمیزي از آن استقبال كرد

را » نظام تجاري«او . خود ھیوم در مقاالتش بھ ایجاد نظرات اقتصادي و اخالقي ادم سمیث كمك كرده بود
، انحصارات تجاري، و دیگر اقدامات )براي تولیدات داخلي(آمیز  مركي حمایتھاي گ كھ طرفدار تعرفھ

آوري فلزات گرانبھا بھ عنوان ثروت  دولتي براي حصول اطمینان از فزوني صادرات بر واردات و جمع
گفت این سیاست مانند آن است كھ انسان نگذارد  ھیوم مي. اساسي یك ملت بود، مورد استھزا قرار داده بود

كھ ھمة … موانع و مالیاتھاي بیشماري«مسیر طبیعي خود را بیابد، و او خواستار آن شد كھ اقتصاد از  آب
البتھ سمیث با مبارزة كنھ و » .اند آزاد شود ملل اروپا، و بیش از ھمھ انگلستان، بر تجارت وضع كرده

واست فیزیوكراتھا براي دیگر فیزیو كراتھاي فرانسھ علیھ مقررات محدود كننده اصناف و دولتھا، و خ
كھ اجازه دھد طبیعت مسیر خود را طي كند و ھمة قیمتھا و دستمزدھا در » آزادي عمل«استقرار سیاست 

شورشي كھ در آن ھنگام در امریكا علیھ تضییقات . جریان رقابت آزاد بھ سطح خود برسند آشنا بود
. داد از زمینة فكري سمیث را تشكیل مي انگلستان نسبت بھ تجارت مستعمرات در حال پیدایش بود قسمتي

كرد راھنماي دولت انگستان شده بود، سال انتشار كتابش احتماًال  اگر آزادي تجارت كھ وي پیشنھاد مي
  . شد نمي) امریكا(شاھد اعالم استقالل 

ات او انحصار تجارت مستعمر. ھایي داشت سمیث دربارة كشمكش میان انگلستان و امریكا افكار و اندیشھ
كرد؛ و معتقد بود ھمان  تلقي مي» ھاي پست و زیانبار نظام تجاري شیوه«بھ وسیلة انگلستان را یكي از 

ھاي امپراطوري انگستان امتناع  وقت كھ اھالي مستعمرات از دادن مالیات براي كمك بھ ھزینھ
گونھ جداشدن  با این« .شد بایستي بدون چون و چراي بیشتري، بھ امریكا استقالل داده مي ورزیدند، مي مي

این عالقھ ممكن . شد بسرعت تجدید مي… دوستانھ، عالقة طبیعي اھالي مستعمره نسبت بھ كشور ما در
آنھا را بر آن دارد كھ در جنگ ودر تجارت از ما جانبداري كنند، و بھ جاي اینكھ اتباع آشوبگر و … بود

سرعت پیشرفت آن كشور «: او افزود» .ما شوندو سخاوتمندترین متحدان … جویي باشند، باوفاترین ستیزه
از لحاظ ثروت، جمعیت، و بھبود وضع چنان بوده است كھ شاید ظرف مدت كمي بیش از یك قرن، 

در آن صورت مقر امپراطوري بھ طور . توانست از مالیاتھاي انگلستان تجاوز كند تولیدات امریكا مي
  ھ بھ دفاع عمومي و شد ك طبیعي بھ آن قسمت از امپراطوري منتقل مي

  ».كرد كمك بیشتري مي

دانست، بلكھ زمین را با  اي كھ كشور در اختیار داشت نمي سمیث ثروت یك ملت را بھ مقدار طال و نقره
اصالحاتي كھ در آن بھ عمل آمده، و محصوالتش، و مردم را با كار، خدمات، مھارتھا، و كاالھایشان بھ 

اي موارد استثنایي، حد اعالي  فلسفة او این بود كھ بجز در پاره. كرد عنوان ثروت یك كشور توصیف مي
منافع شخصي جنبة ھمگاني دارد، ولي اگر ما . آید ثروت مادي از حد اعالي آزادي اقتصادي بھ دست مي

بگذاریم كھ این انگیزة نیرومند با حد اعالي آزادي اقتصادي عمل كند، چنان پشتكار، تالشھاي تازه، و 
خواھد انگیخت كھ بیش از ھر نظام دیگري كھ در تاریخ شناختھ شده است، تولید ثروت خواھد  رقابتي بر

سمیث عقیده داشت كھ .) این در حكم داستان زنبورھا اثر مندویل بود كھ بتفصیل تشریح شده بود. (كرد
ھماھنگ خواھد قوانین بازار، خصوصًا قانون عرضھ و تقاضا، آزادي تولید كننده را با رفاه مصرف كننده 

شوند، و رقابت متقابل  ساخت، زیرا اگر تولید كننده بیش ازحد سود ببرد، دیگران وارد ھمان فعالیت مي
عالوه بر آن، مصرف كننده از یك نوع دموكراسي . دارد اي نگاه مي قیمتھا و سودھا را در حد منصفانھ

زان زیاد، تعیین خواھد كرد كھ چھ شود، زیرا او با خریدن یا نخریدن بھ می اقتصادي برخوردار مي
اینھا   كاالھایي تولید، و چھ خدماتي عرضھ شوند، و اینھا بھ چھ مقدار و چھ بھایي باشند، نھ اینكھ ھمة

  .توسط دولت معین و مقرر شوند
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ولي با اعتقاد بھ اینكھ تولیدات كارگران و خدمات تجارت ھمان قدر (سمیث با پیروي از شیوة فیزیوكراتھا 
، خواستار پایان دادن بھ حقوق و عوارض فئودالیتھ، تضییقات )وت واقعي ھستند كھ محصوالت زمینثر

اصناف، مقررات اقتصادي دولتي، و انحصارات صنعتي یا بازرگاني شد و ھمة اینھا را محدود كنندة آن 
انداز كند، بخرد و  سدھد كھ بھ مطابق میل خود كار كند، خرج كند، پ دانست كھ بھ فرد اجازه مي آزادیي مي

را » آزادي عمل«دولت باید . دارد بفروشد، و بدین ترتیب چرخھاي تولید و توزیع را در گردش نگاه مي
رعایت كند و بگذارد طبیعت افراد بشر آزادانھ عمل كند؛ باید بھ فرد اجازه دھد كھ براي خود چاره 

تواند  تواند انجام دھد، و شغلي را كھ مي ميبیندیشد، با آزمایش و خطا در زندگي اقتصادي كاري را كھ 
  .دولت باید بگذارد فرد یا غرق شود یا شنا كند. احراز كند، بھ دست آورد

نخست حفظ جامعھ از خشونت … :تنھا سھ وظیفھ دارد) یا دولت(بھ موجب این نظام آزادي طبیعي، پادشاه 
ا كھ ممكن است، در برابر بیعدالتي و مظالم و تھاجم جوامع مستقل دیگر؛ دوم حفظ ھر عضو جامعھ، تا آنج

ھر عضو دیگر آن، یا برقرار كردن یك دستگاه اجراي دقیق عدالت؛ و سوم حفظ و نگاھداري بعضي از 
توانند بھ سود ھیچ فرد یا افراد قلیلي كھ آنھا را دایر  گاه نمي المنفعھ و مؤسسات عمومي كھ ھیچ تأسیسات عام

  ».اشندیا حفظ و نگاھداري كنند ب

داري را قادر  كرد، و خطوط اصلي نظامي كھ سرمایھ در این گفتھ شیوة حكومتي كھ جفرسن تجویز مي
  .العاده بیابد، وجود داشت ساخت رشد و شگفتي فوق مي

اگر وظیفة جلوگیري از بیعدالتي متضمن این اجبار باشد كھ از . در این شیوه راه فراري وجود داشت
لوحان یا ضعفا توسط زیركان واقویا جلوگیري شود، چھ وضعي پیش خواھد  سادهاستفادة غیر انساني از 

چنین بیعدالتي تنھا امكان دارد كھ توسط انحصارات براي جلوگیري از رقابت یا : داد آمد؟ سمیث پاسخ مي
 ما باید بھ رقابت. كردند كھ جلو انحصارات گرفتھ شود تجارت روي دھد، و حال آنكھ اصول وي ایجاب مي

كارفرمایان براي استخدام كارگران، و رقابت كارگران براي یافتن كار، متكي باشیم تا دستمزد را تعظیم و 
تعدیل كند؛ كلیة تالشھاي دولت براي تنظیم و تعدیل دستمزد دیر یا زود بر اثر قوانین بازار باشكست 

تنھا منبع ثروت است، ) عقیده داشتندطور كھ فیزیوكراتھا  نھ زمین، آن(با آنكھ كارگر . رو خواھند شد روبھ
ھر بار كھ قانون كوشیده است «. كارگرھم، مانند سرمایھ، یك كاالست و تابع قوانین عرضھ و تقاضا

ھر «زیرا » دستمزد كارگران را تنظیم و تعدیل كند، ھمیشھ در جھت كم كردن آن بوده است نھ افزایش آن؛
یان كار فرمایان و كارگرانشان را حل و فصل كند، مشاورانش كند اختالفات م وقت كھ قوة مقننھ كوشش مي

این مطلب بھ ھنگامي نوشتھ شد كھ قوانین انگلستان بھ كارفرمایان اجازه » .ھمیشھ كارفرمایان ھستند
داد كھ خود را متشكل كنند تا منافع اقتصادیشان را حفظ كنند، ولي كارگران را از چنین تشكلي ممنوع  مي
بیني كرد كھ دستمزد بھتر نھ براثر مقررات  بھ این جانبداري قانون حملھ برد و پیش سمیث. داشت مي

  .دولت، بلكھ براثر تشكل كارگران بھ دست خواھد آمد

. گرفت شد ھمیشھ جانب كارگران را علیھ كارفرمایان مي داري انگاشتھ مي كسي كھ بھ عنوان مبشر سرمایھ
كرد  داران مشي دولت را تعیین كنند اعالم خطر مي گانان و كارخانھاو نسبت بھ اینكھ اجازه داده شود بازر

  :گفت و مي

در ھر رشتة مخصوص تجارت یا صناعت، ھمیشھ از بعضي جھات با منافع مردم فرق … منافع تجار
پیشنھاد ھر قانون جدید، یا تنظیم و ترتیب بازرگانیي كھ از این طبقھ … . دارند، و حتي مخالف آن ھستند

اي سرچشمھ  چنین پیشنھادي از طبقھ… ود، ھمیشھ باید با احتیاط بسیار مورد توجھ قرار گیردناشي ش
و در موارد عدیده، … كھ عمومًا عالقھ دارد مردم را بفریبد و حتي مورد تعدي قرار دھد… گیرد  مي

  .مردم را ھم فریفتھ و ھم مورد تعدي قرار داده است

گوید؟ ولي سمیث از مالكیت خصوصي بھ عنوان  كھ سخن مي آیا این ادم سمیث است یا كارل ماركس
كرد و معتقد بود كھ تعداد مشاغل موجود و دستمزد پرداخت شده بیش  ناپذیر فعالیت دفاع مي انگیزة اجتناب
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با این وصف، وي از دستمزد زیاد، . آوري و بھ كار گرفتن سرمایھ بستگي خواھد داشت از ھر چیز با جمع
كرد و در الغاي تجارت  ھم براي كارفرما سودمند است و ھم براي كارگر، طرفداري ميبھ عنوان اینكھ 

شود سرانجام ارزانتر از كاري خواھد بود كھ  كاري كھ توسط افراد آزاد انجام مي«برده، بھ این علت كھ 
  .كرد ، پافشاري مي»شود توسط بردگان انجام مي

  گیریم، از ت اخالقیش در نظر ميوقتي سمیث را از لحاظ ظاھر، عادات، و خصوصیا

اینكھ فردي كھ تا این حد از جریانات كشاورزي و صنعت و بازرگاني دور بود، دربارة این مباحث پیچیدة 
او بھ ھمان اندازه . آییم تخصصي با چنان واقعبیني و بصیرت و شھامتي نوشتھ است، بھ حیرت مي

او كھ معموًال مبادي آداب و مالیم بود، . زیادي نداشتفراموشكار بود كھ نیوتن، و بھ رسوم متداول توجھ 
اي كھ مشروعیت والدت خان  توانایي آن را داشت كھ با بینزاكتي سمیوئل جانسن، با یك پاسخ چھار كلمھ

پس از انتشار ثروت ملل، دو سال در لندن گذراند و . داد بھ مقابلھ پردازد بزرگ را مورد سؤال قرار مي
بھ  ١٧٧٨او، كھ پیرو مكتب آزادي تجارت بود، در . مند شد با گیبن، رنلدز، و برك بھره در آنجا از آشنایي

ازآن پس، با مادرش در ادنبورگ زندگي كرد و تا پایان عمر . عنوان كمیسر گمرك از اسكاتلند انتخاب شد
ر در سن شصت و ھفت سالگي بھ دنبال ماد ١٧٩٠درگذشت، وخودش در  ١٧٨۴مادرش در . مجرد ماند
  .روان شد

تسلط و ھماھنگي ارقام و اطالعاتش، : موفقیت او آنقدر تابع اصالت فكرش نبود كھ معلول عوامل زیر بود
ھا و مطالب روشن كننده، بھ كار بستن نظریھ مطابق با شرایط جاري بھ نحوي روشن كننده،  گنجینة نمونھ

خارج كرد و » آور علم مالل«از صورت سبكي ساده و روشن و مجاب كننده، و دیدي وسیع كھ اقتصاد را 
كتاب او اھمیت تاریخي داشت، زیرا عوامل و نیروھایي را كھ نظام فئودالیتھ و . ھمپایة فلسفھ قرار داد

كرد و توضیح  داد خالصھ مي داري و آزادي تجارت تغییر شكل مي را بھ نظام سرمایھ» نظام تجاري«
 ١١٩ھنگامي كھ پیت دوم عوارض چاي را از . بھ وجود نیاورد داد، ولي البتھ این عوامل و نیروھا را مي

درصد بھ دوازده و نیم درصد كاھش داد، و بھ طور كلي كوشش كرد كھ آزادي تجارت را برقرار كند، دین 
كند كھ چگونھ در یك میھماني شام كھ   لرد روزبري تعریف مي. خود را نسبت بھ ثروت ملل اعالم داشت

ما خواھیم ایستاد تا شما «: داشت، وقتي سمیث وارد شد، ھمھ بھ پا خاستند و پیت گفتپیت در آن حضور 
نسل «پالتني پیشگویي كرد كھ اثر سمیث  –سر جیمز ماري » .بنشینید، زیرا ھمھ ما شاگردان شما ھستیم

  ».حاضر را مجاب خواھد كرد و بر نسل آینده حكومت خواھد راند

V – رابرت برنز  

خون قدیمي ولي نااصیل من از زمان طوفان نوح در «: گفت رگترین شاعر اسكاتلند، ميرابرت برنز، بز
ما بھ زمان دورتر از ویلیام برنز، كھ از شیادي بھ دور بود و بھ » .عروق شیادان جریان داشتھ است

ون، او با اگنس برا ١٧۵٧در . گردیم برد، باز نمي دار زحمتكش و تندخو بھ سر مي صورت یك زارع اجاره
شش سال بعد، ویلیام یك مزرعة ھفتاد ایكري . رابرت را برایش بھ دنیا آورد، ازدواج كرد ١٧۵٩كھ در 

  در . در ماونت آلیفنت اجاره كرد
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  گالري ملي اسكاتلند. رابرت برنز: آرچیبالد سكیروینگ

رابرت در خانھ تعلیم . كرد این مزرعھ خانوادة رو بھ تكثیر، با قناعت، در یك خانة دور افتاده زندگي مي
وقتي بھ . كرد یافت و بھ مدرسة كلیساي ناحیھ رفت، ولي از سن سیزدھسالگي در مزرعھ كار مي

یك دخترك تو دل برو، با نمك، و شاداب مرا با «گوید،   چھاردھسالگي رسید، بھ طوري كھ خودش مي
دالنھ، و وارستگي زیاده از  هاحساسات مطبوع خاصي آشنا كرد كھ با وجود ناكامیھاي تلخ، احتیاط ساد

دیگري آشنا شد و » فرشتة«در سن پانزدھسالگي با » .دانم حدش، من آن را زیباترین خوشیھاي بشر مي
خیلي شدید ] بھ زنان[آورد كھ دلبستگي رابرت  برادرش بھ خاطر مي. شبھاي تبالودي را در فكر او گذارند

  .بود شد و او پیوستھ طعمة یكي از اغواگران زیباروي

ایكر  ١٣٠ویلیام برنز، كھ تحت تأثیر شھامتي بیپروایانھ قرار گرفتھ بود، مزرعة لوخلي را كھ  ١٧٧٧در 
در این ھنگام . لیره براي آن بپردازد ١٣٠مساحت داشت در تاربولتن اجاره كرد و قرار گذاشت سالي 

خانواده شد؛ زیرا ویلیام كھ رابرت، كھ ھجده سال داشت و پسر ارشد بین ھفت فرزند بود، كارگر اصلي 
بتدریج این پدر و پسر، كھ یكي . تالش بیپاداش وي را از پاي درآورده بود، بھ پیري زودرس دچار شده بود

داشت،  تر گام برمي كرد و دیگري بھ سوي معتقداتي گسترده خود را در چارچوب تعصب خشك محدود مي
والدینش، بھ یك آموزشگاه رقص رفت، و بھ طوري كھ  رابرت، با وجود منع. گرفتند از یكدیگر فاصلھ مي

از آن لحظة شورش، پدرم نسبت بھ من نوعي نفرت پیدا كرد كھ بھ عقیدة من یكي از «: خودش بعدھا گفت
رابرت در سن بیست و چھار سالگي بھ یكي » .بندوباریي بود كھ شاخص سالھاي آیندة عمرم شد علل آن بي

رابرت و . االجاره، ضبط شد مزرعة آنھا بھ علت عدم پرداخت مال ١٧٨٣ر د. از لژھاي فراماسون پیوست
لیره  ٩٠ایكر در برابر سالي  ١١٨اي بھ مساحت  برادرش گیلبرت فقر خود را روي ھم گذاردند تا مزرعھ

لیره براي  ٧آنھا مدت چھار سال در این مزرعھ تالش كردند و براي خود ھریك سالي . اجاره كنند
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داشتند؛ و با این مزرعھ خرج والدین، خواھران، و برادران خود را  صي منظور ميھاي شخ ھزینھ
  .بھ بیماري سل درگذشت ١٧٨۴پدرشان در . دادند مي

رابرت در شبھاي بلند زمستان كتابھاي بسیاري، از جملھ كتب تاریخ رابرتسن، فلسفة ھیوم، و بھشت مفقود 
او كھ از » .د قھرمان محبوب من، شیطان میلتن، بھ من بدھیدروحي مانن»  :گفت او مي. خواند میلتن، را مي

نظارت كلیسا بر اخالقیات متنفر بود، بدون احساس ناراحتي، از االھیات كلیسایي دست كشید و تنھا ایمان 
پرست را كھ بھ جان ناكس  ارتدوكسھاي سنت«. مبھمي را نسبت بھ خداوند و فناناپذیري روح حفظ كرد

كرد و اعتقاد داشت كھ روحانیان در فاصلة بین ھر یكشنبھ بھ اندازة خود او  سخره ميم» اعتقاد داشتند
یك سلسلھ ) دربارة یك اجتماع احیاي مذھبي(» نمایشگاه مقدس«او در اثر خودبھ نام . شوند مرتكب گناه مي

  د، دركشیدن داشتند و دوزخ را بھ رخ مردم مي از واعظان را توصیف كرد كھ از گناھان پرده برمي

  .حالي كھ روسپیان در خارج، با اطمینان، بھ انتظار عنایت مردان كلیسارو بودند

اي نزد او فرستاد تا او را بھ  نفرت برنز نسبت بھ روحانیان ھنگامي شدت یافت كھ یكي از آنھا نماینده
صاحب ملك وقتي . خاطر اینكھ بدون سند ازدواج با بتي پیتون ھمبستر شده بود، مؤاخذه و جریمھ كند

مھربانش بھ نام گوین ھمیلتن بھ خاطرغیبت مكرر از مراسم كلیسا مورد مؤاخذة شوراي كلیساي موخلین 
در این ھنگام، این شاعر تندترین ھجو خود را تحت . ، نفرت برنز تبدیل بھ خشم شد)١٧٨۵(قرار گرفت 

از مقامات كلیساي موخلین، را نوشت، كھ تقواي ریاكارانة ویلیام فیشر، یكي » دعاي ویلي مقدس«عنوان 
  :گوید برنز او را مجسم كرد كھ چنین با خداوند سخن مي. داد مورد استھزا قرار مي

  كنم،  ستایم و تقدیس مي من قدرت بیھمتاي ترا مي

  اي، در آن ھنگام كھ تو ھزاران نفر را در تاریكي شب رھا كرده

  من در اینجا در برابر دید تو قرار دارم،

  نعمات و عنایت توبھ خاطر 

  و نور مشتعل و درخشاني

  …تابد  كھ بر این مكان مي

  …داني كھ شب گذشتھ من با مگ آه خدایا، تو مي

  كنم، من از تو صمیمانھ طلب عفو مي

  اي كاش كھ این امر ھرگز موجب نزول بال،  آه،

  .و باعث ھتك حرمت من نشود

  گاه دیگر یك پاي خالف شرع و من ھیچ

  .كنم بلند نمي )مگ(بر روي او 

  عالوه بر آن، من باید ھمچنین اعتراف كنم
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  …كنم سھ بار با دختر لیزي كھ فكر مي

  ولي خداوندا آن روز جمعھ،

  وقتي نزدیك او رفتم، مست بودم،

  داني كھ خادم بیریاي تو وگرنھ تو مي

  …. داد ھرگز او را بھ اینكار سوق نمي

  باش،خدایا بھ خالفھاي گوین ھمیلتن توجھ داشتھ 

  .پردازد كند، و بھ ورقبازي مي خورد، بد زباني مي او مي

  با این وصف، او راھھاي پول گرفتن

  .داند از بزرگ و كوچك را مي

  او قلوب مردم را

  …. دزدد از كشیش خداوند مي

  خدایا در روز انتقامت او را مجازات كن،

  خدایا از ھر كس كھ بھ او خدمت كرده بازخواست كن،

  م از آنھا درنگذرو از روي ترح

  و دعاي آنان را نشنو،

  بلكھ بھ خاطر مردم خودت آنھا را نابود كن

  .و آنھا را امان مده

  ولي خدایا، من و دعاھاي مرا

  با شفقت دنیوي و االھي بھ خاطر بیاور،

  تا من بھ خاطر برازندگي و ثروت بدرخشم،

  و ھیچ كس از من جلوتر نباشد،

  .اشدو ھمة افتخارات آن از آن تو ب

  !آمین، آمین

  .برنز جرأت نكرد این شعر را منتشر كند؛ اما سھ سال پس از مرگش بھ چاپ رسید
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» اي زناكار حرفھ«او خود را . داد در خالل این احوال، وي دالیل زیادي براي مؤاخذه بھ دست كلیسا مي
دلفریب، كھ روي چمن  خلوي«: آوردند، مانند دوشیزگان یكي پس از دیگري او را بھ ھیجان مي. خواند مي

جني كروئیك شنك،   ،»كالریندا«، جین آرمر، ھایلند، مري كمبل، پگي چامرز، »خرامید مرواریدفام مي
، دبورا دیویس قشنگ كوچولو، اگنس فلمینگ، جیني »آمد مزرعة چاودار مي«جني اھل دارلي كھ از 

، مري ماریسن، آناپارك، آنا و )كلوریس(جفري، پگي كندي اھل دون قشنگ، جسي لیوارس، جین لوریمر 
چون «تنھا چشمان درخشان و متبسم، دستان نرم، و پستانھاي . باز ھم بودند –پالي ستوارت، و پگي تامسن 

او خطاھاي جنسي خود را بھ این . آورد آنھا او را با رنجھا و اندوه زندگي از در سازش در مي» تودة برف
شود، و چرا انسان یك استثنا باشد؟ ولي او بھ زنان  عت عوض ميچیز در طبی داشت كھ ھمھ علت معذور مي

ما از پنج طفل مشروع و نھ طفل نامشروع او خبر . داد كھ ھرگز بھ قول یك مرد اعتماد نكنند ھشدار مي
تواند او را عالج  ، و عقیده داشت تنھا اختھ كردن مي»من نبوغي براي پدرشدن دارم«گفت  او مي. داریم

  :گفت بارة سرزنشھاي كشیشان و قوانین اسكاتلند مياما در. كند

  توانند دست بھ دست ھم بدھند، كلیسا و دولت مي

  بگویند من نباید چنین كارھایي بكنم؛

  توانند بھ جھنم بروند، كلیسا و دولت مي

  .و من بھ سراغ آناي خودم خواھم رفت

برنز پیشنھاد كرد با او ازدواج كند، ولي والدین ، )١٧٨۵مھ  ٢٢(اي بھ دنیا آورد  وقتي بتي پیتون از او بچھ
طولي نكشید كھ . او بھ جین آرمر روي آورد و كتبًا بھ او قول ازدواج داد. بتي این پیشنھاد را رد كردند

  برنز در برابر ١٧٨۶ژوئن  ٢۵در . جین حاملھ شد

ا جین مزدوج تلقي گفت خود را ب او مي. شوراي كلیسا حضور یافت و بھ مسئولیت خود اعتراف كرد
كند و حاضر است سرقول خود بایستد، ولي پدر جین حاضر نشد بگذارد دخترش با یك زارع ھفدھسالھ  مي

ژوئیھ برنز در روي نیمكت كلیسا با خضوع و  ٩در . كھ یك طفل نامشروع ھم سربارش بود ازدواج كند
و بھ دنیا آورد، و در ششم اوت او در سوم اوت، جین از او یك دوقل. خشوع مورد عتاب علني قرار گرفت

پدر جین علیھ او . و جین در برابر حاضرین در كلیسا، بر مؤاخذه گردن نھادند و از این افتضاح مبرا شدند
حكم جلب . حكم جلب بھ دست آورد؛ شاعرخود را پنھان كرد و درصدد برآمد باكشتي بھ ژامائیك برود

كمبل ازدواج كند و او را  ر ھمان تابستان او قول داد با مريد. اش بازگشت اجرا نشد، و رابرت بھ مزرعھ
مري «قبل از اینكھ آنھا بتوانند دربارة این نقشھ عملي انجام دھند، مري مرد؛ برنز در : بھ امریكا ببرد

  .از او تجلیل كرد» تقدیم بھ مري در بھشت«و » ھایلند

اشعارش را . ش را بھ نام خویش منتشر كرد، او در كیلمارنوك نخستین جلد اشعار١٧٨۶در سال پرحاصل 
كھ احتمال داشت بھ كلیسا یا اخالقیات مردم بربخورند حذف كرد؛ با لھجة اسكاتلندي خود، و توصیف 

مناظر آشنا، خوانندگان خویش را خشنود كرد، و دھقانان را با توصیف جزییات زندگیشان در قالب اشعار 
دیگري اینچنین نسبت بھ حیواناتي كھ در تحمل بار روزانة شاید ھیچ شاعر . قابل درك خرسند ساخت

مزارع با او شریكند، یا گوسفند بیگناھي كھ در بارش برف تند سرگشتھ است، یا موشي كھ بھ علت خیش 
  :مثًال. آید از النة خود بیرون رانده شده است ھمدردي نشان نداده باشد كشاورزي كھ بھ سویش مي

  نیستي،لي، آقا موشھ، تو تنھا و

  در اثبات اینكھ دوراندیشي ممكن است بیھوده باشد،
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  كنند ھایي كھ موشھا و انسانھا طرح مي بھترین نقشھ

  .آیند اغلب اشتباه از آب درمي

شپشي كھ یك شپش دیگر را روي كاله یك خانم در كلیسا «ابیاتي كھ در پایان شعري تحت عنوان تقدیم بھ 
  :اند لمثل در آمدها آورده است بھ صورت ضرب» بیند مي

  بینند آه، دیدن خودمان آنطور كھ دیگران ما را مي

  .دھد  چھ قدرتي بھ ما مي

برنز براي حصول اطمینان از اینكھ كتاب كوچكش با حسن قبول رو بھ رو شود، قسمتي تحت عنوان 
سنگین بھ آن افزود، كھ عبارت است از توصیف زارعي كھ پس از یك ھفتھ كار » نشین شنبھ شب كلبھ«

كند؛ دختر  اند و ھركدام داستان روز خود را بازگو مي  كند، ھمسر و اطفالش دور او جمع شده استراحت مي
كند؛ خانوادة خوشحال غذاي سادة خود را با ھم  ارشد با كمرویي دلدادة خجول خود را معرفي مي

اي  بھ این تصویر دلپذیر قطعھبرنز . كنند خواند؛ و سپس ھمھ با ھم دعا مي خورند؛ پدر كتاب مقدس مي مي
  »اسكاتیا، عزیز من، خاك وطن من«تحت عنوان 

اي كھ بھ چاپ رسیدند، بجز سھ نسخھ، ھمھ  نسخھ ۶١٢از . افزاید پرستي اسكاتلندي مي  افزاید و بھ میھن مي
  .لیره درآمد خالص براي برنز داشتند ٢٠,٠٠٠ظرف چھار ھفتھ بھ فروش رسیدند و 

كھ با پول فروش این كتاب ھزینة سفر بھ امریكا را تأمین كند؛ ولي در عوض، آن را او در فكر آن بود 
پرسروصدا طبقة باالي اطاق  ١٧٨۶او، كھ با یك اسب عاریتي در نوامبر . صرف توقفي در ادنبورگ كرد

یك  در طول. حسن قبول كتابش توسط منتقدان ادنبورگ درھا را بھ رویش گشود. آنھا را اشغال كرده بودند
  :سر والتر سكات وي را چنین توصیف كرد. فصل، بت اجتماع اشخاص ممتاز بود

یك روز … . اي بودم ، كھ برنز نخستین بار بھ ادنبورگ آمد، من پسر پانزدھسالھ١٧٨٧- ١٧٨۶در سالھاي 
 در آنجا چند آقا كھ شھرت ادبي داشتند نیز حضور. او را در منزل مرحوم پروفسور فرگسن بزرگوار دیدم

وار؛ نوعي  او از نظر جسماني نیرومند و سالم بود؛ پریدگي رنگش روستایي بود نھ احمق… . داشتند
صورتي بزرگ و چشماني درشت و تیره داشت كھ … . شد بیپیرایگي و سادگي توأم با وقار در او دیده مي

ر كشور خود در میان مرداني كھ بادانشترین افراد در دوران و د… درخشیدند مي… بھ ھنگام صحبت
  .كرد بودند، اونظرات خود را با لحني كامًال محكم وي بدون كوچكترین جسارت بیان مي

او . اي افزوده بود، منتشر كند اي از اشعار خود را، كھ بھ آن مطالب تازه برنز تشویق شد كھ چاپ تازه
گدایان «خود را بھ نام براي اینكھ بھ كتاب جدیدش مایة بیشتري بدھد، درصدد برآمد یكي از آثار عمدة 

این اثر، اجتماعي از . كھ جرأت نكرده بود در مجلد چاپ كیلمارنوك بیاورد، در آن بگنجاند» خوشحال
ولگردان، فقیران، جنایتكاران، شاعران، ویولن نوازان، فواحش، و سربازان علیل و مفلوك را در 

ھاي  ترین زندگینامھ اینھا بیپرده برنز از قول. كرد آبجوفروشي ننسي گیبسن در موخلین توصیف مي
شد نقل كرد و این معجون را با یك آواز  شخصي را كھ در آنھا كوچكترین اثري از احساس ندامت دیده نمي

  :جمعي مستانھ بھ این شرح پایان داد

  !آنھا كھ در كنف حمایت قانونند پشیزي ارزش ندارند

  !آزادي جشن با شكوھي است

  جبون تأسیس شدند،دادگاھھا براي افراد 
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  .و كلیساھا براي خوشایند كشیشان سر برآوردند

اعتنایي عمدي نسبت بھ اصول تقوا  ھیو بلر، كھ مردي اھل فضل و واعظ بود، از فكر انتشار چنین بي
برنز تسلیم شد و بعدًا فراموش كرد كھ این شعر را نوشتھ است؛ یكي از . ابراز اضطراب شدید كرد

  .این شعر بھ چاپ رسید ١٧٩٩كرد، و در دوستانش آن را حفظ 

. لیره سود خالص بھ دست آورد ۴۵٠ناشر ادنبورگ سھ ھزار نسخھ از این اشعار را فروخت؛ و برنز 
  بھ داخل ھایلندز رفت و سپس از منطقة ١٧٨٧مھ  ۵برنز مادیاني خرید و در 

ن خود در ماسجیل دیدن كرد و ژوئن از خویشاوندا ٩در . توید گذشت تا انگلستان را از نزدیك لمس كند
برنز پس از بازگشت بھ . جین بگرمي از او استقبال كرد و بار دیگر حاملھ شد. سري ھم بھ جین آرمر زد

این زن در سن ھفدھسالگي بایك جراح اھل گالسگو ازدواج كرده و . ادنبورگ با خانم اگنس ملھوز آشنا شد
اطفال خویش را با خود برده بود و با آبرومندي  او را ترك كرده و) ١٧٨٠(در بیست و یك سالگي 

. او برنز را بھ خانة خود دعوت كرد، برنز بالفاصلھ عاشق او شد. كرد مقتصدانھ در پایتخت زندگي مي
آنھا با یكدیگر نامھ و . ظاھرًا اگنس خود را تسلیم او نكرد، زیرا برنز بھ عشق خود نسبت بھ وي ادامھ داد

ھاي خود را  ، و اگنس ھم نوشتھ»سیلوندر«ھاي خود را بھ نام  برنز نوشتھ. كردند  شعر مبادلھ مي
اگنس تصمیم گرفت نزد شوھرش برود و بار دیگر بھ او در ژامائیك  ١٧٩١در . كرد امضا مي» كالریندا«

  :ابیات پرلطافتي بھ این شرح برایش فرستاد  بپیوندد؛ برنز بھ عنوان وداع خود،

  !شویم س از ھم جدا ميیك بوسة مشتاقانھ، و سپ

  !یك وداع، و سپس براي ھمیشھ

  اگر ما چنین با عطوفت یكدیگر را دوست نداشتھ بودیم،

  اگر ما چنین كور كورانھ یكدیگر را دوست نداشتھ بودیم،

  شدیم، ھرگز آشنا نشده و ھرگز از ھم جدا نمي

  .شدیم ھرگز شكستھ دل نمي

  .كند؛ الجرم بھ ادنبورگ بازگشت سیاھپوست زندگي مي اگنس شوھر خود را دید كھ با یك زن پیشخدمت

برنز، كھ آتش تمنایش براي اگنس فرو ننشستھ بود، در یك باشگاه محلي بھ جستجوي مصاحب و بھ 
نام داشت و از مرداني تشكیل شده بود كھ عھد كرده » مدافعان كروچلن«این باشگاه . خوشگذراني پرداخت

بودند، و آنچھ زشت و شنیع  »پناتسالرس و «ر آنجا شراب و زن در حكم د. بودند از شھر خود دفاع كنند
كرد و دھھا شعر از خود  آوري مي برنز براي آنھا آوازھاي قدیمي اسكاتلندي جمع. كرد بود حكمفرمایي مي

تحت عنوان موزھاي  ١٨٠٠دادي از این اشعار، بینام و بھ طور محدود، در سال تع. بھ آنھا افزود
عضویت برنز در این باشگاه، تحقیر آشكار وي نسبت بھ امتیازات طبقاتي، . سرخوش كالدونیا انتشار یافتند

و صراحتش در ابراز نظرات افراطي در زمینة مذھب و سیاست بسرعت بھ حسن استقبال از وي در 
  .ادنبورگ پایان داداجتماع 

  او تالش كرد شغلي بھ عنوان مأمور وصول مالیات بھ دست آورد؛ و چون بكرات اورا سر

لند را، كھ در  مزرعة الیس ١٧٨٨در فوریة . دواندند، خود را تسلیم تالشي دیگر در زمینة كشاورزي كرد
صاحب مزرعھ، كھ . ه كردكیلومتري دامفریس و حدود بیست كیلومتري كریگن پاتك قرار داشت، اجار ٨
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لیره بھ شاعر قرض داد  ٣٠٠كرد،  توصیف مي» اسفناكترین وضع بیقوتي«صراحتًا خاك مزرعھ را در 
لیره، و  ۵٠بایستي تاسھ سال، ھر سال  برنز مي. تا یك خانة دھقاني بسازد و مزرعھ را حصار كشي كند

، ولي كمي بعد )١٧٨٨سوم مارس (و زایید در این ضمن جین آرمر دوقل. لیره بپردازد ٧٠پس از آن سالي 
اي كھ  آوریل، برنز با او ازدواج كرد و جین با یك طفل زنده از چھار بچھ ٢٨قبل از . این دوقلوھا مردند

لند  از او بھ دنیا آورده بود نزد او آمد تا باوفاداري، ھم بھ عنوان ھمسر و ھم بھ عنوان خانم خانھ، در الیس
من در این نوع › شاھكار«‹ اي دیگر براي برنز بھ دنیا آورد كھ برنز او را  بچھاو . بھ وي خدمت كند

 ١٧٩١در مارس . نامید» تولیدات، ھمانطور كھ تام اوشنتر شاخص كیفیت كار من در رشتة سیاسي است
در مارس . روابط خصوصي برقرار كرد  برنز با آناپارك، كھ در یك میخانھ در دامفریس پیشخدمت بود،

  .ھاي خود بزرگ كرد اي بھ دنیا آورد و جین این بچھ را گرفت و با بچھ آنا براي او بچھ ١٧٩١

در آنجا وي بھ یك . با وصف این، برنز بھ نوشتن اشعار پرارزش ادامھ داد. لند مشكل بود زندگي در الیس
در كار كرد كھ برنز آن ق. نام داشت دو بند شعر معروف افزود» اولدلنگ ساین«آواز قدیمي میخواري كھ 
بھ عنوان مأمور رسومات تعیین شد و توانست بھ  ١٧٨٨ژوئیة  ١۴وقتي در . مانند پدرش از پاي درآمد

سازي،  گیري، و اغذیھ فروشیھا، كارگاھھاي شمع ھاي مشروبات را اندازه اطراف كشورش سفر كند، بشكھ
. زارش دھد، احساس خوشوقتي كردو دباغیھا را وارسي كند و نتیجھ را بھ ھیأت رسومات در ادنبورگ گ

در . داشت پرداخت، ظاھرًا ھیأت را راضي نگاه مي با آنكھ وي اغلب با جان بارلیكورن بھ میخوارگي مي
  .اي در دامفریس نقل مكان كرد او مزرعة خود را باسود فروخت و با جین و سھ بچھ بھ خانھ ١٧٩١نوامبر 

ھا، و با مست بر گشتنھایش بھ خانھ و نزد جین صبور، مردم محترم شھر را  برنز با رفت و آمد بھ میخانھ
اي «: ظرف آن پنج سال در دامفریس این اشعار را نوشت. او كماكان شاعر بزرگي بود. از خود رنجانید

آه، عشق «، »اند ریختھ اسكاتلندیھایي كھ ھمراه والس خون خود را«، »سواحل و شیبھاي رود زیباي دون
یافت، با خانم  او كھ ھمسر خود را از نظر فكري یار و دمساز نمي. »من بھ سرخي یك گل سرخ است

این خانم . كرد فرانسیس دنلپ، كھ در عروق خود بقایایي از خون والس داشت، مكاتبھ و گاھي دیدار مي
تحت ضوابط معقولي درآورد، ولي این كار  برد كوشید تا اخالقیات و نوع كلماتي را كھ برنز بھ كار مي

فرستاد  گاه برایش مي اي كھ خانم فرانسیس گاه لیره ۵او از اسكناسھاي . ھمیشھ بھ سود ابیات برنز نبود
  . كرد بیشتر قدرشناسي مي

او در پانزده . انداخت برنز با نظرات افراطي خود شغل خویش را بھ عنوان مأمور رسومات بھ خطر مي
عالي بھ جورج سوم گفت شر وزیران فاسد خود را كم كند، و بھ پرینس آو ویلز اندرز داد كھ اگر بند شعر 

  مایل است وارث تخت سلطنت شود، بھ عیاشي خود و خودماني

اي كھ بھ نشریة كورانت چاپ ادنبورگ نوشت، اعالمیة استقالل  در نامھ. پایان دھد] فاكس[بودن با چارلي 
، علیھ تمایزات ١٧٩۵در . ھواخواه پرشور انقالب فرانسھ بود ١٧٨٩در . قرار دادامریكا را مورد تحسین 

  :مبتني برمقام، حملة شدیدي بھ این نحو انتشار داد

  آیا بھ خاطر فقر شرافتمندانھ است

  كھ انسان سرخودرا پایین افكند، و این جور چیزھا؟

  گیریم، ما بردة جبون را نادیده مي

  .یم فقیر باشیمكن با ھمة اینھا جرأت مي

  با ھمة اینھا و ھمة اینھا،
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  .مانند، و این جور چیزھا رنجھاي ما از نظر دور مي

  مقام جز مھر اسكناس چیزي نیست،

  .مقام انسان جز طال چیزي نیست

  شخص درستكار، با آنكھ ھمیشھ این قدر فقیر است،

  .با ھمة اینھا، شاه مردان است

  گویند، سرور ميبینید كھ بھ او  شما دوست خود را مي

  جور چیزھا؛ و این شود، رود و خیره مي با تبخیر راه مي

  آیند، با آنكھ صدھا نفر بھ دستور او بھ ستایش در مي

  …. اینھا، او جز یك آدم احمق چیزي نیست  با ھمة

  پس بیایید دعا كنیم كھ روزي برسد، 

  و با ھمة اینھا چنین روزي خواھد رسید،

  ر زمینكھ شعور و ارزش در سراس

  .شاھد مقصود را در آغوش كشد، و این جور چیزھا

  اینھا،  با ھمة اینھا و ھمة

  رسد اینھا، آن روز دارد فرا مي  با ھمة

  كھ افراد بشر در سراسر جھان،

  .با وجود این چیزھا، برادر یكدیگر باشند

ھاي  گیري بشكھ اندازهسازیھا و   بھ ھیأت رسومات شكایت شد كھ شخصي چنین افراطي براي وارسي شمع
كرد  مشروب مناسب نیست، ولي اعضاي ھیأت او را بھ خاطر عشق بھ اسكاتلند و تمجیدي كھ از آن مي

شد بسختي براي نان جو سیاه و آبجو وي كفاف  اي كھ بھ او پرداختھ مي لیره ٩٠حقوق سالي . بخشیدند
نیروي جذبة «خانم ماریا ریدل، كھ بھ  ١٧٩٣او از نظر جنسي كماكان لجام گسیختھ بود، و در . داد مي

گساري مكرر او سرانجام فكر و  باده. اي بھ دنیا آورد برنز اذعان داشت، از او بچھ» غیرقابل مقاومت
ھاي تكدي آمیز بھ   كرد، نامھ او ھم مانند موتسارت، كھ در ھمان دھھ زندگي مي. غرورش را ضعیف كرد

  .فرستاد دوستانش مي

او  ١٧٩۶داشت كھ وي مبتال بھ سیفیلیس است، و یك روز صبح خیلي سرد در ژانویة  داستانھایي جریان
این گزارشھا، بھ عنوان عقایدي تأیید نشده، مورد انتقاد قرار . را دیدند كھ مست روي برف خوابیده است

صدمھ  كنند كھ بھ قلبش اند، و پزشكان اسكاتلند آخرین بیماري برنز را تب روماتیسمي توصیف مي گرفتھ
بھ خاطر خداوند، فورًا خانم آرمر را اینجا «: او سھ روز قبل از مرگ بھ پدرزنش چنین نوشت. زد
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چھ وضعي برایش پیش آمد، ! خداي مھربان. ھمسرم ھر لحظھ ممكن است بھ بستر زایمان برود. بفرستید
ھنگامي كھ  .درگذشت ١٧٩۶ژوئیة  ٢١سپس خودش بستري شد، و در » !دختر بیچاره، بدون یك دوست

آوري  دوستان پولي براي مراقبت از ھمسرش جمع. كردند، ھمسرش پسري بھ دنیا آورد او را دفن مي
  .زندگي كرد ١٨٣۴كردند، و او، كھ از لحاظ استخوانبندي و قلب نیرومند بود، تا سال 

VI –  بازول جیمز  

  بچھ خرس -١

پدرش الگزاندر بازول، كھ مالك اوخینلك در ایرشر و قاضي . بازول خون سلطنتي در عروق خود داشت
دادگاه كلیساي اسكاتلند بود، از اعقاب ارل آو ارن نتیجة جیمز دوم پادشاه اسكاتلند، مادرش از اعقاب 

در  ١٧۴٠اكتبر  ٢٩جیمز بازول در . بود) یمز ششمپدر ج(پدربزرگ لرد دارنلي  –سومین ارل آو لنكس 
او، كھ از فرزند دیگر بزرگتر بود، وارث امالك نسبتًا مختصر پدري شد؛ ولي چون . ادنبورگ بھ دنیا آمد

گرفت، با  زنده بود، جیمز ناچار بود بھ آن در آمدي كھ پدر برایش در نظر مي ١٧٨٢پدرش تا سال 
خود بازول ھم . ھاي جنون دچار شد بھ نخستین حملھ از حملھ ١٧۶٢ان در برادرش ج. نارضایي، قانع باشد

. یافت شد، كھ عالج آن را در فراموشي ناشي از مي و گرماي بدن زنان مي گاه گاه بھ مالیخولیا دچار مي
او بعدًا . مادرش معتقدات كالوني پرسبیتریان را بھ او آموخت، كھ آن ھم از خود داراي حرارتي بود

فكرانھ دربارة مذھب تحمل  من ھرگز ساعات غمبار ترسي را كھ در جواني خود از عقاید كوتھ« :نوشت
  فراموش نخواھم  –در حالي كھ فكرم از وحشت دوزخ از ھم گسیختھ شده بود  –ام  كرده
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  ھا لندن گالري ملي چھره. جیمز بازول: جورج دانس

گاه جز  و تقدس و لذات جنسي در نوسان بود و ھیچاو در سراسر عمر خود، در میان ایمان و شك، » .كرد
  .كمال یا رضایت زودگذر بھ چیز بیشتري دست نیافت

در دانشگاه گالسگو در . پس از قدري تعلیم در خانھ، بھ دانشگاه ادنبورگ و سپس بھ گالسگو فرستاده شد
بازیگران زن و  در گالسگو با. كرد شد و در رشتة حقوق تحصیل مي سر درسھاي ادم سمیث حاضر مي

رسید كھ مذھب آنھا بیش از معتقدات  بھ نظر وي چنین مي. مرد آشنا شد، كھ بعضي از آنھا كاتولیك بودند
داد گناھكار پس از  كالوني با زندگي توأم با خوشي سازگار است؛ خصوصًا از فلسفة برزخ كھ اجازه مي

و بھ ) ١٧۶٠مارس (ره عازم لندن شد ناگھان جیمز سوا. آمد چند صباح سوختن رستگار شود خوشش مي
  .كلیساي رم پیوست

پدرش، كھ بھ وحشت افتاده بود، تقاضایي براي ارل آو اگلینتن كھ از ھمسایگان او در ایرشر و اینك مقیم 
ارل بھ این جوان متذكر شد كھ اگر وي كاتولیك باشد، . لندن بود فرستاد كھ جیمز را زیر نظر قرار دھد

. ست بھ عنوان یك حقوقدان كار كند یا وارد پارلمنت شود یا ملك پدري را بھ ارث ببردھرگز نخواھد توان
ولي چون پدر مشغلة . جیمز بھ اسكاتلند و كلیساي آن بازگشت و در خانة پدري و زیر نظر او زندگي كرد

ا بیماریھاي بسیار داشت، پسر توانست دلي از عزا درآورد، و این نخستین بار از چندین باري بود كھ وي ب
بند و بارش پس از بھ ارث بردن امالك وي آن  ترسید پسر بي پدر، كھ مي. آمیزشي دست و پنجھ نرم كرد

لیره او را وادار كرد كھ سندي را امضا  ١٠٠را صرف عیاشي كند، در برابر یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ 
  .كرد شدند واگذار مي ارشد تعیین ميكند كھ ادارة امور امالك را در آینده بھ امنایي كھ توسط بازول 

در ماه مارس او پگي . اش دو برابر شد ، جیمز بھ سن قانوني رسید و مقرري ساالنھ١٧۶١اكتبر  ٢٩در 
پس از اینكھ  ١٧۶٢دویگ را باردار كرد؛ در ماه ژوئیھ امتحانات وكالت خود را گذراند؛ در اول نوامبر 

.) بچة پگي چند روز بعد بھ دنیا آمد و بازول ھرگز او را ندید( .لیره براي پگي گذاشت، عازم لندن شد ١٠
واقعًا بھ علت نیازي كھ بھ «نوامبر،  ٢۵تا پیش از . در لندن وي اطاق راحتي در خیابان داونینگ گرفت

الزحمة جراحان در این شھر خیلي  حق«ولي او مرض خود را بھ خاطر داشت، » زن داشتم، غمگین بودم،
تا اینكھ یك دختر سالم بھ دست آورم، یا «این ترتیب، خود را مجبور بھ خویشتنداري كرد  بھ» .زیاد بود

نظري كھ او پیدا كرد این بود كھ لندن ھمھ نوع زن فاحشھ دارد، » .مورد توجھ یك زن متجدد قرار گیرم
ري در برابر یك بط… كھ… گرفت تا زنان جوان با نزاكت گیني مي ۵٠از خانم باشكوھي كھ شبي «

او روابطي با یك زن » .گذاشتند شراب و یك شیلینگ بدن جذاب خود را در اختیار شرافت انسان مي
. بازیگر خوش سیما بھ نام لویزا برقرار كرد كھ ظاھرًا مقاومت طوالنیش حاكي از سالمت جسمش بود

عالم داشت كھ من یك او ا«سرانجام وي لویزا را وادار بھ تسلیم كرد و پنج بار بھ سرمستي لذت نایل شد؛ 
  ھشت روز بعد» .ام اعجوبھ

 ٢۵كرد معالجھ شده است؛ در  فوریھ دیگر احساس مي ٢٧متوجھ شد كھ بھ سوزاك مبتال شده است، و تا 
مارس  ٢٧در ). با پوشش ضد بیماري(» مسلح با اوطرف شدم«مارس او یك زن خیابانگرد را یافت و 

زنان بھ باغ عمومي رفتم، و  قدم«مارس  ٣١در» .بي گوش دادممن در كلیساي سنت دانستن بھ مراسم مذھ«
ظرف چھار ماه بعد یادداشتھاي روزانة بازول وقایع مشابھي » .اي را كھ دیدم با خود بردم نخستین فاحشھ

، در باغ عمومي، در یك میخانھ در »شكسپیر زھد«در روي پل وستمینستر، در میخانة : دھند را نشان مي
  .ھھاي تمپل، و در خانة دخترسترند، دردادگا

آوري ھمة این وقایع پراكنده در یك جا  البتھ این روي قضیھ یك جنبھ از خصوصیات بازول بود، و جمع
عالقھ پرشور وي نسبت بھ «روي دیگر قضیھ . كند تصویر كاذبي از زندگي و اخالق بازول ترسیم مي

جھ وي قرار گرفت گریك بود كھ ابراز عالقھ نخستین كسي كھ در این زمینھ مورد تو. بود» مردان بزرگ
ولي ھدف جیمز بازول آنھایي . مند شد پذیرفت، و بآساني بھ بازول عالقھ و تحسین بازول را بتدریج مي
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او در ادنبورگ توصیفي را كھ شریدن از فضل و صحبتھاي پرمایة . بودند كھ در رأس قرار داشتند
كرد كھ آشنایي با این حد اعالي زندگي ادبي لندن  خود فكر مي سمیوئل جانسن كرده بود شنیده بود و پیش

  .نوعي افتخار خواھد بود

بازول در كتابفروشي تامس دیویز در خیابان راسل چاي  ١٧۶٣مھ  ١۶در . تصادف بھ وي كمك كرد
 بازول از روي تصویري كھ رنلدز از جانسن كشیده. وارد شد» مردي با وحشتناكترین قیافھ«خورد كھ  مي

او از دیویز خواھش كرد آشكار نكند كھ وي اھل اسكاتلند است، ولي دیویز از روي . بود او را شناخت
جانسن فرصتي از دست نداد و متذكر شد كھ اسكاتلند جاي خوبي . بدجنسي فورًا این مطلب را افشا كرد

ایت كرد كھ گریك از جانسن شك. بازول از این حرف بھ خود پیچید» .بیرون بیاید«است كھ انسان از آن 
اي كھ در حال اجرا بود امتناع كرده  دادن یك بلیط رایگان بھ او براي دوشیزه ویلیامز جھت دیدن برنامھ

توانم فكر كنم كھ آقاي گریك چنین چیز ناقابلي را از  قربان نمي«: است؛ بازول بھ خود جرأت داد كھ بگوید
آقاي محترم، من دیوید گریك را مدت زیادتري «: و گفتجانسن او را دم چك گرفت » .جنابعالي دریغ كند

این طرز صحبت . »دانم شما حق آن را ندارید كھ در این باره با من صحبت كنید شناسم، و مي از شما مي
شد؛ ولي بعد از » مبھوت و درھم كوبیده«داد بازول  العمر میان آن دو را مي بسختي نوید یك دوستي مادام

انع شدم كھ ھرچند در رفتار او خشونتي وجود داشت، در طبیعت او بدطینتي دیده من ق«صحبت بیشتري، 
  ».شد نمي

ھشت روز بعد بازول با تشویق دیویز، و در حالي كھ بھ كمك پوست كلفتیش خود را تجھیز و تقویت كرده 
استقبال قرار بود، در خانة جانسن در اینرتمپل حضور یافت و اگر چھ نھ خیلي گرم، اما با مھرباني مورد 

در میخانة مایتر در خیابان فلیت با ھم شام ) جانسن و بازول(ژوئن این خرس و بچھ خرس  ٢۵در . گرفت
  از فكر اینكھ با چھ كسي«: گوید بازول مي. خوردند

و » .اطاقي داشتیم» تركزھد«خانة  آقاي جانسن و من در قھوه«ژوئیھ  ٢٢در » .بالیدم بودم كامًال بھ خود مي
بعد از این، من آنچھ را دربارة آقاي جانسن باید «: ري كھ بازول در یادداشتھاي روزانة خود نوشتبھ طو

و بھ این ترتیب بود كھ این » .آید، یادداشت خواھم كرد بھ خاطر آورده شود فقط آنطور كھ بھ یادم مي
  .زندگینامة بزرگ آغاز شد

این آقا و نوكر . تا بھ تحصیل حقوق بپردازد) ١٧۶٣اوت  ۶(وقتي بازول بھ اصرار پدرش عازم ھلند شد 
ودو سالھ تا ھریج رفت تا او را  وسھ سالھ ھمراه بازول بیست چنان با یكدیگر جورشدند كھ جانسن پنجاه

  .بدرقھ كند

  بازول در خارج  -٢

بھ طوري (بازول در اوترشت مستقر شد، بھ تحصیل حقوق پرداخت، زبان ھلندي و فرانسوي فراگرفت، و 
در آغاز شدیدًا دچار حملة . رسالھ درآداب و رسوم اثر ولتر را بھ طور كامل خواند) گوید ھ خودش ميك

. ارزش مورد شماتت قرارداد، و بھ فكر خودكشي افتاد مالیخولیا شد، خود را بھ عنوان یك عاشق پیشة بي
ایمان بودم و  یك فرد بي من زماني«. او عامل ھرزگي اخیر خود را از دست دادن ایمان مذھبي اعالم كرد

براي اصالح » نقشة غیرقابل تخطي«او یك » .كردم؛ من اینك یك آقاي مسیحي ھستم ھمانطور ھم عمل مي
نفس تنظیم كرد، كھ عبارت بود از اینكھ خود را براي بھ عھده گرفتن وظایف یك مالك اسكاتلندي آماده كند، 

گاه از  ھیچ«: گفت مي. اصول اخالقي مسیحیت تمسك جویدنسبت بھ كلیساي انگلستان ثابت قدم باشد، و بھ 
آنگاه رویھمرفتھ داراي خصوصیات اخالقي خوبي . خودت صحبت نكن، ولي بھ خودت احترام بگذار

  ».خواھي بود
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در این ھنگام وي البسة . وقتي در خانة ھلندیھاي متمكن پذیرفتھ شد، عالقة خود را بھ زندگي بازیافت
پوشید، دستمالھاي  رنگ، جورابھاي سفید ابریشمي، و كفشھاي راحتي قشنگ ميارغواني و طالیي 

زیباي «بھ ایزابال فان تویل، كھ نزد ستایشگران بھ . بارسلون، و جعبة زیبایي براي خالل دندان داشت
شھرت داشت، دل باخت؛ ما قبًال بھ این زن بھ عنوان یكي از زنان برجستة » زلید«و ھمچنین بھ » زویلن

كرد، و بازول خود را متقاعد  ولي زلید از ازدواج اجتناب مي. ایم عدد ھلند در آن سالھا اداي احترام كردهمت
اي قشنگ بود، آزمایش كرد،  او خانم گلوینك را، كھ بیوه. كرد كھ وي دست رد بھ سینة زلید گذارده است

بھ آمستردام سفري كنم وزني  من تصمیم گرفتم«سرانجام . یافت» لذتبخش و غیرقابل نفوذ«ولي او را 
آور یافتم،  خانھ رفتم و از اینكھ خود را در اماكن عیاشي شرم بھ یك فاحشھ«پس از ورود بھ آنجا، » .بیابم

ھاي  خانھ بھ یك نمازخانھ رفتم و وعظ خوبي شنیدم، سپس در فاحشھ«روز بعد » .احساس ناراحتي كردم
او پس از دریافت یك معرفینامھ از یكي از دوستان خود » .زدن پرداختم ھاي كثیف بھ قدم پست در كوچھ

  .را بازیافت» عزت نفس طبیعت انساني«خطاب بھ ولتر، 

كھ بھ قول خود بھ پدرش دایر براینكھ با دقت در اوترشت بھ تحصیل بپردازد وفا كرده بود، از پدرش  او،
حد اعالي تحصیالت یك آقاي  اجازه و پول دریافت كرد تا بھ سفر در كشورھاي اروپاي باختري كھ

. از زلید خداحافظي كرد و مطمئن بود كھ زلید اشكھاي عشق در چشمان خود دارد. انگلیسي بود بپردازد
از مرز گذشت و وارد آلمان شد، تقریبًا مدت دو سال پس از آن او و زلید با یكدیگر  ١٧۶۴ژوئن  ١٨در 

  :ژوئیھ از برلین نوشت ٩در . كردند مكاتبھ داشتند، و با یكدیگر نیش ونوش مبادلھ مي

زلید، چون تو و من كامًال نسبت بھ یكدیگر خودماني ھستیم، باید بھ تو بگویم كھ من بھ قدركافي خودپسند 
دھد تو را از اشتباه  بلند طبعي من اجازه نمي… . كھ تصور كنم كھ تو واقعًا عاشق من بودي… ھستم

ھمسر من باید از … . گزیدند حاضر نبودم با تو ازدواج كنم برمياگر مرا حتي بھ پادشاھي … . درنیاورم
نظر اخالقي داراي خصوصیاتي درست برخالف زلید عزیز من باشد، مگر از لحاظ عالقھ، صداقت، و 

  .حسن خلق

را ) بازول(وي ) زلید(بازول دوباره در اول اكتبر نامھ نوشت و بھ او اطمینان داد كھ او . زلید پاسخ نداد
  :دسامبر نامھ نوشت و گفت ٢۵بازول باز در . دارد؛ زلید باز ھم پاسخ نداد دوست

تو باید از دلبستگي من نسبت بھ خودت بھ خود . مادموازل، من مغرورم و ھمیشھ ھم مغرور خواھم بود
كھ قلب مردي . دانم آیا من ھم باید بھ ھمان ترتیب از عالقة تو نسبت بھ خودم بھ خویش ببالم یا نھ نمي. ببالي

… . قدرھا نادر نیست زني كھ داراي استعدادھاي بسیار باشد آن. و فكري مانند من داشتھ باشد نادر است
  .شاید تو بتواني دربارة طرز رفتار خودت نسبت بھ من توضیحي بدھي

  :پاسخ زلید در تاریخ زنان استحقاق جایي براي خود دارد

آن و   ھمة آن ابراز دوستي، و ھمة… . ا حقشناسي خواندمتو را با خوشحالي دریافت داشتم و ب  من نامة
] از اظھارات گذشتة زلید بھ بازول[قول و قرارھاي توجھات جاودانھ، و خاطرات مھرباني مداومي كھ تو 

… كردي تومرتبًا تكرار مي… . شوند اي در این لحظھ بھ وسیلة قلب من اعالم و تجدید مي آوري كرده  جمع
تو مصمم بودي این حرف را از … خواستي من بھ این امر اعتراف كنم تو مي… . ھستمكھ من عاشق تو 
یابم كھ مرا دوست ندارد و این را  من این را ھوسي بسیار عجیب از ناحیة مردي مي. دھان من بشنوي
. دكھ این مطلب را بھ صریحترین و شدیدترین نحو بھ من بگوی) بھ انگیزة ظرافت كار(داند  وظیفة خود مي

داشتم،  من از اینكھ در وجود یكي از دوستان خود، كھ وي را مردي جوان و معقول مجسم مي… 
  .خودپسندي بچگانة یك احمق بیشعور را یافتم سخت ناراحت شدم

اي صحبت من، لحن من، یا نگاه من در تو  گاه در ھیچ لحظھ كنم كھ ھیچ بازول عزیزم، من تضمین مي
گاه خاطرة  ولي ھیچ… . اگر چنین چیزي پیش آمده باشد، فراموشش كن. باشداحساساتي بھ وجود نیاورده 
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در آن : آن ھمھ صحبتي را كھ ما با ھم داشتیم و ھر دو ما بھ اندازة ھم سرحال و بشاش بودیم، از یاد نبر
 ھنگام، من بھ احساس غرور از دلبستگي تو قانع بودم، و تو از این امر خوشحال بودي كھ مرا بھ عنوان

  من. بھ شمار آوري» كھ گویي در وجود زني با استعدادھاي بسیار، چیز نادري وجود داشت«یك دوست 

توانم بگویم  گویم این خاطره را حفظ كن و اطمینان داشتھ باش كھ عواطف من، ارج من، و حتي مي مي
  .احترام من، ھمیشھ از آن تو خواھد بود

 ١۶(سپس . اخت؛ مدت یكسال آرامش خود را حفظ كرداین نامھ براي مدت كوتاھي بازول را آرام س
اگر وصلتي «: اي بھ پدر زلید نوشت و از دخترش خواستگاري كرد و گفت از پاریس نامھ) ١٧۶۶ژانویة 

پدر جواب داد كھ زلید مشغول بررسي پیشنھاد دیگري » چنین سعادتبار سرنگیرد، جاي تأسف نخواھد بود؟
من با مسرت خاطر ابراز «: زلید پاسخ داد. مستقیمي براي زلید فرستاد یك سال بعد بازول پیشنھاد. است

و او پیشنھاد وي » !شود تو زماني مرا دوست داشتي پس معلوم مي. لطف دیروقت تو را با تبسمي خواندم
  .را رد كرد

در . پراني در جریان بود، بازول از كشورھا و زنان بسیاري محظوظ شده بود در حالي كھ این بازي نامھ
یك دختر شكالت فروش حاملھ را . برلین وي فردریك را در میدان رژه دید، ولي او را از این نزدیكتر ندید

در الیپزیگ با گلرت و گوتشد . رسید با خود بھ بستر برد، زیرا بھ نظر او این دختر عاري از خطر مي
دیدن » عالیترین تاال در اروپاستتاالر بزرگ نقاشي كھ بھ من گفتھ شده بود «آشنا شد؛ و در درسدن از 

ما قبًال شاھد دیدار . كرد؛ از فرانكفورت، ماینتس، كارلسروھھ، و ستراسبورگ گذشت و وارد سویس شد
در آن روزھاي سرافرازي، ھالة نبوغ و تب شھرت، شھوات جواني را تحت . ایم وي از روسو و ولتر بوده
  .تأثیر خود قرار داده بودند

نھ ماه فرحبخش را در ایتالیا . او از ژنو حركت كرد تا از كوھھاي آلپ عبور كند ١٧۶۵در اول ژانویة 
در رم دنبال وینكمان . گذارند؛ ھمة شھرھاي عمدة آن را دید، و در ھر ایستگاه مزة جنس زن را چشید

بیماري  گشت، پاي پاپ را كھ سرپایي بھ پا داشت بوسید، در كلیساي سان پیترو دعا خواند، و بار دیگر بھ
فرزند (در ونیز با لرد ماونتستوارت . از كوه وزوو با جان ویلكس باال رفت. مورد عالقة خود دچار شد

در یك ماھي كھ در . گیري از یك زن فاحشھ شریك شد و بیماري خود را تجدید كرد در بھره) ارل آو بیوت
؛ از او خواست كھ نگذارد سینا بود، بھ جلب نظر پورتسا سانسدوني، رفیقة ماونتستوارت پرداخت

سرور من طوري ساختھ شده است كھ نھ خودش «احساسات وفاداري مانع بلندطبعي وي شود، زیرا 
  ».استعداد وفاداري دارد و نھ از شما چنین انتظاري

 ١١(او از لگھورن با كشتي عازم جزیرة كرس شد . در ماجراي بعدي وي جنبة بھتر طبیعتش آشكار شد
این جزیره را از قید تسلط جنووا آزاد كرده بود و در این ھنگام ھشتمین  ١٧۵٧ائولي در پ). ١٨۶۵اكتبر 

بازول در سوالكارو خود را بھ او رسانید و . گذراند سال حكمراني خود را براین كشور جدید التأسیس مي
ار گرفت، در آغاز وي بھ عنوان یك جاسوس مورد سوءظن قر. اي از روسو بھ او تسلیم داشت معرفینامھ

اي را كھ دربارة مزایاي اتحاد با كرس براي انگلستان تنظیم كرده  من بھ خود اجازه دادم كھ اظھاریھ«ولي 
  پس از» .بودم بھ او نشان دھم

او یادداشتھاي زیادي برداشت كھ بعدًا در نوشتن . خورد  شام مي) پائولي(آن، وي مرتبًا با آن ژنرال 
نوامبر از این جزیره خارج شد و از راه ریویرا  ٢٠در . ي كمك كردندبھ و) ١٧۶٨(گزارش جزیرة كرس 

یك دختر باصداقت، بیخطر، «براي او » دالل محبت بلند قد و خوش جنس«در مارسي یك . بھ مارسي رفت
  .تأمین كرد» و غیرسودجو

ژانویة  ٧پرووانس شروع بھ فرستادن خبرھایي براي نشریة لندن كرونیكل كرد كھ از -آن-او از اكس
كردند كھ جیمز بازول، با  شدند و مردم انگلستان را مطلع مي درپي منتشر مي ھاي پي در شماره ١٧۶۶
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، از )ژانویھ ١٢(پس از ورود بھ پاریس . شود اطالعات دست اول دربارة كرس، بھ انگلستان نزدیك مي
سور رفیقھ و بانوي او قبول كرد كھ ترز لووا. پدرش پیامي دریافت داشت كھ مادرش درگذشتھ است

اگر بتوان حرف بازول را باور كرد، ترز در راه خود را تسلیم او . دار روسو را تا لندن ھمراھي كند خانھ
بازول مدت سھ ھفتھ در لندن مماطلھ كرد، در جند مورد جانسن را دید، و سرانجام در ادنبورگ نزد . كرد

. ل و سفرش كمكي بھ بلوغ وي كرده بودندسھ سال و چھار ماه استقال). ١٧۶۶مارس  ٧(پدرش رفت 
گذشت این مدت در شھوات وي فتوري حاصل نكرده و در خودپسندي او تعدیلي بھ وجود نیاورده بود؛ ولي 

» بازول كرسي«او اینك . دانش و دید وي را وسیعتر كرده و بھ او وقار و اعتماد بھ نفسي تازه بخشیده بود
رده بود و در حال نوشتن كتابي بود كھ امكان داشت انگلستان را برانگیزد و مردي بود كھ با پائولي غذا خو

الجیشي بود، بھ  برود و این جزیره را در دریایي كھ داراي اھمیت سوق) پائولي(تا بھ كمك این آزادیبخش 
  .صورت یك موضع مستحكم انگلستان درآورد

  بازول در موطن خود -٣

دادگستري اسكاتلند راه یافت، و طي بیست سال بعدي مركز  او بھ كانون وكالي ١٧۶۶ژوئیة  ٢٩در 
او، شاید بھ كمك . زندگي او ادنبورگ بود، ولي یورشھاي متعددي ھم بھ لندن و یك بار ھم بھ دوبلن برد

مشغلة بسیاري «مقام پدرش بھ عنوان یك قاضي، و ھمچنین شاید بھ علت آمادگیش در بحث و مذاكره، 
بلند . »گیني درآمد داشت ۶۵«ھایش در برابر دادگاھھا  تان، بھ خاطر دفاعیھو در نخستین زمس» یافت

كرد، فصاحت و  ترین جنایتكاران دفاع مي  نظري وافري با خودپسندي وي در آمیختھ بود؛ او از پست
كرد كھ آشكارا گناھكار بودند؛ در بیشتر دعاوي خود شكست  شنوایي خود را صرف اشخاصي مي

پس از آن ماھھاي آفتابي در ایتالیا، . كرد ھاي دریافتي خود را صرف مشروب مي حمھالز خورد، وحق مي
اي جز مشروب بھ نظرش  كرد و براي آن چاره سرماي اسكاتلند را تا مغز استخوان خود حس مي

  .رسید نمي

این  خانمي بھ نام دادز را رفیقة خود كرد، ولي براي تكمیل خدمات. او بھ ولگري جنسي خود ادامھ داد
متوجھ شدم عفونتي بر من «و طولي نكشید كھ » گذراندم ھمھ شب را كنار یك دختر ھرجایي مي«خانم، 

  سھ ماه بعد، او در یك حالت گیجي ناشي از مستي» .عارض شده است

او دختري خوب، نیرومند، . خانھ رفتم و ھمة شب را در آغوش یك فاحشھ گذراندم بھ یك فاحشھ«: گوید مي
یك بیماري دیگر بھ » .اي داشتھ باشد، او شایستة بازول بود د؛ و اگر قرار بود بازول فاحشھو باروح بو
توانست او را از انحطاط جسماني و اخالقي  اي بود كھ مي  شكي نبود كھ ازدواج تنھا وسیلھ. سراغش آمد

مري ان بوید، یك  بھ. اش گذاشت او شروع بھ جلب نظر كثرین بلر كرد، و كثرین دست رد بھ سینھ. برھاند
بھ دنبالش بھ دوبلن رفت . دختر ایرلندي كھ اندامي بھ سبك یونانیھا و پدري ثروتمند داشت، دل باخت

اي ایرلندي رفت، و بار دیگر  ، در راه حرارتش فروكش كرد، مست شد، نزدیك فاحشھ)١٧۶٩مارس (
  .بیماري آمیزشي گرفت

كرس، یادداشتھاي روزانة سفري بھ آن جزیره، و   مطلبي تحت عنوان گزارش جزیرة ١٧۶٨در فوریة 
تقاضایي كھ وي در این مطلب براي كمك انگلستان بھ پائولي . خاطرات پاسكال پائولي براي چاپ فرستاد

كرده بود توجھ مردم انگلستان را بھ خود جلب كرد و افكار عمومي آن كشور را براي اقدام دولت بریتانیا 
این كتاب بھ تعداد ده ھزار . ازو برگ پنھاني براي مردم كرس آماده ساختدر زمینة ارسال اسلحھ و س

نسخھ در انگلستان بھ فروش رسید، بھ چھار زبان ترجمھ شد، و در قارة اروپا بھ بازول شھرتي بیش از 
این نویسنده در جشنوارة شكسپیر در  ١٧۶٩سپتامبر  ٧در . آنچھ كھ جانسن از آن برخوردار بود بخشید

روي كالھش نوشتھ شده » بازول كرسي«د در لباس یك رییس جزیرة كرس، و در حالي كھ عبارت سترتفر
بود، حضور یافت؛ ولي چون این لباس براي یك بالماسكھ مناسب بود، بھ طور كامل استحقاق استھزایي را 

  .رو شد نداشت كھ با آن روبھ
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بردباري، عشقبازي و عیاشي او را در ایرلند  دختر عمویش مارگارت مانتگامري با او بھ ایرلند رفتھ، و با
آنطور كھ بازول (اي او   لیره ١٠٠٠مارگارت دو سال از بازول بزرگتر بود و ثروت . تحمل كرده بود

كرد؛ ولي وقتي بازول در اخالص صبورانة  وي را ھمپایة وارث اوخینلك نمي) بزرگ مصرًا عقیده داشت
ایش پیدا شد كھ او زن خوبي است و براي او ھمسر خوبي از آب او نسبت بھ خود دقیق شد، این فكر بر

خود . عالوه بر آن، شھرت وي بھ عیاشي و میخوارگي دایرة انتخابش را محدود كرده بود. درخواھد آمد
داد و امكان  نیز درصدد ازدواج بود، و این امر یك زن پدر میان پدر و پسر قرار مي) پدر بازول(قاضي 

پدرش پافشاري . بازول از پدرش تقاضا كرد ازدواج نكند. اي براي امالك ایجاد شود داشت شریك تازه
او بھ پگي  ١٧۶٩ژوئیة  ٢٠در . كرد، آن دو بھ نزاع پرداختند، و بازول بھ فكر افتاد تا بھ امریكا برود

او بھ  اي نوشت و پرسید آیا حاضر است با او ازدواج كند و رضایت دھد با مانتگامري نامھ) مارگارت(
لیره زندگي كند؟ او بھ مارگارت ھشدار  ١٠٠٠لیره و بھرة حاصل از  ١٠٠امریكا برود و با درآمد سالي 

  :توجھ كنید) ژوئیھ ٢٢(بھ پاسخ جالب مارگارت . داد كھ در معرض ادوار مالیخولیا قرار دارد

. بي. جي… . پذیرم ميبھ طور كامل بھ تفكر پرداختھ و شرایط تورا … اي من ھمانطور كھ توخواستھ
لیره در سال ھمانقدر براي من داراي ارزش است كھ اگر امالك اوخینلك را در  ١٠٠با ) جیمز بازول(

طلبي ھستم، سعادت واقعي رابھ ظاھر باشكوه آن ترجیح  من، كھ عاري از جاه… . تملك داشت، دارا بود
كند، و  چیز را بھ خاطر تو فدا مي ھ ھمھجیمي عزیزم، اطمینان داشتھ باش تو دوستي داري ك… . دھم مي
  .خواھد گاه آرزوي ثروت نداشتھ است مگر تا این لحظھ، تا آن را نثار مردي كند كھ قلبش او را مي ھیچ

اي تشكیل دادند  زوج جوانتر خانة جداگانھ. نوامبر پسرش ٢۵نوامبر پدر بازول عروسي كرد، و در  ١٩در 
كرد میخوارگي نكند، بھ عنوان یك  جیمز تالش مي. ھیوم اجاره كردند یك آپارتمان از دیوید ١٧٧١و در 

آورد احساس  ھایي كھ ھمسرش برایش بھ دنیا مي وكیل دعاوي سخت در تالش وكوشش بود، و از بچھ
ظاھرًا ھمسرش از نزدیك شدن او بھ خود در ماھھاي آخر بارداري مكرر جلوگیري . كرد شعف مي

او خود را بھ این . اي رفت او پس از اینكھ شراب بسیاري نوشید نزد فاحشھ ،١٧٧٢اكتبر  ٢٧در . كرد مي
میخوارگي را از سرگرفت، . داشت كھ در كتاب مقدس صیغھ كردن مجاز اعالم شده است عنوان متعذر مي

تا سرحد «: چنین آمده است ١٧٧۴اكتبر  ۵در یادداشتھاي روزانة وي مورخ . و قماربازي را بھ آن افزود
چھارم » .بسیاري از ما از ھنگام شام تا ساعت ده شب مشروب خوردیم»  :سوم نوامبر» .خوردم ميمستي 
» .باز مست كردم«: ھشتم نوامبر» .آمیز زیادي زدم  دست بھ اعمال خشونت… خیلي مست بودیم؛«: نوامبر

خیلي مست «: بربیست و چھارم نوام» .حالم خیلي بد بود و تا ساعت دو نتوانستم برخیزم«: نھم نوامبر
. بیش از یك ساعت با دو فاحشھ در محل سكونت آنان در یك پلكان باریك كثیف واقع در بو ماندم… بودم

بخشید و در  ھمسرش او را مي» .من زمین خورده بودم. حدود ساعت دوازده راه منزل خود را یافتم
  .كرد بیماریھایش از او توجھ مي

اي متعدد وي در محاكمات، اشكاالت با پدرش، شرمساري از شكستھ: میخواري وي علل بسیاري داشت
خیانتھایش بھ ھمسر، آگاھي وي از اینكھ بھ رؤیاھاي خودپسندانة خویش جامة عمل نپوشانده است، و 

زد، و این كار را قسمتي  تقریبًا ھر سال او بھ لندن گریزي مي. بیعالقگي وي نسبت بھ زندگي در اسكاتلند
ات آنجا، و قسمت دیگر بھ خاطر چشیدن مزة صحبتھاي جانسن، رنلدز، گریك، و براي شركت در محاكم

در پاییز آن سال او با احساس غرور، در حالي كھ . قبول شد» باشگاه«بھ عضویت  ١٧٧٣در .كرد برك مي
این قدم زدن مقدمة گردش آنھا در ھبریدیز . زد دكتر جانسن در كنارش بود، در خیابانھاي ادنبورگ قدم مي

  .بود

آمیزي برایش  ھاي محبت آغاز، او ضمن این سفرھایش بھ لندن، نسبت بھ ھمسر خود وفادار ماند و نامھ در 
 ١٧٧۶بند و باري جنسي را از سرگرفتھ و خصوصًا در اواخر مارس  بي ١٧٧۵نوشت؛ ولي تا سال  مي

احشھ بر من فایق رسیدم، میل شدید بھ ھمخوابگي با زنان ف وقتي من بھ خیابان مي«: گوید مي. سرگرم بود
من دربارة ھمسر «. اشتیاق او چند شب ادامھ یافت» .كردم شبي را صرف این كار بكنم من فكر مي. شد مي

  ارزشمند خود با عالیترین عواطف 
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كردم، ولي تصور مغشوشي داشتم مبني بر اینكھ ارتباط جسماني من با فواحش  و گرمترین محبتھا فكر مي
یك بیماري آمیزشي دیگر وي را براي مدتي » .بھ وي فراھم نخواھد كرد مزاحمتي براي عشق من نسبت

  .بھ خود آورد

این ماجراھا، و عبودیت وي نسبت بھ جانسن، باعث شدند افرادي مانند ھوریس والپول نظرات 
. ضربة ھولناكي از ناحیة مكولي بر وي وارد آید) پس از مرگش(تحقیرآمیزي نسبت بھ وي ابراز دارند، و 

خصوصیات اخالقي من بھ عنوان «. اینھا باعث آن نشدند كھ وي بدون دوست و رفیق باقي بماند ولي
» .كنند مند مي مردي كھ داراي خصایل بسیار و آشنایان زیاد است مردم را نسبت بھ توجھ من بھ آنھا عالقھ

اگر افرادي مانند . دبیشتر لندنیھا با بازول ھمعقیده بودند كھ ھیچ زني حق تملك كامل یك مرد را ندار
آمد و درھاي منازل بسیاري در لندن بھ روي او گشوده بودند، او قاعدتًا  جانسن و رنلدز از او خوششان مي

دانستند كھ او مانند مسافري  این افراد باتمیز مي. بایستي واجد خصوصیات دوستداشتني متعدد بوده باشد مي
آورد، ھمیشھ  اي دیگر روي مي از یك اندیشھ بھ اندیشھ رفت، و شتابزده از نزد زني نزد زني دیگر مي

دیده در پس جسم فداكار را  گاه روح آسیب رسید، و ھیچ خراشید، ھرگز بھ عمق مطلب نمي سطح را مي
غرور خود، در واقع ذھن   من با وجود ھمة«: گفت دانست و مي خود او ھم این را مي. كرد احساس نمي
در «: و در جاي دیگر» .دوزي بر روي پارچة نازك است من مانند برودريكیفیات درخشان . كوچكي دارم

من . كنم چیز را بوضوح و عمیقًا درك نمي من ھیچ. ھاي من یك نقص و كم عمقي وجود دارد ھمة اندیشھ
  ».اي كھ اندازة قابل توجھي داشتھ باشد ندارم گاه در حافظة خود توده ولي ھیچ  دارم، ھایي را برمي تكھ

او با پرستش فضیلتي كھ در دیگران وجود . ھا و ھمان حافظھ خود كھ جبران خطاھاي او را كرد تكھ ھمین
ھا و اعمال  داشت و خود فاقد آن بود، با مالزمت خاضعانھ نسبت بھ چنین افرادي، با بھ خاطرآوردن گفتھ

حي كھ تصویري بیرقیب از آنھا، و سرانجام با ھنرمندي قابل توجھ، و با قراردادن اینھا بھ ترتیب و وضو
و خدا كند كھ آنطور كھ این مرد نیمھ . یك مرد و یك دوران بھ وجود آورد، جبران معایب خود را كرد

چاپلوس و نیمھ نابغھ خود را در برابر نسلھاي آینده از پرده بیرون افكند ھرگز از اسرار ما، چھ از نظر 
بندوباري خستگي ناپذیر،  اني و چھ از نظر بيجسماني و چھ از لحاظ فكري، چھ از حیث شھوات پنھ

  .اینچنین پرده برگرفتھ نشود

   فصل سي و دوم

  

  صحنة ادبي

١٧۵۶ -١٧٨٩  

I – مطبوعات  

ھایي كھ اعضاي آن كتابھا  كتابخانھ(ھاي دوار  ھا، مجالت، ناشران، كتابخانھ در دورنماي صحنھ، روزنامھ
ھمة اینھا بسرعت در حال افزایش بودند . ، و تئاترھا قرار داشتند)كنند را پس از خواندن بھ یكدیگر رد مي

شد  ھر روز بر تعدادشان افزوده ميو كشمكشھاي احزاب و صاحبان استعدادھا را بھ اطالع خوانندگاني كھ 
لیترري مگزین و كریتیكال ریویو در : چند نشریھ در این ھنگام پا بھ عرصة وجود گذارند. رساندند مي

آغاز بھ كاركرد؛ جنتلمنز مگزین، كھ در  ١٧۵٠؛ رمبلر متعلق بھ جانسن در ١٧۶٠، پابلیك لجر در ١٧۵۶
بھ حیات  ١٩٢٢آغاز بھ كار كرد و تا سال  ١٧٣١د، در سالھاي رنج و تالش جانسن منبع درآمد وي بو

نشریة . ھاي لندن و میزان انتشار آنھا دو برابر شد در خالل این مدت، تعداد روزنامھ. خود ادامھ داد
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، مورنینگ ١٧۶٩، مورنینگ كرونیكل در ١٧۶١آغاز بھ كار كرد، نورث بریتن در  ١٧۵۵مانیتور در 
بھ تایمز تغییر نام داد؛ پابلیك ادور  ١٧٨٨، كھ در ١٧٨۵ال رجیستر در ، دیلي یونیورس١٧٨٠ھرالد در 

نسخھ افزایش  ٨۴,٠٠٠بھ  ۴٧,۵٠٠ھاي جونیوس بھ معدن طال دست یافت و تیراژ آن از  تایزر، كھ با نامھ
بھ این . دادند بیشتر نشریات روزانة دیگر تنھا با مشتریان محدود خود بھ حیات خویش ادامھ مي. پیدا كرد

تر از  این نشریات از نظر ابعاد و اندازه ساده. نسخھ بود ۴٨٠٠تنھا  ١٧٩۵ترتیب، تعداد فروش تایمز در 
در . شد شدند كھ یكي از آنھا صرف آگھیھا مي مطالب خود بودند، و معموًال از چھار صفحھ تشكیل مي

  :گفت او مي. ه استھا بھ حد اعالي خود رسید جانسن عقیده داشت كھ مقدار آگھي در روزنامھ ١٧۵٩

گیرند، و بنابراین الزم است كھ  آگھیھا اینك چنان متعددند كھ با اھمال و بیدقتي بسیار مورد مطالعھ قرار مي
شود، با فصاحت لحني كھ گاه عالي و گاه احساساتي باشد، جلب  ھایي كھ داده مي با چشمگیر بودن وعده

فروشد كھ جوشھاي صورت را دفع، كك و مك را  ميفروشنده مایع زیبا كننده لوسیوني … . توجھ كرد
  برطرف، پوست را صاف، و بدن را

حرفة آگھي اینك چنان بھ حد كمال نزدیك است كھ پیشنھاد اصالحي در وضع آن … . كند گوشتالود مي
اي  آسان نیست؛ ولي چون ھر ھنري باید بھ تبعیت شایستھ از خیر و صالح عمومي اجرا شود، من چاره

ز اینكھ این مطلب را بھ عنوان یك سؤال اخالقي مطرح كنم كھ آیا این افراد كھ اذھان عمومي را بھ ندارم ج
  پیمایند؟ كنند گاھي در بھ بازي گرفتن خودسرانة عواطف و احساسات ما راه افراط نمي خود جلب مي

رابرت . رآمیختھ بودندھا، كتابفروشان، و ناشران ھنوز تا حدود زیادي در یك حرفھ باھم د صاحبان چاپخانھ
دادزلي، كھ آثار پوپ و چسترفیلد را منتشر كرده بود، در این ھنگام آثار والپول وگلدسمیث را بھ چاپ 

داد در آنجا اشخاص  تامس دیویز یك كتابفروشي داشت كھ مورد توجھ عامھ بود و اجازه مي. رسانید
رفتند تا نگاھي بھ كتابھا  ین كتابفروشي ميسرفرصت بھ مطالب كتابھا نگاه كنند؛ جانسن و دیگران بھ ا

ویلیام ستران با انتشار فرھنگ جانسن، ثروت ملل . بیندازند و ھمسر قشنگ كتابفروش را ھم دیدي بزنند
سال «دو كتاب اخیر الذكر در . ادم سمیث، و انحطاط و سقوط امپراطوري روم گیبن شھرت بھ ھم رسانید

كتابفروشان . چاپخانة كلرندن را تأسیس كرد ١٧٨١اه آكسفرد در دانشگ. منتشر شدند) ١٧٧۶(» عجایب
توانستند در برابر دستمزد بسیار قلیل، نویسندگان  پرداختند، ولي مي براي كتابھاي خوب بھاي خوبي مي

، اثر ھنري )١٧۶۶(دار  در كتاب احمق اسم و رسم. مزدور را براي تھیة مقاالت و تألیفات بھ كار گمارند
توانم یكي از این آقایان را كھ براي تعلیم و تربیتشان بیش از ھزینة  من مي«: گوید كتابفروش ميبروك، یك 

توانم یكي از آنھا را مانند یك اسب  نگاھداري یك خانوادة متوسط تا پایان جھان خرج شده است، بلي من مي
یا شاگرد واكسي باشد بھ زبر و زرنگ از صبح تا شام با دستمزدي كھ كمتر از دستمزد سھ ساعتة دربان 

نویسندگان آنقدر زیاد شدند كھ بازار كتاب اشباع شد، با از جان گذشتگي براي سھم ناچیز » .كار بگمارم
زنان نیز وارد میدان . دادند كردند و با قلم مسموم خویش یكدیگر را مورد ھجوم قرار مي خود مبارزه مي

انم املیا اوپاي، خانم الیزابت اینچبالد، خانم الیزابت مانتگیو، خانم انا باربولد، سرافیلدینگ، خ: رقابت شدند
  .سرانجام یك كشیش روستایي وارد مسابقھ شد و جایزه را ربود. فني برني، و ھنھ مور

II – الرنس سترن  

سترن براي كشیشي ساختھ نشده بود؛ او فرزند یك سرباز بود و مدت ده سال از یك پاسگاه بھ پاسگاه 
ه شد؛ در آن ھنگام، و پس از آن، بھ قدر كافي اطالعات نظامي بھ دست آورد كھ بتواند عمو دیگري كشاند

او بعدھا مادر خود را بھ عنوان . ھا و دژھا بھ سخن وادارد توبي را مانند یك سردار سپاه دربارة محاصره
ولي جد . توصیف كرد» فروخت یك دستفروش فقیر كھ در فالندر بھ اردوي نظامي جنس مي… دختر«

  بزرگش اسقف اعظم یورك بود، و خانوادة سترن موفق 
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دانشنامة خود  ١٧٣٧وي در این دانشگاه در سال . شد الرنس را با یك بورسیھ بھ دانشگاه كیمبریج بفرستد
العمر با  در حكم این پیشگویي بود كھ یك مبارزة مادام ١٧٣۶را دریافت داشت، ولي خونریزي ریھ در 

در » ساتن جنگلي«رتبة یك كشیش انگلیكان یافت، و در ناحیة  ١٧٣٨در سال . است بیماري سل در پیش
با الیزابت لیوملي ازدواج كرد  ١٧۴١در . نزدیكي یورك شغل كم اھمیتي بھ عنوان كشیش بھ او واگذار شد

اي خود را  هلیر ۴٠الیزابت درآمد سالي . اش با او زندگي كند و او را با خود برد تا در خانة زھوار در رفتھ
  .بھ وي سپرد، والرنس ھم قسمتي از آن را در خریدن اراضي بھ كار انداخت و برمقدار آن افزوده شد

طولي نكشید . از این جھات كھ بگذریم، آنان افرادي بیچاره و مسلول بودند؛ ھر دو اعصابي بیمار داشتند
ت آنھا، حتي بزرگترین خانة انگلستان ھم بھ علت جنجالھا و اختالفا«كھ خانم سترن بھ این نتیجھ رسید كھ 

دختر عموي الیزابت، یعني الیزابت » .بھ قدر كافي وسعت ندارد كھ ھردو آنھا را در خود جاي دھد
كرد، و معتقد  را بھ عنوان یك جوجھ تیغیي تندخو توصیف مي) الیزابت(، او »جوراب آبي پوش«مانتگیوي 

دو بچھ از آنھا بھ دنیا » .تواند از نزاع كردن با وي احتراز كند ميانسان تنھا با فاصلھ گرفتن از او «بود 
وقتي مادر و خواھر سترن . آمدند؛ یكي مرد، و دیگري بھ نام لیدیا بھ نحوي چشمگیر دل بھ مادر خود بست

لیره از درآمد  ٨كردند، بھ یورك آمدند و از او تقاضا كردند كھ سالي  كھ در ایرلند در فقر زندگي مي
سترن . این فكر شور و شعفي ایجاد نكرد. رش را بھ آنھا واگذار كند، بر شدت ناراحتیھا افزوده شدھمس

وقتي او بھ علت . مادرش در یورك باقي ماند. پولي بھ مادرش داد و از او خواھش كرد بھ ایرلند باز گردد
  .آوارگي دستگیر شد، سترن حاضر نشد كفیل وي شود و او را آزاد كند

كرد ھركس كھ واقعًا داراي روحي مسیحي باشد  ده سال ازدواج پر دردسر، كشیش احساس ميپس از ھج
من تا سرحد «او عاشق كثرین فورمنتل شد و سوگند یاد كرد كھ . دھد كمي زناكاري را بھ او اجازه مي

؛ ھمسرش وي را بھ خیانت متھم كرد» .جنون تو را دوست دارم، و براي ھمیشھ ترا دوست خواھم داشت
» پزشك مجانین«او منكر آن شد؛ ھمسرش چنان بھ جنون نزدیك شد كھ سترن او و لیدیا را زیر نظر یك 

  . قرار داد و خودش ھم بھ روابط با كثرین ادامھ داد

دوستانش، . در میان این آشوب و جنجال، سترن یكي از مشھورترین كتابھا را در ادبیات انگلیسي نوشت
تواند بحق  اشارات آشكاري را كھ مي«را خوانده بودند، از او تقاضا كردند كھ قسمتي از دستنوشتة آن 

سترن با احساس اندوه . حذف كند» موجب ناراحتي شود، خصوصًا اینكھ اینھا از ناحیة یك روحاني باشد،
بھ چاپ رسید و  ١٧۶٠صفحة آن را حذف كرد و بقیھ را بینام بھ مطبعھ فرستاد؛ این كتاب در  ١۵٠حدود 

در ھمان دو جلد كتابي كھ بھ چاپ رسیدند، بھ قدر كافي . گي و عقاید آقاي تریسترام شاندي نام داشتزند
طنین . آمیز باقي ماند كھ آن را بھ صورت واقعة مھم ادبي آن سال لندن درآورد گویي خیال افتضاح و لطیفھ

  بسیار غیرقابل تشریح، «ھ این ھیجان در فرنة دور دست بھ گوش رسید، و ولتر دربارة این كتاب گفت ك

ھیوم آن را » .آمیز وا داشتھ است در انگستان این كتاب مردم را بھ ھیجاني جنون. و یك كتاب بدیع است
در . خواند» بدیھایش  بھترین كتابي كھ ظرف این سي سال توسط یك انگلیسي نوشتھ شده است، با ھمة«

ر بود و بسیاري از شخصیتھاي محل در قالب یورك، كھ نقش سترن در نوشتن این كتاب یك راز آشكا
  .شخصیتھاي درجھ اول كتاب شناختھ شدند، ظرف دو روز دویست نسخھ بھ فروش رسید

عنوان . توصیف این كتاب مشكل است، زیرا شكل یا موضوع خاصي ندارد و سر و تھ آن معلوم نیست
باید » زندگي و عقایدش«كند، و  یي كھ داستان را تعریف مي»آقا«زیرا . كتاب در حكم یك نیرنگ است

پا بھ عرصة وجود ) جلد بود ٩از نسخة اصلي كھ در (ارائھ شوند، تا صفحة دویست و نھم جلد چھارم 
مایة اصلي داستان آن چیزھایي ھستند كھ بھ ھنگام بستھ شدن نطفة وي، و بھ ھنگامي كھ سر . گذارد نمي

  :نخستین صفحة آن از ھمھ بھتر است. زگو شدنداتفاق افتادند یا با  كرد، فرصت در رحم رشد مي

كاش پدرم یا مادرم، یا در حقیقت ھر دو آنھا، ھمانطور كھ در انجام وظایفشان ھر دو متساویًا خود را ملزم 
اگر آنھا توجھ شایستھ كرده بودند . دھند كردند كھ چھ كاري انجام مي دانستند، بھ ھنگام ایجاد من فكر مي مي
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ر حال انجامش بودند چھ نقش مھمي داشت و نھ تنھا موضوع با ایجاد یك موجود با شعور كھ آنچھ آنھا د
ارتباط داشت، بلكھ احتماًال درجة مطلوب دماي بدن، میزان نبوغ، و حتي ساختمان فكري این موجود ممكن 

  ي شایستھ ھمةاست از خلق و خو و طبایعي كھ در آن لحظھ كامًال فایق بودند مایھ بگیرد، اگر آنھا بھ نحو
شدند، من اطمینان كامل  اینھا را سنجیده و مورد توجھ قرار داده بودند و بھ ھمان ترتیب دست بھ كار مي

  .یافتم دارم كھ در جھان سیمایي كامًال متفاوت مي

خداي «: گفت و پدرم با فریاد مي» اي ساعت راكوك كني؟ عزیزم، فراموش نكرده«: گفت مادرم مي
اي قطع كرده  رگز زني از بدو خلقت تاكنون رشتة كار یك مرد را با چنین سؤال احمقانھآیا ھ … مھربان
  »است؟

اي نداشت كھ بازگو  سترن قصھ. شود روي تشكیل مي از این رویداد نابجا بھ بعد، كتاب از یك سلسلھ حاشیھ
و خواننده را با خواست خود  او مي. كند، خصوصًا قصة عشق و عاشقي كھ سربار بیشتر آثار خیالي است

او . مباحث تخیلي دربارة ھمھ چیز سرگرم كند، ولي براي این كار نظم و ترتیب خاصي در نظر نگرفت
كند دربارة مسایل بزرگ و كوچك بھ تاخت و تاز  اي جست و خیز مي چون اسبي بازیگوش كھ در مزرعھ

اي ننوشتھ است، و  كتابش مقدمھ پس از نوشتن شصت و چھار فصل، بھ این فكر افتاد كھ براي. پرداخت مي
این امر بھ وي فرصتي داد كھ منتقدان خود را مورد تمسخر قرار . در آن موقع پیشگفتاري بھ كتاب افزود

كنم، و جملھ  من شروع بھ نوشتن جملة اول مي«: دھد، او شیوة خود را بھ حد اعال مذھبي خواند و گفت
كاري نظیر این كرده بود؛ سر  رابلھ» .گذارم امید تداعي آزاد ميدوم را بھ امید قادر متعال، و بقیھ را بھ 

وانتس گذاشتھ بود كھ روزینانت او را ا این فصل بھ فصل دیگر ببرد؛ رابرت برتن قبل از اینكھ بھ تشریح 
  ولي سترن عدم ارتباط را. مالیخولیا بپردازد، جھان را زیرپا گذارده بود

نویسان را از داشتن یك موضوع یا یك طرح كلي داستان بینیاز  تاناي درآورد و ھمة داس بھ صورت شیوه
  .ساخت

چیز چیزي بھ وجود آورده شود، و  توان از ھیچ دیدند تا چھ حد مي البال انگلستان، از اینكھ مي طبقات فارغ
. كردند توان كتابي را در عصر جانسن بھ زبان انگلیسي آنگلوساكسون نوشت، احساس شعف مي چگونھ مي

سروتھ و  انگلیسیھاي سرحال و سرزنده از بدعت دلپذیر یك روحاني، كھ دربارة امور جنسي و مطالب بي
سترن بھ  ١٧۶٠در مارس . آوردند  كرد، استقبال بھ عمل مي شكافي كھ در شلوار عمو توبي بود صحبت مي

بھ فروش ) در دو جلد(لندن رفت تا بتدریج بادة شھرت خود را بنوشد؛ او از كشف اینكھ ھمة نسخ كتابش 
لیره دریافت  ۶٣٠رسیده بودند، مسرور شد؛ او بابت آنھا و دو جلد دیگري كھ قرار بود بعدًا تحویل دھد، 

حتي موعظات آقاي یاریك، كھ چھار ماه بعد از تریسترام انتشار یافت، وقتي معلوم شد كھ یاریك . داشت
لد، رنلدز، راكینگھم، و حتي اسقف واربرتن از طرف چسترفی. خود سترن است، بآساني بھ فروش رفت

اي از صفحات  گیني پول، شاید ھم براي گریز از اینكھ نامش زینتبخش پاره ۵٠كھ وي را با ارسال (
سترن یك كالسكھ و چند اسب . دعوتھایي برایش رسید) ھجوآمیز در جلدھاي بعدي شود، دچار حیرت كرد

. گشت و در آنجا بھ موعظھ كردن در كلیساي بزرگ پرداختخرید و با پیروزي سرورآمیزي بھ یورك باز
كیلومتري یورك، بھ شغل پردرآمدتري منصوب شد و ھمسر و دختر خود را بھ آنجا  ٢۴ولد، در  در كاكس

در آنجا وي با سھولتي كھ فاقد ھرگونھ ارتباط و بھ ھم پیوستگي بود، جلدھاي . برد تا با وي زندگي كنند
  .م را نوشتسوم و چھارم تریسترا

این جلدھا مورد اظھار نظر . وي بھ لندن رفت تا این جلدھا را بھ چاپ برساند) ١٧۶٠(در دسامبر آن سال 
طبق نوشتة (در این ھنگام . اي قرار گرفتند، ولي ظرف چھار ماه ھمة نسخ آن بھ فروش رسیدند خصمانھ

. عمل باعث شد بیني او معیوب شود تریسترام بھ مرحلة تولد بھ كمك فورسپس رسیده بود، و این) سترن
بنا . در اینجا نویسنده بھ بحث مبسوطي دربارة فلسفة دماغھا، بھ سبك دانشمندترین صاحبنظران، پرداخت

شد تعیین  بھ گفتة یك مرجع، شكل بیني یك طفل از روي نرمي یا سفتي پستاني كھ از آن بھ او شیرداده مي
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مانند فرو بردن آن بھ داخل ھمین مقدار كره، … ي بھ داخل پستان، با فرو بردن بین«: گفت او مي. گشت مي
  ».یافت اي مي شد، و طراوت و جان تازه یافت، تغذیھ و چاق مي بیني آرامش مي

سترن پس از شش ماه اقامت در لندن، نزد ھمسر خود بازگشت، و ھمسرش بھ وي گفت بدون او خوشتر 
وشتة اثر خود كرد و جلدھاي پنجم و ششم آن را نوشت؛ در او تمام ھم خود را مصروف دستن. بوده است

این دو جلد تریسترام تقریبًا از یاد برده شده بود، و عمو توبي و سرجوخھ تریم با خاطرات جنگ و دژھاي 
سترن بار دیگر بھ لندن رفت،  ١٧۶١در نوامبر . عروسكي خویش صحنھ را بھ خود اختصاص داده بودند

  د انتشارو در روز آخر سال شاھ

سترن بھ راز ونیاز با خانم الیزابت وزي، . رو شدند این جلدھا با حسن قبول روبھ. جلدھاي پنجم و ششم بود
پرداخت و قول داد كھ حاضر است آخرین خرقة كشیشي را بھ خاطر تماس   ،»پوشھا جوراب آبي«یكي از 

در پاریس بھ . وب فرانسھ گریختبا دست آسماني وي فدا كند؛ وي بھ خونریزي ریھ مبتال شد و بھ جن
اولباك ترتیب داده / اندازة كافي توقف كرد تا در بعضي از ضیافتھاي شامي كھ در محفل ملحدان توسط د

وقتي سترن شنید . اي پردوام نسبت بھ وي یافت در این ضیافتھا بود كھ دیدرو عالقھ. شدند حضور یابد مي
مبتال شده است، از آنھا دعوت كرد در فرانسھ بھ وي ملحق كھ ھمسرش بیمار است و لیدیا بھ تنگي نفس 

  ).١٧۶٢ژوئیھ (ھر سھ نفر در نزدیكي تولوز مستقر شدند . شوند

جدا شد و بھ پاریس، لندن، و كالس ولد ) با موافقت خودشان(او از ھمسر و دختر خود  ١٧۶۴در مارس 
ا مساعده دریافت داشت، و قسمتي از وي جلدھاي ھفتم و ھشتم تریسترام را نوشت، بابت آنھ. بازگشت

منتشر، و با استقبال رو بھ  ١٧۶۵جلدھاي تازه در ژانویة . وجوه دریافتي را براي ھمسر خود فرستاد
در ماه اكتبر سترن یك . داد توبي داشت رنگ خود را از دست مي- حناي شندي. رو شدند كاھشي روبھ

در راه خود بھ سوي شمال، بھ خانوادة خود در بورگوني  .گردش ھشتماھھ را در فرانسھ و ایتالیا آغاز كرد
ھاي آنھا را پرداخت و خود بھ كاكس ولد بازگشت  آنھا از وي خواستند در فرانسھ بماند، او ھزینھ. پیوست

در فواصل میان خونریزیھا، وي جلد نھم را نوشت، بھ لندن رفت تا شاھد بھ چاپ رسیدن ). ١٧۶۶ژوئیة (
، و از ھیجاني كھ براثر نزدیك شدن وي بھ مرز امور جنسي بھ ھنگام توصیف )١٧۶٧ژانویة (آن باشد 

خوانندگاني كھ در این . كرد تالش عمو توبي براي جلب نظر خانم ودمن حادث شده بود، احساس لذت مي
این ھا و اسقف اعظم یورك نوشتند و خواستار آن شدند كھ  ھایي بھ روزنامھ ھا رسوا شده بودند، نامھ نوشتھ

كشیش بیشرم از جامعة روحانیت خارج، و از سلك روحانیان طرد شود؛ اسقف اعظم از این كار امتناع 
لیره شد، براي نوشتن  ١٠۵٠در خالل این احوال، سترن وجوھي بھ عنوان حق اشتراك، كھ جمع آنھا . كرد

بیشتري براي ھمسرش پول . آوري كرد اثري بھ نام یك سفر احساساتي، كھ وعدة آن را داده بود، جمع
  .فرستاد و با الیزابت دریپر بھ عشقبازي پرداخت

در ھندوستان اقامت ) ١٧۶٧مارس (الیزابت ھمسر یكي از مأموران شركت ھندشرقي بود كھ در آن وقت 
سترن . وچھار سال داشت، ازدواج كرده بود او در چھاردھسالگي با شوھر خود، كھ در آن وقت سي. داشت

فرستاد و در نظر داشت بھ دنبال این كتابھا، دست و قلب خود را نیز در  براي الیزابت مي كتابھاي خود را
ھاي پراحساس با یكدیگر ردوبدل  دیدند و نامھ مدتي آنھا بھ طور روزانھ یكدیگر را مي. اختیار وي بگذارد

تند كھ بیماري سل او حاكي از آخرین احساسات غمبار مردي ھس» ھایي بھ ایالیزا نامھ«ده فقره . كردند مي
درست است كھ من از نظر جسماني نودوپنج سالھ ھستم و تو بیست «: او نوشت. فرستد را بھ كام مرگ مي

  …و پنج سالھ، 

نھ سویفت . كنم ولي من آنچھ را از نظر جواني كمبود دارم، از نظر لطافت طبع و حسن خلق جبران مي
خب خود، را دوست دارم و دوست داشت، نھ سكارون ستالي خود را تا این حد كھ من تو، ھمسر منت

ده » .تواند مدت زیادي زندگي كند منتنون خود را، و نھ والر ساكاریساي خویش را؛ زیرا ھمسر من نمي
. دقیقھ پس از ارسال این نامھ وي بھ خونریزي شدیدي مبتال شد، و تا ساعت چھار صبح از او خون رفت

از . شوھرش وي را نزد خود خوانده بود، با كشتي عازم ھندوستان شدخانم دریپر، كھ  ١٧۶٧در آوریل 

pymansetareh@yahoo.com



یادداشتھاي «آوریل تا چھارم اوت سترن بھ تھیة یادداشتھاي روزانھ بھ ایالیزا پرداخت، بھ قول خودش  ١٣
او » .سوزد روزانھ احساسات غمبار شخصي ھستند كھ از بانویي جدا شده كھ در آتش مصاحبت وي مي

من با تو خیلي از روي انصاف و مھرباني . كنم را ایالیزا، بھ ھر شرطي كھ باشد قبول ميمن تو «: نوشت
در یادداشتھاي » .رفتار خواھم كرد، من استحقاق آن را خواھم داشت كھ از این پس احساس بدبختي نكنم

یك پزشك بھ او گفت كھ بھ » .حدود سیصد و سي گرم خون از دست دادم«: آوریل نوشت ٢١مورخ 
غیر ممكن است، زیرا من با امور جنسي، حتي با «: او اعتراض كرد و گفت. یماري سیفیلیس مبتالستب

ما دربارة آن بھ بحث «: پزشك پاسخ داد» .ام گونھ سروكاري نداشتھ ھمسر خود، ظرف این پانزده سال ھیچ
پزشكان دیگر این  ».و فحص نخواھیم پرداخت، ولي شما باید تحت یك دوره معالجھ با جیوه قرار گیرید

تشخیص را تأیید كردند؛ یكي از آنھا بھ وي اطمینان داد كھ آلودگیھاي خون مدت بیست سال بھ حال خفتھ 
  .كرد، تسلیم نظر پزشكان شد او در حالي كھ در تقواي خود پافشاري مي. ماند مي

ر احساساتي بود، بھ ھنگامي كھ مشغول نوشتن یك سف. ولد بازگشت تا ماه ژوئن بھبود یافت و بھ كالس
بھ لندن رفت، شاھد . خونریزي بیشتري مبتال شد؛ پي برد كھ مدت زیادي از عمرش باقي نمانده است

مند  و براي آخرین بار از محبت نقصان نایافتة دوستانش بھره  ،)١٧۶٨فوریة (انتشار این كتاب كوچك شد 
رفت، بھ ھمان ترتیب كتاب تازه ھم  ر ميھمانطور كھ تریسترام تجدید كنندة خاطرة رابلھ بھ شما. شد

ولي فضلیت سترن از فضیلت ریچاردسن . نفوذ رو بھ افزایش ریچارد سن و روسو بود  منعكس كنندة
شاید این . اند انكارناپذیرتر، و اشكھایش كمتر از اشكھاي روسو با حرارت و از روي خلوص نیت بوده

و ) احساس( Sentimentبود كھ كلمات   ،)١٧٧١(كتاب، و مرد با احساس اثر ھنري مكنزي 
Sentimental )شیون كردن بر «بایرن عقیده داشت كھ سترن . را در انگلستان متداول كرد) احساساتي

  ».داد  سر یك االغ مرده را بھ كمك كردن بھ یك مادر زنده ترجیح مي

وردگي دچار آمد، كھ بھ شد، بھ سرماخ مند مي در حالي كھ سترن از پیروزي آخرین خود در لندن بھره
او نامة استرحام آمیزي بھ خانم جیمز نوشت و از او تقاضا كرد كھ اگر ھمسرش . الجنب تبدیل شد ذات

اي واقع در خیابان اولدباند، در حالي كھ  در مسافرخانھ ١٧۶٨مارس  ١٨مرگ در . مرد، از لیدیا توجھ كند
  ھیچ یك از دوستانش در نزدیكي او نبود، بھ سراغش 

سترن كمي داراي خاصیت ظاھرسازي و شیادي بود و، بھ طوري كھ گفتھ . او پنجاه سال داشت. آمد
توانیم علت حساسیت وي دربارة زنان، و  داد؛ ولي ما مي نشان مي» در انظار ھفت خط«شود، خود را  مي

فانھ وارد فشاري را كھ یك ازدواج نامیمون بر مردي با ادراكي چنین زیركانھ و ھنرمندي چنین ظری
  .كرد درك كنیم مي

III – فني برني  

بھ عنوان  ١٧۵٢او در . در زمینة داستان، یك زن براي مدت كوتاھي از نظر موفقیت باسترن رقابت كرد
دختر چارلز برني، كھ بعدھا مورخ موسیقي شد، بھ دنیا آمد و بھ جاي آنكھ با حروف و كلمات بار آورده 

تا سن ھشت سالگي قادر بھ خواندن نبود؛ ھیچ كس حتي درخواب ھم . فتشود، با نتھاي موسیقي پرورش یا
. نھسالھ بود، مادرش از دنیا رفت) نام كامل فني(ھنگامي كھ فرانسیس . دید كھ وي روزي نویسنده شود نمي

آمدند و تعداد قابل  كردند بھ منزل پدرش مي چون تقریبًا ھمة موسیقیداناني كھ در لندن برنامھ اجرا مي
او . كردند، فني با گوش دادن بھ كلمات و آھنگھا تعلیم و تربیت یافت جھي از گزیدگان را بھ آنجا جلب ميتو

. بكندي بھ مرحلة بلوغ رسید، خجول و عاري از جذبھ بود، و چھل سال طول كشید تا شوھري بیابد
ترسید كھ  قدر مي وپنج سال داشت، و آن ، او بیست)١٧٨٨ژانویة (ھنگامي كھ رمان مشھورش منتشر شد 

اولینا، یا ورود یك زن جوان بھ دنیا . مبادا موجب رنجش پدرش شود كھ نام خود را بر این داستان نگذاشت
شایعات حاكي از این بودند كھ یك دختر . وجوشي بر پاكرد، بینامي كتاب باعث ایجاد كنجكاوي شد جنب

ورد تعریف قرار گرفتھ بود، از آن تمجید كرد و جانسن، كھ در پیشگفتار آن م. ھفدھسالھ آن را نوشتھ است
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ھنگامي كھ خانم . خانم ثریل شكایت داشت كھ این كتاب خیلي كوتاه است. آن را بھ دكتر برني توصیھ كرد
فني در اجتماع بھ صورت یك ماده . آگاه گشت، راز در تمام لندن پخش شد) نام نویسنده(ثریل از این راز 

پدر مھربان و بسیار فداكارم از «: گوید خواندند، و بھ طوري كھ خودش مي مي ھمھ كتابش را. شیر درآمد
  ».كرد خوشحالي من احساس شادماني بسیار مي

كرد كھ جامعة لندن در  اي پردوام و نیروي تخیلي قوي، توصیف مي ھنرمندي فني در این بود كھ، با حافظھ
) كھ اصًال بھ الرنس سترن شباھتي نداشت(اي كھ توسط یك كشیش روستایي  نظر دختر یتیم ھفدھسالھ

بدون شك، فني نیز از نحوة بازیگري گریك بھ ھیجان درآمده بود و . پرورش یافتھ بود، چگونھ بود
چیز برایش سھل است، رفتارش چقدر با  چقدر ھمھ«: احساساتي شبیھ بھ اولینا داشتھ كھ بھ قیم خود نوشت

و وقتي او … !اند، چشمانش چقدر پرمعني و پرحرارتند روح و نشاط است، حركاتش چقدر برازنده
تقریبًا این تمایل بھ من دست داده بود كھ بر روي ! بردم رقصید، آه، من چقدر بھ كالریندا رشك مي مي

  صحنة نمایش بپرم و بھ آنھا ملحق

از شور و اي كھ از این صفحات پر  كرد، از نسیم تازه لندن، كھ از مفاسد خود احساس خستگي مي» .شوم
  .كرد وزید، احساس تزكیھ مي نشاط جواني مي

نگاشت،  اي كھ فني مي آن زمان، كھ زماني شھرت داشت، اینك ازیاد رفتھ است؛ ولي یادداشتھاي روزانھ
اي از ادبیات و تاریخ انگلستان است، زیرا دیدي تازه از مشاھیر، از جانسن و جورج  ھنوز قسمت زنده

دار خود كرد  ملكھ شارلوتھ دوشیزه برني را جامھ. دارند ناپلئون، عرضھ ميسوم گرفتھ تا ھرشل و 
این زندگي محدود . ، و طي پنج سال بعد فني مأمور لباس پوشاندن و لخت كردن علیاحضرت بود)١٧٨۶(

او در  ١٧٩٣سرانجام دوستانش وي را نجات دادند، و در . رفت كھ استعداد نویسنده را بكشد و تحت قید مي
ي كھ جوانیش كامًال از دست رفتھ بود، با یك نجیبزادة مھاجر فرانسوي، كھ آه در بساط نداشت، بھ نام حال

داد؛ مدت ده سال با او در فرانسھ  ھا و درآمد خود خرج او را مي فني با نوشتھ. آربلھ ازدواج كرد/ژنرال د
در . ان خارج جدا نگاه داشتھ بوددر گمنامي زندگي كرد، و شدت جنگھاي انقالبي و ناپلئون او را از جھ

بھ وي اجازه داده شد بھ انگلستان بازگردد و آخرین دعاي خیر پدرش را كھ در ھشتادوھشت  ١٨١۴
خود او ھم تا ھمان سن زندگي كرد و بھ دنیاي دیگري وارد شد، دنیایي كھ . سالگي درگذشت بھ دست آورد

الھام خود را از رمانھاي فراموش شدة ) شتدرگذ ١٨١٧كھ در (متوجھ نبود كھ جین اوستن معروف 
  .ھنوز زنده بود، بھ دست آورده است ١٨۴٠بانویي از یادرفتھ كھ در 

IV – ھوریس والپول  

كنند نمایشي كمدي، و براي آنان كھ احساس  این دنیا براي كساني كھ فكر مي«: گفت ھوریس والپول مي
وخت كھ بر دنیا لبخند بزند و حتي با نقرس خود كنار بھ این ترتیب او آم» .كنند نمایشي تراژدي است مي

ھوریس فرزند یك . نگاشت، ولي پاي خود را از آن كنار كشیده بود او وقایع زمان خود را مي. بیاید
بھ زنان عالقھ داشت، از فني برني گرفتھ تا واالترین . برد وزیر بود، ولي از سیاست لذتي نمي نخست

. یا رفیقة خود كند) تا آنجا كھ اطالع در دست است(یك از آنھا را ھمسر  داچسھا، ولي حاضر نبود ھیچ
او یك نویسنده را بدون ھیچ قید و . دانست فلسفھ خواند، ولي فالسفھ را مایة عسرت و كسالت قرن مي

این نویسنده مادام دو سوینیھ . كرد شرطي بھ خاطر طرز رفتار عالي، و ھنر عاري از تصنعش تحسین مي
ھاي مادام را بھ دست  ھایش جذبھ و لطف پرنشاط نامھ والپول تنھا بھ رقابت با او برآمد؛ و اگر نامھ بود كھ

با . ھاي این خانم، بھ صورت تاریخ روزانة زندة یك دوران درآمدند نیاوردند، در عوض خیلي بیش از نامھ
نوشت، و امیدوار بود  نھا را با دقت ميآ. نامید مي) دارالمجانین(ھا را شرح وقایع بدلم  آنكھ والپول این نامھ

  كھ بعضي از آنھا در خاطرات افراد بشر جاي كوچكي برایش باز كنند؛ زیرا حتي
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  مجموعة لرد والپول، ولترتن ھال، ناریچ. ھوراس والپول: روزالبا كاریرا

  .تواند بپذیرد كھ از خاطرھا محو شود فیلسوفي كھ بھ انحطاط تن در داده است مشكل مي

كوچكترین فرزند از پنج فرزندي بود كھ ) با آن غسل تعمید یافت ١٧١٧این نامي بود كھ در (ھوریشیو 
وزیر پردلي بود كھ با ترجیح دادن صلح بھ جنگ  سر رابرت نخست. ھمسر سر رابرت والپول برایش آورد

. شھرت وارد نكرد اي بھ این شھرتش را فدا كرد، ولي ترجیح دادن زناكاري بھ تكگاني تقریبًا لطمھ
، لرد »كار«پردازان، شاید براي گرفتن انتقام ھمسر اولش، مدتي اصلیت پدري ھوریس را بھ  شایعھ

دادند، كھ وي داراي خویي زنانھ بود و سر رابرت را  ھروي، برادر جان لرد ھروي آو ایكورث نسبت مي
اند كھ در حال  مطالب بیش از آن پیچیده این. متھم كرد كھ قصد داشتھ است لیدي ھروي را از راه بھ در كند

توانیم بگوییم كھ ھوریس بدون اینكھ از طرف بستگانش  حاضر نسبت بھ آن قضاوتي شود، و ما تنھا مي
بھ علت ) وزیر نخست(پدرش . اي دربارة نااھلي خانوادگي بھ او چسبانده شده باشد، بار آورده شد وصلھ

مادرش نسبت بھ وي ) گوید بھ طوري كھ خودش مي(نداشت و  كثرت مشغلھ، نسبت بھ او اعتناي زیادي
المزاج،  پوشید، ولي ضعیف او پسركي بسیار زیباروي بود و مانند شاھزادگان لباس مي. مند بود عالقھ

، بسیاري عقیده داشتند كھ این جوان )١٧٣٧(وقتي مادرش درگذشت . كمرو، و بھ حساسیت یك دختر بود
سر رابرت با دادن مقامھاي بیمسئولیت دولتي بھ وي، كھ ھزینة البسة . مردسالھ از غصھ خواھد  بیست

. كردند، خاطرش را تسال داد فاخر، زندگي تجملي، و مجموعة گرانقیمت آثار ھنري او را تأمین مي
ھوریس تا پایان عمرش خصومتي باطني را نسبت بھ پدرش حفظ كرد، ولي پیوستھ از روشھاي سیاسي او 

  .آورد ميدفاع بھ عمل 
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وي در سن دھسالگي بھ كالج ایتن فرستاده شد و در آنجا التیني و فرانسوي آموخت و با گري شاعر 
در ھفدھسالگي وارد كالج كینگ در دانشگاه كیمبریج شد؛ در آنجا ایتالیایي آموخت و بھ . دوستي بھمرسانید

دو سالگي، بدون اخذ دانشنامھ، باگري در سن بیست و . وسیلة كوینرز میدلتن با افكار خداپرستان آشنا شد
آنھا پس از مدتي سرگرداني، پانزده ماه در یكي از ویالھاي فلورانس . عازم گردش در ایتالیا و فرانسھ شد

والپول و من دیگر یكدیگر . بھ عنوان میھمان كاردار انگلستان، بھ نام سر ھوریس من، رحل اقامت افكندند
در ردجو امیلیا، گري و والپول با یكدیگر . سال بعد با یكدیگر مكاتبھ داشتندرا ندیدند، ولي طي چھل و پنج 
توانست توجھ بیشتري را كھ نسبت بھ  مخارج را پرداختھ بود، و شاعر نمي  نزاع كردند، زیرا ھوریس ھمة

صیر كرد، تق ھوریس بعدًا ھنگامي كھ بھ گذشتھ نگاه مي. شد ببخشد پسر مرد حاكم بر انگلستان مبذول مي
من، كھ بسیار جوان بودم، بیش از حد بھ سرگرمیھاي خود عالقھ داشتم، و «: را متوجھ خود دانست و گفت

از بادة لطف و گذشت دیگران و خودپسندي و تفرعن ناشي از وضع خودم سرمست بودم؛ از این رو نسبت 
دانستم كھ رھین منت من  ميو  –ام كھ بگویم  شرمنده –پنداشتم  بھ احساسات كسي كھ وي را مادون خود مي

او . ھا بمیرد والپول نزدیك بود از ندامت، یا چرك كردن لوزه. آنھا از ھم جدا شدند» .است، توجھي نداشتم
  گري بھ وطن خود ترتیب رفتن

با ھم آشتي كردند، و بیشتر اشعارگري توسط چاپخانة والپول در ستراوبري ھیل بھ  ١٧۴۵آنھا در . را داد
این ضمن، در ونیز، والپول در برابر روز البا كاریرا قرار گرفت تا تصویر زیبایي با گچ  در. چاپ رسید

  .رنگي از او بكشد

در . بھ عضویت پارلمنت انتخاب شده بود  ،)١٧۴١سپتامبر  ١٢(والپول پیش از آنكھ بھ انگلستان برسد 
و پررونق پدرش را بھ پایان اي علیھ اقلیتي كھ داشت دولت طوالني  پارلمنت وي نطق ساده و بیھوده

انتخاب شد، و در آن سال داوطلبانھ از ایفاي نقشي فعال در  ١٧۶٧او بھ طور مرتب تا . رسانید ادا كرد مي
والپول در برابر گسترش قدرت . كرد  وي عمومًا از برنامة لیبرالھاي ویگ پشتیباني مي. سیاست كنار كشید
سال پیش از تولد  ٩با ویلكس نوعي سازش شود، و بردگي را كرد  ورزید، توصیھ مي پادشاه مقاومت مي

او مخالف آزادي سیاسي كاتولیكھاي انگلستان بود، زیرا عقیده داشت ). ١٧۵٠(ویلبر فورس محكوم كرد 
مردود » قانون تمبر«والپول نظر مردم امریكا را در مورد » .پیروي از پاپ و آزادي دوامر متناقضند«كھ 
بیني كرد كھ  آورد، و پیش ادعاي مستعمرات امریكا در مورد آزادي دفاع بھ عمل ميدانست، ولي از  مي

تواند  چھ كسي جز ماكیاولي مي«: چنین نوشت ١٧٨۶در سال . نقطة اوج بعدي تمدن در امریكا خواھد بود
ي او از جنگ متنفر بود، و وقت» مدعي باشد كھ ما كوچكترین حقي بھ یك وجب خاك در ھندوستان داریم؟

، وي با وحشت پیشگویي كرد كھ )١٧٨٣(برادران مونگولفیھ نخستین صعود خود را با بالون انجام دادند 
امیدوارم این شھابھاي جدید ماشیني اسباب »  :او نوشت. جنگ بھ آسمانھا گسترش خواھد یافت  دامنة

ھدام نسل بشر، ھمانطور كھ اغلب ھا از آب درآیند و تبدیل بھ ماشینھاي ان بازیھایي براي دانشمندان یا بیكاره
  ».كند، نشوند در مورد پیشرفتھا و كشفیات علمي مصداق پیدا مي

یافت، تصمیم گرفت بیشتر وقت خویش را در نقاط خارج از  او، كھ اغلب خود را در زمرة بازندگان مي
دو سال بعد این . پنج جریب زمین و یك خانة كوچك در نزدیكي تویكنم اجاره كرد ١٧۴٧در . شھر بگذارند

او در این . ملك را خرید و ساختمان آن را بھ سبك نئوگوتیك تبدیل كرد، كھ قبًال دربارة آن سخن رفتھ است
قصر، كھ بھ سبك قرون وسطي در آورده شده بود، انواع اشیایي را كھ از نظر ھنري یا تاریخي امتیازي 

اي درآمد كھ نیاز بھ فھرست خاصي  موزهاش بھ صورت  طولي نكشید كھ خانھ. آوري كرد داشتند جمع
اي تأسیس كرد و در آنجا سي و چھار كتاب از جملھ كتابھاي خودش را بھ  در یك اطاق چاپخانھ. داشت

. اي را كھ اینك موجودند از ستراوبري ھیل ارسال داشت نامھ ٣۶٠١والپول بیشتر . سبكي نفیس چاپ كرد
قدر كھ حساسیت طبع  بھ نزاع برخاست و آشتي كرد، و آنوي دھھا دوست داشت، تقریبًا باھمة آنھا 

كردند توجھ او را بھ خود جلب  ھر روز براي قاقمھایي كھ سعي مي. داد، پرعطوفت بود ظریفش اجازه مي
خود را حفظ كرد و براي بدست آوردن ) ولي با حقوق(مشاغل بیمسئولیت . گذاشت كنند، نان و شیر مي

  كرد؛ ولي وقتي یكي از بستگانش  مي مشاغل مشابھ دیگر دست و پا
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  الرنس سترن: سر جاشوا رنلدز

  . بھ نام ھنري كانوي از كار بر كنار شد، والپول پیشنھاد كرد كھ او را در درآمد خود سھیم كند

اي بسیار جالب و عاري از گذشت و لطف، با دقت آنھا را  وي صدھا عیب داشت، كھ مكولي در مقالھ
سند، ایرادگیر، مرموز، ھوسباز، مغرور بھ آبا و اجداد خود، و منزجر از بستگان خودپ: برشمرده است

خویش بود؛ شوخ طبعي او بھ سوي ھجو با نیشھاي تیز گرایش داشت؛ احساس تحقیر خود را نسبت بھ ھمة 
كساني كھ در بر كناري پدرش دست داشتند با خود بھ گور و بھ داخل شرح وقایع تاریخي خود برد؛ گاھي 

شد، مانند توصیفھایي كھ از لیدي پامفریت، یا لیدي مري ورتلي مانتگیو  بشدت از جادة بیطرفي خارج مي
اگر بنا بھ . كرد كھ طرفدار ھنرھاي ظریفھ باشد جسم آسیب پذیرش وي را متمایل بھ این مي. كرده است

رانسویترین ھمة مردان مردان فرانسھ بود، والپول ف  بوو، دیدرو آلمانیترین ھمة-گفتة پرمعناي سنت
  . انگلیسي بود

آور،  اي داشت؛ ویرژیل را شخص مالل ھا و نظرات غیر متعارف خود صراحت بیباكانھ او در مورد سلیقھ
» متودیست در تیمارستان بدلم«دانست؛ دانتھ را یك  ریچاردسن و سترن را چنین مي» بھ طریق اولي«و 

نگرد، و مانند كانگریو اصرار داشت كھ  ندگان بھ دیدة حقارت ميكرد كھ بھ ھمة نویس وانمود مي. خواند  مي
نویسد نھ بھ عنوان یك كارگر ادبي كھ متكي  براي سرگرمي خودش چیز مي) آقا(وي بھ عنوان یك جنتلمن 

دانید كھ ما در انگلستان آثار  شما مي«: بھ این ترتیب بود كھ بھ ھیوم نوشت. بھ تجارت با كلمات خود است
ما عقیده . كنیم كنیم، یا اصًال ھیچ توجھي نمي خوانیم ولي بندرت توجھي بھ خود آنھا مي ان را مينویسندگ

دارند، و بدیھي است كھ ما آنھا را  داریم كھ اگر كتابھاي آنھا بھ فروش برسند، آنھا دستمزد كافي دریافت مي
ودپسندي و جسارت آنھا مزاحم ما كنیم تا بھ این وسیلھ خ بھ امید محافل ادبي و گمنامي خودشان رھا مي
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ام، باید اذعان كنم این نحوة رفتار خیلي معقول است؛ زیرا در حقیقت ما   من، كھ خود یك نویسنده… . نشود
  ».العاده بیمصرف ھستیم یك مشت آدمھاي فوق

وقتي . ولي، ھمانطور كھ خودش اعتراف داشت، او نیز یك نویسنده، خودپسند، و روده دراز بود
ھاي ذھن  خواست ریشھ  اش در قصر خود سر رفت، بھ كاوش در احوال گذشتھ پرداخت، گویي مي حوصلھ

وي فھرستي بھ نام فھرست نویسندگان سلطنتي و نجیبزادة انگلستان . ھا فرو برد خود را در غنیترین رگھ
اغماض نگریستھ شود،  شد كھ بھ شغل نویسندگي آنھا بھ دیدة نجیبزادگي اینھا باعث مي. تھیھ كرد) ١٧۵٨(

او سیصد نسخھ از این . توانستند واجد شرایط باشند و اشخاص درجھ اولي مانند بیكن و كلرندن نیز مي
فھرست بھ چاپ رسانید و بیشتر آنھا را بخشید؛ دادزلي با چاپ دو ھزار نسخھ از آن دست بھ قماري زد؛ 

بایستي  ان شھرتي كسب كردند كھ قاعدتًا ميولي ھمة اینھا بسرعت بھ فروش رسیدند و براي والپول چن
ھاي كوتاھي دربارة نقاشي  او این توھین بھ خود را با تنظیم اثري بھ نام قصھ. شد باعث سرافكندگي او مي

این اثر تألیفي جذاب بود كھ مورد تحسین گیبن قرار . در انگلستان، كھ در پنج جلد بود، مضاعف كرد
  .گرفت

ست خستگي این آثار فاضالنة پرزحمت را از تن بھ دركند، یك داستان خیالي خوا والپول، كھ گویي مي
، كھ مادر داستانھاي بسیاري دربارة عجایب )١٧۶۴(مربوط بھ قرون وسطي بھ نام قصر اوترانتو نوشت 

او در اثر خود بھ نام شكھاي تاریخي دربارة زندگي و سلطنت شاه . و عوامل وحشتزاي فوق طبیعي شد
وي نیز، مانند كساني كھ بعد از او چنین كردند، مدعي بود كھ . م تاریخ و اسرار را با ھم آمیختریچارد سو

سنت و شكسپیر بدنام شده است؛ ھیوم و گیبن استدالالت وي را غیرمجاب كننده   ریچارد سوم بھ وسیلة
وقایعي شد كھ از او سپس متوجھ . خواندند، و والپول این استدالالت را تا زمان مرگ خویش تكرار كرد

آنھا اطالعات دست اولي داشت، و خاطراتي از سلطنت جورج دوم و جورج سوم بھ رشتة تحریر درآورد؛ 
والپول، كھ در قید و بند تعصبات خویش محبوس بود، نسبت . اند این خاطرات روشن كننده ولي مغرضانھ

پرستان  وزیران خائن، میھن«: یدد بھ دوران خویش نظر تیره و نامساعدي داشت، و اوضاع را چنین مي
بینم كھ روبھ  من كشورم را مي«: گفت او مي» .قالبي، پارلمنتھاي از خود راضي، شاھزادگان خطاپذیر

در موقعي  ١٧۶٨این مطلب در » رود، و ھیچ كس بھ قدر كافي مغز ندارد كھ آن را نجات دھد؛ ویراني مي
چھارده سال بعد، ھنگامي كھ چنین . ا بھ وجود آورده بودنوشتھ شد كھ چتم بتازگي امپراطوري بریتانیا ر

ما از ھر لحاظ «: گیري كرد اند، والپول نتیجھ رسید كھ پادشاه و لرد نورث آن را ویران كرده بھ نظر مي
كنم این وضعي است كھ در مورد كلیة كشورھاي در حال سقوط  كامًال منحط ھستیم، و من تصور مي

در نظر والپول ھمة بشریت . این جزیرة كوچك ناپلئون را شكست دادیك نسل بعد، » صادق است؛
از . یافت او در مذھب تسكین خاطري نمي. بود» حیوانات كوتاه قد، كوتاه عمر، و مضحك«اي از  مجموعھ

كرد، و دولت حقوق  آورد كھ این كلیسا از دولت حمایت مي كلیساي رسمي از این جھت پشتیباني بھ عمل مي
من » «.خواند ایمان مي پرداخت؛ ولي از اینكھ بگذریم، او صریحًا خود را بي ئولیتش را ميمشاغل بیمس

اگر یك . توان آن را نابود كرد كنم كھ حماقت وجود خارجي دارد، و نمي تفكرات را با این مرحلھ آغاز مي
  ».گیرد صورت حماقت را از میان ببرید، صورت دیگري بھ خود مي

). ١٧۶۵سپتامبر (تواند در فرانسھ عاملي براي تحرك بیشتر بیابد  كرد كھ مي ياو مدت كوتاھي تصور م
او شصت و . آالمبر استقبال كرد/مادام دو دفان از او بھ عنوان جانشین د. ھمة درھا بھ روي او گشوده شدند

 ھاي مشابھ آنان در مبادلة محبت ولي ھنگامي كھ روحیھ  ھشت سال داشت و والپول چھل وھشت سال؛
مادام دو دفان از این مطلب . آمیزي از احساس نومیدي با یكدیگر تالقي كرد، اختالف سن آنان ناپدید شد

) والپول(گفت موافق بود، ولي در عین حال  كرد كھ والپول با بیشتر آنچھ كھ ولتر مي احساس خوشوقتي مي
ان جاري سازد؛ زیرا از این فكر حاضر بود جان خود را فدا كند و نگذارد ولتر این گونھ مطالب را بر زب

او ولتر را تقبیح . آمد كھ اگر مسیحیت از پاي درآید بر سر دولتھاي اروپایي چھ خواھد آمد، بھ لرزه درمي
  اي  در ھمین سفر بھ پاریس بود كھ وي آن نامھ. داد كرد، ولي روسو را مورد استھزا قرار مي مي
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وشت و در آن از روسو دعوت كرد كھ بھ برلین برود و از رفت اثر فردریك كبیر باشد ن را كھ گمان مي
نسخ این نامھ چون آتش در «: اي در این مورد نوشت والپول در نامھ. مند شود آزار و اذیت بیشتري بھره

او بھ عنوان شیر محافل ادبي جاي » .اند، و من اینك متجدد و امروزي ھستم زار بھ ھمھ جا پخش شده بوتھ
مند شود، ولي تسالي خاطر خود  دت كرد كھ بھ ھیجان با نشاط و بیرحمانة پاریس عالقھعا. ھیوم را گرفت
  ».ھستند] انگلیسیھا[بار قابل تحقیرتر از ما  فرانسویان ده«یافت كھ  را در این مي

. ، مكاتبات طوالني خود را با مادام دو دفان آغاز كرد)١٧۶۶آوریل  ٢٢(پس از بازگشت بھ وطن خود 
با این . یم دید كھ او تا چھ حد نگران بود كھ مبادا محبت مادام نسبت بھ وي او را مضحكھ سازدبعدًا خواھ

از پاریس  ١٧٧۵، ١٧٧١، ١٧۶٩، ١٧۶٧وصف، احتماًال براي دیدن مادام دو دفان بود كھ وي سالھاي 
ژوئیة  ٣٠(گري  شد والپول سن خود را فراموش كند، ولي مرگ عشق مادام باعث مي. تجدید دیدار كرد

. در شگفت شد ١٧٩٧او خود از زنده ماندنش تا سال . او را بھ یاد فاني بودن خویش انداخت) ١٧٧١
در سال ) دالر ٢٠٠,٠٠٠حدود (لیره  ٨٠٠٠درآمدي بھ میزان  ١٧٨۴والپول نگراني مالي نداشت و در 

ج سالگي بر او وپن ولي نقرس وي، كھ در بیست. عنوان لرد اورفرد بھ وي رسید ١٧٩١داشت؛ و در 
ھاي جمع شده از انگشتانش  »گچ«شود گاھي  گفتھ مي. عارض شده بود، تا آخر عمر مایة عذابش بود

شد كھ  در سالھاي آخر عمر، اعضاي بدنش بسیار خشك و سفت شدند و گاھي الزم مي. زد بیرون مي
داد، و وقتي  ن ادامھ ميمستخدمانش وي را از اطاقي بھ اطاق دیگر ببرند؛ ولي او بھ كار كردن و نوشت

اي كھ در چشمانش بود، و از توجھ وي بھ آداب نزاكت،  آمدند، از نور شوق و عالقھ كساني بھ دیدنش مي
تقریبًا ھمھ روزه اشخاص برجستھ براي . آمدند شادابي سخنانش، و تیزي و روشني فكرش بھ حیرت مي

از این خانھ  ١٧٩۵و ملكھ شارلت در  ١٧٨۶آمدند؛ ھنھ مور در  دیدن خانة مشھور و مجموعة وي مي
با این وصف، مرگش نھ در ستراوبري ھیل، بلكھ در خانة شھریش در میدان بار كلي در دوم . دیدن كردند

كرد كھ خاطرات و  مثل اینكھ او احساس تأسف مي. در ھشتادمین سال عمر وي اتفاق افتاد ١٧٩٧مارس 
د، زیرا دستور داد كھ دستنویسھایش در صندوقي گذارده شوند ھایش داراي این ھمھ سطور نیشدار بودن نامھ

وپنچ سالگي برسد و آنھا را مطالبھ  تا زماني كھ نخستین ارل آو والدگریو بھ سن سي«و در آن قفل شود و 
یا پس از آن، بھ ھنگامي كھ ھمة  ١٨٢٢بھ این ترتیب، این خاطرات در سال . ، در صندوق باز نشود»كند

 ١٧٧٨ھا در  بعضي از نامھ. شد منتشر مي  ال داشت از آن رنجیده خاطر شوند مرده بودند،كساني كھ احتم
بین ھمة انگلیسي خوانان … . انتشار یافتند ١٨۵٧و  ١٨۴٠، ١٨٢٠، ١٨١٨و بعضي دیگر در سالھاي 

ورترین اند و آنھا را در شمار وجدآ ھا را خوانده سراسر جھان مردان و زناني ھستند كھ ھر كلمة آن نامھ
  .دارند میراثھاي آن قرن منور عزیز مي

V –  ادوارد گیبن  

تاریخنویسان خوب نادرترین نویسندگانند، و جاي «: والپول بھ یكي از تاریخنویسان بھ نام رابرتسن نوشت
سبك خوب نگارش امري خیلي عادي نیست؛ اطالعات ھمھ جانبھ از آن ھم نادرتر است؛ ! تعجبي ھم نیست

گیبن بھ طور كامل » !در یك جا جمع شوند، چھ سعادتي كھ بیغرضي ھم بھ آنھا افزوده شود و اگر این دو
توانست ھمپاي او باشد،  واجد شرط آخر نبود، ولي تاسیت ھم كھ تنھا كسي بود كھ از میان تاریخنویسان مي

  .ھمین وضع را داشت

  مرحلة آمادگي -١

اینھا را وصي ادبي او، نخستین ارل آوشفیلد، بھ گیبن شش زندگینامھ از خود نوشت یا آغاز كرد؛ و 
مدتي این . ، بھ نحوي بسیار مرتبط ولي بیش از حد منقح، با یكدیگر تركیب كرد)١٧٩۶(صورت خاطرات 

 ١٧۶١گیبن یك یادداشتھاي روزانھ نیز داشت كھ در . بھ نام خود زندگینامة او معروف بود» خاطرات«
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این منابع اولیھ براي ردگیري مراحل . ادامھ یافتند ١٧۶٣ژانویة  ٢٨ آغاز شدند و تحت عناوین مختلف تا
  .اند، مگر در مورد اصل و نسبت وي رشد و تكامل وي نسبتًا صحیح دانستھ شده

شناسان  نامھ ھاي خود را صرف شرح جزییات دودمان واالي خود كرد؛ شجره او ھشت صفحھ از نوشتھ
پدر بزرگش، ادوارد گیبن اول، جزو آن گروه از مدیران . اند ردهبیرحم او را از این واالتباري محروم ك

از دارایي وي، كھ . ، دستگیر شدند١٧٢١بود كھ پس از ورشكست شدن در » شركت دریاي جنوب«
لیره ضبط شدند؛ وي، بنا بھ گفتة تاریخنویس  ١٠,٠٠٠لیره برآورد شده بود، ھمھ غیر از  ١٠۶,۵۴٣

كھ از ثروت نخستین خیلي كسر … ریزي كرد ي ثروت دیگري را پيبر روي این مبلغ بنا«، )گیبن(
او با ازدواج پسرش ادوارد دوم موافق نبود؛ بنابراین، در وصیتنامة وي قسمت عمدة ثروتش » .نداشت

دختر كثرین با ادوارد الیت ازدواج كرد، كھ بعدًا . براي دخترانش یعني كثرین و ھستر بھ ارث گذارده شد
ھستر از جملھ سرسپردگان ثروتمند ویلیام ال شد و با . لمنت براي ادوارد گیبن سوم خریدیك كرسي در پار

ادوارد دوم تحت تعلیم القرار داشت، مدرسة . احتضار طوالني خود خواھر زادة خویش را ناراحت كرد
زند شد، وینچستر و دانشگاه كیمبریج را بھ پایان رسانید، با جودیث پورتن ازدواج كرد، و صاحب ھفت فر

  .كھ از آنھا تنھا ادوارد سوم از مرحلة طفولیت جان بھ دربرد

بر اثر ھفتمین بارداري خود  ١٧۴٧مادرش در . در پاتني در ناحیة ساري بھ دنیا آمد ١٧٣٧مھ  ٨او در 
كیلومتري لندن نقل مكان كرد و این  ٩٣پدرش بھ یك ملك روستایي در بریتن واقع در ھمپشر در . درگذشت
پژوھشگر آینده در آنجا از . ھایش در خانة پدر بزرگ در پاتني گذارد را تحت مراقبت یكي از عمھ پسربچھ

  . كتابخانة مجھزخانھ استفاده زیادي كرد

كردند، ولي او روزھاي نقاھت خود را با مطالعة  مكرر سیر پیشرفت وي را در مدرسة وینچستر قطع مي
در خاطرات خود . كرد پر مي –ریخ خاور نزدیك، بود كھ بیشتر آن تاریخ، خصوصًا تا –پراشتیاق 

و ساراسنھا توجھ مرا بھ خود معطوف داشتند؛ من از یك ] ص[محمد] حضرت[طولي نكشید كھ «: گوید مي
پیش از . شدم، تا اینكھ تاریخ مشرق زمین توجھ مرا بھ خود معطوف داشت كتاب بھ كتابي دیگر كشانده مي

سم، آنچھ را كھ امكان داشت بھ زبان انگلیسي دربارة اعراب، ایرانیھا، اینكھ بھ سن شانزدھسالگي بر
و خلفاي راشدین و فتح ) ص(فصول دلفریبي كھ وي دربارة محمد» .تاتارھا، و تركھا آموخت آموختھ بودم

  .شوند قسطنطنیھ نوشتھ است، از ھمین امر ناشي مي

اي از دانش كھ  من با ذخیره«. د فرستاده شدوقتي پانزده سال داشت، بھ كالج مگدلن در دانشگاه آكسفر
توانست از آن شرم داشتھ  توانست یك مجتھد را بھ حیرت آورد، و میزاني از جھل كھ یك بچھ مدرسھ مي مي

او رنجورتر از آن بود كھ بھ ورزش بپردازد، و خجولتر از آنكھ آزادانھ با دانشجویان » .باشد، وارد شدم
ولي او كھ شوق یادگرفتن داشت، . یك معلم با صالحیت شاگرد مستعدي بود ادوارد براي. دیگر درآمیزد

دادند كھ  بیشتر اعضاي ھیأت استادان اجازه مي. ھیچ استادي كھ شوق یاددادن داشتھ باشد پیدا نكرد
. كنند» ھاي بیكارگي وسوسھ«شاگردانشان اگر نخواھند، درسر درسھا حاضر نشوند و وقت خود را صرف 

ستگیھاي رفتار، معاشران ناباب، ساعات بیكارگي، مخارج بیرویة وي، و حتي سفرھاي كوتاه او آنھا ناشای
من جوانتر و «گوید،  ولي، بھ طوري كھ خودش مي. نگریستند بھ باث یا لندن را بھ دیدة اغماض مي

گاردن  كاونتھاي  خانھ ھا و فاحشھ خجولتر از آن بودم كھ مانند یك دانشجوي مرد صفت آكسفرد، از میخانھ
  ».لذت ببرم

كردند و از  ونھ گانة كلیساي انگلیكان را تدریس مي اعضاي ھیأت استادان ھمگي روحاني بودند و مواد سي
بھ نظروي، كتاب مقدس . كرد جویي داشت و از معلمان خود سؤال مي گیبن سر ستیزه. دانستند بدیھیات مي

یكي از آشنایان . دادند االھي مورد تصدیق قرار مي و تاریخ ادعاي كلیساي كاتولیك را بھ داشتن مبدأ
كاتولیك وي كتابھاي تردیدآوري، و در رأس آنھا شرح آیین كاتولیك و تاریخ شقوق مختلف پروتستان اثر 

شدند، و مطمئنًا من با دستي شریف بھ زیر  باعث تغییر مذھب مي«بوسوئھ، را برایش تھیھ كرد؛ این كتابھا 
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بي كھ ناشي از جوانیش بود، پیش یك كشیش كاتولیك اعتراف كرد و بھ كلیساي رم با شتا» .كشیده شدم
  ).١٧۵٣ژوئن  ٨(پیوست 

ادوارد پدر خود را از این جریان آگاه ساخت، و از اینكھ بھ خانة خود فراخوانده شد، تعجبي نكرد، زیرا 
كستون، تغییر مذھب یك پروتستان پذیرفت، و بنا بھ گفتة بل دانشگاه آكسفرد ھیچ دانشجوي كاتولیكي را نمي

پدرش، كھ بھ این نحو آبرویش رفتھ بود، با شتاب این . بھ كیش كاتولیك رومي در حكم خیانت عظیمي بود
  جوان را بھ لوزان فرستاد و ترتیبي 

در آنجا ادوارد در آغاز با حالت سركشي توأم با ترشرویي . داد كھ وي پیش یك كشیش كالوني زندگي كند
ولي آقاي پاویلیار با آنكھ اھل رواداري نبود، عطوفت داشت، و پسرك بتدریج با او گرم . كرد ميزندگي 
گیبن خواندن و نوشتن فرانسھ . عالوه بر آن، این كشیش در زمینة آثار كالسیك دانشپژوه خوبي بود. گرفت

نكشید كھ وي بھ طولي . را بھ ھمان سھولت انگلیسي آموخت و آشنایي كامل با التیني بھ دست آورد
ھاي با فرھنگي راه یافت كھ آداب و صحبتشان برایش از آنچھ دانشگاه آكسفرد بھ او عرضھ داشتھ  خانواده

) راسیونالیسم(شد، نسیم خردگرایي  اش بھتر مي بتدریج كھ فرانسھ. بود، ارزش آموزشي بیشتري داشتند
گذشت  ھ فقط بیست سال از عمرش ميھنگامي ك. كرد وزید، احساس مي فرانسھ را، كھ بھ لوزان مي

روي صحنھ ) واقع در ھمان نزدیكي(، با احساس شعف، در نمایشھایي كھ ولتر در مونریون )١٧۵٧(
ادوارد با ولتر آشنا شد و شروع بھ » .خوردم من گاھي با بازیگران شام مي«. یافت آورد حضور مي  مي

كھ ) رسالھ در آداب و رسوم(دربارة تاریخ عمومي او اثر ولتر را بھ نام رسالھ . خواندن آثار وي كرد
شد، و مالحظاتي دربارة علل ) ١٧۴٨(القوانین مونتسكیو  بتازگي منتشر شده بود خواند؛ غرق در روح

» فیلسوفان«بھ ھر حال، نفوذ . نقطة شروع انحطاط و سقوط شد) ١٧٣۴(عظمت رومیان و انحطاط آنھا 
ار ھیوم و خداپرستان انگلستان، بنیان مسیحیت و كاتولیسیسم گیبن را فرانسھ، بھ اضافة مطالعات وي در آث

بر اثر پذیرش پنھاني افكار دوران » نھضت اصالح دیني«ویران كرد، و پیروزي آقاي پاویلیار از جھت 
  .اثر شد روشنگري توسط گیبن بي

اي فرحبخش  ستي واقعھبای  مي) ١٧۵٧(براي گیبن، آشنایي با ولتر، و نیز با سوزان كورشو در یك سال 
كیلومتري لوزان، با  ۶، ۵سوزان بیست سالھ، موطالیي، زیبا، و بشاش بود و در كراسي، در . بوده باشد

انجمني مركب از گروھي پانزده یا بیست  -» انجمن بھار«او در . كرد والدین پروتستان خود زندگي مي
كردند،  ھاي كمدي اجرا مي رقصیدند، نمایشنامھ شدند و مي نفري از زنان جوان كھ در خانة یكدیگر جمع مي

از ھمھ باروحتر و سرحالتر بود؛ گیبن با اطمینان  –و بھ نحوي عاقالنھ با مردان جوان راز و نیاز داشتند 
بھ سخنان وي در » .اي بدنامي و سوءظن آلوده نشده بود دوشیزگي عفیف آنھا ھرگز با ذره«گوید كھ  مي

  :این مورد گوش دھید

دیدارھاي كوتاه مادموازل كورشو از بعضي از خویشاوندانش در لوزان، لطافت طبع، زیبایي، و دانش در 
من او را دیدم و بھ . اي كنجكاوي مرا تحریك كرد خبر وجود چنین اعجوبھ. وي مورد تحسین ھمگان بود

زه، و از نظر فروشي، در صحبت با روح، از نظر عواطف من او را فاضل بدون فضل. مند شدم وي عالقھ
اش محترم بود، و بھ من اجازه داد كھ دو یا  او ثروت زیادي نداشت، ولي خانواده… . آداب برازنده یافتم

والدینش این ارتباط را بھ … در آنجا ایام خوشي راگذراندم؛ . سھ بار در منزل پدرش از وي دیدار كنم
  .ویش را رھا كردممن عنان رؤیاي سعادت خ. كردند نحوي شرافتمندانھ تشویق مي

ولي رضایت سوزان مشروط بھ این بود كھ گیبن قول دھد . رسمًا نامزد شدند ١٧۵٧ظاھرًا آنھا در نوامبر 
  .در سویس زندگي كند

در خالل این احوال، پدر گیبن بھ اطمینان اینكھ پسرش اینك پروتستان خوبي است، از او خواست بھ موطن 
گیبن شوقي بھ بازگشت نداشت، زیرا پدرش . ھایي را كھ برایش ریختھ بود بشنود خود بازگردد و نقشھ

ولي نكشید كھ من ط«. بھ لندن رسید ١٧۵٨مھ  ۵ھمسر دومي اختیار كرده بود؛ ولي اطاعت كرد و در 
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متوجھ شدم پدرم حاضر نیست حتي صحبت این وصلت عجیب را بشنود، و من ھم بدون رضایت وي 
بھ عنوان یك دلداده آه كشیدم، و بھ : اي دردناك، تسلیم سرنوشتم شدم پس از مبارزه. بیپول و عاجز بودم

اوت بھ اطالع سوزان  ٢۴یخ اي بھ تار او حسرت خود را بھ وسیلة نامھ» .عنوان یك پسر اطاعت كردم
زن پدرش با نیاوردن بچھ، حس . لیره برایش تعیین كرد ٣٠٠پدرش یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ . رسانید

او مقدار . حقشناسي وي را نسبت بھ خود جلب كرد و طولي نكشید كھ گیبن محبتي نسبت بھ وي یافت
اي داراي كتابھاي متعدد و گزیده تشكیل  انھبتدریج كتابخ«كرد، و  زیادي از درآمد خود را صرف كتاب مي

  ».دادم كھ شالودة آثار و بھترین تسالي زندگیم بود

كھ (او نوشتن اثري بھ نام رسالھ دربارة مطالعة ادبیات را، كھ در لوزان شروع كرده بود، در بریتن 
در ژنو  ١٧۶٢دن، و در در لن ١٧۶١این اثر در . بھ پایان رسانید) گذراند تابستانھاي خود را در آنجا مي

منتشر شد؛ چون بھ فرانسھ نوشتھ شده بود و بیشتر با ادبیات و فلسفة فرانسھ سروكار داشت، در انگلستان 
ھیجاني ایجاد نكرد، ولي در قارة اروپا بھ عنوان موفقیتي بسیار قابل توجھ از ناحیة جواني بیست و دو 

تاریخ «. ھاي قابل توجھي دربارة تاریخنویسي داشت ندیشھمطالعة ادبیات ا. سالھ مورد استقبال قرار گرفت
تاریخ دانش عبارت است از تاریخ عظمت و خوشبختي . امپراطوریھا عبارت است از تاریخ بدبختي بشر

اگر «بھ این ترتیب، » .دارد یك سلسلھ مالحظات، مطالعھ از نوع دوم را در انظار فالسفھ ارزشمند مي. او
یس نیستند، آنچھ از ھمھ چیز كمتر مطلوب است این است كھ تاریخنویسان فیلسوف فالسفھ ھمیشھ تاریخنو

من از نخستین ادوار جواني خود آرزو داشتم كھ در نقش یك »  :گیبن در خاطرات خود افزود» .باشند
او براي یافتن موضوعي كھ داراي استعداد بحث از دید فلسفي و ادبي و ھمچنین » .تاریخنویس ظاھر شوم

در قرن ھجدھم تاریخ ادعایي در این مورد نداشت كھ بھ صورت یك . یخي باشد، بھ این در و آن در زدتار
كرد كھ وي مایل است ھم بھ  گیبن حس مي. علم باشد، بلكھ آرزوي آن را داشت كھ بھ صورت ھنر باشد

ر دیدگاھي عنوان یك فیلسوف و ھم بھ عنوان یك ھنرمند تاریخ بنویسد، یعني با موضوعھاي بزرگ د
  .اي ببخشد بزرگ سروكار داشتھ باشد و بھ ھرج و مرج مطالب موجود ارزش فلسفي و قوارة ھنرمندانھ

انگلستان بكرات در خطرات » جنگ ھفتسالھ«طي . ناگھان وي از دانشپژوھي بھ میدان عمل خوانده شد
راري، طبقة متمكن براي آماده بودن در برابر چنین وضع اضط. حملھ از ناحیة فرانسھ قرار گرفت
تنھا اشخاص . براي دفاع علیھ حملھ یا شورش تشكیل داد) میلیشیا(انگلستان یك نیروي مسلح داخلي 

   ١٧۵٩در ماه ژوئن . توانستند بھ عنوان افسر در آن خدمت كنند صاحب ملك مي

بھ  ١٧۶٠ ادوارد سوم در ژوئن. گیبن مھین و كھین با درجة سرگردي و سرواني بھ خدمت گمارده شدند
در آن ماند، و در این مدت از یك اردوگاه بھ  ١٧۶٢بھ طور منقطع تا دسامبر . گروھان خود پیوست
از مصاحباني كھ نھ دانش فضال و نھ «او براي زندگي نظامي مناسب نبود، و . رفت اردوگاھي دیگر مي

اش آب آورده  ھ كیسة بیضھدر بحبوحة زندگي نظامي خود متوجھ شد ك. »نزاكت آقاھا را داشتند، خستھ شد
ناچار شدم با آقاي اندروز، كھ یك جراح است، دربارة یك ] ١٧۶٢سپتامبر  ۶[امروز «. و بزرگ شده است

ناراحتي كھ مدتي دربارة آن اھمال كرده بودم مشورت كنم؛ این ناراحتي عبارت بود از ورم بیضة چپم كھ 
او خون گرفتھ شد و بھ او دارو داده شد، ولي تنھا  از» .كرد كھ بھ صورتي وخیم درآید تھدید بھ آن مي

  .این ورم بیضھ آنقدر او را عذاب داد كھ باعث مرگش شد. تسكین موقت برایش حاصل شد

/ مدتي در پاریس توقف كرد و در آنجا باد. وي عازم گردش در قارة اروپا شد ١٨۶٣ژانویة  ٢۵در 
من در … اي چھار بار ھفتھ«. نگري آشنا شدآالمبر، دیدرو، رنال، و دیگر ستارگان جنبش روش

… . اولباك مشھور جا داشتم/ سرمیزھاي میھمان نواز مادام ژوفرن و مادام بوكاژ و ھلوسیوس و بارون د
مدت چھارده ھفتھ بدون اینكھ متوجھ شوم، سپري شد؛ ولي اگر از خود داراي استقالل و ثروت بودم، 

  ».كردم ید محلش را ھمانجا تعیین مياقامت خود را در پاریس طوالنیتر و شا

او مادموازل كورشو را دید؛ ولي . وي بھ لوزان رسید، و تقریبًا مدت یكسال در آنجا ماند ١٧۶٣در مھ 
او معترف . اند، تالشي نكرد دوستي خود را با وي تجدید كند چون دید دور و برش را مردان دیگر گرفتھ
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ات مكتسبھ طي خدمت در نیروھاي مسلح داخلي، و سرمشقي عاد«است كھ طي این توقف دوم در سویس، 
رویھاي پرسروصدایي واداشت؛ و پیش از عزیمتم، من حقًا نظر  كردند، مرا بھ زیاده كھ ھموطنانم ارائھ مي

او مبالغ قابل توجھي در قمار » .بودم، از دست دادم  عمومیي را كھ در ایام بھتري از عمرم بھ دست آورده
داد، و غرق مطالعھ دربارة مدالھا و  مطالعات خود و آماده كردن خویش براي ایتالیا ادامھ ميولي بھ . باخت
  .ھا شد ھا و نقشھ ھاي قدیمي و سفرنامھ سكھ

یك اسكاتلندي . از كوھھاي آلپ گذشت، سھ ماه در فلورانس گذراند، و سپس بھ رم رفت ١٧۶۴در آوریل 
در پانزدھم «. ، او را در میان بقایاي آثار عتیق راھنمایي كرد»اي در تالش روزانة ھجده ھفتھ«مقیم ایتالیا، 

ھاي تپة كاپیتول نشستھ و در حالي كھ راھبان  در رم بود كھ من، ھمانطور كھ در میان ویرانھ ١٧۶۴اكتبر 
پابرھنھ در معبد یوپیتر بھ خواندن دعاي شامگاھي مشغول بودند، غرق در تفكر بودم، فكر نوشتن دربارة 

طاط و سقوط این شھر نخستین بار بھ ذھنم راه یافت، ولي نقشة اولیة من محدود بھ انحطاط شھر بود نھ انح
بزرگترین و شاید دھشتناكترین صحنھ «او بر این عقیده شد كھ آن از ھم پاشیدگي مصیبتبار » .امپراطوري

  نا از راه تورن، لیون، و پاریسپس از دیدار از ناپل، پادوا، ونیز، ویچنتسا، و ورو. بود» در تاریخ بشریت

  ).١٧۶۵ژوئن  ٢۵(بھ لندن بازگشت ) »دو ھفتة سعادتبار دیگر«(

گذراند، توجھش را بھ نوشتن كتابي دربارة تاریخ  او، كھ در این ھنگام بیشتر وقت خود را در بریتن مي
اكتبر  ٢۴اریخ ھیوم، كھ دستنوشتة آن را در لندن دید، در ت. معطوف داشت) بھ زبان فرانسھ(سویس 
بیني كرد كھ طولي  اي بھ گیبن نوشت و از او تقاضا كرد از زبان انگلیسي استفاده كند، و پیش نامھ ١٧۶٧

نخواھد كشید كھ زبان انگلیسي از نظر دامنھ و نفوذ بر زبان فرانسھ پیشي خواھد گرفت؛ عالوه برآن، وي 
تر و مجازتر و پر آب و رنگتر  بھ سبكي شاعرانھ« بھ گیبن ھشدار داد كھ استفادة وي از زبان فرانسھ اورا

مرا … عادات دیرینة من«: گیبن بعدًا اعتراف كرد» .سوق داده است» زبان ما در نوشتن آثار تاریخي«از 
كردند كھ براي قارة اروپا بھ زبان فرانسھ بنویسم، ولي خودم متوجھ بودم كھ سبك نگارشم، كھ  تشویق مي

  ».اي مطول و پر طمطراق نزول شأن یافتھ است تر از نظم بود، بھ خطابھباالتر از نثر و پایین

لندن را  ١٧٧٢وي در اكتبر . درگذشت و ثروتي بزرگ برایش بھ ارث گذارد ١٧٧٠نوامبر  ١٠پدرش در 
ھنوز در خانھ و كتابخانة خود مستقر نشده بودم كھ دست بھ كار جلد اول «. اقامتگاه دایمي خود قرار داد

عصرھا در خانة وایت، حضور در : داشت او سرگرمیھاي بسیاري برخود مجاز مي» .ود شدمتاریخ خ
از یكي از باروھاي اختصاصي كھ  ١٧٧۴در . جانسن، و مسافرت بھ برایتن، باث، و پاریس» باشگاه«

. ماند در مذاكرات مجلس عوام ساكت مي. تحت نفوذ یكي از بستگانش بود بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب شد
ام؛ سخن گفتن عظیمتر از آن است كھ من  من ھنوز لب بھ سخن نگشوده«: نوشت ١٧٧۵فوریة  ٢۵در 

ولي افزود » كنند؛ و سخنرانان بد آكنده از وحشت مي  كردم؛ سخنرانان بزرگ مرا آكنده از یأس، تصور مي
ي احتیاط و اي كھ من در پارلمنت شركت كردم براي من در حكم آموزشگاھي برا ھشت اجالسیھ«كھ 

او، كھ در اطرافش بحث و » .دوراندیشي مدني، یعني نخستین و ضروریترین خاصیت تاریخنویس بودند
اثري بھ نام  ١٧٧٩در سال . داد مشاجره دربارة امریكا جریان داشت، مرتبًا بھ سود سیاست دولت رأي مي

توجیھ انگلستان در مورد خاطرات توجیھي خطاب بھ مردم فرانسھ منتشر كرد كھ در آن نظر و نحوة 
ھیأت مدیرة «بھ عنوان پاداش این عمل خود، بھ عضویت . مستعمرات شورشي آن كشور ارائھ شده بود

فاكس وي را متھم كرد كھ . منصوب شد –لیره برایش درآمد داشت  ٧۵٠كھ سالي  -» تجارت و مستعمرات
عنوان یكي از علل انحطاط روم قلمداد كرده كند كھ خود وي آن را بھ  از ھمان نوع فساد سیاسي استفاده مي

گفتند جورج سوم گیبن را خریده است كھ مبادا او تاریخ انحطاط و سقوط  ظریف طبعان مي. بود
  .امپراطوري انگلستان را نیز بنویسد

  كتاب -٢
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نمود كھ دربارة چیز دیگري  توجھ اصلي گیبن معطوف بھ تاریخش بود، و برایش مشكل مي ١٧٧٢پس از 
  پیش از اینكھ بتوانم بھ حد وسطي«: گوید اومي. طور جدي فكر كند بھ

فصل اول را سھ بار، . میان شرح بیروح وقایع و خطابة پرطمطراق برسم، آزمایشھاي بسیاري انجام شدند
او مصمم بود كھ تاریخ » .و فصول دوم و سوم را دوبار نوشتم تا بھ قدر كافي از نتیجة آنھا رضایت یافتم

  .بھ صورت یك اثر ادبي در آوردخود را 

گیبن دستنوشتة شانزده فصل نخست را بھ یك ناشر ارائھ كرد، و ناشر از قبول آن بھ عنوان  ١٧٧۵در 
دو كتابفروش دیگر بھ نامھاي تامس كالدول و ویلیام . اینكھ مستلزم قیمت سنگیني است، امتناع ورزید

م شریك شدند تا جلد اول انحطاط و سقوط امپراطوري ھاي خود با ھ ستران براي بھ خطر انداختن سرمایھ
تعیین شده ) دالر ٢۶شاید حدود (با آنكھ قیمت آن یك گیني ). ١٧٧۶فوریة  ١٧(روم را بھ چاپ برسانند 

طبع دیگر بھ تعداد یك ھزار . مارس بھ فروش رسیدند ٢۶اي كھ از آن چاپ شده بود تا  بود، یك ھزار نسخھ
كتاب من «: گوید گیبن مي. م ژوئن منتشر شد، ظرف سھ روز كال فروش رفتو پانصد نسخھ كھ در سو

دنیایي ادبي، كھ معموًال حسادتھاي ناشي از » .روي میز كار ھر مرد و روي میز آرایش تقریبًا ھر زن بود
 ویلیام رابرتسن كتبًا. كرد، در تمجید از آن ھماواز شد بندیھا آن را بھ گروھھاي مختلف تقسیم مي دستھ

اي بھ نویسندة آن  اي از آن كرد؛ ھیوم در این سال كھ آخرین سال عمر وي بود، نامھ تمجیدھاي بلندنظرانھ
  .»بیش از اداي حق زحمت ده سال بود«نوشت كھ بھ گفتة گیبن 

ببین، یك اثر واقعًا درجھ اول انتشار یافتھ «: ھوریس والپول روز پس از انتشار كتاب بھ ویلیام میسن گفت
  ».است

این كتاب بھ نحوي منطقي و شجاعانھ، با سھ فصل فاضالنھ در شرح جزییات حدود و ثغور جغرافیایي، 
سازمان نظامي، ساختمان اجتماعي، و سازمان حقوقي امپراطوري روم و بھ ھنگام مرگ ماركوس 

اوج  كرد كھ ھشتاد و چھار سال ماقبل آن شاھد نقطة  گیبن احساس مي. شد آغاز مي) م١٨٠(آورلیوس 
  .امپراطوري در زمینة لیاقت مأموران رسمي و رضایت عمومي بود

اگر از كسي خواستھ شود كھ آن دوران از تاریخ جھان را تعیین كند كھ طي آن وضع نژاد بشر از ھمھ 
] م٩۶[وقت سعادتبارتر و مرفھتر بود، او بدون تردید از آن دوراني نام خواھد برد كھ از مرگ دومیتیانوس

قلمرو وسیع امپراطوري روم از راه قدرت مطلق تحت . ادامھ داشت] م١٨٠[نشستن كومودوس  تتا بھ تخ
ارتشھا با دست نیرومند ولي مالیم چھار امپراطور پي در پي، . شد رھبري فضیلت و خردمندي اداره مي

تھ كرد، تحت تسلط و محدودیت نگاه داش كھ خصوصیات اخالقي و قدرتشان احترام غیر ارادي جلب مي
تشكیالت دستگاه اداري غیر نظامي توسط نروا، ترایانوس، ھادریانوس، و آنتونینھا، كھ از داشتن . شدند مي

سیماي آزادیخواھانھ خرسند بودند و از پنداشتن خود بھ عنوان مجریان مسئول قوانین احساس خوشي 
وسیلة احساس غرور زحمات این پادشاھان، بیش از حد انتظار، بھ … . كردند، بدقت حفظ شدند مي

صدیقانھ از فضیلت، و شعف بسیار مطبوع ناشي از مشاھدة سعادت ھمگاني، كھ خودشان موجد و مبتكر 
  شد، آن بودند، جبران مي

  ولي گیبن بھ عدم ثبات سعادتي كھ اجبارًا بھ خصوصیات اخالقي یك فرد واحد متكي بود

بندوبار یا یك حاكم مستبد  شد كھ یك جوان بي شاید آن لحظة مرگبار نزدیك مي«: گفت وقوف داشت و مي
گفت كھ امپراطور خوب از طریق نظام سلطنتي  او مي» .از آن قدرت مطلق سوء استفاده كند… حسود

اختیاري انتخاب شده بودند؛ و ھر حكمران اختیارات و قدرت خود را بھ یكي از اعضاي منتخب و آموزش 
ارزشش  س آورلیوس اجازه داد كھ قدرت امپراطوري بھ پسر بيماركو. كرد یافتة مالزمان خود منتقل مي

  .دانست گیبن بھ تخت نشستن این پادشاه را تاریخ آغاز انحطاط مي. كومودوس برسد

pymansetareh@yahoo.com



در اینجا، وي از پیروي از راھي كھ . گیبن عقیده داشت كھ پیدایش مسیحیت بھ این انحطاط كمك كرده بود
بھ نام عظمت و انحطاط رومیان از این مقولھ سخني بھ میان  مونتسكیو در پیش گرفتھ و در اثر خود

نحوة تفكر او كامًال جنبة بررسي فكري . نیاورده بود دست كشید، و در عوض از نظر ولتر پیروي كرد
كرد، و نظر خود را  او نسبت بھ جذبة رازورانھ یا ایمان آكنده از امید ھمدردي خاصي احساس نمي. داشت

ھاي گوناگون پرستشي كھ در دنیاي   شیوه«: اي طعم ولتري است چنین بیان داشتاي كھ دار در قطعھ
رومیان حكمفرما بود ھمگي توسط مردم بھ یكسان صادق؛ توسط فالسفھ بھ یكسان كاذب، و توسط قضات 

وًال گیبن معم» .و بھ این ترتیب بود كھ آزادي مذھبي توافق مذھبي ایجاد كرد. شدند  بھ یكسان مفید دانستھ مي
ھنوز در كتابھاي قانون انگلستان . كرد از ابراز ھرگونھ خصومت مستقیم نسبت بھ مسیحیت احتراز مي

اگر كسي كھ بھ مذھب «: شمردند، مانند قوانیني بودند كھ چنین ابراز خصومتي را گناھي بزرگ مي
… ار ارتكاب جرم بھ طور كتبي منكر واقعیت مذھب مسیحیت شود، براي تكر… مسیحیت تعلیم یافتھ باشد

گیبن براي اجتناب از چنین ناراحتي، القاي زیركانھ و » .بھ سھ سال زندان بدون كفالت محكوم خواھدشد
او با كمال دقت متذكر شد كھ وارد . تمسخر قابل درك را بھ عنوان عناصر سبك نگارش خود بھ وجود آورد

ھ عوامل ثانوي و طبیعي مبدأ، رشد، و توسعة بحث در منابع اولیھ و مافوق طبیعي مسیحیت نخواھد شد، بلك
اخالقیات منزه و «او از میان این عوامل ثانوي، فھرستي از . آن را مورد بحث قرار خواھند داد

و اگر بتوانیم این (ناپذیر  در نخستین قرن حیات خود تھیھ كرد، ولي تعصب انعطاف» سختگیرانة مسیحیان
  .مسیحیان را بھ عنوان یك علت دیگر بھ این فھرست افزود) تاصطالح را بھ كار بریم، عاري از گذش

این جامعھ بتدریج «كرد، متذكر شد كھ  تمجید مي» پیوستگي و انضباط جامعة مسیحي«وي در حالي كھ از 
بر روي ھم، وي پیشرفت » .آورد یك كشور مستقل و روبھ گسترش در قلب امپراطوري روم بھ وجود مي

معجزه بھ یك جریان طبیعي تحویل كرد، و این پدیده را از االھیات بھ تاریخ تغییر اولیة مسیحیت را از یك 
  .مكان داد

چگونھ مسیحیت باعث انحطاط روم شده بود؟ نخست با سست كردن ایمان مردم بھ مذھب رسمي، و بھ این 
درست ھمان  البتھ این. [كرد ترتیب ویران كردن بنیان دولتي كھ آن مذھب از آن پشتیباني و تقدیس مي

  .]بردند فرانسھ بھ كار مي» فیلسوفان«استداللي بود كھ علماي االھیات علیھ 

حكومت روم بھ مسیحیان با عنوان اینكھ یك انجمن پنھاني مخالف خدمت نظام تشكیل داده و مردم را از 
دة گیبن، بھ عقی. (داشتند، اعتمادي نداشت كارھاي مفید بھ تمركز بر روي رستگاري آسماني منحرف مي

ھاي دیگر  فرقھ.) یافتند اي بودند كھ گدایي و دعا خواندن را از كار كردن آسانتر مي راھبان اشخاص بیكاره
انداختند؛ مسیحیان تنھا فرقة  را از این نظر امكان داشت تحمل كرد كھ وحدت ملت را بھ مخاطره نمي

دادند و  و معلونند، مورد حملھ قرار ميھاي دیگر را بھ عنوان اینكھ منحرف  جدیدي بودند كھ ھمة فرقھ
گیبن قسمت برزگي از این تعصب را بھ مبدأ یھودي . كردند بیني مي را پیش) یعني روم(آشكارا سقوط بابل 
داد، و در محكوم داشتن یھودیان در مراحل مختلف وقایعنگاري خود را تاسیت پیروي  مسیحیت نسبت مي

یحیان توسط نرون را در واقع بھ عنوان آزار و اذیت یھودیان تعبیر او قصد داشت كھ آزار و اذیت مس. كرد
او، با موفقیت بیشتر، از عقیدة ولتر دایر بر كاھش تعداد مسیحیاني . كند؛ این نظریھ امروز پشتیباني ندارد

د كھ توسط حكومت روم شھید شدند پیروي كرد و آنھا را حداكثر دو ھزار نفر دانست؛ و با ولتر ھمعقیده بو
صدماتي بمراتب بزرگتر از آنچھ كھ از ] از زمان قسطنطین[مسیحیان در طي نفاقھاي داخلي خود «كھ 

اند؛ و كلیساي رم از امپراطوریي كھ با حیلھ و تزویر بھ  اند، بھ یكدیگر وارد كرده ایمانان كشیده تعصب بي
  ».كرد جنگ آورده بود با شدت عمل و خشونت دفاع مي

آخر جلد اول پاسخھاي بسیاري برانگیختند كھ در آنھا گیبن بھ عدم صحت ) تا ھفدھمپانزدھم (این فصول 
او در حالي كھ عجالتًا منتقدان خود را نادیده . انصافي، یا عدم خلوص نیت متھم شده بود اظھارات، بي

كھ سوزان كورشو، ). ١٧٧٧مھ تا نوامبر (گرفت، براي گذراندن یك تعطیالت طوالني بھ پاریس رفت  مي
سوزان در این ھنگام . ھمسر ژاك نكر بانكدار و وزیر دارایي فرانسھ شده بود، او را بھ منزل دعوت كرد

عنوان یك دلداده آه كشیده، و بھ عنوان یك پسر اطاعت «چنان وضع راحتي داشت كھ از اینكھ گیبن بھ 
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اغلب دلدادگان پیشین را كرد؛ و آقاي نكر، كھ خیلي از حسادت دور بود،  احساس رنجش نمي» كرده بود
توانستند بھ نحوي از  آیا آنھا مي»  :گیبن شكایت داشت. رفت گذاشت و خودش سركار یا بھ بستر مي تنھا مي

كھ بعدھا (دختر سوزان بھ نام ژرمن » !اي تر بھ من توھین كنند؟ چھ احساس امنیت وقیحانھ این بیرحمانھ
ھنر شكوفان زنانة خود ) بھ سن یازدھسالگي(وع یافت كھ گیبن را مصاحبي چنان مطب) مادام دو ستال شد

گیبن در خانة . را دربارة او آزمایش كرد و حاضر شد با او ازدواج كند تا او را در خانوادة خود نگاه دارد
شد در ترجمة جلد اول  نكر با امپراطور یوزف دوم آشنایي یافت؛ در ورساي بھ لویي شانزدھم، كھ گفتھ مي

شد، خصوصًا  در سالونھا برایش میھماني داده مي. ھ فرانسھ دست داشتھ است، معرفي شدكتاب گیبن ب
با نزاكت، و تقریبًا از ھمة كساني كھ من میان آنان زندگي … مالیم طبع«توسط مادام دو دفان كھ وي را 

اعالم » ااي م بھ لحن لطیف طبعان حرفھ«و » خطابي، نطاقانھ«یافت، ولي سبك گیبن را » كنم، برتر مي
  او دعوتي را كھ بنجمین فرانكلین . داشت

از وي كرده بود، با ارسال یك كارت، رد كرد و گفت با آنكھ وي فرستادة امریكا را بھ عنوان یك مرد و یك 
توانست صحبت با یك تبعة شورشي را با وظایف خود نسبت بھ  داد، نمي فیلسوف مورد احترام قرار مي

رانكلین پاسخ داد كھ وي چنان ارزش و احترامي براي این تاریخنویس قایل ف. پادشاه خویش سازش دھد
است كھ اگر روزي گیبن بھ فكر تھیة كتابي دربارة انحطاط و سقوط امپراطوري بریتانیا بیفتد، او با كمال 

  .میل مطالب مرتبط بھ موضوع را در اختیارش خواھد گذارد

اثبات   :تقدان خود آماده كرد كھ نام آن را چنین گذاشتگیبن پس از بازگشت بھ لندن، پاسخي براي من
او بھ اختصار و ). ١٧٧٩(حقانیت قسمتھایي در فصول پانزدھم تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم 

اي كھ  از روي نزاكت بھ مخالفان مذھبي خود پرداخت، ولي در مورد ھنري دیویز، جوان بیست و یك سالھ
تاریخنویس بھ . موارد عدم صحت متھم كرده بود، خلق و خویي حدودًا تندیافتصفحھ گیبن را بھ  ٢٨۴طي 
ارائة ناصحیح عمدي، اشتباھات آشكار، و دزدي ادبي ولئیمانھ «اي اشتباھات اعتراف كرد، ولي منكر  پاره
گیبن دیگر بھ . آمیزي مورد قبول عموم قرار گرفت اثبات حقانیت بھ عنوان جوابگویي موفقیت» .شد
شد، مگر بھ طور تصادفي در خاطرات خود، جواب نداد؛ ولي در جلدھاي بعدي  ادھایي كھ از وي ميانتق

  . اي نسبت بھ مسیحیت یافت ه دھند كتابش جایي براي تحسینھاي تسكین

جلدھاي دوم و . باعث تسریع در نوشتنش شد) ١٧٨٠اول سپتامبر (از دست رفتن كرسي وي در پارلمنت 
در این . رو شدند سر و صدایي روبھ این دو جلد با استقبال بي. منتشر شدند ١٧٨١رس سوم تاریخ در اول ما

اش دربارة  اي در آورده شدند، و بحثھاي مطول و ماھرانھ جلدھا حمالت بربرھا بھ صورت داستان كھنھ
از  بدعتگذاریھایي كھ در قرون چھارم و پنجم كلیساي مسیحیت را بھ ھیجان آورده بودند براي نسلي كھ

گیبن یك نسخة قبلي از جلد دوم را براي ھوریس والپول . شكاكان دنیادوست تشكیل شده بود جالب نبودند
قدر دربارة  در این جلد آن«او در میدان بار كلي از والپول دیدن كرد، و وقتي بھ او گفتھ شد . فرستاده بود

با آنكھ شما جریان را بھ آن … ھ پیروان آیین آریوس، ائونومیوسي، و نیمھ پالگیوسیان مطلب ھست ك
» اید، من بیم دارم كھ كمتر كسي حوصلة خواندن آن را داشتھ باشد خوبي كھ امكان داشت نوشتھ شود نوشتھ

ام، ھر چند كھ در گذشتھ  از آن ساعت تا این ساعت ھرگز اورا ندیده«: والپول نوشت. او افسرده خاطر شد
  . گیبن بعدھا با والپول ھمعقیده شد» .زد اي یك یا دوبار بھ من سر مي او ھفتھ

گیبن این تغییر مذھب معروف را . جلد دوم ھنگامي كھ قسطنطین در صف مقدم قرار گرفت، بھ وجود آمد
ترین قوانین،  نحوة عمل عاقالنھ«امپراطور متوجھ شده بود كھ . بھ عنوان یك عمل سیاستمدارانھ تعبیر كرد

» .توانند جلورذیلت را بگیرند انگیزند، و ھمیشھ نمي ن بندرت فضلت برمياین قوانی. ناكامل و متزلزل است
  در بجبوحة ھرج و مرج اخالقیات، اقتصاد، و حكومت 

آورد، با ھر وظیفھ  مذھبي باشد كھ در میان مردم یك نظام اخالقي منزه، خیراندیش، و ھمگاني بھ وجود مي
شد، و پاداش و  یل وجود خداي متعال توصیھ ميو ھر وضع زندگي سازگار بود، بھ عنوان اراده و دل

بھ عبارت دیگر، قسطنطین متوجھ شد كھ كمك یك مذھب مافوق . یافت جزاي جاوداني نیروي بیشتري مي
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سپس گیبن یكصدو پنجاه » .طبیعي كمكي ارزشمند بھ اصول اخالقي، نظم اجتماعي، و حكومت خواھد بود
  .ولیانوس كافر بھ رشتة تحریر درآوردصفحة فصیح و عاري از جانبداري درباره ی

آالیش و بلندمنشانة جورج سوم بھ علم  وھشتم و جلد سوم را با یادداشتي در تمجید از عالقة بي او فصل سي
، بھ كمك لرد نورث، گیبن دوباره بھ عضویت پارلمنت انتخاب شد ١٧٨١در ماه ژوئن . و بشریت پایان داد

بھ ھیأت مدیرة تجارت، و شغل ) ١٧٨٢(سقوط لرد نورث . از سرگرفتو در آنجا حمایت خود را از دولت 
» .لیره از من سلب شد ٧۵٠یك حقوق راحت سالي «: گوید گیبن در این باره مي. گیبن در آن، پایان داد

، گیبن تقاضاي شغل بیمسئولیت دیگري )١٧٨٣(وقتي لرد نورث در دولت ائتالفي مقامي بھ دست آورد 
توانستم براي مدتي  بدون درآمد اضافي، و با توجھ بھ موازین دوراندیشي، نمي«. افتكرد، ولي نصیبي نی

تواند در لوزان از عھده  اوحساب كرد كھ مي» .زیاد بھ شیوة خرجي كھ بھ آن عادت كرده بودم ادامھ دھم
رلمنت دست از كرسي خود در پا. ھایش دو برابر لندن بود چنین خرجي برآید، زیرا در آنجا قوة خرید لیره

از لندن و از  ١٧٨٣سپتامبر  ١۵اش را فروخت، و در  كشید، ھمة اثاثة غیر شخصي خود غیر از كتابخانھ
در آنجا یك خانة مجلل راحت را با دوست قدیمي خود . آن عازم لوزان شد» دود و ثروت و سروصداي«

دوازده پا نگاه كنم، بھ جاي اینكھ بھ یك حیاط سنگفرش شده بھ مساحت «. جورج دیوردن شریك شد
دو ھزار كتابش پس از قدري تأخیر بھ او » .اي بي حد و حصر از دره و كوه و آب در اختیار دارم منظره

  .رسیدند، و او مشغول تھیة جلد چھارم شد

ولي پس از انتشار جلد . میالدي پایان دھد ۴٧۶در ابتدا قصدداشت كھ انحطاط و سقوط را با تسخیر رم در 
اي كھ بھ ھر كتاب ارزش و بھ ھر تحقیق ھدفي  گیري فعاالنھ ل بھ آن كار روزانھ و دنبالھتمای«سوم، 

را ھم بھ معناي امپراطوري شرقي و ھم » امپراطوري روم«او تصمیم گرفت » .بخشید در من آغاز شد مي
قسطنطنیھ  و وقایعنگاري خود را تا زمان انھدام حكومت بیزانس بر اثر فتح. امپراطوري غربي تعبیر كند

بنابراین، یك ھزار سال بھ دورنماي تاریخي خود افزود و بھ صدھا . ادامھ دھد ١۴۵٣توسط تركان در سال 
  .موضوع تازه، كھ مستلزم پژوھشي پر زحمت بود، پرداخت

اي دربارة یوستینیانوس و بلیزاریوس، یك فصل دربارة قوانین روم، كھ  جلد چھارم حاوي فصول استادانھ
د بسیار حقوقدانان قرار گرفت، و یك فصل كسل كننده دربارة جدالھاي بیشتر در داخل االھیات مورد تمجی
  اي كاش آقاي گیبن ھرگز«: والپول نوشت. مسیحي بود

در جلد » .دربارة پیروان مذھب وحدت طبیعت، نسطوریان، یا احمقھایي از این قبیل چیزي نشنیده بود
و تسخیر امپراطوري روم شرقي بھ ] ص[محمد ] حضرت[پیدایش  پنجم، گیبن با تسكین خاطري آشكار بھ

اي را كھ در مورد  دست اعراب پرداخت، و در مورد پیامبر و خلفاي جنگجو، ھمة ادراك بینظرانھ
آور دیگري بھ  در جلد ششم، جنگھاي صلیبي موضوع ھیجان. مسیحیت از او دور شده بود ارزاني داشت

  .دست سلطان محمد فاتح اثر وي را بھ حد اعال و نقطة اوج رسانیداو دادند، و فتح قسطنطنیھ بھ 

من پیروزي بربریت و «: در فصل آخر، ھمة تالشھاي خود را در یك جملة معروف خالصھ كرد و گفت
اش، در قرون وسطي چیزي جز عدم  او مانند ولتر، معلم رسمًا اعالم نشده» .ام مذھب را توصیف كرده

سرایي پودجو نویسندة  میالدي را مجسم كرد و نوحھ ١۴٣٠وضع مخروبة روم در . دید  رشد و خرافات نمي
این منظرة جھان چقدر سقوط كرده، چقدر تغییر یافتھ، و چقدر سیماي «: ایتالیایي را بھ این ترتیب نقل كرد

علف  فوروم رم كھ روي آن  انھدام یا درھم ریختن بناھا و ھنر كالسیك، - »!آن از میان برده شده است
در «: گیبن با لحني غمبار بھ بحث خود چنین پایان داد. ھرزه روییده و چراگاه گاوھا و خوكھا شده بود

ھاي كاپیتول بود كھ فكر ایجاد اثري بھ مغزي خطور كرد كھ نزدیك بیست سال از عمر مرا بھ  میان ویرانھ
اي خودم ناكافي باشد، من آن را اثري كھ ھرقدر از نظر آرزوھ. خود مشغول داشتھ و بھ كار گرفتھ است

و او در خاطرات خود آن ساعت » .دھم سرانجام در اختیار كنجكاوي و قضاوت بیطرفانة عموم قرار مي
  :آسودگي خاطر را كھ توأم با احساسات متضاد بود چنین توصیف كرد
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خانة  میان ساعات یازده و دوازده بود كھ من آخرین سطور صفحھ را در یك… ١٧٨٧ژوئن  ٢٧شب 
اي كھ در اطرافش  پس از اینكھ قلم خود را زمین گذاشتم، در خیابان سرپوشیده. تابستاني در باغ خود نوشتم

چند بار قدم … شد  درختان اقاقیا روییده بودند و از آن منظره نقاط خارج شھر و دریاچھ و كوھھا دیده مي
و شاید كسب شھرت خویش، بھ دست  من احساسات سرورآمیزي را كھ از بازیافت آزادي خود،… . زدم

ولي طولي نكشید كھ غرورم فروكش كرد، و اندوھي گران بر ذھنم مستولي . دارم آورده بودم پنھان نمي
» تاریخ«سرنوشت آیندة . شد، بھ این جھت كھ براي ھمیشھ از یك مصاحب قدیمي و دلپذیر جدا شده بودم

  .د كوتاه و متزلزل باشدمن ھرچھ باشد، زندگي تاریخنویس آن قاعدتًا بای

  گیبن بھ عنوان یك مرد -٣

او، . توصیف كرد» اي بزرگ الغر و كوچك اندام با كلھ«آقاي پاویلیار گیبن را در سن شانزدھسالگي آدمي 
مند بود، بدن و صورتي گرد و قلنبھ، و شكمي برآمده، كھ بھ  كھ از ورزش متنفر و بھ غذا بسیار عالقھ

: بھ اینھا این خصوصیات را ھم بیفزایید. شدند، پیدا كرد تحمل مي) دراز و باریك(وار  وسیلة پاھایي دوك
موي سرخرنگ كھ در پھلو جعد داشت و پشت سر بستھ شده بود، خطوط مالیم و بچگانھ چھره، بیني 

  ھاي پف كرده، چند ردیف غبغب،  اي، گونھ كوفتھ

و ابھت و آتیة درخشاني » فعالیتھایي با نیرو و اھمیتي زیاد«اینھا یك پیشاني فراخ و بلند كھ   و باالي ھمة
اش سال  كیسة بیضھ. كرد او از نظر اشتھا با جانسن، و در زمینة نقرس با والپول رقابت مي. داد را نوید مي

كرد كھ شلوار تنگش آن را بھ طرزي ناراحت كننده برجستھ نشان  بھ سال بھ نحوي دردناك چنان ورم مي
ا وجود این موانع، او بھ ظاھر و لباس خودغره بود، و در مقدمة جلد دوم كتاب خویش تك ب. داد مي

گیبن انفیھ داني بھ كمر خود آویختھ بود و وقتي اعصابش . اش را كھ رنلدز از اوكشیده بود قرار داد ه چھر
مرد باھدفي كھ مانند ھر . زد خواست بھ حرفش گوش دھند، با انگشت خود بھ آن مي شد یا مي ناراحت مي

من «: دارد، پیوستھ در فكر خویشتن بود و از روي صداقت مدعي بود ھمة حواسش را بھ خود مشغول مي
  ».و تمایلي طبیعي براي آرامش دارم!] ولي بدون احساس[خلق و خویي بشاش، حساسیتي متعادل 

كرد، و  متر صحبت ميرفت، ولي ك مي» باشگاه«اغلب بھ . انتخاب شد» باشگاه«او بھ عضویت  ١٧٧۵در 
جانسن باصدایي كھ بیش از حد قابل شنیدن بود دربارة . از نظر جانسن دربارة صحبت كردن بیزار بود

، »یك دشمن نابخشاینده«، »حكیم«گیبن ھم این خرس بزرگ را یك . كرد زشتي گیبن اظھار نظر مي
از كساني كھ با معتقدات وي اي است تا  صاحب ذھني متعصب، ھر چند پر نیرو، كھ مترصد ھر بھانھ«

بازول، كھ نسبت بھ . نامید مي» نظر موافق ندارند تنفر داشتھ باشد و آنھا را مورد آزار و اذیت قرار دھد
آدمي زشترو، متظاھر، و انزجار آور «ایمان احساس رحم و شفقتي نداشت، تاریخنویس را  یك فرد بي

بایستي دوستان زیادي  با این وصف، گیبن مي» .كند مي توصیف كرد كھ باشگاه ادبي ما را براي من مسموم
  .خورد داشتھ باشد، زیرا در لندن ھر شب بیرون شام مي

این . از لوزان بھ لندن آمد تا برانتشار جلدھاي چھارم تا ششم كتاب خود نظاره كند ١٧٨٧در ماه اوت 
لیره، كھ یكي از باالترین  ۴٠٠٠منتشر شدند و  ، ١٧٨٨مھ  ٨جلدھا در پنجاه و یكمین سالگرد تولدش، 

: گوید او مي. شد، برایش درآمد داشتند ھایي بود كھ در قرن ھجدھم بھ یك نویسنده پرداخت مي الزحمھ حق
با این وصف، … . قسمت آخر اثرم عمومًا خوانده شد و مورد قضاوتھاي گوناگون قرار گرفت«

ور و ھم در خارج آن ریشھ دوانده است، و شاید رویھمرفتھ، تاریخ انحطاط و سقوط ظاھرًا ھم در داخل كش
در رأس ھمة «ولي حتي در ھمان وقت ادم سمیث وي را » .یكصدسال بعد ھنوز ھم مورد بیحرمتي باشد

، ضمن ١٧٨٨ژوئن  ٣در . قرار داد» افراد طایفة اھل ادب كھ در حال حاضر در اروپا وجود دارند
مند شد كھ شنید  ھ در باالخانھ نشستھ بود، از این لذت بھرهمحاكمة ھیستینگز در وستمینسترھال، گیبن، ك

بھ موجب یك . اشاره كرد» صفحات درخشان گیبن«آورترین سخنرانیھاي خود بھ  شریدن در یكي از ھیجان
  ولي آن صفت را ؛»حجیمصفحات «روایت غیر محتمل، شریدن بعدًا ادعا كرد كھ گفتھ است 
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  .اي مناسب بود مطمئنًا كلمھ» درخشان«شد در مورد این صفحات بھ كاربرد، و  بسختي مي

خود را براي بقیة مدت  یك سال بعد دیوردن درگذشت و خانة. گیبن بھ لوزان بازگشت ١٧٨٨در ژوئیة 
لیره  ١٢٠٠اي بھ مبلغ  جا گیبن با چند مستخدم و درآمد ساالنھدر آن. عمر گیبن براي این تاریخنویس گذاشت

فوریھ تا اول  ٩از «: افزود نوشید، و بر نقرس و چاقي بدن خود مي شراب بسیار مي. زندگي راحتي داشت
این داستان كھ وي جلو پاي مادام دو » .توانستم خانھ یا صندلي خود را ترك كنم ، من نمي١٧٩٠ژوئیھ 

د و اظھار عشق كرد و مادام از او خواست بلند شود ولي او نتوانست چون خیلي سنگین كروزاز زانو ز
زني با «بوو وي را  -تنھا منبع این داستان مادام دوژانلیس است كھ سنت. بود، بھ ھمین دوران تعلق دارد

اه در مورد توصیف كرد؛ و دختر خود این زن این داستان را بھ عنوان اینكھ معلول اشتب» زبان غرض آلود
  .اشخاص است، مردود دانست

شد، و خبرھایي دربارة  احساسات انقالبي در ایاالت سویس ابراز مي. انقالب فرانسھ مخل آرامش گیبن شد
او دلیل مقنعي براي احساس بیم از سقوط نظام سلطنتي در . رسید جنب و جوشھاي مشابھي در انگلستان مي

در . گذاري كرده بود سرمایھ. ي كھ بھ دولت فرانسھ داده شده بودلیره در وام ١٣٠٠فرانسھ داشت، زیرا 
طور كھ  این نظام، ھمان«، در یك پیشگویي بدطالع دربارة نظام سلطنتي فرانسھ، نوشتھ بود كھ ١٧٨٨

گانة اشرافیت   نیرو، و عقیده استوار بوده است؛ و عوامل سھ  ممكن است بھ نظر برسد، بر صخرة زمان،
ھایي دربارة انقالب  وقتي برك اثر خود بھ نام اندیشھ» .كنند جبا، و پارلمانھا از آن پشتیباني ميیعني كلیسا، ن

اي نوشت و او را از ھرگونھ اصالحي  ، گیبن شادي كرد؛ بھ لرد شفیلد نامھ)١٧٩٠(فرانسھ را انتشار داد 
ییري را در نظام اگر شما كوچكترین و سطحیترین تغ«: در ساختمان سیاسي انگلستان برحذر داشت
فرانسھ در مبارزه » فیلسوفان«در این ھنگام وي از موفقیت » .پارلماني ما بپذیرید، از میان خواھید رفت

ام مطلبي بھ صورت محاوره میان مردگان بنویسم  من گاھي بھ فكر افتاده«كرد؛  با مذھب احساس تأسف مي
ادن یكي از خرافات قدیمي در معرض تحقیر كھ در آن لوكیانوس، اراسموس، وولتر متفقًا خطر قرار د

او بھ بعضي از رھبران پرتغال اصرار كرد كھ در جریان این » .ھاي كور و متعصب را اعالم دارند توده
  .كرد، از دستگاه تفتیش افكار دست برندارند بحران، كھ ھمة تختھاي سلطنت را تھدید مي

شد، و تا حدودي ھم براي  بي كھ بھ لوزان نزدیك ميگیبن تا حدودي براي گریختن از ارتش فرانسة انقال
اینكھ در انگلستان تحت عمل جراحي قرار گیرد و از نزدیك خاطر شفیلد را بھ مناسبت درگذشت ھمسرش 

در آنجا لردشفیلد را چنان . از لوزان خارج شد و با شتاب بھ انگلستان رفت ١٧٩٣مھ  ٩تسكین بخشد، در 
بیمار پیش از ورود «: گیبن نوشت. سرعت از غم اندوه خود بھبود یافتھ استسرگرم سیاست دید كھ گویي ب

اش تقریبًا بھ  در این ھنگام خود تاریخنویس تسلیم پزشكان شد، زیرا ورم بیضھ» .پزشك معالجھ شد
  شده» برزگي یك بچة كوچك«

یك » .خزم ميمن با زحمت و بینزاكتي بسیار بھ این سو و آن سو «: او در این مورد نوشت… . بود
ولي این مانع . از بیضة بیمارش شد» مایع شفاف آبكي«جراحي باعث خارج شدن حدود چھار لیتر و نیم 

گیبن موقتًا آسوده شد و شام خوردن در . باز جمع شد، و یك جراحي دیگر بیش از سھ لیتر آن را خارج كرد
ژانویة  ١٣در . ار با عفونت ھمراه بودیك بار دیگر ورم بیضھ تجدید شد، كھ این ب. بیرون را از سرگرفت

رسید كھ گیبن بسرعت رو بھ بھبود  براي بار سوم عمل خارج كردن مایع انجام گرفت؛ بھ نظر مي ١٧٩۴
بھ . پزشك بھ او اجازه داد گوشت بخورد؛ گیبن مقداري گوشت مرغ خورده و سھ لیوان شراب آشامید. است

ژانویھ در سن پنجاه و  ١۶او در . ي كرد با تریاك تسكین بخشددل دردشدیدي مبتال شد، كھ مانند ولتر سع
  .شش سالگي درگذشت

  گیبن تاریخنویس -۴
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گیبن از نظر شخصیت ظاھري، خصوصیات اخالقي، یا فعالیتھاي زندگي منبع الھامي نبود؛ بزرگي وي 
اش كھ در  در قالب كتابش و در عظمت و جسارت فكر ایجاد چنین اثري، در ھنرمندي و صبر و حوصلھ

  .نوشتن آن بھ كار برد، و در ابھت و شكوه درخشان ھمة آنچھ كھ بھ وجود آورد نھفتھ بود

سبك گیبن تا آنجا كھ سخن طنز . درست بود) »درخشان«صفحات (اي كھ شریدن بھ كار برده بود  بلي، كلمھ
كرد، مگر در  مي آورد پرتو افشاني دھد، درخشان است، و ھرجا كھ روي مي آمیز و كنایي اجازه مي

نحوة نگارش تحت تأثیر مطالعاتش بھ فرانسوي و التیني . ساخت مواردي كھ تعصب دید وي را تیره مي
دانست، و  او كلمات سادة آنگلوساكسون را براي وقار و منزلت سبك خود مناسب نمي. قرار گرفتھ بود

ھایش را تند و تیز  تاسیت نوشتھمانند لیویوس تینوس كھ لحن ھجوآمیز  –نوشت  اغلب بھ سبك خطبا مي
او عبارات را با مھارت و شادابي . كرده باشد، و مانند برك كھ لطافت طبع پاسكال درخشانش ساختھ باشد

كرد كھ گاھي سبكش بھ یكنواختي  روي مي ولي در این راه چنان زیاده. ساخت باز متوازن مي یك شعبده
 –رسد، با دامنھ و شكوه موضوعي كھ انتخاب شده بود  ياگر سبك وي پرطمطراق بھ نظر م. شد نزدیك مي

تناسب  –یعني از ھم پاشیدگي ھزار سالة بزرگترین امپراطوریي كھ جھان تا آن وقت بھ خود دیده بود 
گناھان قابل بخشش سبكش در شیوة مردانة شرح وقایع، نیرومندي مباحث، توصیفھا و تصاویر . داشت

فشرد و فلسفھ را با تاریخ تزویج  اش، كھ یك قرن را دریك بند مي رانھآشكار كننده، و تلخیص كیمیا گ
  .شود كند، از نظر ناپدید مي مي

گیبن، كھ موضوعي بھ این وسعت را بھ عھده گرفتھ بود، خودرا در محدود داشتن دامنة آن موجھ 
اریخ ھنر، علوم، او ت» .جنگھا و ادارة امور ھمگاني موضوعھاي اصلي تاریخند«: گفت او مي. دانست مي

  و ادبیات را مستثنا داشت، و بھ این ترتیب مطلبي دربارة كلیساھاي سبك

ولي دانتھ را نادیده . از پترارك تجلیل بسیار كرد. گوتیك یا مساجد مسلمان و علوم و فلسفة عرب نگفت
رون وسطي تقریبًا ھیچ توجھي بھ وضع طبقات پایین و پیدایش صنعت در قسطنطنیھ و فلورانس ق. گرفت
اي بھ این  دیگر عالقھ) میالدي ۶۴١(در مورد تاریخ بیزانس، او پس از مرگ ھراكلیوس . نكرد

نتوانست این حقیقت مھم را بھ طور برجستھ نشان دھد كھ تا «امپراطوري نشان نداد؛ بھ عقیدة بري، او 
یز اھمیت آن را در زمین بود؛ و ن –قرن دوازدھم میالدي امپراطوري شرقي سنگر اروپا علیھ مشرق 

در چارچوب محدودیتھاي موجود خود، با مرتبط داشتن » .زمینة حفظ میراث تمدن یونان درك نكرد
معلولھا با علل طبیعي، و در آوردن مطالب و اطالعات بسیار حجیمي كھ در اختیارش بودند، بھ صورتي 

  .شد چیز باشد، بھ عظمت نایل قابل درك و دورنمایي كھ رھنمون مجموع ھمھ

او . اند اي از دانشند كھ بھ نور لطافت طبع روشن شده ھایش گنجینھ تبصره. فضل وي عظیم و مشروح بود
ھا، و قوانین را مورد  ھا، اوزان، اندازه ھا، سكھ ھاي دوران عتیق از جملھ جاده عمیقترین و درونیترین جنبھ

اند، ولي ھمان بري كھ اشتباھاتش  ح كردهگیبن مرتكب اشتباھاتي شد كھ كارشناسان اصال. مطالعھ قرار داد
او » .آور است اگر دامنة وسیع كارش را در نظر بگیریم، صحت مطالبش شگفت«: را متذكر شد افزود

اي كوچك از لحاظ موضوع و زمان و مكان  اي كھ خود را بھ منطقھ مانند تاریخنویسان حرفھ(توانست  نمي
براي انجام كار خود، خویشتن را بھ مطالب : ل بھ كاوش پردازددر منابع چاپ نشدة اصی) دارند محدود مي

داشت و آشكارا بعضًا بھ مراجع دست دوم مانند تاریخ ساراسنھا اثر آكلي یا تاریخ  چاپ شده محدود مي
كرد  شد؛ و بعضي از مراجعي كھ وي بھ آنھا استناد مي امپراطوران و تاریخ كلیسا اثر تیلمون متكي مي

او منابع خود را با شرح جزئیاتي صادقانھ اعالم . شوند ارزش بودن مردود دانستھ مي ياینك بھ سبب ب
كرد؛ بھ این ترتیب، ھنگامي كھ از حدود زماني كھ تیلمون مورد بحث  داشت، و از آنھا سپاسگزاري مي مي

د خداحافظي در اینجا باید با راھنماي بینظیر خو«: قرار داده بود پا فراتر گذاشت، در یادداشتي نوشت
  ».كنم

» فیلسوفان«گیبن از مطالعة خود دربارة تاریخ بھ چھ نتایجي رسید؟ او گاھي در قبول واقعیت پیشرفت از 
ما ممكن است بھ این استنتاج مطبوع رضایت دھیم كھ ھر دوران ثروت واقعي، «: كرد فرانسھ متابعت مي
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ولي او در » .دھد ، و ھنوز ھم افزایش ميسعادت، دانش، و شاید فضیلت نژاد بشر را افزایش داده است
و شاید ھم بھ این علت كھ وي جنگ و سیاست  - یافت لحظاتي كھ اوضاع را كمتر بروفق مراد مي

در واقع جز «: قضاوتش دربارة تاریخ چنین بود –ھاي تاریخ قرار داده بود  را بھ عنوان مایھ) واالھیات(
او در وقایع تاریخي نقشھ یا طرح خاصي  ».نیستز زیادي ثبت جنایات، حماقتھا، و بدبختیھاي بشر چی

  یافت، و معتقد بود كھ نمي

وقایع ثمرة علل رھبري نشده ھستند؛ و متوازي االضالع نیروھایي ھستند كھ مبدأ آنھا متفاوت، و نتیجة آنھا 
رسد كھ طبیعت انسان بھ حال تغییر نیافتھ  رویدادھا، بھ نظر مي كالئیدوسكوپدر ھمة این . ركب استم

بیرحمي، رنج، و بیعدالتي پیوستھ بشر را آزرده كرده است، و ھمیشھ ھم چنین خواھد . باقي مانده است
بشر باید از شھوات ھمنوعان خود ھراسناكتر «. اند كرد، زیرا اینھا در طبیعت و سرشت بشر نوشتھ شده

  ».گرگونیھاي عناصر طبیعيباشد تا از د

» فیلسوفان«گیبن، كھ فرزند دوران روشنگري بود، آرزو داشت كھ فیلسوف باشد، یا دست كم بھ سبك 
دوران روشنگري از تاریخنویس انتظار دارد تا حدي رنگ فلسفي و انتقادي بھ «. فرانسھ تاریخنویسي كند

ار نظرھاي فلسفي رشتة وقایعنگاري خود را قطع او عالقة زیادي داشت كھ با اظھ» .ھاي خود بدھد  نوشتھ
اما . صورتبندي كند» فلسفة تاریخ«ولي مدعي نبود بر آن باشد كھ تاریخ را تابع قوانین سازد، یا یك . كند

او تأثیر اوضاع جوي را بھ : گرفت اي مباحث اساسي، او موقع و وضع خاصي بھ خود مي دربارة پاره
پذیرفت؛ بھ نفوذ  داشت، و نژاد را بھ عنوان یك عامل تعیین كننده نمي مراحل نخستین تمدن محدود مي

ھا بھ خصوصیات اخالقي یك  در زندگي انساني مھمترین صحنھ«. مردان استثنایي تا حدودي قایل بود
ھاي جسم و وجود  ھا یكي از رشتھ غالب شدن خلق وخویي تند و زننده برتن… . بازیگر واحد بستگي دارد

وقتي كھ طایفة قریش امكان آن را داشت » .است باعث جلوگیري یا تعلیق بدبختي ملتھا شود یك فرد ممكن
اگر » .توانست تاریخ جھان را تغییر دھد نیزة یك عرب مي«را بھ قتل برساند، ] ص[محمد] حضرت[كھ 

رد تاخت ، امكان داشت مسلمانان ھمة اروپا را مو)م٧٣٢(شارل مارتل مورھا را در تور شكست نداده بود 
شد، و ممكن بود شاگردان آن، بھ مردمي  تفسیر قرآن اینك در مدارس آكسفرد تدریس مي«. و تاز قرار دھند

قلمرو مسیحیت، براثر نبوغ و اقبال . را نشان دھند] ص[محمد] حضرت[ختنھ شده، تقدس و درستي وحي 
اعالي نفوذ را بر عصر خود داشتھ ولي فرد استثنایي براي اینكھ حد » .یك فرد، از این مصایب نجات یافت

شجاعت شخصي، بجز در شعر یا داستانھاي عشقي، از «اثرات . باشد، باید برحمایتي وسیع استوار باشد
آنجا غیرقابل توجھ است كھ پیروزي باید منوط بھ میزان مھارت در متحدكردن و ھدایت احساسات تند تودة 

  ».مردم براي خدمت بھ یك فرد واحد باشد

القوانین  توان واالترین كتاب قرن ھجدھم، و روح وي ھم، انحطاط و سقوط امپراطوري روم را ميبر ر
توانست از نظر اثر  این كتاب با نفوذترین كتاب آن قرن نبود و نمي. مونتسكیو را نزدیكترین رقیب آن شمرد

ولي بھ . انت برابري كندبر تاریخ با قرارداد اجتماعي روسو، یا ثروت ملل ادم سمیث، یا نقد عقل محض ك
  اي  عنوان یك اثر ادبي در زمان و نوع خود، نمونھ

آید كھ گیبن چگونھ توانست چنین شاھكاري عرضھ  وقتي این سؤال براي ما پیش مي. واالتر از خود نداشت
بر طلبي با پول، فراغت، و توانایي بود؛ و این سؤال  شویم كھ علت آن، تركیب اتفاقي جاه كند، متوجھ مي
یكي دیگر از تاریخنویسان روم بھ نام . آید كھ این تركیب چھ وقت دوباره تكرار خواھد شد ایمان پیش مي

ھیچ گاه اثري برتر از اثر گیبن «بار تولد نیبور عقیده داشت كھ چنین تركیبي ھرگز تكرار نخواھد شد، و 
  ».پدید نخواھد آمد

VI – چترتن و كوپر  
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محبوبترین شاعر زندة انگلیسي چارلز چرچیل باشد؟  ١٧۶٠كرد كھ در  يدر این ھنگام چھ كسي تصور م
او، كھ فرزند یك روحاني بود و خودش نیز بھ مقام كشیشي كلیساي انگلیكان تعیین شده بود، بھ لذات 

مند بود، ھمسر خود را رھا كرد، قرض باالآورد، و شعري كھ زماني مشھور بود و روشیاد نام  عالقھ
كھ بھ او امكان داد قروضش را بپردازد، براي ھمسرش یك مقرري تعیین كند، و ) ١٧۶١(داشت سرود 

شعر او نام خود را از » .در لباسي آشكارا غیر روحاني، بھ عنوان یك آدم اھل دل بھ فعالیت بپردازد«
ر كوینتوس روسكیوس، كھ در دوران قیصر بر تئاتر روم حكمفرمایي كرده بود، بھ دست آورد؛ در این شع

گرفتند، و بر اثر آن گریك ناچار شد دست و پاي خود را  بازیگران درجة اول لندن مورد ھجو قرار مي
» .مانند گوزن تیرخورده، در اطراف شھر در تكاپو بود«ھاي وي  جمع كند؛ یكي از قربانیان ھجویھ

ث بریتن بھ او كمك چرچیل در انجام مراسم مستھجن دیر مدمنم باویكلس ھمگام بود، در نوشتن نشریة نور
كرد، و براي سھیم بودن در تبعید ویلكس بھ فرانسھ رفت؛ ولي در بولوني از فرط میخوارگي و با  مي
  ).١٧۶۴(درگذشت » بیتفاوتي اپیكوري«

یك روحاني دیگر بھ نام تامس پرسي بھ آنچھ كھ فرقة روحانیش از او انتظار داشت عمل كرد، در ایرلند 
 –ھاي شعر قدیم او شد  كھ یكي از منابع بازمانده(نجات دادن یك نسخة خطي كھنھ اسقف درومور شد، و با 

این اشعار، . خواست آن را بسوزاند، اثري بر ادبیات اروپا گذاشت ، از دست یك كلفت خانھ، كھ مي)١٧۶۵
وحیة مانده بودند، مورد توجھ صاحبان خاطرات قدیمي قرار گرفتند و ر كھ از انگلستان قرون وسطي باقي

و خلق و خوي كالسیك قرار گرفتھ ) راسیونالیسم(رمانتیك را، كھ مدتي چنان مدید تحت نفوذ خردگرایي 
وردزورث تاریخ پیدایش . بود، تشویق كردند تا منویات خود را در اشعار، داستان، و ھنر نشان دھد

مكفرسن، اشعار چترتن، قصر اوشن . ھا دانست نھضت رمانتیك در ادبیات انگلستان را انتشار این بازمانده
اثر بكفرد ھمگي نداھاي گوناگوني بودند » دیر فانتیل«اثر والپول، و واثق و » ستراوبري ھیل«اوترانتو و 

براي مدتي، قرون . كھ با یكدیگر ھماواز شده و فریاد احساس، اسرار ورموز، و خیالپردازي سرداده بودند
  . وسطي روح عصر جدید را بھ خود گرفت

چترتن تالش خویش را براي آشنا كردن خود با قرون وسطي، با تدقیق در طومارھاي پوستي كھ  تامس
این پسر بچة حساس و داراي قدرت تخلیل كھ در . عمویش در یكي از كلیساھاي بریستول یافتھ، آغاز كرد

خود بزرگ ، كمي پس از مرگ پدرش، در آن شھر بھ دنیا آمده بود، در دنیایي از تخیالت تاریخي ١٧۵٢
او یك فرھنگ لغات آنگلوساكسون را مطالعھ كرد، اشعاري سرود كھ بھ نظر خودش بھ زبان قرن . شد

او این اشعار را بھ تامس . مري ردكلیف یافتھ است پانزدھم بودند، و وانمود كرد آنھا را در كلیساي سنت
در سن ھفدھسالگي مقداري از  ،١٧۶٩در . داد راولي، یك راھب تخیلي مربوط بھ قرن پانزدھم، نسبت مي

را نزد ھوریس والپول، كھ خودش پنج سال پیش از آن واترانتو را بھ عنوان یك اثر » اشعار راولي«این 
ھاي  والپول از این اشعار تمجید كرد و خواھان سروده. اصیل قرون وسطایي منتشر كرده بود، فرستاد

. راي یافتن یك ناشر و شغلي پردرآمد در لندن شدچترتن بازھم فرستاد، و خواستار كمك ب. بیشتري شد
. گري و ویلیام میس گذاشت، و ھر دو آنھا اعالم كردند كھ اشعار جعلیند والپول اشعار را در اختیار تامس

و بھ او » بھ ھیچ وجھ در مورد اصالت نسخ خطي قانع نشده بودند؛«والپول بھ چترتن نوشت كھ این ادبا 
سپس والپول بھ پاریس . ھ نتواند خرج خود را درآورد، سرودن شعر را كنار بگذارداندرز داد تا ھنگامي ك

چترتن سھ بار كتبًا آنھا را خواست، و سھ ماه طول كشید تا . رفت و فراموش كرد كھ اشعار را پس بفرستد
  .این اشعار بھ دستش رسیدند

او مقاالتي . بروك درھوبرن گرفتو یك اطاق زیرشیرواني در خیابان ) ١٧٧٠آوریل (شاعر بھ لندن رفت 
ولي چنان   فرستاد، و بعضي از اشعار راولي را بھ نشریات گوناگون مي  نوشت، بھ طرفداري از ویلكس مي
سعي كرد . توانست مخارج خود را با آن تأمین كند كھ نمي) پني ٨ھر شعر (شد  دستمزد كمي بھ او داده مي

اوت وي  ٢٧در . رتي افریقایي بھ دست آورد، ولي موفق نشدشغلي بھ عنوان كمك جراح در یك كشتي تجا
  :آمیز در تودیع با جھان نوشت یك شعر طعنھ

  ھاي ملوث آجر بریستولیا، خداحافظ توده
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  !دوستداران ثروت، ستایشگران تزویر

  شما پسري را تحقیر كردید كھ بھ شما آوازھاي عتیق داد،

  .را پرداختیدو با تمجید توخالي خود، بھاي آگاھي از آن 

  خداحافظ، شما زعماي احمقھاي شكمپرست،

  !كھ طبیعتتان شما را براي آلت فساد شدن مناسب كرده است

  از حركت بایست. روح دردمندم –! خداحافظ مادرم

  !و نگذار امواج بزرگ پریشان حواسي بر روي من درغلتند

  خدایا، ھنگامي كھ من دیگر در اینجا زنده نیستم، رحم كن،

  .آخرین عمل درماندگي را ببخش و این

در گورستان فقرا بھ خاك . گذشت سال و نھ ماه از عمر وي مي ھفده. سپس با خوردن ارسنیك خود را كشت
  .سپرده شد

اگر او بھ جاي اینكھ این اشعار را اصیل بخواند، آنھا را تقلید . اشعار او اینك در دو جلد كتاب مندرجند
با » اشعار راولي«اي از قطعات  نوان یك شاعر شناختھ شود؛ زیرا پارهخوانده بود، امكان داشت بھ ع

توانست ابیات ھجوآمیزي بنویسد  نوشت، مي وقتي با نام خود شعر مي. كنند بیشتر اشعار اصیل برابري مي
در ھفده بیتي كھ  –تر از ھمھ  گزاینده –، یا »متودیست«كردند، مانند شعري بھ نام  كھ تقریبًا پوپ رقابت مي

ھاي  ھنگامي كھ دستنوشتھ. احساس مورد حملة شدید قرار گرفتھ بود آن والپول بھ عنوان یك متملق بي
منتشر شدند، تنظیم كنندة اشعار والپول را متھم كرد كھ تا حدودي مسئول مرگ  ١٧٧٧باقیماندة وي در 

است تا بھ یك شیاد كرده  والپول یھ این عنوان از خود دفاع كرد كھ احساس تعھدي نمي. شاعر است
بعضي از افراد خوش قلب مانند گولد سمیث اصرار داشتند كھ این اشعار واقعیند؛ . سرسخت كمك كند

عجیب است . ام این عجیبترین جواني است كھ من از او اطالع یافتھ»  :جانسن بھ رفیقش خندید، ولي گفت
نام آدونائیس مختصرًا خاطرة این جوان شلي در شعر خود بھ » .كھ چگونھ پسرك این چیزھا را نوشتھ است

  .را تجدید كرد، و كیتس شعر خود بھ نام اندیمیون را بھ یاد وي نوشت

. ھاي قرون وسطي و ارسنیك رھایي جست چترتن از واقعیات خشونتبار بریستول و لندن از طریق افسانھ
گي روستایي، ایمان مذھبي؛ و ویلیام كوپر از لندني كھ جانسن آن را دوست داشت گریخت و بھ سادگي زند

پدر بزرگش از اتھام قتل نفس تبرئھ شد و منصب قضا یافت؛ پدرش یك روحاني . جنون ادواري روي آورد
وقتي ویلیام شش سالھ . اي بود كھ جان دان را بھ وجود آورده بود انگلیكان بود؛ مادرش ھم از ھمان خانواده

آمیز خود براي فرزندش از خویش بھ  از نگراني محبتبود، مادرش درگذشت و خاطراتي دلتنگ كننده 
جاي گذارد؛ پنجاه و سھ سال بعد، وقتي یكي از عموزادگان تصویري قدیمي از مادرش را نزد وي فرستاد، 

آورد تا بیم و  ویلیام در شعري پراحساس، خاطرة تالشھایي را تجدید كرد كھ اغلب مادرش بھ عمل مي
  .ساختند برطرف كند دكیش را تیره و تار ميھراسي را كھ شبھاي دوران كو

او، كھ از دستاني چنان پرعطوفت خارج شده بود، در سن ھفتسالگي بھ یك مدرسة شبانھ روزي رفت، و 
كار خفتباري بھ او مضایقھ  در آنجا بھ صورت پادو كمروي یك گردن كلفت زورگو، كھ از ارجاع ھیچ

در . سالھا ناچار بود تحت نظر یك چشم پزشك قرار داشتھ باشد بھ تورم چشم مبتال شد، و. كرد، درآمد نمي
در ھفدھسالگي یك دوران خدمت سھ سالھ را . ، در سن دھسالگي، بھ مدرسة وستمینستر فرستاده شد١٧۴١

pymansetareh@yahoo.com



در این ھنگام براي ماجراھاي عاشقانھ . بھ عنوان منشي در دفتر یك مشاور حقوقي در ھوبرن آغاز كرد
كرد، این دختر بت  ؛ چون دختر عمویش بھ نام ثیودورا كوپر ھمان نزدیكیھا زندگي ميرشد كافي یافتھ بود

در بیست و یك سالگي درمیدل تمپل سكنا گزید، و در بیست و سھ سالگي اجازة . خوابھاي طالیي ویلیام شد
  كرد، آمد و در برابر دادگاه احساس كمرویي و كمدلي مي او، كھ از رشتة حقوق بدش مي. وكالت یافت

  

  ھا، لندن گالري ملي چھره. ویلیام كوپر: جورج رامني
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دچار حالت افسردگي خاطر شد، و وقتي پدر ثیودورا بر دخترش منع كرد كھ دیگر با پسر عمویش آمد و 
كوپ دیگر ھرگز او را ندید، ھرگز او را از یاد نبرد، . رفتي نداشتھ باشد، این افسردگي خاطر شدت یافت

.و ھرگز ازدواج نكرد

یابد، از پاي درآمد، مشاعرش مختل شد، و سعي ، او كھ ناچار شده بود در مجلس اعیان حضور ١٧۶٣در 
پس از ھجده ماه مرخص شد، . دوستانش او را بھ یك تیمارستان در سنت آلبنز فرستادند. كرد خود را بكشد

مایل «گفت اكنون  اي در ھانتینگدن در نزدیكي كیمبریج در پیش گرفت؛ مي و زندگي تقریبًا انزواطلبانھ
او معتقدات كالوني را جزء بھ » .اي داشتھ باشد عیسي ارتباط و مراوده نیست با ھیچ كس جز خداوند و

اي  براثر یك اتفاق میمون، با خانواده. جزء پذیرفت، و دربارة رستگاري و عذاب جاوداني بسیار فكر كرد
این خانواده عبارت بود از . آورد برخورد كرد كھ مذھبشان بھ جاي ترس، آرامش و مھرباني با خود مي

كوپر پدر خانواده را . ي انوین، كھ یك روحاني بود، ھمسرش مري، پسرش ویلیام، و دخترش سوزانامورل
او در وجود خانم انوین، كھ ھفت سال . كرد بھ ادمز كشیش در داستان جوزف اندروز اثر فیلدینگ تشبیھ مي

كردند  ر و برادر رفتار ميخانم انوین و دخترش با ویلیام بھ عنوان پس. از او بزرگتر بود، مادر دومي یافت
مند  آوردند كھ او را واداشت تقریبًا، دوباره بھ زندگي عالقھ اي بھ عمل مي و از او مراقبتھاي ظریف و زنانھ

و در زندگي سادة آنھا شفا ) ١٧۶۵(او این كار را كرد . آنھا از وي دعوت كردند نزد آنھا زندگي كند. شود
  .یافت

بیوة او و دخترش، در . ط از اسب كشتھ شد، این سعادت یكباره بھ پایان رسیدوقتي پدرخانواده بر اثر سقو
بردند، بھ اولني در باگینگم شر نقل مكان كردند تا نزدیك جان نیوتن،  حالي كھ كوپر راھم با خود مي

این واعظ كوپر را وادار كرد كھ در عیادت از بیماران و نوشتن سرودھاي مذھبي . روحاني شھیر، باشند
  :داراي ابیات مشھوري بود» سرودھاي مذھبي اولني«یكي از این . ھ او بپیونددب

  كند خداوند بھ طریقي مرموز حركت مي

  تا عجایب خود را بھ حیطة عمل درآورد؛

  گذارد، او جاي پاي خود را بردریا مي

  .شود و برروي طوفان سوار مي

انش را از حال تعادل خارج كرده بود، بیم و تني چند از پیرو«ولي موعظات نیوتن دربارة آتش دوزخ، كھ 
خداوند ھمیشھ براي من «: گفت كوپر مي. ھراس مذھبي شاعر را بھ جاي آنكھ كاھش دھد، تشدید كرد

بینم كھ نیش خود را، با درآوردن آن در قالب عیسي مسیح، از  آور است، مگر ھنگامي كھ او را مي رعب
مانع ازدواج ) ١٧٧٣(ھاد ازدواج كرد، ولي حملة دیگري از جنون او بھ خانم انوین پیشن» .دست داده است

نیوتن از اولني عزیمت كرد، و تقدس كوپر  ١٧٧٩در . آمیز، بھبود یافت پس از سھ سال توجھ محبت. شد
  .اعتدال بیشتري یافت

١٠- ١١٠١  

لیدي . گاه دارندزنان دیگري بھ مري انوین كمك كردند تا شاعر را با امور و مسایل اینجھاني در تماس ن
اوستین، كھ بیوه ولي اھل دل بود، از خانة خود در لندن دست كشید، بھ اولني آمد، با خانوادة انوین رفت و 

شد  آوري مي آورد كھ در آن مدتھا تمام حواس متوجھ وقایع حزن  آمد برقرار كرد، و بھ جایي شادي و نشاط
ود كھ داستاني را براي كوپر تعریف كرد كھ شاعر آن را ھمین خانم ب. دادند كھ گاه گاه در زندگي روي مي

حاوي وقایعي مانند اسب سواري پرسروصدا و خالف » سرگذشت سرگرم كنندة جان گیپلین«بھ صورت 
یك . ھا فرستاد یكي از دوستان خانواده این شعر تفریحي را براي یكي از روزنامھ. میل خودش درآورد
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ر دروري لین گرفتھ بود، در آنجا آن را خواند؛ این شعر نقل محافل لندن بازیگر، كھ جاي گریك را در تئات
در . گاه خود را بھ عنوان یك شاعر، جدي تلقي نكرده بود او ھیچ. شد، و كوپر نخستین مزة شھرت را چشید

ن ولي در بارة چھ موضوعي؟ لیدي اوستی. داري بنویسد این ھنگام لیدي اوستین بھ او اصرار كرد آثار مایھ
داد، بھ كوپر مأموریت داد  ھرچھ كھ باشد؛ و در حالي كھ با دست نیمكت راحتي را نشان مي  گفت دربارة

كرد، خشنود شده بود؛ اثر خود بھ نام  كوپر از اینكھ زني دلفریب بھ او امر مي. در توصیف آن شعر بسراید
ز جنگ و سیاست و كشمكشھاي منتشر شد، در میان مردمي كھ ا ١٧٨۵این اثر، كھ در . وظیفھ را نوشت

دربارة یك » كتاب«نوشتن یا خواندن شش . زندگي شھري خستھ شده بودند، با حسن قبول روبھ رو شد
داشتھ باشد؛ » پسر«نیمكت راحتي وظیفة شاقي است، مگر اینكھ انسان اخالقیاتي شبیھ بھ اخالقیات كربیون 

او پس از اینكھ . شروع قرار دھد  عنوان یك نقطة كوپر بھ قدركافي عاقل بود كھ این موضوع را تنھا بھ
نیمكت راحتي را بھ نقطة اوج یك تاریخچة فكاھي دربارة صندلي قرار داد، آھستھ وارد موضوع مورد 

خداوند نقاط «: توان آن را در مشھورترین بیت شاعر بھ این شرح خالصھ كرد عالقة خود شد، كھ مي
شوند، او  شاعر اذعان داشت كھ ھنر و فصاحت در لندن بارور مي» .خارج از شھر، و بشر شھر را ساخت

دنیا را   كند و اینك ھمة گیري مي را اندازه) اتم(یك ذره «كرد، و از علم، كھ  از رنلدز و چتم تمجید مي
اي  كرد كھ براي پاره را سرزنش مي] لندن[» ملكة شھرھا«در شگفت بود؛ ولي او » احاطھ كرده است،

» مختلسین طالي ملت«كند، در حالي كھ عنوان و افتخار بر  مجازات مرگ مقرر مي سرقتھاي كوچك
  :گفت مي. دارد ارزاني مي

  خواھد در بیاباني وسیع، مسكني آه، چقدر دلم مي

  .اي با وسعت بیپایان داشتھ باشم و سایھ

  كھ در آنجا خبر ظلم و فریب،

  و جنگھاي ناموفق یا موفق

  شم درد گرفتھ،دیگر اصًال بھ من نرسد، گو

  و روحم رنجور شده، از خبري كھ ھر روز

  رسد، دربارة بدیھا و ستمھایي كھ دنیا از آن پر است، بھ من مي

لیدي . زنان دیگري بھ مري انوین كمك كردند تا شاعر را با امور و مسایل اینجھاني در تماس نگاه دارند
دست كشید، بھ اولني آمد، با خانوادة انوین رفت و اوستین، كھ بیوه ولي اھل دل بود، از خانة خود در لندن 

شد  آوري مي آورد كھ در آن مدتھا تمام حواس متوجھ وقایع حزن  آمد برقرار كرد، و بھ جایي شادي و نشاط
ھمین خانم بود كھ داستاني را براي كوپر تعریف كرد كھ شاعر آن را . دادند كھ گاه گاه در زندگي روي مي

حاوي وقایعي مانند اسب سواري پرسروصدا و خالف » رگرم كنندة جان گیلپینسرگذشت س«بھ صورت 
یك . ھا فرستاد یكي از دوستان خانواده این شعر تفریحي را براي یكي از روزنامھ. میل خودش درآورد

بازیگر، كھ جاي گریك را در تئاتر دروري لین گرفتھ بود، در آنجا آن را خواند؛ این شعر نقل محافل لندن 
در . گاه خود را بھ عنوان یك شاعر، جدي تلقي نكرده بود او ھیچ. د، و كوپر نخستین مزة شھرت را چشیدش

ولي در بارة چھ موضوعي؟ لیدي اوستین . داري بنویسد این ھنگام لیدي اوستین بھ او اصرار كرد آثار مایھ
داد، بھ كوپر مأموریت داد  ميھرچھ كھ باشد؛ و در حالي كھ با دست نیمكت راحتي را نشان   گفت دربارة

كرد، خشنود شده بود؛ اثر خود بھ نام  كوپر از اینكھ زني دلفریب بھ او امر مي. در توصیف آن شعر بسراید
منتشر شد، در میان مردمي كھ از جنگ و سیاست و كشمكشھاي  ١٧٨۵این اثر، كھ در . وظیفھ را نوشت

دربارة یك » كتاب«نوشتن یا خواندن شش . رو شد زندگي شھري خستھ شده بودند، با حسن قبول روبھ
داشتھ باشد؛ » پسر«نیمكت راحتي وظیفة شاقي است، مگر اینكھ انسان اخالقیاتي شبیھ بھ اخالقیات كربیون 
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او پس از اینكھ . شروع قرار دھد  كوپر بھ قدركافي عاقل بود كھ این موضوع را تنھا بھ عنوان یك نقطة
اوج یك تاریخچة فكاھي دربارة صندلي قرار داد، آھستھ وارد موضوع مورد  نیمكت راحتي را بھ نقطة

خداوند نقاط «: توان آن را در مشھورترین بیت شاعر بھ این شرح خالصھ كرد عالقة خود شد، كھ مي
شوند، او  شاعر اذعان داشت كھ ھنر و فصاحت در لندن بارور مي» .خارج از شھر، و بشر شھر را ساخت

دنیا را   كند و اینك ھمة گیري مي را اندازه) اتم(یك ذره «كرد، و از علم، كھ  چتم تمجید مياز رنلدز و 
اي  كرد كھ براي پاره را سرزنش مي] لندن[» ملكة شھرھا«در شگفت بود؛ ولي او » احاطھ كرده است،

» ملتمختلسین طالي «كند، در حالي كھ عنوان و افتخار بر  سرقتھاي كوچك مجازات مرگ مقرر مي
  :گفت مي. دارد ارزاني مي

  خواھد در بیاباني وسیع، مسكني آه، چقدر دلم مي

  .اي با وسعت بیپایان داشتھ باشم و سایھ

  كھ در آنجا خبر ظلم و فریب،

  و جنگھاي ناموفق یا موفق

  دیگر اصًال بھ من نرسد، گوشم درد گرفتھ،

  و روحم رنجور شده، از خبري كھ ھر روز

  رسد، ستمھایي كھ دنیا از آن پر است، بھ من ميدربارة بدیھا و 

كرد كسي  او از تجارت برده سخت ناراحت بود، نداي او از نخستین نداھایي در انگلستان بود كھ محكوم مي
  :را كھ

  ھمنوع خود را بھ خاطر پوست بدنش،

  داند؛ كھ ھمرنگ پوست خودش نیست، گناھكار مي

  …و چون قدرت ظلم كردن دارد

  .دارد عنوان شكار قانوني خود محكوم مياو را بھ 

  بیند پس بشر چیست؟ كدام انسان كھ این را مي

  و احساسات انساني دارد

  شود؛ از فكر اینكھ خود او نیز بشر است، شرمسار و سرافكنده نمي

  ».معایبت، تو را دوست دارم  انگلستان، با ھمة«: با این وصف، چنین بھ مطلب خود پایان داد

این عیوب كاھش  كرد كھ اگر انگلستان بھ سوي مذھب و زندگي روستایي باز گردد، ھمة ياو احساس م
یعني او لندن را، كھ در آن  - » اي بودم كھ از گلھ خارج شده باشد من چون گوزن تیر خورده«. یابند مي
بھ نقاط . ود، ترك گفتھ و در ایمان و طبیعت تشفي یافتھ ب»زنند فواحش با آرنج خود ما را بھ كناري مي«

» .كند مسطح، راه پرپیچ و خم خود را طي مي  آھستھ از جلگة«اوز را ببینید كھ   رودخانة! روستایي بیایید
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احشام آرام، كلبة دھقاني و خانوادة سالم و نیرومند آن، و برج كلیساي دھكده را، كھ حاكي از اندوه و امید 
در نقاط روستایي، ھر فصل از . پرندگان را بشنوید است، ببینید؛ صداي شرشر آبشارھا و چھچة بامدادان

راه رفتن در برف و . خود شادي خاصي دارد؛ بارانھاي بھاره نعمتي است، و برف زمستاني تمیز است
  !شدن گرد آتش شامگاھان چقدر مطبوع است سپس جمع

ن نزدیكي بود، او بھ وستن اندروود، كھ در آ ١٧٨۶در . كوپر پس از وظیفھ كمتر چیز با ارزشي نوشت
خانم انوین بھ حملة فلج دچار شد و  ١٧٩٢در . در آنجا شش ماه دیگر بھ جنون مبتال بود. نقل مكان كرد

كوپر ھمان طور از او پرستاري كرد . مدت سھ سال بھ صورت یك فرد علیل و عاجز بھ زندگي ادامھ داد
تقدیم بھ «كوپر این ابیات را تحت عنوان   كھ خانم انوین از او پرستاري كرده بود؛ و در ماه آخر عمر او،

  :نوشت» مري انوین

  جعد زلفان نقره فامت، كھ زماني خرمایي و روشن بودند،

  در نظر من ھنوز از اشعة زرین آفتاب مشرق زمین

  زیباتر است،

  !مري عزیزم

وب كرده ، كھ فشار ناشي از نگراني و كار ناموفقیت آمیزش در ترجمة آثار ھومر او را مغل١٧٩۴در 
از این وضع بھبود یافت، و یك . بود، بار دیگر كارش بھ جنون كشید، و سعي كرد خودرا از میان ببرد

مري انوین  ١٧٩۶دسامبر  ١٧ولي در . لیره او را از فشار مالي رھایي بخشید ٣٠٠مقرري دولتي بھ مبلغ 
  .كرد درگذشت، و كوپر كامًال احساس گمگشتگي و پریشانخاطري مي

روزھاي آخر عمر . اي در وجود خواھر ثیودورا بھ نام لیدي ھریت كوپر ھسكث یافتھ بود ت تازهاو دوس
  .در سن شصت و ھشت سالگي درگذشت ١٨٠٠آوریل  ٢۵او در . وي آكنده از ھراسھاي مذھبي بودند

بھ در زمینة شعر، . كوپر در ادبیات بھ نھضت رمانتیك، و در زمینة مذھب بھ نھضت انجیلي تعلق داشت
سلطنت پوپ پایان داد و، زمینھ را براي وردزورث آماده ساخت؛ او نوعي طبیعي بودن فرم و صمیمیت 
احساس را وارد شعر كرد كھ جلو دوبندیھاي تصنعي را، كھ عصر طالیي ادبیات در انگلستان رواج داده 

ناخوشایند مجسم  اعتقادات مذھبیش از لحاظ اینكھ تصویري از خدایي انتقامجو و دوزخي. بود، گرفت
با این وصف، امكان دارد كھ ھمین معتقدات مذھبي، بھ اضافة . داشتند، براي او در حكم مصیبتي بودند مي

در طول تمام اندوھھا » گوزن تیرخورده«غرایز مادري، بوده باشند كھ آن زنان مھربان را واداشتند از این 
  .و تیره روزیھایش توجھ كنند

VII – آلیور گولدسمیث  

نیز ماجراھاي غم انگیزي داشت، ولي این ماجراھا براثر معتقدات مذھبي سادیستي تشدید » پال بیچاره«
پدرش كمك كشیش كم . نشدند، بلكھ با پیروزیھایي در زمینة نثر و نظم و صحنة نمایش، كاھش یافتند

ورزي بھ االھیات، سالي اي در ایرلند بود كھ با افزودن كشا منزلتي وابستھ بھ كلیساي انگلیكان در دھكده
، كمك كشیش بھ سمت كشیشي كیلكني وست )١٧٣٠(وقتي آلیور دو سال داشت . لیره در آمد داشت ۴٠

 –اي واقع در كنار یك جادة اصلي در نزدیكي لیسوي نقل مكان كرد  منصوب شد، و این خانواده بھ خانھ
نظر داشت، كھ بھ اوبرن تغییر نام پیدا  بعدًا وقتي گولدسمیث دھكدة متروك را نوشت، ھمین لیسوي را در

  .كرد
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آلیور بھ یك سلسلھ مدارس ابتدایي رفت؛ و از ھمة خاطرات خود آنچھ را كھ بھتر از ھمھ بھ یادداشت، یك 
توانست جنگھایي را كھ در آنھا شركت كرده بود   گاه نمي افسر تداركات ارتش بود كھ معلم شده بود و ھیچ

در سن . كرد ھاي جالبي دربارة اجنھ، پریان، و ارواح تعریف مي عین حال، قصھفراموش كند؛ ولي، در 
ھایي كھ بھ صاحب یك  نھسالگي نزدیك بود آلیور از آبلھ بمیرد، و این بیماري بھ یكي از نازیباترین چھره

رگر در پانزدھسالگي بھ عنوان یك دانشجوي كا. روح دوستداشتني داده شده بود، لطمة بیشتري وارد كرد
داد، و از دست یك  پوشید، كارھاي پادویي انجام مي وارد ترینیتي كالج در دوبلن شد، لباس مشخصي مي

اي براي رفتن بھ امریكا بیابد؛ ولي  بھ كورك گریخت، و در صدد بود وسیلھ. كشید معلم جابر عذاب مي
آلیور در زمینة آثار . زگرداندبرادر بزرگش، ھنري، خود را بھ او رسانید و وي را با حیلھ بھ دانشكده با

  ھذا توانست  مع. گرفت چیز فرانمي  كرد، ولي در زمینة علوم ھیچ كالسیك خوب پیشرفت مي

  

  لندن. ھا، آلیور گلدسمیث گالري ملي چھره: استودیو رنلدز

  .دانشنامة دورة لیسانس را بگیرد

شیدن شلوار سرخرنگ اسقف را بھ براي انتصاب بھ یك شغل كوچك روحاني تقاضاي كار كرد، ولي با پو
وقتي تقاضایش رد شد، معلمي پیشھ كرد، با شاگردان خود بھ نزاع پرداخت، و بار دیگر راه . حیرت آورد

لیره بھ او قرض داد تا بھ لندن  ۵٠یكي از عموھایش دخالت كرد و . كورك و امریكا را در پیش گرفت
خویشاوندانش از این بیخاصیتي و بیكفایتي او دچار . ختآلیور ھمة این پول را در یك قمارخانھ با. برود

آوري شد تا خرج تحصیل او  پولي جمع. نوازي، و آوازھاي او بودند یأس شدند، ولي مجذوب بشاشت، فلوت
او پیشرفتي كرد، ولي بدون گرفتن . را در رشتة پزشكي در دانشگاه ادنبورگ و سپس درلیدن تأمین كند

در سر دروس روئل در رشتة ) گوید بھ طوري كھ خودش مي(در پاریس . كشید دانشنامھ، از تحصیل دست
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روي در فرانسھ، آلمان، سویس، و شمال ایتالیا كرد  سپس سر فرصت شروع بھ پیاده. شیمي حضور یافت
آورد، و دم در   نواخت، گاه گاه غذایي بھ دست مي ؛ در مجالس رقص روستایي فلوت خود را مي)١٧۵۵(

  .بھ انگلستان بازگشت ١٧۵۶گرفت در ژانویة  قھ ميھا صد صومعھ

گیري كرد، در یك مدرسھ در  ھاي چاپي سمیوئل ریچاردسن را غلط در لندن بھ طبابت پرداخت، نمونھ
ساري بھ تدریس مشغول شد، و سپس در لندن بھ عنوان یك نویسندة مزدور استقرار یافت؛ كارھاي پراكندة 

. وي ظرف چھار ھفتھ اثري تحت عنوان زندگي ولتر نوشت. نوشت يكرد براي مجالت مطلب م ادبي مي
او دادزلي را واداشت كھ اثر كم عمقش را تحت عنوان پژوھشي دربارة وضع یادگیري اشخاص  ١٧۵٩در 

اظھار نظرھایي كھ دراین اثر دربارة مدیران تئاتر شده بود، رنجشي . مبادي آداب در اروپا منتشر كند
در این نوشتھ استدالل شده بود كھ دورانھاي ادبیات خالق منجر بھ این . اد كردندپایدار در گریك ایج

شوند كھ دورانھاي انتقاد بھ دنبال داشتھ باشند، و این انتقادات قواعدي از نحوة عمل آفرینندگان آثار ادبي  مي
. نگنا قرار دھندشوند كھ سبك و نیروي تخیل شاعران جدید را در ت كنند و منجر بھ این مي استنتاج مي

  .در چنین وضعي بود ١٧۵٩گولدسمیث عقیده داشت كھ اروپا در سال 

كرد،  براي نشریة پابلیك لجر، كھ نیوبري آن را منتشر مي» ھاي چیني نامھ«یك سال بعد، وي تعدادي 
طرح قضیھ بھ ھیج وجھ تازگي نداشت و . تحت عنوان تبعة دنیا منتشر شد ١٧۶٢ھا در  این نامھ. نوشت

ھاي اروپاییان را گزارش  عبارت بود از تجسم یك مسافر شرقي كھ با احساس سرگرمي و دھشت، شیوه
نویسد،  ھایي كھ براي یكي از دوستانش در كشور خود مي چي آلتانگي در نامھ بھ این ترتیب، لین. كند مي

گولدسمیث این كتاب . كند طلبي، و توطئھ توصیف مي نظم و ترتیب حرص، جاه اروپا را بھ یك جوالنگاه بي
سبك او را از روي سادگي زبان، ) ھا مركز تجمع روزنامھ(را بینام منتشر كرد، ولي اھالي خیابان فلیت 

كرد، بھ محلة  اینك كھ شھرت خود را احساس مي. توصیفات سرزنده، و لحن دوستداشتني آن شناختند
از جانسن » ھاي چیني نامھ«، كھ در او. نقل مكان كرد) »و این آفیس كورت« ۶منزل شمارة (بھتري 
  تعریف

. بھ شام دعوت كند) اش آن طرف خیابان بود كھ خانھ(نویس را  كرده بود، بھ خود جرأت داد كھ این فرھنگ
  ).١٧۶١مھ  ٣١(جانسن دعوت او را پذیرفت، و دوستي طوالني آنھا آغاز شد 

یث دریافت داشت كھ در آن از وي كمك ، جانسن پیامي فوري از گولدسم١٧۶٢در یكي از روزھاي اكتبر 
او مبلغ یك گیني فرستاد، خودش كمي بعد بھ آنجا رفت و متوجھ شد كھ گولدسمیث بھ خاطر . خواستھ بود

او از دوستش پرسید آیا چیز با ارزشي كھ . تعلل در پرداخت اجارة خانة خود در شرف دستگیر شدن است
جانسن . اي بھ او داد كھ نامش كشیش ویكفیلد بود دستنوشتھ بشود گرو گذاشت یا فروخت ندارد؟ گولدسیمث

از خانم صاحبخانھ خواست كھ صبر كند، داستان گولدسمیث را نزدجان نیوبري ) بنا بھ گفتن خودش(
لیره فروخت، و پول را نزد گولدسمیث برد؛ وي اجارة خانھ را پرداخت  ۶٠كتابفروش برد، آن را بھ مبلغ 

  .كتابفروش این دستنوشتھ را چھارسال نگاه داشت. ن گرفتو با یك بطري شراب جش

اندازي از  گولدسمیث نخستین شعر مھم خود را براي انتشار فرستاد كھ مسافر، یا چشم ١٧۶۴در دسامبر 
او سرگردانیھاي خود را در اروپا از نو پي گرفت، معایب و محاسن ھر سرزمین را . اجتماع نام داشت

كھ بتازگي (او بھ قدرت انگلستان . داند كھ ھر كشور خود را بھتر از دیگران ميتوصیف كرد، و متذكر شد 
  :كرد، و اعضاي پارلمنت را چنین توصیف كرد افتخار مي) پیروز شده بود» جنگ ھفتسالھ«در 

  مبارزه جویي در چشمانشان،  غرور در حركاتشان،

  كنند؛ بینم كھ عبور مي  من سروران نوع بشر را مي
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  كند، عمل خودخواھانة دار مي حال ھشدار داد كھ حرص و طمع، حكومت انگلستان را لكھ ولي در عین
شود ونیرومندترین فرزندان انگلستان را بھ امریكا  محصور كردن مزارع باعث فقر طبقة دھقانان مي

در ) ببیشتر در اواخر كتا(او دستنوشتة شعر را بھ جانسن نشان داده بود، و جانسن ھم نھ خط . راند مي
  .ناچیز شمردن نفوذ سیاست در سعادت فرد، و تحسین از خوشیھاي خانوادگي بھ آن افزود

از زمان پوپ تاكنون «جانسن با اعالم اینكھ . آورد موفقیت این شعر ھمھ را غیر از جانسن بھ حیرت
جانسن در حكم البتھ این اظھار نظر . بھ موفقیت اثر گولدسمیث كمك كرد» شعري بھ زیبایي این نبوده است

ناشر سود قابل توجھي از طریق تجدید چاپ مكرر بھ دست آورد، ولي بھ . دست كم گرفتن گري بود
اي با شلوار  البسة تازه. سمیث بھ اطاقھاي بھتري واقع در تمپل نقل مكان كرد. گیني داد ٢٠نویسنده تنھا 

كي را از سرگرفت؛ این آزمایش صورتي، رداي سرخ، كالھگیس و عصا خرید و، با این وقار، حرفة پزش
  .با كامیابي توأم نبود و موفقیت كشیش ویكفیلد وي را بھ ادبیات بازگردانید

كرد كھ شھرت تازة گولدسمیث باعث توفیق  كتابفروشي كھ دستنوشتھ را از جانسن خریده بود احساس مي
  انتشار ١٧۶۶مارس  ٢٧این داستان با چاپ محدود در . این رمان خواھد شد

فروش  ١٧٧۴افت، و ھمة نسخ آن ظرف دوماه، و چاپ بعدي طي سھ ماه، بھ فروش رسیدند؛ ولي تا سال ی
، ھردر ١٧٧٠در ھمان سالھا، یعني . اي را كھ ناشر در این راه بھ كار انداختھ بود مستھلك نكرد آن سرمایھ

یي كھ تاكنون نوشتھ شده یكي از بھترین رمانھا«این داستان را بھ گوتھ توصیھ كرد، و گوتھ ھم آن را 
واشینگتن اروینگ در حیرت بود كھ چگونھ مردي مجرد، . والتر سكات ھم با او ھمعقیده بود. شمرد» است

دوستداشتنیترین تصویر را از فضیلت خانوادگي و ھمة «توانست  كھ از كودكي بیخانمان بوده است، مي
گي خانوادگي باعث شد كھ وي خانواده را كمال شاید محرومیت گولدسمیث از زند. ترسیم كند» عالیق تأھل

مطلوب بداند، و تجرد خالف میل خودش بود كھ وي را بھ كمال مطلوبجویي در زنان جوان برانگیخت، و 
ماجراھاي پنھاني عشقي وي بود كھ او را بھ تجلیل از عفت زنان بھ عنوان چیزي ارزشمندتر از زندگي 

از پدر و برادرش مطالب و مصالح الزم را براي ترسیم تصویر  خاطرات آمیختھ بھ عالقة وي. واداشت
یك كشیش، یك دامدار، و «بنا بھ گفتة گولدسمیث، این دكتر بھ عنوان . دكتر پریمروز در اختیارش گذاشت

سرگردانیھاي خود وي بار » .آورد بارزترین سھ خصیصة جھان را در خود گرد مي… پدر یك خانواده
این پسر ھم مانند گولدسمیث، پس از . رزند دكتر پریمروز، متجلي شدنددیگر در وجود جورج، ف

  .این داستان باور نكردني و دلفریب است. اي مزدور در لندن شده بود مسافرتھاي خود، سرانجام نویسنده

وجوه حاصل از فروش مسافر كشیش ویكفیلد بزودي خرج شدند، زیرا پول در دست گولدسمیث چون آب 
او ھمیشھ با رشك بھ شھرت و ثروتي كھ . كرد و وي ھمیشھ بھ حساب آینده خرج ميدر آبكش بود، 

قلم خود را دربارة موضوعي مشكل . نگریست توانست از نوشتن یك نمایشنامة موفق نصیبش شود مي مي
در میان زندگي متعارف مردم بھ كار انداخت و نتیجة آن را مرد خوشخو نام گذارد و آن را بھ گریك ارائھ 

گریك كوشش كرد اظھارات موھني را كھ گولدسمیث دربارة وي كرده بود فراموش كند و قبول كرد . داد
ولي این نمایشنامھ كمدیھاي احساساتي را مورد استھزا قرار . كھ این نمایشنامھ را روي صحنھ بیاورد

ھ تغییراتي در آن داده گریك پیشنھاد كرد ك. داد، و حال آنكھ این گونھ آثار براي گریك پولساز بودند مي
قدر این دست و آن دست  لیره بھ نویسنده پیش پرداخت كرد، ولي آن ۴٠شود، گولدسمیث نپذیرفت؛ گریك 

. كرد كھ گولدسمیث دستنوشتھ را بھ رقیب گریك بھ نام جورج كالمن، كھ مدیر تئاتر كاونت گاردن بود، داد
جانسن ھمة پشتیباني خود را از آن بھ عمل آورد، در  .بازیگران كالمن این نمایشنامھ را كم ارزش شمردند
 ١٧۶٨ژانویة  ٢٩افتتاحیة این نمایشنامھ در   برنامة. جلسات تمرین شركت كرد، و پیشگفتار آن را نوشت

اجرا شد، مدت ده شب ادامھ یافت، و سپس بھ عنوان اینكھ موفقیتي متوسط داشتھ است، آن را از روي 
  .لیره درآمد خالص داشت ۵٠٠ود این، این نمایشنامھ براي نویسنده حتي باوج. صحنھ برداشتند

  گولدسمیث، كھ بھ مدت یك سال وضعش رو بھ راه بود، برخالف اندرز جانسن، بھ یك
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ھاي آن  كورت نقل مكان كرد و آن را چنان مجھز ساخت كھ براي تأمین ھزینھ آپارتمان زیبا واقع در بریك
در این ھنگام وي متون تاریخي مردمپسندي دربارة . ة مزدور كار كندناچار شد باز بھ صورت نویسند

ھمة این آثار از نظر فصل و . روم، یونان، و انگلستان، و اثري بھ نام تاریخ طبیعت ذي روح منتشر كرد
وقتي كسي از وي سؤال كرد چرا چنین . پژوھشگري بیمایھ، ولي از لحاظ برازندگي نثر غني بودند

دھند كھ شكمش را سیر كند، و حال آنكھ  یسد، وي پاسخ داد كھ این كتابھا بھ وي امكان مينو كتابھایي مي
او شاھكار خود را بھ نام دھكدة متروك  ١٧٧٠مھ  ٢۶با این وصف، در . دھد شعر بھ او گرسنگي مي
كھ  گیني دریافت داشت، كھ در آن ھنگام بھایي نسبتًا خوب براي شعري بود ١٠٠منتشر كرد و براي آن 

  .ظرف سھ ماه، چھار چاپ آن بھ فروش رفت. تنھا ھفده صفحھ بود

موضوع این شعر ترك مناطق روستایي توسط كشاورزاني بود كھ اراضي خود را براثر محصور شدن 
  :توصیف اوحاكي است. زمینھا از دست داده بودند

  اوبرن دلپذیر، زیباترین دھكدة جلگھ؛

  كرد؛ زحمتكش را شاد ميكھ در آن سالمت و وفور خاطر دھقان 

اوصاف مطبوعي كھ مخلوق تصورات شھري گولدسمیث بودند بھ رفاه و سعادت   در این شعر كلیة
او مناظر . قبل از محصور كردن اراضي وجود داشت، نسبت داده شده بودند) بھ عقیدة وي(دھقانان، كھ 

دوشیزة «رقصھاي دھكده، ، بازیھا و »كلبة محفوظ، مزرعة كشت شده«روستایي، گلھاي گوناگون 
ھاي سعادتمندي را كھ در آنھا تقدس و  و خانواده  شود، ، جواني كھ در صورتش جوش دیده مي»خجالتي

وست دید كھ بھ حرفة كشیشي  بار دیگر پدر خود را در كیلكني. كرد توصیف نمود فضیلت حكمفرمایي مي
  :مشغول است

  او مردي بود كھ نزد ھمة مردم منطقھ عزیز بود

  .آمد و با سالي چھل لیره ثروتمند بھ حساب مي

این مبلغ براي پدرش كافي بود كھ بھ اشخاص بي سر و سامان غذا دھد، مسرفان را نجات بخشد، بھ 
  .سربازان از پاي درآمده جا و مسكن دھد، از بیماران دیدن كند، و بھ آنھا كھ در حال نزع بودند تسال بخشد

  و عاري از تظاھر،در كلیسا، با لطفي محجوبانھ 

  .كرد سیمایش آن مكان مقدس را تزیین مي

  كرد، حقیقت از لبان او با قدرتي مضاعف حكمفرمایي مي

  .ماندند كھ دعا بخوانند آمدند، مي و احمقاني كھ بھ قصد مسخره كردن مي

 بھ نظر«معلمي كھ دوران كودكي شاعر را تحت انضباط درآورده بود درخاطرات وي بھ صورت معلمي 
  .تبدیل شده بود» سختگیر

  با این وصف، او مھربان بود، و اگر ھم در چیزي سختگیر بود،

  .اي بود كھ وي نسبت بھ یاد دادن داشت تقصیر آن بھ گردن عالقھ

  كشیش در زمینة استدالل نیز بھ مھارت او معترف بود،
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  توانست استدالل كند؛ زیرا او حتي پس از شكست ھم، باز مي

  رساي عالمانھ و صداي رعدآمیزكشیش با كلمات 

  .آورد اي را كھ اطرافش جمع بودند بھ حیرت مي روستاییان خیره شده

  شد شدند، و بازھم بر این شگفتي افزوده مي باز ھم آنھا خیره مي

  .ھا باشد تواند حاوي آن دانستھ كھ چگونھ یك سر كوچك مي

مزارع دھقانان بھ . ي از دست رفتھ بودگولدسمیث عقیده داشت كھ این بھشت براثر محصور كردن اراض
گریختند، و سرچشمة فضیلت  ھاي دھقاني بھ شھرھا یا مستعمرات مي شدند و خانواده چراگاه تبدیل مي

  . رفت صادقانة روستایي رو بھ خشكي مي

  زمین وضع بدي دارد و طعمة بدیھاي شتابزده است،

  .گذارند ميشود و افراد رو بھ انحطاط  در آنجا ثروت انباشتھ مي

 ١٧٧١در . گولد سمیث، كھ بھترین شعر آن نسل را نوشتھ بود، در این ھنگام بھ نمایش نویسي روي آورد
كالمن ھم مانند گریك . كند تا تسخیر كند او یك كمدي تازه بھ كالمن عرضھ داشت، بھ نام زني كھ تمكین مي

دیر تئاتر این نمایشنامھ را روي صحنھ این دست و آن دست كرد تا جانسن دخالت كند و فرمان دھد كھ م
پس از عذابھایي كھ نزدیك بود روحیة نویسنده . كھ آشتي كرده بود، پیشگفتار آن را نوشت  گریك،. بیاورد

جانسن، رنلدز، و دیگر دوستان در برنامة ). ١٧٧٣مارس  ١۵(را درھم بشكنند، این اثر روي صحنھ آمد 
در خالل ھمین احوال، خود گولدسمیث . ن از ھمھ پیشي گرفتندافتتاحیة آن شركت كردند و در كف زد

گشت تا اینكھ یك نفر او را پیدا كرد و بھ او اطمینان داد كھ نمایشنامھ با  درباغ عمومي سنت جیمز مي
این برنامھ بھ مدتي طوالني اجرا شد؛ شبھایي كھ درآمدش بھ خود . رو شده است موفقیت بزرگي روبھ

  .باعث شدند وي یك سال در رفاه زندگي كندرسید  گولدسمیث مي

در این ھنگام وي خود را در میان نویسندگان آن روز انگلستان بھ مقامي كھ تنھا از مقام جانسن پایینتر بود 
از شخصیتھاي درجھ اول بود و اغلب بھ خود » باشگاه«او در . رسانده بود –و حتي بھ شھرت خارجي  –

ھاي حیوانات بھ میان آمد، او متذكر  وقتي صحبت از قصھ. نظر داشتھ باشد داد با جانسن اختالف جرأت مي
این «: شد كھ وادار كردن ماھیھا بھ اینكھ مانند ماھیھا حرف بزنند خصوصًا مشكل است؛ و بھ جانسن گفت

بھ توانستید ماھیھاي كوچك را وادار  كنید آسان نیست، زیرا اگر شما مي كار آنطور كھ ظاھرًا شما فكر مي
بیرحمانھ بھ روي او ) جانسن(گاھي خرس بزرگ » .كردند آنھا مانند نھنگ صحبت مي  صحبت كنید، ھمة

ولي با این وصف او را دوست داشت، و با وجود رشكي كھ گولدسمیث بر تسلط جانسن   انداخت، پنجھ مي
  اعده او ھیچ گاه دانش خود را تحت نظم و ق. برد، این عالقھ متقابل بود در محاوره مي

مانند یك فرشتھ «گفت او  گریك مي. برداري كند توانست بآساني یا بموقع از آن بھره در نیاورده بود و نمي
بازول گرایشي بھ كوچك شمردن گولدسمیث نشان » .كرد نوشت، ولي مانند پال بیچاره صحبت مي چیز مي

خواندند و  كار را غیر عادالنھ مياین  - رنلدز، برك، ویلكس، و پرسي –داد، ولي بسیاري از معاصران  مي
شد كھ گولدسمیث اغلب در اجتماعاتي كھ جانسن در آنھا حضور  مشاھده مي. كردند بھ آن اعتراض مي

  .كرد نداشت خوب صحبت مي

او ھیچ گاه لھجة ایرلندي خود را از دست . لھجھ، طرز رفتار، و قیافة ظاھري گولدسمیث بھ زیان او بودند
بھ . آویخت یدن خود خیلي بیتوجھ بود، و گاھي زر و زیور رنگارنگ ناجور بھ خود مينداد، بھ لباس پوش

 ١۶۵قدش . كرد موفقیتھاي خود غره بود، و بھ برتري جانسن برخود بھ عنوان یك نویسنده اعتراف نمي

pymansetareh@yahoo.com



 طینت خوبش از صورت غیر جذابش. كرد سانتیمتر بود، و از قد و ھیكل جانسن شدیدًا اظھار دلخوري مي
داد؛ لبانش كلفت،  اي كھ رنلدز از او كشید وي را بھ نحو كمال مطلوب نشان نمي تك چھره. درخشید مي

موھایش از قسمت جلو سر در حال عقبنشیني، و بیني بھ سمت جلو پیش آمده بود، و چشمانش مضطرب بھ 
را درازتر از حد معمول كاریكاتورسازاني مانند ھنري بانبري دھان او را گشاد، و بینیش . رسیدند نظر مي
كرد؛ صدھا داستان دربارة  او را ھمچون اورانگوتان توصیف مي» لندن پكت«دادند؛ نشریة   نشان مي

  .اشتباھات وي در گفتار و كردار و عشق پنھانیش نسبت بھ مري ھورنك زیبا در شھر جریان داشتند

حسن نیت، محبت، و سخاوتمندي تقریبًا اي حاكي از  دانستند كھ معایب وي سطحیند و روحیھ دوستانش مي
ترین مردي  القلب سخي«: حتي بازول او را چنین توصیف كرد. اند خانھ خراب كني را در زیر خود پوشانده

كھ وجود دارد؛ و حاال كھ مقدار زیادي طال از كمدي خود بھ دست آورده است، ھمة مستمندان از آن 
گرفت تا نیاز مستمنداني را كھ بھ او مراجعھ  شت، قرض ميوقتي او دیگر پول ندا» .كنند استفاده مي

لیره بھ او قرض دھد و قول  ۶٠تقاضا كرد ) اش را پس نداده بود لیره ۴٠كھ (از گریك . كردند برآورد مي
لیره  ٢٠٠٠گولدسمیث بھ ھنگام مرگش . دیگري برایش بنویسد؛ گریك این پول را فرستاد  داد كھ نمایشنامة

  »آیا ھرگز شاعري قبل از وي بوده كھ تا این حد مورد اعتماد باشد؟«: پرسید انسن ميج. بدھكار بود

اصرار . ، ھنگامي كھ عازم یكي از چند باشگاھي بود كھ در آنھا عضویت داشت، گرفتار تب شد١٧٧۴در 
د براي داشت خودش براي خود دارو تجویز كند، و اتدرز بوكالرك را فراموش كرد كھ گفتھ بود او تنھا بای

دشمنان خویش دارو تجویز كند؛ گولدسمیث یكي از داروھاي ساختھ شده را مصرف كرد، و حالش بدتر 
آوریل در حالي كھ فقط  ۴او در . پزشكي را احضار كردند، ولي براي نجات دادن بیمار خیلي دیر بود. شد

. اش جمع شدند جنازهگروھي از عزاداران اطراف . گذشت، از دنیا رفت چھل و پنج سال از عمرش مي
جسدش در گورستان . اي بودند كھ تقریبًا با كمكھاي وي امرار معاش كرده بودند اینھا مردان و زنان ساده

  كلیساي تمپل بھ 

تولكنز . اي از او در وستمینستر ابي برپا شود اخاك سپرده شد، ولي دوستانش اصرار داشتند كھ مجسمھ
بھتر بود ھمان ابیات خودش، كھ در مرد . لب سنگ قبرش را نوشتاي از او تراشید، و جانسن مط مجسمھ

زندگي، بھ عظیمترین و بھترین وجھ «: او گفتھ بود. رفت خوشخو آمده بود، براي این منظور بھ كار مي
خود، طفلي گستاخ بیش نیست كھ باید او را بھ نحوي راضي و ریشخند كرد تا بھ خواب رود، و در آن 

  .رسند ا بھ پایان ميھنگام ھمة ناراحتیھ

  فصل سي وسوم

  

  سمیوئل جانسن

١٧٨- ١٧٠٩۴  

I – ١٧۴۶-١٧٠٩: سالھاي ادبار  

اي از كل بود؛ با ھمة انگلیسیھاي عصر خود فرق داشت، با  جانسن منحصر بھ فرد و در عین حال نمونھ
غیر از (ھاي ادبي  اي بود از كیفیات روحي و جسمي مردم انگلستان؛ در ھمة زمینھ این وصف خالصھ
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تسلط داشت و معاصرانش بر وي پیشي داشتند؛ با این وصف، مدت یك نسل بر آنھا ) تدوین فرھنگ لغات
  . كرد بدون اینكھ چیزي جز صداي خود را بلند كند، برآنھا سلطنت مي

. خوب است مختصرًا ضرباتي را كھ وي را كوفتند و بھ شكل عجیب خود در آوردند مورد توجھ قرار دھیم
 ١٩٠افزار فروش در لیچفیلد واقع در  و نوشت  دار، چاپخانھ  او نخستین فرزند مایكل جانسن كتابفروش،

وھفت  او در سي. مادرش، كھ بھ نام سرا فورد بھ دنیا آمد، از دودماني نسبتًا محترم بود. كیلومتري لندن بود
  .؛ با مایكل كھ پنجاھسالھ بود ازدواج كرد١٧٠۶سالگي، بھ سال 

ي سمیوئل طفلي رنجور، و بھ ھنگام والدت چنان ضعیف بود كھ فورًا غسل تعمید داده شد تا مبادا نامگذار
طولي نكشید كھ عالیم . جاي داده شود  نشده از دنیا برود و برابر قوانین االھیات براي ھمیشھ در برزخ

ماھھ شد، مادرش كھ دومین پسرش را باردار بود، او را بھ سفر  وقتي سھ. خنازیر در او ظاھر شدند
بود كھ پادشاه یا ملكھ مریض  شایع. (او را براي رھایي از بیماري لمس كند» آن«طوالني لندن برد تا ملكھ 

ملكھ منتھاي كوشش خود را كرد، ولي این بیماري بھ بھاي .) یابد خنازیري را لمس كنند، بیمار بھبود مي
یك چشم و یك گوش جانسن تمام شد، و با عذابھاي دیگر دست بھ دست ھم دادند و صورتش را مسخ 

نیرومند شد، و قدرت جسماني و درشتي اندامش با این وصف، او از نظر عضالت و استخوانبندي . كردند
پشتیبان آن استبدادي بود كھ، برابر شكایت گولدسمیث، نظام آزادة ادبیات را بھ یك نظام استبدادي تبدیل 

  مالیخولیاي شومي را بھ ارث«سمیوئل معتقد بود كھ از پدر خود آن . كرد

  

  دكتر سمیوئل جانسن: سر جاشوا رنلدز
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شاید، مانند آنچھ » .ر سراسر عمرم دیوانھ كرده، یا دست كم معقول و متین نساختھ استام كھ مرا د برده
مادر جانسن از پیروان سرسخت . اي مذھبي و جسماني داشت دربارة كوپر صادق بود، مالیخولیاي او پایھ

وزخ در رنج سمیوئل تا روز مرگش از بیم د. كالون بود و عقیده داشت كھ لعن جاوداني دایمًا در كمین است
  .بود

در . اي شدید بھ كتاب را كسب كرد كارانھ، تمایالت جكوبایتي، و عالقھ او از پدر خود سیاست محافظھ
در سن ھجدھسالگي سطح »  :خواند، و بعدھا بھ بازول گفت مغازة پدرش با حرارت بسیار كتاب مي

یي، بھ دبیرستان لیچفیلد رفت كھ پس از قدري تحصیالت ابتدا» .اطالعاتم تقریبًا بھ اندازه امروز بود
چنان خشن و بیرحم بود كھ ھركس تحت تعلیم وي قرار گرفتھ بود، پسرش را بھ آن مدرسھ «مدیرش 

ولي وقتي در سالھاي بعد از او سؤال شد كھ چگونھ چنین خوب بھ زبان التیني تسلط یافتھ » فرستاد؛ نمي
وي در سالھاي » .دادم  ن آن، آقا، من كاري انجام نميبدو. زد معلمم خوب شالقم مي»  :است، او جواب داد

اینك در مدارس بزرگ ما «: گفت كرد و مي كھولت از اینكھ چوب معلم از مد افتاده است، اظھار تألم مي
شود، و  شود، و در عوض ھم در آنھا كمتر چیز یاد گرفتھ مي كمتر از گذشتھ چوب و فلك بھ كار برده مي

  ».كنند شنوند، از گوش دیگر بھ در مي طفال از یك گوش مينتیجتًا آنچھ را كھ ا

در آنجا باولع تمام آثار . والدینش وسایلي فراھم كردند كھ او را بھ دانشگاه آكسفرد بفرستند ١٧٢٨در 
در دسامبر . داد كرد و با نافرماني خود معلمان خویش را عذاب مي كالسیك التیني و یوناني را مطالعھ مي

شاید علت آن تھ كشیدن كیسة والدینش بود، و شاید ھم مالیخولیاي وي  –بھ لیچفیلد بازگشت باعجلھ  ١٧٢٩
در بیرمنگام تحت معالجھ قرار گرفت و . چنان بھ مرز جنون نزدیك شده بود كھ او بھ معالجھ احتیاج داشت

دسامبر (ت ھنگامي كھ پدرش درگذش. سپس بھ جاي بازگشت بھ آكسفرد، در مغازه بھ كمك پدرش پرداخت
اي واقع در ماركت بازورث رفت تا بھ عنوان كمك معلم كار كند؛ ولي كمي بعد   سمیوئل بھ مدرسھ) ١٧٣١

از این كار خستھ شد و بھ بیرمنگام رفت، پیش یك كتابفروش سكنا گزید، و با ترجمة كتابي در بارة حبشھ 
ر اثرش بھ نام راسالس مورد استفاده این كتاب ازجملھ منابع دوردستي بود كھ د. گیني بھ دست آورد ۵

 ٩در . كردند در آنجا مادر و برادرش كتابفروشي را اداره مي. بھ لیچفیلد بازگشت ١٧٣۴در . قرار گرفتند
، كھ ھنوز دو ماه مانده بود بیست و شش سالھ شود، با الیزابت پورتر، یك بیوه چھل و ھشت ١٧٣۵ژوئیھ 

با پول ھمسرش یك مدرسھ شبانروزي در ادیال، كھ . ت، ازدواج كردلیره پول داش ٧٠٠سالھ كھ سھ بچھ و 
اي اھل لیچفیلد، از شاگردانش بود؛ ولي تعداد شاگردان  دیوید گریك، پسر بچھ. در آن نزدیكي بود، بازكرد

اي  او نمایشنامھ. ذوق نویسندگي در درونش در غلیان بود. قدر نبود كھ وي را با تدریس سازگار كند او آن
توان در  نام ایرنھ نوشت و براي ادوارد كیو، سردبیر نشریة جنتلمنز مگزین، پیام فرستاد كھ چگونھ ميبھ 

  با دیوید گریك و یك اسب بھ لندن رفت تا  ١٧٣٧در دوم مارس . كیفیت آن نشریھ بھبود ایجاد كرد

  .تراژدي خود را بھ فروش رساند و در دنیاي بیرحم جایي براي خود بازكند

الغر و بلند بود، و استخوانبندي درشتي داشت كھ او را بھ صورت . اھري او بھ زیانش بودقیافة ظ
آمیز  بیماري خنازیر صورتش را لك و پیس كرده بود، و تكانھاي تشنج. اي از زوایا درآورده بود مجموعھ

ا حركات عجیب شد، و صحبتش ب  آور مي داشتند؛ بدنش دچار تكانھاي ھراس مرتبًا آن را در حركت نگاه مي
یك كولھ پشتي بیابد «یكي از كتابفروشاني كھ وي براي كار بھ او مراجعھ كرد، بھ او گفت . بدن ھمراه بود
ظاھرًا وي از ناحیھ كیو تا حدودي مورد تشویق قرار گرفت، زیرا بھ لیچفیلد بازگشت و » .و باربري كند

  .ھمسرش را بھ لندن آورد

یو در مطبوعات مورد حملھ قرار گرفت، جانسن شعري در دفاع از وي وقتي ك. او عاري از زیركي نبود
نوشت و آن را براي او فرستاد؛ كیو آن را منتشر كرد، بھ او مأموریتھاي ادبي داد، و بھ اتفاق دادزلي شعر 

این شعر تقلید . گیني بھ جانسن پرداخت ١٠منتشر كرد و براي این اثر  ١٧٣٨لندن اثر جانسن را در مھ 
ھاي قابل تأسف شھریي را مورد تأكید قرار  یوونالیس بود، و بنابراین جنبھ» سومین ساتیر«ري از آشكا
اي بھ دولت  داد كھ نویسنده كمي بعد بھ دوست داشتن آن عادت كرد؛ این شعر ھمچنین حاوي حملھ مي
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» نون داشتھ استبھترین وزیري كھ این كشور تاك«جانسن بعدھا والپول را بھ عنوان . رابرت والپول بود
شعر جانسن تاحدودي حاكي از حملة خشمگینانة یك جوان روستایي بود كھ پس از یك سال . توصیف كرد

توقف در لندن، ھنوز بھ تھیة غذاي فرداي خود اطمینان نداشت؛ بھ این ترتیب بود كھ وي این بیت مشھور 
  ».فشارد دھد، فقر آن را مي ارزش بكندي خود را نشان مي«: را نوشت

او اثري بھ . كرد آمد مي جانسن در آن دوران تالش و مبارزه قلم خود را متوجھ ھر موضوعي كھ پیش مي
، و مقاالت گوناگوني براي جنتلمنز مگزین، از جملھ گزارشھایي ١٧۴٠نام زندگي اشخاص برجستھ در 

، كیو بھ این راه چون گزارش دادن مذاكرات ھنوز ممنوع بود. تخیلي دربارة مذاكرات پارلمنت، نوشت
جانسن این  ١٧۴١در . كند را منتشر مي» سناي ماگنا لیلیپوتیا«او تنھا مذاكرات   چاره متوسل شد كھ مجلة
او از روي اطالعات كلي دربارة مسیر مباحث پارلمنت، نطقھایي تھیھ كرد و . وظیفھ را بھ عھده گرفت

در ھم ریختة مجادلھ كنندگان اصلي در مجلس  داد كھ نامھایشان اسامي آنھا را بھ شخصیتھایي نسبت مي
اي داشتند كھ بسیاري از خوانندگان آنھا را گزارشھاي  این مذاكرات چنان كیفیت حقیقت نمایانھ. عوام بودند

ھشدار دھد ) كھ مشغول نوشتن تاریخ انگلستان بود(پنداشتند، و جانسن ناچار بود بھ سمالت  عین واقع مي
یك بار كھ جانسن تمجیدي از نطقي شنید كھ بھ . زارشھاي مبتني بر حقایق اتكا نكندكھ بھ آنھا بھ عنوان گ

من این نطق را در یك اطاق زیر شیرواني در خیابان اكستر »  :شد، اظھار داشت چتم نسبت داده مي
من ظواھر را نسبتًا خوب حفظ «: وقتي یك نفر بیغرضي گزارشھایش را ستود، او اعتراف كرد» .نوشتم

  ھاي آن نصیب سگھاي كردم، ولي توجھ داشتم كھ بھترین جنبھ مي

  ».ویگ نشود

خواند، » مأمور پرداختي بسیار ممسك«شد؟ او یك باركیو را  براي كارش چھ دستمزدي بھ او پرداختھ مي
لیره بھ او  ۴٩، كیو ١٧٣٩آوریل  ٢١و  ١٧٣٨اوت  ٢بین . كرد  ولي اغلب با محبت از وي یاد مي

بدون شك بیش از آنچھ كھ حوایج زندگي ایجاب « - لیره  ۵٠ارزش جانسن سالي  ١٧۴۴پرداخت؛ و در 
ولي سنت بر این بوده است كھ جانسن طوري توصیف شود كھ در آن سالھا در فقر . برآورد شد - » كند مي

جانسن و سویج گاھي چنان در نھایت فقر بودند كھ «بازول معتقد بود كھ . برده است شدید بھ سر مي
و » بردند؛ توانستند پولي براي مسكن خود بپردازند، و بنابراین تمام شب را در خیابانھا بھ سر مي نمي

عادت » شكمپرستي حریصانھ«مكولي عقیده داشت آن ماھھاي بیپولي جانسن را بھ شلختگي در لباس و 
  .داد

است ولي وقتي جانسن  كھ فرزند یك ارل) بدون اینكھ ادعایش مجاب كننده باشد(ریچارد سویج مدعي بود 
ھا را بیش  گشتند كھ میخانھ آنھا از این رو در خیابانھا مي. با اوآشنا شد، آدم بیمصرفي شده بود ١٧٣٧در 

  :كند كھ نقل مي» احترام و ظرافت ممكن  با ھمة«بازول . از اطاقھاي خود دوست داشتند

ران حشرونشر پیدا كرد، از یك جھت، طرز رفتار جانسن پس از اینكھ وي بھ لندن آمد و با سویج و دیگ
دانستند گھ تمایالت عشقي وي  ھمھ مي. مانند زماني كھ جوانتر بود، آن طور بشدت خوددار و عفیف نبود

او بھ بسیاري از دوستانش اعتراف كرد كھ زنان . احتیاطي بودند بھ نحوي غیرعادي نیرومند و توأم با بي
بھ طور خالصھ نباید پنھان داشت كھ . داده است گذشت آنھا گوش ميبرده و بھ سر ھا مي شھر را بھ میخانھ

عاري از … ]آیا منظور بازول خودش بود؟[جانسن، مانند بسیاري از مردان خوب و پرھیزگار دیگر 
و او در مبارزات خود علیھ این تمایالت گاھي . »جنگیدند علیھ قانون ذھن او مي«تمایالتي نبود كھ پیوستھ 

  .شد مغلوب مي

در یكي از زندانھاي مخصوص بدھكاران  ١٧۴٣از لندن خارج شد و در  ١٧٣٩سویج در ژوئیة 
یك سال بعد جانسن اثري تحت عنوان زندگي ریچارد سویج منتشر كرد كھ ھنري فیلدینگ آن را . درگذشت

ن ترین و بھترین قطعاتي است كھ من تاكنو اي كھ در نوع خود از عادالنھ قطعھ«: چنین توصیف كرد
این اثر بدون نام انتشار یافت، ولي . این قطعھ مبشر زندگي شاعران بود و بعدًا قسمتي از آن شد» .ام دیده
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كتابفروشان بتدریج بھ این فكر افتادند كھ . محافل ادبي لندن كشف كردند كھ جانسن نویسندة آن بوده است
  .تواند یك فرھنگ زبان انگلیسي تدوین كند جانسن كسي است كھ مي

II – ١٧۵۵-١٧۴۶: فرھنگ زبان  

توان گفت كھ دستور  ما براي زبان خود فرھنگي نداریم، و بسختي مي»  :نوشتھ بود ١٧۴١ھیوم در سال 
یك فرھنگ اشتقاقي انگلیسي جامع  ١٧٢١او در اشتباه بود، زیرا نثنیل بیلي در » .زبان نسبتًا خوبي داریم

ظاھرًا . شت كھ تا حدي كیفیات فرھنگ لغات را داشتندمنتشر كرده بود، و این فرھنگ نیز اسالفي دا
كنم  فكر مي«: پیشنھاد یك فرھنگ جدید توسط رابرت دادزلي در حضور جانسن بھ عمل آمد و جانسن گفت

ولي وقتي كتابفروشان دیگر بھ دادزلي پیوستند تا اگر جانسن این » .من نتوانم این كار را بھ عھده بگیرم
قراردادي  ١٧۴۶ژوئن  ١٨لیره بھ او پیشنھاد كنند، وي در تاریخ  ١۵٧۵مبلغ  كار را برعھده بگیرد،

  .امضا كرد

او پس از اینكھ مدت زیادي در این زمینھ بھ فكر و تعمق پرداخت و موضوع را خوب بررسي كرد، طرح 
د این طرح را براي چن. وچھار صفحھ تنظیم كرد و بھ چاپ رسانید یك فرھنگ زبان انگلیسي را در سي

نفر، از جملھ لرد چسترفیلد كھ در آن موقع وزیر كشور بود، فرستاد و مقداري ھم تمجید امیدوارانھ دربارة 
چسترفیلد از او دعوت كرد سري بھ . ھاي دیگر ھمراه آن كرد علو مقام این ارل در زبان انگلیسي و رشتھ

بعدًا جانسن . ز او تشویق بھ عمل آوردلیره بھ او داد و قدري ا ١٠مبلغ . جانسن این كار را كرد. وي بزند
دوباره بھ سراغ او رفت؛ مدت یك ساعت معطلش كردند، با خشم از آنجا رفت، و از فكر تقدیم اثر خود بھ 

  .چستر فیلد دست كشید

او سر فرصت و بدون شتاب بھ كار خود پرداخت، و سپس پشتكار بیشتري بھ خرج داد، زیرا 
وقتي او بھ كلمة لكسیكو گرافر رسید، آن را كھ . شد تیارش قرارداده مياش بھ اقساط در اخ الزحمھ حق

او امیدوار بود ظرف سھ سال این كار … . تعریف كرد» آزار نویسندة فرھنگھاي لغات، یك زحمتكش بي«
. بھ میدان گاف در نزدیكي خیابان فلیت نقل مكان كرد ١٧۴٩در . را بھ پایان برساند؛ ولي نھ سال طول داد

یا شش منشي استخدام كرد، دستمزد آنھا را خودش پرداخت، و آنھا را در یك اطاق در طبقة سوم بھ  پنج
از جلوس الیزابت  -)١۶۶٠تا  ١۵۵٨(وي آثار نویسندگان شناختھ شدة انگلیسي طي یك قرن . كار واداشت

مدت بھ عالیترین  عقیده داشت كھ زبان انگلیسي در آن. را خواند –اول تا بھ سلطنت رسیدن چارلز دوم 
جیمز اول را معیار تعیین استفادة  –بیان دوران الیزابت   مدارج خود رسیده بود، و در صدد برآمد نحوة

اي را كھ در نظر داشت بھ عنوان نشاندھندة مورد استعمال یك  وي زیر ھر جملھ. صحیح كلمات قراردھد
اي را كھ باید تعریف آن نوشتھ شود یادداشت  كشید، و در حاشیھ، نخستین حرف كلمھ كلمھ نقل كند خط مي

دستیارانش دستور داشتند ھر جملة عالمتگذاري شده را روي یك تكھ كاغذ جداگانھ استنساخ كنند، . كرد مي
و این تكھ كاغذ را بھ ترتیب حروف الفبا در محل خود در فرھنگ بیلي، كھ بھ عنوان نقطة شروع و راھنما 

  .رفت، قرار دھند بھ كار مي

گاھي نوشتن یك شعر را از تعریف آسانتر . ظرف این نھ سال، او بدفعات كار تعریف لغات را تعطیل كرد
. یك شعر در دوازده صفحھ منتشر كرد كھ بیھودگي امیال انساني نام داشت ١٧۴٩ژانویھ  ٩در . یافت مي

حاظ فرم، تقلیدي از آثار این شعر مانند شعر دیگرش، لندن، كھ یك دھھ پیش از آن منتشر كرده بود، از ل
اعتنایي  او ھنوز از فقر خود و بي. كرد كھ خاص خودش بود یوونالیس بود، ولي با نیرویي صحبت مي

  :چسترفیلد بشدت ناراحت بود

رنج، رشك، فقر،  - خورند دھند، بھ چشم مي در آنجا، بدیھایي كھ زندگي یا دانشپژوه را مورد حملھ قرار مي
  .ولینعمت، و زندان
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  :كارل دوازدھم پادشاه سوئد را در نظر بگیرید! پیروزیھاي جنگجویان چقدر بیھوده است

  باخت از خود باقي گذارد، او نامي را كھ دنیا از آن رنگ رخ مي

  .اي اخالقي، یا زینت داستاني شدن براي اشاره كردن بھ نكتھ

آن صورت دعا كردن براي طول عمر بینیم، در  وقتي كھ ما بیھودگي، فریبھا، و دردھاي سن كھولت را مي
شود،  ذھن در داستانھاي تكراري سرگردان، و بخت با وقایع ھر روز متزلزل مي: چقدر احمقانھ است

بیماریھاي بیشمار بر «شوند، در حالي كھ  كشند و از تأخیر مرگ متألم مي اطفال براي یك میراث نقشھ مي
مھلك فشار وارد   گیرند، و بر این محاصرة يشوند، زندگي را در محاصره م ور مي مفاصل حملھ

دعا، و ایمان بھ خداوندي : تنھا یك راه گریز از امیدھاي بیھوده و انحطاط مسلم وجود دارد» .آورند مي
  .بخشاینده و پاداش دھنده

گریك نمایش ایرنھ را روي  ١٧۴٩فوریة  ۶در . با این وصف، این شخص بدبین لحظات خوشي نیز داشت
اي  او خود را شستشو داد، شكم خود را در جلیقھ. براي جانسن این موضوع واقعة مھمي بود. صحنھ آورد

اي  بھ خود جلوه. دوزي شده بود پیچید، با كالھي كھ بھ ھمان ترتیب زینت داده شده بود ارغواني كھ میلھ
. كرد پرداخت یفا ميا) در نقش ایرنھ(داد، و بھ تماشاي دوستش كھ نقش محمد دوم را در برابر خانم سیبر 

وقت دیگر تكرار  لیره براي جانسن درآمد داشت؛ این نمایش ھیچ ٢٠٠این تراژدي نھ شب ادامھ یافت و 
در این وقت وي بھ قدر كافي . لیرة دیگر بھ عنوان حق امتیاز آن بھ جانسن پرداخت ١٠٠نشد، ولي دادزلي 

دایر » باشگاه«ھي نبود كھ پانزده سال بعد بھ نام این باشگا. مشھور و ثروتمند بود كھ باشگاھي تأسیس كند
نام این باشگاه از روي خیاباني گرفتھ شده بود كھ میخانة كینگز ھد . نام داشت» باشگاه آیوي لین«شد، بلكھ 

آمدند تا  ھا گرد ھم مي شنبھ در این میخانھ، جانسن، ھاكینز، و ھفت نفر دیگر عصر سھ. در آن قرار داشت
  ».آوردم من پیوستھ بھ آنجا روي مي«: گفت جانسن مي. و تعصب رد و بدل كنندبیفتك بخورند 

شنبھ و جمعھ، جانسن مقالة كوچكي كھ توسط كیو تحت  ، ھر سھ١٧۵٢مارس  ١۴تا  ١٧۵٠مارس  ٢١از 
  از. كرد گیني دریافت مي ۴اي  نوشت و براي آن ھفتھ شد مي عنوان رمبلر منتشر مي

شد؛ ولي وقتي اینھا بھ  رفت، و كیو بابت آنھا متضرر مي نسخھ بھ فروش مياین مقاالت كمتر از پانصد 
آیا ما باید اعتراض كنیم . صورت یك كتاب درآمدند، تا پیش از مرگ جانسن، دوازده بار تجدید چاپ شدند

تا اي را وادار كرد  ھایي كھ در آنھا جانسن فاحشھ را جالب یافتیم، شماره ١٧١و  ١٧٠ھاي  كھ تنھا شماره
بھ یك نكتة اخالقي اشاره كند و بھ داستان خود زینت بخشد؟ منتقدان شكایت داشتند كھ سبك و لغات این 

ھا و  مقاالت بیش از حد مطول و بھ شیوة التیني است؛ ولي بازول، در فواصل گناھانش، در توصیھ
  .یافت اندرزھاي جانسن بھ تدین آرامش خاطر مي

صي قرار داشت، زیرا تعریف كلمات مغزش را خستھ كرده بود و جانسن در آن سالھا تحت فشار خا
دردھاي پیري و تنھایي را ) الیزابت(» تتي«. اش بر اثر بدتر شدن وضع ھمسرش پریشان شده بود روحیھ

جانسن ھم ھر وقت . داد او اغلب جانسن را بھ بستر خود راه نمي. بخشید با مشروب و تریاك تسكین مي
شناخت، گفت  دكتر تیلر، كھ ھردو آنھا را از نزدیك مي. برد بندرت او را با خود ميخورد،  بیرون شام مي

كرد و از ھر جھت قابل تحقیر بود، و  بود، بھ نحوي نفرتبار میخواري مي» بالي زندگي جانسن«الیزابت 
باعث شد ) ١٧۵٢مارس  ٢٨(مرگ الیزابت » .جانسن اغلب از وضع خود با چنین ھمسري شكایت داشت

او بعد از مرگ ھمسرش چنان شیفتگیي نسبت بھ وي یافت كھ باعث . نسن معایب او را فراموش كندجا
داد، از تنھایي خود متألم بود، و  جانسن محاسن ھمسرش را مورد تجلیل قرار مي. شد تفریح دوستانش مي
او بھ «: وشتبازول در خاطرات خود ن. كرد كھ ھمسرش نزد مسیح از او شفاعت كند اظھار امیدواري مي

رفت، و بندرت تا ساعت دو صبح بھ خانھ  من گفت كھ معموًال ساعت چھار بعد از ظھر از خانھ بیرون مي

pymansetareh@yahoo.com



مایتر درخیابان فلیت بود، كھ دوست داشت تا دیروقت در آنجا   پاتوق او اغلب میخانة… . گشت باز مي
  ».بنشیند

پس از مرگ ھمسرش، آنا ویلیامزرا، كھ یك بھ این ترتیب جانسن . آور بود تنھا بودن براي او وحشت
بھ . بھ خانة خود در میدان گاف برد ١٧۵٢شاعرة اھل ویلز بود و در شرف نابینایي قرار داشت، در 

بجز در . منظور معالجة وي یك عمل جراحي صورت گرفت كھ بدون توفیق بود، و او كامًال كور شد
كرد، گوشت  ن ماند، بر خانھ و آشپزخانھ نظارت مينزد جانس) ١٧٨٣(فواصل كوتاه، تا زمان مرگ خود 

جانسن براي . اند یا نھ برد كھ فنجانھاي چاي پر شده برید، و با انگشتان خود پي مي سرخ شده را با چاقو مي
بر آوردن نیازھاي خصوصیتر خود، یك مستخدمة سیاھپوست گرفت كھ فرانسیس باربر نام داشت و بیست 

جانسن او را بھ مدرسھ فرستاد، تالش كرد كھ او را بھ آموختن التیني و یوناني . و نھ سال نزد وي ماند
جانسن براي تكمیل این بساط از یك پزشك زھوار در . وادار كند، و برایش ارثیة قابل توجھي باقي گذاشت

جویي  این سھ نفر با ھم خانوادة ستیزه). ١٧۶٠(رفتھ بھ نام رابرت لوت دعوت كرد كھ با وي زندگي كند 
  .را تشكیل دادند، ولي جانسن از مصاحبت و حضور آنان شاكر بود

او صفحات آخر فرھنگ را نزد صاحب چاپخانھ فرستاد، و این شخص از اینكھ تماسش  ١٧۵۵  در ژانویة
خبر نزدیك شدن انتشار . با چنین كار و چنین مردي تقریبًا بھ پایان رسیده است، شكر خدا را بھ جاي آورد

او سعي كرد با نوشتن . ان انگلیسي بھ چستر فیلد، كھ امید داشت این اثر بھ وي تقدیم شود، رسیدفرھنگ زب
آمیز از اثر مورد انتظار در یكي از مجالت، و تمجید از جانسن بھ عنوان كسي كھ وي با  دو مقالة تحسین

بپذیرد، جبران  كمال میل حاضر است كھ او را بھ عنوان واضع موارد صحیح استعمال زبان انگلیسي
تندباد «اي بھ ارل فرستاد كھ كارالیل آن را  نامھ ١٧۵۵فوریھ  ٧نویسندة مغرور در . كوتاھي گذشتھ را بكند

  :جانسن در این نامھ نوشت. توصیف كرد» مشھور سرنوشت، حاكي از اینكھ دیگر آقا باالسر الزم نیست

  سرور من،

من بھ مردم توصیھ شده » فرھنگ«اي كھ در آنھا  دو مقالھام  اطالع یافتھ» ورلد«اخیرًا از صاحب نشریة 
داشتن این امتیاز افتخاري است، و من كھ بھ عنایات بزرگان زیاد . اند است، توسط آن عالیجناب نوشتھ شده

. دانم این افتخار را چگونھ دریافت كنم؛ یا با چھ عباراتي وصول آن را اعالم دارم عادت ندارم، درست نمي
…  

، اینك ھفت سال از زماني كھ من در اطاق بیروني شما بھ انتظار بودم یا از در منزلتان رانده سرور من
ام و  طي این مدت من كار خود را با مشكالتي كھ شكایت از آنھا بیھوده است دنبال كرده. شدم گذشتھ است

آمیز، یا یك  تشویق  ك كلمةبدون اینكھ یك عمل مساعدت آمیز، ی. ام سرانجام آن را بھ آستانة انتشار رسانده
گاه در حمایت ولینعمت و آقا  من انتظار چنین رفتاري نداشتم، زیرا ھیچ. آمیز دیده باشم لبخند عنایت

  …. ام باالسري نبوده

سرور من، آیا یك ولینعمت كسي نیست كھ با بیعالقگي بھ مردي كھ در آب بھ خاطر حیات خود تالش 
گیرد؟  خود را بھ خشكي رساند، با كمك خود جلو دست و پایش را مي نگرد، و وقتي آن مرد كند مي مي

قدر بھ  بود، ولي آن اید، اگر زودتر بود، از روي لطف مي توجھي كھ شما با مسرت بھ تالشھاي من كرده
قدر بھ تعویق  آن –توانم از آن لذتي ببرم  ام و نمي است كھ من نسبت بھ آن بیتفاوت شده تأخیر انداختھ شده

قدر دیر شده كھ من دیگر معروف  توانم دیگري را در آن شریك كنم، آن تاده است كھ من تنھا ھستم و نمياف
امیدوارم عدم اعتراف بھ الطافي كھ از آنھا سودي عاید نشده، یا عدم تمایل بھ . ام و بھ آن نیازي ندارم شده

جام دھم مرھون عنایات یك ولینعمت بد اینكھ مردم آنچھ را كھ خداوند بھ من امكان داده خودم بتنھایي ان
  .بدانند، حاكي از خشونت طبعي بسیار بدبینانھ نباشد
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ام، چنانچھ از  من كھ تا این مرحلھ كار خود را با احساس منتي چنین ناچیز نسبت بھ حامیان دانش ادامھ داده
، احساس یأس نخواھم كرد؛ این ھم كمتر امكان داشتھ باشد و بتوانم با منت كمتري آن را بھ پایان برسانم

زیرا اینك مدتھاست از آن رؤیاي امید كھ زماني در آن با احساس شعفي چنان زیاد بھ خود غره بودم، بیدار 
  ام، شده

  سرور من

  خاضعترین و مطیعترین خدمتگزار آن عالیجناب، 

  جانسن. اس

  و واقعًا » .خیلي خوب نوشتھ شده است«تنھا اظھار نظري كھ چستر فیلد دربارة این نامھ كرد این بود كھ 

بایستي عمیقًا آن را احساس، و دربارة آن تعمق  نویسندة نامھ مي. كردند عاري است را مشكل و ثقیل مي
این نامھ تا پس از مرگ جانسن . كرده باشد، زیرا بیست و شش سال بعد، آن را از حفظ براي بازول خواند

ھایي بھ پسرش اثر چسترفیلد كم  ظاھرًا احساس دلخوري وي عملش را در محكوم كردن نامھ. منتشر نشد
آنھا اخالقیات یك فاحشھ و طرز رفتار یك معلم رقص را «گفت كھ » ھا نامھ«جانسن دربارة این . اثر كرد

  ».آموزند مي

ھاي آنجا، و  ت، و علت آن ھم تا حدودي امكان مراجعھ بھ كتابخانھبھ آكسفرد رف ١٧۵۵جانسن در اوایل 
ھمچنین این پیشنھاد بھ دوستش تامس وارتن بود كھ اگر نویسندة فرھنگ زبان انگلیسي بتواند یك عنوان و 

وارتن . درجة دانشگاھي بھ اسم خود بیفزاید، بھ جلب انظار عمومي نسبت بھ آن فرھنگ كمك خواھدشد
لیسانس در رشتة ادبیات را دریافت  ار را داد و در ماه مارس جانسن درجة افتخاري فوقترتیب این ك

 ٢٣٠٠بھ این ترتیب، سرانجام فرھنگ زبان انگلیسي در دو جلد بھ قطع بسیار بزرگ و تقریبًا با . داشت
  :جانسن در پایان مقدمة فرھنگ اعالم داشت. لیره منتشر شد ۴,۵صفحھ بھ بھاي 

گونھ حمایتي از ناحیة بزرگان،  با كمك ناچیزي از جانب دانشمندان، و بدون ھیچ» نگلیسيفرھنگ زبان ا«
نھ در گمنامي پرآسایش بازنشستگي یا در پناه خلوتگاه فرھنگستان، بلكھ در میان ناراحتي و پریشان 

رھنگ بھ طور حواسي، بھ ھنگام بیماري و اندوه، نوشتھ شد؛ و توجھ بھ این نكتھ كھ اگر زبان ما در این ف
ام كھ ھیچ قدرت انساني تاكنون آن را تكمیل  كامل نشان داده نشده است، و من فقط در تالشي ناكامیاب شده

قدر از نظر زمان  من كار خود را آن… . نكرده است، ممكن است مانع پیروزي انتقادھاي مغرضانھ شود
اند؛ و موفقیت و شكست  نم، بھ گور رفتھام كھ بیشتر كساني كھ مایل بودم آنھا را راضي ك طوالني كرده

گذارم، زیرا بیمي  صداھایي توخالي ھستند؛ بنابراین، من توجھ بھ اینھا را با آرامشي خونسردانھ كنار مي
  .از انتقاد یا امیدي بھ تمجید ندارم

یات شد انتظار داشت درك كنند كھ فرھنگ جانسن شاخص حد اعال و مرز اعال و مرز ادب از منتقدان نمي
اوج و نقطة عطف در   آالمبر نقطة/المعارف دیدرو و د ة>ھمانطور كھ دایر. انگلستان در قرن ھجدھم بود

در میان چھل . نقایص اتفاقي كار جانسن مورد مسخرة بسیار قرار گرفت. رفت ادبیات فرانسھ بھ شمار مي
كھ وبستر در فرھنگ ( sygilaseو  gentilitiousھزار واژة ثبت شده، كلمات عجیبي وجود داشتند مانند 

شوند، مانند  تعاریفي حاكي از احساس خشم و تنفر در آن دیده مي). خود با احترام آنھا را حفظ كرده است
مفھوم آن بھ طوركلي در انگلستان . شود یك مقرري كھ بالعوض بھ كسي داده مي«: pensionتعریف 

مالیات ( exciseیا كلمھ » .شود ھ وطنش داده ميدستمزدي است كھ بھ یك مزدور دولت بھ خاطر خیانت ب
ھمچنین گریزھاي . تعریف شده است» یك مالیات منفور بر كاالھا«كھ بھ عنوان ) برمحصوالت داخلي

اي كھ در انگلستان  غلھ«]: جو سیاه[ oatsمغرضانة شخصي در آن نیز وجود داشتند، مانند تعریف كلمة 
  .كھ البتھ كامًال درست بود - » اسكاتلند غذاي مردم است شود، ولي در عمومًا بھ اسب داده مي
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 civilityنھ، ولي   :یك كلمھ است؟ جانسن جواب داد) تمدن( civilizationبازول از جانسن پرسید آیا 
بسیاري از اشتقاقھاي لغوي جانسن اینك مردودند؛ او با التیني آشنایي زیاد، و با . یك كلمھ است) مدنیت(

كمتري داشت، ولي بازبانھاي جدید بھ طور ناقص آشنا بود؛ بصراحت اعتراف داشت كھ یوناني آشنایي 
تعریف كرد؛ وقتي » زانوي اسب«را ] قسمتي از پاي اسب[ pasternاو . یابي نقطة ضعف او بود ریشھ

در اثري چنین » .خانم، جھل، جھل صرف«: خانمي از او پرسید چطور شد كھ چنین اشتباھي كرد، او گفت
  .توانست از لغزش در امان باشد گذارد، او نمي اش جا براي بیش از ده اشتباه مي م، كھ ھر صفحھعظی

اي از فرھنگ لغات  فرھنگستان فرانسھ نسخھ. كار جانسن در خارج از كشور مورد قدرشناسي قرارگرفت
فرھنگ . داشتخود را براي او فرستاد و فرھنگستان كروسكا در فلورانس لغتنامة خود را برایش ارسال 

این كتابفروشان بھ جانسن پول دادند تا نسخة . جانسن بھ قدر كافي فروش رفت تا كتابفروشان را راضي كند
نوئھ وبستر فرھنگ دیگري  ١٨٢٨نوع بزرگتر تا ھنگامي كھ در سال . اي از آن درست كند شده خالصھ

ر رأس نویسندگان انگلیسي عصر این فرھنگ، جانسن را د. جایگزین آن كرد، مرجع متداول باقي ماند
خود قرار داد، و او عمًال بر ادبیات انگلستان، بجز در مورد اشرافزادگاني مانند ھوریس والپول، یك قدرت 

  .شدآغاز » خان بزرگ ادبیات«دوران سلطنت . استبدادي یافت

III – محفل مسحور  

اووجوھي را كھ بابت فرھنگ پرداخت شدند، بھ ھمان . امكان داشت جانسن بھ علت بدھكاري دستیگر شود
: او بھ سمیوئل ریچارد سن نوشت ١٧۵۶مارس  ١۶در . سرعتي كھ دریافت داشتھ بود، خرج كرده بود

شیلنگ بدھي تحت بازداشت  ١٨لیره و  ۵من اینك بھ خاطر . آقا، من ناچارم از شما تقاضاي كمك كنم«
اگر شما لطف كنید و این مبلغ را بفرستید، من با احساس حقشناسي آن را تأدیھ خواھم كرد و … . ھستم
در این ھنگام وي با نوشتن . گیني فرستاد ۶ریچارد سن » .تعھدات قبلي را نیز بھ آن خواھم افزود  ھمة

 ٢از اقرار ھر خطابھ (حانیاني كھ قدرت بیان خوبي نداشتند مقالھ براي مجالت، نوشتن خطابھ براي رو
، دریافت وجھ اشتراك قبلي براي متني كھ از آثار شكسپیر وعدة چاپش را داده بود، و نوشتن مقاالت )گیني

» بیكاره«بھ اسم ) ١٧۶٠آوریل  ۵تا  ١٧۵٨آوریل  ١۵از (ھفتگي براي نشریة یونیورسل كرونیكل 
ولي ھنوز   نوشت سبكتر بود، این مقاالت از آنچھ تحت عنوان رمبلر مي. كرد يمخارج خود را تأمین م

  در یكي از این. براي كساني كھ بھ ھنگام مطالعھ ناچارند بھ علت كمي وقت بدوند، خیلي جدي و ثقیل بود

. ده بودمقاالت بھ تشریح حیوانات زنده حملھ شده، و در مقالة دیگر پرده از زندانھاي بدھكاران برداشتھ ش
حاكي از ابراز تأسف دربارة جدا شدن سربازان از ھمسرانشان بود؛ و در آن پیشنھاد شده  ۵مقالة شمارة 
تشكیل شوند تا تدارك خواربار و پرستاري را بھ عھده بگیرند، » بانوان اسب سوار«ھایي از  بود كھ جوخھ

  .و از جھات دیگر نیز خاطر شوھران خود را شاد دارند

اش، كھ بیست سال بود او را ندیده بود، بھ مرگ نزدیك  او خبر یافت كھ مادر نودسالھ ١٧۵٩در ژانویة 
مادرش در . گیني ھمراه نامة پراحساسي برایش فرستاد ۶دار پول قرض گرفت و  از یك چاپخانھ. شود مي
 جانسن براي تأمین مخارج كفن ودفن و پرداخت قروض مادرش، ظرف یك ھفتھ. ژانویھ درگذشت ٢٣

آن را قسمت . سرگذشت راسالس، شاھزادة حبشھ را نوشت) بھ طوري كھ خودش بھ رنلدز گفت(عصرھا 
بھ ھنگام انتشارش درماه آوریل منتقدان . لیره دریافت داشت ١٠٠بھ قسمت بھ چاپخانھ فرستاد، و براي آن 

ا با كاندید اثر ولتر، كھ پرستانھ، آن ر از آن بھ عنوان یك اثر درجة اول تحسین كردند و با احساسات میھن
آیا زندگي . تقریبًا در ھمان موقع منتشر شد و دربارة ھمان موضوع بھ بحث پرداختھ بود، مقایسھ كردند

شما كھ با رؤیاي امیدگوش فرا «: تواند خوشبختي بیاورد؟ جانسن در دادن پاسخ خود تأخیر نكرد مي
ا برآورد، و كسریھاي حال حاضر تا فردا جبران دھید و انتظار دارید كھ كھولت، نویدھاي جواني ر مي

  » .شود، بھ سرگذشت راسالس توجھ كنید
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اي مطبوع و حاصلخیز  برآن بود كھ وارث تاج و تخت را در دره) بنا بھ گفتة جانسن(رسم پادشاھان حبشھ 
، غذاي كاخ –شد  ھمھ چیز برایش فراھم مي. تحت نظر داشتھ باشند تا اینكھ زمان جلوسش بر تخت برسد

ولي راسالس طي بیست و شش سال عمر خود از این خوشیھا . خوب، حیوانات اھلي، و مصاحبان باخرد
اگر «: گوید شود و مي شود، دلش نھ تنھا براي آزادي، بلكھ ھمچنین براي تالش و مبارزه تنگ مي خستھ مي

ت كھ ببیند چگونھ او در فكر اس» .شدم كردم، خوشوقت مي من چیزي داشتم كھ بھ خاطرش تالش مي
كنند و  تواند از این درة آرام بگریزد تا مالحظھ كند كھ مردان دیگر چگونھ خوشبختي را جستجو مي مي
  .یابند مي

اي بسازد كھ شاھزاده و خودش را برفراز كوھھاي اطراف  كند ماشین پرنده یك مكانیك ماھر پیشنھاد مي
  :دھد او توضیح مي. ببرد و بھ آزادي برساند

تواند شنا كند، نیازي ندارد كھ از پرواز كردن ناامید شود؛ شنا كردن ھمان پرواز كردن  كس كھ ميآن 
تنھا كافي است . است، منتھا در مایعي غلیظتر، و پرواز كردن در حكم شنا كردن است در مایعي رقیقتر

اگر شما بتوانید . زیمكنیم متناسب سا اي كھ از آن عبور مي مانیروي مقاومت خود را با وزن مخصوص ماده
سازید  ، نیرویي را كھ بر آن وارد مي)آورید براثر فشاري كھ بر آن وارد مي(سریعتر از عقبنشیني ھوا 

ولي … . زحمت از زمین برخاستن زیاد خواھد بود… . تجدید كنید، الزامًا در ھوا پرواز خواھید كرد
ي خود ما تدریجًا كمتر خواھد شد، تا اینكھ ما بھ رویم، قوة جاذبة زمین و سنگین بتدریج كھ ما باالتر مي

  .اي خواھیم رسید كھ انسان بدون گرایشي بھ سقوط، در ھوا شناور خواھد شد نقطھ

ولي تنھا بھ این شرط كھ «كند یك ھواپیما بسازد،  كند، و مكانیك قبول مي راسالس مكانیك را تشویق مي
: پرسد شاھزاده مي» .ید براي كسي جز خودمان بال بسازماسرار این فن آشكار نشوند و شما از من نخواھ

اگر ھمة افراد با «: دھد  مكانیك جواب مي» چرا شما باید مزیتي چنین بزرگ را از دیگران دریغ دارید؟«
آموختم؛ ولي اگر بدان بتوانند ھر  فضیلت بودند، من با كمال میل و آمادگي بھ آنھا راه پرواز كردن را مي

او » ند از آسمان خوبان را مورد حملھ قرار دھند، خوبان چھ امنیتي خواھند داشت؟وقت كھ بخواھ
كند كھ شاھزاده وي را از آن  اي سقوط مي كند پرواز كند، و بھ دریاچھ سازد، كوشش مي ھواپیمایي مي

  .دھد نجات مي

تر خوشش راسالس از صحبت با ایمالك فیلسوف، كھ سرزمینھا و اشخاص بسیاري را دیده است، بیش
رسد كھ بھ دنیاي خارج راه دارد، و با خواھر شاھزاده بھ نام  یابند كھ بھ راھرویي مي آنھا غاري مي. آید مي

آنھا كھ با جواھر بھ عنوان وجھ رایج ھمگاني مجھزند، از . گریزند نكایھ و مستخدمة او از بھشت خود مي
شنوند  بحث یك فیلسوف رواقي را مي. شوند ھ ميكنند، در لذات آن سھیم، ولي از آنھا خست قاھره دیدن مي

بینند كھ از غصة مرگ دخترش عنان  كند، و چند روز بعد، وي را مي كھ دربارة تسخیر شھوات صحبت مي
پندارند كھ دھقانان باید افراد خوشبختي باشند، ولي  اند مي آنھا كھ اشعار شباني خوانده. از كف داده است

از نارضایي و بدخواھي نسبت بھ كساني كھ باالتر از آنھا قرار «گونھ افراد كنند كھ قلوب این  كشف مي
شوند كھ او در نھان آرزوي خوشیھاي شھر  رسند و متوجھ مي بھ زاھدي مي» .دارند، بھ خوره دچاراست

ھا بر اثر  یابند كھ محیط ھمة خانواده پردازند و در مي دربارة سعادت خانوادگي بھ تحقیق مي. را دارد
پرازند و  دربارة اھرام بھ كاوش مي. تیره و تار است» برخوردھاي شدید تمایالت متضاد«اسازگاري و ن

دربارة زندگي سعادتمندانة فضال و دانشمندان مطالبي . دھند آنھا را حد اعالي حماقت تشخیص مي
پایبندي بھ اصول «كھ گوید  شناس بھ آنھا مي شوند، و این ستاره شناس مشھوري آشنا مي شنوند؛ با ستاره مي

» اخالقي بدون دانش، ضعیف و بیھوده است؛ و دانش بدون پایبندي بھ اصول اخالقي خطرناك و دھشتبار؛
ھاي زندگي  كنند كھ ھیچ یك از شیوه گیري مي آنھا چنین نتیجھ. شود شناس بھ جنون مبتال مي ولي این ستاره
آنھا تصمیم . دارد ناپذیري روح، خاطر آنھا را آرام ميانجامد، وایمالك با بحثي درباره فنا بھ سعادت نمي

  .گیرند بھ حبشھ برگردند و نوسانات زندگي را بآرامي، و با اطمینان بھ رستاخیزي سعادتبار، بپذیرند مي
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دارد رواني  آنچھ ما را بھ حیرت وا مي. این داستاني قدیمي در یكي از زیباترین قالبھاي تازة آن است
سبك نگارش آن است كھ خیلي با كلمات و عبارات ثقیل مقاالت جانسن و حتي صحبتھاي  برازنده و روشني

نویس دانشمند این داستان ساده را نوشتھ باشد، و  رسید كھ واژه بھ نظر غیر ممكن مي. وي فاصلھ دارد
  .صفحھ را ظرف ھفت روز بھ رشتة تحریر درآورده باشد ١۴١نمود كھ وي این  كامًال باورنكردني مي

؛ )١٧۵٩مارس  ٢٣(در خالل این احوال، وي بار دیگر نقل مكان كرد و از میدان گاف بھ ستپل این رفت 
احتماًال انگیزة این تغییر مكانھا . كمي بعد وي بھ گریز این و سپس بھ كوچة اینرتمپل تغییر مكان داد

اي، كھ  لیره ٣٠٠االنة جانسن ناگھان براثر یك مستمري س ١٧۶٢ولي در ژوئیھ . مالحظات اقتصادي بود
این مسئلھ كھ چرا این لطف شامل . جورج سوم بھ راھنمایي لرد بیوت بھ او اعطا كرد، بھ تمكن نسبي رسید

حال مردي شد كھ مصرانھ با خاندان ھانوور مخالفت كرده، اسكاتلندیھا را در ھر فرصتي بھ زیر مھمیز 
زدور دولت بھ خاطر خیانت بھ كشورش داده دستمزدي كھ بھ یك م«كشیده، و مستمري را بھ عنوان 

دشمنان جانسن او را متھم . توصیف كرده بود، موضوع داستانھاي اسرارآمیز بسیاري شده است» شود مي
كردند كھ پول را بھ اصول ترجیح داده است، و عقیده داشتند كھ بیوت بھ دنبال قلمي نیرومند  بھ این مي

ان، كھ با مركب خود بھ سیاه كردن سیماي وي مشغول بودند، پاسخ گشت تا بھ ویلكس، چرچیل، و دیگر مي
، پذیرفتھ )كھ دوبار توسط بیوت تأیید شده(جانسن مدعي بود كھ این مستمري را با این تفاھم صریح . دھد

او بھ بازول بھ طور محرمانھ گفت كھ . است كھ از او خواستھ نشود بھ پشتیباني از دولت چیزي بنویسد
انگلستان، بمراتب بیشتر ) پیشین(ي از خاندان ھانوور و نوشیدن بھ سالمتي جیمز پادشاه لذت بدگوی«

و علت آن بیشتر غني   بھ ھرصورت، او چندین برابر این مقرري استحقاق داشت،» .لیره بود ٣٠٠ازسالي 
اق سیاسي كھ ساختن ادبیات انگلستان با قلم و گفتار، عقل، و لطافت طبع تطھیر كنندة خویش بود، نھ اور

  .در سالھاي بعدي نوشت

اي است  دوستي آن جرعة خوشمزه«: گفت مي. قدر دوست داشت تا از معدودي دشمن ناراحت نباشد وي آن
جانسن تقریبًا در ھر اجتماعي كھ حضور » .توان نوشید آور زندگي را مي كھ بھ كمك آن مشروب تھوع

كرد، بلكھ  ن نبود كھ خودش را بزور وارد صحبت ميشد؛ علت آن ھم كال آ یافت، مركز ثقل صحبت مي مي
شد بھ  بیشتر بھ خاطر آن بود كھ منحصر بھ فردترین و تكروترین شخصیت در محافل ادبي لندن بود و مي

از طرف رنلدز » باشگاه«پیشنھاد تشكیل . او اطمینان داشت ھربار كھ لب بھ سخن بگشاید، مطلبي بگوید
آوریل  ١۶خواند؛ جانسن این پیشنھاد را تأیید كرد، و در » باشگاه ادبي«را مطرح شد، و بعدًا بازول آن 

  در خیابان جرارد، در محلة سوھو،» تركزھد«گروه جدید جلسات دوشنبھ عصر خود را در میخانة  ١٧۶۴
لنگتن،  اعضاي اولیھ رنلدز، جانسن، برك، گولدسیمث، كریستوفر نیوجنت، تاپم بوكالرك، بنت. آغاز كرد

بعدًا عدة دیگري، بھ موجب رأي اعضاي باشگاه، بھ آن افزوده . وني چیمیر، و سرجان ھاكینز بودندانت
  .اینھا عبارت بودند از گیبن، گریك، شریدن، فاكس، ادم سمیث، و دكتر برني. شدند

بھ عضویت باشگاه پذیرفتھ نشد؛ علت آن ممكن است تا حدودي این بوده باشد كھ وي  ١٧٧٣بازول تا سال 
در مدت بیست و یك سالي كھ از آشنایي وي با جانسن تا زمان مرگ جانسن . فقط گاھي در لندن بود

  گذشت، او بیش از دو سال و چند ھفتھ در دسترس بت خود
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  چھره ھنرمند با گوشھاي سنگین: سر جاشوا رنلدز

اینكھ بازول نقشة  گرمي آشكار احساس تحسین وي نسبت بھ جانسن، و آگاھي جانسن از. نبود) جانسن(
تھیة یك زندگینامھ از او را دارد، باعث شد كھ جانسن ستایش بیحد و تقریبًا چاپلوسانة این اسكاتلندي 

جانسن عقیدة . دھند یك گویندة خوب و یك شنوندة خوب زوج خوبي را تشكیل مي. را ببخشد) بازول(
گفت ) ي بود كھ وي بر بازول گذارده بودو این نام(» بازي«وقتي . چنداني بھ نیروي فكري بازول نداشت

شرابي كھ ضمن صحبتشان نوشیده بود باعث شد بھ سردرد دچار شود، جانسن گفتة او را اصالح كرد و 
» .بود كھ من در آن قرار دادم› شعوري‹نھ آقا، شراب نبود كھ باعث شد سر شما درد بگیرد، بلكھ «: گفت

بلي، وقتي سر بھ شعور «: جانسن جواب داد» آورد؛ سردرد ميچھ آقا؟ آیا شعور «: بازول با تعجب گفت
رسد كھ بازول با شعور  در زندگي جانسن قطعاتي ھستند كھ در آنھا چنین بھ نظر مي(» .عادت نداشتھ باشد

كرد؛ گفت كھ این اثر بھ بعضي از  جانسن از دانسید اثر پوپ تمجید مي.) كند بیشتري از جانسن صحبت مي
در آن وقتھا ارزش داشت كھ »  :پایدار بخشیده است، و بھ مسخرگي خود چنین ادامھ دادكودنھا شھرتي 

ولي طولي نكشید كھ خرس سالخورده » !كرد آه، آقا كاش انسان در آن روزھا زندگي مي. انسان كودن باشد
  اندازة كمتر كسي است كھ من بھ« :بھ او گفت ١٧۶٣مند شد، و در  عالقھ) بازول(بھ تولة خود ) جانسن(

اي خارج شود و این آرزو را بھ وجود  شد كھ بازول از خانھ نمي«: گفت او مي» .شما از او خوشم بیاید
در خانة جانسن اطاقي بھ بازول داده شد تا ھر وقت  ١٧٧۵در » .نیاورد كھ بار دیگر بھ آن بازگردد

  .داشت، در آن بخوابد صبحت آنھا تا دیر وقت او را در آن منزل نگاه مي

من مداومًا این نقشھ را در سر دارم كھ »  :بازول در یادداشتھاي روزانة خود نوشت ١٧٧٢مارس  ٣١در 
» .دانم كھ بھ او بگویم یا نھ ام و نمي ھنوز دربارة آن چیزي بھ او نگفتھ. سرگذشت آقاي جانسن را بنویسم

ارة آن اطالع داشتند، و از شیوة دیگران درب. جانسن از آن مطلع شد) اگر نھ زودتر( ١٧٧٣ولي تا آوریل 
بازول در پیش كشیدن مطالب قابل بحث بھ این منظور آشكار كھ استاد سالخورده را سر حرف بیاورد و 

اسكاتلندي كنجكاو در . كردند اش بھ دست آورد، احساس انزجار مي اي براي زندگینامھ قطعات جالب تازه
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بدون تحریك و » .كردم بود، تا اینكھ من سرچشمھ را باز ميگاھي فواره بستھ «: زد این مورد چنین الف مي
شناسیم و از  گیري خستگي ناپذیر بازول، امكان داشت جانسني كھ ما امروز مي تشویق عالقمندانھ و دنبالھ

جانسني كھ ما در زندگي جانسن اثر ھاكینز، و حتي در . آید ھرگز شكل و قواره نیابد او خوشمان مي
بینیم چقدر با جانسن بازول فرق  كھ بھ نحوي با روح نوشتھ شده است، مي  ر خانم ثریل،ھاي كوتاه اث قصھ
  .دارد

بود كھ جانسن معاشرت با خانوادة ثریل را آغاز كرد، كھ نقشي بزرگتر از دوستي وي  ١٧۶۵در ژانویة 
او از . ھنري ثریل یك آبجوساز و فرزند یك آبجوساز بود. نسبت بھ بازول در زندگي وي ایفا كرد

  تحصیالت خوبي برخوردار شد، سفر كرد، و بعدًا با انتخاب شدن بھ

وي با ھستر لینچ سالوزبري، یك دختر  ١٧۶٣در . عضویت پارلمنت مقام و منزلت خود را مسجل ساخت
ھنري، كھ . سانتیمتر ولي خودش با روح و باھوش بود، ازدواج كرد ١۵٠ویلزي، كھ طول قدش فقط 

رسید  بزرگتر بود، خود را دركار خویش غرق كرده بود، ولي بھ قدركافي بھ ھمسرش مي سال از او دوازده
باردار كند، و آلودگي خود را بھ بیماري آمیزشي بھ وي  ١٧٧٨و  ١٧۶۴كھ وي را ھر سالھ میان سالھاي 

خود ھستر خاطر . ھمسرش براي او دوازده بچھ آورد، كھ ھشت تن از آنھا در كودكي مردند. منتقل سازد
داد و وقتي شوھرش سمیوئل جانسن معروف را با خود بھ خانھ آورد، وي ھمة  را با ادبیات تسكین مي

طولي نكشید كھ . ھنرھا و برازندگیھاي زنانة خود را بھ كار برد تا او را بھ خانوادة خویش وابستھ كند
بھ  ١٧۶۶كرد؛ و از سال  يجانسن ھر روز پنجشنبھ با خانوادة ثریل در خانة ساوثوارك آنھا صرف شام م
خانم ثریل، با استفاده . گذارند بعد وي معموًال تابستان را با آنھا در ویالي ییالقیشان در ستریتم در ساري مي

از جانسن بھ عنوان یك مركز، خانة خود را بھ صورت یك محفل ادبي درآورد كھ رنلدز، گولدسمیث، 
علت احساس حسادت . آمدند بازول بھ آن مي) احساس حسادتو با (گریك، برك، خانوادة برني، و باالخره 

ھاي  ھا، و گفتھ آوري یادداشت دربارة قیافھ، شیوه بازول آن بود كھ وي خبر یافت خانم ثریل مشغول جمع
  .بھ این ترتیب، زندگي جانسن رقیبي پیدا كرده بود. باشد خود مي» شیر«

IV – خرس بزرگ  

آقاي جانسن «: نوشت) ١٧۶٣(بازول پس از نخستین مالقاتشان این خرس بزرگ چھ جور آدمي بود؟ 
مردي است كھ ظاھري بسیار دھشتناك دارد و آدم بسیار درشت اندامي است كھ بھ درد چشم، تشنج 

او از لحاظ لباس بسیار نامرتب است و با صدایي بسیار ناھنجار صحبت . اعصاب، و خنازیر مبتالست
قدش بھ نحوي بسیار قابل »  :بعدي عمر جانسن وي را چنین توصیف كردخانم ثریل در سالھاي » .كند مي

اش بھ نحوي نیرومند مشخص، و  خطوط چھره… . توجھ بلند بود، و اعضاي بدنش بسیار درشت بودند
با این . چشمانش نزدیك بین، و از جھات دیگر ناكامل بودند… . اش بھ طور خاصي ناھموار بود بشره

رارت، چنان نافذ، و گاھي چنان پرخشونت بودند كھ، بھ عقیدة من، ترس وصف، چشمانش چنان پرح
  ».شد دیدند دیده مي نخستین احساسي بود كھ در چشمان ھمة كساني كھ او را مي

خواند؛ ولي این كار را ده بار  مي» اتالف وقت«نشست  اش مي جانسن ساعاتي را كھ براي كشیدن تك چھره
سر جاشوا رنلدز در تك  ١٧۵۶در . تن یك نیمتنھ توسط نولكنز انجام دادبراي رنلدز و یك بار براي ساخ

او نیمرخي از جانسن كشید و او را شبیھ گولدسمیث  ١٧٧٠اي او را تنومند و بیدرد نشان داد؛ در   چھره
  اي كھ از او مشھورترین تك چھره ١٧٧٢مجسم كرد؛ در 

باھیكلي نابرازنده، كالھگیسي عظیم، صورتي  كشیده شده، وي را در نزد نسلھاي آینده بھ صورت مردي
اي  درشت وپر، ابرواني روبھ پایین روي چشماني متحیر، بینیي بسیار بزرگ، لباني كلفت، و چانھ

از . كردند آمیزسر، شانھ، و دستانش بكرات كالھگیسش را جا بھ جا مي حركات تشنج. دار نشان داد غبغب
البسة فاخر تنھا از این نظر خوبند كھ نیاز بھ وسایل دیگر «: گفتاو بھ بازول . لحاظ لباس، بیتوجھ بود
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تا ھنگامي كھ میھمان خانوادة ثریل شد، بھ بھداشت شخصي » .سازد براي كسب احترام را برآورده مي
  .توجھي نداشت

سالھاي كرد، و شاید ھم   بایستي پر مي خورد، زیرا جاي خالي زیادي داشت كھ مي او باولع بسیار غذا مي
  :داد بازول چنین گزارش مي. آورد توأم با گرسنگي گذشتھ را بھ خاطر مي

بھ طور  وقتي سرمیز غذا بود،. شناختم كھ بیش از وي از خوردن غذا خوشش بیاید گاه كسي را نمي ھیچ
رسید كھ نگاھش بھ بشقابش میخكوب شده  چنین بھ نظر مي. كامل مستغرق دركاري بود كھ در پیش داشت

زد، یا بھ آنچھ  و بجز در مواردي كھ اشخاص بسیار برجستھ در مجلس بودند، یك كلمھ حرف نمي است
كرد؛ و اشتھایش ھم  كرد، تا اینكھ اشتھاي خودرا كامًال سیر مي گفتند كوچكترین توجھي نمي دیگران مي

  .شد ميشدند و معموًال عرق تندي برآن دیده  كھ رگھاي پیشانیش متورم مي… قدر زیاد بود آن

علتش آن است كھ من نزدیك بین ھستم و از «: گفت خورد و در توضیح آن مي ماھي را با انگشتان خود مي
توانست دیدن سبزیھا را تحمل كند؛ در روزھایي كھ بیشتر سرحال بود،  بسختي مي» .ترسم استخوان مي

وقتي خانم » .گاه مست نشد ھیچدوست داشت با آشامیدن شراب خاطر خود را انبساط بخشد، و جز یك بار «
دانم مردان از اینكھ خود را بھ صورت حیواناتي  نمي«: ویلیامز مستي را مورد حملھ قرار داد وگفت

دانم كھ آیا شما تیزھوشي كافي دارید كھ انگیزة  خانم، نمي«: ، جانسن پاسخ داد»برند درآورند چھ لذتي مي
آورد  نید یا نھ، زیرا كسي كھ خود را بھ صورت حیوان در ميروي را درك ك  نیرومند تمایل بھ این زیاده

در كیفیت صحبت «ولي او عقیده داشت كھ میخواري » .كند خویشتن را از رنج انسان بودن آزاد مي
دھد كھ شخص از ھر صحبتي كھ باشد خوشش  بخشد، بلكھ فكر انسان را طوري تغییر مي بھبودي نمي

نھ مشروب الكلي رویگردان بود و بھ صرف شیر و كاكائو، لیموناد، و در سالھاي بعد از ھرگو» .آید مي
این كار بسیار ناشایستي است كھ «: گفت كشید و مي ھرگز دود نمي. كرد فنجانھاي بیشمار چاي قناعت مي

عادت بھ » .ما از دھان خود، دود بھ دھان، چشم، و بیني دیگران بدمیم و آنھا ھم ھمان كار را با ما بكنند
  . داد توضیح مي» حفظ مغز در برابر خالء كامل«عمال دخانیات را بھ عنوان است

اش تا حدودي معلول روزھا و شبھایي بود كھ در میان طبقات پایین گذرانده بود، و تا  طرز رفتار نابرازنده
خار او نیرومند بود، و بھ آن افت. حدودي ھم نتیجة ناراحتیھا و آزارھاي جسماني و ھراسھاي فكري بود

زیادي از معاملة بھ مثل، نقش بر زمین كند؛ یا  توانست یك كتابفروش را بدون احساس بیم كرد؛ مي مي
شخصي را كھ بھ خود جرأت داده بود صندلیي را كھ وي موقتًا خالي كرده بود اشغال كند، از جا بلند كرده 

  شد، اي پرتاب كند؛ اسب سوار مي و بھ گوشھ

ي بھ منظور شكار روباه در مزارع وكشتزارھا ھمراه خانوادة ثریل تاخت و كیلومتر ٨٠و در یك سواري 
زد، بھ  وقتي در خیابانھا قدم مي«: گوید بازول مي. ولي حمل وزن بدن خودش برایش مشكل بود. تاز كرد

رسید كھ با این حركت، و بھ طور جدا و  علت گردش مداوم سر و حركت پیوستة بدنش، چنین بھ نظر مي
بر اسب خود تسلط نداشت «كرد،  ھنگامي كھ اسب سواري مي» .كند ز پاھاي خود، طي طریق ميمستقل ا
  ».شد توانست جھت حركت را تعیین كند، و مانند این بود كھ با یك بالون برده مي و نمي

این مشكالت و مشكالت جسماني دیگر . بھ تنگي نفس، نقرس، و استسقا مبتال بود ١٧٧۶او بعد از سال 
یستي بر شدت حالت مالیخولیایي او افزوده باشند، و این حالت گاھي چنان وي را دچار افسردگي با مي
» .ام بھ حال خود باز گردد حاضر بودم یكي از اعضاي بدنم قطع شود در مقابل روحیھ«كرد كھ  مي
  :ست گفتتوانست باور كند كھ اصوًال كسي خوشبخت باشد، و دربارة یك نفر كھ مدعي بود خوشبخت ا نمي

چون یك پزشك بھ او گفتھ بود گاھي » .داند كھ پیوستھ بدبخت است این تظاھر است؛ این سگ مي«
از »  :او از قول ایمالك در راسالس گفت. ترسید دیوانھ شود شود، جانسن مي مالیخولیا منجر بھ جنون مي

  ».امة نامشخص عقل استمیان بالتكلیفیھاي وضع حاضر ما، وحشتناكترین و ھراس انگیزترین آنھا اد
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عقیده داشت كھ براي . یافت او كھ نزدیك بین بود، در زیبایي زنان، طبیعت، و ھنرمایة لذت زیادي نمي
. سازي، معلول زحمت آن است ارزش مجسمھ«: گفت اند، و مي پیكرتراشي بیش از حد اھمیت قایل شده

جانسن كوشید » .شود ارزشي قایل نمي انسان براي زیباترین سري كھ روي یك ھویج تراشیده شده باشد
آقا، لطفًا بگویید این باخ «: گفت مي» .گاه نتوانستم آھنگي بنوازم ولي ھیچ«نواختن یك ساز را فراگیرد، 

مشھورترین ) ١٧٧١(منظور او یوھان كریستیان باخ بود كھ در آن وقت » كیست؟ آیا او نوازندة ني است؟
عقیده داشت كھ موسیقي براثر بندبازي انگشتھا، در حال . رفت ر مينوازندة پیانو در انگلستان بھ شما

نواخت  كنند كھ قطعاتي كھ مي وقتي شنید از یك نوازندة ویولن بھ این علت تمجید مي. خراب شدن است
  ».مشكل، كاش غیر ممكن بودند»  :بسیار مشكل بودند، با حرارت گفت

كند،  سھاي جنسي را، كھ حتي یك ذھن عادي را تحریك ميبایستي كنار آمدن با ھو مردي چنین نیرومند مي
، كھ »اطاق سبز«افتتاحیة ایرنھ حضور یافت و توسط گریك بھ   وقتي در برنامة. پردردسر یافتھ باشد

شدند، برده شد، پیشنھادي را كھ در مورد تكرار این دیدار   ھا در آن منتظر مي بازیگران در فواصل صحنھ
نھ، دیوید، من ھرگز بھ آنجا باز نخواھم گشت، زیرا پستانھاي سفید و »  :د و گفتبھ وي شده بود رد كر

بازول از اینكھ یك روز در ھبریدیز شنید او » .كنند جورابھاي ابریشمي زنان بازیگر شما مرا تحریك مي
  .بھ حیرت آمد…» ام اگر یك حرم داشتم من اغلب فكر كرده«گوید  مي

  ما. سنش، كھ بھ ھمان اندازه واقعي بودند، آشكارتر بودندبر روي ھم، معایب وي از محا

با آنكھ او در عمق خوش «: توانیم حقًا نظر ھوریس والپول را دربارة او بھ این مضمون معكوس كنیم  مي
جانسن «: گولدسمیث ھمین مطالب را بھ نحوي لطیفتر گفت» .باشد طینت است، در سطح خیلي بدطینت مي

او از خرس بودن، . اي صاحب قلبي رقیقتر از او نیست دارد، ولي ھیچ فرد زندهدر رفتار خود خشونت 
او نامنظم، تنبل، خرافاتي، گستاخ، جزمي، و مغرور، ولي در عین حال » .جز پوستش چیزي ندارد

خانم ثریل حساب كرد . طلبي و بخشیدن سریع بود مھربان، داراي عواطف انساني، با سخاوت، و در پوزش
  :بخشید؛ و افزود اش را مي لیره ٢٠٠لیره مستمري خود،  ٣٠٠از كھ جانسن 

او، كھ عمومًا وسط ھفتھ را در منزل … . كرد او در منزل خود از گروھھاي زیادي از مردم پرستاري مي
داشت، ولي ھر  گذارند، اعضاي متعدد خانوادة خود را در خیابان فلیت با یك مقرري معین نگاه مي ما مي

گشت تا پیش از اینكھ دوشنبھ شب نزد ما برگردد، سھ شام خوب و مصاحبت خود  آنھا بازمي روز شنبھ نزد
داشت،  او با ھمان نزاكت پرتشریفاتي كھ نسبت بھ تعداد مشابھي از افراد متجدد مرعي مي. را بھ آنھا بدھد

  .كرد و شاید ھم بیشتر، با آنھا رفتار مي

با . نوشت مي - اغلب برایگان –موعظھ، و حتي نظرات حقوقي  جانسن براي دیگران پیشگفتار، تقدیمنامھ،
او یك زن روسپي را كھ در . دار نجات دھد ھاي خود تالش كرد دكتر ویلیام داد را از چوبة گفتار و نوشتھ

كول كرد، بھ منزل خود برد، از او مراقبت بھ ) در آن وقت جانس ھفتادوپنج سال داشت(خیابان افتاده بود 
جورج » .سعي كردم او را در راه زندگي توأم با عفت قرار دھم«تا حالش خوب شد، و عمل آورد، 

اگر امكان داشت نیكوكاریھاي متعددي «: گفت كرد، مي ستیونز، كھ در تنظیم آثار شكسپیر با او ھمكاري مي
گونھ بھ طور  نداد ھما داشت، و اعمال انساني بسیاري را كھ او در خفا انجام مي را كھ وي با دقت پنھان مي

شدند كھ تنھا  نشان داد، معایبش چنان در نور درخشان محاسنش ناپدید مي) مانند نقاط ضعفش(مبسوط 
  ».خوردند محاسنش بھ چشم مي

سال آخر عمر خود تنھا یك كتاب قابل توجھ نوشت، كھ زندگي شاعران نام داشت؛ از آن  جانسن طي نوزده
مردي كھ دوست دارد چھارزانو «او خود را بھ عنوان . كرد تفاده ميكھ بگذریم، بھ جاي قلم، از زبانش اس

اگر خوردن را كنار بگذاریم، او بیش از ھرچیز موقعي . كرد توصیف مي» بنشیند و حرف خود را بزند
با مشاھده و مطالعھ، دربارة امور انساني، ذخیره و . كرد برد كھ با مصاحباني با خرد صحبت مي لذت مي

آوري كرده بود؛ او بسیاري از این دانش را در انبار حافظة خود حمل   لعاده از دانش جمعا تنوعي خارق
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با این وصف، او . كرد آورد استقبال مي كرد و از ھر فرصتي كھ براي سبك كردن بار خود بھ دست مي مي
را  كرد كھ فردي یك موضوع یا جدلي شد؛ تنھا موقعي صحبت مي بندرت در صحبتھاي جدي پیشقدم مي

این وسوسھ ھمیشھ در او بود كھ با آنچھ كھ دیگري گفتھ است مخالفت ورزد، و آماده بود . كرد مطرح مي
  آمد، زیرا از بحث خوشش مي. از ھر موضوع یا مخالف آن موضوع دفاع كند

حتي اگر  –ناپذیر است؛ و مصمم بود كھ بحث را بھ سود خود پایان دھد  دانست كھ در این زمینھ شكست مي
دانست كھ این نوع صحبت بھترین نوع صحبت نیست،  او مي. رفت ھایش از بین مي حقیقت در زیر ضربھ

او در بحبوحة حرارت و لذت مبارزه جاي زیادي براي . ولي اطمینان داشت كھ جالبترین نوع آن است
ھاي بحث خود بھ یكي از طرف» .ھیچ یك از ما از او در امان نبودیم«: گفت بازول مي. یافت نزاكت نمي

  :گفت گولدسمیث مي» .ام، ولي اجباري ندارم براي شما ادراكي ھم بیابم من براي شما استداللي یافتھ»  :گفت
اش خطا رود، با تھ طپانچھ انسان را نقش برزمین  اي ندارد، چون اگر تیرطپانچھ بحث با جانسن فایده«

دكتر جانسن رفتم، او را از قدرتي كھ در  وقتي صبح روز بعد سراغ«: كند بازول تعریف مي» .كند مي
. خوب، ما بحث خوبي داشتیم: او گفت. محاورة شب قبل خود بھ خرج داده بود بسیار راضي دیدم

، »زورگو«تامس شریدن اورا ›» بلھ قربان، شما چند نفر را این سو و آن سو انداختند و شاخ زدید؟‹ :بازول
انگیزترین و  نفرت»  :لرد مانبودو او را چنین توصیف كرد. دخوان مي» مطلقًا بیگذشت«و گیبن او را 

كردند  اي كھ دیگران تمجید مي ام؛ كسي كھ از ھیچ كتاب یا نویسنده بدخواھترین مردي كھ من تاكنون شناختھ
گونھ شكیبایي ببیند كھ  توانست با ھیچ نمي… و ] او از اولینا اثر فني برني تمجید كرد[كرد  تمجید نمي
ھوریس والپول، كھ در مشاغل » .گري توجھ حاضران را براي مدتي بسیار كوتاه جلب كندشخص دی

آمد، و او را از دیدگاه پسر یك  كرد، از فكر جانسن بھ لرزه در مي بیمسئولیت خود احساس امنیت مي
  :وزیر و یگ چنین خالصھ كرد نخست

آور و پست  قي، شخصیتي نفرتاي خصوصیات نیرومند اخال جانسن با یك مشت دانش بیمصرف و پاره
او از نظر اصولي طرفدار جیمز دوم و خاندان استوارت، متفرعن، بیش از حد متكي بھ خود و . بود

بندي قرار داد و  مورد سوء استفاده در زمینة دستھ» فرھنگ«او قلم خود را حتي در … . جو بود تسلط
طرز رفتار وي پست، تكبرآمیز، و . ده بودبعدھا، بھ خاطر یك مستمري، برخالف تعاریف خود سخن ران

وحشیانھ بود؛ سبكش بھ نحوي مضحك پر طمطراق و فساد آلودبود؛ بھ طور خالصھ، او با ھمة عالمنمایي 
وقتي نسل آینده بخواند كھ ما چھ بتي را … . آساي یك معلم روستایي را داشت خویش، كوچكي غول

  د؟كردیم، دربارة ما چھ فكر خواھد كر پرستش مي

نزده، كھ ھمة اعضاي آن  البتھ كمال مطلوب آن بود كھ بھترین بحث و صحبت در یك گروه كوچك شتاب
: توزي گفت مطلع و با نزاكت باشند، صورت گیرد؛ یا، ھمانطور كھ جانسن در یك لحظة عاري از كینھ

كھ تبادل آرام و گونھ رقابت و خودپسندي وجود نداشتھ باشد، بل خوشترین صحبت آن است كھ در آن ھیچ«
ولي جانسن چھ موقع آن تجربھ را بھ دست آورد؟ او، ظاھرًا » سروصداي احساسات صورت گیرد؛ بي

با احترام رفتار كردن نسبت بھ دشمن «: درخشید، بھ بازول گفت درحالي كھ برق خاصي از چشمانش مي
طپانچة او را حس  نھ ضربة تھما كھ ھیچ گو» .در حكم دادن مزیتي بھ اوست كھ وي استحقاق آن را ندارد

بخشیم، زیرا ظرافت و شوخ طبعي و تیز  ایم، ھمة آن ضربات و توھینھا و تعصبات را بر او مي نكرده
  فكري او، و اینكھ وي واقعیات

داد، و توانایي وي بھ اینكھ عقل و حكمت را در عبارتي   را بر تظاھرات و صراحت را بر ریا ترجیح مي
  .سازد ترین شخصیتھا در تاریخ انگلستان مي كي از برجستھخالصھ كند، او را ی
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آیا فرصتي بدھیم كھ جانسن شروع بھ سخنراني كند؟ او تقریبًا دربارة ھرچھ در این دنیا وجود داشت مطلب 
تكرار كند، كس نخواھد خواست آن را  معتقد بود كھ زندگي یك بدبختي است كھ ھیچ. جالبي داشت كھ بگوید

آیا «: لیود از او پرسید وقتي لیدي مك» .كنند آن را با بیحوصلگي تحمل، و با بیمیلي ترك مي«و بیشتر مردم 
او ھمچنین » .نھ خانم، نھ بیشتر از یك گرگ»  :او پاسخ داد» كس بھ طور طبیعي خوب نیست؟ ھیچ
آسماني و زمیني براي بازداشتن آنھا از  افراد بشر بھ نحوي آشكار چنان فاسدند كھ كلیة قوانین«: گفت مي

كنند تا احساس  افراد بشر با شدت بیشتري احساس نفرت مي«: و باز در جاي دیگر» .جنایت كافي نیستند
ام كھ فردي را آزرده خاطر كرده باشد، با چندین بار گفتن مطالبي كھ  ؛ و اگر من زماني چیزي گفتھ عالقھ

  ».د خود تغییر نخواھم دادخوشایند وي باشد، وضع را بھ سو

كرد، و با  او بھ استثمار كردن ساكنان مستعمرات حملھ مي. كرد جانسن درباره اقتصادیات زیاد صحبت نمي
قیام «داشت؛ یك بار در دانشگاه آكسفرد با پیشنھاد نوشیدن جام مي بھ سالمتي  شدت بردگي را محكوم مي
افزودن دستمزد «ولي او عقیده داشت كھ . بھ حیرت آورد استادان دانشگاه را» سیاھپوستان در ھند غربي

بھ [كارگران روزمزد اشتباه است، زیرا این كار باعث آن نخواھد شد كھ آنھا بھتر زندگي كنند، بلكھ 
آنھا را تنبلتر خواھد كرد، و تنبلي براي طبیعت ] نوشت» بیكاره«طوري كھ در مقاالت خود تحت عنوان 

كرد؛ و مانند نقطة  او مانند بلكستون از تقدس حقوق مالكیت طرفداري مي» .ستانسان چیز بسیار بدي ا
گذارد كھ آنھا با كمكھاي  كند و نمي مقابل خود، ولتر، از تجمل بھ عنوان اینكھ براي فقرا كار فراھم مي

ولي . در طرفداري از آزادي فعالیت بر ادم سمیث پیشدستي كرد. آورد خیریھ فاسد شوند، دفاع بھ عمل مي
متأسفانھ افزایش این تجارت و مبارزة الینقطع ثروت، كھ «. از افزایش سریع تعداد بازرگانان ناراحت بود
… . كند كھ بتوان پایان سریع تقلب و تزویر را انتظار داشت تجارت محرك آن است، دورنمایي ارائھ نمي

كرد، زیرا رنج فقدان آن  ري نمياو بھ ناچیز شمردن پول تظاھ» .دھد خشونت جاي خود را بھ نیرنگ مي
ھیچ كس غیر از یك احمق، جز در برابر پول، ھرگز چیزي «را كشیده بود، و عقیده داشت كھ 

  .این اظھار وي نقش خودپسندي را دست كم گرفتھ بود» .نویسد نمي

ربارة كھ ما د) ابیاتي را كھ وي بھ مسافر اثر گولدسمیث افزود بھ خاطر آورید(كرد  جانسن احساس مي
  من حاضر نیستم نیم كرون بدھم كھ بھ«: گفت كنیم، و مي اھمیت سیاست مبالغھ مي

بیشتر طرحھاي مربوط بھ «بنابراین » .جاي یك نوع حكومت، تحت حكومتي از نوع دیگر زندگي كنم
» سگھاي ویگ«جانسن، با این وصف، با حرارت بھ » .داري ھستند بھبود وضع سیاسي مطالب بسیار خنده

او . كرد؛ و براي اینكھ او با خاندان ھانوور از در سازش درآید، یك مستمري ضروري شد ھ ميحمل
پرستانھ از حق انگلستان نسبت  خواند، ولي با حرارت میھن مي» آخرین پناھگاه یك شیاد«پرستي را  میھن

حقیري داشت كھ و نسبت بھ اسكاتلندیھا و فرانسویان احساس ت  ،)١٧٧١(كرد  بھ جزایر فاكلند دفاع مي
  . تقریبًا حاكي از تعصب شدید ملي بود

تجربة انسان، كھ «: كاري پیشدستي كرد و گفت بھ طور كامل بر دفاعیة برك از محافظھ ١٧۶٣او در سال 
نظامي كھ براساس كشفیات ذھنھاي بسیاري . مداومًا با فرضیھ در تضاد است، آزمایش بزرگ حقیقت است

نچھ كھ تنھا براثر كارھاي یك ذھن واحد ایجاد شده باشد، داراي قدرت بیشتري استوار باشد، پیوستھ از آ
از آنچھ «از حكومت انگلستان بھ عنوان اینكھ . او از وضع موجود كامًال راضي بود ١٧۶٢پس از » .است

حكومت . كرد تمجید مي» كھ تجربھ بھ ما نشان داده یا تاریخ نقل قول كرده است بھ كمال نزدیكتر است
شرافي و تمایزات و امتیازات طبقاتي را بھ عنوان عوامل الزم براي نظم اجتماعي و قانونگذاري ا

این عامل بیش از ھر عامل دیگر بھ . من طرفدار اطاعت از مافوق ھستم«. ستود دوراندیشانھ مي
نسل او مانند ھر » .تسلیم وظیفة جاھالن؛ و رضایت فضیلت فقراست… . شود خوشبختي جامعھ منتج مي

  :دیگر از این امر متألم بود كھ

فرد آن قدرت و اختیاري  اینك ھیچ. انگیز از ھم پاشیده است در این دوران، اطاعت از مافوق بھ نحوي غم
ھیچ اربابي این اختیار را بر مستخدم خود ندارد؛ نھ تنھا در . مگر یك زندانبان –را كھ پدرش داشت ندارد 
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علل آن متعددند، كھ مھمترین … . توسطھ نیز این اختیار كاھش یافتھ استھاي ما، كھ در مدارس م دانشكده
طال و نقره اطاعت از مافوق در نظام فئودالیتھ را از میان … . آنھا، بھ نظر من، افزایش زیاد پول است

 اینك. شود انگاري مي ولي، عالوه بر اینھا، در اداي احترام نسبت بھ بزرگترھا عمومًا سھل. دارند برمي
ومرج  امید من آن است ھمانطور كھ ھرج… . ھیچ پسري مانند زمانھاي گذشتھ وابستھ بھ پدرش نیست

  .العاده باعث محكمتر كردن افسار شود انگاري فوق این سھل. كند حكومت جابرانھ ایجاد مي

آزادي و او . جانسن بامداقھ دراحوال مردم لندن چنین قضاوت كرد كھ دموكراسي فاجعھ بار خواھد بود
قدر با  برابري طبیعي افراد بشر آن«. داد برابري را بھ عنوان شعارھاي غیرعملي مورد استھزا قرار مي

توانند نیم ساعت با یكدیگر باشند و یكي از آن دوبرتري آشكاري  حقیقت فاصلھ دارد كھ ھیچ دو نفري نمي
نگ خطر دروغین نام داشت؛ و اي نوشت كھ ز جزوه ١٧٧٠در سال » .نسبت بھ دیگري بھ دست نیاورد

  .در آن با محكوم كردن رادیكالیسم، اخراج ویلكس از پارلمنت را توجیھ كرده بود

  جانسن حملة خود را بھ ویلكس تجدید كرد) ١٧٧۴(پرست  اي دیگر بھ نام میھن در جزوه

خواند » م بالشرطتالشي براي وادار كردن ھموطنان امریكایي ما بھ تسلی«و سپس بھ آنچھ كھ بازول آن را 
گاه با بیطرفي دربارة مستعمرات امریكایي صحبت كرده و گفتھ  ھاي قبلي خود گاه او در نوشتھ. پرداخت
این مستعمرات براساس اصول سیاستي كھ خیلي منصفانھ نبود بھ چنگ آورده شده بودند، و علت «بود كھ 

بھ چنگ آوردن این گونھ سرزمینھا  آن بیشتر این بود كھ سایر كشورھاي اروپایي بیش از حد مشغول
بودند، و انگلستان مایل بود در برابر فرانسھ یا اسپانیایي كھ با الحاق امریكا بھ خود بھ نحو خطرناكي 

او از استعمارگران فرانسوي بھ خاطر رفتار انساني خویش با » .نیرومند شده بودند، خود را حفظ كند
تمجید، و استعمارگران انگلیسي را بھ خاطر فریب دادن ھندیشمردگان و اختالط ازدواج با آنان 

ولي وقتي ساكنان مستعمرات از آزادي . ھندیشمردگان و ظلم رواداشتن بر سیاھپوستان محكوم كرده بود
عدالت و حقوق طبیعي صحبت كردند، جانسن ادعاھاي آنھا را بھ عنوان تزویر ظاھر فریب مورد تحقیر 

شنویم كھ  ت كھ ما بلندترین فریادھاي آزادیخواھي را در میان كساني ميچطور اس»  :قرارداد و پرسید
) ١٧٧۵(او در جزوة پر نیرویي تحت عنوان اخذ مالیات ظلم نیست » كشند؟ سیاھپوستان را بھ بیگاري مي

ظاھرًا این جزوه بھ خواھش دولت نوشتھ شده . موضوع را از دید مخالف آزادي مستعمرات بررسي كرد
برایش » یك شخصیت ادبي«جانسن شكایت داشت كھ مستمري وي بھ عنوان ) بنا بھ گفتة بازول(بود، چون 

  ».ھاي سیاسي بنویسم دولت مرا بھ كار گرفتھ است كھ جزوه«تعیین شده بود، و اینك 

كرد كھ اھالي مستعمرات، با قبول حمایت بریتانیاي كبیر، بھ طور ضمني حق دولت  جانسن استدالل مي
براي اینكھ وصول مالیات عادالنھ باشد، لزومي . ا بر وصول مالیات از آنھا شناختھ بودندانگلستان ر

شد مستقیمًا درحكومت نماینده داشتھ باشند؛ نیمي از مردم  نداشت اشخاصي كھ مالیات از آنھا گرفتھ مي
اي در  منصفانھ انگلستان در پارلمنت نماینده نداشتند و، با این وصف، وصول مالیات را بھ عنوان تالفي

ھاكینز، كھ استدالالت الزم را . پذیرفتند كرد مي برابر نظم اجتماعي و حمایت قانونیي كھ دولت فراھم مي
در اختیار جانسن قرار داده بود، عقیده داشت كھ بھ جزوة اخذ مالیات ظلم نیست ھرگز پاسخي داده نشده 

خشونت «، طرف امریكا را گرفت، از است، ولي بازول، كھ جریان جزیرة كرس را بھ خاطر داشت
من تردیدي ندارم كھ این جزوه بھ میل كساني نوشتھ شد «: قلم جانسن اظھار تألم كرد، و گفت» العادة فوق

كھ در آن وقت در رأس قدرت بودند، و در حقیقت او بھ من اعتراف كرد كھ این جزوه توسط بعضي از 
متھایي كھ توسط دولت حذف شدند پیشگویي شده بود كھ در یكي از قس» .آنھا مرور و كوتاه شده است

  ».ظرف یك قرن و ربع دیگر، از اھالي اروپاي باختري پیشي خواھند گرفت«امریكاییھا 

داد، و  او فاكس را بھ پیت دوم ترجیح مي. اي وجود داشتند در فلسفة سیاسي جانسن عناصر آزادیخواھانھ
  ھم با تعارف كردن مقداريوادار شد با ویلكس شام بخورد، و ویلكس 
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كار سالخورده،  در یك قسمت، این محافظھ. گوشت گوسالة خوب بھ جانسن، بر اصول سیاسي وي غالب آمد
  :بھ مماشات با انقالب پرداخت

ھنگامي … ھنگامي كھ ما در تفكرات سردرگم خود توزیع نابرابر لذات زندگي را مورد توجھ قرار دھیم، 
خواھند،  حوایج طبیعي، و عدة بیشتري آسایش و راحتیھاي زندگي را مي ھا كھ واضح است كھ خیلي

كنند و تجملپرستان از لذایذي برخوردار  ھا بھ علت تالش زحمتكشان با راحتي زندگي مي ھنگامي كھ بیكاره
د ھنگامي كھ تعداد بیشتر ھمیشھ بای… اند، و كنند كھ خود نچشیده شوند كھ مزة آنھا را كساني فراھم مي مي

دھند فاقد باشند، تجسم اینكھ آرامش  برند و بدون مصرف بھ ھدر مي آنچھ را كھ تعداد كمتر از آن لذت مي
رسد؛ و این انتظار طبیعي است كھ وقتي این  جامعھ بتواند مدت زیادي ادامھ یابد غیرممكن بھ نظر مي

  .نشودمند  گروھھا فاقد حوایج واقعي ھستند، ھیچ كس مدت زیادي از لذایذ بھره

گشت؛ او پس از  كاریش بھ نیروي كامل خود بازمي كرد، محافظھ ھنگامي كھ وي دربارة مذھب صحبت مي
كھ ناشي از جواني بود، با حرارت روزافزوني بھ پشتیباني از اصول و حقوق كلیساي   یك سال شكاكیت،

آمد،  برزخ خوشش مي از موضوع: داد گاھي بھ سوي آیین كاتولیك تمایل نشان مي. رسمي كشور پرداخت
بازول » !خدا بھ او خیر بدھد«: و وقتي شنید یك روحاني انگلیكان بھ كلیساي رم گرویده است، گفت

كرد و عقیده داشت كھ از عقاید كاذب باید درھمان بدو پیدایش  او از دستگاه تفتیش افكار دفاع مي«: گوید مي
دھند بھ مذھب رسمي  كساني كھ بھ خود جرأت مي جلوگیري بھ عمل آید؛ قدرت غیرمذھبي باید در مجازات

او از » .حملھ كنند با كلیسا متحد شود، و تنھا اینگونھ افراد توسط دستگاه تفتیش افكار مجازات شوند
از صحبت كردن با خانمي . ناسازگاران تنفر داشت، و از اخراج متودیستھا از دانشگاه آكسفرد تحسین كرد

بازول را بھ خاطر دوستي با . تا بھ فرقة كویكرھا بپیوندد امتناع ورزید كھ كلیساي رسمي را ترك گفت
  وقتي ادم سمیث بھ جانسن اطمینان داد كھ ھیوم یك زندگي نمونھ دارد،. ھیوم ملحد مورد مؤاخذه قرار داد

» .شما پدرسگ ھستید«و ادم سمیث ھم بھ او پاسخ داد » گویید، شما دروغ مي»  :جانسن فریاد برآورد
ناپذیر است، و تنھا امید فناناپذیري  كرد كھ مذھب براي نظم اجتماعي و اخالقیات اجتناب  انسن احساس ميج

بھ فرشتگان و شیاطین . تواند انسان را با عذابھاي زندگي این جھان از در سازش درآورد سعادتبار مي
» .عادت بھ سر خواھیم بردھمة ما پس از این دنیا در اماكن وحشت یا س«عقیده داشت و معتقد بود كھ 

  .ھا و اشباح را پذیرفتھ بود، و عقیده داشت كھ روح ھمسر متوفایش بر او ظاھر شده است واقعیت ساحره

اي نداشت؛ از سقراط بھ این خاطر كھ كوشیده بود تحقیق در ستارگان را بھ تحقیق در  جانسن بھ علوم عالقھ
بھ كشف سرزمینھاي تازه . حیوانات زنده انزجار بسیار داشت از تشریح. كرد تمجید مي  انسانھا تبدیل كند،

  كشف سرزمینھاي ناشناختھ تنھا»  :گفت مند نبود، و مي عالقھ

فلسفھ را راھرو و پیچ در پیچي » .باعث فتح این سرزمینھا و بھ یغما بردن ثروتھاي آنھا خواھد شد
بھ این ترتیب، وي ایدئالیسم باركلي را . تج شوددانست كھ یا بھ شك مذھبي یا بھ مھمالت مابعدالطبیعھ من مي

) براي اینكھ ثابت كند سنگ واقعًا وجود دارد و مخلوق تصور نیست(زد  درحالي كھ سنگي را بانوك پا مي
ھمة … دانیم كھ ارادة ما آزاد است، و ھمین ما مي«: رد كرد، و در دفاع از آزادي اراده، بھ بازول گفت

  ».اند، و ھمة تجربیات لھ آن ادهھا علیھ آزادي ار فرضیھ

پذیرفت كھ یك ذھن  او نمي. كرد جانسن با احساس انزجار، ھمة فلسفة جنبش روشنگري فرانسھ را رد مي
منفرد، ھر قدر ھم درخشان باشد، دربارة رسوم و عاداتي بھ قضاوت بنشیند كھ تجربیات مبتني بر آزمایش 

او . علیھ محركھاي غیراجتماعي بشر بھ وجود آورده بودندو خطاي بشر آنھا را براي حفظ نظم اجتماعي 
اي حیاتي در حفظ تمدن فرانسھ بھ عھده دارد، و  كرد كھ كلیساي كاتولیك با ھمة معایبش وظیفھ احساس مي

كردند  فرانسھ را بھ عنوان احمقھاي كم عمقي كھ ستونھاي مذھبي قوانین اخالقي را ضعیف مي» فیلسوفان«
ولتر یك احمق متفكر، و : در نظر او، ولتر و روسو دونوع مختلف از سفاھت بودند. ساخت محكوم مي

تعیین میزان تبھكاري در میان «قدر مختصر بود كھ  روسو یك احمق احساساتي؛ ولي اختالف میان آنان آن
 بازول را بھ خاطر اینكھ در سویس پیرامون روسو گردیده بود سرزنش، و. رسید بھ نظر مي» آنھا مشكل
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: گفت او مي. داشت بشدت متأسف بود عرضھ مي) ١٧۶۶(از میھان نوازییي كھ انگلستان بھ نویسندة امیل 
توانم حكمي براي تبعید امضا كنم تا براي ھر  من براي او زودتر مي. آقا، روسو مرد بسیار بدي است«

م كھ او در كشتزارھا بلي، آقا، من مایل. بزھكاري كھ در این چند سال در اولدبیلي محاكمھ شده است
  ».بھ كار واداشتھ شود) مستعمرات(

با خوشي و خرمي دھھا رسم متداول را در رفتار، . كار نبود جانسن شخصًا بھ اندازة عقاید خویش محافظھ
خندید و طرفدار رقص، ورقبازي،  او امل نبود؛ بھ عقاید پیرایشگران مي. كرد گفتار، و البسة خود نقض مي

كرد، و وقتي شنید ھنھ مور مقید و پایبند بھ اصول  ولي او تام جونز اثر فیلدینگ را محكوم مي. و تئاتر بود
ھاي شھواني بیم داشت، زیرا در فرونشاندن كششھا   در ادبیات از جنبھ. خورد آن را خوانده است، شدیدًا یكھ

پنداشت كھ وي از  ین ميانسان از اصول و فلسفة او چن. رو بود و تصورات شھواني خویش با اشكال روبھ
» جزر و مد كامل وجود انسان«توانیم ببینیم كھ او از  ھاي بازول مي زندگي لذتي نبرده است، ولي در نوشتھ

توانست  خواند، ولي، مانند بیشتر ما، تا آنجا كھ مي ارزش مي  جانسن زندگي را دردناك و بي. آمد خوشش مي
  .رو شد اي با سالھاي آخر عمر خود روبھ آن را طوالني كرد و با بیزاري خشمگینانھ

VI – ١٧٨٠-١٧۶٣: خزان عمر  

در خیابان فلیت نقل » جانسنز كورت« ٧او از اینرتمپل بھ یك خانة سھ طبقة در شمارة  ١٧۶۵در سال 
بازول پس از بازگشت از بر اروپا، وي . این محل بھ نام یكي از ساكنان قبلي آن نامیده شده بود. مكان كرد

در . در ماه ژوئیھ درجة دكتراي افتخاري در حقوق توسط دانشگاه دوبلن بھ وي داده شد. آنجا یافت را در
  .گاه این عنوان را بھ اسم خود نیفزود این وقت براي نخستین بار عنوان دكتر جانسن یافت، ولي ھیچ

را كھ از آثار ، ھشت سال دیرتر از موعدي كھ بھ مشتركین خود قول داده بود، متني ١٧۶۵در اكتبر 
او بھ خود جرأت داد كھ در آثار این شاعر بھ معایب، . شكسپیر تنظیم كرده بود در ھشت جلد منتشر كرد

جانسن شكسپیر را بھ خاطر اینكھ ھدفي اخالقي . مطالب بیمعني، و خودخواھیھاي لفظي بچگانھ اشاره كند
شاید حتي یك نمایشنامھ از خود باقي «نداشتھ است، مورد انتقاد قرارداد، و عقیده داشت كھ شكسپیر 

» .شنید شد، كسي آن را تا پایان مي معاصر ارائھ مي  نگذاشتھ است كھ اگر اینك بھ عنوان اثر یك نویسندة
ھاي بزرگتر خود در مقام نخستین قرار  ولي او از این شاعر بھ خاطر اینكھ عالقة عشقي را در نمایشنامھ

ھاي خویش را نھ بھ صورت قھرمان، بلكھ بھ عنوان افراد بشر در  مھنداده، و شخصیتھاي اول نمایشنا
منتقدان . كرد ستود و از عدم توجھ شكسپیر بھ وحدت زمان و مكان، در برابر ولتر، دفاع مي آورده بود مي

بھ معارضھ با بسیاري از اظھار نظرھا و اصالحات وي برخاستند، و متن آثار شكسپیر، كھ جانسن تنظیم 
جاي خود را بھ متن ادمند ملون داد؛ ولي ملون اعتراف كرد كھ متن وي  ١٧٩٠د، در سال كرده بو

» شاید بھترین مطلب نوشتھ شده در زبان ما«براساس متن جانسن بود، و براي پیشگفتار جانسن بھ عنوان 
  .بیش از حد ارزش قایل شد

رخورد كرد؛ آنھا تعارفاتي با یكدیگر جانسن بھ ھنگام دیدار از كاخ بوكینگھام، با جورج سوم ب ١٧۶٧در 
جانسن دعوت ستایشگر  ١٧٧٣در خالل این احوال، دوستي او با بازول چنان گرم شد كھ در . مبادلھ كردند

عملي كھ براي مردي شصت وچھارسالھ  –خود را براي پیوستن بھ وي در گردش در ھبریدیز پذیرفت 
در آنجا . با یك دلیجان از لندن بھ ادنبورگ آغاز شداین سفر طوالني و پر مشقت . نمودار شھامت بود

اوت او و بازول و یك  ١٨در . جانسن با رابرتسن آشنایي یافت، ولي از مالقات با ھیوم امتناع ورزید
مستخدم بھ كالسكة پستي در امتداد ساحل خاوري براي رفتن بھ ابردین عازم شمال شدند؛ از آنجا در 

راه بانف بھ اینورنس، و از آنجا بیشتر با اسب از راه انوخ بھ گلنلگ و بھ ساحل مناطق ناھموار ھایلندز از 
در آنجا با كشتي بھ جزیرة سكاي عزیمت كردند و از دوم سپتامبر تا سوم اكتبر در تقریبًا . باختري رفتند

بوسانھ تحمل آنان با سختیھاي بسیاري، كھ جانسن آنھا را با شھامت ع. تمام این جزیره بھ گردش پرداختند
  خوابید جانسن در انبارھاي مزارع روي علفھا مي. رو شدند كرد، روبھ مي
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رفت،  ھا باال مي داشت، از صخره و بھ ھر ترتیب بود خود را از شر حشراتي مثل كك و شپش محفوظ مي
ه در یك ایستگا. شد و با وقاري لرزان روي اسبھاي كوچكي كھ بسختي از خودش بزرگتر بودند سوار مي

این كار را دوباره انجام دھید و «: جانسن گفت. خانمي از طایفة مكدانلد روي زانویش نشست و او را بوسید
اكتبر این ھیئت با كشتي نسبتًا روباز براي طي یك  ٣در » .شویم بگذارید ببینیم كدام یك زودتر خستھ مي

اكتبر بھ  ٢٢در . بھ جزیرة مال رفتكال بھ راه افتاد و از آنجا   وپنج كیلومتري تا جزیرة مسافت شصت
شر، از راه دامبارتن و گالسگو، بھ  بازگشتند، و از آنجا از طریق آرگایل) سرزمین اسكاتلند(خاك اصلي 

پدر بازول از جانسن با احترام پذیرایي . در آنجا جانسن با پدر بازول آشنا شد). نوامبر ٢(اوخینلك رفتند 
آنھا درگیر بحثي چنان شدید شدند . ت ضد اسكاتلندي وي اظھار داشتكرد، ولي تأسف خود را از تعصبا

) خرس بزرگ(اكبر یعني  بعدھا بازول مھین جانسن را دب. كھ بازول از یادداشت كردن آن امتناع ورزید
» كھكشان نبوغ و دانش«كھ بھ عنوان   ،»خرس بزرگ«نامید، كھ پسرش با لطف خاص آن را نھ بھ معني 

نوامبر یعني ھشتادوسھ روز پس از عزیمت از ادنبورگ، دوباره بھ این شھر  ٩فران در مسا. تعبیر كرد
ھذیان  از تھ دل بھ«آنھا با نگاه بھ پشت سر و در نظر گرفتن مشقاتي كھ تحمل كرده بودند، . رسیدند

د كنند، گوییھاي آن خیالبافاني كھ سعي كرده بودند ما را بھ مزایاي بھ اصطالح واقعي وضع طبیعي متقاع
اثري  ١٧٧۵در . نوامبر از ادنبورگ خارج شد و در بیست و ششم بھ لندن رسید ٢٢جانسن در » .خندیدیم

تحت عنوان سفري بھ جزایر غربي اسكاتلند منتشر ساخت؛ این اثر حتي بھ اندازة گزارش حك و اصالح 
 ١٧٨۵میوئل جانسن، كھ در شده و منقح بازول تحت عنوان یادداشتھایي دربارة یك سفر بھ ھبریدیز با س

آور نبود؛ زیرا فلسفھ كمتر از زندگینامھ جالب است؛ ولي بعضي از قطعات آن  منتشر شد، با روح و ھیجان
  .دھد داراي یك زیبایي آرام ھستند كھ بار دیگر جانسن را بھ عنوان استاد نثر انگلیسي نشان مي

كھ درجة دكتراي افتخاري در حقوق مدني را بھ  دانشگاه آكسفرد سرانجام بر آن شد ١٧٧۵در اول آوریل 
رفت، و » بولت كورت« ٨او براي آخرین بار نقل مكان كرد و بھ شمارة  ١٧٧۶در مارس . جانسن بدھد

اي بھ لرد چیمبرلین  او در یك حالت عجیب نشاط و شادي، نامھ. خانوادة جور واجورش را نیز باخود برد
امیدوارم بھ مردي كھ «: رتماني در كاخ ھمتن كورت خواست و گفتو از او آپا) ١٧٧۶آوریل  ١١(نوشت 

لھ  افتخار اثبات حقانیت دولت اعلیحضرت را داشتھ است، واگذاري پناھگاھي دریكي از بیوت معظم
  .لرد چیمبرلین اظھار تأسف كرد كھ تعداد متقاضیان بیش از حد است» .ناصحیح و یا ناشایست نباشد

چھل كتابفروش در لندن با یكدیگر متفق شدند تا یك متن چند جلدي از . نده بودیك موفقیت دیگر باقي ما
آنھا بھ او . اش معرفي كند شاعران انگلیسي تھیھ كنند، و از جانسن خواستند ھر شاعر را با زندگینامھ

اگر او «: گفت لیره مطالبھ كرد؛ ملون مي ٢٠٠او . اختیار دادند كھ شرایط این قرارداد را خودش تعیین كند
  گیني خواستھ بود، كتابفروشان، كھ ١۵٠٠یا حتي  ١٠٠٠

جانسن فكر كرده بود كھ » .پرداختند دانستند، بدون شك بآساني آن مبلغ را مي ارزش نام او را مي
او فراموش كرده بود كھ یكي از قوانین نگارش این است كھ یك قلم در . ھاي مختصري بنویسد زندگینامھ

دھد، مگر اینكھ بر اثر فشارھایي از  م در نخستین قانون نیوتن، بھ حركت ادامھ ميحال حركت، مانند جس
تر با اختصاري قابل تحسین  او دربارة شاعران كم اھمیت. خارج، مجبور شود آن وضع را تغییر دھد

، ۶٠مطلب نوشت، ولي در مورد میلتن، ادیسن، و پوپ عنان قلم خود را آزاد گذاشت و مقاالتي بترتیب در 
  .ھاي نقد ادبي در زبان انگلیسي ھستند صفحھ نوشت، كھ در زمرة زیباترین نمونھ ١٠٢، و ۴٢

او ھم نثر و . نظر او دربارة میلتن از نفرتش نسبت بھ پیرایشگران، سیاست آنھا، و شاھكشي آنھا متأثر بود
اي كھ دربارة پوپ نوشت  مقالھ. نامید» یك جمھوریخواه نیشدار و ترشرو«ھم نظم میلتن را خواند و او را 

اي بود كھ در دفاع از سبك كالسیك در اشعار  آخرین ضربھ) صفحھ ٣٧٣در نخستین چاپ، بالغ بر (
دانست،  او، كھ یوناني را خوب مي. انگلیسي، توسط بزرگترین وارث آن سبك در نثر انگلیسي وارد شد

او از . بھتر از اصل نشان داده استایلیاد توسط پوپ این اثر ھومر را حتي   عقیده داشت كھ ترجمة
. اثرگري تمجید كرد، ولي قصاید او را بھ عنوان اینكھ پر از تركیبات افسانھ آمیزند نپسندید» مرثیھ«

اي از خوانندگان از  منتشر شدند، پاره ١٧٨١- ١٧٧٩ھنگامي كھ ده جلد كتاب زندگي شاعران در 
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وي نسبت بھ زیباییھاي ظریفتر شعر، تمایل وي  قضاوتھاي غیرمتعارف ولي موثق جانسن، عدم حساسیت
ارزش بدانند، شدیدًا ناراحت  بھ اینكھ شاعران را از روي گرایش اخالقي اشعار و زندگیشان ارزشمند یا بي

نھ سلیقھ دارد، نھ گوش   دكتر جانسن بدون شك غیر از تعصبات خالھ زنكي خود،»  :والپول گفت. شدند
داد و  را مورد مسخره قرار مي »پااین وزن سنگین بر روي چوب « او» .شنوا، نھ ضابطة قضاوت

مثل این است كھ وي آثار نویسندگان را تنھا بھ این خاطر خوانده است كھ كلمات چند ھجایي «: گفت مي
پس چرا این زندگي شاعران از ھر محصول دیگر قلم جانسن با » .برود را از آنھا كش) لغات بزرگ(

او نقد ادبي . شود؟ شاید بھ خاطر ھمان تعصبات و صراحت ابراز آنھا وسعت و عالقة بیشتري خوانده مي
  .را بھ صورت نیرویي زنده درآورد، و با تنبیھات خویش تقریبًا اموات را دوباره زنده كرد

VII – ١٧٨۴-١٧٨١ :رھایي از بند  

زنده ماندن پس از مرگ معاصران خود موجب نوعي غرور پنھاني است، ولي در عوض تنھایي ناشي از 
  آغاز پایان) ١٧٨١آوریل  ۴(مرگ ھنري ثریل . دھد آن انسان را زجر مي

جانسن بھ عنوان یكي از چھار نفر وصي او انجام وظیفھ كرد، ولي از آن پس دیدارھایش . براي جانسن بود
از خانوادة ثریل رو بھ كاھش گذاردند، خانم ثریل مدتھا پیش از مرگ شوھرش، از فشاري كھ نیاز جانسن 

آقاي ثریل . كرد آورد احساس خستگي مي ھایش براو وارد مي بھ دقت و توجھ و گوشھاي شنوا براي گفتھ
اش  ھ طوري كھ بیوهب(خرس اسیر خود را در چارچوب طرز رفتاري نسبتًا معقول نگاه داشتھ بود، ولي 

العاده مشكل بود كسي را پیدا  وقتي كھ ھیچ كس نبود جلو ابراز تنفرھاي او را بگیرد، فوق«) شكایت داشت
این گونھ … . كرد كھ جانسن بتواند با وي بھ صحبت بپردازد و پیوستھ در مرز نزاع قرار نداشتھ باشد

دانستم آقاي جانسن بھ دنبالم  باث بروم، زیرا ميبھ … شدند، و من ناچار شدم حوادث بیش از حد تكرار مي
  ».بھ آنجا نخواھد آمد

نشریة مورنینگ پست با اعالم این خبر كھ پیوند ازدواج میان جانسن و خانم ثریل كامًال محتمل است، 
قصیده اثر سمیوئل جانسن بھ خانم ثریل، دربارة ازدواجشان كھ گمان «بازول یك . اوضاع را بدتر كرد

جانسن ھفتاد و سھ سال داشت، و  ١٧٨٢ولي در . بھ سبكي مضحك نوشت» قریب الوقوع باشد رود مي
ثریل اغلب نسبت . ازدواج این زن با ثریل بھ میل خودش صورت نگرفتھ بود. خانم ثریل چھل و یك سال

نگام، وي در این ھ. مند نشده بود ورزید، و خانم ثریل ھم ھرگز بھ طور جدي بھ وي عالقھ بھ او تسامح مي
او در سني بود كھ زنان تمایل شدیدي بھ نوعي مؤانست . انتظار داشت كھ دوست بدارد و دوستش بدارند

او بھ گابریل پیوتتسي كھ بھ دخترانش درس   حتي قبل از مرگ شوھرش،. جسمي توأم با ادراك دارند
در انگلستان متوطن شده بود؛  ١٧٧۶ پیوتتسي در ایتالیا متولد، و در. اي پیدا كرده بود داد عالقھ موسیقي مي

ھنگامي كھ خانم ثریل نخستین بار او را در مھمانیي كھ دكتر برني . وي در این ھنگام چھل ودو سال داشت
ولي برازندگي رفتار، خلق . درآورد  نواخت، ھاي خاص او را، كھ پیانو مي اداي شیوه  داده بود مالقات كرد،

در موسیقي او را بھ صورت تضادي آرامبخش نسبت بھ جانسن و خوي دوستداشتني، و ھنرمندیش 
او تمایل خود را بھ ازدواج . اینك كھ خانم ثریل آزاد بود، خود را تسلیم ماجراي عشقي كرد. درآورده بود

آنھا بھ وحشت افتادند؛ ازدواج مجدد بر . مجدد نزد چھار دخترش كھ ھنوز زنده بودند اعتراف كرد
گذاشت؛ ازدواج با یك موسیقیدان، آن ھم با یك كاتولیك پیرو كلیساي رم، بھ مقام  اثر ميانتظارات مالي آنھا 

مادرشان . آنھا بھ مادر خود التماس كردند كھ در تصمیم خود تجدید نظر كند. زد اجتماعي آنھا لطمھ مي
تقریبًا یك سال از او و ) ١٧٨٣آوریل (بھ ایتالیا رفت : پیوتتسي آقامآبانھ رفتار كرد. كوشید، ولي موفق نشد

دخترھا بازھم . و خانم ثریل را ھنوز مشتاق یافت، تسلیم شد) ١٨٨۴مارس (وقتي بازگشت . دور ماند
  .رضایت ندادند و بھ برایتن نقل مكان كردند

 ٢جانسن در . ژوئن خانم ثریل كتبًا بھ جانسن اعالم داشت كھ او و پیوتتسي قرار است ازدواج كنند ٣٠در 
  :چنین پاسخ داد ١٧٨۴ژوئیھ 
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  :خانم

اگر این ازدواج تاكنون . اید آور ازدواج كرده شما را درست تعبیر كنم، شما بھ نحوي شرم  اگر نامة
ھا و مذھب خود دست  اگر شما از بچھ. سرنگرفتھ است، بگذارید بار دیگر با یكدیگر صحبت كنیم

اید، خدا  شھرت و كشور خود دست كشیدهاگر شما از حسن . اید، خداوند زشتي عمل شما را ببخشد كشیده
اگر كار اخیرالذكر ھنوز صورت نگرفتھ است، من، كھ شما . كند حماقت شما زیان بیشتري بھ بار نیاورد

ام، من كھ مدتھاي مدید شما را در میان زنان  را دوست داشتھ و بر شما ارج و احترام نھاده و خدمت كرده
كنم پیش از آنكھ براي سرنوشتتان راه بازگشتي نباشد، یك بار  قاضا ميام، از شما ت مقدم برھمھ تصور كرده

  .دیگر شما را ببینم

  .من زماني، خانم، باوفاترین ارادتمند شما بودم

  جانسن. اس

ژوئیھ بھ  ۴او در تاریخ . بھ عنوان توھیني بھ نامزدش، بشدت ناراحت شد» آور شرم«خانم ثریل از كلمة 
اید، بگذارید دیگر با ھم   اني كھ شما عقیدة خود را دربارة آقاي پیوتتسي تغییر ندادهتا زم»  :جانسن پاسخ داد

ھمة مردم لندن در محكوم دانستن . ژوئیھ با پیوتتسي ازدواج كرد ٢٣خانم ثریل در تاریخ » .صحبت نكنیم
و صحبت ا  من ھرگز دربارة«: نوامبر جانسن بھ فني برني گفت ١١در . وي با جانسن ھمعقیده بودند

  ».كنم و مایلم دیگر ھیچ وقت دربارة او چیزي نشنوم نمي

او خوابیدن را بھ نحوي روز افزون . بایستي بھ سرزندگي روبھ زوال جانسن لطمھ زده باشند این وقایع مي
ژانویھ  ١۶در . شد یافت، و براي تسكین دردھا و آرامش اعصاب خود بھ تریاك متوسل مي مشكل مي

بعد نوبت چھ كسي بود؟ جانسن پیوستھ از مرگ . وي، رابرت لوت، درگذشت» پزشك خاص« ١٧٨٢
اي  در این ھنگام این ھراس، و اعتقادش بھ جھنم، سالھاي آخر عمرش را بھ صورت آمیزه. ھراس داشت

من «: بھ دكتر ویلیام ادمز، استاد كالج پمبروك، گفت. از غذاھاي سنگین و وحشتھاي مذھبي درآوردند
و وقتي ادمز از او پرسید منظورش از آمرزیده » از كساني باشم كھ آمرزیده نخواھند شد؛ترسم یكي  مي

توانست از  بازول نمي» .بھ دوزخ رفتن، آقا، و عذاب ھمیشگي كشیدن«او فریاد برآورد   نشدن چیست،
خودداري  اعتقاد با آن بھ پایان عمر خود نزدیك شده بود مقایسة وضع روحي جانسن با آرامشي كھ ھیوم بي

  .كند

یك »  :جانسن بھ سكتة مختصري دچار شد كھ خودش آن را چنین توصیف كرد ١٧٨٣ژوئن  ١٧در 
. قدرت تكلم از من سلب شد… . كنم نیم دقیقھ طول كشید سردرگمي و عدم تشخیص درسرم، كھ فكر مي

شام صرف كند، و در » باشگاه«یك ھفتھ بعد او آن قدر بھبود یافتھ بود كھ در » .كردم دردي احساس نمي
با صداي بلند بھ . ماه ژوئیھ نزدیكان خود را با سفرھاي كوتاھي بھ راچیستر و سالزبري بھ حیرت آورد

  من چھ مردي ھستم كھ دست كم سھ«: ھاكینز گفت

ولي در ششم » .توانم از مصاحبت دوستانم لذت ببرم ، واینك مي-فلج، نقرس، و تنگي نفس –بیماري دارم 
زیرا (یافت  را نامكفي مي» باشگاه«او كھ . نم ویلیامز درگذشت و تنھایي او غیرقابل تحمل شدسپتامبر خا

مرده بودند و بعضي از اعضاي جدید  –گولدسمیث، گریك، وبوكالرك  –چندتن از اعضاي قدیمي آن 
شي در را تأسیس كرد، كھ در یك آبجو فرو» باشگاه شب« ١٧٨٣در دسامبر ) خالف ذوق و سلیقة او بودند

پني  ٣اي سھ شب با پرداخت  توانست ھفتھ درآنجا ھر آدم با سروپایي مي. داد خیابان اسكس تشكیل جلسھ مي
او از رنلدز دعوت كرد كھ بھ این باشگاه بپیوندد، ولي رنلدز امتناع . وارد شود و بھ صحبت او گوش دھد

ول شأن آن قدرتھایي بود كھ باعث ذوق و در حكم نز«ھاكینز و دیگران عقیده داشتند كھ باشگاه جدید . كرد
  ».شوق شخصیتھاي واالمقامتر شده بودند
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بازول پس از . بھ قدركافي حالش خوب بود كھ با بازول بھ لیچفیلد و آكسفرد سفر كند ١٧٨۴در سوم ژوئن 
ن كند بازگشت بھ لندن، رنلدز و دیگر دوستان را وادار كرد كھ از وزیر دارایي درخواست كنند پولي تأمی

دھد مستمریش دو  جانسن گفت ترجیح مي. تا جانسن بتواند با آن براي سالمت مزاج خود بھ ایتالیا برود
  .ژوئیھ بازول عازم اسكاتلند شد و دیگر جانسن را ندید ٢در . وزیر دارایي امتناع كرد. برابر شود

: بھ بازول نوشت ١٧٨۴امبر در نو. تنگي نفس، كھ برطرف شده بود، بازگشت و استسقا بھ آن افزوده شد
رنلدز، برك، » .شود روبھ افزایش است گیرد، و آبي كھ در اعضاي بدنم جمع مي نفسم خیلي زود مي«

 ٢٠٠٠او . جانسن وصیتنامة خود را نوشت. لنگتن، فني برني، و دیگران براي آخرین وداع نزدش آمدند
پزشكاني چند . سیاھپوستش بھ ارث گذاره شدلیرة آن براي مستخدم  ١۵٠٠لیره از خود بھ جاي گذارد كھ 

او از پزشكان تقاضا كرد كھ . اي بگیرند المعالجھ بھ معالجة وي پرداختند، بدون اینكھ حاضر شوند از او حق
وقتي پزشكان رفتند، او یك نیشتر یا قیچي را . بھ پاھایش عمیقتر نیشتر بزنند، ولي آنھا این كار را نكردند

اي خود فرو كرد بھ امید اینكھ آب بیشتري از آن خارج كند و ورم دردناك آن را كاھش عمیقًا بھ ماھیچة پ
دسامبر  ١٣عصر آن روز، . مقداري آب خارج شد، ولي بیش از سیصدو پنجاه گرم خون ھم با آن آمد. دھد

  .یك ھفتھ بعد، جسدش را در وستمینسترابي بھ خاك سپردند. ، او چشم از جھان فروبست١٧٨۴

دوست داشتن وي در . ترین شخصیت، حتي عجیبتر از سكارون یا پوپ، در تاریخ ادبیات بود باو عجی
پوشانید، و زمختي طرز رفتارش با  او رقت قلب خود را با خشونت مي. آشنایي نخستین مشكل است

در ھیچ كس تا این حد مورد تحسین قرار نگرفت و این ق. كرد شایستگي و معقول بودن كتابھایش رقابت مي
ھایش  ولي ھرچھ از سن ما بیشتر بگذرد، عقل و حكمت بیشتري در گفتھ. كم از دیگران تمجید نكرد

داشت، ولي گفتارھاي مبتذل با نیرو و  او عقل و حكمت خود را با گفتارھاي مبتذل را محصور مي. یابیم مي
  یا رنگ وروي گفتار خود بھ مقام مضمونھاي

گشود  اي لب بھ سخن مي او را بھ سقراط، كھ وي نیز بھ كوچكترین انگیزهما ممكن است . داد  نغز ارتقا مي
آوري بودند،  ھر دو آنھا مزاحمان تحرك. ھا باقي مانده است، تشبیھ كنیم ھایش در خاطره و بھ خاطر گفتھ

ھر دو . داد كرد و بھ ھر سؤالي جواب مي داد، جانسن سؤالي نمي كرد و جوابي نمي ولي سقراط سؤال مي
سقراط . ھا از اھل علم تقاضا داشتند كھ ستارگان را بھ امید خود رھا كنند و بھ مطالعة انسانھا بپردازندآن

روشد، و جانسن با رعشة مذھبیي كھ با دردھاي توانفرسایش  مانند یك فیلسوف و بالبخند با مرگ روبھ
  .كرد برابري مي

بجز لنگتن و بو  –درك كنیم چرا اشراف انگلستان  توانیم ما مي. داند  اینك ھیچ كس او را كمال مطلوب نمي
كنیم كھ او چگونھ  ما درك مي. گرفتند كردند و شیخوخیت وي را نادیده مي از او احتراز مي –كالرك 

او براي زیبایي . توانست كاسھ و كوزة نجیبزادگان یا اشیاي قیمتي ستراوبري ھیل را بھ ھم بریزد مي
ت را كرد كھ بعضي از ما را از ظاھرسازي و ریاكاري و فوران احساسات ساختھ نشده بود، ولي این خدم

بایستي در  مي. ھاي آزادي بھ خود بنگریم بترساند، و وا دارد كھ با اوھامي كمتر دربارة طبیعت بشر یا نشئھ
توانستند طي ھزار و یك شب بھ سخنان او گوش دھند،   وجود مردي كھ رنلدز، برك، و گولدسمیث مي

توانست الھامبخش یك زندگینامة بزرگ باشد و یك ھزار و  دوستداشتني، و در وجود كسي كھ ميچیزي 
  .دویست صفحة آن را با آثار پردوام حیات پركند، چیزي مسحور كننده وجود داشتھ باشد

VIII – مرگ بازول  

اي بھ دست  مرد، خیل ادب دوستان بھ گردش جمع شدند تا از جسدش توشھ» خرس بزرگ«ھنگامي كھ 
خود بازول شتابي بھ خرج نداد؛ او مدت ھفت سال روي كتاب زندگي سمیوئل جانسن كاركرد؛ ولي . آورند

. ا منتشر ساختاثر خود بھ نام یادداشتھایي دربارة یك سفر بھ ھبریدیز با سمیوئل جانسن ر ١٧٨۵در سال 
ھاي  ھا و شیوه ھستر ثریل پیوتتسي، كھ مطالبي دربارة گفتھ. این اثر ظرف یك سال سھ بار بھ چاپ رسید
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ھاي كوتاه مرحوم  آوري كرده بود، در این ھنگام از روي این یادداشتھا اثري تحت عنوان قصھ جانسن جمع
در این كتاب كوچك . انتشار داد) ١٧٨۶(سمیوئل جانسن، دكتر در حقوق، در مدت بیست سال آخر عمرش 

او تصویري از میھمان خود ترسیم كرد كھ از آنچھ بھ طور روزانھ در یادداشتھاي خویش ترسیم كرده بود، 
  .ھاي جانسن اثر زخمي پردوام بر جاي گذارده بودند بدون شك، آخرین نامھ. كمتر دوستانھ بود

زندگي  –اند  ي بیش از ده داوطلبي كھ اینك فراموش شدهبھ استثنا –مدعي بعدي كھ وارد این میدان شد 
ھاكینز بھ قدر كافي : منتشر شد ١٧٨٧سمیوئل جانسن بود، كھ در پنج جلد نفیس توسط سرجان ھاكینز در 

عنوان شھسواري دریافت دارد، و دانش كافي  ١٧٧٢بھ عنوان یك وكیل دعاوي موفقیت یافتھ بود كھ در 
  تاریخ موسیقي بھ رشتة داشت كھ اثر خوبي بھ نام

بھ جانسن پیوست و از اعضاي اصلي ) ١٧۴٩(»باشگاه آیوي لین«او در تأسیس ). ١٧٧۶(تحریر درآورد 
اي كھ میان او و برك درگرفت، این باشگاه را ترك گفت، و این كارش  پس از مشاجره. این باشگاه بود

ولي جانسن دوست او باقي ماند، اغلب از  را بھ او بدھد؛» مرد باشگاھي نشدني«باعث شد كھ جانسن لقب 
كمي پس از مرگ جانسن، گروھي از . خواست، و او را یكي از وصیھاي خود تعیین كرد او نظر مي

اي در مقدمة آن قرار  اي از آثار دكتر را تنظیم كند و زندگینامھ كتابفروشان از ھاكینز خواستند كھ نسخھ
ساخت؛  نتقاد قرار گرفت كھ معایب جانسن را بدون ترحم آشكار مياین زندگینامھ بھ این علت مورد ا. دھد

شود در یك  اتھاماتي كھ بھ آن وارد مي«و بازول ھم بعدًا در مورد صحت آنھا ابراز تردید كرد؛ ولي 
تقریبًا ھمة معایبي كھ بھ جانسن نسبت داده شده بودند مورد توجھ » .محاكمة منصفانھ قابل اثبات نیستند

  .یگر نیز قرار گرفتھ بودندمعاصران د

بھ این ضیافت ) ١٧٨٨(ھایي از او  ھایي بھ مرحوم سمیوئل جانسن و نامھ خانم پیوتتسي با انتشار نامھ
بجز نامة آخري كھ خطاب بھ بانوي از (ھاي جانسن  ھا دلفریب بودند، زیرا نامھ این نامھ  ھمة. بازگشت

در خالل این احوال، . ، داراي كیفیات انساني بودندھاي وي بمراتب بیش از گفتھ.) اش بود دست رفتھ
گساري، با شكیبایي مشغول تالش بر روي آن چیزي بود  بازول، در فواصل دعاوي حقوقي و مجالس باده

او كمي پس از نخستین مالقات . اي غیرقابل رقابت درآورد كھ تصمیم داشت آن را بھ صورت زندگینامھ
برداري از مذاكرات جانسن را آغاز كرده و نقشة نوشتن زندگي سمیوئل ، یادداشت )١٧۶٣(خود با جانسن 

، پیش خود كشیده بود؛ این دوران تدارك صبورانھ تا این ١٧٧٢جانسن را در ھمان سالھاي نخستین، یعني 
توانست تندنویسي كند؛ ولي این  داشت و نمي او بندرت در محل یادداشت برمي. حد مطول و پرزحمت بود

اي خود بھ صورت یك اصل درآورد كھ پس از بازگشت بھ اطاق خویش، محفوظاتش را دربارة كار را بر
ژوئیھ  ٩بازول نوشتن زندگي سمیوئل جانسن را در . آنچھ روي داده یا گفتھ شده بود بركاغذ یادداشت كند

نده بودند دوید و از دوستان جانسن كھ ھنوز ز در شھر بھ این سو و آن سو مي. در لندن آغاز كرد ١٧٨۶
ادمند ملون، پژوھندة آثار شكسپیر، بھ او كمك كرد تا یادداشتھاي بسیار زیاد و . كرد اطالعاتي جستجو مي

درھم ریختة خود را تفكیك و تنظیم كند؛ و بھ ھنگامي كھ بازول بر اثر عیاشي، اندوه، و مرگ ھمسرش در 
د بھ زنان و مشروب است، شھامت او را رسید در شرف تسلیم داشتن خو ھم شكستھ شده بود و بھ نظر مي

توانید تصور كنید كھ من در تنظیم و ترتیب انبوھي بسیار  نمي«: نوشت ١٧٨٩بازول در . تقویت كرد
ھاي گوناگون، چھ زحمت  عظیم از مطالب، تكمیل آنچھ از قلم افتاده، و جستجو براي اوراق مدفون در توده

چند . اند این كارھا عالوه بر زحمت نوشتن و تنقیح مطالب بوده ام، و ھمة و سردرگمي و عذابي متحمل شده
ھاي گري اثر ویلیام میسن این فكر را بھ  او از زندگي و نامھ» .ام از این كار دست بكشم بار بھ فكر افتاده

  دست آورد كھ داستان را در فواصل

كرد كھ  ت پرداخت، و احساس ميبازول عمدًا بھ گردآوري جزئیا. ھاي قھرمان خود زینت دھد معین با نامھ
آوري شده بھ صورت یك  قطعات جمع. این جزئیات مجموعًا تصویري كامل و گویا ترسیم خواھند كرد

  .شرح وقایع، كھ از نظر زمان تنظیم شده بودند، و یك كل بھ ھم پیوستھ با ھم تركیب شدند
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من در ثبت وقایع مربوط «. چنین استھاي بازول با واقعیت منطبق بودند؟ خودش مدعي بود كھ  آیا نوشتھ
ھر جا امكان داشتھ باشد كھ ما » .اھمیت باید منطبق بھ حقیقت باشد بھ او چنان دقیق ھستم كھ ھر مطلب بي

ھاي جانسن با توصیفھاي دیگر مقایسھ كنیم، از نظر حقایق، گزارش او درست  گزارش وي را دربارة گفتھ
مقایسة دفترچة یادداشت وي با زندگي سمیوئل جانسن نشان . مھرسد، ھرچند نھ كلمھ بھ كل بھ نظر مي

نوشت بھ صورت نقل قول مستقیم در  ھاي جانسن مي اي را كھ خود از گفتھ دھد كھ بازول خالصھ مي
كرد، گاھي بھبود  داد، گاھي فشرده مي ھاي جانسن را گسترش مي گاھي گفتھ  آورد، و با این عمل خود، مي
» كلمات چھار حرفي«ساخت و بعضي  ھاي نامربوط مبرا مي آنھا را از واژهبخشید، گاھي ھم  مي

گاھي وي حقایقي را كھ در مورد خودش مساعد نبودند . داد اي گسترش مي را بھ ابعاد محترمانھ) مستھجن(
او مدعي نبود كھ ھمة حقایق را دربارة جانسن گفتھ است، ولي وقتي ھنھ مور از او تقاضا . كرد حذف مي

حاضر نیستم چنگالھاي جانسن را قطع «اي از زمختیھاي جانسن را مالیمتر كند، او جواب داد كھ  پاره كرد
در واقع، او معایب ارباب خود را بھ ھمان نحو » .اي تبدیل كنم كنم یا براي ارضاي كسي ببري را بھ گربھ

سعي . گي آنھا را كاھش دادكاملي كھ دیگران نشان داده بودند آشكار ساخت، ولي در دورنماي كلي برجست
. داد، جانسن را بھ طور كامل نشان دھد كرد تا آنجا كھ عالقة شخصي و اصول شایستگي اجازه مي

قابل ‹اي از پیشرفت  نویسي من كھ نھ تنھا تاریخچھ من اطمینان كامل دارم كھ شیوة زندگینامھ«: گفت مي
ھا  اندازي از ذھن وي در نامھ دھد، بلكھ چشم يجانسن در سراسر جھان و معرفي آثارش بھ دست م› اعتناي

› بیشتر‹تواند بھ فكري خطور كند؛ و  نویسي است كھ مي كند كاملترین شیوة زندگینامھ و مذاكراتش ارائھ مي
  ».خواھد داشت› زندگي‹از ھر اثر دیگري كھ تاكنون انتشار یافتھ است، جنبة 

این زندگینامھ بالفاصلھ بھ عنوان یك . چاپ خارج شد از ١٧٩١سرانجام این اثر در دو جلد بزرگ در مھ 
بسیاري از اشخاص از اینكھ بازول مذاكرات . گنجینة منحصر بھ فرد مورد شناسایي قرار نگرفت

لیدي . شد گفت ھمیشھ قابل تحسین بود، گزارش داده بود، سخت ناراحت بودند خصوصي آنان را، كھ نمي
بخواند كھ چگونھ جانسن وي را زني فاحشھ خوانده بود؛ رنلدز متوجھ دیانا بوكالرك توانست در این كتاب 

شد كھ جانسن وي را بھ خاطر افراط در میخواري مورد سرزنش قرار داده بود؛ برك پي برد كھ جانسن 
صداقت سیاسي وي را مورد سئوال قرار داده و او را قادر بھ بلند كردن فاحشھ دانستھ بود؛ خانم پیوتتسي 

دكتر «: ھوریس والپول نوشت. یزابت مانتگیو براثر نیشي كھ خورده بودند، روي درھم كشیدندو خانم ال
  بلگدن

تواند، با گفتن اینكھ یك  گوید كھ این یك نوع جدید افترا زدن است كھ از طریق آن انسان مي درست مي
عدة » .ار دھدشخص مرده فالن و بھمان سخن را دربارة یك شخص زنده گفت، ھركس را مورد ھتاكي قر

. كننده یافتند اھمیت، و بعضي از صفحات را كسل ھا را بي دیگري جزئیات را بیش از حد، بسیاري از نامھ
اما بتدریج مردم انگلستان متوجھ شدند كھ بازول یك شاھكار آفریده و بھ زندگي خود تا حدودي علو مقام 

  .بخشیده است

او ارباب مھرباني از . لیره ارباب اوخینلك شده بود ١۶٠٠درگذشتھ و او با درآمد سالي  ١٧٨٢پدرش در 
 ١٧٨۶در . آب درآمد، ولي بیش از آن بھ زندگي شھري عادت كرده بود كھ مدت زیادي در اوخینلك بماند
رنلدز تك . اجازة وكالت در دادگاھھاي انگلستان را یافت و از آن پس بیشتر وقت خود را در لندن گذراند

سال كشید و او را مطمئن بھ خود و گستاخ، بابینیي كھ براي بوبردن از ھرگونھ رازي چھرة وي را در آن 
. كرد رفت، ولي معموًال در اوخینلك زندگي مي گاھي ھمسرش ھمراه وي بھ لندن مي. مناسب بود، نشان داد

او را  ھایش ویك سالگي، در حالي كھ مراقبت وي از بازول و بچھ در آنجا در سن پنجاه ١٧٨٩ھمسرش در 
بازول شش سال پس از او زنده ماند، شش سالي كھ توأم با نزول شأن روبھ . فرسوده كرده بود، درگذشت

مھ  ١٩در . او بكرات كوشش كرد كھ بر نیاز خود بھ مشروب فایق شود، ولي موفق نشد. افزایش بود
گناھانش . برده شد وشش سالگي در لندن درگذشت، و جسدش براي تدفین بھ اوخینلك در سن پنجاه ١٧٩۵

درحال حاضر در افكار مردم باقیند، ولي ھنگامي كھ ما بار دیگر بزرگترین زندگینامھ را بخوانیم، این 
  .گناھان را فراموش خواھیم كرد
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یابیم كھ این  وقتي نگاھي بھ گذشتھ كنیم و قرن ھجدھم را در ادبیات انگلستان مورد توجھ قرار دھیم، در مي
دیگر قرن نثر بود، از ادیس، سویفت، و دفو گرفتھ تا سترن، گیبن، و جانسن؛ درست  قرن بیش از ھرچیز

پیشرفت علوم و . ھمانطور كھ قرن ھفدھم قرن شعر بود، از ھملت و دان گرفتھ تا درایدن و بھشت مفقود
فلسفھ، انحطاط مذھب و تشریفات مذھبي، و احیاي وحدتھا و خویشتنداریھاي كالسیك، حرارت را بھ 

ردي گرایش داده و جریان نیروي تخیل و آرمانھا را سد كرده بودند؛ پیروزي عقل در حكم شكست شعر، س
با این وصف، سرزندگي و تنوع ادبیات منثور انگلیسي در قرن . چھ در فرانسھ و چھ در انگلستان، بود

كھ بر شعر آن قرن كرد  ھجدھم بیش از حد كفایت جبران پایبندي افراطي بھ قواعد سرد و بیروحي را مي
براثر كارھاي ریچارد سن وفیلدینگ، رمان، كھ قبل از آنھا عبارت بود از سرھم كردن یك . حكمفرما بود

اي در آداب، اخالقیات،  سلسلھ ماجراھاي شیادان و ولگردان، صورت توصیف و انتقاد از زندگي و مطالعھ
سان، كھ در شرح احوال كشورھا مردم را ھاي تاریخنوی و خصوصیات اخالقي بھ خود گرفت كھ از نوشتھ

توانست در آن دوران با تأثیر ریچاردسن بر  و چھ نفوذ ادیبي مي. تر بود بردند، روشن كننده از یاد مي
  پروو، روسو، دیدرو، وگوتھ برابري كند؟

ازي دوران توانست با ادبیات قرن ھفدھم آن برابري، یا با بلندپرو اگر ادبیات انگلستان در قرن ھجدھم نمي
الیزابت ھمگامي كند، زندگي مردم انگلستان برروي ھم، پس از فتوري كھ در شھامت ومشي ملي در 

از زمان شكست آرمادا، . دوران بازگشت خاندان استوارت پدپد آمد، حركت صعودي خود را بازیافت
ي ما بین روي كار سالھا. انگلستان چنین جوش و خروش وسیعي از فعالیت و سیاست را احساس نكرده بود

آمدن چتم تا مرگ پسرش، شاھد آن بود كھ انقالب صنعتي انگلستان را با فاصلة بسیار، از لحاظ خالقیت و 
قدرت اقتصادي، در پیشاپیش رقباي خود قرارداد، و شاھد آن بود كھ پارلمنت انگلستان ضمن محدود كردن 

ین ھنگام امپراطوري عظیم انگلستان بنا نھاده شد، در در ا. كرد ھا را تسخیر مي قاره  اختیارات پادشاه خود،
شد كھ اروپا از زمان سیسرون بھ بعد  این ھنگام در تاالرھاي مجلس عوام چنان فصاحتي طنین افكن مي

ساخت و  در این ھنگام، درحالي كھ فرانسھ بھ خاطر آزاد ساختن امریكا خود را ورشكست مي. نشنیده بود
منابع   كرد، انگلستان ھمة یاھاي خویش سرھاي مردم خود را از تن جدا ميبراي تحقق بخشیدن بھ رؤ

فكري و ارادي خود را بھ كار بست تا مسیر تكامل را بدون انقالب طي كند و در حالي كھ در اقتصاد و 
  .سیاستمداري پیروزمند و مافوق ھمھ بود، پا بھ قرن نوزدھم گذارد

   فصل سي و چھارم

  

  شكوه آخرین

١٧٧۴ -١٧٨٣  

I – ١٧٧۴-١٧۵۴: وراث تاج و تخت  

دوفن، كھ تنھا پسر مشروع لویي پانزدھم بود، لویي . لویي شانزدھم سومین فرزند دوفن لویي دو فرانس بود
بري، و واداشتن  كرد با شكار، شنا، قطع اشجار، چوب او سعي مي. زیرا شكمپرست بود  فر بھ نام داشت،

در سراسر عمر خود احساس احترام خویش را نسبت بھ . را برطرف كند خود بھ ھنرھاي یدي، چاقي خود
زیاد . كلیسا حفظ كرد؛ عزیزترین دوستانش كشیشان بودند، و از زناكاریھاي پدر خود عمیقًا شرمنده بود

پادشاه جز مباشر «كرد، از جملھ آثار مونتسكیو و روسو را خواند؛ این نظر را پیدا كرد كھ  مطالعھ مي
وجود من ارزش   ھمة«گفت  او حاضر نشد در فرانسھ سفر كند، زیرا مي» ي كشور چیزي نیست؛درآمدھا
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اینكھ چھ مقدار از خصوصیات » .اي را ندارد كھ این سفر براي مردم بیچاره در برخواھد داشت آن ھزینھ
  .ھاي او بھ لویي شانزدھم رسید، بسیار شایان توجھ است اخالقي، عادات، و اندیشھ

- لویي  :ژوزف اھل ساكس با فضیلت و نیرومند بود و ھشت بچھ براي او آورد، از جملھ-اريھمسرش م
اي كشتھ شد؛ لویي اوگوست ملقب بھ دوك دو  طي حادثھ ١٧۶١ژوزف ملقب بھ دوك دو بورگوني، كھ در 

متولد ستانیسالس ملقب بھ كنت دو پرووانس  -، كھ بعدًا لویي شانزدھم شد؛ لویي١٧۵۴اوت  ٢٣بري متولد 
، كھ بعدًا شارل دھم ١٧۵٧آرتوا متولد / فیلیپ ملقب بھ كنت د -، كھ بعدًا لویي ھجدھم شد؛ و شارل١٧۵۵

  .درگذشت، لویي اوگوست، كھ یازده سال داشت، وارث تاج و تخت شد ١٧۶۵وقتي پدرشان در . شد

و غذاي ساده بھ او اي مریض احوال، ترسو، و خجول بود، ولي سالھا زندگي در نقاط روستایي  او بچھ
او بھ ذكاوت برتر برادرانش، كھ . لویي مانند پدرش خوب بود، ولي درخشان نبود. سالمت و نیرو بخشید

وي، كھ محجوبتر از آن بود كھ در برابر تعرض . برد گرفتند، رشك مي ارشدیت او را كامًال نادیده مي
  دیگران معاملھ بھ مثل كند، خود را با ورزش و كارھاي 

لویي با دقت كامل تیراندازي آموخت، و فراگرفت كھ چگونھ در بھ كار بردن . داشت ي مشغول ميدست
كردند  وي مھارتھاي افزارمنداني را كھ در دربار خدمت مي. دستان و ابزار خود با كارگران رقابت كند

حدودي بھ خود ستود، و دوست داشت با آنھا گفتگو و كاركند، و عادات و طرز سخن گفتن آنان را تا مي
ولي كتاب را نیز بسیار دوست داشت و عالقة خاصي بھ فنلون یافت در دوازدھسالگي یك دستگاه . گرفت

حروف یك ) كھ در آن وقت نھ و یازده سال داشتند(چاپ در كاخ ورساي نصب كرد و بھ كمك برادرانش 
. مقتبس از تلماك منتشر كرد ھاي اخالقي و سیاسي تحت عنوان گفتھ ١٧۶۶كتاب كوچك را چید كھ در سال 

بھ آن پسر بزرگ نگاه كنید، او مایة خانھ «: لویي پانزدھم گفت. آمد ھا خوشش نمي پدربزرگش از این گفتھ
  ».خراب شدن فرانسھ و خودش خواھد شد، ولي بھ ھرحال من زنده نخواھم بود تا آن را ببینم

بخش یافت كھ  كرد؟ آیا امكان داشت ھمسري تحرك شد این شاھزادة كارگر را بھ یك پادشاه تبدیل چگونھ مي
بھ او شھامت و غرور بخشد و برایش اطفالي از نسل بوربون بیاورد؟ حكمران حاضر بیش از آن سرگرم 

مادام دو باري بود كھ بھ این امر توجھي كند؛ ولي شوازول، وزیر خارجھ، ایامي را كھ در دربار وین 
سھ ) ١٧۵٨(س با روح بھ نام ماریاآنتونیا یوزفا را، كھ در آن ھنگام گذرانده بود و ھمچنین یك مھیندوش

شد بھ اتحاد با اتریش؛ كھ بر اثر  اوگوست باعث مي- آورد؛ شاید ازدواج او با لویي سال داشت، بھ خاطر مي
پرنس فون . اي بخشیده شود ضعیف شده بود، جان تازه) ١٧۶٢(قرارداد صلح جداگانة فرانسھ با انگلستان 

آرژانتو، یكي از اشراف لیژكھ / ونیتس افكار مشابھي را بھ طور محرمانھ با كنت فلوریمون مرسي دكا
لویي پانزدھم اندرز . ثروتي بسیار و قلبي رئوف داشت و سفیر اتریش در ورساي بود، در میان گذارده بود

ماریا آنتونیا براي  یك تقاضاي رسمي براي ماري ترز فرستاد، و از ١٧۶٩ھماھنگ آنان را پذیرفت، در 
امپراطریس با كمال میل وصلتي را كھ خودش نیز مدتھا قبل نقشة آن را . لویي اوگوست خواستگاري كرد

دوفن، كھ در این امر با وي مشورتي نشده بود، بھ نحوي مطیعانھ . پرورانده بود تصویب كرد در سر مي
شد كھ نامزدش یك شاھدخت زیباست، آھستھ  وقتي بھ او گفتھ. انتخابي را كھ براي وي شده بود پذیرفت

  ».خدا كند فقط صفات خوبي داشتھ باشد« : گفت

او بچة قشنگي نبود؛ پیشانیش بیش از حد بلند، و . در وین بھ دنیا آمد ١٧۵۵ماریا آنتونیا در دوم نوامبر 
ولي . حد گوشتالود بود بینیش بیش از اندازه بلند و تیز بود؛ دندانھایش نامرتب بودند، و لب پایینش بیش از

طولي نكشید كھ او پي برد كھ خون سلطنتي در رگھایش جریان دارد؛ طرز راه رفتن مانند یك ملكھ را 
آموخت؛ و طبیعت، بھ كمك ترشحات مرموز بلوغ، او را بھ نحوي دلپذیر از نو قالبریزي كرد تا اینكھ 

بار و آبي،  و چشمان براق شیطنت» سرخ چون یاسمن و گل«اي  باموھاي طالیي ابریشمین، رنگ رخساره
گردني بھ سبك یونانیھا اگر نگوییم لقمة مناسبي براي یك پادشاه بود، دست كم تكة لذیذي براي یك دوفن 

  سھ خواھر. شد

pymansetareh@yahoo.com



ماریا كریستینا با : با مھارت، زندگیھاي مرفھ و مناسبي یافتند  از پنج خواھر بزرگترش توسط امپراطریس،
تشن شد، ازدواج كرده بود؛ ماریا آمالیا با فردیناند، دوك  –ان ساكس، كھ دوك ساكس پرنس آلبرت حكمر

برادرشان یوزف امپراطور مشترك . ناپل شده بود  پارما، ازدواج كرده بود؛ ماریا كارولینا ملكة
تونیا الزم بود كھ ماریا آن. امپراطوري مقدس روم شده، و برادر دیگرشان، لئوپولد، مھیندوك توسكان بود

  .فرانسھ شود  ملكة

در سیزدھسالگي . ترز بود، تاحدودي مورد بیتوجھي قرار گرفتھ بود او، كھ كوچكترین فرزند زندة ماري
از تاریخ تقریبًا ھیچ . توانست نھ فرانسھ و نھ آلماني را صحیح بنویسد  ولي نمي. اندكي ایتالیایي آموختھ بود

وقتي لویي پانزدھم . ر موسیقي پیشرفت مختصري كرده بوددانست، و با آنكھ گلوك معلمش بود د نمي
تصمیم گرفت او را بھ عنوان ھمسر نوة خود بپذیرد، اصرار كرد علیھ آبلھ تلقیح شود و آبھ ورمون را 

خصوصیات اخالقي و «ورمون گزارش داد كھ . فرستاد تا در تعلیم و تربیت وي تسریعي ایجاد كند
از آنچھ عمومًا تصور شده است، باھوشتر است، ولي تاحدودي تنبل و عواطف قلبي او عالي ھستند، و 

گیرد كھ مایة سرگرمیش  او تا ھنگامي یاد مي… . العاده سرسري است، و آموزش بھ او مشكل است  فوق
  .ھا با سگھایش را دوست داشت ولي رقص و جست وخیز در بیشھ» .فراھم باشد

دانست كھ سرنوشت اتحاد را بھ دستھایي كھ بیش  شده بود، مي امپراطریس، كھ براثر رنج و اندوه فرسوده
مدت دو ماه پیش از ازدواج مورد نظر، او ماریا آنتونیا را . سپارد از حد براي چنین مسؤولیتي ضعیفند مي

خوابانید تا در خلوت شبھا، مطالبي دربارة حكمت زندگي و ھنر عضو خاندان سلطنتي  در اطاق خود مي
ترز براي دخترش فھرستي از قواعدي كھ راھنماي طرز رفتار وي در  ماري. تلقین كند بودن را بھ او

اي نوشت و از او تقاضا كرد تا نسبت  او بھ لویي پانزدھم نامھ. ھاي اخالقي و سیاسي باشد، تنظیم كرد زمینھ
اي دوفن نوشت، اي ھم بر او نامھ. فرستد گذشت نشان دھد اش مي بھ كمبودھاي عروس نابالغي كھ براي نوه

  :كھ گرمي نگراني و ھراسھاي یك مادر از آن محسوس بود

من او را براي ھمین منظور تربیت . وجد من بود، مایة خوشوقتي شما باشد  امیدوارم ھمانطور كھ او مایة
اي بھ  من در او عالقھ. كردم كھ او با شما سرنوشت مشتركي خواھد داشت بیني مي ام، زیرا مدتھا پیش كرده

وظایفش نسبت بھ شما، یعني دلبستگي پر احساس و توانایي شناخت و بھ كار بستن وسایل خشنود شما، 
. . . شناسم دختر من شما را دوست خواھد داشت، من بھ آن اطمینان دارم، زیرا او را مي… . ام برانگیختھ

مادر پراحساس . تممن غرق در اشك ھس… . خداحافظ دوفن عزیز، خوشبخت باشید و او را خوشبخت كنید
  .شما

در كلیساي آوگوستین در وین، این دختر با نشاط و بیفكر، كھ چھارده سال از عمرش  ١٧٧٠آوریل  ١٩در 
او گوست دوفن فرانسھ درآورده شد؛ برادرش فردیناند جاي دوفن را  -گذشت، وكالتًا بھ عقد لویي مي

  دو روز بعد كارواني بزرگ، مركب از چھل و ھفت. گرفت

را از جلو كاخ شونبرون عبور داد و امپراطریس آخرین وداع را ) ھمسر دوفن(اسب، دفین  ٣۶۶كالسكھ و 
با فرانسویان چنان مھربان باش كھ آنھا بتوانند بگویند برایشان «: آھستھ بھ دخترش گفت. با او كرد

ني، جراح، داروساز، نفر ندیمھ، آرایشگر، خیاط، امربر، روحا ١٣٢مالزمان » ام و اي فرستاده فرشتھ
نفر براي مراقبت از اسبان، كھ در سفر طوالني بھ پاریس چھار یا پنج بار عوض  ٣۵آشپز، خدمھ، و 

در . روي ستراسبورگ رسید ظرف شانزده روز، كاروان بھ كل در كنار رودخانة راین روبھ. شدند مي
. ھ در كرد و لباس فرانسوي پوشیداي واقع در رودخانھ، ماریا لباسھاي اتریشي خود را از تن ب جزیره

مالزمان اتریشیش او را ترك گفتند تا بھ وین بازگردند، و جاي آنھا را مالزمان فرانسوي مركب از بانوان 
پس از تشریفات بسیار، درحالي كھ . از آن پس ماریا آنتونیا مبدل بھ ماري آنتوانت شد. و خدمھ گرفتند

كشیدند، او را بھ  ھا بھ صدا درآمده بودند، و مردم ھورا ميكردند، ناقوسھاي كلیسا توپھا غرش مي
وقتي كھ شھردار . او گریست، لبخند زد، و با شكیبایي تشریفات مطول را تحمل كرد. ستراسبورگ آوردند

آقایان بھ آلماني سخن نگویید، از امروز «: نطقي بھ زبان آلماني آغاز كرد، او سخنش را قطع كرد و گفت

pymansetareh@yahoo.com



پس از اینكھ یك روز استراحت بھ او داده شد، كاروان پر كبكبھ » .كنم زباني درك نميمن جز فرانسھ 
  .حركت خود را در فرانسھ آغاز كرد

كیلومتري شمال  ٨۴ترتیب كار چنین داده شده بود كھ پادشاه و دوفن با بسیاري از درباریان بھ كومپیني در 
اي  عروس از كالسكھ. مھ وارد شد ١۴دوفین در  .خاوري پاریس بروند تا از موكب دوفین استقبال كنند

بیرون جست، بھ سوي لویي پانزدھم دوید، تمام قد تعظیم كرد، و ھمانطور ماند تا پادشاه او را بلند كرد و با 
اید،  شما، خانم، از پیش عضوي از خانواده بوده« :او گفت. اظھاري پرلطف بھ او راحتي و آرامش بخشید

او پس از اینكھ ھر دو گونة ماري آنتوانت را بوسید، دوفن را  ».داردیي چھاردھم را زیرا مادرتان روح لو
از (كاروان مركب   مھ، ١۵در . دوفن ھم ھمان كار را تكرار كرد، ولي شاید لذت كمتري برد. معرفي كرد

، یك ازدواج رسمي ازدواج نیابتي را ١٧٧٠مھ  ١۶در آنجا، در . عازم ورساي شد) ان ھر دو كشورھمراھ
پادشاه بھ . آن شب جشن بزرگي در محل جدید اپرا برپا شد. كھ یك ماه قبل صورت گرفتھ بود تأیید كرد

از یك شام  من ھمیشھ بعد«: دوفن پاسخ داد. كند اوگوست ھشدار داد كھ در خوردن افراط مي –لویي 
  .او ھمین كار را ھم كرد، و كمي پس از رفتن بھ بستر عروسي بھ خواب رفت» .خوابم خوب، بھتر مي

/ مرسي د. او شبھاي متوالي با ھمان آمادگي خوابید، و صبحھاي متوالي زود بلند شد تا بھ شكار برود
رشد او را از نظر جنسي ) نياز نظر جسما(اوگوست  –آرژانتو اظھار نظر كرد كھ رشد سریع اخیر لویي 

  ماري. شود انجام داد بھ عقب انداختھ است، و جز انتظار كاري نمي

تا آنجا كھ بھ سالمت . ھر دوي شما خیلي جوان ھستید»  :ترز، كھ از این امر مطلع شد، بھ دخترش نوشت
پزشكان دوفن بھ  بعضي از» .ھر دو شما نیرو خواھید یافت. طور خیلي بھتر است شود، این تو مربوط مي

و این گفتھ وضع را بدتر   وي گفتند كھ ورزش و غذاي خوب رشد احساسات عشقي را تحریك خواھند كرد،
، دوفن ١٧٧٠سرانجام، در اواخر . كرد، زیرا این دو چیز بالعكس وي را تنومندتر و خوابالودتر ساختند

كنت آراندا، . نتیجة آن دردي یأس آور بودتوأم كند، ولي نتوانست؛ تنھا » وصلت«كوشید كھ ازدواج را با 
وجود دارد شروع بھ مجامعت  قلفھگویند مانعي كھ در زیر  مي»  :سفیر اسپانیا، بھ پادشاه خود گزارش داد

تواند با انعطاف الزم براي نعوذ  ن ضخیم است كھ نميقلفھ چنا«، یا »كند را بیش از حد دردناك مي
جراحان پیشنھاد كردند كھ مشكل را با یك عمل جراحي شبیھ بھ ختنھ برطرف كنند، ولي دوفن » .بازشود

اي  او تالشھاي مكرري كرد، ولي جز اینكھ خود و ھمسرش را ناراحت و تحقیر كند، نتیجھ. حاضر نشد
احساس عدم كفایت در زناشویي دوفن، احساس حقارت وي را . ھ یافتادام ١٧٧٧این وضع تا . نگرفت

. نسبت بھ خود عمیقتر كرد و احتماًال در تبدیل وي بھ پادشاھي مردد و فاقد اعتماد بھ نفس سھمي داشت
. شاید آن ھفت سال سرخوردگي در ازدواج برخصوصیات اخالقي و طرز رفتار ماري آنتوانت اثر گذارد

گرفتند و بیشتر مردم فرانسھ،  مردان و زنان دربار بیرحمانھ اقبال بد وي را بھ مسخره ميدانست كھ  او مي
او خود را با رفتن بھ اپرا یا تئاتر در پاریس . كردند دانستند، او را بھ عقیم بودن متھم مي كھ علت آن را نمي

اري آنتوانت از تشریفات م. داد داشت، ودر تھیة لباس تا سرحد افراط بھ خود آزادي عمل مي دلخوش مي
كرد كھ وي مرتبًا با درباریان درآمیزد، و ھمچنین از رسوم و آداب آن، سرپیچید، و  دربار، كھ ایجاب مي

دوستي نزدیك و صمیمانھ با افرادي دلسوز مانند پرنسس دو المبال را بھ این گونھ مراسم و تشریفات 
اعم از اینكھ علتش این بوده باشد  –و باري امتناع كرد وي مدتھا از صحبت كردن با مادام د. داد ترجیح مي

برد كھ زني دیگر توانستھ باشد چنین بھ طور  پسندید، یا اینكھ رشك مي كھ او اخالقیات مادام دوباري را نمي
  .كامل مورد مھر پادشاه قرار گیرد و نزدش صاحب نفوذ باشد

بھ اقامتگاه دوفن رفتند و او و دوفین را دیدند  درباریان شتابان. درگذشت ١٧٧۴مھ  ١٠لویي پانزدھم در 
آه خدایا، ما «: گفت جوان نوزدھسالھ فریاد كشان مي. كنند و بھ دعا مشغولند كھ بھ زانو درآمده و گریھ مي

چھ بار »  :او بھ یكي از دوستانش گفت» !ما جوانتر از آن ھستیم كھ بتوانیم فرمانروایي كنیم! را حفظ كن
در » .آید كھ ھمة جھان بر روي من خراب خواھد شد چنین بھ نظر مي. ام چیز نیاموختھ  من ھیچ! سنگیني

مردان، . تمام طول روز، در ورساي، پاریس، و سپس تا آن قسمت از فرانسھ كھ این خبر بھ آنجا رسید
  زنان، و اطفال با شادي فریاد
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ھاي ھانري چھارم، كلمة  وي یكي از مجسمھر  یك پاریسي پرامید،» !باد شاه زنده  شاه مرده است،»  :كردند
را حك كرد؛ پادشاه بزرگ از میان مردگان برخاستھ بود تا بار دیگر فرانسھ را از ھرج و » رستاخیز«

  .مرج، فساد، ورشكستگي، و شكست نجات دھد

II – حكومت  

انگلستان نبود؛ دستگاه عیب دستگاه حكومت چھ بود؟ این دستگاه بھ استبداد حكومت پروس و فساد حكومت 
با این وصف، دستگاه . اداري و حكومت ایالتي آن داراي بعضي افراد خوب، و مردان تواناي بسیار بود

انقالب بھ این علت . سلطنت بوربون نتوانستھ بود با رشد و توسعة اقتصادي و فكري مردم ھمگام باشد
ن از ھر ملت معاصر دیگر بھ مرحلة زودتر از جاھاي دیگر سراغ فرانسھ آمد كھ طبقات متوسط آ

شدة اتباعش انتظاراتي از دولت داشتند  واالتري از خرد و دانش رسیده بودند؛ و افكار ھشیار و برانگیختھ
  .كھ مشخصتر از خواستھایي بودند كھ ھریك از دولتھاي آن زمان ناچار بودند آنھا را بر آورند

و سلطنت با قدرت مطلقھ بودند، مقداري نظم و كفایت  فردریك دوم و یوزف دوم، كھ سرسپردگان فلسفھ
انگاري و  اي كھ بھ سھل وارد دستگاه سیاسي پروس و اتریش كرده بودند كھ در آن زمان در فرانسھ

آشفتگي و اغتشاش برھمھ جا حكمفرما «. بستھ بود وجود نداشت طلبي خاص مردم التیني زبان دل راحت
ھا در كشمكش بود، و  ز نظر قلمرو اختیارات با وزارتخانھدر ورساي، شوراي سلطنتي ا» .بود

ھا بھ خاطر عدم تفكیك صحیح و تداخل وظایفشان بھ خاطر رقابت در استفاده از یك اعتبار  وزارتخانھ
. عمومي واحد، و نبودن یك مرجع باالتر براي ھماھنگ كردن مشي آنھا، با یكدیگر در جدال بودند

ھاي قضایي بھ یك شیوه بود؛ از نظر  اختیارات مأموران دولتي در زمینھ تقسیمات كشوري از نظر حدود
اي دیگر؛ از لحاظ تقسیمات محلي براي امور نظامي باز بھ نحوي ثالث؛ و  ھاي امور مالي بھ شیوه حوزه

ھاي مالي، ناظر امور مالي  در ھریك از حوزه. باالخره، از حیث امور كلیسایي تقسیمات دیگري دركار بود
در سراسر فرانسھ منافع تولیدكنندگان روستایي با منافع . فرماندار و پارلمانھاي محلي در كشمكش بود با

مصرف كنندگان شھري تضاد داشت؛ ثروتمندان با فقرا، نجیبزادگان با اعضاي طبقة متوسط، و پارلمانھا 
، و ١٧٩٢این ھدف تا سال . بود یك ھدف متحد كننده و یك ارادة حاكم مورد نیاز. با پادشاه در مبارزه بودند

  .حاصل نشد ١٧٩٩آن اراده تا سال 

. ھاي زندگي فرانسویان، و در عین حال یكي از بھترین آنھا، دستگاه قضایي آنان بود یكي از بدترین جنبھ
دو . ، و شمال فرانسھ قوانین عرف و فئودال داشت)مقتبس از روم باستان(جنوب فرانسھ قوانین رومي 

ھر چند كھ شكایت از این وضع یك شكایت  - » اجراي عدالت پیچیده، پرھزینھ، و كند بود»  :توكویل گفت
  زندانھا كثیف، و مجازاتھا وحشیانھ بودند، و. عمومي است

قضات غیرقابل انفصال، و معموًال . شد ھنوز شكنجھ توسط دستگاه قضایي مجاز داشتھ مي ١٧٧۴در سال 
از لحاظ كلیة كیفیات ویژة «نري مین عقیده داشت كھ حقوقدانان فرانسھ سرھ. غیرقابل ارتشا و عادل بودند

آنھا شغل » .وكالي دعاوي، قضات، و قانونگذاران، بمراتب از ھمگنان خود در سراسر اروپا بھتر بودند
 از میان آنھا. كردند و حق آن را داشتند كھ این شغل را بھ پسر خود منتقل كنند العمر حفظ مي خود را مادام

یافتند، و ثروتمندترین و متنفذترین  محلي راه مي» پارلمانھاي«كساني كھ بیش از سایرین توانایي داشتند، بھ 
خود را از لحاظ شأن و شایستگي تنھا كمي از » نجباي ردا« ١٧٧۴تا سال . رفت آنھا بھ پارلمان پاریس مي

ي را كھ در خانوادة یكي از این دو طبقھ از اعضاي این طبقھ تنھا افراد. دانستند پایینتر مي» نجباي شمشیر«
  .دادند راه مي» پارلمانھا«متولد شده بودند بھ ) ردا و شمشیر(نجبا 

میان پادشاه و مردم در حكم ترمزھاي مفیدي براي » گروھھاي حد وسط«مونتسكیو استدالل كرده بود كھ 
ھ عنوان دو قدرت از این نوع، بھ قدرت خودكامھ خواھند بود؛ وي نجباي صاحب زمین و طبقھ قضات را ب

براي ایفاي این نقش بازدارنده مدعي این اختیار بودند كھ ھر » پارلمانھا«. طور مشخص ذكر كرده بود
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. فرمان سلطنتي را كھ بھ عقیدة آنھا با قوانین و حقوق مسجل انطباق یا اختالف داشت تصویب یا رد كنند
ي گرنوبل، روان، و رن، اصولي نیمھ دموكراتیك، گاھي ھمراه ایالتي، خصوصًا پارلمانھا» پارلمان«چند 

بھ این ترتیب، . داشتند ابراز مي» رضایت آزادانة ملت«و » ارادة عمومي«عبارات روسویي دربارة 
ولي، بھ » .بشر آزاد بھ دنیا آمده است و افراد بشر اصالتًا برابرند«اعالم داشت كھ  ١٧٨٨پارلمان رن در 

مبارزات آنھا با قدرت پادشاه . مدافعان سرسخت تمایزات و امتیازات طبقاتي بودند» انھاپارلم«طور كلي، 
شد، آنھا طرف رژیم كھن را  در فراھم ساختن زمینة انقالب مؤثر بود، ولي بتدریج كھ انقالب نزدیك مي

  .گرفتند و با سقوط آن ساقط شدند

خاندان بوربون، پادشاه تنھا قانونگذار،  طبق سنت. از جھات نظري و ظاھري، قدرت پادشاه مطلق بود
توانست دستور دھد ھر فردي در فرانسھ دستگیر شود و  او مي. مرجع اصلي قوة اجرائیھ و دادگاه عالي بود

حتي لویي شانزدھم . بھ طور نامحدود در زندان بماند، بدون اینكھ دلیلي اقامھ كند یا اجازة محاكمھ دھد
اي را بھ ارث برده بود، و  پادشاه دستگاه پرھزینھ. كرد ي صادر مي»بھ مھر ھاي سر نامھ«رئوف نیز چنین 

دربار  ١٧٧۴در سال . دانست ناپذیر مي این دستگاه خود را براي ادارة امور و حیثیت حكومت اجتناب
آشپز،  ٢٩۵نجیبزاده با ھمسران و اطفالشان بود؛ بھ این عده باید  ٨٨۶ورساي شامل خاندان سلطنت، و 

كھ … معمار، و انواع منشیھا، روحانیان، پزشكان، پیكھا، و محافظان،  ٨موسیقیدان،  ۴٧كارچي، ش ۵۶
. سرباز كھ در آن نزدیكیھا مستقر شده بودند، افزوده شود ١٠,٠٠٠شدند، با  نفر مي ۶٠٠٠روي ھم حدود 

ن مخصوص، اي داشت؛ بعضي از نجیبزادگا ھریك از اعضاي خاندان سلطنت براي خود دربار جداگانھ
  اورلئان و دوك دو/ مانند پرنس دو كنده و پرنس دو كونتي و دوك د

شوازي، سنتوبر،   در ورساي، مارلي، الموئت، مودون، –پادشاه چند كاخ داشت . بوربون ھم ھمین طور
وعادتش براین بود كھ از یك كاخ بھ كاخ دیگر نقل مكان كند و . ژرمن، فونتنبلو، كومپیني، و رامبویھ- سن

ھزینة میز . كھ بدیھي است الزم بود بھ آنھا جا و غذا داده شود -قسمتھایي از دربار نیز دنبالش روان شوند
  .لیور بالغ شد ٣,۶۶٠,۴٩١بھ  ١٧٨٠غذاي پادشاه در 

آقاي اوژار،    بھ این ترتیب،. حقوق مأموران دربار متوسط بود، ولي مزایاي آنھا وضعي متغیر داشت
كرد كھ این شغل سالي  گرفت، ولي اعتراف مي لیور حقوق مي ٩٠٠ھا، تنھا سالي  نھمنشي یكي از وزارتخا

رسانید، در  صدھا شغل بیمسئولیت درباریان را بھ پول مي. لیور برایش درآمد خالص دارد ٢٠٠,٠٠٠
 كرد، دادند؛ آقاي ماشو براي اینكھ سالي دوبار نامش را امضا مي حالي كھ زیردستان كارھا را انجام مي

شد، نصیب  لیور مي ٢٨,٠٠٠,٠٠٠دھھا مستمري، كھ جمع آنھا سالي . داشت لیور دریافت مي ١٨,٠٠٠
دھھا توطئھ در جریان بودند تا تعیین شود چھ كسي . شد ھاي آنھا مي الحمایھ دار یا تحت نجیبزادگان سروزبان

ھاي اسم و  رفت بھ خانواده از پادشاه انتظار مي. دقت و توجھ پادشاه برخوردار شود باید از عنایات بي
دار كھ دچار مشكالت مالي شده بودند كمك كند، و براي دختران نجیبزاده بھ ھنگام ازدواجشان جھیز  رسم

. داشت لیور دریافت مي ١۵٠,٠٠٠ھاي در قید حیات لویي پانزدھم تقریبًا سالي  ھریك از بچھ. فراھم آورد
رفت  گرفتند، زیرا از آنھا انتظار مي وان حقوق ساالنھ ميلیور بھ عن ١۵٠,٠٠٠ھریك از وزیران تا سالي 

مسئولیت  این ولخرجیھا، مستمریھا، ھدایا، حقوقھا، و مشاغل اسمي و بي  ھمة. اي بكنند پذیراییھاي پرھزینھ
بھ طور . آمدند شدند كھ از زندگي اقتصادي ملت بھ دست مي از درآمدھایي پرداخت مي) ولي با حقوق(

  .لیور براي فرانسھ خرج داشت كھ، یك دھم ھمة درآمد دولت بود ۵٠,٠٠٠,٠٠٠سالي خالصھ، دربار 

III – ملكة باكره  

او، كھ بھ یك شوھر از لحاظ جنسي ناتوان وابستھ و از . ماري آنتوانت ولخرجترین عضو دربار بود
با البسة  ١٧٧٨ زد؛ خود را تا سال گونھ ارتباط نامشروعي دست نمي عواطف عاشقانھ محروم بود، بھ ھیچ

اي در  مبالغ عمده. كرد ھا، و مجالس رقص سرگرم مي گرانبھا، جواھر، كاخھاي متعدد، اپرا، نمایشنامھ
او ) ١٧٨٣(در یك سال . داد باخت و با سخاوتي بیپروایانھ مبالغ ھنگفتي بھ نور چشمیھا مي قمار مي
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عالئم «، »لذات بدون مالحظھ«كھ طراحان برایش البسة تفنني، . لیور خرج لباس خود كرد ٢۵٢,٠٠٠
آرایشگران ساعتھا وقت صرف سرش . آوردند نام داشتند، برایش مي» تمناھاي نقابدار«یا » پنھان شده

آرایش گیسوي «این . رسید اش حد وسط قدش بھ نظر مي دادند كھ چانھ كردند و مویش را چنان ترتیب مي مي
مربوط بود، براي خانمھاي دربار، سپس خانمھاي پاریس، و  ، مانند تقریبًا ھرچیز دیگري كھ بھ او»مرتفع
  آنگاه

  

  ماري آنتوانت: لوبرن –مادام ویژه 

  .آمد خانمھاي مراكز ایااللتي بھ صورت مد در مي

او از بومر جواھرساز رسمي  ١٧٧۴در . عالقة شدید وي بھ جواھر تقریبًا بھ صورت یك جنون درآمد
لویي شانزدھم یك ردیف یاقوت، الماس، و النگو بھ . لیور خرید ٣۶٠,٠٠٠دربار سنگھاي قیمتي بھ مبلغ 

  :ترز چنین نوشت آرژانتو بھ ماري/ مرسي د ١٧٧۶لیور بھ او داد، در  ٢٠٠,٠٠٠بھاي 

اكو داده است، و با  ١٠٠,٠٠٠با آنكھ پادشاه، بھ مناسبات مختلف، بھ ملكھ الماسھایي بھ ارزش بیش از 
گوشوارھایي چلچراغي از … مجموعة شگرفي دارد، با این وصف مصمم شداینكھ علیاحضرت ھم اكنون 

تر بود  من از علیاحضرت این نكتھ را پنھان نداشتم كھ تحت شرایط اقتصادي حاضر عاقالنھ. بومر بخرد
كھ از چنین ھزینة عظیمي احتراز شود؛ ولي او نتوانست مقاومت كند، ھرچند كھ این خرید را با دقت انجام 

  .ن را از پادشاه پنھان داشتداد و آ
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ملكھ توافق كرد كھ تنھا در مواقع رسمي جواھرات خود را . ماري ترز سرزنش تندي براي دخترش فرستاد
و بعدھا این داستان را كھ وي   گاه ولخرجي مالیاتھاي خود را بر او نبخشیدند، بھ كار برد؛ ولي مردم ھیچ

  .خریداري كند پذیرفتند) كھ ماجرایش بعدًا گفتھ خواھد شد(قبول كرده بود آن گردنبند الماس مشھور را 

كرد و دوست  نگریست، زیرا او را تحسین مي پادشاه بھ این نقاط ضعف ھمسر خود با دیدة اغماض مي
او قروض قمار . كرد داشت، و نسبت بھ شكیبایي او در مورد ناتواني جنسي خودش احساس حقشناسي مي

كرد، ھر چند كھ  رداخت، و او را بھ رفتن بھ اپراي پاریس تشویق ميپ ھمسرش را از كیسة خود مي
دانست نشاط او در مالء عام باعث ناراحتي مردمي خواھد شد كھ بھ وقار و خویشنداري خاندان سلطنت  مي

دولت تقریبًا ھر ھفتھ ھزینة اجراي سھ نمایش، دو مجلس رقص، و دو شام رسمي را كھ در . اند عادت كرده
عالوه بر آن، ملكھ در مجالس بالماسكھ در پاریس یا در منازل . پرداخت یافت مي رتیب ميدربار ت

دوراني بود كھ مادرش بصراحت آن را دوران ) ١٧٧٧- ١٧٧۴(این سالھا . كرد خصوصي شركت مي
ملكھ، كھ از نزدیكیھاي شبانة شوھرش جز شھوات تحریك شده و ارضا نشده چیزي بھ . نامید اسراف مي

برد تا بھ بستر رفتن او را بھ  گاھي ھم ساعت را جلو مي(كرد زود بخوابد  آورد، او را تشویق مي يدست نم
او بھ . تا خودش بتواند در بازیھایي كھ ممكن بود تمام شب طول بكشند، بھ دوستانش ملحق شود) جلو اندازد

. بھ نمایش و موسیقي بیشتر بوداش  داد، و بھ ھنر عالقة كمي داشت، ولي عالقھ اي نشان نمي ادبیات عالقھ
نواخت، و با كالوسن سوناتھایي از موتسارت اجرا  كرد، چنگ مي خواند، بازیگري مي خوب آواز مي

  .كرد مي

اسراف بیفكرانة ناشي از بیحوصلگي و : از میان ھمة این معایب تنھا یكي بود كھ جنبة اساسي داشت
كھ امكان دارد (پرنس دولیني . ثروت و ناآگاه از فقر سرخوردگي، و معلول یك طفولیت و جواني غرقھ در

  مدعي) بوده باشد» جنتلمن«بیش از آنكھ تاریخنویس باشد، یك 

بود كھ طولي نكشید كھ ملكھ از مرحلة عالقھ بھ البسة گرانبھا بیرون آمد؛ در مورد باختھاي قمارش مبالغھ 
. شد ھ از خرج كردن بیپروایانھ ناشي ميشده، و قروضش ھمان قدر معلول سخاوت غیرعاقالنھ بودند ك

گاه  اتحاد با اتریش ھیچ. اي داشتند درباریان و محافل ادبي نسبت بھ او بھ عنوان یك اتریشي نظر خصمانھ
تجسمي از این اتحاد ) نامیدند مي» زن اتریشي«كھ او را آن (مورد عالقة تودة مردم نبود ماري آنتوانت 

حتي گاھي بھ زبان (بل قبول، مورد این سؤظن قرار داشت كھ از منابع اتریش بود و، تا حدودي بھ دالیل قا
اینھا، سرزندگي توأم با جواني، با روحي و عطوفتش، قلوب بسیاري را   با ھمة. كرد طرفداري مي) فرانسھ

او آمد   گذشت، براي كشیدن تك چھرة لوبرن، كھ چند ماه از بارداریش مي –مادام ویژه . تسخیر كرد
خیلي «ملكھ فورًا بھ او گفت خم نشود، زیرا . ؛ بھ ھنگام كار، چند لولھ رنگ از دست نقاش افتاد)١٧٧٩(

آنتوانت معموًال بامالحظھ بود، ولي . ھاي رنگ را از روي زمین برداشت و خودش لولھ» اید، پیش رفتھ
داد، و با   ه قرار ميگاھي، در آن لحظات خوشي بیفكرانھ، طرز رفتار یا نقایص دیگران را مورد مسخر

او ھنوز خطر «داد؛  العمل مثبت نشان مي شد عكس سرعتي بیش از حد نسبت بھ ھر تقاضایي كھ از او مي
  ».دانست تسلیم شدن بھ ھرگونھ انگیزة خیرخواھانھ را نمي

موجودي چنین سرزنده، كھ در نزدش زندگي و تحرك با یكدیگر مترادف بودند، براي آھنگ آھستھ و دقیق 
رسوم و تشریفات دربار ساختھ نشده بود، طولي نكشید كھ وي علیھ اینھا بشورید و در پتي تریانون، كھ در 

لویي  ١٧٧٨در . متري كاخ ورساي بود، و اطراف آن بھ جستجوي سادگي و آسایش پرداخت ١۶٠٠
توانست با  ملكھ مي در اینجا. شانزدھم مالكیت بالمنازع این محل مالقاتھاي پنھاني را بھ ملكھ عرضھ داشت

چون در این . نزدیكان خود پناه گیرد، و لویي قول داد مزاحم آنھا نشود، مگر اینكھ از او دعوت شود
او ترتیبي . ساختمان تنھا ھشت اطاق بود، ملكھ دستور داد چند كلبھ در نزدیكي آن براي دوستانش بسازند

خیابانھاي پرپیچ و خم، درختان  –نند طرحریزي ك» طبیعي«داد كھ باغھاي اطراف آن را بھ سبك 
گوناگون، مخفیگاھھا و یك جویبار؛ و دستور داد كھ براي این جویبارھا، با ھزینة زیاد، آب با لولھ از 

ھمچنین براي تكمیل تجسمي روسووار از بازگشت بھ طبیعت، دستور داد ھشت مزرعة . مارلي آورده شود
ز آنھا از خود كلبة روستایي، خانوادة دھقاني، تودة پھن، و چند كوچك در باغ مجاور دایر كنند كھ ھریك ا
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در آنجا وي بھ لباس زنان چوپان، یعني روپوش سفید، دستمال كردن نازك، و كاله حصیري در . گاو داشت
آمد و از دیدن دوشیدن شیر از پستان گاوھاي برگزیده بھ داخل ظروف چیني ساخت سور بسیار خوشش  مي
كردند، و روي چمن بھ پادشاه یا  نواختند، یا بازي مي تریانون او و دوستانش موسیقي مي در پتي. آمد مي

آورد  ھایي روي صحنھ مي در آنجا و در كاخ سلطنتي، ملكھ نمایشنامھ. دادند میھمانان برجستھ ضیافت مي
و، و كولت مانند نقش سوزان در عروسي فیگار –كرد  كھ در بعضي از آنھا خودش نقشھاي مھمي ایفا مي

   –در غیبگوي دھكده 

  .آورد و پادشاه را از ھمھ فن حریف بودن و جذبة خود بھ وجد مي

ترسید اگر با آزادي بیش از حد با مردان در آمیزد بدنامي بھ بار بیاید، با زنان دوستیھایي چنان  او، كھ مي
كارینیان، ملقب  - ترز دو ساووا –نخست، ماري . نزدیك برقرار كرد كھ بدنامي جنبة دیگري بھ خودگرفت

. ھ از دو سال قبل بیوه شده بودبھ پرنسس دو المبال، زني مالیم، غمگین، و ضعیف، بیست و یك سالھ، ك
ھا یا فواحش  كمي پس از ازدواجش بھ سراغ رفیقھ  شوھرش فرزند نوة لویي چھاردھم، دوك دو پانتیور،

رفت سیفیلیس گرفت، و پس از اعتراف بھ گناھان خود نزد ھمسرش با شرح و بسطي انزجار آور 
فت؛ بھ تشنجات عصبي و غش ادواري پرنسس ھرگز از عذاب طوالني آن ازدواج بھبود نیا. درگذشت

ماري آنتوانت نخست از . قطعھ كردند یك توده از مردم انقالبي او را قطعھ ١٧٩٢مبتال شد، تا اینكھ در 
ھاي  دید و برایش نامھ مند شد، سپس عشق شدیدي بھ او یافت؛ او را ھر روز مي روي ترحم بھ وي عالقھ

او این پرنسس را رئیس امور خاندان ملكھ  ١٧٧۵در اكتبر . نوشت مي –گاھي روزي دو بار  –آمیز  محبت
لیور بھ او  ١۵٠,٠٠٠اي بھ مبلغ  كرد؛ و پادشاه را، با وجود اعترافات تورگو، وادار كرد كھ حقوق ساالنھ

كردند از نفوذ خود نزد ملكھ  عالوه بر آن، پرنسس خویشان و دوستاني داشت كھ از وي تقاضا مي. بپردازد
آنتوانت، پس از یك سال، . ملكھ، نزد پادشاه استفاده كند كھ مشاغل یا عطایایي بھ دست آورند و، از طریق

  . عشقش نسبت بھ پرنسس دوالمبال رو بھ زوال گذارد و دوست دیگري گرفت

اي قدیمي و تھیدست بود؛ او قشنگ،  یوالند دو پوالسترون، ھمسر كنت ژول دو پولینیاك، از خانواده
آمد كھ او داراي  دیدند ھرگز این سوءظن برایشان پیش نمي ي بود؛ كساني كھ او را ميریزنقش، و طبیع

یافت، تورگو از  چنان حرص و طمع مالي باشد كھ، مادامي كھ ملكھ از مصاحب لطیف طبع خود لذت مي
كرد ھنگامي كھ كنتس بھ زایمان نزدیك شد، ملكھ او را وادار . متعادل كردن بودجة كشور احساس یأس كند

در آنجا ھر روز از او دیدن . بھ ال موئت، یكي از ویالھاي سطنتي نزدیك كاخ ورساي، نقل مكان كند
شد از او دریغ  چیز را نمي وقتي كنتس مادر شد ھیچ. برد كرد و تقریبًا ھمیشھ برایش ھدایایي مي  مي

ش، شغل سفارت لیور بھ عنوان جھیز دختر ٨٠٠,٠٠٠لیور براي پرداخت قروضش،  ۴٠٠,٠٠٠ :داشت
عنوان دوك و امالك ) ١٧٨٠(براي پدرش، پول و جواھر و پوست و آثار ھنري براي خودش، باالخره 

آرژانتو بھ ملكھ اطالع داد / سرانجام، مرسي د. زیرا كنت حسرت دوك شدن داشت –بیچ براي شوھرش 
قابًال با صمیمیت خود مورد سودجویي قرار گرفتھ است، و دوشس جدید صمیمیت وي را مت) ملكھ(كھ وي 

ملكھ از مادام دو پولینیاك   كھ بھ عنوان یك آزمایش، –ملكھ پذیرفت  - او پیشنھاد كرد، . دھد پاسخ نمي
مادام . آمد، از حلقة اطرافیان خود خارج كند  بخواھد كھ كنت دو ودروي را، كھ آنتوانت از او بدش مي

خانوادة پولینیاك بھ دشمنانش پیوست و یكي از . ي آوردامتناع كرد، و ماري آنتوانت بھ دوستان دیگري رو
  منابع افتراھایي شد كھ بھ وسیلة

  .دار كردند نویسان نام ملكھ را لكھ آنھا درباریان و جزوه

درباریان از ھدایایي كھ وي بھ نور چشمیھاي خود . تراشید كرد برایش دشمن مي تقریبًا ھركاري كھ او مي
آنھا شكایت داشتند كھ . رسید مفھوم آن این بود كھ سھم كمتري بھ خودشان مي داد متأسف بودند، زیرا مي

اند و  ھا زرق و برق خود را از دست داده كند كھ این برنامھ ھاي دربار غیبت مي قدر زیاد از برنامھ ملكھ آن
البسة وي  بسیاري از كساني كھ از ھزینة سنگین. كنند كاھش یافتھ است تعداد افرادي كھ در آن شركت مي

اي از لحاظ سادگي لباس  در سالھاي پیش شكایت داشتند، در این ھنگام از وي بھ خاطر اینكھ مد تازه
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. شدند بازرگانان ابریشم لیون و خیاطان پاریس تھدید بھ ورشكستگي مي. كردند متداول كرده بود، انتقاد مي
رفداران مادام دو باري را بھ عھده داشت، اگیون را كھ رھبري ط/ او پادشاه را وادار كرده بود كھ دوك د

؛ این دوك ھواخواھان زیادي داشت و اینھا ھستة دیگري از دشمنان را تشكیل )١٧٧۵(از كار بركنار كند 
كھ بسیاري از آنان اطالعات و پول از اعضاي دربار  –نویسان پاریس  ، جزوه١٧٧۶بعد از . دادند مي

بعضي از نویسندگان او را . اي علیھ ملكھ شدند زة ھتاكي بیرحمانھدست اندركار مبار -كردند  دریافت مي
اي  ھا، كھ مؤاخذه در یكي از این جزوه. كردند گاه و بیگاه كلیة مردان موجود در ورساي توصیف مي رفیقة 

چند بار شما بستر نكاح و نوازش شوھر خود را »  :خطاب بھ ملكھ نام داشت، این سؤال مطرح شده بود
اید تا خود را تسلیم زنان و مردان عیاش و شھوتپرست كنید و در لذات حیوانیشان، با آنھا یار و  ترك گفتھ

داد كھ از الماس پوشیده بود، و   یك جزوة دیگر یكي از دیوارھاي پتي تریانون را نشان مي» دمساز شوید؟
كردند كھ در  متھم مي شایعاتي در جریان بودند كھ وي را. داشت بھ این شیوه ولخرجي او را مجسم مي
» .اگر آنھا نان ندارند، كیك بخورند«: او گفتھ است ١٧٨٨جریان شورشھاي مربوط بھ نان در 
گاه مرتكب گناه این اظھار عاري از عواطف نشد؛ و بالعكس از كیسة  تاریخنویسان توافق دارند كھ وي ھیچ

تر، این عقیدة عمومي بود كھ درمیان  حتي از اینھا بیرحمانھ. كرد خود كمكھاي فراواني بھ مردم مي
مادام كامپان، بانوي اول خوابگاه ملكھ، چنین تعریف . الناس جریان داشت، حاكي از اینكھ وي نازاست عوام

  :كند مي

آرتوا صاحب پسري شد، زنان بازار و زنان ماھیفروش، كھ مدعي داشتن حق / كنت د ١٧٧٣وقتي در 
تھاي خاندان سلطنت بودند، درست تا در اقامتگاه ملكھ دنبالش رفتند و ورود بھ كاخ سلطنتي بھ ھنگام والد

كشیدند كھ این وظیفة او بود نھ وظیفة جاریش كھ براي تخت  ترین عبارات فریاد مي با خشنترین و عامیانھ
سروپا بست و خود را، با من،  ملكھ با شتاب در را بھ روي این خالھ زنكھاي بي. سلطنت وارث تأمین كند

  .ر اطاقش حبس كرد تا بر وضع نابسامان خویش بگریدد

  توانست بھ مردم تفھیم كند كھ پادشاه از لحاظ جنسي ناتوان است؟ او چگونھ مي

یوزف دوم با  ١٧٧٧در آوریل . فرانسھ منتظر ماند تا امپراطور مقدس روم بیاید و این معضل را بگشاید
  اگر»  :او عاشق ملكھ شد و گفت .فون فالكنشتاین وارد ورساي شد نام مستعار كنت

و او » .كردم تا مصاحبي چنین دلفریب داشتھ باشم تو خواھرم نبودي، من بدون تردید بار دیگر ازدواج مي
  :بھ برادرشان لئوپولد نوشت

او زني جذاب و قابل احترام است، . ام ام و متوجھ گذشت این ساعات نشده من ساعتھاي متوالي با او گذرانده
او ھمچنین با روح و آنچنان تیزھوش … . ي جوان، كمي بیفكر، ولي اساسًا نجیب و با فضیلتتا حدود

العمل  العمل وي ھمیشھ صحیح است؛ اگر او طبق ھمین عكس  نخستین عكس. است كھ مرا متعجب ساخت
وي تمایل شدیدي بھ خوشي و . نقص نداشت… كرد، و بھ شایعات كمتر توجھ مي… كرد نخستین عمل مي

  …. شود ت دارد و چون سلیقة وي شناختھ شده است، از ضعفش سوء استفاده ميلذ

اي ندارد، و از بادة اسراف و تبذیر این كشور  بھ پادشاه عالقھ  كند، ولي او تنھا بھ خوشي و لذت فكر مي
بھ طور . دارد كھ مایل نیست انجام دھد  او پادشاه را بزور بھ كارھایي وا مي… . سرمست شده است

  .دھد، نھ وظایف یك ملكھ را الصھ، او نھ وظایف یك ھمسر را انجام ميخ

خوابیدند؛ پادشاه مایل بود زود بھ خواب برود،  ملكھ توضیح داد كھ چرا او و پادشاه در اطاقھاي جداگانھ مي
و  یوزف از پادشاه دیدن كرد. دادند كھ از تھییجات جنسي احتراز جویند و ھر دو آنھا عاقالنھ تشخیص مي

داراي . این مرد كمي ضعیف است، ولي سفیھ نیست«: او بھ لئوپولد نوشت. از او خیلي خوشش آمد
او بھ نحوي معقول . انگیز است ھا و قضاوتي معقول است، ولي وضع فكري و جسمانیش رقت اندیشھ

و » نشدهروشن «در حقیقت ھنوز … كند، ولي بھ یادگرفتن تمایلي ندارد و فاقد كنجكاوي است؛ صحبت مي
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امپراطور طوري با لویي صحبت كرد كھ ھیچ كس جرأت نكرده بود با » .ھنوز فكرش شكل نگرفتھ است
او متذكر شد اشكالي كھ در پوست قسمت جلو آلت تناسلي وي وجود دارد با یك عمل . او صحبت كند

ین دین را دارد جراحي ساده، ھر چند دردناك، قابل برطرف كردن است؛ و پادشاه در برابر كشور خود ا
  .لویي قول داد كھ تسلیم چاقوي جراحي شود. كھ صاحب فرزند شود

این سند بسیار قابل توجھ . براي ملكھ نوشت» دستورالعمل«یوزف پیش از خروج از ورساي، یك صفحھ 
  :است

تأخیر ] در اصالح خود[اگر بیش از این . تواني جواني را بھانھ كني شوي و دیگر نمي توداري مسنتر مي
كند، آیا ناراحتي  كند، وقتي با تو صحبت مي وقتي پادشاه تو را نوازش مي… كني، چھ برسرت خواھد آمد؟

باید … اي خصوصیتھا و دوستیھاي تو چھ تأثیري دھي؟ آیا ھیچ فكر كرده  و حتي انزجار از خود نشان نمي
را كھ در این بازیھا گردھم جمع آیا عواقب وحشتناك بازیھاي تقدیر، افرادي … بر مردم داشتھ باشند؟

  اي؟ كنند، سنجیده و سبك سنگین كرده شوند، و سازي را كھ آنھا كوك مي مي

  :یوزف دربارة عالقھ ملكھ نسبت بھ مجالس بالماسكة پاریس، بھ او چنین نوشت

ي، و دھ آمیزي، بھ متلكھاي آنھا گوش مي بندوبار، فاحشھ، و بیگانھ درھم مي چرا با یك مشت اشخاص بي
پادشاه تمام شب در ورساي تنھا … !گویي؟ این كار چقدر ركیك است شاید خودت ھم متلكھاي مشابھي مي

  آمیزي و با شود، و تو با اجتماع درمي گذارده مي

آیم، زیرا در   اندیشم، واقعًا بھ لرزه درمي من بھ سعادت تو كھ مي… . شوي ھاي پاریس قاطي مي رجالھ
اي روي خواھد داد، مگر  تواند عاقبت خوبي داشتھ باشد، و انقالب بیرحمانھ يدراز مدت این سعادت نم

  .اینكھ علیھ آن اقداماتي بكني

عزیمت «: پس از اینكھ یوزف رفت، او براي مادرش نوشت. ملكھ تحت تأثیر سرزنشھاي او قرار گرفت
ت كوتاه چنان احساس سعادت من در آن مد. توانم آن را پركنم امپراطور خلئي ایجاد كرده است كھ من نمي

ولي آنچھ برایم مانند رؤیا نخواھد بود، اندرز . رسد كردم كھ اینك تمام آن بھ نظرم مانند یك رؤیا مي مي
آنچھ واقعًا باعث اصالح وي شد » .كھ بھ من داده و براي ھمیشھ برقلبم نقش بستھ است… خوبي است

، ظاھرًا بدون ھیچ نوع داروي بیھوشي، خود ١٧٧٧ابستان زیرا لویي در ت. اندرز نبود، بلكھ مادر شدن بود
او بیست و سومین سالروز تولد خود را . را تسلیم یك عمل جراحي كرد كھ كامًال موفقیت آمیز از آب درآمد

كرد،  احساس غرور و خوشوقتي مي. سرانجام با تصرف كردن ھمسر خود جشن گرفت) ١٧٧٧اوت  ٢٣(
برم، و متأسفم  من از این خوشي لذت بسیار مي«: خود بھ طور محرمانھ گفت ھاي دوشیزة و بھ یكي از عمھ

او این موضوع را بھ شیوة . باردار نشد ١٧٧٨ولي ملكھ تا آوریل » .كھ مدتي چنین مدید از آن محروم بودم
قدر  آنام شكایت كنم كھ یكي از اتباعتان  اعلیحضرتا، آمده«: شیطنت آمیز خود بھ پادشاه اعالم داشت و گفت
وقتي لویي متوجھ منظور او شد، وي را در آغوش » .زند جسارت پیدا كرده است كھ بھ شكم من لگد مي

آورد و خواھشھایش را انجام   در این موقع وي بیش از ھر زمان دیگر ھوسھاي ملكھ را برمي. خود گرفت
ربارة پیشرفت وارث مورد انتظار كرد تا از آخرین اعالمیھ د روزي ده بار از اقامتگاه وي دیدن مي. داد مي

و ماري آنتوانت، كھ دستخوش دگرگوني مرموزي از لحاظ جسمي و روحي شده بود، بھ پادشاه . اطالع یابد
خواھم یك مادر باشم، از بچة خود   خواھم زندگیم از این پس غیر از گذشتھ باشد، من مي من مي«: گفت

  ».پرستاري، و خود را وقف آموزش او كنم

بچة خود  ١٧٧٨دسامبر  ١٩پس از رنج غمباري كھ یك قابلة مرد ناآزموده آن را بدتر كرده بود، در ملكھ 
ھاي  والدین متأسف بودند كھ این بچھ دختر است، ولي پادشاه خوشحال بود كھ دروازه. را بھ دنیا آورد

مادر جوان از این . زندگي گشوده شده است، و اطمینان داشت كھ بموقع خود پسري ھم بھ دنیا خواھد آمد
كھ اینك وارد آخرین سال زندگي خود (او بھ ماري ترز . كرد كھ آرزویش برآورده شده است رو شادي مي
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اگر من درگذشتھ مستحق . تواند خیلي از طرز رفتار من راضي باشد مادر عزیزم مي»  :نوشت) شد مي
ولي اكنون من خیلي معقولترم، و . ر بودماي بچگانھ داشتم و بیفك سرزنش بودم، بھ این علت بود كھ روحیھ

نھ درباریان و نھ مردم عادي این تغییر روحیھ و طرز رفتار ملكھ را » .ام چیست دانم وظیفھ خیلي خوب مي
  این یك حقیقت پذیرفتھ شده است كھ او بعد از تولد«: كردند، ولي كنت دوسگور نوشت باور نمي

كند كھ از  او دقت بیشتري مي. وجھ جدیتر بھ امور را آغاز كردتر، و ت نخستین فرزندش، زندگي با قاعده
میھمانیھاي پرسروصدایش با فواصل زیادتري تشكیل . آنچھ امكان دارد باعث بدنامي شود اجتناب ورزد

بخشد، و جاي البسة فاخر را  روي جاي خود را بھ سادگي مي زیاده. شوند و كمتر روح و سرور دارند مي
كردند كھ آن دختر لوس و بیپروا مادري  اینكھ مردم فرانسھ درك نمي» .اند ني گرفتھلباسھاي سادة كتا

رود،  ھیچ چیز از دست نمي. القلب و با وجدان شده است قسمتي از مكافات طوالني ماري آنتوانت بود رقیق
  .ولي براي ھرچیز باید بھایي پرداخت شود

او از بارداري مجدد . داشت بھ تخت سلطنت مستثنا ميدانست كھ قوانین فرانسھ زنان را از رسیدن  او مي
جنیني چنان دردناك شد كھ بیشتر  استقبال بھ عمل آورد، و دعا كرد كھ صاحب پسري شود؛ ولي دچار سقط

-ژوزف-پسري بھ دنیا آورد كھ لویي ١٧٨١اكتبر  ٢٢بار دیگر كوشید، و در . موي سرش را از دست داد
كردند، ولي پادشاه خوشوقت آنھا را  ر مورد نسبت این طفل ابراز تردید ميبدبینان د. گزاویھ نامیده شد

  »!پسرم! پسرم دوفن»  :گرفت؛ او فریاد برآورد نادیده مي

IV – پادشاه خوش باطن  

پذیر،  ملكھ برازنده، زبر و زرنگ، شیطان، تحریك. لویي از ھمھ جھت بجز سن با ھمسر خود فرق داشت
  ف، خودنما، مغرور، و ھمیشھ یك ملكھ بود؛ لویي دست و پا چلفتي،پرجوش و خروش، سبكسر، مسر

جو، بیتكلف، كمرو، و ھر دزه از وجودش غیر از یك  مردد، عبوس، آرام، زحمتكش، صرفھ  بیتحرك،
با . او بھ روز، كار، و شكار عالقھ داشت؛ ملكھ بھ شب، میزورقبازي، و رقص دل بستھ بود. پادشاه بود

مند  ملكھ وفادار، و پادشاه عالقھ. الھاي آزمایشي نخستین، این ازدواج نافرخنده نبوداین وصف، پس از س
  .شدند بود، و بھ ھنگام حدوث اندوه، آنان یك روح در دو پیكر مي

توانست وزن بدن خود را تحت مراقبت قرار دھد، امكان داشت  خطوط چھرة پادشاه منظم بودند؛ اگر او مي
داد و  ھاي خود را بھ جلو و عقب حركت نمي بود، و اگر بھ ھنگام راه رفتن شانھ قدش بلند. خوش سیما باشد

دید چشمانش ضعیف بود و این امر بھ . گامھایش سنگین نبودند، امكان داشت ظاھري شاھانھ داشتھ باشد
وي بھ ظاھر خود شدیدًا «: گفت مادام كامپان مي. موھایش بندرت مرتب بودند. افزود نابرازندگیش مي

كرد؛ با ولع بسیار غذا  عضالني و نیرومند بود و یكي از امربران خود را با یك دستھ بلند مي» .بیتوجھ بود
كردند و ناچار  خورد او را مست مي كرد، ولي گاھي غذاھایي كھ مي خورد؛ درمیخواري افراط نمي مي
د او كم بودند، كمتر دچار احساسات تند و پرشور در وجو. بایستي او را در رفتن بھ بستر كمك كنند مي

  .شد نشئة لذت و غایت درد و رنج مي

اش كرده بودند، یعني كساني كھ براي تیز فكر شدن تربیت یافتھ بودند و بھ منظور  از فرانسویاني كھ احاطھ
كرد؛ ولي در محاورات  گویي تعلیم دیده بودند، احساس ناراحتي مي كسب آمادگي براي نكتھ

. داد یوزف دوم را با بسط اطالعات و سالمت قضاوت خود تحت تأثیر قرار مي اشخاصي مانند خصوصي،
  :بھ سخنان پرنس ھانري پروس، برادر فردریك كبیر، دربارة او گوش دھید

بھ من گفتھ شده بود كھ بھ تعلیم و تربیت او توجھي نشده است، و او … . پادشاه مرا بھ حیرت واداشت
من در صحبت با او از اینكھ دیدم، جغرافیا را خیلي . سرزندگي زیادي نداردداند و روح و  چیز نمي ھیچ

ھاي سالمي است، سعادت مردم كشورش ھمیشھ در فكر او جاي  داند، در سیاست داراي اندیشھ  خوب مي
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دارد، و او بھ طور كامل داراي شعوري است كھ براي یك شاھزاده بیش از یك فكر درخشان ارزشمند 
  .اعتماد بود ولي او بیش از حد نسبت بھ خود بي. آمدم است، بھ حیرت

او انحطاط و سقوط امپراطوري روم اثر گیبن را . كرد لویي كتابخانة خوبي داشت و از آن استفاده مي
ولي وقتي متوجھ گرایش ضد مسیحي آن شد، این كتاب را كنار . خواند و قسمتي از آن را ترجمھ كرد

لرندن را چندبار خواند، گویي كھ بھ وي الھام شده بود كھ خود سرنوشت او تاریخ شورش اثر ك. گذاشت
اگر من بھ جاي او بودم، ھرگز بھ روي مردم خود شمشیر »  :او گفت. چارلز اول را تكرار خواھد كرد

دستورالعملھاي مشروحي تنظیم كرد كھ ) ١٧٨۵(براي راھنمایي سفر الپروز بھ اقیانوس آرام » .كشیدم نمي
ھاي مختلف، خصوصًا در  او با وزارتخانھ. دادند آن را بھ دانشمندان فرھنگستان علوم نسبت مي وزیرانش

نقاط ضعف . واشینگتن و فرانكلین بھ حسن قضاوت وي معترف بودند. امور داخلي، در تماس نزدیك بود
مرتبط بوده  وي بیشتر ناشي از ضعف اراده بودند تا طرز فكر، و امكان دارد با سنگیني غذاھا و وزنش

عدم توانایي وي بھ مقاومت در برابر القائات، یا اینكھ پس از تعمق بھ عمل روي آورد، از كیفیات . باشند
داد آن را بھ دیگران  جویي بود، ولي مالطفت طبعش اجازه نمي خودش اھل صرفھ. اساسي اخالقش بودند

  .بخشید ميتحمیل كند؛ بھ تقاضاي ھمسرش، با امضاي خود صدھا ھزار فرانك 

اي نگرفت، و در دوستي، شاید بجز در مورد تورگو، وفادار   او از لحاظ فضیلت كمبودي نداشت، رفیقھ
كامًال احتمال دارد كھ او، پس از تورگو، مردي باشد كھ در دوران خود بیش از ھمھ مردم را دوست «. بود

فرانك میان فقرا تقسیم كند، و  ٢٠٠,٠٠٠در روز جلوس خود، از ناظر كل امور مالي خواست كھ » .داشت
» .دھید، آن را از مقرري من بردارید اگر با توجھ بھ نیازھاي كشور این مبلغ را زیاد تشخیص مي«: افزود

اي براي ملت  را، كھ آغاز یك دوران سلطنت را بھ صورت تحمیل تازه» مالیات تاجگذاري«آوري  او جمع
 ٣,٠٠٠,٠٠٠او   س دچار سیل و امراض واگیردار بود،كھ پاری ١٧٨۴در . آورد، ممنوع داشت درمي

در یك زمستان سخت، اجازه داد فقرا در روزھاي متوالي بھ . فرانك براي كمك بھ مردم اختصاص داد
  از نظر ظاھر، واقعیت، و مراعات. خواھند بخورند اش ھجوم آورند و ھرچھ مي آشپزخانھ

كرد؛ و با آنكھ بھ غذا  ریفات و مقررات كلیسا را اجرا مياصول مذھبي مسیحي بود و با دقت بسیار كلیة تش
بدون تعصب یا تظاھر، متدین بود؛ و با آنكھ خود . گرفت ایام روزة بزرگ را روزه مي  مند بود، ھمة عالقھ

كوشید  او مي. طرفدار سنت مذھبي و تقدس بود، ھمو بود كھ بھ پروتستانھاي فرانسھ حقوق مدني اعطا كرد
  .كھ این كار مشكلترین كار دنیاست –ا با حكومت سازش دھد تا مسیحیت ر

براي حضور در   :اش بھ سادگي، ناچار بود از نظر ظاھر مانند یك پادشاه زندگي كند با وجود عالقھ
ھا و درباریان لباس برتنش كنند، دعاي صبح را در حضور آنان  شرفیابیھاي رسمي اجازه دھد غالمبچھ

است شورا را بھ عھده گیرد، فرامیني صادر كند، و در شامھا و پذیراییھا و مجالس بخواند، بارعام دھد، ری
داد، او مانند  ولي تا آنجا كھ مقام و اشتھایش اجازه مي. رقصید ھرچند كھ خودش نمي –رقص حضور یابد 

ودش او با روسو ھمعقیده بود كھ ھركس باید یك حرفة یدي بیاموزد؛ خ. كرد ھر شارمند خوبي زندگي مي
او یك قفلساز معمولي را بھ «گوید كھ  مادام كامپان مي. چند حرفھ آموخت، از قفلسازي گرفتھ تابنایي

شدند،  ساخت، و چون دستھایش براثر آن نوع كار سیاه مي داد و با او كلید و قفل مي اقامتگاه خود راه مي
او محسور ھمة » .گرفت مي اغلب در حضور من، مورد عتاب و خطاب و حتي سرزنشھاي تند ملكھ قرار

جا كردن مصالح، تیر، و قطعات  چیزھایي بود كھ با ساختمان ارتباط داشتند؛ بھ كارگران كاخ در جابھ
او یك . دوست داشت در اقامتگاه خود با دستھاي خویش تعمیراتي انجام دھد. كرد بندي كمك مي سنگ كف

 –ت و ادوات جغرافیایي بود، مانند كره و نقشھ یكي از اطاقھایش حاوي آال. شوھر طبقة متوسط خوب بود
اطاقي دیگر حاوي ابزار چوبكاري بود، یك اطاق دیگر بھ كوره، . كھ بعضي از آنھا را خودش كشیده بود

ماھھا زحمت كشید تا یك ساعت بسیار بزرگ بسازد كھ . سندان، و انواع بسیاري از ابزار آھنین مجھز بود
  .اش چند اطاق را اشغال كرده بود كتابخانھ. ول، و سالھا را نشان دھد، فص)ماه(ماھھا، واھلة قمر 
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حتي تا زمان مرگش و بعد از آن، زیرا مردم پاریس بودند نھ مردم  –مردم فرانسھ او را دوست داشتند 
در آن سالھاي نخستین، تحسین از وي تقریبًا جنبة . با گیوتین سر از تنش جدا كردند ١٧٩٣فرانسھ كھ در 

شما پادشاه خیلي خوبي دارید، و من از صمیم قلب بھ »  :آالمبر نوشت/فردریك كبیر بھ د. ني داشتھمگا
پادشاھي كھ عاقل و با فضیلت است باید بیش از شھریاري كھ تنھا شھامت دارد، مورد . گویم  شما تبریك مي

جویي، صلح، و  الت، صرفھاو بھ خوب بودن، عد«: آالمبر پاسخ داد/ و د» .ھراس رقبایش قرار داشتھ باشد
او درست ھمان چیزي است كھ اگر بخت با ما یاري نكرده و او را بھ ما نداده بود، . مند است آرامش عالقھ

آنچھ كھ »  :گفت ولتر ھم ھمین عقیده را داشت و مي» .كردیم بایستي بھ عنوان پادشاه خود او را آرزو مي مي
گوتھ در سنین » .او را نزد مردم فرانسھ عزیز داشتھ استلویي از زمان جلوس خود انجام داده است، 

  :كھولت، آغاز فرخندة سلطنت وي را بھ خاطر آورد و گفت

در فرانسھ یك سلطان تازه و نیكوكار بھترین توجھات خود را بھ رفع مفاسد بسیار، و بھ واالترین ھدفھا 
ر كردن از ھر گونھ قدرت خودسرانھ، نظ یعني بھ استقرار یك نظام مرتب و كارآمد اقتصاد سیاسي، صرف

. روشنترین امیدھا برھمة گسترده شد. و حكومت كردن تنھا برطبق موازین قانون و عدالت اختصاص داد
  اي روشن و واالمقام را نوید داد، و بھ جوانان با اعتماد، و بھ ھمة بشریت، آینده

V – ١٧٧۶-١٧٧۴: وزارت تورگو  

نخستین وظیفة لویي شانزدھم یافتن وزیران با كفایت و درستكار بود كھ بتوانند ھرج و مرج دستگاه اداري 
پادشاه این . بودند» پارلمانھا«مردم با سروصداي بلند و خواستار احضار مجدد . و مالي را اصالح كنند

روي كار » پارلمانھا«ي بھ جاي ا پارلمانھا را احضار، و موپو را، كھ بر آن بود تا سازمان قضایي تازه
وزیر  ١٧۴٩تا  ١٧٣٨فردریك فلیپو، كنت دو مورپا را، كھ از سال  -اوژان. آورد، از كار بركنار ساخت

كشور بود و بھ علت ھجو كردن مادام دو پومپادور از كار بركنار شده بود، اینك، در سن ھفتادوسھ 
اب توأم با حسن نیت ولي بداقبالي بود، زیرا مورپا كھ این انتخ. وزیر خود برگزید سالگي، بھ عنوان نخست

مدت ده سال در امالك روستایي خود زندگي كرده بود، تماس با تحوالت فرانسھ در زمینة اقتصاد و افكار 
پادشاه . را از دست داده بود و بیش از آنكھ درایت و كارداني داشتھ باشد، از لطافت طبع برخوردار بود

لویي دو  - مور خارجي شارل گراویھ، كنت دو ورژن، براي وزارت جنگ كنت كلودبیست سالھ براي ا
  . ژاك تورگو، بارون دو لون، را انتخاب كرد -روبرو - ژرمن؛ و براي وزارت دریاداري آن - سن

در صفحات قبل، ما از تورگو بھ عنوان یك محقق، صاحبنظر، و سخنران در زمینة مسیحیت و پیشرفت، 
فرانسھ، و مباشر پرفعالیت و خیرخواه دولتي در لیموژ سخن » فیلسوفان«كراتھا و از دوستان فیزیو

دربار بھ لویي ھشدار دادند كھ تورگو اعتقادي بھ خداوند ندارد و براي » خشكھ مقدسان«. ایم گفتھ
پادشاه او را بھ حساسترین شغل  ١٧٧۴اوت  ٢۴دایرةالمعارف مقاالتي نوشتھ است؛ با این وصف، در >

جاي تورگو را در وزارت دریاداري گابریل دو سارتین گرفت . تي یعني ناظر كل امور مالي ترفیع داددول
او . آوري را صرف ساختن ناوگانھایي كرد كھ بعدًا بھ آزاد كردن امریكا كمك كردند ھاي سرسام  كھ ھزینھ

  .براي تأمین اعتبارات الزم بھ تورگو متكي بود

فداكار در خدمت بھ كشورش، دوراندیش : لویي چھاردھم در كولبر یافتھ بود تورگو چنان فرانسویي بود كھ
سیما، ولي فاقد برازندگي مرداني بود كھ  او بلند قد و خوش. ناپذیر، و فسادناپذیر در نظرات خود، خستگي

. كرد ھر چند كھ مادموازل دو لسپیناس بگرمي از او استقبال مي –در محافل ادبي صیقل و جال یافتھ بودند 
بسیاري از اوقات كھ وي بھ خاطر نوسازي اقتصاد فرانسھ زحمت . سالمتي خود را فداي كارش كرده بود

  كشید، بھ علت نقرس در مي

كوشش داشت تا اصالحاتي را كھ بھ یك ربع قرن زمان نیاز داشتند در یك دوران . اطاق خود زنداني بود
وقتي بھ قدرت . كرد دوران تصدیش متزلزل است ميكوتاه وزارت بھ موقع اجرا بگذارد، زیرا احساس 
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رسید چھل و ھفت سال، وقتي آن را از دست داد چھل و نھ سال، و وقتي در گذشت پنجاه و چھار سال 
  .داشت

او با فیزیوكراتھا ھمعقیده بود كھ صنایع و تجارت، تا آنجا كھ امكان دارد، باید از قید ضوابط دولت یا 
ترین و عملیترین راه  ن تنھا منبع ثروت است؛ یك مالیات واحد برزمین منصفانھاصناف آزاد باشند؛ زمی

فرانسھ شكاكیت و » فیلسوفان«او از . تأمین درآمد است؛ و كلیة مالیاتھاي غیر مستقیم باید لغو شوند
ا رواداري مذھبیشان، اعتقادشان بھ عقل و پیشرفت، و امیدشان بھ اصالح از طریق یك پادشاه روشنفكر ر

این   پذیرفت، اگر پادشاه مردي باخرد و حسن نیت بود و فلسفھ را بھ عنوان راھنماي خود مي. بھ دست آورد
آمد كھ بمراتب بھتر از قیام خشونت آمیز و ھرج ومرج آفریني  امر بھ صورت انقالبي مسالمت آمیز درمي

در این ھنگام این . یز از میان ببردبود كھ امكان داشت نھ تنھا مفاسد قدیمي، بلكھ خود نظم اجتماعي را ن
فرانسھ با فیزیوكراتھا » فیلسوفان»  بھ این ترتیب،. شد  ولتر بھ مورد آزمایش قرار داده مي» تز سلطنتي«

  .در ابراز شادي از بھ قدرت رسیدن تورگو ھماواز شدند

زارت دارایي تورگو در كومپیني نزد لویي شانزدھم رفت تا از انتصاب خود بھ و ١٧٧۴اوت  ٢۴در 
لویي، كھ دست » .كنم من خود را نھ فداي پادشاه، بلكھ فداي مرد درستكار مي«: او گفت. سپاسگزاري كند

آن روز عصر، وزیر » .شما راه خطا نخواھید پیمود«: تورگو را در دست خود گرفتھ بود، پاسخ داد
  :ح بیان داشتاي براي پادشاه فرستاد و در آن اصول برنامة خود را بھ این شر نامھ

  …گونھ ورشكستگي، اعم از آشكار یا پنھان ھیچ

  …گونھ افزایش مالیات، و علت آن وضع مردم شما است ھیچ

  .زیرا ھر وام در پایان مدتي معین مستلزم ورشكستگي یا افزایش مالیات است… گونھ وام، ھیچ

ت بھ میزان كمتر از درآمد، بھ تنھا یك وسیلھ وجود دارد و آن كاھش ھزینھ اس  براي تحقق این سھ نكتھ،
انداز كردن بیست میلیوني كھ صرف تأدیة دیون قبلي شود  قدر كافي كمتر از درآمد تا ھر سال بتوان از پس

  .اي كھ آتش شود كشور را بھ ورشكستگي خواھد كشانید بدون آن، نخستین گلولھ. اطمینان داشت

  .)ا بھ ورشكستگي كشانیدفرانسھ ر ١٧٧٨نكر بعدًا بھ وام متوسل شد، و جنگ (

فرانك و ھزینة ساالنة آن  ٢١٣,۵٠٠,٠٠٠تورگو پس از توجھ بھ اینكھ درآمد ساالنة دولت 
جوییھاي گوناگوني مقرر داشت و دستوراتي صادر كرد كھ نباید بدون  فرانك است، صرفھ ٠٠٠,٠٠٠,٢٣۵

او در صدد بود تا با . مل آیدمنظوري از خزانھ بھ ع گونھ پرداختي براي ھیچ اطالع و موافقت او ھیچ
  استقرار تدریجي آزادي فعالیت، تولید، و تجارت، بھ اقتصاد

براي احتراز از عدم رضایت در . او كار خود را با تالش در احیاي كشاورزي آغاز كرد. تحرك بخشد
ش، شھرھا معموًال دولت تجارت غالت را تحت نظارت درآورده و فروش آن را توسط زارع بھ عمده فرو

ولي پایین . كرد آورد و قیمت نان را محدود مي فروش تحت ضوابطي درمي و توسط عمده فروش بھ خرده
شد او را از كشت غلة بیشتر، و دیگران را از كشاورزي   بودن بھایي كھ بھ دھقان پرداخت مي

بالقوة ملت اراضي قابل كشت وسیعي در فرانسھ بھ صورت كشت نشده مانده بودند، و ثروت . داشت بازمي
احیاي كشاورزي نخستین گام در راه احیاي فرانسھ   بھ نظر تورگو،. شد در سرچشمھ تولید آن محدود مي

توانست تحصیل كند، باعث افزایش درآمد،  آزادي كشاورزي در فروش غلة خود، بھ ھر قیمتي كھ مي. بود
برویر در دوران رونق سلطنت لویي شد او را از آن زندگي بدوي و حیواني كھ ال  موقع، و قوة خریدش مي

  .آورد چھاردھم توصیف كرده بود بیرون مي
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، تورگو از طریق شوراي سلطنتي فرماني صادر كرد كھ بھ موجب ١٧٧۴سپتامبر  ١٣بھ این ترتیب، در 
كرد، آزاد  العمل شھرنشینان حالت بحراني ایجاد مي آن دادوستد غلھ در ھمھ جا جز پاریس، كھ در آن عكس

براي «: دو پون دو نمور براي این فرمان یك مقدمھ نوشتھ و ھدف آن را چنین توصیف كرده بود. م شداعال
احیا و توسعة كشت زمین، كھ محصول آن واقعیترین و مسلمترین ثروت كشور است؛ براي حفظ وفور بھ 

این » .كامل بھ سود رقابت… خارجي؛ و براي از میان بردن انحصار  وسیلة انبارھاي غلھ و ورود غلة
. نفسھ ابداع آمیز و منعكس كنندة پیدایش افكار عمومي بھ صورت یك قدرت سیاسي بود مقدمة توضیحي في

بیني كرد كھ این فرمان بزودي  ولتر این فرمان را بھ عنوان آغاز یك دوران تازة اقتصادي ستود و پیش
مرد سالخورده و علیل «: فرستاد و گفت او یادداشتي براي تورگو. رونق و رفاه ملت را افزایش خواھد داد

سپتامبر  ١٣قدر طول عمر داده است كھ شاھد فرمان مورخ  فرنھ از طبیعت سپاسگزار است كھ بھ او آن
  ».كند و براي موفقیت او دعا مي  گذارد، او بھ نویسندة این فرمان احترام مي. باشد ١٧٧۴

نكر، یك بانكدار سویسي كھ در  ژاك ١٧٧۵در بھار  .در این تحسین ھمگاني یك استثناي مشئوم وجود داشت
كرد، با دستنویسي تحت عنوان دربارة قانونگذاري و تجارت غلھ نزد تورگو رفت و  پاریس زندگي مي

اي وارد كند، منتشر شود؟ در جزوة نكر  سؤال كرد آیا امكان دارد این نوشتھ بدون اینكھ بھ دولت لطمھ
اي معدود نتواند ثروت را در یك انتھا متمركز  ین باشد كھ ذكاوت برتر عدهاستدالل شده بود كھ اگر ھدف ا

او پیشنھاد كرد كھ اگر آزادي . و فقر را در انتھاي دیگر تشدید كند، نظارت دولت تا حدودي الزم است
. تجارت بھاي نان را از میزان معیني باالتر ببرد، دولت باید عمل تنظیم و تعدیل قیمت را از سرگیرد

ھاي خود مطمئن و طرفدار آزادي مطبوعات بود، بھ نكر گفت كھ جزوة خود را   ورگو، كھ بھ فرضیھت
  .نكر آن را منتشر كرد. انتشار دھد و بگذارد مردم قضاوت كنند

بھاي نان  ١٧٧۵ھنگامي كھ در بھار . مردم عادي شھر جزوة او را نخواندند، ولي با او ھمعقیده بودند
در مناطق اطراف پاریس، كھ جریان حمل غلھ بھ پایتخت . ر چند شھر بروز كردافزایش یافت، شورش د

. انگیختند رفتند و مردم را بھ شورش برمي افرادي از یك شھر بھ شھري دیگر مي  را در دست داشتند،
 سوزاندند و غلة انبار شده را بھ داخل رودسن  ھاي مسلح انبارھاي غلة كشاورزان و بازرگانان را مي دستھ
آنھا كوشش كردند كھ از حمل غلة وارده از لوھاور بھ پاریس جلوگیري كنند؛ و در دوم مھ . ریختند مي

تورگو عقیده داشت كھ مأموران . ھاي كاخ در ورساي رھبري كردند گروھي از مردم را بھ سوي دروازه
ده بودند و ھدفشان این شھري یا ایالتي، كھ بر اثر پایان دادن بھ نظارت دولت، مشاغل خود را از دست دا

بود كھ در پاریس با بروز كمبود غلھ بھاي نان باال رود و بازگشت بھ نظارت بر تجارت اجباري شود، این 
صداي . ھا ظاھر شد و كوشش كرد صحبت كند پادشاه روي یكي از باالخانھ. دستھ را اجیر كرده بودند

زان خود بھ جمعیت را منع داشت و دستور داد او تیراندازي سربا. جمعیت كلمات او را درخود فرو برد
  .بھاي نان كاھش یابد

تورگو اعتراض كرد كھ این دخالت در قوانین عرضھ و تقاضا اثر تالش براي آزمایش این قوانین را زایل 
شد رقابت میان بازرگانان و خبازان  خواھد كرد؛ و اطمینان داشت كھ اگر اجراي این قوانین آزاد گذارده مي

در سوم مھ . پادشاه دستور خود را براي كاھش بھاي نان لغو كرد. آورد  بزودي بھاي نان را پایین مي
تورگو بھ میلیشیا در پاریس . گروھھاي خشمگین در پاریس جمع شدند و شروع بھ غارت نانواییھا كردند

شدت عمل نشان داد  دستور داد كھ از نانواییھا و انبارھاي غلھ حفاظت بھ عمل آورند، و بھ ھركس كھ
انحصارگراني . در عین حال، او ترتیبي داد كھ غلة خارجي بھ پاریس و بھ بازارھا برسد. تیراندازي كنند

كھ غلة خود را بھ انتظار افزایش قیمتھا نگاه داشتھ بودند، براثر این رقابت وارداتي، ناچار شدند ذخایر 
چند تن از رھبران شورش دستگیر و . ش فرونشستقیمت نان كاھش یافت، و شور. خود را بیرون آورند

پیروز بیرون آمد، ولي ایمان » جنگ آرد«تورگو از این . دو تن از آنان بھ دستور پلیس بھ دار آویختھ شدند
  .متزلزل شده بود و از آن دو مورد بھ دار آویختن در میدان گرومتألم بود» آزادي عمل«پادشاه بھ 

تنھا یك روز پس از فرمان . داد خرسند بود  و در امور مالي دولت انجام ميولي او از اصالحاتي كھ تورگ
ھاي دولتي، وصول مطلوبتر و  جویي در ھزینھ  غلھ، وزیر شتابزده شروع بھ صدور دستوراتي بھ صرفھ
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و ھاي پستي،  كاران مالیاتي، و انتقال انحصار دلیجانھا، كالسكھ مؤثرتر مالیاتھا، نظارت دقیقتر بر مقاطعھ
او پیشنھاد كرد . ساختن باروت، كھ تا آن وقت در دست افراد و مؤسسات خصوصي بود، بھ دولت كرد

یعني بانكي براي تنزیل اوراق بازرگاني،   ،»صندوق تنزیل«یك ) ولي وقتي براي دایر كردن آن نداشت(
  .د، تأسیس شودھا، پرداخت وام، صدور اسكناسھایي كھ بھ محض ارائھ قابل پرداخت باشن قبول سپرده

تا پایان . تأسیس كرد، بھ كار رفت ١٨٠٠، كھ ناپلئون در »بانك فرانسھ«اي براي  این بانك بھ عنوان نمونھ
لیور بھ  ٨,٧٠٠,٠٠٠ھا كاستھ و بھرة قرضة ملي را از  لیور از ھزینھ ۶۶,٠٠٠,٠٠٠تورگو  ١٧٧۵سال 

 ۶٠,٠٠٠,٠٠٠ا شده بود كھ وي توانست اعتبار مالي دولت چنان احی. لیور كاھش داده بود ٣,٠٠٠,٠٠٠
لیور از بانكداران ھلندي با بھرة چھاردرصد قرض بگیرد و بھ این ترتیب قروضي را كھ خزانھ بابت آنھا 

تورگو بودجھ را بھ مرز تعادل نزدیك كرد، و این كار را نھ با . داد تأدیھ كند درصد بھره مي ١٢تا  ٧از 
  .ساد، ولخرجي، عدم كفایت، و اتالف انجام دادافزایش مالیاتھا، بلكھ با كاھش ف

داشت، ولي كرتین دو مالزرب،  او در این اصالحات و اصالحات دیگر كمك زیادي از مورپا دریافت نمي
ایم، كمك  المعارف و روسو یاد كرده ة>)"FACE="Arial )Arabicكھ قبًال از وي بھ عنوان حامي دایر 

كھ با مالیاتھاي (» دادگاھھاي عالي عوارض و مالیات«مالزرب رئیس  در این ھنگام. كرد زیادي بھ او مي
براي لویي شانزدھم فرستاد و در آن » تذكاریھ«یك  ١٧٧۵مھ  ۶در . بود) غیرمستقیم سروكار داشتند

كاري مالیات را تشریح كرد و پادشاه را از نفرتي كھ اعمال این  بیعدالتیھاي مالیاتگیري مأموران مقاطعھ
  :اندیشي كرد كھ قوانین ساده و روشن شوند؛ او گفت ایجاد كرده بود برحذر داشت؛ و چنین صالحمأموران 

او را بھ عنوان وزیر امور  ١٧٧۵مند شد و در ژوئیة  پادشاه بھ مالزرب عالقھ» .تنھا قوانین ساده خوبند«
ورگو پشتیباني كند، ولي بھ این آزادیخواه سالخورده بھ لویي اصرار ورزید كھ از ت. خاندان سلطنتي برگزید

اي بھ وجود  تورگو اندرز داد كھ در آن واحد دست بھ اصالحات زیادي نزند، زیرا ھر اصالح دشمنان تازه
گویید چھ كنم؟ نیازھاي مردم بسیار زیادند، و ما در  مي«: ناظر كل امور مالي پاسخ داد. آورد مي

  ».میریم مان در سن پنجاھسالگي از نقرس مي خانواده

تورگو با شش فرماني كھ بھ نام پادشاه صادر كرد، مردم فرانسھ را سخت بھ حیرت  ١٧٧۶در ژانویة 
داشت و بھ كار تعدادي زیادي از  یكي از این فرامین آزادي دادوستد غلھ در پاریس را مجاز مي. آورد

بیكار شده بودند بھ دشمنانش  مأموراني كھ بھ این ترتیب. ادارات كھ با دادوستد غلھ ارتباط داشتند پایان داد
. دھقانان شادي كردند. كرد دو فرمان از این شش فرمان مالیات احشام و پیھ را منسوخ یا تعدیل مي. پیوستند

این بیگاري عبارت بود از دوازده یا پانزده روزكار . پایان ببخشید» بیگاري«یك فرمان دیگر بھ 
مقررشد از آن پس . شد ھا از دھقانان بزور خواستھ مي جاده ھا، و دستمزدي كھ براي ترمیم پلھا، ترعھ بي

دھقانان شادي، و نجبا شكایت . اموال غیر كلیسایي پرداخت شود  دستمزد این كار با مالیاتي براي ھمة
  :اي كھ از زبان پادشاه بر این فرامین افزود ناراحتي بیشتري برانگیخت تورگو با مقدمھ. كردند

ھاي كشور با كار بدون دستمزد فقیرترین قسمت اتباع ما  جاده  ایاالت، تقریبًا ھمة بھ استثناي معدودي از
بنابراین، ھمة سنگیني بار بردوش كساني افتاده است كھ جز دستان خود چیزي ندارند، و . اند ساختھ شده

آنھا اشخاص   ھمة مندند مالكانند، كھ تقریبًا آنھایي كھ واقعًا عالقھ. مندند ھا عالقھ تنھا اندكي بھ جاده
  باشند، و برخوردار از امتیازات مي

ھا را مرمت  ھنگامي كھ فقط اشخاص فقیر مجبور باشند این جاده. افزایند ھا برارزش امالكشان مي جاده
اي كھ آنھا علیھ  كنند، و وقتي این افراد ناچار باشند وقت و كار خود را بدون دستمزد بدھند، تنھا سرمایھ

  .شود ي دارند براي منفعت ثروتمندان از آنان گرفتھ ميبدبختي و گرسنگ

وقتي پارلمان پاریس اعالم داشت كھ از تصویب این فرمان خودداري خواھد كرد، تورگو تقریبًا اعالن 
  :جنگ طبقاتي داد
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زم و اگر ال  درحالي كھ من، مانند ھمیشھ، نسبت بھ استبداد نظر مساعد دارم، مداومًا بھ پادشاه، بھ پارلمان،
باشد بھ ھمة ملت خواھم گفت كھ این یكي از آن اموري است كھ باید بر اساس ارادة مطلق پادشاه دربارة آن 

تصمیم گرفتھ شود؛ بدان سبب كھ این امر، در اصل و اساس بھ مثابھ یك دعواي قضایي میان اغنیا و 
ھاي مردم،  در مقایسھ با توده از مرداني كھ. حال ببینیم پارلمان از چھ كساني تركیب شده است. فقراست

درباریان، كھ سروصدایشان . زیرا مشاغلشان مستلزم نجیبزادگي است  اند، ثروتمندند و ھمگي نجیبزاده
اند؛ از اعیان بزرگ كھ اكثریت آنان صاحب امالكي ھستند  چنین نیرومند است، از چھ كساني تركیب شده

نھ حتي سروصداي درباریان بھ ھیچ … تراض پارلماننتیجتًا، نھ اع… . كھ مشمول مالیات خواھند شد
تا زماني كھ مردم در پارلمان نتوانند حرف خود را بزنند، پادشاه … . اي بزند وجھ نباید بھ این امر لطمھ

پس از شنیدن حرف مردم، باید پیش خود قضاوت كند، و باید بھ سود مردم قضاوت كند، زیرا این طبقھ از 
  .تر است ھمھ بدبخت

این اصناف بھ صورت یك طبقة اشراف . رین فرمان از شش فرمان حاكي از منسوخ داشتن اصناف بودآخ
ھاي سنگین، ورود  آنھا با مطالبة ورودیھ. ھا نظارت داشتند كارگران درآمده بودند، زیرا تقریبًا برھمة حرفھ

مانع . ساختند م محدودتر ميداشتند، و امكان انتخاب بھ استادي اصناف را از آن ھ بھ اصناف را محدود مي
العبور یا ایجاد مانع در مورد ورود محصوالتي كھ جنبة رقابت داشتند،  شدند، و با وضع حق اختراعات مي

یعني كساني كھ ابتكار،  - » نوكاران«طبقة رو بھ گسترش . ساختند رو مي دادوستد را با مشكالتي روبھ
لي خواستار آن بودند كھ آزاد باشند ھركارگري را اعم از آوردند و سرمایھ، و مدیریت تشكیالتي فراھم مي

اینكھ عضو اصناف باشد یا نھ استخدام كنند، و كاالھاي خود را در ھر بازاري كھ بھ آن دسترسي پیدا كنند 
. شمردند اصناف را بھ عنوان انحصاراتي كھ مانع گسترش دادوستد بودند محكوم مي –بھ فروش برسانند 
مایل بود توسعة صنعتي را از طریق آزاد گذاشتن اختراعات، فعالیتھاي تازه، و تجارت  تورگو، كھ بسیار

قسمتي از . كرد كھ اقتصاد ملي از جلوگیري از فعالیت اصناف سود خواھد برد ترویج دھد، احساس مي
  :مقدمة این فرمان بھ این شرح است

ر دست تعداد كمي از استادان، كھ بھ صورت ھاي مختلف د شھرھا، اشتغال بھ ھنرھا و حرفھ  تقریبًا درھمة
تنھا این استادان آزادي آن را داشتند كھ اشیاي مربوط . اصناف با یكدیگر متحد شده بودند، تمركز یافتھ بود

كسي كھ بھ شغل یا . بھ رشتة صنعتي خاصي را كھ امتیاز انحصاري آن را داشتند بسازند و بفروشند
آزادانھ بھ آن شغل یا حرفھ اشتغال ورزد مگر اینكھ بھ سمت استادي نایل  توانست پرداخت، نمي اي مي حرفھ

  شود؛ و دستیابي بھ این 

سمت ھم تنھا با تسلیم شدن بھ قبول مشاغل طوالني و خستھ كننده، و بھ بھاي اجحافات متعددي كھ وي را 
. داشت امكانپذیر بود مياز قسمتي از سرمایة الزم براي دایر كردن یك كسب یا تجھیز یك كارگاه محروم 

ھا را بپردازند، بھ زندگي متزلزلي تحت تسلط استادكاران محكوم بودند؛  توانستند این ھزینھ كساني كھ نمي
و جز زندگي كردن در فقر یا بردن صنعتي كھ امكان داشت براي كشور خودشان مفید باشد بھ یك سرزمین 

  ».اي نداشتند دیگر، چاره

ولي تورگو ھمة استادكاران، . در دست است، این اتھامات علیھ اصناف موجھ بودندتا آنجا كھ اطالعاتي 
او بھ آزادي . كارگران ماھر، و كارآموزان را از تشكیل ھرگونھ اتحادیھ یا انجمني محروم كرده بود

ي ا كرد كھ حق تشكل ممكن است تنھا وسیلھ بیني نمي فعالیتھاي تازه و تجارت اعتقاد كامل داشت، و پیش
باشد كھ بھ كمك آن كارگران بتوانند نقاط ضعف فردي خود را روي ھم بریزند و بھ صورت نیرویي 

  كرد كھ سرانجام ھمة او احساس مي. زدن بپردازند جمعي درآورند تا بتوانند با كارفرمایان متشكل بھ چانھ
. تھاي تازه سود خواھند بردطبقات با آزاد شدن كسبھ از تضییقات فئودالي، صنفي، و دولتي نسبت بھ فعالی

  .ھمة اشخاصي كھ در فرانسھ بودند، حتي خارجیان، براي اشتغال بھ ھر صنعت با حرفھ آزاد اعالم شدند

پارلمان تنھا با یكي از آنھا كھ حاكي از لغو . این شش فرمان تسلیم پارلمان پاریس شدند ١٧٧۶فوریة  ٩در 
از تصویب یا تأیید بقیة فرامین امتناع ورزید، و خصوصًا با  اھمیت بود موافقت كرد؛ و اي مشاغل بي پاره

pymansetareh@yahoo.com



پارلمان، كھ مدعي شده بود مردم . بھ عنوان تخطي از حقوق فئودالي مخالفت كرد» بیگاري«پایان دادن بھ 
ولتر با . را در برابر پادشاه حفظ كند، با این رأي خود را متحد كرد و بھ منزلة نداي اشراف اعالم داشت

و پارلمان، و پشتیباني از تورگو وارد عرصھ شد؛ پارلمان » بیگاري«اي حاكي از حملھ بھ  جزوهانتشار 
بعضي از وزیران پادشاه از پارلمان دفاع كردند؛ لویي در یكي از . او را بگیرند  دستور داد جلو جزوة

ي تورگو و خود من بینم كھ در اینجا جز آقا مي»  :لحظات شھامت اخالقي خود آنان را سرزنش كرد و گفت
در » بستر عدالت«مارس، او پارلمان را بھ یك  ١٢در » .كسي نیست كھ مردم را دوست داشتھ باشد

ھاي خود پیروزي تورگو  كارگران با رژه. ورساي احضار كرد و بھ آن دستور داد كھ فرامین را تأیید كند
  .را جشن گرفتند

وقتي او . پاي افتاده بود، آھنگ انقالب خود را كند كرد ناظر كل امور مالي، كھ براثر بحرانھاي مكرر از
، تنھا انحصارگران شكایت )١٧٧۶آوریل (آزادي تجارت داخلي را بھ صنعت شرابسازي گسترش داد 

او بھ پادشاه اصرار كرد كھ آزادي مذھب را برقرار سازد، و بھ دو پون دو نمور دستور داد براي . داشتند
كردند كھ  اعضاي این مجامع را باید مرداني انتخاب مي. خش طرحي تنظیم كندمجامع انتخاباتي در ھر ب
اي،  لیور یا بیشتر باشند؛ این مجامع محلي نمایندگي براي مجامع منطقھ ۶٠٠صاحب زمیني بھ ارزش 

. گزیدند اي نمایندگاني براي مجامع ایالتي، و مجامع ایالتي نمایندگاني براي مجمع ملي برمي مجامع منطقھ
  كھ عقیده  تورگو،

داشت فرانسھ آمادگي دموكراسي را ندارد، پیشنھاد كرد بھ این مجامع تنھا وظایف مشورتي و اداري داده 
شود و قدرت قانونگذاري تنھا در پادشاه باقي بماند، ولي پادشاه از طریق این مجامع از اوضاع و نیازھاي 

ة تعلیم و تربیت ھمگاني بھ عنوان پیش درآمد تورگو ھمچنین یك طرح مقدماتي دربار. كشور مطلع شود
اعلیحضرتا، من بھ خود »  :او در پیشنھاد خود گفت. الزم براي داشتن اتباع روشنفكر، نھ پادشاه ارائھ كرد

شود شناخت، و ملت بر اثر تنویر افكار و  دھم بگویم كھ ظرف دو سال ملت شما را دیگر نمي اجازه مي
این وزیر وقت، و پادشاه پول نداشت، كھ این » .برتري خواھد داشت اخالقیات خوب برھمة كشورھا

  .ھا را بھ قالب عمل درآورند اندیشھ

داران را شدیدًا علیھ او  طبقات متنفذ غیر از بازرگانان و كارخانھ  ھاي آنھا ھمة فرامین تورگو و مقدمھ
در واقع او تالش . روبھ رونق گذارد داران براثر آزادي تازه كار بازرگانان و كارخانھ. برانگیختھ بودند

جامة عمل   كرد كھ با وسایل مسالمت آمیز، آزادي كسبھ را، كھ نتیجة اقتصادي اساسي انقالب بود، مي
كردند، زیرا او مزاحم انحصارات  با این وصف، بعضي از بازرگانان در نھان با او مخالفت مي. بپوشاند

بودند كھ او مایل بود ھمة مالیاتھا را برزمین تحمیل كند، و فقرا را  نجبا از این رو مخالف او. آنان شده بود
پارلمان از این نظر از او تنفر داشت كھ پادشاه را وادار كرده بود كھ حق و تو آن . انگیخت علیھ اغنیا برمي

رد و ك اعتقاد، كھ بندرت در مراسم قداس شركت مي روحانیان نسبت بھ او عنوان یك فرد بي. را باطل كند
كردند  كاران وصول مالیاتي بھ این علت با اومبارزه مي مقاطعھ. طرفدار آزادي مذھبي بود، اعتماد نداشتند

بانكداران . خواست از نظر وصول مالیاتھاي غیر مستقیم، جاي آنھا را بھ مأموران دولتي بدھد كھ وي مي
درباریان از این جھت از . ت بودنداز عمل او در گرفتن وام از خارج با بھرة چھاردرصد بسیار ناراح

آنان، روي ) ولي با حقوق(آمد كھ وي نسبت بھ ولخرجیھا، مستمریھا، و مشاغل بیمسئولیت  اوخوششان نمي
مورپا، كھ در ھیئت دولت مافوق او بود، با نظر خوشي بھ قدرت روزافزون و . داد خوش نشان نمي

تورگو خود را آماج ائتالفي بسیار سھمگین «: ئد نوشتسفیر سو. نگریست استقالل ناظر كل امور مالي نمي
  ».یابد مي

ھاي خود را با اقتصادیات وي وفق  ماري آنتوانت در آغاز از تورگو طرفداري كرد و بر آن شد تا ھزینھ
تورگو . ولخرجیھاي خود را از لحاظ البسھ و ھدایا از سرگرفت) ١٧٧٧تا سال (ولي طولي نكشید كھ . دھد

ملكھ براي خوشایند خانوادة پولینیاك ترتیبي . داشت از برداشتھاي ملكھ از خزانھ پنھان نمي ھراس خود را
در آنجا وي بھ معامالت مشكوك مالي . داد كھ دوست آنھا كنت دوگین بھ سفارت فرانسھ در لندن تعیین شود
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ملكھ عھد كرد . ضار كندپرداخت؛ تورگو با ورژن ھماواز شد، و این دو بھ پادشاه اندرز دادند كھ وي را اح
  .انتقام بگیرد

پادشاه بھ . لویي شانزدھم شخصًا دالیلي داشت كھ اعتماد خود را نسبت بھ وزیر انقالبیش از دست بدھد
  گذاشت؛ این سازمانھا در سنتھا احترام مي» پارلمانھا«كلیسا، نجبا، و حتي بھ 

ناراحت كردن آنھا در حكم سست كردن . جایگزین شده بودند، و گذشت زمان بھ آنھا تقدس بخشیده بود
آیا امكان داشت حق بھ جانب . ولي تورگو ھمة آنھا را از خود بري ساختھ بود. ھاي كشور بود شالوده

  :گفت كرد و مي تورگو باشد و دیگران ھمھ در اشتباه باشند؟ لویي در نھان دربارة وزیر خود شكایت مي
تقریبًا ھرروز ملكھ یا یكي از » .ھاي خودش خوبند ا اندیشھتنھا دوستان خودش شایستگي دارند، تنھ«

وقتي تورگو از او . آمد كھ او را علیھ ناظر كل امور مالي تحت تأثیر قرار دھد درباریان درصدد برمي
اي بھ  اش بازگشت و نامھ تورگو بھ خانھ. تقاضا كرد در برابر این فشارھا مقاومت كند، لویي پاسخي نداد

  :كھ سرنوشت خودش را براي ھمیشھ تعیین كرد) ١٧٧۶آوریل  ٣٠(پاشاه نوشت 

دارم كھ سكوت یكشنبة گذشتة آن اعلیحضرت قلب مرا عمیقًا  اعلیحضرتا، این حقیقت را از شما پنھان نمي
توانستم نظر مساعد آن اعلیحضرت را، نسبت بھ خود، با  تا زماني كھ من مي… . دار كرده است جریحھ

امروز پاداش من چیست؟ آن . ظ كنم، ھیچ چیز برایم بیش از حد توان مشكل نبوددرست عمل كردن، حف
آورند و با  بینند براي من تا چھ حد غیرممكن است علیھ كساني كھ بال برسر من مي اعلیحضرت مي

توانم انجام دھم، از طریق عقیم گذاردن كلیة اقداماتم بھ من لطمھ  بازداشتن من ازكارھاي خوبي كھ مي
كنند نھ تسالیي بھ من  با این وصف، آن اعلیحضرت نھ كمكي بھ من مي. نند، توفیقي بھ دست آورمز مي
  … . ام دھم بگویم كھ استحقاق این وضع را نداشتھ اعلیحضرتا، من بھ خود اجازه مي. بخشند مي

و دو  دانم كھ شما در سن بیست من مي. شوند كھ تجربھ ندارند بھ این عذر متعذر مي… آن اعلیحضرت
سالگي، و در وضع كنوني خود، آموزشي را كھ افراد معمولي از حشر و نشر عادي با ھمگنان خود بھ 

آورند ندارید، ولي آیا شما ظرف یك ھفتھ یا یك ماه تجربة بیشتري خواھید داشت؛ و آیا تا زماني  دست مي
  …كھ این تجربة تدریجي حاصل نشده است، شما نباید تصمیم خود را بگیرید؟

اند، مدیون آقاي مورپا ھستم و ھرگز آن را  اعلیحضرتا، من مقامي را كھ آن اعلیحضرت بھ من داده
آیا   ولي اعلیحضرتا،… . فراموش نخواھم كرد، و ھرگز در احترام الزم نسبت بھ او تعللي نخواھم ورزید

ذ كساني كھ اطراف دانید آقاي مورپا داراي چھ خصوصیات اخالقي ضعیفي است و تا چھ حد تحت نفو مي
بینھایت ] از شوھر خود[دانند كھ خانم مورپا، كھ نیروي فكریش  اند قرار دارد؟ ھمھ مي او را گرفتھ

. دھد اندازه از او قویتر است، مداومًا ارادة او را تحت تأثیر خود قرار مي ضعیفتر و كیفیات اخالقیش بي
سروصداي درباریان علیھ من ھماواز شود، و دارد، چنین آسان، با  ھمین ضعف است كھ او را وامي… 

  …. دارد ام محروم مي این امر مرا تقریبًا از ھرگونھ قدرتي در وزارتخانھ

] براي گردن زدن[اعلیحضرتا، فراموش نفرمایید این ضعف بود كھ سرچارلز اول را روي كندة چوب 
بدبختیھاي دوران سلطنت گذشتھ و ھمة … لویي سیزدھم را بھ صورت یك بردة تاجدار درآورد… قرار داد

پندارند، و گاھي اوقات خود من ھم این بیم برایم پیش  اعلیحضرتا، شما را ضعیف مي. را بھ وجود آورد
با این وصف، من در موارد مشكلتر، شما . آمده است كھ خصوصیات اخالقي شما واجد چنین ضعفي باشند

توانند بدون اینكھ نسبت بھ خود فاقد  آن اعلیحضرت نمي. اید ام كھ شھامت واقعي از خود نشان داده را دیده
  .خلوص نیت باشند، بھ خاطر ارضاي آقاي مورپا تسلیم شوند

  كرد كھ باید میان مورپا و او در این ھنگام احساس مي. پادشاه بھ این نامھ پاسخي نداد
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لویي در . بھ ارادة خود بود تورگو یكي را انتخاب كند، و تورگو خواستار تسلیم تقریبًا كامل دولت نسبت
در ھمان روز او با تسلیم شدن در برابر ملكھ . دستوري براي تورگو فرستاد كھ استعفا دھد ١٧٧۶مھ  ١٢

مالزرب، كھ خبر انفصال تورگو را شنید، استعفاي . داد» دوك«و خاندان پولینیاك، بھ كنت دو گین عنوان 
توانستم از شغل خود  كاش من ھم مي. دم خوش اقبالي ھستیدشما آ«: لویي بھ او گفت. خود را تسلیم داشت

ماري ترز از این تحوالت سخت . طولي نكشید كھ بیشتر منصوبان تورگو اخراج شدند» .دست بكشم
و با فردریك و ولتر ھمعقیده بود كھ سقوط تورگو مبشر سقوط فرانسھ است؛ او از نقشي كھ   ناراحت شد،

یار متألم بود، وانكار ملكھ را در مسئولیت داشتن در این ماجرا باور دخترش در این جریان داشت بس
اینك كھ آقاي تورگو رفتھ است، جز مردن كاري براي من نمانده است »  :ولتر بھ ال آرپ نوشت. كرد نمي

  ».كھ انجام دھم

یمي، و تورگو پس از انفصالش، بھ زندگي آرامي در پاریس روي آورد و بھ مطالعة ریاضیات، فیزیك، ش
دید، و براي او مطلبي تحت عنوان خاطراتي دربارة مالیات  او اغلب فرانكلین را مي. كالبدشناسي پرداخت

 ١٨او در . رفت تنھا بھ كمك چوب زیربغل راه مي ١٧٧٨بیماري نقرسش چنان شدید شد كھ پس از . نوشت
ني كند كھ قرن نوزدھم بیشتر بی توانست پیش اونمي. ، پس از سالھا درد و ناكامي، درگذشت١٧٨١مارس 
مندانھ اورا چنین  مالزرب با احساسات عالقھ. ھاي او را خواھد پذیرفت و بھ كار خواھد بست اندیشھ

  ».اوسر فرانسیس بیكن و قلب لوپیتال را داشت«: خالصھ كرد

VI – ١٧٨١- ١٧٧۶: نخستین دوران وزارت نكر  

و بسیاري از اصناف را » بیگاري«دونویي گرفت كھ  جاي تورگورا بھ عنوان ناظر كل امور مالي كلونیي
بانكداران ھلند توافق خود را . بار دیگر برقرار ساخت و فرامین مربوط بھ غلھ را بھ موقع اجرا نگذاشت

لیور بھ فرانسھ با بھرة چھاردرصد ملغا ساختند؛ و وزیر جدید  ۶٠,٠٠٠,٠٠٠در مورد وامي بھ میزان 
براي كشانیدن پول بھ داخل خزانھ ) ١٧٧۶ژوئن  ٣٠(یك بخت آزمایي ملي راھي بھتر از برقرار كردن 

، بانكداران پاریس پادشاه را وادار كردند كسي را كھ تواناترین منتقد )اكتبر(وقتي كلونیي درگذشت . نیافت
  .تورگو بوده است، بھ خدمت بخواند

پدرش، كھ استاد حقوق در . بوددر ژنو بھ دنیا آمده  ١٧٣٢ژاك نكر فردي پروتستان بود كھ در سال 
وقتي كھ ورنھ . فرھنگستان ژنو بود، او را بھ پاریس فرستاد تا در بانك ایزاك ورنھ بھ عنوان منشي كاركند

نكر منابع خود را با یك سویسي دیگر . از كار دست كشید، وجوھي بھ نكر وام داد تا بانكي از خود دایر كند
  م بھ دولت و معاملةكار آنھا با دادن وا. روي ھم ریخت

آرزویش در این وقت . نكر در سن سي و دوسالگي ثروتمند، متشخص، و مجرد بود. غلھ رونق گرفت
براي این . ثروت بیشتر نبود، بلكھ آرزوي مقامي باال، فرصتي براي خدمت برجستھ، و شھرتي ملي داشت

این بود كھ بھ جلب . عملیات نیازمند بودبھ پایگاه » گاه تكیھ«كار، وي بھ یك ھمسر و یك خانواده بھ عنوان 
اش گذاشت، ولي سوزان  نظر ماركیز دوورمنو، كھ زني بیوه بود، پرداخت؛ ماركیز دست رد بھ سینھ

كورشو، زن قشنگ و با استعدادي را كھ ھمین اواخر از ازدواج با ادوارد گیبن جستھ بود، برایش از ژنو 
عالقة زیاد متقابل آنھا در طول یك زندگي . او ازدواج كردبا  ١٧۶۴نكر عاشق سوزان شد و در . آورد

اي تشكیل  آنھا روي بانك نكر خانھ  پرماجرا از رنگھاي روشن اوضاع درھم ریختة آن دوران پرآشوب بود،
كرد،  كھ نویسندگان و مسئوالن امور را بھ آنجا دعوت مي) ١٧۶۵(دادند و در آنجا سوزان سالوني گشود 

  .ین دوستیھا راه شوھرش را ھموار و روشن كنندبھ امید اینكھ ا

با تدوین اثري بھ نام ستایش از كولبر آغاز  ١٧٧٣او این كار را در سال . العاده مشتاق نوشتن بود نكر فوق
در این ھنگام از كار دست كشید و با مقالة خود تحت عنوان . كرد، كھ فرھنگستان فرانسھ بھ آن جایزه داد

. و تجارت غلھ، كھ در رد سیاست آزادي عمل تورگو بود، وارد كشمكش سیاسي شددربارة قانونگذاري 
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اي از این كتاب كھ در آن نكر  این كتاب كوچك مورد تمجید دیدرو قرار گرفت؛ و امكان داد دیدرو از تكھ
كر آنچھ ن. كرد، خوشش آمده باشد مانند یك سوسیالیست صحبت مي) كھ آثار روسو را خوانده بود(بانكدار 

  :مورد حملھ قرار داد عبارت بود از

قدرت طبقة دارا بھ اینكھ در ازاي كار، حداقل دستمزد ممكن را، كھ تنھا براي حوایج شدید اولیھ تكافو 
توان گفت كھ  مي. اند مؤسسات كشوري توسط صاحبان اموال برقرار شده  تقریبًا ھمة… . كند، بپردازد مي

اند، بھ صورت یك اتحادیھ و بھ عنوان تضمیني علیھ   یان خود تقسیم كردهتعداد كمي از افراد كھ زمین را م
قوانین مربوط بھ اموال شما براي ما «: توانستند بگویند تودة مردم مي… . كردند تودة مردم قانون وضع مي

نیم؛ یا ما چیزي نداریم كھ از آن دفاع ك –ما اموالي نداریم؛ یا قوانین دادگستري شما؟  –چھ اھمیتي دارد؟ 
  »!اگر ما فردا كاري نكنیم، خواھیم مرد –قوانین آزادي؟ 

تعیین » خزانة سلطنتي«، لویي شانزدھم، بھ توصیة مورپا، نكر را بھ عنوان رئیس ١٧٧۶اكتبر  ٢٢در 
بعضي از روحانیان عالیمقام بھ این امر كھ اجازه داده . این نام بھ منظور حفظ ظاھر برگزیده شده بود. كرد

اگر روحانیان «: مورپا پاسخ داد. پروتستان سویسي بر ثروت مردم حكومت كند، اعتراض كردند شود یك
براي سرپوش گذاردن روي » .توانند در انتخاب وزیران سھیم باشند قروض دولت را بپردازند، مي

نوان واقعیت، یك كاتولیك فرانسوي بھ نام تابورو دو رئو بھ سمت ناظر كل امور مالي، و ظاھرًا بھ ع
 ٢٩در . بتدریج كھ نكر پرده از تورع برگرفت، مخالفت روحانیان فروكش كرد. مافوق نكر، انتخاب شد

او از دریافت ھرگونھ . تابورو استعفا داد، و نكر بھ عنوان مدیركل امورمالي منصوب شد ١٧٧٧ژوئن 
  حقوقي امتناع ورزید

شد، و  ھنوز عنوان وزارت از نكر دریغ مي. لیور از پول خود بھ خزانة وام داد ٢‘٠٠٠‘٠٠٠و، بالعكس 
  .او بھ شوراي سلطنتي راه نداشت

او براي رتق و فتق مسائل بانكي تعلیم . نكر در محدودة خصوصیات اخالقي و قدرت خود خوب عمل كرد
 او در دستگاه. یافتھ بود نھ براي مسائل مملكتي؛ و زیاد كردن پول برایش از اداره كردن افراد سھلتر بود

ولي با (بیش از پانصد شغل بیمسئولیت . جویي برقرار ساخت مالي نظم بھتر، حساب و كتاب، و صرفھ
و زاید را حذف كرد و، چون از اعتماد اجتماع مالي برخوردار بود، توانست وامھایي بھ دست ) حقوق

 اصالحات مختصري انجام داد،. لیور نصیب خزانھ كردند ١۴٨,٠٠٠,٠٠٠آورد كھ ظرف یكسال 
نابرابریھاي مالیاتي را كاھش داد، وضع بیمارستانھا را بھبود بخشید، و مؤسسات رھني دایركرد تا با بھرة 

ھاي دربار، خاندان پادشاه، و  بھ تالش تورگو براي جلوگیري از ھزینھ. كم بھ فقرا پول قرض داده شود
، ولي نكر تعدادشان )١٧٨٠(اعاده شد  كاران مالیاتي وصول مالیاتھاي غیرمستقیم بھ مقاطعھ. ملكھ ادامھ داد

لویي شانزدھم را بر آن داشت كھ اجازه دھد در . را كاھش داد و آنھا را مشمول دقت و مراقبت بیشتر كرد
بري، گرونوبل، و مونتوبان مجامع ایالتي تشكیل شوند و با ترتیب دادن اینكھ در این مجامع تعداد نمایندگان 

با مجموع تعداد نمایندگان روحانیان و نجبا برابر باشد، سابقة مھمي ) یینطبقات متوسط و پا(طبقة سوم 
نكر پادشاه را بر آن داشت تا كلیة سرفھا را در امالك سلطنتي آزاد كند و از كلیة اعیان فئودال . ایجاد نكرد

ل امتناع وقتي كھ اعیان فئودا. اي بود بخواھد كھ بھ این عمل تأسي جویند؛ و این پیروزي قابل مالحظھ
كردند، نكر بھ لویي چنین نظر داد كھ نظام سرفداري را كًال در فرانسھ در برابر پرداخت غرامت بھ 

اربابان منسوخ دارد، ولي پادشاه كھ اسیر سنتھاي خود بود، پاسخ داد كھ حقوق مالكیت سنتي اساسیتر از 
پادشاه دستور داد بھ شكنجھ توسط ، باز ھم بھ ترغیب نكر، ١٧٨٠در . آن است كھ با یك فرمان لغو شود

دستگاه قضایي پایان داده شود، از زندانھاي زیرزمیني استفاده بھ عمل نیاید، و زندانیاني كھ بھ ارتكاب 
اند جدا، و این دو گروه از آنھایي كھ بھ خاطر بدھي  اند از آنھایي كھ ھنوز محاكمھ نشده جرم محكوم شده

این موفقیتھا، و موفقیتھاي دیگر نخستین دوران وزارت نكر، بیش از آنچھ . تفكیك شوند  اند،  بازداشت شده
اگر سؤال كنیم او چرا عمیقتر و . اند استحقاق قدرشناسي دارند كھ عمومًا مورد قدرشناسي قرار گرفتھ

بیش از اندازه در  سریعتر عمل نكرد، باید بھ خاطر بیاوریم كھ تورگو بھ خاطر اینكھ خیلي شتاب داشت و
نكر از این جھت كھ بھ جاي افزایش مالیات . تراشید، مورد انتقاد قرار گرفت آن واحد براي خود دشمن مي
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كرد كھ از مردم بھ قدركافي مالیات  فروخت، مورد انتقاد واقع شد؛ ولي او احساس مي اوراق قرضة ملي مي
  .شد گرفتھ مي

انگیز در حال تكوین نزدیك بود، نحوة رفتار پادشاه با وزیرانش را  جانمادام كامپان، كھ پیوستھ بھ وقایع ھی
  تورگو، مالزرب، و نكر تشخیص»  :بخوبي بھ این شرح خالصھ كرد

داده بودند كھ این شھریار، كھ از لحاظ عادات بیتكلف و ساده بود، با كمال میل حقوق ویژة پادشاه را فداي 
كرد، ولي  قلبش وي را متمایل بھ اصالحات مي. د كردعظمت قابل حصول و مشخص ملت خود خواھ

كرد، و  تعصبات و ھراسھاي وي، و نیز سر و صداي اشخاص متدین و صاحب امتیاز، او را مرعوب مي
با این وصف، او » .كرد دست بكشد اش بھ ملت آنھا را بھ او القا مي شد كھ از طرحھایي كھ عالقھ باعث مي

، كھ احتماًال توسط نكر تھیھ شده بود، اظھار دارد كھ )١٧٨٠(عمومي جرئت كرد كھ طي یك اعالمیة 
و   ،»اند قسمتھاي دیگر، خیلي بیشتر افزایش یافتھ  مالیاتھاي فقیرترین قسمت اتباع ما، بھ نسبت، از ھمة«

قرار گیرند و ناچار شوند ] مالیات[اشخاص ثروتمند، وقتي كھ در سطح عمومي «اظھار امیدواري كرد كھ 
شدند،  بایستي بھ نحوي متساویتر با دیگران در پرداخت آن سھیم مي  الغي را بپردازند كھ مدتھا پیش ميمب

آمد، ولي روحیة  لویي از فكر ولتر بھ لرزه در مي» .احساس نكنند كھ بر حقوق آنھا تعدي شده است
فرانسھ بھ طور كلي » فانفیلسو«طور ناآگاھانھ ازكاري شكل پذیرفت كھ ولتر، روسو، و  اش بھ آزادمنشانھ

اي كھ در گذشتھ با  در زمینة آشكار كردن مفاسد دیرینھ، و دمیدن روح تازه بھ احساسات انساندوستانھ
لویي شانزدھم در نیمة اول سلطنت خود اصالحاتي را آغاز كرد . مسیحیت ارتباط داشتند انجام داده بودند

و در . فت، امكان داشت از بروز انقالب جلوگیري كندیا كرد و بتدریج گسترش مي كھ اگر ادامھ پیدا مي
دوران سلطنت این پادشاه ضعیف النفس بود كھ فرانسھ، كھ در دوران سلطنت اسالفش توسط انگلستان 

غارت و تحقیر شده بود، با جسارت و موفقیت بھ انگلستان مغرور ضربھ زد و در این جریان بھ آزادي 
  .امریكا كمك كرد

VII – امریكا فرانسھ و  

ھاي ولتر، روسو، دیدرو، رنال، و دھھا نفر دیگر  نوشتھ  :براي یك بار فلسفھ با دیپلوماسي ھمعقیده شد
افكار مردم فرانسھ را براي پشتیباني از مستعمرات و حمایت از آزادي افكار آماده كرده بودند، و بسیاري 

بھ این . دوران روشنگري فرانسھ بودند فرزندان –واشینگتن، فرانكلین، و جفرسن  –از رھبران امریكا 
تا براي مستعمرات شورشي وامي بھ دست ) ١٧٧۶مارس (ترتیب، وقتي كھ سایالس دین بھ فرانسھ آمد 

بومارشة پرشور و شوق یادداشت بعد . آورد، افكار عمومي بشدت نسبت بھ مستعمرات ھمدردي نشان داد
  .كرد كھ بھ امریكا كمك كند يفرستاد و بھ او اصرار م از یادداشت بھ ورژن مي

اي بود كھ بھ نظام سلطنتي و حكومت اشرافي اعتقاد داشت، ولي نظراتش نسبت بھ  ورژن نجیبزاده
او . نظامھاي جمھوري و انقالبات دوستانھ نبود؛ خیلي میل داشت كھ انتقام فرانسھ را از انگلستان بگیرد

ھایي كھ  تصویب قرار دھد، زیرا با وجود ھزینھ گونھ كمك آشكار بھ امریكا را مورد حاضر نبود ھیچ
  سارتین صرف كرده بود، نیروي دریایي انگلستان ھنوز از نیروي

. توانست در یك جنگ علني بسرعت كشیتھاي فرانسوي را نابود كند دریایي فرانسھ نیرومندتر بود و مي
كرد كھ اگر انگلستان  استدالل مي. ھدولي او بھ پادشاه پیشنھاد كرد كھ اجازة مقداري كمكھاي پنھاني را بد

تواند در امریكا یا در نزدیكي آن ناوگاني داشتھ باشد كھ ھروقت بخواھد، بتواند  شورش را سركوب كند، مي
اگر امكان داشت شورش را طوالني كرد، . مستملكات فرانسھ و اسپانیا را در دریاي كارائیب متصرف شود

. توانست نوسازي خود را تكمیل كند شد، و نیروي دریایي فرانسھ مي فرانسھ تقویت، و انگلستان ضعیف مي
آمد و ورژن را از ھرگونھ عمل آشكاري كھ ممكن بود بھ  لویي از فكر كمك بھ یك انقالب بھ لرزه درمي

  .جنگ با انگلستان منجر شود برحذر داشت
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  :درماه آوریل، ورژن بھ بومارشھ نوشت

. دھیم و كوشش خواھیم كرد مبلغ مشابھي از اسپانیا بھ دست آوریم ا ميلیور بھ شم ١,٠٠٠,٠٠٠ما در خفا 
شما با این دو میلیون یك مؤسسة بازرگاني تأسیس خواھید كرد و، با تقبل .] این مبلغ بھ دست آورده شد[

چیزھاي دیگري كھ امریكاییھا براي ادامة جنگ الزم   تجھیزات، و ھمة  خطرات آن، اسلحھ، مھمات،
ولي بعدًا   زرادخانة ما اسلحھ و مھمات بھ شما تحویل خواھد داد،. اشت بھ آنھا تحویل خواھید دادخواھند د

یا بھاي آنھا را خواھید پرداخت، شما از امریكاییھا پول مطالبھ . شما یا بھ جاي آنھا اسلحھ خواھید داد
ھید خواست، و ما بھ شما نخواھید كرد، زیرا آنھا پولي ندارند، ولي در عوض محصول خاك آنھا را خوا

  .كمك خواھیم كرد تا آن را در این كشور بھ فروش برسانید

این ذخایر را بھ . نفر خرید ٢۵,٠٠٠بومارشھ با این پول توپ، تفنگ، باروت، لباس، و تجھیزات براي 
. ودبندري فرستاد كھ در آن سایالس دین كشتیھاي دریاستیزان امریكایي را جمع، و از نو تجھیز كرده ب

ورود این كمك، یا اطمینان بھ آن، اھالي مستعمرات را تشویق كرد كھ اعالمیة استقالل خود را صادر كنند 
این اعالمیھ، كھ بھ فرانسھ ترجمھ و با رضایت تلویحي دولت فرانسھ منتشر شد، با ). ١٧٧۶ژوئیھ  ۴(

رارداد اجتماعي را بازشناختند، فرانسھ و مریدان روسو، كھ در آن طنینھایي از ق» فیلسوفان«شور و شوق 
در سپتامبر، كنگرة امریكا بنجمین فرانكلین و آرثرلي را بھ عنوان اعضاي ھیئت اعزامي بھ . روبھ رو شد

فرانسھ تعیین كرد تا، بھ دین بپیوندند، و نھ تنھا ذخایر بیشتر، بلكھ در صورت امكان اتحادي آشكار طلب 
  .كنند

، كھ ھنوز نوزده سال نداشت، بھ ١٧٢۴در . شد لین در اروپا ظاھر مياین نخستین بار نبود كھ فرانك
اي از الحاد منتشر كرد ، بھ فیالدلفیا و بھ معتقدات  انگلستان رفت؛ بھ عنوان یك چاپگر كار كرد، دفاعیھ

المللي  خداشناسي بازگشت، ازدواج كرد، بھ فراماسونھا پیوست، و بھ عنوان مخترع و دانشمند شھرت بین
بھ نمایندگي از طرف مجمع پنسیلوانیا، در مورد اختالف برسرمالیات، بھ  ١٧۵٧در . دست آوردبھ 

پنج سال در انگلستان ماند، با جانسن و دیگر افراد سرشناس آشنا شد، از اسكاتلند . انگلستان فرستاده شد
و از آن پس دكتر  اي گرفت، ھیوم و رابرتسن را شناخت، از دانشگاه سنت اندروز دانشنامھ  دیدن كرد،

  ١٧۶۶او بار دیگر از . فرانكلین نامیده شد

در مجلس عوام سخنراني كرد، و كوشید تا سازش » قانون تمبر«در انگلستان بود، در مخالفت با  ١٧٧۵تا 
نویس اعالمیة استقالل  در تھیة پیش. برقرار كند، ولي وقتي جنگ را قریب الوقوع دید، بھ امریكا رفت

  .سھمي داشت

در این وقت ھفتاد سال از عمرش . بھ فرانسھ وارد شد و با خود دو نوه آورد ١٧٧۶انكلین در دسامبر فر
رسید؛ ھمة جھانیان آن كلة بزرگ، موھاي سفید كم پشت،  گذشت و سراپا عقل و خرد بھ نظر مي مي

زت و دانشمندان او را غرق ع. شناسند صورتي چون قرص كامل ماه در ھنگام طلوع پرفروغ آن مي
فیلسوفان و فیزیو كراتھا او را از خود خواندند، ستایشگران روم باستان در اوكینكیناتوس، . احترام كردند

دیدند كھ گویي ھمگي از نو قدم بھ عرصة وجود  را مي] مھین و كھین[سكیپیو آفریكانوس، و ھردوكاتو 
دادند تا از كاله وي، كھ از  ش مياي مجعد آرای  زنان پاریس موھاي خود را بھ صورت توده. اند گذارده

. بدون شك آنھا دربارة ماجراھاي متعدد عاشقانة وي مطالبي شنیده بودند. پوست سگ آبي بود، تقلید كنند
درباریان از سادگي رفتار، لباس، و طرز صحبت وي سخت بھ حیرت آمدند؛ ولي بھ جاي اینكھ وي در 

ھاي مخملي، ابریشمي، و توري خودشان  نمایش پارچھ لباس تقریبًا روستایي خود مضحك بھ نظر برسد،
با وصف این، آنھا نیز . رسید بود كھ بھ صورت تالشي بیھوده براي پوشاندن واقعیت متظاھرانھ بھ نظر مي

كشید، از روي عقل و شعور صحبت  او را پیش خود قبول كردند، زیرا وي آرمانشھري بھ رخ كسي نمي
او توجھ داشت كھ یك پروتستان، یك . داد  بھ مشكالت و حقایق نشان ميكرد، و آگاھي كاملي نسبت  مي

  .خواھد خداپرست، و یك جمھوریخواه است كھ از یك كشور كاتولیك و یك پادشاه متدین كمك مي
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نھ تنھا بھ ورژن، . داشت آزرد، و ھمھ را مسرور مي پرداخت، كسي را نمي او با احتیاط بھ كار خود مي
و مادام دو دفان اداي احترام كرد؛ كلة طاسش در سالونھا و فرھنگستان علوم برق » پدر«بلكھ بھ میرابو 

وقتي . كرد یك نجیبزادة جوان بھ نام دوك دوال روشفو كو از اینكھ منشي او بود، احساس غرور مي. زد مي
بھ صورت آثار  كتابھایش، كھ ترجمھ و. دویدند ھاي مردم بھ دنبالش مي شد، توده او در خیابانھا ظاھر مي
یكي از جلدھاي آن تحت عنوان سالنامة . رو شدند با حسن قبول وسیعي روبھ  كامل منتشر شده بودند،

فراماسونھا شركت » لژ نھ خواھر«فرانكلین در . ریچارد بیچاره ظرف سھ سال ھشت بار تجدید چاپ شد
ھ او كمك كردند تا نظر موافق كرد و یك عضو افتخاري شد؛ كساني كھ وي در آنجا با آنھا آشنا شد، ب

ارتش . توانست آنًا خواستار پشتیباني آشكار دولت شود ولي او نمي. فرانسھ را بھ اتحاد با امریكا جلب كند
. رسید اش درھم شكستھ بھ نظر مي نشیني بود و روحیھ ھاو در حال عقب واشینگتن در برابر سر ویلیام

ھاي دلپذیر پاریس، رحل اقامت  درپاسي، از حومھ  اعدتري بود،فرانكلین در حالي كھ بھ انتظار وقایع مس
افكند و بھ مطالعھ، تماس با این و آن، نوشتن مطالب تبلیغاتي بانامھاي مستعار، پذیرایي از تورگو، 

  اودتو در سانوا و/ الووازیھ، مورلھ، و كابانیس، و راز و نیاز با مادام د

اي داشتند كھ آنان را، بھ نحوي مصون از گذشت  این زنان جذبھمادام ھلوسیوس در اوتوي پرداخت؛ زیرا 
  .ساخت سنوات، جذاب مي

فرستادند، و افسران ارتش  در خالل این احوال، بومارشھ و دیگران تجھیزات و وسایل بھ مستعمرات مي
من از «: نوشت ١٧٧۶سایالس دین در . كردند فرانسھ براي خدمت تحت فرمان واشینگتن نامنویسي مي

اگر من ده كشتي داشتم، … . ام خواھند بھ امریكا بروند تقریبًا بھ تنگ آمده تقاضاھاي افسراني كھ مي
دانند چگونھ ماركي دو الفایت  ھمة جھانیان مي» .توانستم، ھمة آنھا را با مسافران عازم امریكا پركنم مي

، و بدون دستمزد در )١٧٧٧آوریل (نوزدھسالھ یك ھمسر فداكار و باردار را ترك گفت تا بھ امریكا برود 
تنھا چیزي كھ من عطش آن را دارم، «: بھ واشینگتن اعتراف كرد. ارتش اھالي مستعمرات خدمت كند

رو شد، در برندیواین زخمي برداشت، در  او در این راه با خطرات و خفتھاي بسیاري روبھ» .افتخار است
ت واشینگتن، كھ معموًال شخصي خوددار بود، قرار سختیھاي ولي فورج سھیم شد، و مورد عالقة با حرار

  .گرفت

یك نیروي پنج ھزار نفري مركب از سربازان انگلیسي و سھ ھزار مزدور آلماني، كھ  ١٧٧٧اكتبر  ١٧در 
. از كانادا آمده بود، در سرتوگا توسط یك ارتش بیست ھزار نفري از اھالي مستعمرات مغلوب و تسلیم شد

در مورد اتحاد مقبولیت وقتي خبر این پیروزي امریكا بھ فرانسھ رسید، تقاضاي فرانكلین، لي، و دین، 
اش، كھ تقریبًا  خواست بودجھ نكر با آن مخالفت كرد، زیرا نمي. بیشتري در میان مشاوران پادشاه یافت

ورژن و مورپا رضایت عاري از رغبت لویي . ھاي جنگ برھم بخورد متعادل شده بود، براثر ھزینھ
ند انگلستان، كھ مدتھاست از كمك فرانسھ بھ شانزدھم را بھ این طریق بھ دست آوردند كھ بھ وي ھشدار داد

امریكا آگاه و از آن بشدت ناراحت است، ممكن است با مستعمرات خود از در آشتي درآید و تمام نیروي 
كشورھاي متحد «دولت فرانسھ دو عھدنامھ با  ١٧٧٨در ششم فوریة . خویش را علیھ فرانسھ بھ كار اندازد

شد، و در دیگري بھ طور  ي از آنھا روابط بازرگاني و كمك برقرار ميامضا كرد كھ بھ موجب یك» امریكا
محرمانھ تصریح شده بود كھ اگر انگلستان بھ فرانسھ اعالن جنگ بدھد، امضا كنندگان در دفاع با یكدیگر 

ھمدست خواھند شد، ھیچ یك از این دو بدون موافقت دیگري صلح نخواھد كرد، و ھردو بھ جنگ ادامھ 
  . تا استقالل امریكا بھ دست آید خواھند داد

فرانكلین بھ این مناسبت جوراب ابریشمي . مارس، لویي فرستادگان امریكا را بھ حضور پذیرفت ٢٠در 
او با فرانكلین در پاسي زندگي . در ماه آوریل جان ادمز وارد شد كھ جاي سایالس دین را بگیرد. پوشید

سرگرم زنان یافت كھ وقت كمي براي كارھاي رسمي باقي كرد، ولي این فیلسوف سالخورده را چنان  مي
او با فرانكلین نزاع كرد، سعي كرد كاري كند كھ او را فراخوانند، ولي موفق نشد و بھ امریكا . ماند مي

او در  ١٧٨٠در ). ١٧٧٩سپتامبر (فرانكلین بھ سمت وزیر مختار امریكا در فرانسھ تعیین شد . بازگشت
  سال داشت، بدون حالي كھ ھفتاد و چھار
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  .ویك سال داشت پیشنھاد ازدواج كرد اي بگیرد، بھ مادام ھلوسیوس كھ شصت اینكھ نتیجھ

او ناچار بود مبالغ ھنگفتي را كھ فرانسھ بھ . آمد  تقریبًا ھمة فرانسویان غیر از نكر از جنگ خوششان مي
در  ١,٠٠٠,٠٠٠، ١٧٧٨در  ٣,٠٠٠,٠٠٠، ١٧٧۶لیور در  ١,٠٠٠,٠٠٠: داد فراھم كند امریكا وام مي

او با لرد نورث . ١٧٨٢در  ۶,٠٠٠,٠٠٠، ١٧٨١در  ۴,٠٠٠,٠٠٠، ١٧٨٠در  ٠٠٠,٠٠٠,۴، ١٧٧٩
او عالوه بر این . بھ امید اینكھ راھي براي صلح بیابد) ١٧٧٩اول دسامبر (وارد تماس خصوصي شد 

روي دریایي، و دربار پول وامھا، ناچار بود براي تأمین اعتبارات مورد نیاز دولت فرانسھ، ارتش، نی
او با چربزباني . لیور قرض گرفت ۵٣٠,٠٠٠,٠٠٠فراھم كند؛ و بر روي ھم از بانكداران و مردم 

لیور قابل  ١,٠٠٠,٠٠٠وام بھ دولت بدھد كھ بھ اقساط سالي  ١۴,٠٠٠,٠٠٠روحانیان را وادار كرد 
ند كھ روبھ راه بودن وضع طبقات باال ھنوز از باال بردن میزان مالیات امتناع داشت، ھرچ. استرداد بود

جانشینانش بعدھا شكایت كردند كھ او این . داد كھ این كار را نسبتًا بدون رنج و زحمت انجام دھد امكان مي
بانكداران از این نظر طرفدار او بودند كھ وي در مقابل . الزام غیرقابل اجتناب را بھ عھدة آنان گذارد

علت این بھرة زیاد آن . پرداخت كردند، بھ آنان مي بھرة زیادي را كھ مطالبھ ميدادند،  وامھایي كھ آنان مي
رو ھستند كھ وامھایشان ھرگز بھ آنان مسترد  گفتند با این خطر روز افزون روبھ بود كھ بانكداران مي

  .نشوند

تحت عنوان اي  اطالعیھ ١٧٨١نكر براي ترویج اعتماد در اجتماع مالي، با موافقت پادشاه، در ژانویة 
ھاي  گزارش وضع مالي بھ پادشاه منتشر كرد كھ ھدف آن را مطلع كردن پادشاه و ملت از درآمدھا و ھزینھ

و » العاده  فوق«ھاي  ھاي نظامي و سایر ھزینھ این گزارش با مستثناد داشتن ھزینھ. دولت اعالم كرده بود
ھزار نسخھ از این  ده ماه، مردم سيظرف دواز. داد نادیده گرفتن قرضة ملي وضع را روشن نشان مي

نكر بھ عنوان جادوگر امور مالي، كھ دولت را از ورشكستگي نجات داده بود، مورد . گزارش را خریدند
تحسین بیپایان او نسبت بھ گزارش و «كاترین بزرگ از گریم خواست كھ نكر را از . تحسین قرار گرفت

ن نظر خشمگین بودند كھ گزارش وضع مالي بھ پادشاه ولي درباریان از ای» .استعداد وي مطمئن سازد
مفاسد مالیاتي بسیاري را كھ مربوط بھ گذشتھ بودند، و مستمریھاي بسیاري را كھ از خزانة دولت پرداخت 

بعضیھا این سند را بھ عنوان اینكھ فقط در حكم ستایشي از این وزیر توسط . شدند آشكار ساختھ بود مي
مورپا نسبت بھ نكر ھمان اندازه احساس حسادت یافت كھ نسبت بھ . لھ قرار دادندباشد، مورد حم خودش مي

ملكھ با آنكھ از . تورگو حس كرده بود، و با چند نفر دیگر در توصیة بركناري وي ھمدست شد
كرد، ولي ورژن او را یك انقالبي خواند، و رؤساي  جوییھاي نكر رنجش یافتھ بود، از او دفاع مي صرفھ

ولتي، كھ بیم آن را داشتند نكر با دایر كردن مجامع ایالتي بیشتر ریشة آنھا را بكند، در این غوغا و دوایر د
نكر با اعالم اینكھ اگر عنوان و اختیارات كامل یك وزیر با یك كرسي در شوراي سلطنتي . تكاپو سھیم شدند

  بھ او داده نشود، استعفا خواھد كرد،

وزیران دیگر از   مورپا بھ پادشاه گفت كھ اگر این كار انجام شود، ھمة .وسیلة سقوط خویش را فراھم كرد
ھمة مردم پاریس غیر ). ١٧٨١مھ  ١٩(لویي تسلیم شد و گذاشت نكر برود. مشاغل خود دست خواھند كشید

كاترین از او دعوت كرد بھ روسیھ برود . یوزف دوم تسلیت فرستاد. از درباریان از سقوط وي متألم بودند
  .بري امور مالي كشور را بھ عھده بگیردو رھ

اسپانیا علیھ انگلستان بھ فرانسھ پیوست، و نیروي دریایي تركیب شدة فرانسھ و  ١٧٧٩اكتبر  ١٢در 
كشتي نیروي دریایي انگلستان برابري  ١۵٠شد، اینك تقریبًا با  كشتي جنگي تشكیل مي ١۴٠اسپانیا، كھ از 

این تغییر در توازن قدرت . را بر امواج اقیانوسھا متوقف ساخت كرد، این نیرو حكمراني بریتانیا مي
ارتش اصلي انگلستان در امریكا بھ تعداد ھفت ھزار نفر، بھ . دریایي اثري حیاتي بر جنگ امریكا گذارد

فرماندھي لرد كورنوالیس، یك موضع مستحكم در یوركتاون در كنار رودخانة یورك در نزدیكي خلیج 
از جملھ سھ ھزار (الفایت با پنج ھزار نفر، و واشینگتن با یازده ھزار نفر . تچسپیك در دست داش

در اطراف یوركتاون جمع شده، و كلیة راھھاي زمیني ممكن آن ) فرانسوي، بھ فرماندھي كنت دو روشامبو
یك ناوگان فرانسوي تحت فرماندھي كنت دو گراس یك ناو  ١٧٨١سپتامبر  ۵در . را تسخیر كرده بودند
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وه انگلیسي را در خلیج شكست داد، و سپس كلیة راھھاي گریز آبي را بر روي نیروي كورئوالیس، كھ گر
كورنوالیس، كھ خواربارش بكلي بھ پایان رسیده بود، با ھمة افراد خود . از لحاظ تعداد در اقلیت بود، بست

روشامبو نقشھاي مھمي در  توانست بگوید كھ دوگراس، الفایت، و فرانسھ مي). ١٧٨١اكتبر  ١٩(تسلیم شد 
  .آنچھ كھ واقعة قاطع جنگ از آب در آمدند، ایفا كردند

اي نزد دولت فرانسھ  شلبرن ھیئتھاي جداگانھ. انگلستان خواھان آن شد كھ براي صلح شرایطي پیشنھاد شود
ژن قبًال ور. و فرستادگان امریكا در فرانسھ فرستاد، بھ امید اینكھ این دو متحد را بھ جان ھم اندازد

موضوع استقرار صلح با انگلستان براساس تقسیم بیشتر امریكاي شمالي میان انگلستان، فرانسھ، ) ١٧٨١(
او با اسپانیا تفاھمي برقرار كرد كھ درة میسي سیپي تحت . و اسپانیا را دقیقًا مورد توجھ قرار داده بود

از انگلیسیھا در تالششان براي محروم  پیشنھاد كرد كھ ١٧٨١در نوامبر . نظارت اروپاییان قرار گیرد
این نحوة تماسھا و مذاكرات كامًال با سوابق . داشتن ایاالت امریكا از شیالت نیوفندلند پشتیباني كند

دیپلوماتیك منطبق بود، ولي فرستادگان امریكا، كھ از آن با خبر شدند، احساس كردند كھ مجاز ھستند با 
فرانكلین توافق كردند كھ ھریك از دو متحد بتواند جداگانھ با انگلستان  ورژن و. اختفاي مشابھي عمل كنند

  .كدام نباید عھدنامة صلحي بدون رضایت دیگري امضا كند وارد معاملھ شود، ولي ھیچ

بازي  –و در درجة اول جان جي وفرانكلین  –كساني كھ از جانب امریكا مأمور بھ مذاكره بودند 
آنھا براي امریكا نھ تنھا استقالل، بلكھ دسترسي بھ شیالت . ني انجام دادنددیپلوماتیك را بھ نحو درخشا

منطقة وسیع و ثروتمند میان كوھھاي آلگاني و میسي سیپي   ھاي بزرگ، و ھمة نیوفندلند، نیمي از دریاچھ
  را بھ دست آوردند؛ این شرایط بمراتب بھتر از آن بود كھ

اي مقدماتي با  جي، فرانكلین، و ادمز عھدنامھ ١٧٨٢نوامبر  ٣٠در . كنگرة امریكا انتظار آن را داشت
اي بود كھ با ورژن منعقد  از نظر رسمي، این عھدنامھ در حكم تخطي از موافقتنامھ. انگلستان امضا كردند

شده بود؛ ولي در آن تصریح شده بود كھ این عھدنامھ تا زماني كھ انگلستان با فرانسھ قرارداد صلح امضا 
در سوم سپتامبر . ورژن از این وضع شكایت كرد و سپس آن را پذیرفت. ت، اعتبار نخواھد داشتنكرده اس

میان انگلستان و امریكا در پاریس، و  - » تثلیت بسیار مقدس و تقسیم نشده«بھ نام  –، عھدنامة نھایي ١٧٨٣
عنوان سفیر كشورھاي  بھ ١٧٨۵فرانكلین تا سال . میان انگلستان و فرانسھ و اسپانیا در ورساي امضا شد

در فیالدلفیا درگذشت، مجلس مؤسسان فرانسھ مدت سھ  ١٧٩٠آوریل  ١٧وقتي در . متحد در فرانسھ ماند
  .روز عزادار بود

بر روي ھم، فرانسھ . دولت فرانسھ براثر این جنگ ورشكست شد، و این ورشكستگي بھ انقالب انجامید
روز بھ  ده بود، و بھرة قرضة ملي خزانھ را روزبھلیور براي این مبارزه خرج كر ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،١

با این وصف، این قرضھ موضوعي بود میان دولت و ثروتمندان، و تقریبًا بر . كشید اعتباري مي سوي بي
  بھ نظام سلطنت لطمة. مردم، كھ بسیاري از آنھا از تحرك صنایع وضعشان رونق یافتھ بود، اثري نداشت

تواند موفقیت اقتصاد و  اي ندیده بود، وگرنھ تاریخ چگونھ مي چنین لطمھشدیدي خورده بود، ولي ملت 
  توضیح دھد؟ ١٨١۵تا  ١٧٩٢ارتشھاي فرانسة انقالبي را در مقاومت در برابر نیمي از اروپا از 

رستاخیزي پیروزمندانھ  ١٧٨٣سیاستمداران در قرارداد صلح . مسلمًا روحیة مردم فرانسھ تقویت شده بود
فرانسھ نتیجة جنگ را بھ عنوان یك پیروزي نظرات خود مورد » فیلسوفان«. دیدند مي ١٧۶٣از خفت 

رسید كھ امریكاییھا آنچھ را كھ  چنین بھ نظر مي«: گفت تحسین قرار دادند؛ و در حقیقت دو توكویل مي
ت بسیاري از فرانسویان در موفقی» .فكرش بھ مغز نویسندگان ما خطور كرده بود بھ انجام رساندند

افكار دموكراتیك حتي بر . دیدند مستعمرات، مبشري الھامبخش از گسترش دموكراسي در سراسر اروپا مي
، كھ توسط مجمع تدوین قانون اساسي »اعالمیة حقوق«. ي فرانسھ اثر گذاشتند»پارلمانھا«اشراف و 

مریكا افزوده شد، ، كھ بھ قانون اساسي ا»حقوق  بیلة«صادر شد، و  ١٧٧۶ژوئن  ١٢ویرجینیا در تاریخ 
 ٢۶را تشكیل دادند كھ مجلس مؤسسان فرانسھ در » اعالمیة حقوق بشر«ھا و سرمشقھاي  قسمتي از نمونھ

  .منتشر كرد ١٧٨٩اوت 
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این، افتخار آخرین و حد اعالي جوانمردي فرانسة فئودال بود كھ در راه كمك بھ استقرار دموكراسي در 
است كھ بیشتر سیاستمداران فرانسھ تجدید حیات فرانسھ را مد درست . امریكا جان خود را از دست داد

آنھا بكرات جان خود را در راه . نظر داشتند، ولي شور و شوق نجبایي مانند الفایت و روشامبو واقعي بود
من بھ ھیچ وجھ تنھا كسي «: كنت دوسگور جوان نوشت. خدمت بھ ملت جدید الوالده بھ خطر انداختند

صداي بیدار شدن آزادي و تالش براي بھ دور افكندن یوغ قدرت خودكامھ بھ تپش  نبودم كھ قلبش بھ
  اقدام مشھور» .آمد درمي

در جریان استقالل امریكا ) ١٧٨٩اوت  ۴(دست كشیدن از حقوق فئودال توسط اشراف در مجلس مؤسسان 
ل و خون خود را بھ امریكا فرانسھ پو. این یك خودكشي شجاعانھ بود. اش آماده شده بود تجلي یافتھ و زمینھ

  .داد، و در ازاي آن نیروي محركة تازه و پرقدرتي براي آزادي بھ دست آورد

  فصل سي و پنجم

  

  »فیلسوفان«مرگ و 
١٧٧۴ -١٨٠٧  

I –  پایان ولتر  

  نیمتاب در فرنھ -١

ھاي  را فجعھ رفت، كھ ما آنھا در این سالھا وي گاه و بیگاه از حال مي. ھشتاد سالھ بود ١٧٧۴ولتر درسال 
او، كھ مدتھا بود بھ مردن خو گرفتھ بود، . خواند مي» اخطارھاي كوچك«نامیم و خودش آنھا را  كوچك مي

ھا را  داد، و طعم تحسین پادشاھان و ملكھ نگریست، بھ زندگي ادامھ مي ھا مي اعتنایي بھ این فجعھ با بي
اظھار  ١٧٧۵فردریك كبیر در سال . نامید »تابناكترین مرد دوران ما«كاترین بزرگ او را . چشید مي

ھاي نیمتنة ولتر سخت یكدیگر  مردم در كارگاه سفالسازي در برلین براي بھ دست آوردن مجسمھ«: داشت
مدتھا بود » .شوند تا نیاز را برآورند ھا بسرعت كافي تولید نمي زنند؛ در این كارگاه این نیمتنھ را عقب مي

مذھبي   اروپا شده بود؛ در این ھنگام این محل تقریبًا بھ صورت یك مقبرة كھ فرنھ زیارتگاه روشنفكران
. ام من آقاي ولتر را دیده«: چنین گفت ١٧٧۵مادام سوار پس از دیدار خود از فرنھ در . درآمده بود

. اي كھ با دیدن این مرد بزرگ بر من دست داد، بیشتر نبود ھاي قدیسھ ترساي آویالیي ھرگز از خلسھ خلسھ
النوعي معزز و محبوب كھ من سرانجام توانستھ  النوع ھستم، رب رسید كھ در حضور یك رب بھ نظرم مي

گذشت، نزدیك  از ژنو مي ١٧٧۶وقتي ولتردر سال » .بودم ھمة حقشناسي و احترام خود را بھ او نشان دھم
  .بود در میان جمعیت پرشور و شوقي كھ او را احاطھ كرده بودند خفھ شود

جلوس لویي . داد در سنین بعد از ھشتاد سالگي نیز كماكان بھ سیاست و ادبیات عالقھ نشان مياو حتي 
شانزدھم را با اثري بھ نام ستایش تاریخي عقل مورد تجلیل قرار داد و در آن، از طریق پیشگویي، 

  :گفت او. توانستند حكمران جدید را نزد نسلھاي آینده عزیز دارند اصالحاتي پیشنھاد كرد كھ مي

  ]داشتن چند شغل مذھبي توسط یك روحاني[تعدد مشاغل … . قوانین یكسان خواھند شد
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  كمدي فرانسز. ولتر: اودون

اي مردان بیكاره كھ مسئول فقرند بھ فقرایي كھ  ثروتھاي عظیم پاره… . ھاي زاید حذف خواھند شد و ھزینھ
كھ براي كشور مفیدند دیگر ] پروتستان[خانواده ازدواج دھھا ھزار . كنند داده خواھند شد سخت كار مي

دیگر خطاھاي كوچك بھ عنوان جرمھاي بزرگ … . غیرقانوني، یا اطفالشان غیرمشروح تلقي نخواھد شد
موجود ] دولت و كلیسا[دیگر دو قدرت … . دیگر شكنجھ بھ كار نخواھد رفت… . كیفر داده نخواھد شد

و باالخره ما جرئت . نظام سلطنتي، قدرت ملت در نظام جمھوريقدرت قانوني پادشاه در  –نخواھد بود 
  .را بر زبان آوریم» رواداري مذھبي«خواھیم كھ كرد كلمة 

او، كھ تورعي صمیمانھ . لویي بسیاري از این اصالحات را انجام داد، منھاي اصالحات مربوط بھ كلیسا
رود،  ناپذیر براي تاج و تختش بھ شمار مي بداشت و مطمئن بود كھ وفاداري كلیسا در حكم پشتیباني اجتنا

دولت وي بھ مباشر دولتي در بورگوني دستور  ١٧٧۴در ژوئیة . كرد از نفوذ ولتر احساس تأسف بسیار مي
ماري . داد كھ مراقب این بدعتگذار كھنسال باشد، و پس از مرگش بالفاصلھ ھمة اوراقش را ضبط كند

او بھ نام تانكرد گریست، و گفت آرزو   د، بھ ھنگام اجراي نمایشنامةكر آنتوانت با ولتر احساس ھمدردي مي
  .ولتر مقداري ابیات قشنگ براي او فرستاد» نویسندة آن را در آغوش بكشد؛«دارد 

وقتي دوستش تورگو ناظر كل امورمالي شد، او براي مدتي خوشبین بود؛ ولي با بركناري تورگو دربارة 
با قبول دختري بھ نام رن فیلیبرت دو . میز از نوع بدبیني پاسكال دچار آمدامور انساني بھ بدبیني یأس آ

بھ عنوان دختري  ١٧٧۵این دختر در . واریكور بھ دختر خواندگي، بار دیگر خوشوقتي خود را باز یافت
توانست براي او جھیزیھ تھیھ كند، قصد داشت او را  اش چون بھ علت فقر نمي بھ او معرفي شد كھ خانواده

ولتر او را بھ . بھ یك صعومعھ بفرستد؛ زیبایي معصومانة او در استخوانھاي پیرمرد حرارتي ایجاد كرد
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نامید، و برایش شوھري جوان و پولدار یافت بھ نام ماركي ] زیبا و خوب[» بل ابون«خانة خود برد، او را 
دیدن دلدادگان «: او نوشت. دازدواج كردند و ماه عسل خود را در فرنھ گذارندن ١٧٧٧آنھا در . دو ویلت

» .اندركارند تا یك فیلسوف كوچولو براي من درست كنند آنھا شب و روز دست. جوان من مایة مسرت است
  . این ھشتاد سالة بیفرزند از فكر پدرشدن، ولو نیابتًا، بھ وجد آمده بود

. ا براي كمدي فرانسز فرستاددر خالل این احوال، او آخرین نمایشنامة خود را بھ نام ایرنھ نوشت و آن ر
رسم این شركت بر آن بود كھ ھر نمایشنامھ را بھ ترتیب . اي ایجاد كرد مسئلھ) ١٧٧٨ژانویة (وصول آن 

یكي . قبل از نمایشنامة ولتر، دو نمایشنامة دیگر دریافت و تصویب شده بودند. قبول آن روي صحنھ بیاورد
ھر دو نویسنده فورًا . گري توسط نیكوال بارت نوشتھ شده بوداز این دو توسط ژان فرانسوا دوالآرپ، و دی

  :بارت بھ شركت نوشت. ھایشان صرف نظر كردند  از حق تقدم خود نسبت بھ اجراي نمایشنامھ

مرد «شما در شرف آن بودید كھ . یك نمایشنامة تازه توسط آقاي ولتر براي شما خوانده شده است
  دیگر: شما فقط یك كار باید انجام دھید .را مورد بررسي قرار دھید» خودخواه

تواند بھ  ولي در موردي نظیر این، چھ كسي مي. از شیوة مقرر مطلعم… من. فكر نمایشنامة مرا نكنید
اگر قرار باشد من افتخار آن را . قاعده متوسل شود؟ آقاي ولتر مانند یك پادشاه مافوق قانون قرار دارد

توانم انجام دھم آن است كھ سد راه  خود را ادا كنم حداقل كاري كھ مي نداشتھ باشم كھ در خوشي مردم سھم
. تأمین خواھد شد، نباشم» مروپ«و » زائیر«خوشي مردم، كھ مسلمًا با نمایشنامة جدیدي بھ قلم نویسندة 

ر كھ انشاءاهللا كھ نویسندة آن مانند سوفوكل تا سن صدسالگي بھ نوشتن تراژدي ادامھ دھد و انشاءاهللا ھمانطو
  .كنید، او با ھمینھا چشم از جھان ببندد شما آقایان با تحسین و كف زدن زندگي مي

وقتي خبر این امر بھ ولتر رسید، او با عالقة زیادي بھ سنجیدن جوانب این فكر پرداخت كھ بھ پاریس برود 
ي دربارة در ھر صورت، منع رسمي یا صریح. و كارگرداني اجراي نمایشنامة خود را بھ عھده بگیرد

دادند، چھ  اگر روحانیان از روي منابر خود او را مورد حملھ قرار مي. رفتن او بھ پاریس وجود نداشت
كردند او را بھ زندان باستیل بفرستد  اگر آنھا پادشاه را وادار مي. شد؟ او بھ این وضع عادت كرده بود مي

كھ اینك پایتخت نھضت روشنگري ] پاریس[دیدن مجدد شھر بزرگ . شد؟ بھ آن ھم عادت داشت چھ مي
وھشت سال پیش، این شھر  از زمان آخرین فراروي از آن، در بیست. بود بود، چقدر سروربخش مي

و عالوه بر آن مادام دني، كھ مدتھا بود از فرنھ خستھ شده بود، اغلب از ! بایستي چقدر تغییر كرده باشد مي
خود » كاخ شھري«ماركي دو ویلت حاضر شد كھ در . رداندكرد وي را با خود بھ پاریس بازگ او تقاضا مي

  !بیا: بیش از ده پیام از پاریس فریاد برداشتھ بودند. واقع در خیابان بون وسایل آسایش او را فراھم كند

ناپذیر بود، كمي  شد، تنھا آنچھ را كھ اجتناب اگر این سفر باعث مرگش مي. او تصمیم گرفت بھ پاریس برود
خدمة خانھ، مباشران مزارع، دھقانان اراضي، و كارگران ناحیة . خت، وقت مردن بوداندا جلو مي

او قول داد ظرف شش ھفتھ باز گردد، ولي آنھا با . صنعتیش زبان بھ اعتراض گشودند و اظھار تألم كردند
مھرباني رفتار طور با  غم و اندوه اطمینان داشتند كھ دیگر او را نخواھند دید؛ و كدام جانشین با آنھا ھمان

، بستگانش اطرافش جمع )١٧٧٨فوریة  ۵(كرد كھ او كرده بود؟ وقتي كاروان از فرنھ بھ راه افتاد  مي
پنج روز بعد، پس از . توانست جلو اشكھاي خود را بگیرد گریستند، و او ھم نمي شدند؛ بسیاري از آنھا مي

  .كیلومتري، او سواد پاریس را دید ۴٨٠یك سفر 

  حد پرستشستایش تا  -٢

ولتر بھ آنھا اطمینان داد كھ . در دروازة شھر، مأموران دولتي از نظر قاچاق كالسكھ را وارسي كردند
وانییر، منشي او، » .چیز قاچاق وجود ندارد آقایان، بھ ایمانم قسم، من اعتقاد دارم جز خودم در اینجا ھیچ«

  عاليدر تمام طول راه از حدا«دھد كھ اربابش  بھ ما اطمینان مي
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  ».من ھرگز او را با خلقي مطبوعتر ندیدم، و بشاشت او وجد آور بود. مند بود سالمت بھره

در اقامتگاه موسیو دو ویلت، در گوشة خیابان بون و كھ د تئاتن، در ساحل چپ رودخانة سن، اطاقھایي 
  بار انداز بھ طرف خانةاش، در امتداد  ولتر بالفاصلھ پس از پیاده شدن از كالسكھ. برایش تدارك شده بودند

كنت درخانھ . آرژانتال كھ اینك ھفتادوھشت سال داشت، بھ راه افتاد/ كنت د) در ھمان نزدیكیھا(دوستش 
ام كھ بیایم و شما  من مردن را بھ تأخیر انداختھ«: ولتر گفت. نبود، ولي طولي نكشید كھ بھ كاخ ویلت رفت

او با ھمان كلمات عادي خود، كھ دم . امدي برایش فرستادیك دوست قدیمي دیگر یادداشت خوش» .را ببینم
ام و آرزو دارم تنھا با انداختن خود بھ  من مرده وارد شده«: زد، بھ آن پاسخ داد و گفت  از مرگ مي

ماركي دو ژوكور پیام آورد كھ لویي شانزدھم از آمدن » .زانوھاي مادام الماركیز دودفان دوباره زنده شوم
سخت خشمگین است، ولي مادام دو پولینیاك نزد وي آمد كھ بھ او اطمینان دھد ماري ولتر بھ پاریس 

روحانیان مایل بودند كھ او اخراج شود، ولي یافتن ھیچ گونھ منع . آنتوانت از او حراست خواھد كرد
ي رسمي كھ مانع دیدار ولتر شود در سوابق ممكن نشد، و لویي عمل خود را بھ این محدود كرد كھ تقاضا

  .ملكھ را دایر براینكھ این نویسندة مشھور اجازة حضور در دربار را پیدا كند، رد كند

وقتي این خبر در سراسر پاریس پخش شد كھ مردي كھ آھنگ فكري قرن را تعیین كرده از تبعید طوالني 
شد كھ  ميگفتھ . خود بیرون آمده است، اطاق كاخ ویلت بھ یك دربار و جلوسگاه سلطنتي واقعي تبدیل شد

در روز یازدھم فوریھ بیش از سیصد نفر از جملھ گلوك، پیچیني، تورگو، تالران، مارمونتل، مادام نكر، 
فرانكلین با یك نوة ھفدھسالھ آمد و دعاي خیر زعیم را . مادام دو باري، و مادام دو دفان سراغ اورفتند

 –فرزند، خداوند و آزادي «: گلیسي گفتولتر دست خود را باالي سر پسر برد و بھ ان. براي او طلب كرد
وقتي كھ سیل دیدار كنندگان در روزھاي متوالي ادامھ یافت، دكتر » .این دو كلمھ را بھ خاطر بسپار

كند نھ مصالح خویش، و  ولتر اینك براساس اصول خود زندگي مي«: ترونشن بھ ماركي دو ویلت نوشت
فوریھ  ١٩این یادداشت در » .ندگي بھ پایان خواھد رسیدطولي نخواھد كشید كھ قدرتش براثر این شیوة ز

خود ولتر . منتشر شد - ظاھرًا براي اینكھ اشخاص كنجكاو را از مراجعھ باز دارد  –در ژورنال دوپاري 
اگر من بھ صورت یك «: بیني كرده بود كھ این پیروزي بھ چھ بھایي برایش تمام خواھد شد در فرنھ پیش

  ».ظرف چھار روز خواھم مردمرد دنیا زندگي كنم، 

او . بعضي از روحانیان بھ این فكر افتادند كھ جلب آشتي وي با كلیساي كاتولیك موفقیت خوبي خواھد بود
توانند در زمین تقدس یافتھ  دانست تنھا كساني كھ در آغوش كلیسا مرده باشند مي نیز بیمیل نبود، زیرا مي

 ٢٠اي كھ در تاریخ  بھ این ترتیب او از نامھ. تقدس یافتھ بودند دفن شوند؛ و ھمة گورستانھاي فرانسھ زمین
آبھ در . فوریھ توسط آبھ گوتیھ براي او فرستاده شده و طي آن از او تقاضاي مالقاتي شده بود، استقبال كرد

  آنھا مدتي صحبت كردند،. فوریھ آمد ٢١

مادام دني از آبھ تقاضا . ھ دست نیامدو تا آنجایي كھ اطالع در دست است، از این مالقات نتیجة مذھبي ب
روز بیست و پنجم بھ یك خونریزي شدید مبتال شد، و وقتي . تواند بازھم بیاید كرد برود؛ ولتر بھ اوگفت مي

. از منشي خود خواست كھ گوتیھ را احضار كند. ریخت كرد، از دھان و بیني وي خون بیرون مي سرفھ مي
خواستم بگویند آقاي ولتر ضعف  ام اجتناب كردم، زیرا نمي ستادن نامھمن از فر« :كند واگنیر اعتراف مي

دانست كھ شكاكان در پاریس  وانییر مي» .و بھ او اطمینان دادم كھ نشد آبھ را پیدا كنند. نشان داده است
د امیدوار بودند كھ ولتر در آخرین لحظھ تسلیم كلیسا نشود؛ و شاید ھم پیشگویي فردریك كبیر را شنیده بو

  ».او آبروي ھمة ما را خواھد برد«: كھ گفتھ بود

ترونشن آمد و جلو خونریزي را گرفت، ولي تا بیست و دو روز بعد ھم ولتر با آب دھان خود خون خارج 
گوتیھ صبح روز » .از شما تقاضا دارم ھرچھ زودتر بیایید«: وششم بھ گوتیھ نوشت او در بیست. كرد  مي

در . وھشتم ولتر یك اعتراف بھ ایمان بھ وانییر داد روز بیست. واب دید، و رفتبعد آمد، ولتر را در حال خ
من با پرستش خداوند، عالقھ بھ دوستان خود، بدون نفرت نسبت بھ دشنام، «این اعترافنامھ نوشتھ شده بود 

تر تقاضا ول. گوتیھ در دوم مارس بازگشت» .روم و با احساس انزجار نسبت بھ آزار و اذیت از این دنیا مي
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سولیپس، از او خواستھ  - آبھ پاسخ داد كھ ژان دو ترسا، كشیش كلیساي سن. كرد از او اعتراف گرفتھ شود
ولتر كاغذ و قلم . واگنیر اعتراض كرد. ھاي قبلي ولتر را طلب كند است قبل از شنیدن اعتراف، انكار گفتھ

  :خواست و بھ خط خود چنین نوشت

ام، در سن ھشتاد و چھار سالگي  چھار ماه اخیر دچار استفراغ خون بودهمن امضاء كنندة زیر، كھ ظرف 
سولیپس كھ خواستھ است با اعزام آقاي آبھ گوتیة  -توانم خود را بھ كلیسا بكشانم؛ و كشیش سن دیگر نمي

دارم كھ اگر خداوند مرا بھ  ام و اعالم مي كشیش بھ كارھاي نیك خود بیفزاید، من نزد او اعتراف كرده
میرم، با امید بھ این رحمت االھي كھ ھمة  ان دیگر ببرد، من با مذھب كاتولیك، كھ با آن بھ دنیا آمدم، ميجھ

. كنم ام، از خداوند و كلیسا طلب بخشش مي تقصیرھایم را ببخشد؛ و من اصوًال بھ كلیسا بیحرمتي كرده
  .، در منزل آقاي ماركي دو ویلت١٧٧٨امضا، ولتر، دوم مارس 

گوتیھ . بھ عنوان شھود این اظھاریھ را امضا كردند) یكي از برادرزادگان ولتر(ویل و آبھ مینیو آقاي ویلو
سولیپس برد، و ھردو آنھا آن را نارسا  - و كشیش سن) ھا یكي از حومھ(آن را نزد اسقف اعظم در كونفالن 

شاي رباني در مورد ولتر با این وصف، گوتیھ مقدمات آن را فراھم آورد كھ مراسم تناول ع. اعالم داشتند
ما باید . آید ام مرتبًا خون مي از سینھ«: انجام شود، ولي ولتر پیشنھاد كرد كھ این كار بھ تعویق افتد، و گفت

اي این را  معلوم نیست او با چھ روحیھ» .مواظب باشیم كھ خون من با خون خداي مھربان درھم نیامیزد
  . تگفت، از روي تورع یا از روي شوخي وشیطن

وقتي گوتیھ آن روز سراغ ولتر آمد . آالمبر، و مارمونتل بھ دیدن این بیمار آمدند/ در سوم مارس دیدرو، د
  تا طبق دستور رؤساي خود اعترافي كمتر دو پھلو ومشروحتر بھ دست آورد،

ھر بار  گوتیھ چند بار مراجعھ كرد، ولي. تواند او را بپذیرد بھ او گفتھ شد حال ولتر طوري است كھ نمي
اي  سولیپس نامھ -در چھارم مارس ولتر بھ كشیش كلیساي سن. محافظ سویسي، بیرون در، او را رد كرد

مارس كشیش بھ  ١٣در . نوشت و ازاینكھ با یك مأمور دون رتبھ سروكار داشتھ است، پوزش خواست
در ھمین احوال . ت نیامدحضور ولتر پذیرفتھ شد، ولي ظاھرًا از این دیدار جز تبادل تعارفات چیزي بھ دس

  .كرد نیرویش روبھ بازگشت است؛ و تورعش روبھ نقصان گذارد خونریزیھا بند آمدند، و ولتر احساس مي

این . فرنسھ اجرا شد تقریبًا ھمة درباریان از جملھ ملكھ بھ دیدن آن رفتند –مارس ایرنھ در تئاتر  ١۶در 
انگیز براي مردي ھشتاد و  ھذا بھ عنوان اثري حیرت نمایشنامھ ھمسطح كارھاي معمولي ولتر نبود، مع

داد در اجراي آن حضور یابد،  ولتر، كھ وضع مزاجش اجازه نمي. چھار سالھ مورد تحسین قرار گرفت
در تاریخ ھفدھم یك ھیئت نمایندگي تبریكات . شد العمل تماشاگران مطلع مي از عكس –پرده بھ پرده  –مرتبًا 

كرد كھ براي سواري  مارس او بھ قدركافي احساس بھبود مي ٢١تا . او ابالغ كرد فرھنگستان فرانسھ را بھ
اش بود،  بیرون برود، از سوزان دو لیوري، ماركیز دو گوورنھ، كھ شصت و سھ سال پیش از آن رفیقھ

  .دیدن كرد و روز بیست و ھشتم از تورگو دیداري بھ عمل آورد

عدازظھر آن روز وي براي حضور در یك جلسة فرھنگستان ب. مارس عالیترین روز زندگیش بود ٣٠روز 
ھمینكھ »  :دنیس فون ویزین، یك نویسندة روسي كھ در آن وقت در پاریس بود، نوشت. بھ موزة لوور رفت

زدند تا خود  او سواره از خانة خود خارج شد، كالسكھ توسط جمعیتي بیپایان كھ مرتبًا برایش كف مي
آالمبر با سخناني / د» .اعضاي فرھنگستان براي استقبال از او بیرون آمدند ھمة. فرھنگستان ھمراھي شد

ولتر را در صندلي ریاست فرھنگستان جاي دادند و با . از او استقبال كرد كھ اشك بھ چشمان پیرمرد آورد
پس . شد، بھ ریاست فرھنگستان برگزیدند اي كھ از آوریل شروع مي تحسین و ھورا، براي دورة سھ ماھھ

اش بدرقھ كردند، و كالسكھ سپس بدشواري از میان جمعیتي عظیم كھ مرتبًا  از پایان جلسھ او را تا كالسكھ
  .فرانسھ رفت –بھ تئاتر » زنده باد ولتر«كرد  فریاد مي
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او بھ طرف لژي . وقتي او وارد تئاتر شد، ھم تماشاگران و ھم بازیگران براي استقبال از وي برپا خاستند
مردم از او . مادام دني و ماركیز دو ویلت در آن بھ انتظار وي بودند، و پشت سر آنھا نشسترفت كھ 

یك بازیگر نزد ولتر رفت و تاج گلي روي سر . او میان خانمھا نشست. تقاضا كردند بیشتر جلو چشم بیاید
را قبول ولتر آن را برداشت و روي سرماركیز گذاشت؛ ماركیز اصرار داشت خود وي آن . او گذاشت

دورد بر «، »!درود بر ولتر«: گفتند رسید كھ مي كند، از میان تماشاگران صداھایي بھ گوش مي
گریم، » !افتخار بر مدافع كاالس«، »!آموزد افتخار بر فیلسوفي كھ فكر كردن را بھ افراد مي«، »!سوفوكل

ومي، بیش از بیست دقیقھ این شور و شوق، این از خود بیخودي عم»  :كھ خود شاھد این وضع بود، گفت
  ».طول كشید

در پایان نمایشنامھ، تماشاگران خواستار آن شدند كھ نویسنده چند . ایرنھ براي ششمین بار اجرا شد. سپس
بازیگران یك نیم تندیس ولتر را از . پرده بار دیگر باال رفت. ولتر موافقت كرد. اي برزبان آورد  كلمھ

در این ھنگام مردم تاجھاي گل بر آن نھادند، . نمایش قرار داده بودندسرسراي تئاتر آورده و روي صحنة 
  :آمیز، بھ این مضمون، براي ولتر خواند و مادام وستریس، كھ نقش ایرنھ را ایفا كرده بود، ابیاتي تحسین

  در پیش چشمان مسحور پاریس،

  در این روز، اظھار ارادتي را

  ران دیگركھ نسلھاي سختگیر آینده از یك دوران تا دو

  .آن را تأیید خواھند كرد، بپذیر

  نھ، تو نیازي نداري

  كھ بھ ساحل تیره برسي،

  تا بھ افتخار فناناپذیري

  .نایل شوي

  ولتر، تاجي را كھ بھ تو عرضھ شده، بپذیر؛

  داشتن استحقاق دریافت آن،

  دھد، بھ حال كھ فرانسھ آن را مي

  .زیباست

زدن و تحسین، ولتر صندلي  در ضمن كف. این كار انجام گرفت تماشاگران خواستار تكرار ابیات شدند، و
اش  او را در میان صفوف پرشور و شوق مردم بھ كالسكھ. ھمھ برایش راه گشودند. خود را ترك گفت

ران را وادار كردند كھ آھستھ براند، و جمعیتي كالسكھ را تا  مشعلھایي آوردند، كالسكھ. راھنمایي كردند
تا آنجا كھ اطالعي در دست است، در تمام تاریخ ادبیات فرانسھ تا آن زمان ھرگز . ردكاخ ویلت ھمراھي ك

  .اي رخ نداده بود چنین صحنھ

این مرد شھیر سالخورده چنان الغر اندام «: لوبرن، كھ شاھد ھمة این جریانات بود، نوشت –مادام ویژه 
ترونشن بھ او اندرز داد ھرچھ . ھ او بزندورنجور بود كھ من ترسیدم اینگونھ احساسات شدید لطمة مھلكي ب
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ولتر، . زودتر بھ فرنھ بازگردد؛ مادام دني از دایي خود تقاضا كرد كھ پاریس را اقامتگاه خویش قرار دھد
او مردم پاریس رابھ عنوان شادابترین، مؤدبترین، . كھ از بادة استقبال سرمست شده بود، با او ھمعقیده شد

باشند،  ھا، وسایل سرگرمي، و ھنر مي ترین مردم دنیا، كھ داراي بھترین سلیقھ روشنفكرترین، و با گذشت
طولي نكشید كھ او سواره در . را فراموش كرد» ھا رجالھ«براي یك لحظھ موضوع . مورد تمجید قرارداد

ترونشن از این امر سخت . اي خرید آوریل خانھ ٢٧در . گشت پاریس این سو و آن سو دنبال خانھ مي
. ام تر ندیده كس را از او دیوانھ ام، ولي ھیچ من در زندگي احمقھاي بسیاري دیده«: ني شده بود و گفتعصبا

  ».كند كند كھ یكصد سال عمر مي او تصور مي

  فراماسونھا برده شد، و بدون اینكھ مكلف باشد» لژ نھ خواھر«آوریل ولتر بھ  ٧در 

یك تاج گل برسرش گذاردند، و رئیس لژ نطقي . ھ شدمراحل مقدماتي عادي را طي كند، بھ عضویت پذیرفت
اید كھ اعضاي   ولي شما باني یك اجتماع كامل بوده. كنیم بھ برادران خود كمك كنیم ما سوگند یاد مي»  :كرد

شما، برادر بسیار محبوب، حتي پیش از اینكھ . پرستند، و غرق در نیكوكاریھاي شما ھستند آن شما را مي
اید و پیش از آنكھ قول دھید تعھدات یك فراماسون را بھ جا  رآیید، یك فراماسون بودهرسمًا بھ عضویت د

ژوزف  - روز یازدھم او از مادام دو دفان در اقامتگاھش در صومعة سن» .اید آورید، آنھا را انجام داده
، ولي در روز مادام صورت ولتر را با دستان بیناي خود لمس كرد و در آن تنھا استخوان یافت. بازدید كرد

ھشتادوچھار سال دارد، و من واقعًا فكر . او مانند ھمیشھ باروح است»  :دوازدھم بھ ھوریس والپول نوشت
او . اند مند است و ھیچ یك از این حواس ضعیف نشده از ھمة حواس خود بھره. كنم او ھرگز نخواھد مرد مي

ھا خبر دیدار او را  ھنگامي كھ راھبھ» .ستموجودي منحصر بھ فرد و در حقیقت خیلي ھم از آن واالتر ا
شنیدند، ماركیز را بھ خاطر ھتك حرمت نسبت بھ آستانشان، با حضور مردي كھ ھم بھ وسیلة كلیسا و ھم 

  .بھ وسیلة دولت محكوم شده است، مورد حملھ قرار دادند

لیل از رسالھ بھ دكتر اي بود كھ آبھ د موضوع بحث ترجمھ. آوریل او بار دیگر بھ فرھنگستان رفت ٢٧در 
او . اش تحسین كرد ولتر اصل اثر را خوانده بود، و از آبھ بھ خاطر ترجمھ. آرباثنت، نوشتة پوپ، كرده بود

این فرصت را مغتنم شمرد و پیشنھاد كرد كھ فرھنگ زبان فرھنگستان مورد تجدید نظر قرار گیرد تا زبان 
مھ،  ٧در . اي یافتھ بودند، غنیتر شود عمال قابل مالحظھرسمي و مجاز با صدھا لغات جدیدي كھ موارد است

او حاضر شد كھ تصدي تنظیم ھمة كلماتي . با طرحي براي فرھنگ لغات جدید، بھ فرھنگستان باز گشت
شدند بھ عھده بگیرد، و پیشنھاد كرد كھ ھریك از اعضا تنظیم یكي از حروف  شروع مي Aرا كھ با حرف 

: سپاسگزاري كرد؛ ماركي دوشاستلو پاسخ داد» بھ نام الفبا«ن جلسھ، او از آنھا در پایا. را برعھده بگیرد
آن شب وي بھ طور ناشناس در برنامة نمایش آلزیر اثر خودش » .كنیم و ما بھ نام ادبیات از شما تشكر مي«

در ولتر بھ نحوي مسموع . در پایان پردة چھارم تماشاگران براي الریو بازیگر كف زدند. شركت كرد
تماشاگران او را شناختند، و مدت چھل و پنج دقیقھ » !آه، مرحبا«تحسین شركت كرد و فریاد برآورد 

  .مارس تجدید شد ٣٠  العادة  ھیجان فوق

شاید اوكار خوبي كرد كھ بھ جاي در خلوت خزیدن بھ منظور بھ دست آوردن چند روز دردناك دیگر، از 
او با چنان حرارتي برروي طرح خود براي یك . سالمت خود لذت بردھاي زندگي بھ بھاي  آن آخرین ھفتھ

توانست   كھ شبھا نمي –فنجان  ٢۵گاھي روزي  –خورد  قدر قھوه مي كرد و آن فرھنگ جدید لغات كار مي
عناصر . در خالل این احوال، ضیق مجرایش بدتر، و دفع ادرار برایش دردناكتر و ناقصتر شد. بخوابد

دوك دو ریشلیو . بایستي دفع شوند وارد خونش شدند و میزان اوره را در خون باال بردند زھرآگیني كھ مي
  یك محلول تریاك برایش فرستاد و

بالفاصلھ یك   ولتر، كھ دستور مصرف آن را اشتباه فھمیده بود،. آن را بھ عنوان یك مسكن توصیھ كرد
صورتش از رنج مسخ شده . ول كشیدساعت ط ۴٨و دچار ھذیاني شد كھ ) مھ١١(بطري آن را سركشید 

زد،  ترونشن احضار شد و تسكیني در عذابش فراھم كرد، ولي مدت چند روز ولتر یك كلمھ حرف نمي. بود
  .تقاضا كرد او را بھ فرنھ بازگردانند، ولي دیگر خیلي دیر بود. توانست غذایش را بخورد و خودش نمي
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وي آمدند و حاضر شدند مقدمات طلب آمرزش از طرف سولیپس نزد  –گوتیھ و كشیش سن  مھ آبھ ٣٠در 
كلیسا را فراھم آورند، مشروط بر اینكھ ولتر بھ اعتراف قبلي خود بھ داشتن ایمان، اعتقاد بھ الوھیت مسیح 

بھ نام «: یك داستان تأیید نشده، كھ توسط كوندورسھ نقل شده، حاكي است كھ ولتر فریاد برآورد. را بیفزاید
بگذارید من در »  :الآرپ پاسخ ولتر را چنین گزارش داد» !بھ آن مرد با من صحبت نكنیدخداوند، راجع 
كشیشان مشاعر ولتر را : شود پذیرفت دنوارسر شرحي را كھ معموًال در این مورد داده مي» .آرامش بمیرم

یلسوف آكنده ترونشن مدعي بود كھ آخرین ساعات عمر ف. رفتند  مختل یافتند و بدون طلب آمرزش براي او،
آرامش ابدي، آن شب ساعت یازده بھ سراغش . العاده و فریادھاي آمیختھ با ھیجان شدید بود  از درد فوق

  .آمد

كرد از دفن جسد عمویش در یكي از گورستانھاي پاریس امتناع خواھد شد، آن  بیني مي آبھ مینیو، كھ پیش
- كیلومتر بھ صومعة سلیر در دھكدة رومیي ١٨٠اي جاي داد و با آن حدود  را بھ طور عمودي در ارابھ

در آنجا یك كشیش محلي مراسم متداول مذھبي را دربارة جسد، بھ عمل آورد، بر آن نماز . سن رفت-سور
  . میت گذارد، و اجازه داد كھ آن را در زیرزمین كلیسا دفن كنند

. لتر منع داشتدستوري كھ از طرف لویي شانزدھم صادر شده بود مطبوعات را از ذكر مرگ و
فرھنگستان فرانسھ از راھبان فرقة فرانسیسي خواست كھ براي این مرده مراسم قداس بھ جا آورند، كسب 

فردریك كبیر، بھ عنوان یك شكاك در مورد یك شكاك دیگر، ترتیبي داد كھ مراسم . اجازة الزم ممكن نشد
مدحي پرحرارت براي دوست و دشمن قداس براي ولتر در یك كلیساي كاتولیك در برلین اجرا شود؛ و 

  :براي فرھنگستان برلین خوانده شد، كاترین بزرگ بھ گریم نوشت ١٧٧٨نوامبر  ٢۶خود سرود كھ در 

ام كھ ھرگز آنھا را ندیدم؛ آنھا مرا دوست داشتند، و من بھ آنھا احترام  من دو مرد را از دست داده
این دو، خصوصًا نفر اول، ھمپایة خود و شاید ھرگز از براي مدتھاي مدید . ولتر و لرد چتم –گذاشتم  مي

كنند اورا  چند ھفتة پیش، ولتر مورد تعظیم عموم قرار گرفت، و اینك جرئت نمي. خود برتر نخواھند یافت
چرا شما بھ نام من جسد او را تحویل نگرفتید؟ . نخستین نفر در میان ملت خود! چھ مردي. بھ خاك بسپارند
. اگر امكان دارد… . شد او صاحب باشكوھترین گور مي. فرستادید مومیایي شده نزد من ميشما باید آن را 

  .من بھاي خوبي بھ وراثش خواھم پرداخت. ھایش، را بخرید كتابخانھ و اوراقش، از جملھ نامھ

  .لیور براي كتابخانة او، كھ بھ ارمیتاژ در سن پطرزبورگ حمل شد، دریافت داشت ١٣۵,٠٠٠مادام دني 

، بھ دستور مجلس مؤسسان انقالب، استخوانھاي ولتر از صومعة سلیر برداشتھ، بھ پاریس ١٧٩١ر ژوئیة د
كھ كمي بعد پانتئون نام (حمل، و در پاریس با تشییع باشكوھي در شھر مواجھ، و در كلیساي سنت ژنویو 

در مھ . نامگذاري شد» ركھ دو ولت«رسمًا بھ نام » كھ د تئاتن«در ھمان سال، . بھ خاك سپرده شد) گرفت
اي از مرده دزدان مذھبي در نھان استخوانھاي ولتر و  ، در دوران بازگشت خاندان بوربون، عده١٨١۴

داني بزرگ در بیرون پاریس  اي جا دادند، و در یك زبالھ آنھا را در كیسھ. روسو را از پانتئون بیرون بردند
  .ستاینك از آنھا اثري بھ جاي نمانده ا. دفن كردند

  تأثیر ولتر -٣

. آغاز شد؛ و امروز تقریبًا جنبة جھاني دارد) ١٧١٨(ھاي ضد كلیسایي نمایشنامة اودیپ  تأثیر ولتر با جنبھ
كاترین دوم، یوزف دوم،   فردریك دوم،: ایم ھاي این تأثیر، حتي در مورد سالطین، بوده  ما شاھد جلوه

پادشاه اسپانیا از طریق آراندا، و ژوزف دوم پادشاه گوستاو سوم، و بھ میزاني كمتر، كارلوس سوم، 
در دنیاي فكري دویست سال اخیر، تنھا نفوذ روسو و داروین با آن برابري داشتھ . پرتغال از طریق پومبال

  .است
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در حالي كھ تأثیر اخالقي روسو بھ سوي رقت قلب، احساسات، واعادة زندگي خانوادگي و وفاداري در 
یش داشت، تأثیر اخالقي ولتر بھ سوي انسانیت و عدالت، بھ سوي تزكیة قوانین و زندگي زناشویي گرا

او بیش از ھر فرد دیگر باعث تحریك . رسوم فرانسھ از مفاسد قضایي و بیرحمیھاي وحشیانھ متمایل بود
 براي احساس تأثیر. رود اي بود كھ از جملھ نكات مثبت قرن نوزدھم بھ شمار مي آن نھضت بشر دوستانھ

ولتر برادبیات تنھا الزم است كھ ویالنت، كلگرن، گوتھ، بایرن، شلي، ھاینھ، گوتیھ، رنان، و آناتول فرانس 
ھاي گیبن بھ صورتي كھ موجود است، امكانپذیر نبود؛ و  گیري نوشتھ بدون ولتر شكل. را بھ خاطر آوریم

ومتھا توجھ كمتري معطوف، و بھ رشد تاریخنویسان بھ پیشقدمي و الھام وي در اینكھ بھ جنایات افراد و حك
  .و توسعة دانش، اخالقیات، آداب، ادبیات، و ھنر توجھ بیشتري شود، معترف بودند

ولتر در بھ راه افتادن انقالب فرانسھ بھ این نحو سھیم بود كھ احترام طبقات روشنفكر را نسبت بھ كلیسا، و 
الشعاع نفوذ  نفوذ سیاسي ولتر تحت ١٧٨٩بعد از  ولي. اعتقاد اشراف را بھ حقوق فئودالي خود ضعیف كرد

ھاي مردم نظر  كار بود، بیش از حد نسبت بھ توده ولتر بیش از حد محافظھ. سیاسي روسو قرار گرفت
حقارت آمیز داشت، و بیش از حد ارباب بود؛ روبسپیر او را قبول نداشت؛ و مدت دو سال قرارداد 

او بعدھا در . ارت این دو نفوذ را بھ ترتیب عادي آنھا احساس كردبوناپ. اجتماعي كتاب مقدس انقالب بود
  من تا»  :خاطرات خود گفت

ھنگامي كھ شانزدھسالھ شدم، حاضر بودم بھ خاطر روسو با دوستان ولتر بجنگم، ولي امروز عكس آن 
ھمیشھ او مردي است . آید خوانم، بیشتر از او خوشم مي ھرچھ بیشتر آثار ولتر را مي… . صادق است

ھاي ولتر   بعد از بازگشت خاندان بوربون، نوشتھ» .گاه متعصب خشك نیست  معقول؛ ھیچ وقت شیاد، و ھیچ
. بھ صورت ابزار فكري طبقة متوسط علیھ نجیبزادگان و روحانیان، كھ تجدید حیات یافتھ بودند، درآمدند

طي آن دوازده سال، بیش . رسیدنددوازده طبع از مجموعة آثار ولتر بھ چاپ  ١٨٢٩و  ١٨١٧میان سالھاي 
جھاد كمونیستھا تحت رھبري ماركس و انگلس بار دیگر . از سھ میلیون جلد از آثار ولتر بھ فروش رفتند

بھ بعد، از نظر سیاسي، بیشتر  ١٨۴٨بھ طور كلي نھضتھاي انقالبي از . رھبري را بھ روسو بخشید
  .اند تا روسو ي بیشتر از ولتر پیروي كردهاند تا ولتر، و از نظر مذھب رو روسو بوده دنبالھ

براثر افكار او و ھمكارانش، فرانسھ . عمیقترین و بادوامترین تأثیر ولتر بر معتقدات مذھبي بوده است
شاید این یكي . دوران اصالح دیني را نادیده گرفت، و مستقیمًا از رنسانس بھ سراغ جنبش روشنگري رفت

. چنین خشونتبار بود وجریان امور در مورد آیین پروتستان متوقف نشد از دالیلي است كھ چرا این تحول
كردند كھ این نھضت رویھمرفتھ اصالحي بود  بعضي از طرفداران پرحرارات روشنگري احساس مي

عمیقتر از آنچھ كھ لوتر وكالون انجام داده بودند، زیرا این نھ تنھا با قدرت بیش از حد كشیشھا و خرافات، 
ولتر ھمة انواع . معتقدات فوق طبیعي، بھ معارضھ برخاستھ بود  د احساس مسیحیت، حتي ھمةبلكھ با خو

افكار ضد روحانیت را در یك ندا جمع كرد و با روشني بیان، تكرار، و ظرافت طبع بھ آنھا نیروي اضافي 
. ن كرده استرسید كھ او معبدي را كھ در آن پرورش یافتھ، ویرا بخشید؛ و براي مدتي چنین بھ نظر مي

فرانسھ بھ سوي خداپرستي مؤدبانھ یا الحاد » فیلسوفان«طبقات روشنفكر در سراسر قلمرو مسیحیت توسط 
كرد كھ  گوتھ احساس مي. پنھاني سوق داده شدند، در آلمان، جوانان نسل گوتھ عمیقًا تحت تأثیر قرار گرفتند

در » .د، و شاید تمام ادوار، تلقي خواھد شدولتر ھمیشھ بھ عنوان بزرگترین فرد در ادبیات دوران جدی«
نفوذ  –گادوین، پین، مري وولستنكرافت، بنتم، بایرن، و شلي  –انگلستان اقلیتي مركب از افراد برجستھ 

ولتر را احساس كردند، ولي بر روي ھم افكار خداپرستان انگلیسي بھ او پیشدستي كرده و فشار ضربة او 
كردند كھ ھیچ اندیشمند با فرھنگي بھ مذھبي  جنتلمنھاي انگلیسي احساس مي را گرفتھ بودند؛ عالوه بر آن

در امریكا . ور نخواھد شد دھد حملھ كھ چنین تسكین آرامبخشي بھ طبقات ضعیفتر و جنس ضعیفتر مي
در آنجا و در انگلستان نفوذ داروین و علم . پدران بنیانگذار استقالل تقریبًا ھمگي مریدان ولتر بودند

الشعاع قرار داده است؛ و در  زدن بھ معتقدات مذھبي، نفوذ ولتر را تحت شناسي جدید در زمینة لطمھ تزیس
عصر خود ما االھیات مسیحي بیش از ھمھ از توحش بینظیر جنگلھاي ما، و از بیپرواییھاي پیروزمندانة 

  .بیند ند لطمھ ميشو ور مي علوم ما كھ بھ آسمانھایي كھ زماني مسكن خدایان و قدیسان بود حملھ
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ما آن رواداري مذھبي را كھ اینك بھ وضعي متزلزل در اروپا و امریكاي شمالي حكمفرماست، بیش از 
مردم پاریس بھ ولتر نھ بھ چشم یك نویسندة كتابھاي بسیار مھم، بلكھ بھ . ھركس دیگر، مدیون ولتر ھستیم

كرد بھ اتھاماتي  چ دادگاھي در اروپا جرئت نميبعداز ولتر، ھی. نگریستند عنوان مدافع كاالس و سیروان مي
كاالس را محكوم كرده بودند، بدن كسي را در روي چرخ شكنجھ درھم  نظیر اتھامات و شھادتھایي كھ ژان 

ھاي آنھا كمك  شدند، ولي خاكستر آنھا بھ گسترش اندیشھ كتابھایي مانند امیل ھنوز منع و سوزانده مي. شكند
اگر، ھمان . بھ نقصان گذارد، تا اینكھ بھ طور تلویحي بھ شكست اعتراف كرد سانسور مذھبي رو. كرد

رسد، اطفال ما ناچار شوند بار دیگر مبارزه بھ خاطر آزادي فكر را از  طور كھ ممكن بھ نظر مي
یك  در این كتابھا، آنھا. سرگیرند، بگذارید آنھا الھام و مایة تشویق خود را در نودونھ جلد كتاب ولتر بیابند

  .صفحة بیروح و خستھ كننده ھم نخواھند یافت

II – ١٧٧٨- ١٧۶٧: پایان سخن دربارة روسو  

  روح سرگردان -١

در حالي وارد فرانسھ شد كھ تقریبًا  ١٧۶٧مھ  ٢٢روسو پس از توقف غمبار خود در انگلستان، در 
شد،  ترز بھ او گفتھ مياو از خوشامدي كھ در شھرھاي مسیر خودش و . سالمت عقلش بھ پایان رسیده بود

كرد، و ھنوز از نظر قانوني  ژوزف رنو مسافرت مي -با آنكھ با نام مستعار ژان. تسالي خاطري یافت
علیھ وي مقرر شده بود، با این وصف شناختھ شد و مورد عزت و  ١٧۶٢مشمول نفي بلدي بود كھ در 

» شراب شھر«د، و سایر شھرھا برایش اي كر شھر آمین از او استقبال پیروزمندانھ. احترام قرار گرفت
  .خود را فرستادند

، كھ بھ اوحق »پدر«نخست، میرابو . مأوایي بر او عرضھ داشتند –ھمگي نجیبزاده  –فرانسویان بسیاري 
مودون در نزدیكي پاریس  - سو - خواھد انتخاب كند؛ روسو فلوري  داد میان بیست ملك، ھر كدام را كھ مي

روسو فرار كرد و نزد . خواست كھ كتابھایش را بخواند ن ماركي مرتبًا از او ميولي ای. را انتخاب كرد
ژوئن  ٢١(لوشاتو در نزدیكي ژیزور پناه گرفت  –فرانسوا دو بوربون، پرنس دو كونتي، درتري  –لویي 

پرنس ھمة قصر را در اختیار ژان ژاك گذاشت، و حتي موسیقیداناني فرستاد تا برایش موسیقي ). ١٧۶٧
كرد كھ  او تصور مي. روسو این كار را در حكم تھمتي بھ سالمت عقل خود، تعبیر كرد. یم بنوازندمال

حقیقت ھم . اند با ولتر، و گریم در توطئھ علیھ وي ھمدست شده) رفیقة پرنس(شوازول و كنتس دو بوفلر 
سوخت و با خاك یكسان  ١٧۶٨ژانویة  ٢٩این بود كھ ولتر او را متھم كرده بود كھ تئاتر ژنو را، كھ در 

بسیار . نگرند روسو عقیده داشت كھ ھمة مردم ژیزور بھ او بھ چشم یك جنایتكار مي. شد، آتش زده است
  اي نوشت و از او تقاضا كرد كھ شوراي ژنو را مایل بود بھ ژنو بازگردانده شود، و بھ شوازول نامھ

نامة رسمي برایش  شوازول یك اجازه. بران كندوادارد صدماتي را كھ در گذشتھ بھ وي وارد آورده بودند ج
فرستاد كھ ھركجا در فرانسھ مایل باشد سفر كند، و ھرطور مایل باشد از فرانسھ خارج شود و بھ آن باز 

اي نوشت و پرسید آیا بھ  در این ھنگام روسو بھ فكر افتاد بھ انگلستان بازگردد؛ او بھ دونپورت نامھ. گردد
  ».مسلمًا«: دونپورت پاسخ داد. شد بار دیگر خانة واقع در ووتن را اشغال كنداو اجازه داده خواھد 

از آنجا گریخت و ترز را بھ خاطر  ١٧۶٨روسو، كھ در تري بر جان خویشتن بیمناك شده بود، در ژوئن 
با كالسكة عمومي بھ لیون رفت و در آنجا مدتي نزد خویشان دانیل . سالمت خودش در قصر باقي گذارد

بھ وي در سویس پناه داده بود، زندگي كرد؛ ولي طولي نكشید كھ در مسافرخانة  ١٧۶٢، كھ در سال روگن
در آنجا روي در اطاقش صورتي از كساني . دوفینھ عزلت گزید -آن –در بورگوئن » چشمة طالیي«

تقبال كرد، و دنبال ترز فرستاد، از او باشادي و اشك اس. نوشت كھ معتقد بود علیھ وي مشغول توطئھ ھستند
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در  ١٧۶٨اوت  ٣٠این كار طي تشریفاتي غیر كلیسایي در . باالخره تصمیم گرفت با او ازدواج كند
  .مسافرخانھ انجام شد

در آنجا وي . آنھا بھ یك خانة دھقاني در موكن در نزدیكي گرنوبل نقل مكان كردند ١٧۶٩در ژانویة 
ت، و حرارت اعصاب خود را با گیاھشناسي كاھش نوش صفحات آخرین و نیمھ مجنونانة اعترافات را مي

خود او بھ روماتیسم و بھ . یافت ترز تحمل خلق و خوي او را بھ نحوي روزافزون مشكل مي. داد مي
این تازه مزدوجین نزاعي چنان شدید . آیند مبتال بود مي» تغییر زندگي«بیماریھاي مبھمي كھ گاھي ھمراه 

اي گذاشت كھ در آن بھ وي  ني گیاھشناختي شد، و براي ترز نامھكردند كھ روسو عازم یك سفر طوال
وقتي كھ او بازگشت و دید ترز منتظر ). ١٧۶٩اوت  ١٢(اندرز داده شده بود وارد یك صومعھ شود 

ھاي ترز را از خود دور كرده بود،  در این ھنگام روسو ازاین امر كھ بچھ. اوست، عشقشان تجدید شد
روسو » .مردي خوشبخت است كھ بتواند اطفال خود را زیرنظر خویش بارآورد«عقیده داشت . متأسف شد

شیرینترین شیوة زندگي كھ امكان دارد وجود داشتھ باشد، شیوة زندگي «: بھ یك مادر جوان نوشت
ھیچ چیز چون خانوادة ما و اطفال ما معرفي نیرومند و مداوم كیفیات و چگونگي ما … . خانوادگي است

آورم كھ  بركساني ترحم مي… گویم خانم، من كھ دربارة خانواده و اطفال سخن ميولي، … . نیست
دارد؛ اگر صرفًا بدطالع باشند، برآنھا رحم  سرنوشت پرخشونتشان آنھا را از چنین سعادتي محروم مي

  »!آورم، و اگر گناھكار باشند، رحمي بیشتر مي

ترز تقاضا داشت بھ پاریس . بادھا سخت بود تحمل زمستان موكن در یك خانة دھقاني و در معرض انواع
  یك ماه مطبوع در لیون گذراندند،. این زوج سرگرداني خود را از سرگرفتند ١٧٧٠آوریل  ١٠در . بروند

كھ در آن اپرت روسو بھ نام غیبگوي دھكده بھ عنوان قسمتي از جشني كھ بھ افتخارش برپا شده بود اجرا 
بھ پاریس  ١٧٧٠ژوئن  ٢۴دیژون، مونبار و او سرگذشتند و سرانجام در  خرده از آنھا آھستھ و خرده. شد

  در طبقة چھارم اقامتگاه. رسیدند

واقع ) كھ اینك بھ نام خیابان ژان ژاك روسو معروف است(اسپري در خیابان پالتریر  - قبلیش در ھتل سنت
  .ھاي شھر، چند اطاق گرفتند در یكي از پرسروصداترین محلھ

كرد، و  برداري مي ده و بي سروصدایي داشت، براي كسب درآمد از نتھاي موسیقي نسخھروسو زندگي سا
او نامة اظھار ارادت خود را بھ ) ١٧٧١سپتامبر  ٢١(در این ھنگام . پرداخت بھ مطالعة گیاھشناسي مي

؛ پرنس وقتي معلوم شد كھ او در پاریس است، دوستان قدیم و سرسپردگان تازه بھ دیدنش آمدند. لینھ نوشت
، گرتري و گلوك براي )كھ بھ او مأوایي در امالك خود در نزدیكي بروكسل عرضھ داشت(دو لیني 

آرنو خواننده، گوستاو ولیعھد سوئد، و نویسندگان  نویس، سوفي صحبت دربارة موسیقي، گولدوني نمایش
و آنچھ را كھ ولتر ا ١٧٧٧در سال . پیر –ھانري برناردن دو سن  –ژوزف دوسو وژاك  -جوان مانند ژان

. بھ دست آورد –یعني دیداري از امپراطور یوزف دوم  –بھ آن چشم دوختھ و موفق بھ كسب آن نشده بود 
رفت، خصوصًا  حق ورود آزادانة وي بھ اپرا بھ عنوان یك آھنگساز بھ وي اعاده شد، او گاھي بھ آنجا مي

كھ اینك شصت سال داشت ظریف اندام،  پیر او را –برناردن دوسن . ھاي گلوك براي شنیدن برنامھ
اندوه عمیق در چین و چروكھاي پیشاني، و بشاشیتي نافذ … پیشاني بلند و چشماني پر از آتش«متناسب، با 

  .توصیف كرد» و حتي نیشدار

مبني بر ننوشتن كتاب داده بود، بر اثر نیش حمالت مداوم  ١٧۶٢روسو باوجود قولي كھ در سال 
او براي پاسخ بھ این حمالت وھمة شایعات خصمانة . كھ دوباره دست بھ قلم ببرد دشمنانش، تحریك شد

این كتاب ) ١٧٧٠نوامبر (در این ھنگام ). ١٧۶۵(پاریس و ژنو دست بھ كار نوشتن اعترافات شده بود 
تكمیل شده بود و با آنكھ روسو ھنوز مایل نبود آن را بھ طور كامل منتشر كند، مصمم شد كھ بعضي از 

بھ این ترتیب، او در ماه . سمتھاي آن را كھ با این حمالت مرتبط بودند در پاریس بھ اطالع عموم برساندق
عمل خواندن . دسامبر در اطاق خود قطعات بلندي از بزرگترین كتاب خود را براي دوسو و دیگران خواند

او یك جلسة  ١٧٧١ر مھ د. ھفده ساعت طول كشید و تنھا دو وعده غذاي عجوالنھ رشتة آن را قطع كرد
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اگمون، ماركیز دو مم، وماركي دو / اگمون، پرنس پینیاتلي د/ دیگر براي قرائت در برابر كنت و كنتس د
  :طلبي آتشین بھ این شرح پایان داد او مطالب خود را با یك مبارزه. ژوینیھ تشكیل داد

ام چیزھایي شنیده است، حتي اگر  ھاگر كسي برخالف آنچھ ھم اكنون اظھار داشت. ام من حقیقت را نوشتھ
این چیزھا یك ھزار بار بھ اثبات برسند، او افترا و كذب شنیده است؛ و اگر او از بررسي و تطبیق آنھا با 

من بھ سھم خود . ام، امتناع ورزد، او دوست عدالت یا حقیقت نیست من بھ طور كامل، مادام كھ من زنده
دارم كھ ھركس، حتي بدون اینكھ آثار مرا خوانده باشد، با چشمان  يعلنًا و بدون كوچكترین ترس اعالم م

خود طبیعت و كیفیات اخالقي، طرز رفتار، تمایالت، خوشیھا، و عادات مرا مورد بررسي قرار دھد و مرا 
  .دار را خواھد داشت شخصي فاقد شرافت تشخیص دھد خودش كسي است كھ استحقاق چوبة

  ادند، از احساسات شدیدش استنتاج كردند كھ او بھ مرزآنھایي كھ بھ مطالب وي گوش د
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ژان ژاك بلند طبع و با «دوسو سوءظنھا و اتھامات متقابل روسو را براي . شود اختالل فكري نزدیك مي
مستمعین دیگر ماحصل این مجالس . ناشایست اعالم داشت؛ این انتقاد باعث ختم دوستي آنان شد» فضیلت

یافتند كھ روسو آنھا را  ميقرائت را بھ سالونھاي پاریس بردند، و بعضي از صاحبان روحھاي حساس در 
:اپینھ بھ رییس پلیس نوشت/ مادام د. مورد ھتاكي قرار داده است

ھاي خود را  اش دیروز صبح با شما صحبت كردم نوشتھ باید بار دیگر شما را مطلع كنم شخصي كھ درباره
یك افترا استفاده چون او از این اشخاص بھ عنوان رازداران . براي آقایان دورا، دو پزه، و دوسو خواند

كنم كھ شما باید  من احساس مي. كند، شما این حق را دارید كھ نظر خود را در این باره بھ او اعالم دارید مي
با مالطفت كافي با او صحبت كنید تا او شكوه و شكایت نكند، ولي صحبتتان باید بھ قدر كافي محكم باشد تا 

از او قول شرف بگیرید، من اعتقاد دارم او بھ آن پایبند خواھد اگر شما . او بار دیگر مرتكب این خطا نشود
  .یك ھزار بار مرا ببخشید، ولي آرامش فكري من در خطر بود. بود

او بھ این نتیجھ رسید كھ . پلیس از روسو خواست دیگر جلسات قرائت تشكیل ندھد، و روسو موافقت كرد
شد، و این احساس سرخوردگي بھ  گوش داده نمي گاه در زندگي خود بھ نحوي منصفانھ بھ سخنانش  ھیچ

روسو درخانة خود را تقریبًا بھ روي ھمة میھمانان  ١٧٧٢بعد از سال . برھم زدن تعادل فكریش كمك كرد
رویھاي انفرادیش تقریبًا در وجود ھركس كھ از جلویش رد  او در پیاده. پیر بست - غیر از برناردن دو سن

از این اشباح خصومت كھ بگذریم، خوش طینتي اساسي او بھ جاي خود . ردب  شد سوءظن بھ دشمني مي مي
اي براي  وقتي یك روحاني جزوه. با وجود مقاومت ولتر، براي ساختن تندیس ولتر كمك مالي كرد. باقي بود

ولتر »  :او فرستاد كھ در آن ولتر مورد حملھ قرار گرفتھ بود، او نویسندة آن را سرزنش كرد و بھ او گفت
قدر چیزھاي خوب گفتھ و انجام داده  بدون تردید مرد بدي است كھ من قصد تمجیدش را ندارم؛ ولي او آن

  ».اش پرده بكشیم است كھ ما باید روي اعمال خالف قاعده

توانست  دید منحرف كند، مي كھ در اطراف خود مي» اي توطئھ«توانست فكر خود را از  در مواقعي كھ مي
نوشت، چیز  ھاي عملي آنچھ مي آور بھ جنبھ كاري و توجھي حیرت ، و با محافظھبھ ھمان روشني گذشتھ

پیشنھادھاي وي را براي یك قانون  ١٧۶٩قبًال متذكر شدیم كھ چگونھ مجمع لھستان در سال . بنویسد
آغاز كرد و آن را در  ١٧٧١او مالحظاتي دربارة حكومت لھستان را در اكتبر . اساسي جدید خواستار شد

كند آن است كھ این  نخستین انعكاسي كھ این مالحظات در انسان ایجاد مي. بھ پایان رسانید ١٧٧٢ل آوری
كنند، ولي وقتي  پیشنھادھا از كلیة اصولي كھ وي بھ خاطر آنھا چنین با حرارت مبارزه كرده بود تخطي مي

كھ در آن وقت (وسو دھد كھ ر كنیم، این تسالي خاطر بھ ما دست مي در سن كھولت آن را مطالعھ مي
ھمان مردي كھ فریاد . توانست سالخورده و، بھ قول سالخوردگان، پختھ شود نیز مي) سالھ بود شصت

آزادي «در این ھنگام بھ لھستانیھا، كھ » بشر آزاد بھ دنیا آمده و ھمھ جا در زنجیر است«برآورده بود 
  اد كھ آزادي ھم د شان آنھا را بھ ھرج و مرج محكوم كرده بود، ھشدار مي»وتو

است، و ھم یك مشیت االھي، و مستلزم یك انضباط شخصي است كھ بمراتب از اطاعت فرامین خارجي 
  :او گفت. مشقتبارتر است

من بھ آن ملل فاسدي كھ با شنیدن … . اي پر قدرت احتیاج دارد آزادي غذایي پر نیروست ولي بھ ھاضمھ
كنند دربارة آزادي صحبت كنند، در حالي كھ  د و جرئت ميخیزن گر بھ شورش برمي یك كلمھ از یك توطئھ

كنند كھ براي آزاد بودن كافي است كھ  تصور مي… برند و  در جھل كامل دربارة مفھوم آن بھ سر مي
توانستند تو را  كاش این افراد بیچاره تنھا مي! آزادي مقدس با روح پر فتوح. خندم انسان شورشي باشد، مي

امكان داشت كھ بھ آنھا آموختھ شود تا چھ حد قوانین تو از یوغ سخت حكمران جابر  بشناسند؛ كاش تنھا
  .مشكلترند

» در خالء«زندگي و مونتسكیو بھ روسو آموختھ بودند كھ مباحثي از قبیل قرارداد اجتماعي در حكم پرواز 
كرد كھ ھمة كشورھا  ياو در این ھنگام اعتراف م. ھایي مجرد بدون تكیھ گاھي بر واقعیات ھستند و نظریھ
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بھ این . ھایشان بیحساب بریده شوند، خواھند مرد در تاریخ و شرایط محیط ریشھ دارند، و اگر ریشھ
آنھا باید . ترتیب، او بھ لھستانیھا اندرز داد كھ ھیچ تغییر ناگھاني در قانون اساسي خود بھ وجود نیاورند

باید كیش كاتولیك را بھ عنوان مذھب . را محدود دارند پادشاه انتخابي خود را حفظ كنند، ولي حق وتو خود
بھ نظر او، لھستان، در . كشور حفظ كنند، ولي یك نظام آموزشي جدا و مستقل از كلیسا بھ وجود آورند

شرایط موجود ارتباطات و وسایل نقلیة خود، بیش از آن وسیع بود كھ بتوان بر آن از یك مركز حكمراني 
شد كھ در تماسھاي مشترك و امور خارجي با یكدیگر متحد شده  ھ ایالت تقسیم ميكرد، و بھتر بود بھ س

او، كھ زماني مالكیت خصوصي رابھ عنوان منبع ھمة بدیھا مورد حملھ قرار داده بود، در این ھنگام . باشند
وق او پیشنھاد كرد برھمة اراضي مالیات بستھ شود، ولي حق. گذارد بر نظام فئودالي لھستان صحھ مي
امیدوار بود كھ نظام سرفداري روزي منسوخ شود، ولي طرفدار پایان . مالكیت كنوني دست نخورده بمانند

معتقد بود كھ این كار باید تا موقعي كھ سرفھا تحصیالت بیشتري بھ دست آورند، بھ . دادن سریع بھ آن نبود
بھ نظر وي، ترویج . دارد اصرار داشت كھ ھمھ چیز بھ گسترش آموزش و پرورش بستگي. تعویق افتد

ھا بھ روي  آزادي با سرعتي بیش ازسرعت گسترش خرد و تقویت مباني اخالقي، در حكم گشودن دروازه
  .ھرج و مرج و تجزیھ خواھد بود

در لھستان، مانند كرس، . تجزیة لھستان پیش از آنكھ روسو بتواند مطالب خود را بھ پایان برساند، انجام شد
این احساس شكست دوگانھ در تلخكامي سالھاي . نونگذاري فلسفي وي را نادیده گرفتواقعیات سیاسي قا

آخر عمرش نقش داشت، و احساس حقارت وي را نسبت بھ آن عده از فیلسوفان فرانسھ كھ گروھي از 
را، كھ مشغول تكھ پاره كردن لھستان بودند، بھ  - فردریك دوم، كاترین بزرگ، و یوزف دوم - حكمرانان

  مي » پادشاھان فیلسوف«حكمرانان مطلق و منورالفكر و عنوان 

روسو : این تالش را مكالمات. او بھ تالش دیگري براي پاسخ دادن بھ دشمنان خود دست زد ١٧٧٢در 
 ۵۴٠طور منقطع روي این كتاب  پردازد نامید، مدت چھار سال بھ دربارة ژان ژاك بھ قضاوت مي

در پیشگفتار . گرایید رفت، فكرش بیشتر و بیشتر بھ تیرگي مي ش ميطور كھ پی اي كار كرد، و ھمین  صفحھ
توجھ «: كتاب، از خواننده تقاضا شده بود كھ ھر سھ مكالمة كتاب را بھ طور كامل بخواند، و گفتھ شده بود

شود مرھون عدل و انصافي است كھ  كنید این مرحمت و بخششي كھ توسط قلبي پراندوه از شما تقاضا مي
او بھ روده درازي، تكرار مكررات، اطالة كالم، و بینظمي در این اثر » .دارد ان برشما مقرر ميخداي آسم

اي براي بدنام كردن وي در جریان بوده است، و  گفت ظرف پانزده سال گذشتھ توطئھ ولي مي. معترف بود
نكر ھرگونھ تناقضي میان او م. بایستي پیش از اینكھ چشم از این جھان ببندد، برائت خود را ثابت كند او مي

شد  فردگرایي گفتارھا و فلسفة اشتراكي مطروحھ در قرارداد اجتماعي بود؛ بھ خوانندگان خود یادآور مي
خصوصًا  -او آثار خود. ھرگز مایل نبوده است و علوم و ھنرھا را از میان ببرد و بھ بربریت برگردد

كرد كھ چگونھ امكان  خواند، و سؤال مي ي ميرا از لحاظ فضیلت و لطافت احساسات غن -ژولي و امیل
داشتند نوشتھ شده  داشت كتبي نظیر آنھا توسط آدم ھرزة بیماري نظیر آنچھ كھ بدگویانش او را مجسم مي

آمیز  زنند و برایش آوازھاي مسخره كرد كھ تندیس نیمتنة او را آتش مي او دشمنان خود را متھم مي. باشد
حتي در ھمان وقت آنھا مراقب ھمة میھمانانش ھستند و ھمسایگانش را شكایت داشت كھ . خوانند مي

داستان والدت، خانواده، و جواني خود را تكرار، و مالیمت طبع و . انگیزند كھ بھ او توھین كنند برمي
، و »اش بھ رؤیا پروري عالقھ«ولي بھ تنبلي خود، . كرد پایبندي خود بھ اصول اخالقي را توصیف مي

رویھاي تنھاي خود دنیایي تخیلي بیافریند كھ در آن براي ھمان لحظھ بتواند  اینكھ در پیادهتمایلش بھ 
من مطمئن ھستم روزي «داشت كھ  خود را بھ این پیشگویي دلخوش مي. خوشوقت باشد، معترف بود

خواھد رسید كھ اشخاص خوب و باشرافت ازخاطرة من تقدیس خواھند كرد و بر سرنوشت من خواھند 
  » .تگریس

شرح داد كھ چگونھ براي اینكھ كتاب را . افزود» تاریخچة این اثر«او بھ مكالمة نھایي، فصلي تحت عنوان 
قادر «بھ نظر اھالي پاریس و ساكنان ورساي برساند، تصمیم گرفت یك نسخھ از دستنوشتھ را بھ نشاني 

 ١٧٧۶فوریة  ٢۴كار را در  در روي محراب اصلي كلیساي نوتردام قرار دھد، و كوشش كرد این» متعال
وقتي دید كھ این مكان مقدس با نرده جدا شده است، كوشید از یكي از مدخلھاي جانبي بھ آن . بھ انجام رساند
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و وقتي اینھا را بستھ دید، دچار سرگیجھ شد، از كلیسا بیرون دوید، و ساعتھا بھ حال حواسي   راه یابد؛
تقاضایي خطاب بھ مردم فرانسھ نوشت . تا اینكھ بھ خانة خود رسید پریشان در خیابانھا سرگردان بود، نیمھ

او نسخي از این نوشتھ را بھ » .مندند تقدیم بھ ھمة فرانسویاني كھ ھنوز بھ عدالت و حقیقت عالقھ«بھ نام 
  صورت 

ي خود او از تالشھا. مردم از قبول این اوراق خودداري كردند و گفتند كھ این اوراق خطاب بھ آنھا نیستند
  .دست كشید و تسلیم شد

در این ھنگام كھ وي از در صلح و سازش درآمد، ھیجانش فروكش كرد، و زیباترین كتاب خود را تحت 
در این كتاب شرح داد كھ چگونھ مردم موتبھ او . نوشت) ١٧٧٨ -١٧٧٧(عنوان رؤیاھاي یك رھرو تنھا 

پیر واقع در دریاچة بین مأوا  - ھ او در جزیرة سناش را سنگسار كرده بودند؛ و چگون  را نپذیرفتھ، و خانھ
وي در آنجا خوشبختي یافتھ بود، و اینك كھ در عالم خیال بھ آن خلوتگاه بازگشتھ بود، تصویري . گرفتھ بود

با ارائة این نظر كھ روحیة اھل . الشكل ترسیم كرد از آب آرام، جویبارھا، جزیرة سرسبز، و آسمان متنوع
اي  اند در طبیعت چیزي را كھ جوابگوي خلق و خوي آن روحیھ باشد بیابد، آھنگ تازهتو تعمق ھمیشھ مي

آید كھ آیا یك  خواند، این سؤال برایش پیش مي وقتي انسان این صفحات را مي. را در عالم رمانتیك ساز كرد
ھا  سپس شكوهتوانست چنین خوب، چنین سلیس، و گاھي با لحني چنین آرام بنویسد؟ ولي  مرد نمیھ عاقل مي

كند، كھ اطفال خود را از خویش دور كرده  سرایي مي شوند، و روسو باردیگر نوحھ و شكایات كھنھ تازه مي
او طفلي را در حال بازي دید، . اي را پرورش دھد و شھامت صاف و سادة آن را نداشتھ است كھ خانواده

  . تبھ اطاق خود بازگشت، گریست، و با اشكھاي خویش گناھانش را شس

در آن سالھاي آخري كھ در پاریس گذراند، بھ ایمان مذھبیي كھ زندگي مردم عادي اطراف او را بھ 
گاھي در مراسم مذھبي كاتولیك . برد آورد رشك مي صورت نمایشنامة مھیجي از مرگ و معاد در مي

شینان گوش ن پیر از یك صومعھ دیدن كرد و بھ دعاي جمعي صومعھ - با برناردن دو سن. كرد شركت مي
توانست  خود نمي» !آه، كسي كھ بتواند معتقداتي داشتھ باشد، چھ اندازه خوشبخت است«: داد و گفت

داد، از بیماران دیدن  كرد مانند یك مسیحي رفتار كند؛ صدقھ مي معتقداتي داشتھ باشد، ولي سعي مي
س را خواند و یادداشتھایي برآن كتاب شبیھ مسیح اثر توماس آكمپی. بخشید كرد، و خاطرشان را تسال مي مي

وقتي ولتر وارد پاریس . یافت شد، حالت تلخكامیش كاھش مي بتدریج كھ روسو بھ مرگ نزدیك مي. نوشت
او . شد و بھ كسب افتخارات بسیاري نایل آمد، روسو احساس حسادت كرد، ولي دشمن دیرینة خود را ستود

فرانسھ را مورد تمسخر قرارداده بود،  -رسر ولتر در تئاترگل ب یكي از آشنایان خود را، كھ قرار دادن تاج
كنید افتخاراتي را كھ بھ ولتر در معبدي داده شده كھ او در آنجا در  چگونھ جرئت مي«: شماتت كرد و گفت

اند،  كرده حكم خداي آن است، و آن ھم توسط كشیشھایي كھ مدت پنجاه سال از شاھكارھاي او ارتزاق مي
زندگي ما با یكدیگر «: ھنگامي كھ شنید ولتر در حال نزع است، پیشگویي كرد» ر دھید؟مورد مسخره قرا

  » .من مدت زیادي پس از او زنده نخواھم ماند. پیوستھ بود

اي را واقع در نزدیكي  آورد تا كلبھ ماركي رنھ دو ژیراردن از او دعوت بھ عمل. شھر مأوایي بھ او بدھد
مھ بھ آنجا  ٢٠ژان ژاك و ترز در . اشغال كند) جاه كیلومتري پاریسحدود پن(قصر وي در ارمنونویل 
. داد كرد و بھ پسر دھسالة ماركي گیاھشناسي یاد مي آوري مي ھاي گیاھان را جمع رفتند در آنجا وي نمونھ

. در اول ژوئیھ او شام مفصلي با خانوادة میزبان خود خورد، و صبح روز بعد سكتھ كرد و بر زمین افتاد
او را بلند كرد و روي بسترش قرار داد، ولي از آن افتاد و سرش چنان با شدت بھ زمین كاشي شده  ترز

ماركي آمد و روسو را مرده . ترز با فریاد تقاضاي كمك كرد. خورد كھ شكست و خون از آن جاري شد
  .یافت

ا پخش كردند كھ روسو گریم و سایرین این داستان ر. شایعات كاذب روسو را تا پایان عمرش دنبال كردند
مادام دوستال بعدًا افزود كھ او پس از كشف خیانت ترز نسبت بھ خودش، از شدت . خودكشي كرده است
این داستان بھ طرز خاصي بیرحمانھ بود، زیرا اظھار نظر ترز كمي بعد از مرگ . غصھ خودكشي كرد
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تواند  قدیس نبود، پس چھ كسي مي اگر شوھر من یك«: او گفت. روسو عشق وي را نسبت بھ او آشكار كرد
ھمة كساني كھ در آن . شایعات دیگري حاكي از آن بودند كھ روسو مجنون از دنیا رفت» قدیس باشد؟

  . روزھاي آخر با وي بودند او را آرام توصیف كردند

 واقع در یك دریاچة كوچك در امالك ژیراردن بھ» جزیرة درختان تبریزي«او را در  ١٧٧٨ژوئیة  ۴در 
حتي  - زیارتگاه زایران متدین بود؛ ھمة اھل تجدد» جزیرة درختان تبریزي«مدتي زیاد این . خاك سپردند

استخوانھاي وي بھ  ١٧٩۴اكتبر  ١١در . براي ستایش و نیایش در آرامگاه روسو بھ آنجا رفتند -ملكھ
وار برخاستند  آرامش ھمسایھ ارواح آنان از این پناھگاه. پانتئون حمل، و نزدیك استخوانھاي ولتر دفن شدند

  .تا مبارزة خود را براي تسخیر روح انقالب، روح فرانسھ، و روح ساكنان دنیاي غرب از سرگیرند

  تأثیر روسو -٢

طور كھ آغاز كرده بودیم، كار خود را با تعمق و اینك با ارائة شواھد در تأثیر باور  بھ این ترتیب، ما ھمان
نكردني روسو برادبیات، تعلیم و تربیت، فلسفھ، مذھب، اخالقیات، آداب، ھنر، و سیاست قرني كھ با مرگ 

آمیز، مبتني بر احساسات، یا  غراقامروز بسیاري از آنچھ وي نوشت ا. رسانیم وي آغاز شد بھ پایان مي
دھند؛ ولي تا ھمین دیروز  رسند؛ و تنھا اعترافات و رؤیاھا ما را تحت تأثیر قرار مي بیمعني بھ نظر مي

: مادام دوستال گفت. ھاي فكري اروپا یا امریكا گوش شنوایي داشت ھایش در یكي از رشتھ ھركلمھ از گفتھ
  » .یز را مشتعل ساختروسو چیزي اختراع نكرد، ولي ھمھ چ«

  ایم كھ تخم این نھضت را  ما كسان بسیار دیگري را دیده. البتھ قبل از ھر چیز، او مادر نھضت رمانتیك بود

روسو این بذر را در گرمخانة عواطف خود بارور . انگیزتر است االھیات و ھنرش از ھمة رمانھا حیرت
مل یافتھ و بارور بود، و گفتارھا، ھلوئیز جدید، كرد، و ثمرة آن را، كھ از ھمان آغاز والدت رشد كا

  .قرارداد اجتماعي، امیل، و اعترافات بھ دنیا آورد

ولي منظور ما از نھضت رمانتیك چھ باید باشد؟ شورش احساس علیھ عقل، غریزه علیھ فكر، عاطفھ علیھ 
تخیل علیھ واقعیت،  قضاوت، ذھن علیھ عین، تفكرات ذھني علیھ مشاھدات عیني، تنھایي علیھ اجتماع،

ھا و اساطیر علیھ واقعیات تاریخي، مذھب علیھ علم، رازوري علیھ تشریفات و مراسم، شعر و نثر  افسانھ
شاعرانھ علیھ نثر و شعر بیروح، ھنر نئوگوتیك عیلھ ھنر نئوكالسیك، كیفیات زنانھ علیھ كیفیات مردانھ، 

علیھ تمدن و تصنع، ابراز احساسات » بیعيط«و » طبیعت«عشق رمانتیك علیھ ازدواجھاي مصلحتي، 
علیھ خویشتنداریھاي متعارف، آزادي فردي علیھ نظام اجتماعي، جوانان علیھ مراجع قدرت، دموكراسي 

طور   طور خالصھ شورش قرن نوزدھم علیھ قرن ھجدھم یا، بھ علیھ حكومت اشرافي، فرد علیھ دولت، و بھ
ھمة اینھا امواج طغیان بزرگ رمانتیك :  ١٧۶٠-١۶۴٨ران علیھ دو ١٨۵٩-١٧۶٠دقیقتر، شورش دوران 

  .بودند، كھ در فاصلة زمان روسو تا داروین اروپا را فراگرفت

در این دوران روسو تقریبًا در مورد ھریك از این عناصر رأي و فتوایي داد كھ ھر كدام از آنھا در ارتباط 
فرانسھ از عقل كالسیك و خویشتنداري . گرفتبا نیازھا و روحیة حاكم در آن زمان مورد حمایت قرار 

تجلیل روسو از احساس بھ غرایز منكوب شده، بھ عواطف مھار گشتھ، و بھ افراد . اشرافي خستھ شده بود
» عصر احساس«اعترافات بھ صورت كتاب مقدس . و طبقات مورد ظلم و تعدي، آزادي عرضھ داشت

شمرد،  روسو عقل را مردود نمي. عصر خرد شده بود» دعھد جدی«ة المعارف   طور كھ دایر درآمد، ھمان
كرد  نامید و آن را بھ عنوان داور نھایي قبول داشت؛ ولي احساس مي بلكھ بالعكس آن را موھبتي االھي مي

شعار زنان » حساسیت«. كھ نور سرد آن بھ گرمي قلب نیاز دارد تا انگیزة تحرك، عظمت، و فضیلت باشد
تند كھ آسانتر از گذشتھ غش كنند، و مردان آموختند كھ آسانتر از گذشتھ زنان آموخ. و مردان شد

  . آمیختند آنھا در میان غم و شادي درنوسان بودند و در اشكھاي خود ھردو را در مي.بگریند

pymansetareh@yahoo.com



بایست از قید سینھ بند آزاد  انقالب روسویي بھ ھنگام شیردادن نوزاد از پستان مادر، كھ در این ھنگام مي
ولي این قسمت انقالب از ھمھ مشكلتر از آب درآمد، و تنھا پس از گذشت بیش از یك قرن . غاز شدباشد، آ

بعد از انتشار امیل، مادران . و آزاد كردن آنھا بتناوب، تأمین شد) در سینھ بند(ھا  در قید گذاردن سینھ
آزاد از قید قنداق، و مستقیمًا  بچھ. دادند  ھا، شیر مي»آریا«فرانسوي بھ اطفالشان حتي در اپرا، در فواصل 

از تعلیم و تربیت ) در سویس بیش از فرانسھ(  رفت بھ مدرسھ مي  وقتي بچھ. شد توسط والدین بارآورده مي
  شد، شاگرد مدرسھ را  چون در این ھنگام بشر طبیعتًا خوب پنداشتھ مي. شد سبك روسویي برخوردار مي

خواستھاي حسي بچھ را دیگر بھ عنوان آالت فعل شیطان . كردند كھ خواستھایش نداي خداوند بودند مي
زیان تلقي  كننده و ھزار وجد و سرور بي كردند، بلكھ بھ عنوان درھاي تجربیات روشن محكوم نمي

بایستي طبیعي و مطبوع باشد، و این كار از  تعلیم و تربیت مي. اطاقھاي درس دیگر زندان نبودند. كردند مي
انباشتن حافظھ با حقایق، . ویق كنجكاویھا و تواناییھاي ذاتي اطفال صورت بگیردطریق آشكار كردن و تش

تا . داد و پركردن ذھن تا سرحد خفگي با اصول و قواعد، جاي خود را بھ ھنر ادراك، محاسبھ، و تعقل مي
ي گیاھان از رو - بایستي نھ از روي كتاب، بلكھ از روي اشیا آموزش بیابند آنجا كھ امكان داشت، اطفال مي

ھاي آموزشي  شور و شوق نسبت بھ اندیشھ. ھا و خاك، و ابرھا و ستارگان در آسمانھا در مزارع، صخره
روسو، پستالوزي و الواتر را در سویس، بازدو را در آلمان، ماریا مونتسوري را در ایتالیا، و جان دیوئي 

فریدریش فروبل، با . ث روسو استقسمتي از میرا» آموزش مترقیانھ«را در امریكا بھ تحرك واداشت؛ 
الھام گرفتن از روسو، نظام كودكستاني را در آلمان برقرار كرد كھ از آنجا بھ ھمة جھان غرب گسترش 

  .یافت

لوبون را  -تجلیل از مقام اطفال گروز و مادام ویژه. اي از نسیم الھامبخش روسو بھ ھنر سرایت كرد گوشھ
نقاشیھاي دوران قبل از رافائل در انگلستان منعكس كنندة مذھب احساسات و اسرار . تحت تأثیر قرار داد

ت و وفاداري در زمینة دوستي در صمیمی. گذارده شد عمق بیشتري داشت اثري كھ بر اخالق و آداب. بودند
ماجراھاي عاشقانة مبتني برعواطف عشقي ادبیات را . و دلسوزیھا و فداكاریھاي متقابل افزایشي حاصل شد

توانستند بدون  شوھران در این ھنگام مي. زیر نفوذ درآوردند و راه خود را بھ داخل زندگي افراد گشودند
توانستند اطفال خود  والدین مي. ند، زنان خودر ا دوست بدارنداینكھ رسوم متعارف را مورد تحقیر قرار دھ

دادند،  مردم بھ زناكاري روي خوش نشان مي«. زندگي خانوادگي بھ حال اول بازگشت. را دوست بدارند
زناكاري ادامھ یافت، ولي دیگر » روسو بھ خود جرئت داد كھ آن را بھ صورت جرمي درآورد

. از حد بھ فواحش جاي خود را بھ احساس ترحم نسبت بھ این زنان دادتوجھ بیش . الرعایھ نبود الزم
احساس تحقیر نسبت بھ رسوم متعارف بھ صورت عامل مقاومتي در برابر فشار شدید آداب و تشریفات 

كمي بعد . جویي، سادگي رفتار و لباس جلب توجھ كردند محاسن طبقة متوسط یعني پشتكار، صرفھ. درآمد
رھاي تا زانو كوتاه را بلند كرده و بھ این ترتیب ھم از لحاظ شلوار و ھم از جھات مردم فرانسھ شلوا

روسو در تغییر شكل باغھاي فرانسوي از نظم و ترتیب دوران رنسانس و تبدیل آنھا . سیاسي انقالبي شدند
، »طبیعي«ھاي غافلگیر كننده، و گاھي ھم بھ صورت بینظمي وحشي و  وخم انگیز و پیچ بھ انحناھاي خیال

مردان و زنان از شھر . با ھنر باغداري بھ صورتي كھ در انگلستان متداول بود ھماھنگي عملي داشت
  رفتند، و روح طبیعت را با روح خویش در  شدند، بھ نقاط روستایي مي خارج مي

 گوتھ اثر خود ورتر را غرق در عشق. ادبیات تقریبًا بھ طور دربست تسلیم روسو و موج رمانتیك شد
ھاي روسو را در چھار كلمھ خالصھ كند  و فاوست را وا داشت كھ نصف گفتھ) ١٧٧۴(طبیعت و اشك كرد 

امیل و عواطفي كھ در آن بود نفوذي «: در خاطرات خود گفت ١٧٨٧او در . »احساس ھمھ چیز است«
د قرار داد شیلر شورش علیھ قانون را در راھزنان مورد تأكی» .جھانگیر برافكار مردم با فرھنگ داشت

ھردر در مرحلة . او روسو را بھ عنوان یك آزادیبخش و شھید ستود و بھ سقراط تشبیھ كرد). ١٧٨١(
فصاحت كالم روسو بھ اشعار و » .روسو بیا و راھنماي من باش«: مشابھي از رشد و نمو فریاد برآورد

راسین، و سختگیریھاي سبك ھاي فرانسھ كمك كرد كھ از قید قواعد بوالو، سنتھاي كورني و  نمایشنامھ
پیر، كھ از مریدان پرحرارت روسو بود، یك اثر درجھ اول بھ سبك  - برناردن دو سن. كالسیك آزاد شوند

پس از دوران ناپلئون، نفوذ ادبي ژان ژاك در آثار ). ١٧٨۴(رمانتیك با پل و ویرژیني خود بھ وجود آورد 
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ھ، میشلھ، و ژرژ ساند بھ پیروزي رسید و باعث والدت و شاتوبریان، المارتین، موسھ، وینیي، ھوگو، گوتی
این نفوذ باعث . ھاي عواطف و احساسات تند شد پرورش یك سلسلھ اعترافات، رؤیاھا، و داستانھا در زمینھ

از تبعیت از قوانین، و حاكم برسنت و انضباط مورد توجھ   شد كھ نبوغ بھ عنوان یك كیفیت جبلي، فارغ
وذ در ایتالیا لئوپاردي؛ در روسیھ پوشكین و تولستوي؛ در انگلستان وردزورث، ساوذي، این نف. قرار گیرد

  . كولریج، بایرن، شلي، و كیتس؛ و در امریكا ھاوثورن و ثورو را تحت تأثیر قرار داد

از شورش ) ١٨۵٩(و اصل اجناس داروین ) ١٧۶١(نیمي از فلسفھ در فاصلة یك قرن میان ھلوئیز جدید 
اي  كما اینكھ روسو در نامھ. نھضت روشنگري رنگ پذیرفتھ است) راسیونالیسم(خردگرایي روسو علیھ 
او این احساس . احساس حقارت خود را نسبت بھ فلسفة ابراز داشت  بھ بورد نوشت، ١٧۵١كھ در سال 

. كرد ناتواني عقل درآموختن فضیلت بھ افراد بود حقارت خود را برآن چیزي مبتني ساخت كھ احساس مي
رسد كھ عقل داراي مفھوم اخالقي نیست؛ بلكھ سعي دارد كھ از ھر نوع تمایلي، ھرقدر ھم  چنین بھ نظر مي

یك نوع آگاھي ذاتي دربارة درست و نادرست؛ و  - چیز دیگري مورد نیاز است. كھ فاسد باشد، دفاع كند
جاي ایجاد یك حسابگر زیرك، اگر بخواھیم كھ موجد فضیلت باشد و بھ  -حتي باید این آگاھي یا وجدان را

  .با احساس گرمي بخشید - فرد خوبي بھ وجود آورد

البتھ پاسكال این مطلب را گفتھ بود، ولي ولتر این نظر پاسكال را مردود دانستھ، و در آلمان راسیونالیسم 
قبال وقتي كھ ایمانوئل كانت در دانشگاه كونیگسبرگ استاد شد، . ولف در دانشگاھھا رو بھ گسترش بود

تواند دفاعي مكفي حتي از اصول  فرانسھ مجاب شده بود كھ عقل بتنھایي نمي» فیلسوفان«توسط ھیوم و 
منكر : گفت. او در آثار روسو راھي براي نجات دادن این اصول یافت. االھیات مسیحي بھ عمل آورد

قیت وجدان ذاتي را اعتبار عقل در دنیاي مافوق محسوسات شوید؛ استقالل ذھن، اولویت اراده، و مطل
  مورد تأكید قرار دھید؛ و آزادي 

ح، و وجود خداوند را از احساس بشر بھ تعھد بالشرط در برابر قوانین اخالقي  اراده، فنا ناپذیري رو
كانت دین خود را نسبت بھ روسو اعالم داشت، تصویري از وي را بر دیوار اطاق مطالعة . استنتاج كنید

: آلمانیھاي دیگر تأثر روسو را برخود احساس كردند. دنیاي اخالقیات نامید خود آویخت، او را نیوتن
یاكوبي در اثر خود بھ نام فلسفة احساس، شالیرماخر در رازوري پیچیده و پرپیچ و خم خود، و شوپنھاور 

  .تاریخ فلسفھ از زمان كانت جدلي میان روسو و ولتر بوده است. در تجلیل بسیار خود از اراده

رھبران . ا منع كردن آثار روسو آغاز كرد، و سپس بھ استفاده از وي بھ عنوان ناجي خود پرداختمذھب ب
او با ولتر و بل بھ عنوان . ایمان، بھ رھبران كاتولیك پیوستند پروتستان در اعالم روسو بھ عنوان یك بي

ولي حتي در دوران حیات  .در یك طبقھ قرار داده شد» .كنند زھر اشتباه و بیدیني را پراكنده مي«اینكھ 
با حرارت اصول مھم » كشیش ساووایي«روسو افراد عادي و روحانیاني بودند كھ از شنیدن اینكھ 

مسیحیت را پذیرفتھ و بھ شكاكان اندرز داده بود كھ بھ ایمان اصلي خود بازگردند، احساس تسالي خاطر 
او . قبال اسقف ستراسبورگ قرار گرفت، مورد است١٧۶۵روسو پس از فرار خود از سویس در . كردند مي

ھاي او را  اي از كاتولیكھاي فرانسھ را دید كھ با ابراز حقشناسي گفتھ پس از بازگشت از انگلستان، عده
  . كردند و امیدوار بودند كھ وي با پیروزي بھ كیش كاتولیك تغییر مذھب دھد اعتقاد نقل مي علیھ اشخاص بي

سعي داشتند اخالقیاتي جدا از معتقدات مذھبي برقرار كنند؛ روبسپیر بھ پردازان انقالب فرانسھ  نظریھ
شود، دست كشید و در جستجوي  رو مي پیروي از روسو، از این تالش بھ عنوان اینكھ با شكست روبھ

فرانسھ را » فیلسوفان«پشتیباني معتقدات مذھبي براي حفظ نظم اخالقي و رضایت اجتماعي برآمد، او 
گفت روسو  مي. دارند شمارند، ولي پادشاھان را بھ جاي خود نگاه مي خداوند را مردود ميمحكوم كرد كھ 

از این بزدالن قدم فراتر گذارده، شجاعانھ ھمة پادشاھان را مورد حملھ قرار داده، و در دفاع از خداوند و 
  . فناناپذیري روح سخن گفتھ است
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میان ژاك رنھ ابر و ماكسیمیلین روبسپیر در   رزهآمیز ولتر و روسو در مبا میراثھاي رقابت ١٧٩٣در 
ابر، یكي از رھبران كمون پاریس بود، از راسیونالیسم ولتري پیروي . معرض تصمیم قرار گرفتند

را » االھة عقل«آورد، و پرستش عمومي  كرد، از ھتك حرمت نسبت بھ كلیسا تشویق بھ عمل مي مي
او ژان ژاك . آخرین اقامت این فیلسوف در پاریس دیده بودروبسپیر روسو را ضمن ). ١٧٩٣(برقرار كرد 

من بھ خطوط چھرة واالمقام شما نگریستم و كلیة اندوھھاي زندگي «: خطاب كرد و گفت» مرد االھي«را 
وقتي روبسپیر بھ قدرت رسید، مجمع ملي » .اند درك كردم اي را كھ وقف پرستش حقیقت شده شرافتمندانھ

را بھ عنوان مذھب رسمي ملت فرانسھ بپذیرد؛ و در مھ » م ایمان كشیش ساووایياعال«را وادار كرد كھ 
الحاد پاي  وقتي او ابر و دیگران را بھ جرم. را گشود» جشنوارة قادر متعال«بھ یادبود روسو  ١٧٩۴

  گیوتین فرستاد، احساس كرد كھ دقیقًا از اندرزھاي روسو پیروي 

نیاز بھ مذھب ھمعقیده بود، و حكومت فرانسھ را بار دیگر در صف ناپلئون الادري با روبسپیر در مورد 
، كلیساي كاتولیك بھ طور )١٨١۴(با بازگشت خاندان بوربون بھ سلطنت ). ١٨٠٢(خداشناسان قرار داد 

كامل بھ موقع قبلي خود بازگردانده شد، و حمایت قلم نیرومند شاتوبریان، دومستر، المارتین، و المنھ را بھ 
شد تا بھ  جلب كرد؛ ولي در این ھنگام ایمان قدیمي بیشتر و بیشتر بھ اصول احساس متكي مي سوي خود

مسیحیت، . كرد این ایمان، بھ كمك پاسكال و روسو، با عقاید ولتر و دیدرو مبارزه مي. استداللھاي االھیات
كتوریا، و فرانسة رسید، باردیگر در انگلستان دوران ملكھ وی در حال احتضار بھ نظر مي ١٧۶٠كھ در 

  . دوران بازگشت سلطنت شكوفا شد

نخستین عالمت نفوذ سیاسي . شویم از نظر سیاسي، فقط ھم اكنون است كھ ما از دوران روسو خارج مي
جفرسن . وي در موج احساس ھمدردي عمومي بود كھ خواھان كمك فعاالنة فرانسھ بھ انقالب امریكا بود

او بھ عنوان سفیر امریكا در فرانسھ . و گرفت و ھم از الك و مونتسكیورا ھم از روس» اعالمیة استقالل«
مطالب بسیاري از آثار ولتر و روسو فراگرفت؛ و اظھارنظر او مبني براینكھ ) ١٧٨٩ -١٧٨۵(

بھ طور كلي از سعادتي بمراتب بیشتر از آنھایي كھ تحت حكومت كشورھاي «ھندیشمردگان شمال امریكا 
موفقیت انقالب امریكا اعتبار فلسفة سیاسي . طنیني از افكار روسو بود» برخور دارنداروپایي قرار دارند 

  . روسو را باال برد

ادمند . داد بنا بھ گفتة مادام دوستال، ناپلئون انقالب فرانسھ را بیش را ھر نویسندة دیگر بھ روسو نسبت مي
  ) ١٧٩١ - ١٧٨٩(برك عقیده داشت كھ در مجلس مؤسسان انقالبي فرانسھ 

مجادلة مفصلي میان رھبران آنھا دربارة این مطلب در جریان است كھ كدام یك از آنھا از ھمھ بیشتر بھ 
اش  كنند، درباره آنھا آثار او را مطالعھ مي… . روسو شباھت دارد، در حقیقت، ھمة آنھا بھ او شباھت دارند

مت ایجاد مزاحمت در روز یا عیاشي توانند از عمل پرزح پردازند، در تمام اوقاتي كھ مي بھ تعمق مي
و … آنھاست » كتاب مقدس«روسو قانون كلیسایي . كنند درشب فراغت یابند، در مغز خود زیر و رو مي

  . دارند آنھا نخستین تندیس خود را بھ یاد وي برپا مي

  :بھ خاطر آورد كھ ١۶٩٩مالھ دوپان در

تنھا او بود كھ فلسفة حاكمیت . ولتر خواننده داشت روسو در میان طبقات متوسط و پایین یكصدبار بیشتر از
آمیز  ھاي ھرج و مرج پیدا كردن حتي یك انقالبي كھ از این فرضیھ… . مردم را بھ مردم فرانسھ تلقین كرد

دیدم  ١٧٨٨من در … ور نباشد مشكل است  ھا در نھادش شعلھ نشئھ نشود و آتش عملي كردن این فرضیھ
زدن و تحسین شنوندگاني پرشور و  را در خیابانھاي عمومي و در برابر كف» يقرارداد اجتماع«كھ مارا 
  . كرد خواند و دربارة آن اظھارنظر مي شوق مي

  تا حدودي . كردند در سراسر فرانسھ سخنرانان، در موعظھ كردن حاكمیت مردم، از روسو نقل قول مي
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  .رویھاي خود، بھ حیات خویش ادامھ دھد دشمنان و زیاده

بھ علت تناقضات . ول تمام تناوبھاي میان انقالبھا و ارتجاع، نفوذ روسو بر سیاست ادامھ یافتدر ط
برد، او بھ صورت پیامبر و قدیس  روسو، و بھ سبب نیرو و احساس تندي كھ وي در اعالم آنھا بھ كار مي

ي در نظریات وي ھم براي آنارشیستھا و ھم براي سوسیالیستھا مطرح؛ زیرا این ھر دو مكتب متضاد فكر
فردگرایي . شدند دایر بر محكوم داشتن ثروتمندان و احساس ھمدردي نسبت بھ فقرا تغذیھ و تقویت مي

مردود دانستھ شده بود، الھامبخش شورشیاني از پین، گادوین، و شلي » تمدن«نخستین گفتار، كھ در آن 
در پانزدھسالگي من دور گردنم، بھ «: فتتولستوي گ. گرفتھ تا تولستوي، كروپوتكین، و ادوارد كارپنتر شد

برابري طلبي گفتار دوم مبحثي اساسي » .جاي صلیب معمولي، مدالي داشتم كھ تصویر روسو روي آن بود
بابوف گرفتھ تا شارل فوریھ و كارل » گراكوس«از سوسیالیسم  - براي انواع گوناگون نظریة سوسیالیسم

اینك یك قرن است كھ كلیة پیشرفتھاي دموكراسي، «: گفت گوستاو النسون. فراھم كرد -ماركس و لنین
برابري، حق رأي براي عموم، كلیة ادعاھاي احزاب افراطي كھ ممكن است در آینده بھ صورت موجي 

ھاي كارگر و رنجبر از جھاتي كار روسو  درآیند، عوامل مبارزه علیھ ثروت و تملك، و ھمة تحریكات توده
او با مردم عادي با . استدالل بھ دانشمندان و صاحبان واالمقام متوسل نشده بود روسو با منطق و» .اند بوده

توانستند درك كنند، و حرارت فصاحت وي ھم در  احساس و عواطف و زباني صحبت كرده بود كھ آنھا مي
  .سیاست وھم در ادبیات از شبح قلم ولتر نیرومندتر از آب درآمد

III  -  مارش عزا  

مارش عزاي » چرا او باید بمیرد؟«. ، از یكي از دوستانش پرسید١٧٧٨دیدن ولتر دردیدرو، بعد از 
چون تفسیري پر نیشخند دربارة  ١٨١٩تا مرگ مورلھ در  ١٧٧١فیلسوفان فرانسھ از مرگ ھلوسیوس در 

رسید، ولي در عین حال ممكن است این سؤال براي ما پیش آید كھ چرا  خودپسندي و غرور بھ نظر مي
  .ز این افراد عمري چنین طوالني كردند و خود را در معرض ھمة رنجھا و خفتھا قرار دادندبعضي ا

از میان آنھا كساني كھ خوش اقبالتر بودند پیش از انقالب مردند و از یكصد نشانھ و امارت این تسالي 
جھان رفت، و از این  ١٧٨٠كوندیاك در . شوند ھایشان بھ پیروزي نزدیك مي خاطر را یافتند كھ اندیشھ

مادموازل . آالمبر با بیرغبتي پس از مرگ مادموازل دو لسپیناس زنده ماند/ د. ١٧٨١تورگر در سال 
آالمبر سپرده بود، و از آنھا آشكار بود كھ او در دوازده سال آخر عمرش عشق خود را /اوراق خود را بھ د

باقي گذارده بود كھ آن ھم گاھي با تندخویي آالمبر تنھا یك دوستي /بھ مورا یا گیبر ارزاني كرده و براي د
  :كوندورسھ بھ تورگو گفت. توأم بود
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