
تا مدتي تزار خود را بھ صورت شاگرد درآورد و از آن مرد . خوردند پروس و بعدھا با ملكة او شام مي
كھ در (د كھ لویي ھجدھم خواست كھ طرز حكومت را بھ او بیاموزد؛ و با او موافق بو) اھل كرس(كرسي 

ناچیزترین ناچیزھا در «فاقد صفاتي است كھ پادشاه باید داشتھ باشد، و ) زیست آن زمان در كورالند مي
  ».اروپاست

پس از مذاكراتي ظاھرًا دوستانھ، نھ . دانست ھر یك از آن دو امپراطور دیگري را فریبنده و فریب خور مي
قرار شد روسیھ متصرفات خود را دست نخورده نگاه دارد، . اي امضا كردند تنھا عھد نامھ بلكھ سند اتحادیھ

در نتیجة یك . فرانسھ بپیوندد ولي بھ ھمكاري خود با انگلیس پایان دھد، وجھت حفظ صلح در اروپا بھ
بھ بعد با فرانسھ خصومت ورزیده  ١٧٩٢كھ از ( موافقتنامة سري، توافق شد كھ روسیھ فنالند را از سوئد 

. بگیرد، و فرانسھ در فتح پرتغال، كھ بھ صورت پاسدار انگلیس در جنگ در آمده بود، آزاد باشد) بود
میان انگلیس و فرانسھ وساطت كند، و اگر این كار میسر آلكساندر تعھد كرد كھ براي صلحي رضایتخبش 

این تعھد موجب وجد و سرور . نشد، بھ منظور جنگ با انگلیس و محاصرة این كشور، بھ فرانسھ بپیوندد
  . دارد ناپلئون شد، زیرا بھ ھمكاري روسیھ در محاصرة انگلیس بمراتب بیش از تصرف زمین اھمیت مي

توانست بھ حد افراط با روسیھ، پروس، و اتریش  ردن این توافقھا نبود و نميناپلئون كھ حاضر بھ فدا ك
بجنگد از فكر بازگرداندن لھستان بھ حالت مرزھاي قبل از تقسیم این كشور منصرف شد و بھ این امر 

براي این . قناعت كرد كھ از سھم لھستاني پروس، مھیندوكنشین ورشو را تحت حمایت فرانسھ، تشكیل دھد
كھ بھ موجب آن بردگي از ) ١٨٠٧ژوئیھ  ٢٢(جدید دو میلیون نفري، یك قانون اساسي تنظیم كرد  كشور

شدند؛ محاكمات علني در برابر ھیئتھاي منصفھ  رفت؛ ھمة شھروندان در برابر قانون مساوي مي میان مي
رأي آزاد اشراف، . آمد نامة ناپلئون بھ صورت اساس قانونگذاري و عدالت در مي گشت؛ و قانون معمول مي

رفت؛ قرار شد اختیار قانونگذاري بھ  پوشالي از میان مي) مجلس قانونگدازي(عوارض فئودالي، ودیت 
سنایي مركب از اشراف و مجلسي مركب از صد نماینده محول شود؛ ولي قوة مجریھ عجالتًا، بھ پادشاه 

توجھ بھ شرایط زمان ومكان، این  با. ساكس، كھ از اعقاب فرمانروایان سابق لھستان بود، سپرده شود
  اي بھ  توان قانون اساسي روشنفكرانھ قانون اساسي را مي

ناپلئون، كھ دربارة تزار جوانمردي كرده بود، نسبت بھ پادشاه پروس كھ عھد خود را با فرانسھ شكستھ و 
اي پروسي واقع از فردریك ویلھلم سوم خواستھ شد كھ ھمة سرزمینھ. بھ دشمنانش پیوستھ بود سخت گرفت

در غرب رود الب را تسلیم كند؛ قسمت اعظم این سرزمینھا بھ صورت مھیندوكنشین برگ و كشور 
تقریبًا ھمة لھستان پروسي بھ مھیندوكنشین لھستان تعلق گرفت، با این تفاوت كھ . سلطنتي وستفالن درآمد

شد نیمة باقیماندة پروس  قرار. دانتزیگ زیر نظر یك پادگان فرانسوي بھ صورت شھري آزاد درآمد
ھاي خود را بر روي تجارت انگلیس ببندد، و در صورت لزوم علیھ این كشور اعالن جنگ دھد، و  دروازه

فردریك ویلھلم، كھ بھ جنگ رغبتي . تا ھنگام پرداخت غرامتي سنگین، تحت اشغال قواي فرانسھ بماند
الواقع جنگ را برپا كرده بود، از برلن  ویزه، كھ فيملكھ ل. نشان نداده بود، با شنیدن این شرایط مبھوت شد

، و با دلیل و عطر و تبسم و اشگ درصدد برآمد كھ تقاضاھاي ناپلئون را )ژوئیھ ۶(بھ شتاب حركت كرد 
آرام ) كھ در آنجا فصیح بودن دشوار است(ناپلئون شدت فصاحت او را با پیش كشیدن صندلي . تعدیل كند

ي باید ھزینة جنگ را بپردازد؛ و چرا این كار را دولتي نكند كھ براي شروع ساخت، و توضیح داد كھ كس
نقض كرده است؟ سپس او را با امتناعي مؤدبانھ روانھ  –بھ دستور این ملكھ  –جنگ، عھدنامة خود را 

. ساندھا را ھمان گونھ كھ قبال تنظیم شده بود بھ پایان بر كرد، و روز بعد بھ تالران دستور داد كھ عھدنامھ
  .ملكھ با دلي شكستھ بھ برلن بازگشت، و سھ سال بعد در سن سي و چھار سالگي درگذشت

كرد كھ معاملة خوبي  ژوئیھ دو امپراطور از یكدیگر جدا شدند، در حالي كھ ھر كدام احساس مي ٩در 
فنالند و  انجام داده است؛ آلكساندر روسیھ را در اختیار داشت؛ از طرف غرب در امان بود؛ و دستش در

سالھا بعد . اي گرانبھا بھ دست آورده بود ناپلئون برگ، وستفالن و عھدنامھ. تركیة عثماني باز شده بود
نامید و گفت كھ این » نیرنگي كھ بر سر آن میان سیاستمداران توافق شده«را » كنگرة دولتھاي مقتدر«

روز بعد عازم پاریس شد، و مورد » .تدر نتیجة قلم ماكیاولي و شمشیر اسالم بھ وجود آمده اس«كنگره 
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. سپاسگزاري و تمجید مردم قرار گرفت، ولي نھ بھ سبب پیروزیھایش بلكھ بھ سبب برقرار كردن صلح
اتریش تأدیب «: گزارش او بھ مجلس مقنن دربارة وضع كشور یكي از غرورآفرینترین گزارشھاي اوست

اي بھ فرانسھ افزوده شده؛  ه؛ سرزمینھاي تازهو پروس تنبیھ شده؛ روسیھ از خصومت بھ دوستي گروید
ھا بھ وسیلة مھاجمان شكست خورده پرداخت شده است،  نفر بھ اسارت درآمده؛ و ھمة ھزینھ ٠٠٠،١٢٣

  » .آنكھ مالیات در فرانسھ باال رفتھ باشد بي

انگ دیگر فر ٠٠٠،١٢٠این عنوان مبلغ . وي جزء ترفیعات بسیار، بھ تالران عنوان پرنس دوبنونتو داد
  حریص كرد، ولي مجبور شد از وزارت امور خارجھ استعفا كند، كشیشعاید آن 

اي دشوار حل شد، زیرا ناپلئون  بدین ترتیب مسئلھ. زیرا رسم بر این بود كھ وزارت دون شأن پرنس است
ھ آن دیپلمات درخشان ولي آب زیر كاه بدگمان شده بود، تردید داشت كھ با خلعش او را دشمن خود گرچھ ب

تالران پس از آنكھ راھھا و . مند شد كند؛ عمال ھم، ھمچنان از خدمات او در چندین مذاكرة مھم بھره
از زندگي آرام در  باتیست دوشامپانیي آموخت، توانست كھ - نیرنگھاي منصب جدید را بھ جانشین خود ژان

  .مند شود قصر باشكوھي كھ در واالنسھ، تا حدي با پول ناپلئون، خریده بود بھره

اوت، دربار پیروزي ناپلئون را جشن گرفت ـ جشني چنان باشكوه، كھ یادآور عظمت لویي  ١۵در 
شركت جستند،  چھاردھم بود؛ كنسرت، بالھ، اپرا، و ضیافتي كھ در آن پادشاھان و وزیران با لباس رسمي

چھار روز بعد، وي با منحل ساختن تریبونا، . كردند و خانمھا ثروتي را بر لباس و جواھر خود حمل مي
عظمت افزایش یافتة خود را نشان داد، زیرا در آنجا، طي سالھا، اقلیتي جرئت مقابلھ با عقاید و دستورھاي 

از نمایندگان بیضرر تریبونا را بھ مقامات براي آرام كردن این ضربھ، بعضي . او را در خود دیده بود
اداري گماشت، و بیشتر اعضاي باقیمانده را بھ مجلس مقنن، كھ در این ھنگام حق بحث در لوایح و 

مھاجران باقیمانده و بازگشتھ، در قصرھاي از نو جان . ھمچنین حق رأي را بھ دست آورده بود، فرستاد
آنھا از . كردند كھ گویي مردي با اصل و نسب شریف را تمجید مي ژرمن، چنان از ناپلئون - گرفتة فوبورسن

  فصل نھم» چرا بر حق نباشد؟«: پرسیدند یكدیگر مي

  

  قلمروفاني

١٨١١- ١٨٠٧  

I - خانوادة بوناپارت  

ناپلئون با افزودن بھ متصرفات خود بھ بار خود افزود، زیرا مناطق بسیاري كھ بھ امپراطوري ضمیمھ 
شد انتظار  و زبان و مذھب و آداب و اخالق با یكدیگر فرق داشتند؛ از آنھا نمي» نژاد«كرده بود از حیث 

اي اطاعت كنند كھ مالیاتشان را بھ پاریس و فرزندانشان  داشت كھ بدون چون و چرا از فرمانرواي بیگانھ
تھ باشد؛ وي مجبور بود كھ در خاك فرانسة شوریده و پرجنجال حضور داش. فرستاد را بھ جبھة جنگ مي
نشینھا را عاقالنھ و صادقانھ اداره كنند؟ وي بھ  توانست انتخاب كند كھ این شاھزاده پس چھ كساني را مي

توانست متكي باشد؛ از این لحاظ بود  عدة كمي از ژنرالھاي خود جھت ادارة بعضي از مناطق كوچك مي
؛ ولي بیشتر ژنرالھاي او فرماندھاني كھ برتیھ را فرمانرواي نوشاتل، ومورا را مھیندوك برگ و كلو كرد

اي نداشتند؛ و بعضي دیگر، مانند برنادوت  بودند كھ در ظرافتكاریھاي پیچیدة حكومت و سیاست تجربھ
  .شدند بردند، و جز بھ سلطنت بھ چیزي راضي نمي طلب، بھ تفوق او حسد مي جاه
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اي آن نیروي بومي را  شان بود، وتا اندازهآورد كھ وثیقة وفاداري آنھا خون از این رو بھ برادران خود روي
شاید ناپلئون در استعدادھا و امكانات آنھا مبالغھ . داشتند كھ در تدارك كنسوال وامپراطوري سھیم باشند

كرد، زیرا عرق خانوادگي نیرومندي داشت، و مساعي خود را در راه برآوردن انتظارات روزافزون  مي
داد، از آنھا انتظار  برد؛ و اگر چھ بھ آنھا پاداشھاي مناسب مي ر ميآنھا از لحاظ ثروت و قدرت بھ كا

بویژه در تحكیم محاصرة بري كھ بدان وسیلھ امیدوار بود انگلیس را  -موافقت با سیاستھاي خود را داشت
درھر (شاید نیز ھمكاري آنھا قدمي بود در راه وحدت اروپا تحت یك قانون و یك نفر . مجبور بھ صلح كند

ھا یا  تا باعث ترقي و پیشرفت ھمگان شود و بھ جنگھاي مربوط بھ سلسلھ) مورد منظور خود او بوددو 
  .ملتھا پایان بخشد

از برادر بزرگتر خود ژوزف آغاز كرد، چھ وي ضمن مذاكرات با اتریش و انگلستان نسبتًا خوب خدمت 
مردي خوش نیت است، «: وصیف كردكورنوالیس، پس از مذاكره با او در آمین، او را چنین ت. كرده بود

و . . . تعصب است،  منصف و بي. . . حساس، متواضع، آقامنش، . . . اگرچھ خیلي با كفایت نیست، 
اي كھ وزیر كشور  پیوستگي نزدیك او با كنسول اول شاید تا حدي مانعي باشد براي آن نیرنگبازي و دسیسھ

داشت كھ ناپلئون قدرت را؛  ف پول را آنقدر دوست ميژوز» .از آن بھ حد كمال برخوردار است] تالران[
توانستھ بود كھ در مورتفونتن، نزدیك پاریس، ملكي عالي بخرد و در آنجا از دوستان و  ١٧٩٨در 

بسیار میل داشت كھ . آمدند پذیرایي كند اي كھ بھ دیدنش مي نویسندگان و ھنرمندان و اعضاي عالیرتبھ
 ٣٠(گماشت  -یعني جنوب ایتالیا - و چون ناپلئون او را بھ پادشاھي ناپل برادرش او را ولیعھد خود كند،

فردیناند چھارم پادشاه مخلوع بوربون، با كمك ناوگان بریتانیا بھ سیسیل . چندان راضي نشد) ١٨٠۶مارس 
یا اش ماریا كارولینا، بھ منظور بازگرداندن او بھ تخت و تاجش، شورشي در خاك ایتال چسبیده بود، و ملكھ

ناپلئون چھل ھزار سرباز بھ رھبري ماسنا ورینیھ بھ آنجا فرستاد تا آن شورش را، بھ ھر . برپا كرده بود
. قیمتي كھ شده، فرونشانند؛ این عده چنین كردند، آن ھم با سبعیتي كھ خاطرة آن طي نسلھا باقي ماند

را جلب كند، ولي ناپلئون بھ ژوزف در صدد برآمد كھ با حكومت معتدل و مھربان خود وفاداري اتباعش 
فرمانروا، براي استقرار خود، باید كاري كند كھ مردم از او بیشتر بترسند تا دوستش «او اخطار كرد كھ 

  :با این حال، داوري نھایي او دربارة ژوزف مساعد بود» .داشتھ باشند

ارد و تردیدي ندارم كھ صادقانھ مرا دوست د. . . . ژوزف كمكي بھ من نكرد، ولي مرد بسیار خوبي است
اما صفات او فقط بھ درد زندگي خصوصي . براي خدمت بھ من حاضر است ھركاري در دنیا انجام دھد

خورد، طبیعتي آرام و مھربان دارد، داراي استعداد و معلومات است؛ رویھمرفتھ مردي دوست داشتني  مي
نیاتش خوب بود؛ . خود را بھ كار برددر انجام وظایف خطیري كھ بھ او محول كردم نھایت كوشش . است

  . و بنابراین، تقصیر عمده متوجھ من است كھ او را از حد امكانش باالتر بردم

تولد یافتھ بود، مزاجي دمدمي داشت، و اگرچھ ناپلئون داراي این  ١٧٧۵برادر دیگر بھ نام لوسین، كھ در 
ناپلئون از لحاظ رسیدن بھ مقام كنسولي تا . گرفت طلبي شدید خود مي خصلت نیز بود، جلو آن را با جاه

از » غاصب«نگذاشت كھ  حدي مدیون او بود، زیرا لوسین بود كھ بھ عنوان رئیس شوراي پانصد نفري
حمایت قانون محروم شود، و از سربازان خواست كھ شورا را متفرق كنند، و بدین ترتیب ناپلئون را بھ 

سپس، ھنگامي كھ پیشنھاد كرد برادرش بھ مقام سلطنت برسد، ھنوز موقع مقتضي نبود؛ . پیروزي رساند
در آنجا، لوسین تمام . وي را از صحنھ دور ساختالجرم ناپلئون، با اعزام او بھ اسپانیا بھ عنوان سفیر، 

  . وسایل ممكن را براي افزودن ثروت خود بھ كار برد، و تا مدتي از ناپلئون ثروتمندتر بود

بھ پاریس آن ازدواج سیاسي را كھ ناپلئون توصیھ مي كرد نپذیرفت، و با زن دلخواه خود ازدواج كرد، و 
در طي خطرھاي حكومت صد روزه بھ پاریس بازگشت تا . شور رفتبھ منظور اقامت در ایتالیا بھ این ك

اي طوالني دربارة  وي داراي استعداد ادبي و طبع شاعري نیز بود و حماسھ. در كنار برادر خود بماند
  .شارلماني سرود
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اي از كفایت و ثبات  ھمراه با درجھ –برادر دیگر، لویي، نیز خلق و خویي مخصوص بھ خود داشت 
ناپلئون ھزینة تحصیل او را پرداخت، . ھمین امر باعث مي شد كھ از تحكم برادرش ناراحت شود و - عقیده

درآنجا لویي از یك امتیاز سربازي استفاده كرد و سوزاك . و او را بھ عنوان آجودان خود بھ مصر برد
ژوزفین، ، بنا بھ تقاضاي ١٨٠٢در » .گرفت، وسپس بر اثر بیحوصلگي حاصر نشد كامًال معالجھ شود

لویي شوھري بي  .كندناپلئون لویي را وادار كرد كھ با اورتانس دوبو آرنھ، بر خالف میلش، ازدواج 
ر فرضي خود دیده تربیت بود، و اورتانس ھمسري بدبخت و بیوفا، كھ در نتیجة مھرباني و لطفي كھ از پد

، شایعاتي منتشر )شارل-ناپلئون(پسري زایید  ١٨٠٢دسامبر  ١۵بود قدري لوس شده بود ھنگامي كھ در 
شد مبني برآنكھ كنسول اول پدر آن كودك است؛ و این تھمت ناروا تا آخرین روزھاي حیات ناپلئون و 

اي بھ آن شایعات دامن زد، و از راه  ندازهناپلئون با قبول فرزندي آن طفل تا ا. اورتانس آنھا را رھا نكرد
در .اورتانس تا مدتي بھ جنون مبتال شد. نامید ولي آن كودك در پنجسالگي درگذشت» ولیعھد ما«مھر او را 

لویي ناپلئون بوناپارت را - شارل ١٨٠٨لویي نام نھادند و در  –پسر دیگري آورد كھ او را ناپلئون  ١٨٠۴
  .م شدزایید كھ بعدھا ناپلئون سو

طولي نكشید كھ وي بھ مردم . ، ناپلئون برادر سختگیر خود را بھ سلطنت ھلند رساند١٨٠۶ژوئن  ۵در 
دانست كھ چھ مقدار از پیشرفت ھلند متكي بھ تجارت با انگلیس و مستعمرات این  وي مي. ھلند دل بست

ي انگلیسي یافتند، لویي كشور است؛ و ھنگامي كھ ھلندیھا روشھایي براي نقض محاصرة بري علیھ كاالھا
از این رو قواي فرانسوي بھ ھلند تاخت؛ . از تعقیب آنھا خودداري كرد؛ از ناپلئون اصرار و از لویي انكار

؛ ناپلئون ھلند را بھ فرانسھ ضمیمھ كرد و آن را تحت نظارت مستقیم )١٨١٠اول ژوئیة (لویي استعفا كرد 
  .درگذشتدر لیوورنو  ١٨۴۶سندگي و شاعري پرداخت و در لویي بھ گراتس رفت و بھ نوی. خود قرار داد

فرانك از ناپلئون براي نگھداري  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠از لویي جدا شد، و ھر سالھ مبلغ  ١٨١٠اورتانس در 
، مبلغ دیگري در نتیجة رابطھ با كنت شارل دوفالئو ١٨١١بھ این مقدار، از سال . فرزندان خود گرفت

چقدر صادق، چقدر … وار داشت،  طبعي فرشتھ«افزوده شد؛ اما مادام دورموزا مي گوید كھ اورتانس 
پس از استعفاي اول ناپلئون، بھ مادر خود در مالمزون پیوست، و در » .پاكدل، چقدر از بدي بھ دور بود

با لویي ھجدھم در برابر چشمان وحشتزدة اعضاي خانوادة . ار آلكساندر واقع شدآنجا مورد توجھ كامل تز
ھنگامي كھ ناپلئون دوباره استعفا . در بازگشت ناپلئون از جزیرة الب، میزبان او شد. بوناپارت شام خورد

ود؛ پس فرانك خریده ب ٨٠٠‘٠٠٠كرد، اورتانس در نھان گردنبندي از الماس بھ او داد كھ آن را بھ مبلغ 
ژنرال دومونتولون آن را بھ اورتانس . از مرگ ناپلئون در سنت ھلن، این گردنبند را زیر بالش او یافتند

درگذشت و در كنار آرامگاه  ١٨٣٧اورتانس در . مسترد كرد و او بدان وسیلھ از فقر وفاقھ نجات یافت
  .ندگي چندین زندگي بوددر آن روزھاي بحراني، در ھر ز. مادر خود در روئھ بھ خاك سپرده شد

. ژروم بوناپارت، كھ جوانتر از سایر برادران بود، زندگیھا و ھمسرھاي خود را میان دو نیمكره تقسیم كرد
بھ دنیا آمد، در شانزدھسالگي بھ خدمت در گارد كنسولي فراخوانده شد، در دوئل جنگید،  ١٧٨۴وي در 

عشرت پرداخت و براي پرداخت ھزینة آن از بورین  زخم برداشت، بھ نیروي دریایي تبعید شد، بھ عیش و
ھنگامي كھ . بورین نیز براي وصول وامھاي دریافت نشده صورت حسابي براي ناپلئون فرستاد. وام گرفت

  :فرانك مطالبھ كرد، ناپلئون بھ او نوشت ١٧‘٠٠٠ژروم در برست مبلغ 

آموزید  اي مي كھ بر روي رزمنا و خود پیشھ آقاي ناوبان دوم، نامة شما را دریافت داشتم، و منتظرم بشنوم
داشت، ولي اگر بھ  بخشي خواھم اگر در جواني بمیرید، تفكرات تسلي. كھ آن را راه افتخار خود مي دانید

اي بھ جاي نھاده  شصت سالگي برسید بي آنكھ بھ میھن خود خدمتي كرده یا بي آنكھ خاطرات شرافتمندانھ
  . دگي نمي كردیدباشید، بھتر است كھ اصًال زن

در نوزدھسالگي  ١٨٠٣ژروم در ھند غربي از نیروي دریایي بیرون آمد، بھ بالتیمور رفت، و در آنجا در 
ھنگامي كھ او را بھ اروپا آورد، یك دادگاه فرانسوي . با الیزابت پترسن، دختر بازرگاني محلي ازدواج كرد

ن خودداري كرد، و ناپلئون جلو ورود آن زن را بھ دلیل صغیر بودن این زن و شوھر از تصدیق ازدواجشا
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الیزابت بھ انگلیس رفت و در آنجا كودكي زایید كھ او را ژروم ناپلئون بوناپارت نام . بھ فرانسھ گرفت
  سپس بھ آمریكا بازگشت و از طرف ناپلئون كمك ھزینھ دریافت داشت، و . نھاد

از خود دلیریھا نشان داد و چندین  ١٨٠٧ - ١٨٠۶مبارزات ژروم در ارتش فرانسھ بھ مقامي نایل آمد و در 
كھ تركیبي بود از مناطقي كھ -ناپلئون بھ پاداش این عمل پادشاھي وستفالن را. قلعة پروسیھا را تصرف كرد

آنگاه براي آنكھ شامة او را با عطر و بوي . بھ او بخشید –كاسل گرفتھ شده بود  - از پروس ھانوور و ھسن
 ١۵در . كند، شاھزاده خانم كاترین، دختر پادشاه وورتمبرگ، را براي براي او بھ زني گرفت پادشاھي آشنا

اي بھ ژروم نوشت كھ روحیة فرمانروایي است كھ ھنوز پایبند قانون اساسي مي  ناپلئون نامھ ١٨٠٧نوامبر 
  :باشد

ون شامل شرایطي است این قان. بھ ضمیمھ، قانون اساسي را كھ براي كشورتان تھیھ شده است مي فرستم
باید . ام، چشم مي پوشم ھایي كھ دربارة كشور شما داشتھ كھ براساس آن از ھمة حقوق پیروزي، و ھمة ادعا

بھ حرف كساني گوش ندھید كھ مي گویند اتباعتان آنچنان بھ بردگي … آن را صادقانھ رعایت كنید
در كشور سلطنتي . ما سپاسگزار نخواھند بوداند كھ بھ سبب سودھایي كھ بھ آنھا مي رسانید از ش خوگرفتھ

خواھند كھ شما باور كنید؛ و تخت شما ھرگز استوار  اي مي  وستفالن، آدم با ھوش بیش از آن است كھ عده
خواھند این است  آنچھ مردم آلمان بیصبرانھ از شما مي. نخواھد شد مگر بر پایة اعتماد و محبت افراد عادي

باشند، بھ طور متساوي  موروثي ھستند ولي داراي استعداد و كفایت قابل توجھ ميكھ مرداني كھ فاقد مقام 
از الطاف و شغلھاي شما بھره مند شوند، و ھر گونھ آثار سرفداري، یا سلسلھ مراتب فئودالي میان پادشاه و 

راري ھیئتھاي مزایاي قانون نامة ناپلئون، محاكمات، علني، و برق. پایینرین طبقھ اتباع شما از میان برود
براي بسط و تحكیم سلطنت شما من بیشتر متكي بھ این … ھاي حكومت شما باشد منصفھ، باید از جنبھ

اي از آزادي، برابري، و پیشرفت  مایلم كھ اتباع شما بھ اندازه. ھا ھستم تا بھ درخشانترین پیروزیھا جنبھ
چنین روش حكومتي سد محكمتري … اند ھبرخوردار شوند كھ تا این تاریخ مردم آلمان از آن خبر نداشت

  .ھا، و حمایت فرانسھ  میان شما و پروس خواھدبود تا رودخانة الب، قلعھ

وي كھ داري آن تسلط بر نفس و . ژروم در بیست و سھ سالگي خیلي جوان بود كھ قدر این نصایح را بداند
بھ منزلة افراد زیر دست و  داوري متین جھت حكومت نبود، شیفتھ عظمت و تجمل شد؛ وزیران خود را

پست دانست؛ سیاستي خارجي مخصوص بھ خود در پیش گرفت؛ و برادر خود را كھ معیار كارش قارة 
، ژروم )١٨١٣(ھنگامي كھ ناپلئون در نبرد اساسي الیپزیگ شكست خورد . اروپا بود آزرده خاطر ساخت

دارد؛ دولتش منقرض شد، و ژروم بھ  خود را جھت دفاع از امپراطوري وفادار نگاه» اتباع«نتوانست 
بعدھا بھ بردارش و واترلو دلیرانھ كمك كرد، و سپس نزد پدر زنش در وورتمبرگ . فرانسھ گریخت

اش، ناپلئون سوم، بھ ریاست سنا برسد، واین اقبال را  آن قدر عمر كرد كھ در زمان برادرزاده. پناھنده شد
  ).١٨۶٠(بدرود حیات گوید  داشت كھ در دورة اعتالي قلمرو فاني دیگري

  در زمان ازدواج ناپلئون با مادرش، جواني پانزدھسالھ و دوست . اوژن دوبو آرنھ شاگرد بھتري بود

ھنگامي كھ بھ عنوان آجودان آن جھانگشاي طوفان . مورد الطاف و توجھ روز افزون ناپلئون قرارگرفت
در زماني كھ از بیوفایي مادرش خبر یافت، . ردمانند بھ ایتالیا و مصر برده شد، در خود احساس غرور ك

احساساتش میان آن زن و شوھر تقسیم شد؛ اشكھاي او وحدت آنان را بھ قرار ساخت، و ازآن بھ بعد رابطة 
، ناپلئون اوژن را نایب ١٨٠۵ژوئن  ٧در . وفاداري میان پدر خوانده و فرزند خوانده ھرگز قطع نشد

دید كھ مسئولیتي برگردن آن جوان بیست و چھارسالھ گذاشتھ است، السلطنة ایتالیا كرد، ولي چون 
  :اي از نصایح و آداب ملكداري برایش فرستاد مجموعھ

ایم از احترامي كھ رفتار شما در ما  با سپردن كشور سلطنتي ایتالیاي خودمان بھ شما، دلیلي نشان داده
فساد قلب بشر را درك كنید؛ بنابراین بھ شما  توانید ولي شما ھنوز در سني ھستید كھ نمي. برانگیختھ است

تنھا راه حفظ . اتباع ایتالیایي ما طبیعتًا از اتباع فرانسوي ما مكارترند. توصیھ كنم كھ محتاط و مراقب باشید
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احترام آنھا و خدمت در جھت سعادتشان این است كھ بھ كسي كامًال اعتماد نكنید، و ھرگز عقیدة واقعي 
ریا و تقیھ، كھ طبیعتًا در سن بالغتري . یران و كارمندان عالیرتبة دربار بھ كسي نگوییدخود را دربارة وز

  …آید، باید درسن شما مورد تأكید قرار گیرد و بھ حساب آید در كار مي

توانید افتخار كنید كھ فرانسوي ھستید؛ ولي در این مقام باید  در ھر مقامي، غیر از نیابت سلطنت ایتالیا، مي
. فراموش كنید، و اگر مردم ایتالیا باور نكنند كھ آنھا را دوست دارید، باید بدانید كھ شكست خورده ایدآن را 

زبانشان را فرا گیرید؛ با مردم معاشرت كنید؛ بھ عنوان . دانند كھ عشق بدون احترام وجود ندارد آنھا مي
  .توجھ مخصوص، آنھا را براي وظایف عمومي برگزینید

بزنید بھتر است؛ براي شركت در مباحثات رسمي، بھ اندازة كافي تربیت نشده اید و بھ ھر چھ كمتر حرف 
طرز گوش دادن را یاد بگیرید، و بھ خاطر داشتھ باشید كھ سكوت غالبًا بھ اندازة . حد لزوم اطالعات ندارید

ریاست شوراي . از ھر جھت از من تقلید نكنید، احتیاج بھ خودداري بیشتري دارید. اظھار فضل مؤثر است
  … دولتي را بھ عھده نگیرید؛ بھ اندازة كافي تجربھ ندارید كھ این كار را بھ طور موفقیت آمیز انجام دھید

درنگ خواھند دید كھ براي بحث درباره امور كفایت  بي… . در حال، ھرگز آنجا بھ سخنراني نپردازید
رد، قدرت او نامعلوم است؛ ھرگز نباید حرف بزند دا تا زماني كھ فرمانروایي زبان خود را نگاه مي. ندارید

  …مگر آنكھ بداند كھ قادرترین فرد در جلسھ است

  …نادرستي را بیرحمانھ مجازات كنید: آخرین نكتھ

با كمك وزیران خود بھ اوضاع مالي سروساماني بخشید؛ خدمات : اوژن انتظارات امپراطور را بر آورد
نامة ناپلئون را بھ كار برد، و ارتش ایتالیا را با شجاعت معمول  نونعمومي را اصالح كرد؛ راه ساخت؛ قا

با او دیدار  ١٨٠٧امپراطور كھ از كار او راضي بود درسال . خود و مھارتي روز افزون رھبري كرد
استفاده كرد تا با مقررات سخت در برابر دستور شوراي » فرمان میالن«كرد، و از این فرصت با صدور 

كھ بر طبق آن كشتیھاي بیطرف باید، قبل ازآنكھ راه قارة اروپا را در پیش گیرند در یك  - تانسلطنتي انگلس
اوژن نھایت سعي خود را در راه دشوار اجراي . العمل نشان دھد عكس -بندر انگلیسي لنگر بیندازند

  محاصرة 

یاري خود درگذشت و استعفاھا، وفاداري خود را بھ ناپلئون حفظ كرد و سھ سال بعد از فوت پدر اخت
ستندال در كتاب صومعھ پارما بكرات ازخاطرة فراموش نشدني دوران سلطنت وي در ایتالیا یاد ). ١٨٢۴(

  .كرده است

بھ الیزا . ناپلئون كھ مقدار متصرفاتش بیش از تعداد برادرانش بود، بھ خواھرانش نیز زمینھایي بخشید
نشینھاي پیومبینو و لوكارا داد؛ وي در آنجا براي  ھزادهو شوھر مھربانش فلیچھ با تچوككي شا) ماریاآنا(

كارھاي عمومي پول خرج كرد؛ ادبیات و ھنر را سرپرستي نمود؛ وبھ تشویق پاگانیني پرداخت، بھ طوري 
ناپلئون او را مھیندوشس توسكانا كرد وآن زن در آنجا سرسختانھ نیكوكاري خود را  ١٨٠٩كھ در سال 

  .ھمچنان ادامھ داد

توانست زییاییھاي خود را  دانست، نمي ن بوناپارت، كھ ناپلئون او را زیباترین زن روزگار خود ميپولی
شاید  - با ژنرال شارل لوكلر ازدواج كرد؛ چھارسال بعد ) ١٧٩٧(در ھفدھسالگي . محدود بھ یك بستر كند

دومینیگ  – ناپلئون بھ او دستور داد كھ شوھرش را در سفر سن –براي جلوگیري از سبكسري او 
درجنگ علیھ توسن لوورتور ھمراھي كند؛ لوكلر در آنجا براثر ابتال بھ تب زرد درگذشت؛ پولین با جنازة 

با پرنس  ١٨٠٣در . او بھ اروپا بازگشت، در حالي كھ از زیبایي افسانھ وارش در نتیجة تب كاستھ شده بود
پیش گرفت، و كامیلو براي تسلي خاطر بھ كامیلو بورگزه ازداوج كرد، ولي بزودي راه و رسم بیوفایي 

ناپلئون از دایي خود و او بھ نام كاردینال فش خواھش كرد كھ بھ مالمت او . اي پناه برد آغوش معشوقھ
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از طرف من بھ او بگویید كھ مثل سابق زیبا نیست، و چند سال دیگر كمتر زیبا «: بپردازد، و بھ او گفت
  ».خوب باشد و سرتاسر عمر مورد احترام بماند تواند خواھد بود، در صورتي كھ مي

. پولین، كھ تأدیب نشده بود، از شاھزاده جدا شد، و خانة مجلل خود را بر روي افراد عشرت طلب گشود
كرد، ولي او ترجیح داد كھ مقر خود را در ) در ایالت ردجوامیلیا در ایتالیا(ناپلئون او را دوشس گواستاال 

تخطیھاي او را تحمل . ون كھ شیفتة قیافھ و روش و طبیعت خوب او شده بودناپلئ. پاریس قرار دھد
از این رو وي را بھ ایتالیا تبعید كرد، . آورد كرد؛ تا اینكھ در آینھ دید كھ اداي ملكھ ماري لویز را در مي مي

در . شتافت در مصایب بھ كمك او) چنانكھ خواھیم دید(بعدھا . و او در آنجا پس از چندي سالني دایر كرد
با این ھمھ، پولین مھربانترین «: وي گفتھ بود. بھ شوھر خود پیوست، و در آغوشش جان داد ١٨٢۵

  ».مخلوق عالم بود

اند كھ پوستش مثل اطلس  گفتھ. كارولین تقریبًا بھ ھمان اندازه زیبا، ولي در اواخر عمر زیانكارتر بود
ل؛ و از این بابت شبیھ ھمة اعضاي خانوادة بوناپارت بازوان، دستھا، و پاھایش در حد كما«. صورتي بود

با ژوآشم مورا، سرداري كھ پیش از آن در نبردھاي مصر و ایتالیا شھرتي ) ١٧٩٩(در ھفدھسالگي » .بود
بھ ھم رسانده بود، ازدواج كرد؛ وبھ سبب ھمین خدمات و اقدام حیاتي او در مارنگو ناپلئون او را مھیندوك 

  گامي كھ در پایتخت خود دوسلدرف سرگرم بود، ھن. برگ و كلو كرد

مورا براي باز یافتن ھمسر خود بھ پاریس مراجعت كرد، ولي جنگ، مورد عالقة . او را بھ بوردو فرستاد
كارولین در غیبتھاي مكرر او در صحنة جنگ، ادارة امور دوكنشین را بھ . او و خطر، كار ذوقي او بود

  .شد خوبي تمشیت داد كھ غیبت مورا غیر از لباسھاي مجللش احساس نمي عھده گرفت، و كارھا را چنان بھ

باالتر از این برادران و خواھران شھوتپرست، مادرشان لتیتسیا محكم و اغفال ناشده و تباھي ناپذیر نشستھ 
ناپلئون مبلغ  ١٨٠۶در . این زن، با غرور شدید و تاثر سخت، در پیروزیھا و مصایب آنھا سھیم بود. بود

اي زیبا با مستخدمان بسیار در پاریس  ھمچنین خانھ. العادة ساالنھ برایش معین كرد فرانك فوق ۵٠٠‘٠٠٠
گفت كھ با توجھ بھ بخت برگشتگي  زیست و مي جویي عادي خود مي در اختیارش گذاشت، ولي او با صرفھ

دند، و اگرچھ خودداري نفوذ كر خطاب مي) بانوي مادر(مر  بھ او مادام. كند احتمالي ناپلئون پس انداز مي
ھمراه پسر خود بھ جزیرة الب رفت و بازگشت، وبا اضطراب و دعا . گشت سیاسي بود بھ دنبالش نمي
از دولتھاي بزرگ خواست كھ مردي را، كھ در  ١٨١٨در . انگیز صد روزه بود خواندن ناظر واقعة ھیجان

ولي . ھلن آزاد كنند ولي جوابي بھ او داده نشد این زمان بھ سبب بیماري، خطري براي آنھا نداشت از سنت
 ١٨٣۶مرگ ناپلئون، الیزا، پولین و چند تن از نوادگان خود را با خونسردي عادي خود تحمل كرد، و در 

  !گویند زن بھ این مي. در سن ھشتاد و شش سالگي درگذشت

بود كھ بر نیازھاي اقوام تابع تكیھ اي معلول این واقعیت  علت اینكھ سلطة این خانواده دوام نیافت تا اندازه
تكرو بودند، و عقاید و امیال ) غیر از اوژن(نداشت، و ھمچنین بھ این سبب كھ ھر كدام از آن فرمانروایان 

ناپلئون، اول بھ فكر قدرت خود بود، و قوانیني وضع . ناپلئون بیش از ھمھ این طور بود - خود را داشتند
آمد؛ ولي با سختگیریھاي مالي  اثر شده بود عالي بھ نظر مي اي كھ بي ودالیتھكرد كھ در مقایسھ با دستگاه فئ

را از بین برد، فئودالیتة ) ملوك الطوایفي(اگر چھ فئودالیتھ . و نظامي خود آنھا را محدود و ضعیف كرد
رد، و شم برادران وخواھران خود را تیولداران عطاي خود مي. دیگري را بنیاد نھاد كھ ویژة خود او بود

خواست كھ رعایاي مطیعي باشند؛ درزمان جنگ، سرباز برایش تھیھ كنند؛ و در زمان  بنابر این از آنھا مي
داد كھ تقریبًا ھمة سرزمینھایي كھ بدین  وي عقیدة خود را دربارة این وضع چنین توضیح مي. صلح، مالیات

گ او را مجبور بھ شركت در آنھا كرده شد در جنگھایي بھ دست آمده بود كھ دولتھاي بزر ترتیب اداره مي
بایستي خود را خوشبخت بدانند كھ از  جنگي بودند، و مي» قوانین«بودند؛ بنابراین سرزمینھاي مزبور تابع 

اما در مورد . كنند قوانین كامًال جدید فرانسھ وحكومت مھربان مردي مستبد ولي روشنفكر استفاده مي
  :سنت ھلن اجماًال چنین بیان كرداش، موضوع را با تأثر در  خانواده
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  دربارة قدرت اخالقیم… كردند بسیار روشن است كھ خانواده ام بھ من زیاد كمك نمي

و آنھا از این وضع . ام ضعیف بودم اند، ولي من بھ طرز قابل مالمتي نسبت بھ خانواده حرفھاي زیادي زده
نشست، پشتكاري و سماجت آنھا ھمیشھ فائق  ميبخوبي خبر داشتند، پس از آنكھ اولین طوفان مقاومتم فرو 

كردند، در این مورد اشتباھات بزرگي كردم، اگر ھر یك از آنھا  خواستند مي آمد، و با من ھر چھ مي مي
توانستیم بھ اتفاق  ھایي داده بودند كھ ادارة امورشان را بھ آنھا سپرده بودم، مي انگیزة مشتركي بھ توده

توانستیم كھ صورت كره را  كرد؛ مي برویم؛ ھمھ چیز در مقابل ما سقوط ميیكدیگر تا قطبھاي زمین 
من سعادت چنگیزخان را نداشتم كھ داراي چھار پسر بود، و ھیچ یك از آنھا رقابتي بھتر از . عوض كنیم

را فورًا خود . رساندم ھرگاه یكي از برادرانم را بھ سلطنت مي. شناخت كھ بھ او صادقانھ خدمت كند این نمي
وي دیگر آن جانشیني نبود . دانست؛ و این عبارت كامًال مسري شده بود مي» براثر لطف خداوند«پادشاه 

كوششھاي او كمكي بھ . بایستي از او برحذر باشم كھ بتوانم بھ او اعتماد كنم؛ بھ صورت دشمني بود كھ مي
رانم در واقع مرا بھ منزلھ براد… آمد كرد ولي در جھت استقالل خود او بھ عمل مي كوششھاي من نمي

وقتي كھ شكست خوردم، دشمنان خلع آنھا را بزور نخواستند وحتي آن را ! ھا بیچاره… دانستند مانعي مي
؛ و حاال ھیچ یك از آنھا قادر بھ برانگیختن ]زیرا خلع آنھا خود بھ خود انجام گرفت[بر زبان نیاوردند 
مند شدند، بار  ه قرار گرفتھ بودند، از نعمتھاي سلطنت بھرهآنھا كھ با زحمت من در پنا. نھضتي ملي نیست

  .كشیدم را من بھ تنھایي مي

ناپلئون پس از آنكھ شاھزاده نشینھایي را فتح كرد كھ شمار آنھا از شمار شاھزاده و شاھزاده خانمھاي 
ن یا سایر ھمخونش بیشتر بود، محلھایي را كھ از لحاظ سوق الجیشي اھمیت زیادي نداشتند بھ سردارا

از این رو مارشال برتیھ استان نوشاتل را دریافت داشت؛ كامباسرس فرمانرواي . خدمتكاران خود سپرد
از سایر ایاالت ایتالیا، دو كنشینھاي كوچكي را جدا كردند؛ فوشھ دوك . پارما شد و لوبرون دوك پیاچنتسا

بود كھ قسمتھاي تجزیھ شدة ایتالیا را بھ سرانجام، ناپلئون امیدوار . اوترانتو شد و ساواري دوك روویگو
صورت یك كشور درآورد و آن را بھ منزلة واحدي در یك فدراسیون اروپایي، تحت رھبري فرانسھ 

كردند و بھ مقام  آن ھم بھ شرطي كھ آن واحدھا، كھ بھ اختالفات خود افتخار مي –وسلسلة خود، وارد كند 
شد در نوعي كلیت از  تصورات باطل را كھ موجب پایداري آنھا ميتوانستند این  بردند، مي یكدیگر حسد مي

بین ببرند و تا حدي آماده باشند كھ بگذارند دولتي دور دست و بیگانھ قوانین آنھا را بنویسد و تجارتشان را 
  !تنظیم كند

II - اوت  ٢١ – ١٨٠٧اكتبر  ١٨: جنگ اول شبھ جزیره
١٨٠٨  

بھ  ١٨٠٧اكتبر  ١٨اتریش در . كرد اطاعت مي» فرمان برلین«از تقریبًا ھمة قارة اروپا  ١٨٠٧تا سال 
تركیة . دسامبر آن را امضا كرد ١٢محاصرة بري پیوست؛ دستگاه پاپي زبان بھ اعتراض گشود ولي در 

. عثماني ناراضي بود،ولي بر اثر ھمكاري مداوم روسیھ و فرانسھ ممكن بود كھ مجبور بھ اطاعت شود
  د، ولي از طرف شرق محدود بھ پرتغال متحد انگلیس بو

كرد كھ شاید  امپراطور تصور مي. در اختیار ناپلئون قرار داشت) ظاھرًا(محاصره بود، و از لحاظ نظامي 
رغم كشتیھاي جنگي انگلیس  تا پرتغال را، علي -ولو اینكھ از طریق اسپانیا بگذرد - كاري بتوان انجام داد

كردند بھ  جود عمال بریتانیا كھ برتجارت آن كشور نظارت ميكھ بنادر آن را تحت نظر داشتند و با و
  .اطاعت خویش وادارد

، ناپلئون بھ دولت پرتغال اطالع داد كھ باید بنادر خود را بر روي كاالھاي انگلیسي ١٨٠٧ژوئیة  ١٩در 
اكتبر لشكري فرانسوي مركب از بیست ھزارتن، كھ بیشتر آنھا سربازان  ١٨در . پرتغال نپذیرفت. ببندد
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مردم و دولت . اسپانیا شدندتجربھ بودند، بھ رھبري آندوش ژونو از رودخانة بیداسوا گذشتند و وارد  بي
ازآنھا استقبال كردند، زیرا مردم امیدوار بودند كھ ناپلئون پادشاه آنھا را از دست وزیري خائن نجات 

  .خواھد داد، و آن وزیر انتظار داشت كھ ناپلئون در ازاي ھمكاري او وي را در تجزیة پرتغال سھیم كند

فرزندش . كارلوس سوم بھ پایان رسیده بود) ١٧٨٨( دورة درخشان عصر روشنگري در اسپانیا با مرگ
كارلوس چھارم كھ در این ھنگام شصت سالھ بود اگر چھ حسن نیت داشت، از لحاظ فعالیت و فراست 

اش، پادشاه بھ طور محسوس بھ  ضعیف بود؛ در تابلو معروف گویا بھ نام كارلوس چھارم و خانواده
. و ملكھ ماریالویسا بیشتر قیافة مردي را دارد تا صورت زني را مند است تا بھ تفكر، خوردن بیشتر عالقھ

ولي ماریا از آنجا كھ زن بود، و از شوھر مطیع خود رضایت نداشت، آغوش خود را بھ روي مانوئل دو 
مردم اسپانیا، كھ از لحاظ جنسي . گوذوي گشود و او را كھ افسرگارد سلطنتي بود وزیر اعظم كرد

پا ھستند، از این رابطھ بھ وحشت افتادند، ولي گوذوي كھ تأدیب نشده بود فكر تصرف اخالقیترین مردم ارو
. خواست كھ اگر بھ تخت و تاجي نرسد الاقل دو كنشیني بھ دست آرد پروارنید و مي پرتغال را درسر مي

ھ حاضر شده بود ب ١٨٠۶گویا فراموش كرده بود كھ در  - وي در فكر دریافت كمك از طرف ناپلئون بود
ناپلئون آرزوھاي گوذوي را تأیید و تشویق كرد، و . كمك پروس كھ درصدد جنگ علیھ فرانسھ بود بشتابد

بھ موجب این ). ١٨٠٧اكتبر  ١٧(بھ امضا رساند » فتح و اشغال پرتغال«اي براي  در فونتنبلو عھدنامھ
كة اسپانیا باشد؛ استانھاي عھدنامھ مقرر شد كھ نواحي شمال غربي بھ پرتغال، بھ انضمام پورتو، تیول مل

آلگاروا و آلنتژو در جنوب بھ گوذوي تعلق گیرد؛ قسمت مركزي، بھ انضمام لیسبون، تا اطالع ثانوي تحت 
شود كھ طرفین عالي مقام  چنین مفھوم مي«: عھدنامھ آمده بود ١٣در مادة . نظارت فرانسھ باقي بماند

ي پرتغال را بھ طور متساوي میان خود تقسیم خواھند متعاھد جزایر، مستعمرات، و سایر متصرفات دریای
بر طبق چند مادة سري تصریح شده بود كھ ھشت ھزار پیاده نظام وسھ ھزار سواره نظام اسپانیایي ».كرد

  .بھ نیروھاي ژونو، مأمور تصرف پرتغال، خواھند پیوست

  ود، بر كشتي سوار شده، بھ خانوادة سلطنتي پرتغال، كھ در برابر این قواي مركب قادر بھ مقاومت نب

فرانك بر اتباع  ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠وي براي پرداخت ھزینة عملیات لشكر كشي خود غرامتي بھ مبلغ . آمد مي
ناپلئون ظاھرًا بھ منظور كمك بھ ژونو در صورت لشكركشي انگلیسیھا بھ . جدید خویش تحمیل كرد

اسپانیا فرستاد، و آنھا را تحت فرماندھي واحد پرتغال، و باطنًا براي مقاصد بزرگتري، سھ لشكر دیگر بھ 
  .مورا گذاشتھ بھ او دستور داد كھ بعضي از نقاط سوق الجیشي مجاور مادرید را تصرف كند

ترسید  سالھ، كھ مي وسھ فردیناند، ولیعھد بیست. اختالفات در داخل دولت اسپانیا بھ سود ناپلئون تمام شد
اي بھ منظور سرنگون كردن آن وزیر مورد توجھ  خت شود، در توطئھگوذوي مانع از رسیدن او بھ تاج و ت

، و در )اكتبر ٢٧(گوذوي این نقشھ را كشف كرده، فردیناند و حامیان او را بھ زندان افكند .شركت جست
آید وممكن است  دوماه بعد، چون خبر یافت كھ مورا بھ پیش مي. صدد محاكمة آنھا بھ علت خیانت بر آمد

از این . ي زندانیان شود، آنھا را آزاد كرد، و آماده شد تا ھمراه شاه و ملكھ بھ آمریكا بگریزدخواھان آزاد
پادشاه مبھوت بھ . ؛ گوذوي اسیر و زنداني شد)١٨٠٨مارس  ١٧(رو مردم شھر سر بھ شورش برداشتند 
 ٢٣(رد مادرید شد مورا، بنا بھ دستور ناپلئون، باقواي فرانسوي وا. سود پسر خود از سلطنت كناره گرفت

كارلوس استعفاي . ، گوذوي را آزاد ساخت، و از شناسایي فردیناند بھ عنوان پادشاه امتناع ورزید)مارس
تالران بھ ناپلئون توصیھ كرد كھ تخت و تاج اسپانیا را متصرف . خود را لغو كرد، ھرج و مرج باالگرفت

  .شود

وي ھم از كارلوس چھارم . استفاده كرد -وجود آورده بودكھ احتماًال خود آن را بھ  -ناپلئون از این فرصت
، بھ )در حدود سي كیلومتري شمال مرز اسپانیا و فرانسھ( و ھم از فردیناند ھفتم دعوت كرد كھ در بایون 

آوریل وارد شد، و  ١۴امپراطور در . منظور بازگرداندن نظم و ثبات در دولت اسپانیا، با وي مالقات كنند
ناپلئون آن جوان و مشاورش، كانون خوان كانون خوان اسكوییكویز، را بھ ناھار . آوریل ٢٠فردیناند در 

دعوت كرد، و بھ این نتیجھ رسید كھ آن جوان از لحاظ احساسات و عقل آنقدر بالغ نیست كھ ھیجانات مردم 
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گیري را با  ھوي این نتیج. جلوگیري كند و اسپانیا را بھ صورت متحد سودمندي براي فرانسھ نگاه دارد
كنان گفت كھ  ولیعھد اعتراض. اسكوییكویز در میان نھاد، و او نیز با اكراه آن را بھ اطالع فردیناند رسانید

وي تاج و تخت را بر اثر استعفاي پدر خود بھ دست آورده است، وقاصداني بھ مادرید فرستاد تا بھ حامیان 
ین قاصدان را گرفتند و گزارشھاي آنان را نزد ا. خود بگوید كھ در برابر قدرت ناپلئون عاجز است

چون شایع شد كھ . امپراطور آوردند؛ با وجود این، اخبار مربوط بھ وضع فردیناند بھ پایتخت اسپانیا رسید
آوریل بھ بایون رسیده و موراكھ در مادرید بھ حكمروایي مشغول  ٣٠كارلوس چھارم ملكھ، و گوذوي در 

ر پادشاه و پسر جوانتر و دخترش را بھ بایون بفرستد، مردم بدگمان شدند كھ بود مأمور شده است كھ براد
روزي كھ از مدتھا  – ١٨٠٨مھ  ٢در . مبادا ناپلئون بخواھد بھ سلطنت سلسلة بوربون در اسپانیا خاتمھ دھد

  پیش در تاریخ اسپانیا بھ 

لطنتي گرد آمدند و كوشیدند گروھي خشمگین در برابر قصر س - شھرت یافتھ است ) دوم مھ(دوس دومایو 
اینان بھ طرف سربازان فرانسھ كھ از كالسكة . كھ از حركت شاھزاده و شاھزاده خانم جلوگیري كنند

كردند سنگ انداختند؛ گفتھ شد كھ بعضي از این سربازان را قطعھ قطعھ كردند، مورا  سلطنتي حفاظت مي
این [ نقاش]چنین كردند، و گویا . تا متفرق شوند بھ سربازان خود دستور دادكھ بھ مردم تیراندازي كنند

شورش در مادرید فرونشست، ولي در سراسر . منظره را با قدرت تمام نشان داده و بھ یادگار نھاده است
  .اسپانیا باال گرفت

، ھم كارلوس و ھم فردیناند را بھ حضور )مھ۵(ھنگامي كھ گزارش این شورش دربایون بھ ناپلئون رسید 
اند اسپانیا بر  با حالت عصباني ساختگي و حساب شدة خود آنھا را مالمت كرد كھ چرا گذاشتھ خواست، و

. اثر بیكفایتي آنھا بھ ھرج و مرجي گرفتار و تبدیل بھ صورت متحد غیر قابل اعتمادي براي فرانسھ بشود
ناپلئون بھ آن . كردند پدر و مادر، فرزند را بھ باد مالمت و ناسزا گرفتند و او را متھم بھ طرح قتل پدر

جوان وحشتزده تا ساعت یازده شب مھلت داد كھ استعفا كند، و در صورت امتناع، بھ پدر و مادرش سپرده 
فردیناند تسلیم شد، و تاج و تخت را بھ . خواھد شد تا او را بھ زندان اندازند و بھ سبب خیانت محاكمھ كنند

تاق امنیت و آرامش بود تا قدرت، سلطنت را بھ ناپلئون تقدیم كارلوس ھم كھ بیشتر مش. پدر خود بازگردانید
كرد، و او آن را بھ برادرش لویي واگذاشت كھ نپذیرفت؛ سپس آن را بھ ژروم بخشید كھ بھ این مقام 

. اي نداشت؛ و سرانجام آن را بھ ژوزف داد كھ در واقع اجبارًا آن را پذیرفت خطرناك چندان عالقھ
. و گوذوي را بھ مارسي فرستاند تا درجایي راحت و زیرنظر محافظان بگذرانند كارلوس، ماریالویسا،

فردیناند و برادرش را با عواید كافي آرام كردند، و تالران مأمور شد كھ آنھا را در قصر واالنسھ در رفاه و 
ي بھ پاریس كرد كھ معاملة سودمندي انجام داده است باتأن سپس ناپلئون چون احساس مي. امنیت نگاه دارد

  .گرفت بازگشت، در حالي كھ در ھر قدم، بھ عنوان فرمانرواي شكست ناپذیر اروپا، مورد استقبال قرار مي

مورا كھ انتظار داشت پادشاه اسپانیا شود با خشم وغضب براي تصدي جانشیني ژوزف بھ عنوان پادشاه 
وي . وارد مادرید شد ١٨٠٨وئن ژ ١٠ژوزف پس از توقف كوتاھي در بایون در . ناپل بھ این شھر رفت

كرد كھ در  بھ ناپل خوگرفتھ بود، و در اسپانیاي عبوس و پرھیزگار، فقدان آن لذت زندگي را احساس مي
اي بھ  آزادیخواھانھ وي یك قانون اساسي نیمھ. شد ایتالیا باعث آرامش روح قابل اشتعال مردمان جنوب مي

نامة ناپلئون بود،  م شده بود و داراي قسمت اعظم مواد قانوناسپانیا آورد كھ توسط ناپلئون بسرعت تنظی
عنوان تنھا مذھب اسپانیا  آیین كاتولیك بھ) ھمان گونھ كھ كارلوس چھارم اصرار كرده بود(ولي در آن 

بسیاري از آزادیخواھان اسپانیا از او . ژوزف نخست كوشید كھ فرمانروایي محبوب باشد. شناختھ شده بود
اي بھ مذھب  دانستند كھ واقعًا عالقھ د؛ اشراف كناره گزیدند؛ و روحانیان او را فردي ميطرفداري كردن

  ندارد؛ و عوام از این خبر 

بھ آن بركت داده بود، منقرض كرده و مردي را برجاي آن نھاده است كھ شاید یك كلمھ اسپانیایي نداند، و 
  . كامًال فاقد قدرت رھبري در آن زمان است
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كرد، بر  ھایي عبوس و درھم جلوه مي خشمي كھ ابتدا بھ صورت چھره: شد رعت تشدید ميخشم مردم بس
ھاي كشاورزان در صدھا محل قیام كرده، خود  دستھ. زبانھا جاري، و مآال بھ صورت شورشي ظاھر شد

را سالحھاي كھن و چاقوھاي تیزي مسلح كردند؛ ھر خانھ بھ صورت زرادخانھ، و ھر جبھ بھ صورت 
. دادند ماند ھدف قرارمي آنان ھر سرباز فرانسوي را كھ از سربازخانھ یا جوخة خود دور مي. رآمددامي د

افراشتند، و ژوزف را مردي  روحانیان اسپانیایي در برابر تفنگھاي فرانسوي صلیبھاي خود را برمي
مش، و یوسف بھ نام خداوند، مادر معصو«دانستند و جماعات مسیحي را » لوتري، فراماسون، و بیدین«

  .بھ شورش فراخواندند» مقدس

خشم مردم باال گرفت و منجر بھ قطع عضو، اختھ كردن، بھ صلیب كشیدن، گردن زدن، بھ دار آویختن، و 
لشكریان اسپانیا . چنانكھ گویا آن، را در تابلو معروف بھ مصائب جنگ نشان داده است -بھ میخ كشیدن شد

ورشیان پیوستند؛ آتشبارھاي آنان پادگانھاي پراكندة فرانسویان را صفوف خود را دوباره منظم كرده بھ ش
كردند، چھ ھم با  اینان بمراتب بھتر از افسران فرانسوي كار مي. كھ سربازاني اندك داشتند در ھم كوبیدند

 در(در بایلن . زمین آشنایي داشتند و ھم مواجھ با كمبود نفرات، تجھیزات و تازه كار بودن افراد نبودند
دو لشكر فرانسوي، كھ بھ اشتباه تصور مي كردند  ١٨٠٨ژوئیة  ٢٠در ) شمال شرقي قرطبھ یا كورذووا

 ٢٢‘٨٠٠: ان،د ضمن یكي از شرم آوررترین شكستھاي تاریخ تسلیم شدند در محاصرة قواي برتري درآمده
ثر كمبود غذا و شیوع نفر بھ اسارت درآمدند، و درجزیرة كوچك كابررا زنداني شدند؛ بسیاري از آنھا بر ا

ژوزف و بقیة نیروھا كھ از كمك نظامي عمدة قوایش محروم مانده بودند از مادرید . بیماري درگذشتند
كیلومتري شمال شرقي پایتخت مستقر  ٢۵٠عقبنشیني كردند و در خطي دفاعي در طول رودخانة ابرو در 

  .شدند

دة نیروي رو بھ زوال ژونو در لیسبون دیگر از در این ضمن دولت انگلیس، با این امیدواري كھ باقیمان
را با یك ناوگان و یك ارتش بھ ) دیوك آو ولینگتن آینده(طرف اسپانیا تقویت نخواھد شد، سر آرثر ولزلي 

سربازان خود را در مصب رودخانة موندگو پیاده كرد، و  ١٨٠٨وي در اول ژوئیة . پرتغال فرستاد
  . تغالي بھ او پیوستندبزودي گروھھایي از پیاده نظام پر

 ١٣‘٠٠٠ژونو، كھ بھ جاي آماده نگاھداشتن سربازانش بھ عیش و نوش و استراحت پرداختھ بود، با 
و ) ١٨٠٨اوت  ٢١(سرباز ولزلي مواجھ شد ١٩‘٠٠٠سرباز وظیفھ از لیسبون بیرون آمد و در ویمیرو با 

سھ بھ شبھ جزیرة ایبري ظاھرًا بھ پرتغال دوباره متحد انگلیس شد، و حملة فران. شكستي سخت خورد
  .صورت شكستي كامل درآمد

بھ پاریس رسید،  ١٨٠٨اوت  ١۴ناپلئون پس از دیدار پیروزمندانة خود ازایاالت غربي، ھنگامي كھ در 
  كنند، و در  دریافت كھ دشمنان سنتي او از شكستھاي فرانسھ اظھار شادي مي
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  موزة ولینگتن، لندن. آو ولینگتنآرثر ولزلي، اولین دیوك : سرتامس الرنس
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  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٨٢٧حدود (آرثر ولزلي، اولین دیوك آو ولینگتن : جكسن. جي

رسید تشكیل  صددند كھ اتحادیة دیگري علیھ این نابودكنندة ملتھا كھ خود اكنون قابل شكست بھ نظر مي
. ریخت گفت ولي طرح جنگ را مي از صلح سخن ميمترنیخ، سفیر اتریش در پاریس، با ناپلئون . دھند

فرایھرفوم اوندتسوم شتاین، صدر اعظم پروس، كشوري كھ سخت مشتاق آزاد شدن بود، درماه اوت این 
آید، و  ناپذیر مي در اینجا جنگ میان فرانسھ و اتریش بھ نظر اجنتاب«: سال بھ دوستي چنین نوشت

لئون، كھ عمالش آن نامھ را بھ دست آورده بودند، با این عقیده ناپ» .سرنوشت اروپا را تعیین خواھد كرد
  ».جنگ تا بھار بھ تعویق افتاد«: موافق بود، و بھ برادر خود لویي نوشت

خود را كھ ھرگز » ارتش بزرگ«آیا باید . بایستي در پیش گیرد مردد بود ناپلئون در انتخاب راھي كھ مي
ش را فرونشاند؛ ولزلي را مجبور بھ فرار بھ سوي كشتیھاي خود شكست نخورده است بھ اسپانیا ببرد؛ شور

كند؛ شكافي را كھ با توجھ بھ وضع پرتغال در محاصرة بري ایجاد شده است ببندد؛ و با این خطر مواجھ 
شود كھ اتریش و پروس، ضمن اشتغال بھترین سربازان فرانسھ در ھزاران كیلومتر دورتر، بھ فرانسھ 

اي ضمن گرفتاري او در اسپانیا جلوگیري  در، در تیلزیت، قول داده بود كھ از چنین حملھحملھ كنند؟ آلكسان
كند؛ ولي آیا تزار بھ قولي كھ تحت فشار داده بود وفا خواھد كرد؟ شاید بھ او بتوان امتیازات بیشتري 

ستارگان سیاسي  ناپلئون تزار را بھ كنفرانسي در ارفورت دعوت كرد تا او را تحت تاثیر كھكشاني از.داد
  .قرار دھد و بھ ایفاي قول مجبورش كند

III - ١٨٠٨اكتبر ١۴- سپتامبر ٢٧: جمع بزرگان درارفورت  
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ھمة . شود ناپلئون براي آن كنفرانس چنان خود را بھ دقت مجھز كرد كھ گویي براي جنگي آماده مي
از . خود در آنجا حضور یابند اي شاھانھ و با ملتزمین ركاب پادشاھان و دوكھا را دعوت كرد كھ بھ شیوه

. اي آمدند كھ در خاطرات چاپ شدة تالران نام آنھا سھ صفحة فھرست را دربرگرفتھ است این عده بھ اندازه
ناپلئون نھ تنھا خانواده بلكھ بیشتر سرداران خود را با خود آورد، و از تالران خواست كھ از گوشة عزلت 

ھمچنین بھ . ختن مذاكرات و نتایج با آیین و آداب ظاھري یاري دھدبیرون آید و بھ شامپانیي در منطبق سا
را با ھمة اسباب الزم براي  - از جملھ تالما -فرانسز - كنت دو رموزا دستور داد كھ بھترین بازیگران كمدي

خواھم كھ  مي«: در این باره گفت. آوردن بھترین تراژدیھاي كالسیك درام فرانسھ حاضر كند صحنھ روي
اي نیست كھ بر اثر آن آسانتر  زیرا ھیچ مذاكره. ر روسیھ را با منظرة قدرت خود ذخیره كنمامپراطو

  ».نشود

  آن ماه مسافت ھشت كیلومتر را سواره جھت استقبال  ٢٨سپتامبر بھ ارفورت رسید، و در  ٢٧وي در 

در شھري آلماني كھ  تزار آماده شده بود، جز اینكھ ناپلئون تردیدي باقي نگذاشت كھ میزبان است و آن ھم
آلكساندر فریب ھدایا و چاپلوسیھا را نخورد، اما . صورت قسمتي از امپراطوري فرانسھ درآمده است بھ

مقاومت آلكساندر در برابر افسونھاي ناپلئون . ناپلئون نیز از ھیچ گونھ راه و رسم دوستي فروگذار نكرد
بیشتر شد، و  - از اتریش حمایت كند نھ از فرانسھ كھ در نھان بھ وي نظر داد  - ھاي تالران براثر توصیھ

استدالل تالران این بود كھ اتریش كانون آن تمدن اروپایي است كھ، بھ عقیدة وي، ناپلئون درصدد تخریب 
گذشتھ از این، » فرانسھ متمدن است، ولي فرمانروایش متمدن نیست«ھمچنین گفت كھ . آن است، نھ فرانسھ

سود روسیھ خواھد بود؟ ھنگامي كھ ناپلئون در صدد تحكیم اتحاد بھ وسیلة ازدواج تقویت فرانسھ چگونھ بھ 
با خواھر تزار بھ نام گراند دوشس آنا برآمد، تالران بھ تزار توصیھ كرد كھ با این پیشنھاد مخالفت كند، و 

ناپلئون طفره  گر بھ بھانة اینكھ این كارھا در دست تزاریناست، در پاسخ دادن بھ پیشنھاد آن روسي حیلھ
تزار بھ پاداش این عمل زمینة ازدواج برادرزادة آن دیپلمات را با دوشس دینووارث دوكنشین . رفت

تالران بعدھا ازخیانت خود چنین دفاع كرد كھ اشتھاي ناپلئون بھ بلعیدن ملتھا نھ تنھا . كورالند فراھم آورد
شد؛ بھ عقیدة او خیانتش بھ  و تجزیة فرانسھ ميكرد، بلكھ منجر بھ اضمحالل  اروپا را با جنگ فرسوده مي

اما از این زمان بھ بعد آداب نیكوي او تأثیر بدي در ھمھ جا . ناپلئون بھ منزلة وفاداري بھ فرانسھ بوده است
  .باقي گذاشت

در . وایمار مشھورترین فرد از اتباع خودرا دعوت كرد تا بھ ارفورت بیاید -در طي كنفرانس، دوك ساكس
تامبر ناپلئون، چون نام گوتھ را در فھرستي از افراد تازه وارد دید، از دوك تقاضا كرد كھ موجبات سپ ٢٩

، زیرا ناپلئون را )اكتبر ٢(گوتھ باخشنودي وارد شد . مالقات او را با آن شاعر فیلسوف فراھم آرد
د ساختن اروپا زیر و، كامًال با متح» كھ جھان بھ خود دیده است«دانست  مي» بزرگترین مغز متفكري«

وي ھنگام چاشت خوردن امپراطور با تالران، برتیھ، ساواري، و ژنرال دارو . نظر چنین فردي موافق بود
تالران در خاطرات خود آنچھ را كھ مدعي بود خاطرة دقیقي از این دیدار مشھور . بھ حضور او رسید

اركھ ھمراه گوتھ بود، گزارشي داده است فلیكس مولر، یكي از قضات اھل و ایم. (باشد ذكر كرده است مي
  .)كھ با آن فقط قدري تفاوت دارد

ترین شاعر درامنویس آلمان  دانم كھ شما برجستھ مي… . آقاي گوتھ، از دیدن شما مشعوفم«:ناپلئون گفت
  ».ھستید

شیلر، لسینگ، و ویالنت مسلمًا معروف حضور … . كنید اعلیحضرتا، شما بھ كشور من ظلم مي«
  ».ضرت ھستنداعلیح

شما … . ام اثر شیلر را خوانده» جنگ سي سالھ«ولي تاریخ . شناسم كنم كھ آنھا را خوب نمي اعتراف مي«
  »!كنند كنید، جایي كھ مشھورترین ادباي آلمان با یكدیگر مالقات مي معموًال در وایمار زندگي مي
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تنھا یك مرد در وایمار است كھ در اعلیحضرتا، در آنجا تحت حمایت بیشتري ھستند، ولي در زمان حال «
  ».سراسر اروپا شھرت دارد، و آن ھم ویالنت است

  ».دیدم شدم اگر آقاي ویالنت را مي خیلي خوشحال مي«

  »….اگر اعلیحضرت بھ بنده اجازه بفرمایند كھ از او خواھش كنم، اطمینان دارم كھ بي درنگ خواھد آمد«

  »آید؟ از تاسیت خوشتان مي«

  ».آید ضرتا، از او بسیار خوشم ميبلي، اعلیح«

در وایمار بھ . بھ ویالنت بنویسید كھ اینجا بیاید. ولي من نھ؛ اما در این باره بعدًا صحبت خواھیم كرد«
  ».دوك مرا بھ آنجا دعوت كرده است. بازدید او خواھم رفت

  !د این استمر: شود كھ چون گوتھ از اتاق بیرون رفت ناپلئون بھ برتیھ و دارو گفت گفتھ مي

احتماًال از حافظھ و . چند روز بعد، ناپلئون در میان گروھي از بزرگان از گوتھ و ویالنت پذیرایي كرد
  :گفت كرد، مانند منتقدي ادبي، كھ بھ اطالعات خود اعتماد دارد، سخن مي خاطرات خود استمداد مي

ھستید ما بھ » ابرون«مؤلف آگاتون و شما . آقاي ویالنت، ما آثار شما را در فرانسھ بسیار دوست داریم«
  ».گوییم شما ولتر آلمان مي

  ».… اعلیحضرتا، اگر این مقایسھ درست ھم باشد، خوشامدگویي است«

شما بھ سبكي مبھم نوشتھ شده » پرگرینوس«شما و » اگاتون«شما » دیوگنس«بگویید ببینم، آقاي ویالنت 
ابر مردي مثل شما باید ھر سبكي را بھ طور واضح . ھ استكھ تخیل را با تاریخ و تاریخ را با تخیل آمیخت

ترسم كھ در این باره زیاد حرف بزنم، زیرا سر و كارم با مردي است  ولي مي… . از یكدیگر متمایز كند
  ».كھ بیش از من از موضوع اطالع دارد

شكاري درینا، و دیدن  پس از. كیلومتري و ایمار پیش راندند ٢۵اكتبر، ناپلئون و میھمانان تا حدود  ۵در 
نمایش مرگ قیصر در تئاتر وایمار، میزبانان و میھمانان در مجلس رقصي شركت كردند كھ عظمت محیط 

اي رفت و گوتھ  ولي ناپلئون بھ گوشھ. و فریبندگي زنان آن بزودي باعث شد كھ اشعار ولتررا فراموش كنند
ناپلئون دربارة دو موضوع مورد . خود آوردند آنھا ادیبان دیگري را با. و ویالنت را بھ حضور خواست

  :با آنھا، مخصوصًا با ویالنت، سخن گفت - تاریخ و آثار تاسیت -عالقة خود

از یك لحاظ این نوع درام . ترین مكتب افراد برتر تلقي شود انگیز خوب باید بھ منزلة شایستھ یك درام غم
وقتي كھ انسان تنھاست زیاد تحت تأثیر قرار . دبھترین تاریخھا تأثیر كمي دار. باالتر از تاریخ است

  .شوند شوند، تحت تاثیرات قویتر و پایدارتر واقع مي گیرد؛ وقتي كھ افراد جمع مي نمي

. كنید، ھرگز چیزي بھ من یاد نداد دھم كھ تاسیت تاریخدان، كھ از او ھمیشھ نقل قول مي بھ شما اطمینان مي
تر باشد؟ او در  بیشتر از او از نژاد بشر بدگویي كند و از او غیرمنصف توانید كسي را پیدا كنید كھ آیا مي

… شمارد ترین افراد مي بیند؛ امپراطوران را بھ منزلة پست ھایي جنایتكارانھ مي ترین اقدامات، انگیزه ساده
بھ اي از مدارك زندانھاي روم است، و ھمیشھ مربوط  ي او تاریخ نیست، بلكھ خالصھ»ھا سالنامھ«كتاب 

چقدر غامض ! اي چھ سبك پیچیده… زنند اتھامات، محكومان، و افرادي است كھ رگ خود را در حمام مي
ببینید تزار . ایم كھ دربارة تاسیت حرف بزنیم اینجا نیامده… گویم، آقاي ویالنت؟ ولي  راست نمي… !است

  .رقصد آلكساندر چھ خوب مي
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سوئتونیوس و «سخن گفت، و خاطر نشان ساخت كھ  ویالنت مغلوب نشد، و از تاسیت با شجاعت و ادب
گویند تا تاسیت، و آن ھم با بیاني نارسا، در صورتي كھ ھیچ  دیوكاسیوس از تعداد بیشتري جنایت سخن مي

با توجھ «: اي جسورانھ بھ ناپلئون اظھار داشت و سپس با اشاره» .انگیزتر از قلم تاسیت نیست چیز شگفت
اما وقتي از … .كند كھ او فقط جمھوري مردم را دوست داشت ان تصور مياثر نبوغ تاسیت، انس بھ 

گوید كھ بھ آن خوبي امپراطوري و آزادي را با یكدیگر تلفیق كردند، انسان احساس  امپراطوراني سخن مي
اعلیحضرتا، اگر واقعیت داشتھ … . او زیباترین كشف بر روي زمین است  كند كھ ھنر حكومت در نظر مي

شوند، واقعتر این خواھد بود كھ بگوییم ھرگاه  كند مجازات مي بگوییم جباراني را كھ او تصویر مي باشد كھ
  ».دھد مند سازد، بھ آنھا پاداش مي ھاي فرمانروایان خوب را ترسیم كند و آنان را از افتخار آینده بھره چھره

طرف من قویتر «: ھ گشت، و گفتشنوندگان از این حاضر جوابي تند مشعوف شدند، و ناپلئون اندكي آشفت
… اید از آن است كھ بتوانم با او مجادلھ كنم، آقاي ویالنت، و شما ھیچ یك از مزایاي خود را ازیاد نبرده

گردم،  فردا بھ ارفورت بر مي. دھم بھ این موضوع بھ اشكال تن در مي… .ام خواھم بگویم مغلوب شده نمي
  .از این مالقات بعدي آنھا گزارشي در دست نیست» .و مباحثات خودمان را ادامھ خواھیم داد

ناپلئون بھ گوتھ اصرار كرد كھ بیاید و در پاریس . اكتبر بیشتر مھمانان بھ ارفورت بازگشتھ بودند ٧تا 
در آنجا محیط بزرگتري براي مشاھدات و موضوعات بسیاري براي ابداعات «: زندگي كند، و بھ او گفت

اكتبر، امپراطور نشان لژیون دو نور را بھ گوتھ و ویالنت اعطا  ١۴در » .شتشاعرانة خودتان خواھید دا
  .كرد

ھاي خود را تجدید و  اي را تنظیم وعھدنامھ در این ضمن وزیران امور خارجة دو كشور موافقت نامھ
. بندمتقابًال تعھد كرده بودند كھ در صورتي كھ مورد حملة دولت ثالثي قرار بگیرند، بھ كمك یكدیگر بشتا

نیز قرار شد آلكساندر در تصرف واالكیا و مولداویا آزاد باشد، ولي نھ در تصرف تركیة عثماني؛ ناپلئون 
دو روز بعد . اكتبر عھدنامھ بھ امضا رسید ١٢در . توانست با دعاي خیر تزار بھ سوي اسپانیا برود نیز مي

راندند؛ پیش از جدا شدن، یكدیگر را در امپراطوران از ارفورت بیرون رفتند؛ مدتي نیز در كنار ھم اسب 
ناپلئون مطمئن تر از .) ولي دیگر مالقات نكردند. (آغوش گرفتند، وقول دادند كھ باز ھم با ھم مالقات كنند

را بھ اسپانیا ببرد و برادرش » لشكر بزرگ«زماني كھ آمده بود بھ پاریس بازگشت، ولي تصمیم داشت كھ 
  .ل اسپانیا بنشاندژوزف را دوباره برتخت نامقبو

IV- ژانویة  ١۶-١٨٠٨اكتبر  ٢٩:جنگ دوم شبھ جزیره
١٨٠٩  

  امپراطور . تند، پیروزمندانھ، و بیھوده: این جنگ، جنگي نمونھ از مصافھاي ناپلئون است

آنھا با . كرد كھ تسلسل بي پایان جنگھا موجب مخالفت روز افزون ملت فرانسھ شده است بخوبي احساس مي
او ھمعقیده بودند كھ جنگھاي او در جبھة شرق توسط دولتھایي برپا شده بود كھ بھ منظور از بین بردن 

وصًا از ریختھ شدن آن شود، ومخص كردند كھ خونشان كشیده مي چیدند؛ ولي احساس مي انقالب توطئھ مي
كرد، و بیم داشت كھ تسلط خود را بر ملت  وي این احساس را درك مي. در اسپانیا و پرتغال خشمگین بودند

را در برابر  جزیره شبھمحال بود كھ «) گفت ھمان گونھ كھ او با نظري بھ گذشتھ مي(از دست بدھد، ولي 
اگر اسپانیا بھ طور مطمئن » .ھا وآرزوھا و ادعاھاي بوربونھا، رھا كنم ھاي انگلیسیھا وتوطئھ دسیسھ

گرفت كھ از طریق پرتغال وكادیث  شد تحت استیالي سربازان انگلیس قرار مي وابستھ بھ فرانسھ نمي
توانست طال و نقرة  پس از مدت كوتاھي، انگلیس مي شد، تاختند؛ و اگر چنین مي برآن مي[ قادس]

آوري كند، و آن را بھ صورت كمكھاي مالي جھت ایجاد  مستعمرات امریكایي اسپانیا یا پرتغال را جمع
بایستي جنگھاي بیشتري مانند مارنگو،  اتحادیة جدیدي علیھ فرانسھ بھ كار ببرد؛ در آن صورت مي
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بھ وسیلة محاصرة شدید مرزھا بھ منظور جلوگیري از ورود كاالھاي  تنھا… اوسترلیتز، ینا بر پا شود
  .انگلیسي امكان داشت كھ بازرگانان لندن سخن از صلح بگویند

ناپلئون در چند قلعھ پادگانھایي براي جلوگیري از حمالت ناگھاني اتریش یا پروس بھ جاي گذاشت و بھ 
ھزار  وپنج كھ از طریق پیرنھ بگذرند و بھ شصت دستور داد» ارتش بزرگ«صد وپنجاه ھزار نفر سرباز 

اكتبر از پاریس در  ٢٩خود او در . سربازي كھ ژوزف در این ضمن در ویتوریا جمع كرده بود بپیوندند
كوشید كھ قواي ژوزف را محاصره  ارتش اسپانیا مي. حالي بیرون آمد كھ نقشھ جنگي خود را كشیده بود

اي پیش بیاید و  ر داد كھ از جنگ بپرھیزد، و بگذارد كھ دشمن در نیمدایرهكند؛ ناپلئون بھ برادر خود دستو
ناپلئون پس از رسیدن بھ نزدیكي ویتوریا، قسمتي از . قواي خود را پخش كند و از تمركز آن بكاھد

سربازان خود را براي حملھ بھ مركز قواي اسپانیا گسیل داشت؛ مركز دشمن درھم شكستھ شد و اسپانیاییھا 
؛ لشكریان )نوامبر١٠(یك لشكر دیگر فرانسوي بورگوس را بھ تصرف درآورد . بھ ھزیمت نھادندرو 

. اي ملزي شكست دادند دیگر، بھ رھبري نھ والن در توذالیك لشكر اسپانیایي را بھ رھبري خوسھ دپاالفوخ
وناپلئون » رگارتش بز«اسپانیاییھا چون دیدند كھ سربازان و سردارانشان قادر بھ مقاومت در برابر 

چون شنید كھ بعضي از . دسامبر امپراطور بھ مادرید درآمد ۴نیستند، دوباره در والیات پراكنده شدند؛ در 
  .سربازانش شروع بھ غارت كردند، دو تن ازآنان را اعدام كرد؛ و الجرم غارت متوقف شد

  گذاشت وخود در پنج  ناپلئون حكومتي نظامي در شھر برقرار و یك پادگان نیرومند در آن بھ جاي

. كھ، از جملھ، شامل یك قانون اساسي جدید براي اسپانیا بود) دسامبر ۴(یك سلسلھ فرامین صادر كرد 
  :دھد نشان مي» فرزند انقالب«بعضي از مواد آن ھنوز او را بھ صورت 

شخصي، تمام  تمام تعھدات. شود این فرمان، حقوق ملوك الطوایفي در اسپانیا ملغي مي از تاریخ انتشار
ھركس كھ از قوانین اطاعت كند . رود تمام انحصارات ملوك الطوایفي از میان مي… حقوق انحصاري

دادگاه تفتیش افكار، بھ سبب . آزادخواھد بود كھ ھرگونھ پیشھ و صنعتي را بدون قید و شرط برگزیند
اھد شد و بھ تصرف دولت این دادگاه ضبط خو اموال. شود تناقض آن باحاكمیت و قدرت مدني، ملغي مي

  .اي براي وامھاي تضمیني خواھد بود اسپانیا در خواھد آمد، و بھ صورت پشتوانھ

ھاي  صومعھ… اند ھاي مختلف راھبان بھ طرزي ناشایست افزایش یافتھ اینكھ اعضاي فرقھ با توجھ بھ
تقلیل … یك فرقھ بھ یك سوم تعداد كنوني آنھا، از طریق یكي كردن اعضاي چندین صومعة … اسپانیا

  …خواھد یافت

شود خطوط گمركي است  این حقیقت كھ سازماني كھ بیش از ھمھ مانع پیشرفت داخلي اسپانیا مي با توجھ بھ
  .سدي كھ میان استانھا وجود دارد باید از میان برود… كند ایاالت را از یكدیگر جدا مي كھ

ر مقابل مخالفت فعال اشراف متعدي، روحانیان توانست چنین قانون اساسي را د اي نظامي مي تنھا سلطھ
بودند اجرا  ھا، و مردمي كھ بر اثر گذشت روزگار بھ رھبري فئودالھا ومذھبي تسلي بخش خوگرفتھ صومعھ

» ارتش بزرگ«ولزلي ھنوز در پرتغال پیروز بود، و بھ محض آنكھ . ولي آن سلطھ متزلزل بود . كند
این، یك  گذشتھ از. برد شد، ولزلي بھ اسپانیا حملھ مي زه طلب احضار ميناپلئون براي مقابلھ با اتریش مبار

دسامبر ساالمانكا را ترك كرد  ١٣لشكر انگلیسي مركب از بیست ھزار سرباز بھ رھبري سرجان مور در 
این قصد كھ لشكر تحت فرمان سولت را، نزدیك بورگوس، در  و بھ طرف شمال شرقي بھ حركت درآمد با 

اي از فرانسویان  العمل نشان داد و قواي عمده درنگ عكس این مبارزه طلبي بي اپلئون در برابرن. ھم شكند
را از روي سیراد گواداراما عبورداده بھ طرف شمال رھبري كرد، بھ امید آنكھ بھ پشت ستونھاي مور 

یسیھایي كھ از توانست ھوش و نیروي انساني خود را علیھ آن انگل این عمل الاقل مي  حملھ كند؛ وي با
عبور از گردنة گواداراما در نیمة زمستان براي سربازانش عذابي . شدند بھ كار برد طرف دریا حمایت مي

كردند و تقریبًا نزدیك بھ  بردند و نالھ مي بود؛ آنھا رنج مي ١٨٠٠تر از رنج عبور از آلپ در  بمراتب سخت

pymansetareh@yahoo.com



چون بیم  -مور از حركت او آگاھي یافت، و. ودشورش بودند، ولي ناپلئون حاضر بھ ترك تعقیب دشمن نب
قواي خود را با شتاب، از روي سرزمیني ناھموار و  -داشت كھ میان دو لشكر فرانسوي گرفتار شود

كیلومتر، بھ طرف غرب در جانب الكورونیا برد تا بتواند بھ ناوگان  ۴٠٠پوشیده از برف بھ طول 
  .انگلیسي پناه ببرد

این محل بر اثر اخبار نگران  ، در آستورگا بھ نزدیكي آنھا رسید، ولي در١٨٠٩ ناپلئون در دوم ژانویة
در اتریش، مھیندوك كارل لودویگ، با فعالیت، خود را : اي كھ از دو محل رسید مجبور بھ توقف شد كننده

  كرد؛ در  آمادة جنگ مي

موررا بھ سولت واگذاشت، و شتابان اي بودند تا مورا را بھ جاي ناپلئون بنشانند امپراطور كار تعقیب  نقشھ
سولت پس از رفتن امپراطور از سرعت عمل خود كاست، وھنگامي بھ الكورونیا . بھ فرانسھ بازگشت

اي قھرمانانھ دست  مور از پشت سر بھ حملھ. رسید كھ بیشتر انگلیسیھا بھ كشتیھاي خود سوار شده بودند
وي بسختي مجروح شد، ولي تازماني كھ سوار . كندزد تا بر آخرین مراحل سوار شدن بر كشتي نظارت 

اگر فرصت داشتھ بودم كھ «: ناپلئون با اظھار تأسف گفت. شدن بر كشتي بھ پایان نرسید جان نسپرد
آنھا نھ تنھا فرار كردند، بلكھ » .توانست جان سالم بھ در برد انگلیسیھا را تعقیب كنم، یك نفر از آنھا ھم نمي

  .بازگشتند

V- ١٨٠٩:الران و اتریشفوشھ ت  

ھایي نیز در حال  دریافت كھ در میان نارضایي عمومي توطئھ) ژانویھ ٢٣(ناپلئون پس از ورود بھ پاریس 
دادند كھ مقاومت  سربازاني كھ در جبھھ بودند با نامھ بھ صدھا خانوادة فرانسوي خبر مي. تكوین است

لزلي، پس از افزایش و تقویت قوا، بزودي جھت شود؛ و و اسپانیاییھا سرسختانھ است و دوباره تجدید مي
ظاھرًا جنگ ادامھ خواھد یافت، و جوانان فرانسوي ھر . طرد ژوزف از مادرید بھ حركت در خواھد آمد

سال احضار خواھند شد تا دولتي را بر اسپانیاییھا تحمیل كنند كھ دشمن كلیسا نیرومند آنھا و مخالف با 
ھاي  رغم اقدامات ناپلئون در جھت ارضاي آنھا، توطئھ ان فرانسھ، عليسلطنت طلب. غرور و خونشان است

گرفتار و اعدام شده  ١٨٠٨این توطئھ گران در  خودرا بھ منظور خلع او از سرگرفتھ بودند؛ شش تن از
بودند؛ یكي دیگر بھ نام آرمان دوشاتو بریان، كھ با وجود استمدادھاي برادرش رنھ كھ در آن وقت 

چندین نفر از ژاكوبنھا بھ علل مختلف در راه . اعدام شد ١٨٠٩یسندة فرانسوي بود، در مشھورترین نو
حتي در میان اعضاي دولت امپراطوري نارضایي علیھ ناپلئون . ھمان ھدف مشغول توطئھ چیني بودند

: گفت آورد، و دوكرس بھ طور آشكار، و مي فونتان آن را با احتیاط بھ زبان مي: یافت افزایش مي
فوشھ رئیس » .مپراطور دیوانھ است، كامًال دیوانھ؛ او بزودي خود و ھمة ما را بدبخت خواھد كردا«

ھاي قتل، بارھا مورد تشویق ناپلئون قرار گرفتھ بود، ولي بتدریج نسبت بھ  پلیس، بھ سبب كشف توطئھ
كرد كھ  احساس مي. شد و از آینده و سقوط اجنتاب ناپذیر خویش نگران سیاستھاي ارباب خود بدگمان مي

دیر یا زود دولتھاي مغلوب ولي مغرور اتریش و پروس، و دولت روس كھ ظاھرًا طرفدار فرانسھ بود، بھ 
این،  گذشتھ از. كنندة فرانسھ قیام كنند كمك طالي بریتانیا، دوباره متحد خواھند شد تا علیھ سلطة ناراحت

ر ممكن نیست كھ تیراندازي او را بیابد و بھ آینده كشتھ شود؛ مگ  ناپلئون ممكن است ضمن نبردي در
  زندگي او خاتمھ دھد، ھمچنانكھ تیراندازي در ھمان 

این كشور را در برابر دشمنانش  ناگھاني او، بدون وارث، فرانسھ را گرفتار ھرج و مرج نخواھد كرد، و
دیگران از مورا بخواھد  بالدفاع نخواھد گذاشت؟ شاید امكان داشت كھ تالران را ترغیب كنند كھ بھ اتفاق

فوشھ و تالران  ١٨٠٨دسامبر  ٢٠در . ماند بنشیند كھ برتختي كھ در نتیجة اسارت یا مرگ ناپلئون خالي مي
این خبر آگاه شد  اوژن دوبو آرنھ از. اینكھ مورا مرد مورد نظر آنھاست؛ و مورا پذیرفت توافق كردند كھ در
  .او نیز فرزندش را كھ در اسپانیا بود در جریان امر قرار داد رسانید و» بانوي مادر«و آن را بھ اطالع 
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كرد تا خطاي تالران را؛ نصایح فوشھ غالبًا در جھت نجات افراد  ناپلئون خطاي فوشھ را زودتر عفو مي
انگن و تصرف اسپانیا را توصیھ كرده بود، و احتماًال در مسئولیت سرد شدن /بود، ولي تالران اعدام دوك د

ناپلئون چون تالران را در شوراي دولتي دید،  ١٨٠٩ژانویة  ٢۴در . روزافزون آلكساندر سھمي داشت
: خشم خود را كھ مدتھا آن را پنھان نگاه داشتھ بود بھ صورت سرزنشي علني و شدید ابراز داشتھ گفت

چطور جرئت  دانستید؛ شما اید بگویید كھ دربارة مرگ انگن چیزي نمي آقا، شما چطور جرئت كرده«
اید كھ كتبًا بھ من توصیھ  مگر از یاد برده… !دانستید اید بگویید كھ ھیچ چیز دربارة جنگ اسپانیا نمي كرده

كردید كھ  ھاي خودتان بھ من توصیھ مي اید كھ در نامھ كردید كھ انگن را اعدام كنم؟ مگر فراموش كرده
آنگاه، در » ]ا برتخت سلطنت اسپانیا مستقر سازم؟یعني خانوادة خود ر[سیاست لویي چھاردھم را احیا كنم 

اگر : این حرف، خوب گوش كنید  بھ«: داد، فریاد زد حالي كھ مشت خود را در برابر چھرة تالران تكان مي
اید، اولین كسي خواھید بود كھ خرد خواھید  انقالبي برپا شود، شما بدون توجھ بھ سھمي كھ درآن داشتھ

. پس از آن، امپراطور بسرعت از اتاق بیرون رفت» .راب ابریشمي ھستیدشما كثافتي در جو… !شد
باعث تأسف است كھ چنین «: تالران لنگ لنگان بھ دنبال او حركت كرد و بھ اعضاي شوراي دولتي گفت

روز بعد، ناپلئون تالران را كھ رئیس تشریفات سلطنتي بود از » !مرد بزرگي چنین اخالق بدي داشتھ باشد
بعد ھم ھمچنانكھ عادت او بود، از خشم خود متأسف شد، و اعتراضي . ار و حقوقش را قطع كردكار بركن

تالران با كفایت ترین وزیري «: توانست بگوید ھنوز مي ١٨١٢در . بھ حضور مداوم تالران در دربار نكرد
  .تالران ھیچ فرصتي را جھت برانداختن ناپلئون از دست نداد» .ام است كھ تاكنون داشتھ

سراسر كشور از غني تا فقیر، ظاھرًا مشتاق كوششي بود تا خود را از . داد اتریش سھم خود را انجام مي
فقط امپراطور فرانسیس اول تردید داشت، و . صلح دشواري كھ ناپلئون بر كشور تحمیل كرده بود برھاند

كشاند، تالران  كستگي ميكشور ا بھ ورش. یابد گفت كھ پولي كھ براي ارتش اختصاص مي اعتراض كنان مي
ارتش بزرگ ناپلئون در اسپانیا در باتالق فرورفتھ است، مردم فرانسھ «: اي ارسال داشت كننده پیام دلگرم

  این  مترنیخ، كھ تا» .شدیدًا با جنگ مخالفند؛ وضع ناپلئون متزلزل است

اگر ھمچنان خود را مسلح ناپلئون بھ دولت اتریش اخطار كرد كھ . است كھ اتریش ضربھ را وارد سازد
اتریشیھا بھ مسلح . اي نخواھد داشت كھ لشگر دیگري بھ ھر قیمتي كھ شده است آماده سازد كند، وي چاره

بر رعایت  مبني  ناپلئون از آلكساندر خواست كھ بھ آنھا اخطار كند؛ تزار پیامي. كردن خود ادامھ دادند
ناپلئون دو لشكر را از اسپانیا احضار . ر را بھ تعویق بیندازنداین مفھوم كھ كا احتیاط نزد آنھا فرستاد، بھ 

و . سرباز نیز از اتحادیة راین خواست ١٠٠‘٠٠٠سرباز را بھ زیر پرچم فراخوند، و  ١٠٠‘٠٠٠كرد، 
این تعداد را نزد ناپلئون  شد، این اتحادیھ كھ در صورت غلبة اتریش بر فرانسھ، بھ حیاتش خاتمھ داده مي

اي ھم مركب  نیروي جداگانھ. سرباز در تحت فرمان داشت ٣١٠‘٠٠٠، ناپلئون ١٨٠٩آوریل فرستاد؛ تا 
السلطنھ در برابر لشكري اتریشي  ایتالیایي براي حمایت از اوژن نایب  ٢٠‘٠٠٠فرانسوي و  ٧٢٠‘٠٠٠از 

كارل لودویك  آوریل، مھیندوك ٩در . ایتالیا فرستاده شده بود تشكیل یافت  كھ بھ رھبري مھیندوك یوھان بھ
آوریل، انگلستان عھدنامة جدیدي با اتریش امضا كرد و  ١٢در . سرباز بھ باواریا حملھ برد ٢٠٠‘٠٠٠با 

قبل . آوریل، ناپلئون از پاریس حركت كرد وعازم ستراسبورگ شد ١٣در . اي داد قول كمكھاي مالي تازه
را مجبور بھ خلع سالح خواھم ظرف دو ماه اتریش «: از حركت، بھ اعضاي نگران دربار خود گفت

آوریل؛ بھ قواي عمدة خود در دوناوورت در كنار دانوب رسید، و دستورھایي نھایي براي  ١٧در » .كرد
  .آرایش نیروھا صادر كرد

در اكمیول ). آوریل ٢٠و  ١٩(فرانسویھا بھ پیروزیھاي مختصري در آبنزبرگ والنتسھوت نایل شدند 
این  اي كوبنده علیھ جناح چپ مھیندوك كارل لودویگ دست زد، و در ملھمارشال داوو بھ ح) آوریل ٢٢(

سرباز از دست داد، بھ  ٣٠‘٠٠٠حال لشكرھاي خود ناپلئون بھ قلب دشمن حلمھ برد؛ كارل پس از آنكھ 
مھ، پس از تحمل صدمات بسیار و  ١٢ناپلئون بھ سوي وین پیش رفت، و در . طرف بومن عقبنشیني كرد

كرد وارد  است دانوب كھ حدود ھزار متر عرض داشت و دشمن دلیرانھ از آن دفاع ميعبور از قسمت ر
در این ضمن، كارل قواي خود را دوباره منظم ساخت و آن را بھ طرف ساحل چپ رودخانھ . این شھر شد 

نبردي ناپلئون درصدد بر آمد كھ دوباره از آن عبور كند، بھ امید آنكھ آن مھیندوك را در . در اسلینگ برد
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اما آب دانوب كھ بر اثر سیالب در حال افزایش بود پلھاي عمده را با خود برد؛ قسمتي . قاطع شكست دھد
 ۶٠‘٠٠٠مھ  ٢٢بایستي برجاي گذاشتھ شود؛ الجرم، در  اي از مھمات مي از ارتش فرانسھ و بخش عمده

ناپلئون پس از آنكھ . ندسرباز اتریش یافت ١١۵‘٠٠٠سرباز ناپلئون خود را در صحنة نبرد در برابر 
نفر باقیمانده دستو داد كھ بھ  ۴٠‘٠٠٠بھ  -والن محبوب در میان آنھا بود - سرباز از دست داد ٢٠‘٠٠٠

این زد  سرباز از دست داده بودند، ولي ٢٣‘٠٠٠اتریشیھا . دانند دوباره ازدانوب بگذرند ھر طریقي كھ مي
پروس و روسیھ بھ نتیجة . ار براي ناپلئون تلقي شدو خورد در سراسر اروپا بھ منزلة شكستي مصیبت ب

  نگریستند، و حاضر بودند كھ اگر بیشتر تشویق شوند بھ  كار با اشتیاق مي

  .مدت از دست فرمانروایان فئودالیتھ گریختھ بود

رغم  پایگاه او در میالن، علي. السلطنھ در ترازوي حوادث متزلزل بود ایتالیا سرنوشت اوژن نایب در 
اوژن با . اش، بر اثر نارضایي روز افزون مردم از رفتار ناپلئون با پاپ، سست شده بود مت مردميحكو

وي در تالیامنتو در . اي با قواي خود جھت مقابلھ با مھیندوك یوھان بھ طرف شرق رفت العاده ھراس فوق
ل بھ امید بیھودة آوریل شكست خورد، و اگر یوھان، بھ محض شنیدن خبر پیروزي ناپلئون در اكمیو ١۶

اوژن براي تقویت نیروي پدرخواندة خود، ولو با . شد نجات دادن وین بازنگشتھ بود، وضع اوژن بدتر مي
ایتالیا، بھ طرف شمال بھ حركت درآمد، و در زماني بھ او رسید كھ توانست در نبرد   بھ خطر انداختن

  .واگرام شركت جوید

اي بر  لئون نیروھا و توپخانة خود را تقویت كرد؛ پلھاي تازهپس از طرد قواي فرانسھ در اسلینگ، ناپ
متر تا ساحل چپ فاصلھ دارد  ١٢٠دانوب بست؛ و جزیرة لوباي را كھ در آن رودخانھ واقع است و فقط 

ژوئیھ، بھ سربازان خود دستور داد كھ دوباره  ۴در . بھ عنوان اردوگاه و زرادخانھ كامًال مستحكم ساخت
كارل لودویگ چون شمار دشمن را بیشتر دید، بھ طرف شمال عقبنشیني كرد؛ ناپلئون . رنداز رودخانھ بگذ

نفر اتریشي و  ١٣۶‘٠٠٠نفر فرانسوي و متفقین آنھا با  ١٨٧‘٠٠٠بھ تعقیب او پرداخت، و در واگرام 
گیدند، و چند اتریشیھا بخوبي جن. متفقیق آنھا، در یكي از خونینترین نبردھاي تاریخ، با یكدیگر مواجھ شدند

بار بھ پیروزي نزدیك شدند؛ ولي برتري ناپلئون از حیث نیرو و تاكتیك كفة ترازو را برگردانید، وپس از 
نفر دستور عقبنشیني را  ۵٠‘٠٠٠دادن  مسابقة خودكشي، كارل با ازدست) ١٨٠٩ژانویة  ۶-۵(دو روز 

فر سرباز داشت، در صورتي كھ ن ١۵٣‘٠٠٠نفر از دست داد، ولي ھنوز  ٣۴‘٠٠٠ناپلئون . صادر كرد
. این ھنگام، برتري قوا دو بھ یك بھ سود ناپلئون بود نفر بود، در  ٨۶‘٠٠٠تعداد سربازان كارل تنھا 

  .مھیندوك نومید تقاضاي متاركة جنگ كرد، ناپلئون با خوشوقتي آن را پذیرفت

و بسیار شاد شد؛ دیگر چھ كسي وي در شونبرون با مادام والوسكا اقامت گزید و از شنیدن خبر آبستني ا
است؟ شوھر سالخوردة ) ناپلئون(توانست بگوید كھ اگر ژوزفین كودكي براي او نزایید، تقصیر او  مي

ماري آنقدر جوانمرد بود كھ بیوفایي آشكار ھمسر خود را ببخشد؛ وي او را بھ ملك خود در لھستان دعوت 
  .كرد و حاضر شد كھ كودك را از آن خود بداند

توانست  این بود كھ كارل لودویگ نمي اي  این تأخیر تا اندازه اكرات صلح سھ ماه طول كشید؛ علتمذ
این سبب كھ  برادرش، فرانسیس اول، را متقاعد سازد كھ مقاومت بیشتر امكانپذیر نیست؛ و تا حدي ھم بھ

اي منصرف ساختن ناپلئون بر. امپراطور فرانسیس امیدوار بود كھ پروس و روسیھ بھ كمك او بیایند
آلكساندر، قسمتي از گالیسي را بھ او بخشید، و قول داد كھ كشور سلطنتي لھستان را احیا نكند؛ در اول 

مذاكرات با اتریش . اش را با فرانسھ قطع كند سپتامبر، تزار بھ اتریش اطالع داد كھ حاضر نیست رابطھ
  اكتبرآن دو، عھدنامة شونبرون را كھ از  ١۴در . اینكھ ناپلئون اتمام حجت كرد  ھمچنان ادامھ یافت، تا

اینفیرتل و سالزبورگ را بھ باواریا داد كھ  اتریش. امال شده بود امضا كردند –قدیمي او خانوادة ھاپسبورگ 
بخشي از گالیسي نصیب روسیھ و بخشي دیگر، بھ جبران قسمتي از زمینھایي . بھ آنھا غالبًا حملھ كرده بود

فیوم، . ش در مراحل تقسیم لھستان تصرف شده بود، نصیب مھیندوكنشین ورشو شدكھ بھ وسیلة اتری
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، قسمت اعظم كارینتیا و كارنیوال بھ تصرف )ھرواتسكا(ایستریا، تریست، و نتسیا، بخشي از كرواسي  
روي ھم رفتھ اتریش سھ میلیون و پانصد ھزار تن نیروي انساني مشمول مالیات خود را از . فرانسھ درآمد

این ھمھ را بھ عنوان طلب خود  ناپلئون. فرانك غرامت بپردازد ٨۵‘٠٠٠‘٠٠٠ست داد، و مجبور شد كھ د
  .برداشت، وشش ماه بعد، بر اثر ازدواج با یك مھیندوشس اتریشي، غنایم خود را تكمیل كرد

VI- ١٨١١ – ١٨٠٩: ازدواج وسیاست  

در آنجا بھ خویشان . ماه بھ فونتنبلو رسیدآن  ٢۶از وین بیرون آمد و در  ١٨٠٩اكتبر  ١۵ناپلئون در 
آنان تقریبًا بھ اتفاق آراء نظر او را تأیید . ومشاوران نزدیك تصمیم خود را در مورد طالق ابراز داشت

. نوامبر ھنوز نتوانست شجاعت الزم را براي افشاي قصد خود بھ ژوزفین پیدا كند ٣٠كردند، ولي او تا 
ازدواج خود، كھ در نظر او بھ منزلة امتیاز مشروع یك جنگجوي مسافر  وي با وجود انحرافات خارج از

  .داشت، وجدایي از او باعث چندین ماه پریشاني خاطر ناپلئون شد  بود، ھنوز ژوزفین را دوست مي

رفتار سست و بیحال؛ آرایش بیدقت؛ افراط در لباس و جواھر؛ : امپراطور از خطاھاي او آگاھي داشت
ناپلئون . آمدند  جواب منفي بھ كالھدوزاني كھ براي عرضھ كردن كاالھاي خود مي ناتواني در دادن

رسید   دیون او بارھا بھ حدي مي» .خرد  آورند، قیمتش ھر چھ باشد آن را مي  ھر چھ را نزد او مي«: گفت  مي
انتقاد از او  كرد، بھ  شد، بھ طوري كھ فروشندگان زن را از اتاقھایش بیرون مي  كھ باعث خشم شوھرش مي

فرانك بھ  ۶٠٠‘٠٠٠این، مقرر داشت كھ ساالنھ مبلغ   گذشتھ از. داد  پرداخت، و قرضھایش را مي  مي
زیرا : فرانك دیگر براي اعانھ دادن و بخششھاي او ١٢٠‘٠٠٠عنوان ھزینة شخصي او پرداخت شود، و 

این لحاظ كھ  كرد، شاید از  س ارضا ميناپلئون عشق او را با الما. دانست كھ از این لحاظ در فشار است  مي
سراپا احساس بود، ولي از عقل و خرد . ساخت  ودوسال عمرش او را سحر انگیز مي الماس با وجود چھل

روزي ناپلئون بھ . نداشت -بھرة چنداني جز كیاستي كھ طبیعت بھ زنان براي تسلط بر مردان بخشیده است
داد كھ درباره مسائل   بندرت بھ او اجازه مي» .ي خالي داريا ژوزفین، تو قلبي عالي و كلھ«: او گفت

. كرد  ورزید، ناپلئون بزودي عقاید او را فراموش مي  سیاسي حرف بزند، و وقتي كھ ژوزفین اصرار مي
و بھ سبب زیبایي » شیریني تمام نشدني حالتش«ولي بھ سبب گرمي شھواني ھماغوشیھایش، بھ سبب 

  وحجبي كھ با آنھا 

پرستي صنم  ژوزفین او را بیش از آنچھ بت. داد، ناپلئون از او سپاسگزار بود عنوان ملكھ انجام مي را بھ
ھنگامي كھ مادام . كند دوست داشت؛ ولي مھر ناپلئون بھ او كمتر از میزان قدرتش بود خود را پرستش مي

» .من زنم را دوست دارم«: دوستال ناپلئون را متھم بھ این كرد كھ زنان را دوست ندارد، وي فقط گفت
ترین مرد  تسلطي كھ مھربانترین و تنبلترین فرد كرئول بر مستبدترین و با اراده«آرنو تعجب كرد از  آنتوان 

توانست در برابر اشكھاي این زن مقاومت  شدند، نمي تصمیم او، كھ در برابرش ھمة مردان خم مي. دارد
  » .ور بودم تسلیم شوممعموًال مجب«: ناپلئون در سنت ھلن گفت» .كند

ژوزفین از مدتھا پیش، از اشتیاق او براي داشتن كودكي بھ عنوان وارث مشروع و مورد قبول حكومتش 
اطالع یافتھ بود؛ و از این بیم او آگاھي داشت كھ بدون چنان انتقال سنتي قدرت، اسارت و مرگ یا بیماري 

جھت كسب قدرت خواھد شد، و در ھرج و مرجي كھ وار احزاب و سردارھا  شدید او منجر بھ تالش دیوانھ
پیش خواھد آمد فرانسة منظم و مترقي و نیرومندي كھ مشغول احداث آن بود گرفتار ترور سرخ یا سفید 

  .از آن نجات داده بود ١٧٩٩دیگري خواھد شد كھ ناپلئون آن را در سال 

شوند، ژوزفین از حال رفت، و بھ اندازة  سرانجام، ھنگامي كھ ناپلئون بھ او گفت كھ باید از یكدیگر جدا
 - ناپلئون او را بسوي اطاقھایش برد، دكتر خود ژان. كافي صادق بود كھ چندین دقیقھ بیھوش ماند

تا . نیكوالكورویزاردماره را بھ حضور خواند، و از اورتانس خواست كھ در آرام كردن مادرش كمك كند
دسامبر اوژن از ایتالیا وارد شد و او را بھ  ٧پس در یك ھفتھ ژوزفین از موافقت خودداري كرد، س
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: ناپلئون ھر چھ در قوه داشت براي آرام كردن او بھ كار برد، و بھ او گفت. رضایت متقاعد ساخت
قرار شد كھ ژوزفین حق كامل » .ھمیشھ تو را دوست خواھم داشت؛ ولي سیاست قلب ندارد؛ فقط سردارد«

ناپلئون بھ . راطریس، و مقرري ساالنة قابل توجھي داشتھ باشدقصر و اراضي مالمزون، لقب امپ
  .فرزندانش اطمینان داد كھ تا پایان عمر پدر مھربان آنھا خواھد بود

دسامبر سنا، پس از شنیدن تقاضاھاي امپراطور و امپراطریس براي بطالن ازدواجشان، دستور  ١۶در 
بسیاري از كاتولیكھا . و را ملغي اعالم داشتطالق را صادر كرد، و اسقف اعظم پاریس ازدواج آن د

اعتبار قانوني این الغا را مورد تردید قرار دادند؛ در بیشتر نواحي فرانسھ، مردم این جدایي را تقبیح 
طور منظم بھ  بیني كردند كھ از این زمان بھ بعد بخت و اقبال مساعدي كھ بھ كردند؛ و بسیاري از آنھا پیش

  . فراد دیگري را در سایة خود خواھد گرفتناپلئون روكرده بود ا

پس از آنكھ سیاست برعشق غلبھ كرد، ناپلئون درصدد جستجوي ھمسري برآمد كھ نھ تنھا امید مادر شدن 
را داشتھ باشد، بلكھ با خود پیوستگیھاي امپراطوري سودمندي براي حفظ امنیت فرانسھ و تثبیت حكومت 

  . او ھمراه بیاورد

ناپلئون بھ كولنكور سفیر كبیر خود در سن پطرزبورگ دستورداد كھ تقاضایي رسمي بھ ) طالق از ژوزفین
دانست كھ مادرش، كھ ناپلئون را  تزار مي. آلكساندر جھت خواستگاري خواھرش آناپاولوا بھ وي تقدیم كند

أخیر نامید ھرگز با چنین وصلتي موافقت نخواھد كرد با این حال ارسال جواب را بھ ت مي» آن كافر«
ناپلئون كھ از این مذاكرات . انداخت بھ امید آنكھ از ناپلئون در مقابل، چند امتیاز ارضي در لھستان بگیرد

بیتاب شده بود و از امتناع تزار ھم بیم داشت، بھ اشارة مترنیخ توجھ كرد كھ گفتھ بود اتریش چنین 
كامباسرس با این طرح . اھد كردپیشنھادي را در مورد مھیندوشس ماري لویز با نظر مساعد تلقي خو

بیني كرد كھ چنین عملي بھ اتحاد با روسیھ خاتمھ خواھد داد و منجر بھ جنگ خواھد  مخالفت ورزید، و پیش
  .شد

ھاي صورتي، گیسوان  ماري لویز كھ در آن زمان ھجده سال داشت زیبا نبود، ولي چشمان آبي، گونھ
بي با نیازھاي ناپلئون متناسب بود؛ ھمة عالئم حاكي از این ھاي سادة او بخو بلوطي، طبیعت آرام وسلیقھ

دانست  چندین زبان مي. اي داشت  معلومات قابل مالحظھ. بود كھ دوشیزة امروزي و مادر فردا خواھد بود
داراي تبحر در موسیقي و طراحي و نقاشي بود از زمان كودكي بھ او آموختھ بودند كھ از خواستگار خود 

ترین مرد اروپا تنفر داشتھ باشد، ولي ھمچنین آموختھ بود كھ یك شاھزاده خانم كاالیي بھ عنوان شریر
در ھر حال ازدواج با . بایست تابع مصلحت كشورش باشد ھاي او در مورد مردان مي سیاسي است كھ سلیقھ

حت نظر كنندة دختري ت انگیزي در زندگي یكنواخت و خستھ این ھیوالي بدنام مشھور شاید تغییر ھیجان
  .تر است باشد كھ مشتاق جھاني گسترده

در وین ماري لویز را رسمًا در غیاب ناپلئون بھ عقد و ازدواج او  ١٨١٠مارس  ١١بدین ترتیب در 
ماري لویز حركت دست . مارشال مارشال برتیھ سمت نمایندگي ناپلئون را بر عھده داشت -درآوردند 

رار كرد، و موكب عروسي با ھشتاد و سھ كالسكھ و درشكھ را تك) ١٧٧٠(جمعي ھمراھان ماري آنتوانت 
ناپلئون ترتیبي داده بود كھ او . مارس بھ كومپیني رسید ٢٧طي پانزده روز و بعد از شبھاي تشریفاتي در 

تا كورسل كھ در آن حدود بود  -خواه از لحاظ كنجكاوي خواه از لحاظ ادب  –را در آنجا مالقات كند، ولي 
  :ده بدھید احساساتش را در لحظة مالقات عروس، از قول خودش نقل كنیمپیش رفت؛ اجاز

بچة بیچاره نطقي طوالني از بر كرده بود كھ . بسرعت از درشكھ بیرون آمدم ماري لویز را بوسیدم
توانم شب  از مترنیخ و اسقف نانت پرسیده بودم كھ آیا مي… بایستي در برابر من زانو زده آن را بخواند مي

آنھا ھمة تردیدھاي مرا بر طرف كردند و بھ من اطمینان دادند كھ . ماري لویز زیر یك سقف بگذرانمرا با 
از او . اي جدا بودم من از اتاق خواب او فقط بھ وسیلة كتابخانھ… . وي اكنون ملكھ است نھ مھیندوشس

ھ پدرش و خانم وي در كمال سادگي جواب داد ك. پرسیدم وقتي كھ وین را ترك كرد بھ او چھ گفتند
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بھ محض آنكھ با امپراطور تنھا ماندي، باید مطلقًا ھر كاري «: الزانسكي این طور بھ او توصیھ كرده بودند
  .بچة لذتبخشي بود» .خواھد موافقت كني باید با ھر چھ از تو مي. خواھد بكني را كھ از تو مي

این زمان ازدواج  لي چون مسلمًا تاخواست كھ براي حفظ ظاھر از كنار عروس دور شوم؛ و مسیوسگور مي
  .دانستم؛ و بھ او گفتم كھ گورش را گم كند كرده بودم، راه و رسم كار را بھ خوبي مي

كلو انجام گرفت، و مراسم ازدواج مذھبي روز بعد در تاالر  -مراسم ازدواج مدني در اول آوریل در سن
سم امتناع ورزیدند، بھ دلیل آنكھ پاپ ازدواج با این مرا تقریبًا ھمة كاردینالھا از شركت در. بزرگ لوور

رویھمرفتھ، وي كامًال شاد و سر و . ایاالت تبعید كرد ژوزفین را ھنوز باطل نكرده بود؛ ناپلئون آنھا را بھ
محجوب، مطیع، سخي : زن خود را، چھ از لحاظ جنسي و چھ از لحاظ اجتماعي، خوشایند یافت. حال بود

گاه از  بھ عنوان ملكھ ھیچ. اینكھ او را ھرگز دوست نداشت، مونسي بشاش بود ا و مھربان؛ ماري لویز ب
لحاظ محبوبیت بھ پاي ژزوفین نرسید، ولي بھ سبب آنكھ مظھر پیروزي فرانسھ بر حكومتھاي سلطنتي 

  .آمد مورد قبول بود مخالف در اروپا بھ شمار مي

این  او بھ مالمزون رفت كھ ماري لویز ناراحت شد؛ وي آنقدر براي دیدن . ناپلئون ژوزفین را ازیاد نبرد
فرستاد و  ھاي تسلي بخشي براي ژوزفین مي بود كھ ناپلئون از آن كار صرف نظركرد، ولي باز ھم نامھ

ھا در ناوار در نورماندي  ا ین نامھ ژوزفین بھ یكي از. كرد خطاب مي» عشق من«تقریبًا در ھمة آنھا او را 
  :ین پاسخ دادچن ١٨١٠آوریل  ٢١در 

با چھ شوقي . پسرم ھمین االن نامة شما را آورد. اید كنم كھ مرا فراموش نكرده ھزاران بار ازشما تشكر مي
  ….اي در آن نیست كھ مرا بھ گریھ نینداختھ باشد؛ ولي آن اشكھا خیلي شیرین بود كلمھ… !آن را خواندم

بعد از آن ھم چھ قدر مایل بودم كھ برایتان نامھ اي بھ شما نوشتم، و  وقتي مالمزون را ترك كردم نامھ
  ….ترسیدم كھ مزاحم شوم كردم، و مي ولي علل سكوت شما را احساس مي! بنویسم

اید، سھمي كھ آن را  شما سھم سعادت مرا داده. سعادتمند باشید، سعادتمند باشید، زیرا كھ شایستة آن ھستید
ورزم، از شما صمیمانھ  ھمان اندازه كھ بھ شما عشق ميبھ . خداحافظ، دوستم… ام شدیدًا احساس كرده

  .سپاسگزارم

فرانك مقرري ساالنھ برایش  ٣‘٠٠٠‘٠٠٠ناپلئون . داد ژوزفین خود را با آرایش و مھمانداري تسلي مي
بعضي صورتحسابھاي خریدھاي  ١٨١۴خرج داشت؛ پس از مرگش در  ۴‘٠٠٠‘٠٠٠معین كرد، ولي او 

در مالمزون یك مجموعة ھنري گردآورد، و بدون . ناپلئون تا جزیرة الب رفت اش بھ دنبال پرداخت نشده
آمد بھ اندازة  دعوتھایي كھ براي ضیافتھاي او بھ عمل مي. توجھ بھ ھزینھ، شروع بھ مھمانداري كرد

این  كھ در -مادام تالین. دعوتھاي ناپلئون ھزینھ داشت و ھم نظیر دعوتھاي ناپلئون برازنده و مجلل بود
آمد، و با ھم خاطرات روزھایي را از  مي -ھنگام فربھ شده و لقب پرنسس دوشیمھ را بھ دست آورده بود

یافت؛ از او بخوبي  كنتس والوسكا نیز حضور مي. ھاي دورة ھیئت مدیره بودند گذراندند كھ ملكھ نظر مي
  .كشیدند والوسكا وژوزفین در سوگ عاشق ازدست رفتة خود آه مي. شد پذیرایي مي

  عھدنامة شونبرون بھ قلمرو او افزوده،. ناپلئون دو سال خوشبختي و آرامش نسبي داشت
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، و )١٨٠٩مھ  ١٧(ایاالت پاپي را ضمیمھ كرده وي. خزانة او را غني كرده، و اشتھاي او را برانگیختھ بود
سوئد كھ مدتھا دشمن فرانسھ بھ  ١٨١٠در ژانویة . ژوزف را دوباره برتخت سلطنت اسپانیا نشانده بود

جست؛ در ماه ژوئن، با این كشور عھدنامة صلح امضا كرد، و در محاصرة بري شركت  رفت با شمار مي
ھامبورگ، برمن، لوبك،   در دسامبر ناپلئون. موافقت ناپلئون، سوئد برنادوت را بھ عنوان ولیعھد پذیرفت
نگراني او در بستن ھمة بنادر اروپا بھ روي . برگ، و اولدنبورگ را بھ امپراطوري فرانسھ محلق ساخت

.سیري ناپذیري درآوردتجارت انگلیس او را در نظر دشمنانش بھ صورت فاتح 

اي  بالید؛ تنھا واقعھ كرد و بھ خود مي از لحاظ داخلي، اوضاع آرام و رضایتبخش بود؛ فرانسھ پیشرفت مي
ساواري بھ عنوان رئیس . كھ آرامش او را بھ ھم زد عزل نھائي فوشھ بھ سبب تجاوز از اختیاراتش بود

پرووانس گوشة عزلت گزید و در صدد -آن-كساین ضمن فوشھ در ا پلیس جانشین او شد، و در) وزیر(
  .این حد آرام نبود اوضاع خارجي تا. انتقام برآمد

نازید و از  اینكھ مقر پاپ بود بھ خود مي  ایتالیا بھ سبب  ھلند از منع ورود كاالھاي انگلیسي ناراحت بود؛
، بھ منظور حملھ بھ اسپانیا شد؛ ولینگتن مشغول تھیة قوایي در پرتغال دست ناپلئون اندك اندك خشمگین مي

، ایاالت آلماني كھ زیر سیطرة ناپلئون بودند، از تحمیالتي كھ برآنھا  بود؛ و در آن سوي رودخانة راین
كشیدند كھ امپراطور اشتباھي كند و بگذارد كھ آنھا فرمانروایان  نالیدند، و انتظار روزي را مي شد مي مي

  .دلسوزتري داشتھ باشند

مقارن وضع حمل . كشید ماري لویز آبستن بود، و امپراطور سعادتمند انتظار زاییدن او را مي این،  با وجود
قبًال اعالم . ملكھ، تشریفاتي نظیر آنچھ در مورد تولد یكي از اعضاي خاندان بوربون مرسوم بود، برپا كرد

سر باشد شلیكھا تا صدو كردند كھ اگر بچھ دختر باشد، بیست و یك تیر در پاریس شلیك خواھد شد، و اگر پ
رسید كھ جنین قصد دارد با پا وارد  زایمان بینھایت دشوار بود؛ چنین بھ نظر مي. یك تیر ادامھ خواھد یافت

دكتر كورویزار بھ ناپلئون گفت كھ یا مادر یا كودك بایستي قرباني شود؛ ناپلئون بھ او گفت كھ . جھان شود
پزشك دیگري ابزارھایي بھ كار برد و جنین را واژگون . یابد مادر باید بھ ھر قیمتي كھ شده است نجات
سرانجام كودك با سر بھ دنیا آمد، و ھم مادر و ھم كودك زنده . كرد؛ ماري لحظاتي نزدیك بھ مرگ بود

، صد و یك شلیك توپ پیام خود را بھ گوش مردم پاریس رسانید، و در سراسر )١٨١١مارس  ٢٠(ماندند 
. و در اروپا ھم تعداد كساني كھ از سعادت امپراطور ناراحت شدند چندان زیاد نبودفرانسھ طنین افكند؛ 

پادشاه «ھمة فرمانروایان آن قاره تبریكات خود را براي آن پدر مھربان و آن كودكي كھ ھنوز ھیچ نشده 
نسبتًا توانست  این زمان براي نخستین بار طي تصدي امور مي ناپلئون در. لقب گرفت ارسال داشتند» رم

اي تأسیس كرده بود كھ امید داشت از لحاظ شكوه و نیكوكاري بھ پاي ھر  احساس اطمینان كند؛ وي سلسلھ

  فصل دھم

  

  شخص ناپلئون

I - اندام  

پرچمي در یك دست و  - كشید ١٧٩۶نباید ناپلئون را طوري درنظر بیاوریم كھ گرو تصویر او را در 
ھ و كمربند رنگي و نشانشھاي رسمي، و موھاي دراز بلوطي شمشیري آختھ در دست دیگر، با لباس آراست

در دست باد و با چشمان و ابروان و لبھایي حاكي از تصمیم و اراده؛ این تصویر بسیار تخیلي است و نمي 
گویند گرو، كھ دو سال از ناپلئون جوانتر بود، قھرمان بیست و ھفتسالة خود را در  مي. تواند واقعي باشد
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توان انگیزة ترسیم آن را بت  كرد، ولي احتماًال مي آن پرچم را بر روي پل آركولھ نصب ميوقتي دید كھ 
با وجود این، دو سال بعد، گرن ھم . كرد پرستي پرشوري دانست یعني مرد ھنر مرد عمل را پرستش مي

د؛ ابروانش بر ھایش ریختھ بو موھایي كھ روي پیشاني و شانھ: تصویر ناپلئون را اساسًا با ھمان سیما كشید
روي چشمان تیره و مصمم او خم شده بود؛ بیني او مستقیم و شبیھ ارادة او بود؛ و لبھایش كامًال بستھ بود، 

یعني جنبة نظامي او؛  - این نیز یك جنبھ از ناپلئون است. مثل لبھاي كسي كھ تصمیم خود را گرفتھ باشد
آورد، مثًال در لحظاتي كھ از روي  ن ميحاالت دیگري داشت كھ خطوط سیمایش را از كشیدگي بیرو

» پادشاه رم«كشید یا شوق و ذوق پدرانة خود را از داشتن كودكي بھ نام  شوخي گوش منشي خود را مي
و تنھا یكي را باقي گذاشت كھ روي پیشاني او . ھاي دراز را چید آن طره ١٨٠٢در سال . داشت ابراز مي

گاھي براي  س از چھلسالگي فربھ شد، و گاھي شكم خود را تكیھپ. شد آویختھ بود كھ بھ عقب متمایل مي
اي  زد؛ این كار بھ اندازه غالبًا، مخصوصًا در حال قدم زدن، دستھایش را پشت كمر گره مي. كرد دستان مي

در . داد زدند او را لو مي عادي شده بود كھ تقریبًا ھمیشھ در مجالس رقصي كھ حاضران نقاب بر چھره مي
رفت  دگي، دستھایش بھ سبب لطافت پوست و زیبایي انگشتان، كھ ھرچھ بھ طرف ناخنھا ميسراسر زن

با وجود این، الس . نازید راستي را كامًال بھ چھار دست و پاي خود مي. شد، شھرت داشت باریكتر مي
  كازه، 

  .كندخودداري » دستھاي خنده آور زیبا«توانست از تبسم كردن بھ آن  دانست، نمي خدایي مي

رسید، الجرم  سانتیمتر نمي ١۶٧قدش نسبت بھ یك سردار، بھ طور نامتناسبي كوتاه بود، زیرا بھ بیش از 
كاردینال كاپرارا، كھ براي انعقاد كنكوردا آمده بود، . بایستي در چشمانش متمركز شده باشد فرماندھي مي

ژنرال واندام، كھ از . امان بماند برچشم زده بود تا از نگاھھاي خیرة ناپلئون در» عینك ضخیم سبزي«
كند و دلیلش را ھم  آن مرد عجیب مرا سخت مسحور مي«كرد كھ  ترسید، اعتراف مي ھیپنوتیزم مي

لرزم؛ او  ام مثل طفل مي ایستاده ترسم نھ از شیطان، وقتي در حضور او من، كھ نھ از خدا مي. فھمم نمي
چھرة امپراطور رنگپریده » .خودم را در آتش بیندازمتواند كاري كند كھ از سوراخ سوزن بگذرم و  مي

داد،  اي را بنا بھ دلخواه او بسرعت تغییر مي بود، ولي براثر عضالت صورتش كھ ھر احساس یا عقیده
ھایش پھن و قفسة  سر ناپلئون نسبت بھ تنش بزرگ بود، ولي شكلي متناسب داشت؛ شانھ. شد بشاش مي

پوشید و زرق و برق را  لباس ساده مي. داد ، و بنیة قوي او را نشان مياش بخوبي تكامل یافتھ بود سینھ
معموًال كتي  .نداشترنگ  گذاشت؛ كاله پیچیدة او زینتي جز یك گل نوار سھ براي مارشالھاي خود مي
بست  انفیھ داني ھم روي كمربند خود مي. پوشید مخصوص سرھنگ گارد بود مي خاكستري روي لباسي كھ
ھرگز . داد را بر شلوار بلند ترجیح مي نیم شلواري و جوراب ابریشمي. كرد و گاھي از آن استفاده مي

از لحاظ لباس و از لحاظ . و سگكھاي طال بود زد، ولي كفشھایش داراي آستر ابریشمي جواھر بھ خود نمي
  .فة سیاسي نھایي خود بھ رژیم قدیم تعلق داشتفلس

اي شدید بھ حمام گرم داشت، و گاھي دو ساعت در آنجا  عالقھ» .كوشید بھ حد افراط در پاكیزگي مي«وي 
ماند؛ شاید در آنجا ھیجانات عصبي، دردھاي عضالني خود، و ھمچنین یك بیماري خارش آور پوستي  مي

بر روي گردن و سینة خود و ھمچنین بر . ساخت بود تا حدي آرام ميرا كھ در تولون بھ آن مبتال شده 
؛ مانند »كرد العاده رعایت مي جانب اعتدال را فوق«از لحاظ غذا و نوشابھ . زد صورتش اودوكلن مي

در جنگھا . كرد ریخت؛ و معموًال ده تا پانزده دقیقھ صرف ناھار خود مي یونانیھاي قدیم، در شرابش آب مي
شد، و  ھاضمھ مي این عمل موجب سوء خورد، ولي غالبًا با شتاب؛ گاھي یافت غذایي مي ت ميھرگاه فرص

برد؛ و در  از یبوست رنج مي. آن ھم در بحرانیترین لحظات، مانند زمان نبردھاي بورودینو و الیپزیگ
منوال گفتھ . كرد كھ آن را با زالو معالجھ كرده است بواسیر ھم بھ آن افزوده شد؛ و خود ادعا مي ١٧٩٧

كرد، كھ آثار  فقط گاھي صفرا استفراغ مي«ولي عقیده داشتھ است كھ » ھرگز او را بیمار ندیدم،«: است
تا مدتي بیم داشت كھ بھ بیماري مثانھ مبتال شده است، زیرا سرماي شدید … گذاشت بدي بھ جا نمي

  بیماین  كرد؛ ولي معلوم شد كھ ایجاد مي كوھستان در او نوعي عسرالبول
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دھد وي در اواخر عمر گرفتار تورم دستگاه  اما دالیل كافي در دست است كھ نشان مي» .اساسي ندارد
اعصاب بیش از حد . شده است ادرار بوده و گاھي منجر بھ ادرار دردآور و مكرر و ناراحت كننده مي

صرعي بھ او دست  شد كھ تشنجاتي شبیھ حمالت باعث مي) در ماینتس ١٨٠۶مانند سال (منقبض او گاھي 
  .دھد؛ ولي امروزه بھ طور كلي عقیدة ھمگان بر آن است كھ وي صرع نداشتھ است

در «:بھ الس كازه گفت ١٨١۶سپتامبر  ١۶وي در . وجود ندارد  اي دربارة معدة امپراطور چنین عقیده
ھرگز نشنیدم كھ «: گوید منوال این حرف را تأیید كرده مي» .ام نھ دل درد سراسر عمرم نھ سر درد داشتھ

اما بورین گزارش داده است كھ چند بار ناپلئون را گرفتار دل دردي چنان شدید » .از دل درد شكایت كند
 ١٨٠۶در . دیده است كھ در آن حال او را بھ اطاق خوابش برده و مجبور شده است زیر بغل او را بگیرد

ھ بھ ھمان دردي كھ پدرش فوت كرده است در ورشو، پس از دل دردھاي شدیدي، ناپلئون پیش بیني كرد ك
تشریح كردند قبول داشتند كھ وي داراي  ١٨٢١پزشكاني كھ بدن او را در . یعني سرطان معده - خواھد مرد

بیمار وشاید سرطاني بوده است بعضي از محققان، سوزاك و سیفلیس را ھم بھ مصایب او  اي  معده
ناپلئون از . دارویي تا پایان عمر در بدن او باقي مانده بودافزایند، وعقیده دارند كھ بعضي از مواد  مي

خوگرفتھ  بھ عنوان ژنرالي كھ بھ دیدن سربازان زخمي . ورزید مداواي بیماریھاي خود با دارو امتناع مي
لزوم جراحي را قبول داشت؛ ولي درمورد دارو بھ تأثیرات جنبي آن بدگمان بود و در صورت . بود 

اد كھ چیزي نخورد، و فقط آبجو، لیموناد، یا آبي كھ داراي برگ پرتقال بود بنوشد؛ و د بیماري ترجیح مي
الس كازه چنین متذكر . براي تسھیل تنفس، بھ ورزشھاي شدید دست بزند، و بدن را بھ حال خود بگذارد

بھ ولي حافظة او شاید مایل » ، امپراطور یاد نداشت كھ دوایي خورده باشد؛١٨١۶تا سال «شده است 
بردند، وي بھ  وقتي كھ او را با كشتي نورثامبرلند بھ سنت ھلن مي. فراموش كردن خاطرات بد بوده است

بدن ما بھ صورت ماشیني است كھ ھدفش حیات است؛ براي ھمین مقصود درست شده «: پزشك كشتي گفت
بكند؛ اگر شما  كاري با حیات نداشتھ باشید؛ بگذارید خودش كار خودش را. ماھیت آن ھمین است -است

  ».داروھاي مختلف بارش نكنید و باعث فلج او نشوید بھتر كار خواھد كرد

گفت كھ دارو بیھوده  شد؛ بھ او مي وي ھر گز از سر بھ سر گذاشتن پزشك محبوبش كورویزار خستھ نمي
ي آخرین روز. است عاقبت ھم او را متقاعد كرد كھ رویھمرفتھ اثر بد آنھا از تأثیر خوبشان بیشتر است

معلوم » واپسین داوري«پزشك خود بھ نام فرانچسكو آنتوماركي را با این حرف بھ خنده انداخت كھ در 
  . خواھد شد كھ آیا ژنرالھا بیشتر آدم كشتھ اند یا پزشكان

ناپلئون با وجود بیماریھایش داراي منبعي از انرژي بود كھ تا زماني كھ مسكو دچار حریق شد، ھیچ گاه 
حكم انتصاب در خدمت او بھ صورت شغل راحت اداري نبود، بكلھ تقریبًا بھ . آن حاصل نشد فتوري در

  منزلة مرگ تدریجي بود؛ 

اینكھ  یكي از منصوبان او از. گرفتند پنچ یا شش سال بھ دنبال امپراطور دویدن، خستھ و فرسوده كناره مي
ناپلئون تا . میرم فرط كاردر آخر ماه مياز «: گفت كرد، و مي كارش در پاریس نبود اظھار خوشحالي مي

سختكوش بود كشتھ است؛ تریار وقت سرخاراندن نداشت،  حاال پورتالیس، كرتھ، و تقریبًا تریار را كھ آدمي
: گفت كرد و مي ناپلئون بھ كثرت مرگ و میر دستیاران خود اعتراف مي» دیگران نیز ھمین حال را داشتند

وقتي كھ از لویي » .ایاالت دور دست از نظر من پنھان است ي از خوشبخت كسي است كھ درگوشة یك«
گویند و سگور پاسخ داد كھ ھمھ اظھار تأسف  فیلیپ سگور پرسید كھ مردم پس از مرگش دربارة او چھ مي

آن » !الحمداهللا: این طور نیست؛ خواھند گفت اصًال «: خواھند كرد، ناپلئون حرف اور ا تصحیح كرده گفت
  .عمیق و دستھ جمعي ھم با نفسي

یك قرن . اش قویتر بود كرد ھم دیگران را؛ ماشیني بود كھ بھ نسبت جثھ ناپلئون ھم خود را فرسوده مي
میز كار  ساعت ھفت صبح پشت. فشرد حادثھ را در بیست سال فشرده كرد، زیرایك ھفتھ را در یك روز مي

بیا برویم كار «: گفت اشد؛ بھ بورین مينشست و انتظار داشت كھ منشي او ھر ساعت سركار حاضر ب مي
اي سھ یا  ھفتھ» .اینجا باش تا با ھم كار كنیم امشب ساعت یك یا چھار صبح«: گفت بھ منوال مي» .كنیم
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وقتي «: گفت بھ یكي از اعضاي آن بھ نام رودرر چنین مي. جست چھار روز در شوراي دولتي شركت مي
شوم وكار  كنم؛ نصف شب بیدار مي در تئاتر ھستم كار ميكنم؛ وقتي كھ  خورم كار مي كھ ناھار مي

  ».كنم مي

انگیز، شبھاي بیخوابي باشد، ولي بورین بھ ما  این روزھاي پر مشغلھ و ھیجان شاید تصور كنیم كھ نتیجة 
» .چرتي بعد از ظھرھا«ھفت ساعت در شب، و  -خوابید  دھد كھ امپراطور بھ اندازة كافي مي اطمینان مي

كھ بھ استراحت نیاز داشت بھ خواب » در ھر ساعت و در ھر جا«تواند  الف زده بود كھ مي كازه نزد الس
اي با چندین كشو  اش گویي در گنجھ دھد كھ قضایاي مختلف را در سر یا حافظھ وي توضیح مي. برود

وي آن است خواھم كاري را كنار بگذارم، كشویي را كھ حا وقتي مي«: خود ناپلئون گفتھ است. گذارد مي
اگر بخواھم بخوابم، ھمة كشوھا را … كنم بندم و كشو دیگري را كھ حاوي چیز دیگري است باز مي مي
  ».روم بندم و بزودي بھ خواب مي مي

II - ذھن  

این عقیده  لرداكتن با . بھ عقیدة گوتھ، مغز ناپلئون بزرگترین مغزي است كھ جھان بھ وجود آورده است
ز نزدیك بودن بھ مركز قدرت وشھرت دچار وحشت بود، ارباب خود را داراي منوال، كھ ا. موافق بود

تن، كھ از دشمنان برجستھ و خستگي ناپذیر ناپلئون . دانست كھ بھ فردي داده شده است عالیترین ھوشي مي
  پرستي بود، از قدرت ناپلئون دركار متمادي 

» .چنان نظارتي ھرگز دیده نشده استمغزي چنین منضبط و تحت «: كرد؛ وي گفتھ است فكري حیرت مي
ما ھم موافقیم كھ ذھن ناپلئون ازلحاظ ادراك وحدت وحافظھ و منطق قویترین ذھني بود كھ در مردي كھ 

را ذكر كند؛ و » عضو انستیتو«دوست داشت كھ با امضاي خود عنوان . بیشتر اھل عمل بود دیده شده است
ریان حوادث او را از دانشمند شدن باز داشتھ است؛ در آن كرد كھ ج  روزي نزد الپالس اظھار تأسف مي

در  .افزاید ميدانست كھ بھ قدرت بشر  افزاید باالتر از كسي مي لحظھ شاید مردي را كھ بھ دانش بشر مي
كھ خیاالت را واقعیت انگاشتھ، راز جھان را تأویل كرده، و  - ي انستیتو را»ایدئولوگھا«ھر حال، از اینكھ 

بھ مسخره گرفتھ  - بھ او پیشنھاد كرده بودند كھ آیین ملكداري و ادارة امور كشور فرانسھ را بھ وي بگویند
زة زد، این انگی فكر او گرچھ بیشتر در اطراف تصوراتي رمانتیك دور مي. توان او را بخشید است، مي

فعالیت مداوم ذھن او قسمتي از . واقع بینانھ را داشت كھ روزانھ با گوشت و خون حیات در تماس بود
  .رفت كھ در حد اعتالي سیاستمداري بود بھ شمار مي فعالیت مداومي

گوشھایش صداھا را زیادتر : برد از تیزي احساسات خود رنج مي. حساس بود مقدم بر ھر چیز، آدمي 
كرد، عوارض  كرد، چشمانش در سطوح و ظواھر رسوخ مي او بوھا را بیشتر احساس مي شنید، بیني مي

خواند،  صدھا كتاب مي. كرد كنجكاو بود و ھزاران سؤال مي. كرد ساخت و معاني را آشكار مي را دور مي
عالقة رفت؛ الس كازه از حدت  ھا و كشتزارھا مي كرد، بھ دیدن كارخانھ ھا و تاریخھا را بررسي مي نقشھ

اي داشت كھ بر اثر شدت و  حافظھ. كرد او، حدود اطالعات او دربارة كشورھا و قرنھا، تعجب مي
دانست چھ چیز را  ناپلئون مي. گزید خواست درست برمي خصوصیت ھدفھایش قوي شده بود و آنچھ را مي

ب امیالش نوعي وحدت وسلسلھ مرات: نظم و ترتیب داشت. فراموش كند وچھ چیز را در خاطر نگاه دارد
از . كرد كننده بر عقاید و اقدامات و سیاستھا و نحوة حكومت او اعمال مي كننده و روشن نظم ھدایت

وكمال مطلوبھاي  خواست نھ مركب از عقاید تجریدي فصیح ھایي مي  دستیاران خود گزارشھا و توصیھ
با توجھ بھ . و نتایج قابل محاسبھستودني، بلكھ مركب از ھدفھاي صریح، اطالعات واقعي، اقدامات عملي، 

در . داد كرد، و دستورھاي قاطع و صریحي مي تجربھ ومقاصد خود، این مواد را بررسي و طبقھ بندي مي
در . كار كرده باشد تاریخ، دولتي را سراغ نداریم كھ با چنین آمادگي و نظم براي چنان سازمان منظمي

  .كتاتوري نظم و ترتیب سپردمورد ناپلئون، شوق آزادي جاي خود را بھ دی
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  العملھاي ممكن و  ناپلئون، با استفاده از طرح خاطرات خود پیش از وقت مقرر، در محاسبة نتایج عكس

  مند شوم و براي مقابلة با آن آماده باشم، بھ توانم از فرصتي بھره رسد كھ مي كنم؛ و اگر بھ نظر مي فكر مي
و آنچھ را كھ ممكن است روي دھد درنظر … ام این سبب است كھ قبل از شروع بھ كار، مدتھا فكر كرده

بھ » بلكھ تفكر خود من است… دھد، جني نیست كھ از آنچھ باید انجام دھد یا بگویم ناگھان خبر. ام گرفتھ
ھمین ترتیب بود كھ جزئیات جنگھاي مارنگو و اوسترلیتز را آماده ساخت، و نھ تنھا نتایج بلكھ زمان الزم 

توانست مانع ازآن شود كھ آرزو جلو )١٨٠٧(در روز گاري كھ در حد كمال بود. را ھم پیش بیني كرد
بیني كند و براي مقابلھ با  مخاطرات، غافلگیر شدنھا را پیشكوشید كھ دشواریھا،  بصیرتش را بگیرد؛ مي

ھمة . شود ریزم، ترسوتر از من پیدا نمي وقتي طرح جنگي را مي«: گفت ھمچنین مي. آنھا تدبیري بیندیشد
بیني  قاعدة اول او در موارد ضرورتھاي پیش» .كنم امكانات بد را در مواقع خاص در نظرم بزرگ مي

وي چند دستور ثابت بھ بورین . درنگ بھ آنھا بپردازد در ھر وقت روز یا شب بياین بود كھ   نشده
ولي وقتي كھ خبر بد . اي نیست این مورد عجلھ  وقتي كھ خبر خوب داري، مرا بیدار نكن؛ در«:داد
كرد  ناپلئون تصدیق مي» .!آوري، فورًا بیدارم كن، چون درآن صورت نباید یك لحظھ را از دست داد مي

بالید كھ  اي غیرمنتظره غافلگیر شود، ولي بھ خود مي بینیھا، ممكن است براثر واقعھ رغم ھمة پیش عليكھ، 
را دارد یعني پس از بیدار شدن ناگھاني قادر است كھ بھ طور روشن فكر كند » شجاعت ساعت دو صبح«

بارھا بھ خود  كوشید كھ مواظب تصادفات باشد، و مي. درنگ و بھ طور مؤثر دست بھ كار شود و بي
  » .بیش نیست از فتح تا شكست قدمي «: گفت مي

بھ ظواھر یا اظھارات . داوري او دربارة افراد معموًال ھمان قدر رسا بود كھ محاسبة او دربارة حوادث
شود و حرف ھمان  اش ظاھر نمي بھ عقیدة او اخالق شخص تا زمان پیري در چھره: كرد جدي اعتماد نمي
این اساس  پرداخت، و بر ھمیشھ بھ بررسي خود مي. سازد كند آن را پنھان ھم مي آشكار ميقدر كھ حقایق را 

او كھ مورد آن ھمھ . كرد كھ ھمة مردان و زنان عمًال و فكرًا تحت تأثیر نفع شخصي قرار دارند فرض مي
ھ ضمن گرفتھ تا آن سربازاني ك… از دوزه دووگو، الن، منوال، الس گازه -اخالص و سرسپردگي بود

توانست بپذیرد كھ آن اخالص و سرسپردگي ممكن  نمي - »!زنده باد امپراتور«زدند  سپردن فریاد مي جان
در وراي ھر كلمھ و ھر عمل عمدي، نیروي . است مستقل از وجود خود شخص وجود داشتھ باشد

خودخواھي جاه طلبي نیرومند بشر، ترس و ھراس مرد ضعیف،  - »خویشتن«ناپذیر حس خودخواھي  پایان
دربارة عالقة شدید ھر فرد یا ضعف اخالق قابل انتقاد ھركس . كرد را مشاھده مي -یا نیرنگبازي زنان

داد كھ او را براي مقاصد امپراتوري خود بھ ھر  كرد، و آن را چنان مورد استفاده قرار مي تفحص مي
  .آورد خواست درمي شكلي كھ مي

مرتكب اشتباھات بسیار شد، ) با توجھ بھ پس بینیھاي ما(بینیھاي خود وي با وجود ھمة دوراندیشیھا و پیش
توانست پي برد كھ ژوزفین قادر نیست یك ماه  وي مي. ھم در قضاوت نسبت بھ افراد و ھم در محاسبة نتایج

  پاكدامن بماند؛ 

در تیلزیت و ارفورت مسحور كرده است، و حال  كرد كھ تزار آلكساندر را فكر مي. حفظ صلح وادار كند
با تصرف گستاخانة  ١٨٠٢اینكھ درسال  . داد آنكھ تزار با كمك تالران او را در كمال ظرافت فریب مي

اینكھ برادرانش را بر روي تختھاي  پیمونھ، لومباردیا، و سویس مخالفت بریتانیا را تشدید كرد اشتباه بود؛
اینكھ پنداشت دولتھاي آلماني كنفدراسیون راین، در  از مغز آنھا بود اشتباه بود؛سلطنتي نشاند كھ بزرگتر 

اینكھ با انتشار سندي قصد  صورت جدا شدن ازآن، سر بھ اطاعت دولت فرانسھ خواھند نھاد اشتباه بود؛ 
فرسوده  را در اسپانیا» ارتش بزرگ«اینكھ  خود را در مورد تسخیر تركیة عثماني نشان داد اشتباه بود؛ 

اشتباه بود؛ حملھ بھ كشور وسیع روسیھ و ماندن در آنجا تا فرا ) ھمان گونھ كھ خود او معترف بود(ساخت 
» ماھیت اشیاء«او كھ فرماندة آن ھمھ افراد بود، بھ قول خودش، فرمانبر . رسیدن زمستان اشتباه بود

: وي گفتھ است. ي نبودن قدرتیعني تابع حوادث ناگھاني، ضعفھاي ناشي از بیماري، و كاف -شد مي
با آنكھ سكان كشتي را با . ھاي بسیاري طرح كردم، ولي ھرگز آزاد نبودم كھ یكي از آنھا را اجرا كنم  نقشھ«
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دستي محكم گرفتھ بودم، امواج بمراتب قویتر از من بود، در واقع ھیچ وقت ارباب خود نبودم؛ ھمیشھ تحت 
  ».گرفتم تاثیر جریانات قرار مي

از یك سو نظریات : روح او بھ صورت صحنة نبردي بود. گرفت تأثیر تصورات خود نیز قرار ميتحت 
ساخت، و از سوي دیگر تصورات روشني كھ آن را با خیالبافي و حتي  دقیقي بود كھ خرد او را روشن مي
كھ بھ  گامي پرداخت ھن بیني مي كرد؛ گاھگاه نیز بھ فال گرفتن و طالع خرافھ پرستي خود تیره و تار مي

و تخیلي بسیاري با خود برد، مانند ھلوئیزجدید اثر روسو، ورتر اثر گوتھ،  مصر رفت، كتابھاي علمي 
اوشن اثر مكفرسن؛ بعدھا اعتراف كرد كھ ورتر را ھفت بارخوانده است؛ و در پایان نتیجھ گرفت كھ 

دید؛  واب تسخیر ھندوستان را ميكھ در مصر گرفتار بود، خ ھنگامي» .كند تخیل بر جھان حكمفرمایي مي«
پنداشت كھ قسطنطنیھ را با مشتي سرباز  زماني كھ در سوریھ مشغول كشمكش بود، خود را در حالتي مي

بھ ھمان نسبت كھ قدرت باعث بیرون . عازم وین شده است سلیمان،فتح كرده وسپس، شكست ناپذیرتر از 
را ) یعني تصدیق و شناسایي حدو مرز(شد، اخطار گوتھ در مورد انتزاگن  راندن احتیاط از وجودش مي

پیروزیھاي بیشمار او بھ منزلة مبارزه طلبي با خدایان و، بھ عبارت دیگر، عدم احتساب . گرفت نادیده مي
  .اي در دریا دید مگین و بیچاره و بستھ بھ صخرهمحدودیتھا بود؛ و در پایان، خود را خش

III - اخالق  

ھا درن كرس، و سپس علیھ   در جواني، این حس خودخواھي در تصادم میان افراد و خانواده. آغاز شد
حس مزبور حس خودخواھي . غرور طبقاتي و نژادي دانشجویان دربرین جنبة دفاعي بھ خود گرفت

شد؛ نیز  مي دي نسبت بھ مادرش، نسبت بھ ژوزفین و فرزندش، ظاھر خالص نبود؛ در فداكاري وجوانمر
رسید؛ و در اظھار لطف بیصبرانھ نسبت بھ برادران  مي بھ منصة ظھور » پادشاه رم«در محبت بھ 

بایستي آن را ناز بپرورند ونگاه  مي كھ آنھا ھم داراي حس خود خواھي بودند و  - شد وخواھرانش آشكار مي
یافت، قدرت و مسئولیت و غرور و در خود فرو رفتنش  مي ریج كھ پیروزیھاي او افزایش اما بتد. دارند

دانست، ولي دوزه دوو گووالن  مي تقریبًا ھمة پیروزیھاي ارتشھاي خود را منسوب بھ خویش . شد مي بیشتر 
خود یكي سرانجام، كشور را با . داشت، و از مرگشان متأسف بود مي ستود، آنھا را دوست  مي را ھم 

  .دانست، و حس خودخواھي او با توسعھ مرزھاي فرانسھ افزایش یافت

  :روزي بھ بورین گفت. كرد مي غرور او، یا آگاھي بھ لیاقتش، گاھي تا حد خودبیني یا خودستایي تنزل 

اسم منشي اسكندر را » «مگر منشي من نیستي؟» «چرا، ژنرال؟» «.بورین، تو ھم جاویدان خواھي شد«
السلطنة ایتالیا، چنین  بھ اوژن، نایب ١٨٠۶آوریل  ١۴در » .بد حرفي نزدي، بورین» «گوییدبھ من ب
اتباع ایتالیایي من باید مرا بھ اندازه كافي بشناسند و فراموش نكنند كھ انگشت كوچك من بیشتر از «: نوشت

بھ جاي  J درخشید، گاھي با حرف مي كھ در ھزار محل  Nحرف » .مجموع مغزھاي آنھا ارزش دارد
  .ھاي الزم فرمانروایي است  كرد كھ فن نمایشدھي از پایھ مي امپراطور احساس . شد مي ژوزفین آراستھ 

مي كھ ژوزف مایل بود كھ بھ مقام والیت عھد برسد، ناپلئون در این مورد بھ رودرر  ، ھنگا١٨٠۴درسال 
گذارم كسي آن را از  ام و نمي دهمعشوقة من قدرت است؛ براي بھ دست آوردنش زحمت بسیار كشی«: گفت

حاال اصًال . دیدم كھ با او بدرفتاري كنم دو ھفتة پیش حتي خواب نمي… دستم بگیرد، یا حتي درآن طمع كند
ولي اینجا ناپلئون (» .او با معشوقة من خوابیده است -زنم مي فقط با لبھایم بھ او لبخند . بخشم كسي را نمي

.) اي بود كرده است؛ اگر چھ عاشقي حسود بود، ولي مرد بخشایندهدربارة خودش منصفانھ داوري ن
بدین ترتیب، حس جاه » .قدرت را آنچنان دوست دارم كھ موسیقیدان ویولن خود را دوست دارد«: گفت مي 

بھ فكر رقابت با شارلماني و ایجاد وحدت اروپا و : پرید مي طلبي او چون مرغي از این شاخ بھ آن شاخ 
خواست بھ دنبال قسطنطنین از فرانسھ بھ میالن برود و از آنجا  مي اجباري ایاالت پا پي بود؛ ضمیمھ كردن 

اما . بھ تصرف قسطنطنیھ بپردازد، وطاق نصرتھایي بھ سبك باستان بھ یاد بود پیروزیھاي خود بسازد
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ر داشت كھ با دید كھ موش كور آن را بیرون ریختھ باشد، و در نظ مي » تودة خاكي«اروپا را بھ صورت 
  اگر چھ این فتح براي او و براي یك میلیون سرباز . فتح ھندوستان با اسكندر رقابت كند

. شد گرفت، بھ بھاي زیادي تمام نمي شد؛ و اگر ھم مرگ در ضمن راه گریبان آنھا را مي افتخار داده مي
» .وز مردن استمرگ چیزي نیست؛ ولي شكست خوردن و بي آبرو زیستن بھ منزلة ھر ر«: گفت مي
در نظر او افتخار بھ صورت شعاري بود كھ وجودش را مسخر كرده » .ام من فقط بھ خاطر پیشرفت زنده«

بود، و چنان سحرانگیز بود كھ مدت ده سال تقریبًا ھمة فرانسویان آن شعار را بھ عنوان ستارة راھنماي 
  .پذیرفتند خود مي

اینكھ بھ   تا - شد مگر براي آنكھ خیز بردارد كرد؛ ھرگز خم نمي اي آھنین تعقیب مي ھدفھاي خود را با اراده
ناپذیر او باعث تمركز فكر  جاه طلبي سیري. آنچھ كھ عالي بود دست یافتھ و چیزي دیگر باقي نگذاشتھ باشد

گفت كھ در  مي. بخشید داد و راھش را استحكام مي شد و ھر روز بھ او جھت و برنامھ مي اش مي و اراده
كردم  كھ انجام دھم، ھمیشھ احساس مي] كاري بھ من ارجاع نشده بود؟[حتي وقتي كھ كاري نداشتم «برین 

ھرچھ ھستم مدیون نیروي اراده و اخالق و «: بھ ژروم گفت ١٨٠۵و در » .كھ نباید وقت را از دست بدھم
را با عمل سریع و بیباكي جزو اصول استراتژي او بود؛ بارھا دشمنان خود » .پشتكار و بیباكي خود ھستم

این است كھ یكراست  ھدف من «: گفت مي. كرد قاطع خویش در مكانھا و زمانھاي غیرمنتظره غافلگیر مي
را یاد  المثل قدیمي این ضرب ؛ ده سال طول كشید كھ »اي نایستم بھ طرف مقصد بروم و بر اثر ھیچ مالحظھ

  .و نقطھ استبگیرد كھ در سیاست، خط مستقیم طوالنیترین فاصلھ میان د

اي آن را فرا  شد و پرده گاھي داوري و رفتار او بر اثر تندي احساسات، از حقیقت و انصاف منحرف مي
در خونش حرارت و . شد كرد، و با افزایش قدرتش كمتر مي حوصلة او از قدش تبعیت مي. گرفت مي

د، و آنھا كھ در پیرامونش توانست جلو خشم خود را بگیر سبعیت كرس وجود داشت؛ و اگر چھ معموًال مي
مواظب كلمات و حركات خود بودند كھ  -از ژوزفین گرفتھ تا مستحفظ قوي ھیكل او بھ نام رستم -بودند

از تناقض گویي، تأخیر، بیكفایتي یا بالھت و كندذھني كالفھ . مبادا مورد خشم و غضب او قرار گیرند
باد مالمت بگیرد؛ بھ اسقفي دشنام دھد؛ لگدي بر  شد ممكن بود سفیري را بھ وقتي كھ عصباني مي. شد مي

با وجود .شكم و لنة فیلسوف بزند، یا اگر چیزي بھتري بھ دست نیاورد، كندة اجاق را با چكمھ پرتاب كند
نشست؛ غالبًا ھم تصنعي بود، نظیر حركتي در  كشید فرومي این، آتش خشم او بھ ھمان سرعتي كھ زبانھ مي 

شد،  بندرت بیرحم مي. پرداخت ر موارد، یك روز یا یك دقیقة بعد بھ جبران آن ميشطرنج سیاست؛ در بیشت
مشرب بود، ولي ظرافت طبع وي بر اثر سختي و جنگ ضعیف شده  غالبًا مھربان و شوخ طبع و خوش

مردي . بود؛ وقت زیادي براي شوخي، یا یاوه گوییھاي درباري، یا بذلھ گوییھاي خاص سالنھا نداشت
و بعید است كھ مردي شتابزده  -ود؛ گروھي دشمن داشت؛ و امپراطوریي روي دستش مانده بودشتابزده ب

  .بتواند مؤدب باشد

  از آنجا كھ قسمت اعظم انرژي او صرف تسخیر نصف اروپا شده بود، وقت زیادي براي كار بیھوده 

ي است، حتي آن در میان مردم، ھمھ چیز قرارداد«: گفت مي. شود و كمتر موروثي است آموختھ مي
توانست ،بنابر سنت  مي» .بایستي تلقین شود كند فقط بھ وسیلة طبیعت مي احساساتي كھ انسان تصور مي

آورد  دیرینة بوربونھا گروھي معشوقھ داشتھ باشد، ولي بھ چند معشوقھ كھ در فواصل نبردھا بھ دست مي
ند جاودان خواھند شد؛ معموًال قضیھ را با زنان عقیده داشتند كھ اگر شبي او را سرگرم كن. كرد قناعت مي

گفت تا با  تربیتي سخن مي ھاي اخیرش بیشتر با بي كرد، و دربارة ھمخوابھ اي تمام مي شتاب سبعانھ
اگر (گفت  شد؛ ناپلئون بھ او مي بیوفاییھاي او باعث ساعتھا نگراني و پریشاني ژوزفین مي. سپاسگزاري

این سرگرمیھا امري طبیعي و الزم و معمولي است، و  كھ) ر كردبتوان حرف مادام دو رموزا را باو
گریست، ناپلئون او را دلداري  ھمسري كھ چیز فھم باشد باید آنھا را نادیده بگیرد؛ ھرگاه ژوزفین مي

این مورد، ناپلئون، تا آنجا كھ ناراحتیھا و سرگشتگیھا اجازه  غیر از. بخشید داد؛ ژوزفین ھم او را مي مي
  .شوھر خوبي بود داد، مي
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و شاید  - با وقاري تازه پذیرفت) دانیم تا جایي كھ ما مي(كھ با ماري لویز ازدواج كرد، تكگاني را  ھنگامي
عالقة او بھ ماري لویز زماني دو برابر . این سبب كھ مبادا زناكاري باعث از دست رفتن اتریش شود ھم بھ

نامة او  ھمیشھ بھ كودكان عالقھ نشان داده بود؛ در قانونناپلئون . شد كھ عذاب او را در زاییدن پسرش دید
كھ كودك بود بھ صورت بت و نماد آرزوھاي او » پادشاه رم«این ھنگام  بھ آنھا توجھ خاصي شده است؛ در

این كشور كھ براي اروپاي متحد  درآمد؛ او را طوري بھ دقت تربیت كردند كھ وارث فرانسھ شود و در
بدین ترتیب، دامنة حس خودخواھي عظیم او با عشق زناشویي . فرمانروایي بپردازد كرد بھ قانون وضع مي

  .و پدري بزرگتر شد

این، دوستي  چنان در كارھاي سیاسي غوطھ ور بود كھ مجال زیادي براي دوستان نداشت؛ گذشتھ از
اگر . بپذیرد توانست تساوي را، در ھر شكلي متضمن تساوي تقریبي دادوستد است، و ناپلئون بسختي مي

چھ نوكران و سرسپردگان وفاداري داشت كھ بعضي از آنھا جان خود را در راه افتخار او و خودشان فدا 
اوژن او را دوست داشت، ولي بیشتر بھ عنوان پسر . دانستند كردند، ھیچ یك از آنھا او را دوست خود نمي

  :داشت ناپلئون غالبًا اظھار مي ١٨٠٠سال  گوید كھ در مي) كھ چندان قابل اعتماد نیست(بورین . تا دوست

شاید ژوزف را . حتي برادرانم را دوست ندارم. ھیچ كس را دوست ندارم. بیش نیست دوستي نامي
را ھم دوست  دوروكاینكھ برادر بزرگ من است؛ و  دوست داشتھ باشم، آن ھم بھ سبب عادت و كمي
توانم ھر اندازه  تا زماني كھ ھمین طور بمانم، مي. دانم كھ داراي دوستان واقعي نیستم بخوبي مي… دارم

ولي افراد . حساسیت را بھ زنان واگذارید؛ كار آنھا ھمین است. دوستان مصنوعي كھ بخواھم داشتھ باشم
  .این صورت نباید با جنگ یا دولت كاري داشتھ باشند غیر باید قلب و عزم قوي داشتھ باشند، در

آنچھ كھ ذكر شد یك سیما از خصوصیات ناپلئون است، و كامًال با اخالص و فداكاري مرداني مانند دوزه 
  .دووگو، دوروك، الن، الس كازه و جمعي دیگر كھ عمري ادامھ یافت ھماھنگ نیست

و منوال، كھ » نبرد، بوناپارت قلبي مھربان و حساس داشت در خارج از صحنة«كند كھ  بورین تأیید مي
  :شود كھ مدت سیزده سال از نزدیكان ناپلئون بود، متذكر مي

انتظار داشتم كھ او را بي ادب و داراي خلق و خویي غیر ثابت بیابم، در صورتي كھ او را صبور و با 
غالبًا پر از سروصدا واستھزا بود و گذشت و خوشرفتار و سھلگیر و شاد دیدم، آن ھم نوعي شادي كھ 

این حال باقي ماندم، زیرا  من ھمیشھ بھ. ترسیدم دیگر از او نمي… گاھي حاكي از سادگي سحرانگیزي
آمیز بودن  رفتار دلپذیر و محبت آمیز او را با ژوزفین، اخالص و فداكاري ساعیانة افسرانش، محبت

  .دیدم را با سربازان مي روابطش با كنسولھا و وزیران و خصوصي بودن او

كرد؛  داد مھرباني مي كرد سختگیر بود، و وقتي كھ سیاست اجازه مي كھ سیاست اقتضا مي ظاھرًا ھنگامي
این،  افراد بسیاري را بھ زندان فرستاد؛ با وجود. بایستي قبل از ھمھ مورد توجھ قرار گیرد سیاست مي

گر چھ اقداماتي . ز محبت و گذشت او در دست استچنانكھ در مجالت فردریك ماسون آمده صدھا مورد ا
زندانھاي فرانسھ متناسب با كارآیي  ١٨١۴بھ منظور اصالح زندانھاي بروكسل بھ عمل آورد، در 

ھزاران تن از سربازان را در صحنة جنگ مرده یافت، و باز بھ جنگھاي دیگر . حكومت او نبود عمومي
یا دستگیري از او توقف  البًا براي تسلي دادن سربازي زخمياین، خبر داریم كھ غ پرداخت؛ با وجود مي
پس از آنكھ ناپلئون از كنار بستر مارشال الن، كھ در اسلینگ در «: گوید وري كنشتاین مي. كرده است مي

  ».ریزد شده بود، بازگشت، دیدم كھ ضمن خوردن صبحانھ اشك مي بسختي زخمي ١٨٠٩

. وي بارھا برنادوت و بورین را عفو كرد. بخشودن، تردیدي نیست دربارة جوانمردي، یا آمادگي او براي
كھ كارنو و شنیھ، پس از سالھا مخالفت با ناپلئون، از او خواستند كھ آنان را از فقر و فاقھ نجات  ھنگامي

ترك كرده  ١٨١۵یا  ١٨١٣در سنت ھلن براي كساني كھ او را در . دھد، وي بي درنگ بھ آنھا كمك كرد
تنھا بھ سبب خصومت دائم انگلیسیھا بود كھ كینة آنھا را ھمیشھ در دل داشت؛ در . ذیري تراشیدبودند معا
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دید، دربارة سرھادسن لو قدري غیرمنصف بود، و تعریف كردن از  پیت جز خشونت فردي مزدور نمي
  .دانست ولینگتن را امري محال مي

» .دانم من خودم را قلبًا آدم خوبي مي« :گفت مي. در مورد ارزشیابي خودش تا حد زیادي انصاف داشت
آید؛ ولي وري كونستان، كھ چھارده سال نوكر ناپلئون بود،  گویند ھیچ كس بھ نظر نوكرش قھرمان نمي مي

در حالي كھ نفسش از شدت ستایش بند «خاطرات خود را در مجلدات بیشمار ضبط كرده است، و آن ھم 
  ».آمده است

  اشخاصي كھ با آداب مھذب رژیم گذشتھ بھ بار آمده بودند گستاخي رفتار و گفتار ناپلئون را تحمل 

ایجاد  دانست كھ چگونھ در دیگران حالت راحتي نمي. داشت سخنان خویش آن قبیل اشخاص را بھ خنده وامي
كھ بھ عرض اھمیتي  اي بھ جوھر عالقھ داشت كرد؛ بھ اندازه این امر نمي كند و ظاھرًا توجھي ھم بھ

آن ھم یكي از ابداعات … كنندة آداب معاشرت را دوست ندارم آن عبارت مبھم و یكدست«: گفت مي. داد نمي
  .اینكھ خود را بھ سطح روشنفكران برسانند احمقھاست براي 

آنچھ كھ سبك نامیده … ندارد است كھ در نظر من مفھومي و سلیقة خوب ھم یكي از آن عبارات قدیمي
  ».دھم من فقط بھ نیروي فكر اھمیت مي… شود، چھ خوب چھ بد، در من اثر ندارد مي

پسندید؛ مایل بود كھ مورد تمجید اشرافي  كاري را كھ خاص نجبا بود مي  اما در نھان ظرافت و مالحظھ
آورد،  خواست كھ دلھا را بھ دست اگر مي. گرفتند ژرمن او را بھ باد انتقاد مي - قرار گیرد كھ در فوبورسن

  .این كار بپردازد  توانست با روش خودش بھ مي

مثًال بھ مادام . عقیدة بدي كھ دربارة زنان داشت شاید مربوط بھ عدم توجھ شتابزدة او بھ حساسیت آنھا باشد
و مادام دوستال را از آن لحاظ دشمن خود  - »!آیید در آن لباس سرخ، چھ زشت بھ نظر مي«: شارپانتیھ گفت
بعضي از زنان از خشونت او در مورد نكتھ . ن را بھ نسبت باروري آنھا طبقھ بندي كردساخت كھ زنا

آن خانم » !مویتان چھ قرمز است«روزي بر سر خانم شوروز داد زد كھ . كردند گویي خانمھا انتقاد مي
» !استاین طور بھ من گفتھ  شاید ھمین طور باشد، ولي اولین بار است كھ مردي! اعلیحضرتا«: پاسخ داد

وي بتندي پاسخ » .مادام، دوست ندارم كھ زنان در سیاست دخالت كنند«: ھمچنین روزي بھ زني زیبا گفت
خواھند علت آن را  شود زنان مي ژنرال، حق با شماست؛ ولي در كشوري كھ سرھاي مردان قطع مي«: داد

كرد  رانگیزي در ناپلئون مالحظھ ميدید، جذبة سح این، منوال، كھ تقریبًا ھر روز او را مي با وجود» .بدانند
  .توانست در برابر آن مقاومت كند كھ كسي نمي

. گفت تقریبًا ھمیشھ ھدفي داشت كرد، ولي در ھر چھ مي گاھي وراجي مي –حرف زدن را دوست داشت 
داد،  خواند، و آنھا را مورد لطف و عنایت قرار مي دانشمندان، نقاشان، و نویسندگان را بھ كنار میز خود مي

ایزابة مینیاتورساز، مونژ  .انداخت و با اطالعاتي كھ در زمینة تخصص آنھا داشت بھ حیرتشان مي
اند كھ ھمگي آنھا گواه  این مالقاتھا بر جاي نھاده ریاضیدان، فونتن مھندس، و تالماي ھنرپیشھ خاطراتي از

افكارش . داد بھ نوشتن ترجیح مي خود او حرف زدن را. مكالمھ با ناپلئون بود» لطف، دلپذیري، و نشاط«
نوشت كھ  اي تند مي خواست آنھا را بر روي كاغذ بیاورد، بھ اندازه تندتر از حرفھایش بود؛ و اگر مي

تا كنون . كرد این رو مطالب خود را دیكتھ مي از. قادر بھ خواندن خط بدش نبود –ولو خود او  –ھیچكس 
توانیم تا  اینجا مي ید ھزاران نامة دیگر نوشتھ شده است؛ ازنامة او انتشار یافتھ، وبدون ترد ۴١‘٠٠٠
بورین، كھ در . اي بفھمیم كھ چگونھ افتخار منشیگري او بھ منزلة محكومیت بھ اعمال شاقھ بوده است اندازه

  مرخص شد، و  ١٨٠٢این بخت بلند بود كھ در  بھ مقام مزبور رسید، داراي ١٧٩٧
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بورین قادر بھ تكلم و نوشتن بھ چندین . قت او را خواستند حاضر شودتمام روز كار كند، و شب ھم ھر و
زبان بود؛ با قوانین بین المللي آشنایي داشت؛ و با روش تند نویسي مخصوص خود، با ھمان سرعتي كھ 

  .نوشت كرد، مي ناپلئون امال مي

» .نویسي بلد نبودمتند«كرد، زیرا بھ قول خودش  جانشین بورین شد بیشتر كار مي ١٨٠٢منوال كھ در 
انداخت و سپس  كرد؛ ولي تقریبًا ھر روز او را از پا مي ناپلئون بھ او عالقمند بود وگاھي با او شوخي مي

بیچاره «: كند امپراطور در سنت ھلن خاطرات خود را چنین بازگو مي. گفت كھ بھ گرمابھ برود بھ او مي
تي او را مرخص كنم و براي اعادة سالمتش او را نزد منوال را تقریبًا ھالك كردم؛ مجبور بودم كھ تا مد

ناپلئون بھ او اجازه داد كھ یك نفر  ١٨٠۶در سال » .ماري لویز بگذارم، تا شغل بي دردسري داشتھ باشد
  .استخدام كند) فرانسوافن(دستیار 

ال از دست كھ منو این، ھنگامي با وجود. این شخص تا پایان دوره، و در ھمة جنگھا بھ كار مشغول بود
  .، كامًال خستھ و فرسوده شده بود)١٨١٣(فرمانرواي مستبد و مھربان خود گریخت 

IV- سردار  

در آنجا بود كھ دانست . در برین واقع شد جسم و روح و اخالق و خط مشي او تحت تأثیر تعلیمات نظامي
طور روشن و صریح چگونھ با ھر آب و ھوا و با ھر مكاني بسازد؛ چگونھ در ھر ساعت روز و شب بھ 

فكر كند؛ چگونھ واقعیت را از ھوس تشخیص دھد؛ چگونھ بدون چون و چرا اطاعت كند وآن را تربیتي 
ھا درنظر بگیرد؛  براي فرماندھي بدون چون و چرا بداند؛ چگونھ زمین را براي حركت علني یا مخفي توده

ده شود؛ چگونھ منتظر حوادث چگونھ حركات دشمن را پیش بیني كند و براي برابري با آنھا آما
طور  غیرمنتظره باشد و بدون غافلگیر شدن، بھ مقابلة آنھا بپردازد؛ چگونھ افراد را با خطاب بھ آنھا بھ

جمعي برانگیزد؛ چگونھ از شدت درد بھ وسیلة افتخار بكاھد، و جان دادن در راه میھن را بھ صورتي  دستھ
در  -آمد زیرا حیات یك ملت مي» العلوم علم«ر ناپلئون بھ منزلة اینھا در نظ ھمة : دلپذیر و عالي درآورد

وابستھ بھ میل و توانایي آن ملت در دفاع از خود در داوري  -آید صورتي كھ وسایل دیگر غلط از آب در
  ».گیرد است كھ سایر مطالعات را در بر مي ھنر جنگ، مطالعة عظیمي «: گفت مي. نھایي جنگ خواھد بود

تاریخ را براي . داد كھ بیش از ھمھ بھ علم دفاع ملي كمك كند را بیشتر پرورش مي ، آن علوميبدین ترتیب 
خواند؛ بعدھا دانشمندان را با اطالعات خود دربارة یونان و روم  درك طبیعت بشر و طرز رفتار دولتھا مي

صر و گوستا و آدولف جنگھاي اسكندر و ھانیبال و قی. قدیم و تاریخ قرون وسطي و جدید بھ حیرت انداخت
  بارھا و «و تورن و اوژن دو ساووا وفردریك كبیررا 

  ».نباشد بھ دور بیندازید

شاید از مادر شكیباي خود استعداد . از مدرسة نظام بھ اردوگاه رفت، و از اردوگاه بھ بازدید یك فوج شتافت
اینكھ  یلند دنبال رھبر بروند تاكھ بیشتر مردم ما: فرماندھي را بھ ارث برده بود و از راز آن خبر داشت

شجاعت آن را داشت كھ قبول مسئولیت كند، و بنابر . اینكھ رھبر واقعًا رھبري كند مشروط بر -رھبري كنند
زد از  داوري خویش بارھا موقعیت خود را بھ خطر انداخت؛و با نوعي بیباكي كھ بھ احتیاط خنده مي

. زد بندي مھمتري دست مي ھاي بشري بھ شرط رتب با مھرهم -پرداخت اي دیگر مي اي بھ مخاطره مخاطره
  .آخرین شرط بندي را پس از آن باخت كھ ثابت كرد الیقترین سردار تاریخ است

شد و بھ سابقھ و اخالق و آرزوھاي ھر  او با اقداماتي براي جلب مغزھا و قلبھا آغاز مي استراتژي نظامي
گاھگاه نیز با سربازان . داد رماندھي خود داشت عالقھ نشان ميیك از افسراني كھ مستقیمًا آنھا را تحت ف

كرد، و بھ  آورد؛ دربارة خانوادھایشان سؤال مي كرد؛ پیروزیھایشان را بھ یاد مي عادي معاشرت مي
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» غرغرو«كرد و آنھا را  با مھرباني، گارد امپراطوري خود راجمع مي. داد شكایاتشان گوش فرا مي
گاھي نیز از . جنگیدند كردند؛ ولي آنھا تا آخرین نفس در راھش مي شكایت مينامید زیرا ھمیشھ  مي

آیند كھ  افراد از آن لحاظ بھ دنیا مي«: كرد، چنانكھ روزي در سنت ھلن گفت سربازان پیادة ساده بدگویي مي
رفت و ولي ھمة فرزندان جنگجویان فرانسوي را كھ در اوسترلیتز كشتھ شدند بھ فرزندي پذی» .كشتھ شوند

در میان ملت فرانسھ، سربازانش بودند كھ بیشتر بھ او عالقھ نشان . وسایل راحتي آنھا را فراھم ساخت
  .دادند، بھ طوري كھ بھ عقیدة ولینگتن حضور او در صحنة نبرد ارزش چھل ھزار نفر را داشت مي

در جنگ، اخالق «: گفت مي. داد از استراتژي او را تشكیل مي  مطالب او خطاب بھ لشكریانش بخش مھمي
ھیچ سرداري از زمان عبور قیصر از رودخانة روبیكون بھ بعد آن » .و عقیده بیش از نصف نبرد است
ھاي مشھور را بر طبق امالي ناپلئون  بورین، كھ بعضي از آن اعالمیھ. ھمھ تسلط بر افرادش نداشتھ است

گوید؛  انستند درك كنند كھ ناپلئون چھ ميتو نمي«گوید كھ سربازان در بسیاري از موارد  نوشت، مي مي
این موضوع اھمیتي نداشت، زیرا با شوق و ذوق، پابرھنھ و بدون آذوقھ، بھ دنبال او بھ راه  ولي
فھمیدند، و  در چندین اعالمیھ كھ صادر كرد نقشة عملیات را برایشان شرح داد؛ آنھا معموًال مي» .افتادند مي

پیمودند تا بتوانند بر دشمن شبیخون بزنند یا از حیث شماره بر  ي را ميبا صبر و بردباري راھھاي دراز
» .بھترین سرباز آن نیست كھ خوب بجنگد، بلكھ كسي است كھ خوب راه برود«: گفت مي. آن برتري یابند

صفات عمدة سرباز عبارت از پایداري و «: صادر كرد چنین متذكر شد ١٧٩٩اي كھ در  در اعالمیھ
غالبًا رحم وشفقت داشت، ولي وقتي كھ انضباط بھ خطر » .جاعت در مرحلة دوم استش. انضباط است

كھ عمدًا بھ سربازان  ایتالیا، ھنگامي پس از پیروزیھاي نخستین در. داد افتاد تردیدي بھ خود راه نمي مي
  اجازه داد 

گذاشت كھ دیگر مورد  این دستور را بشدت بھ مورد اجرا این حركت را منع كرد و چنان جبران كنند، دیگر
وین، برلین، مادرید، و «: گوید منوال مي. غارت دیده نشد و دستور بزودي مورد اطاعت كامل قرار گرفت

سایر شھرھا، شاھد محكومیت و اعدام سربازاني، چھ از گارد امپراتوري و چھ از سایر قسمتھاي ارتش، 
  ».بودند كھ مرتكب غارت شده بودند

نیروي یك ارتش، مانند مقدار «: اي ریاضي در آورد راتژي خود را بھ صورت قاعدهناپلئون قسمتي از است
حركت سریع، روحیة . ضرب در سرعت است) افراد(حركت در مكانیك، عبارت از حاصلضرب جرم 

این گفتة موجز را بھ او   مأخذي در دست نداریم تا» .افزاید و بھ قدرت پیروزي آن مي. برد ارتش را باال مي
یعني متكي بر ذخایر غذایي خود است؛ عقیدة او  - »رود ارتش بر روي شكم خود راه مي«دھیم كھ  نسبت
در »فعالیت، فعالیت، سرعت«این بود  شعار او. آید این بود كھ ارتش با پاھاي خود بھ فتح نایل مي بیشتر

 ١٩٣٩بھ خط ماژنو سال ھا بھ عنوان وسایل دفاعي نداشت؛ اگر زنده بود،  نتیجھ، چندان اعتمادي بھ قلعھ
ماند ھمیشھ  بدیھي است كھ طرفي كھ در پشت خط مستحكم خود باقي مي«: گفتھ بود ١٧٩٣در . خندید مي

: این قرار بود عناصر استراتژي ناپلئوني از. تكرار كرد ١٨١۶این حرف را در  ؛ و»خورد شكست مي
بھ صورت ستون در آورد؛ استفاده كردن  انتظار كشیدن زماني كھ دشمن قواي خود را تقسیم كند یا آن را

از كوھھا و رودھا براي استتار و حفظ قواي خودي؛ تصرف مرتفعات سوق الجیشي كھ از آنجا توپخانھ 
بتواند صحنة نبرد را زیر آتش بگیرد؛ انتخاب زمیني كھ مانع تحرك پیاده نظام و توپخانھ و سواره نظام 

تا بتوان با تعداد بیشتري سرباز بر قسمتي از قواي  -كتھاي سریعمعموًال با حر - نشود؛ تمركز قواي خودي
  .تواند بھ موقع تقویت شود دشمن تاخت كھ، بھ علت دور بودن از مركز، نمي

آزمایش نھایي ھر سرداري در تاكتیك اوست، یعني در ترتیب دادن و بھ حركت درآوردن قوایش براي 
د كھ بتواند تا حد اطمینان ھر اندازه از عملیات را كھ ایستا ناپلئون در جایي مي. جنگ و در طي جنگ

ممكن بود زیر نظر بگیرد؛ و از آنجا كھ نقشة عملیات، و انطباق سریع آن با تحول اوضاع، متكي بر 
آمد و حتي سربازانش در  بھ شمار مي مراتب مداوم و متمركز او بود، حفظ و سالمت او مطلب بسیار مھمي

در  - چنانكھ در آركولھ دیده شد - دید این حال، ھرجا الزم مي با. ش عالقمند بودندحفظ جان او بیش از خود
ایم كھ بارھا مرداني كھ نزدیك محل دیدگاه با او بودند بھ قتل  كرد؛ و شنیده بھ خطر انداختن خود درنگ نمي
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پیاده نظام،  از ھمین محل بود كھ توسط گماشتگان سوارة خود دستورھایي براي افسران فرمانده. رسیدند
گشتند تا او را از تحول اوضاع در ھر  فرستاد؛ و آن گماشتگان بشتاب باز مي توپخانھ، و سواره نظام مي

بھ عقیدة او، سربازان در جنگ بیشتر بر اثر وضع و قابلیت تحرك خود ارزش . قسمت عملیات آگاه كنند
  زیر آتش تجمع افراد و  -اینجا نیز ھدف تمركز بود  در. كردند پیدا مي

رسد كھ دلیرترین سربازان، پس از نھایت كوشش، متمایل بھ فرار   اي فرا مي در ھمة جنگھا لحظھ«
كوشند یكدیگر را   شوند و مي  دو لشكر بھ منزلة دو شخص ھستند كھ با ھم روبھ رو مي… شوند   مي

اگر انسان در عملیات . كردرسد، و از آن لحظھ باید استفاده   اي وحشت ناگھاني فرا مي بترسانند؛ لحظھ
ناپلئون در استفاده از چنین » .دھد  بسیاري حضور داشتھ باشد، آن لحظھ را بدون اشكال تشخیص مي

فرستاد یا خط   شدند، قواي امدادي مي  كرد، یا اگر افراد خود او متزلزل مي  وضعي بسرعت عمل مي
، ١٨١٢پیش از . ھ در مارنگو پیروز شودداد؛ ھمین امر باعث شد ك  عملیات را ضمن نبرد تغییر مي

  .عقبنشیني در قاموس او وجود نداشت

طبیعي بود كھ مردي كھ چنان مھارتي در فرماندھي بھ دست آورده باشد باید لذتي خوفناك در جنگ 
داد تا بھ سربازان؛ در دربار خود سیاستمداران را   ایم كھ بھ شھروندان بیشتر اھمیت مي شنیده. احساس كند

داد، معموًال طرف   كھ اختالفي میان غیر نظامیان و نظامیان روي مي  داشت؛ و ھنگامي  ر مارشالھا مقدم ميب
و  -كرد بمراتب بیش از ادارة امور كشور  در صحنة نبرد نشاطي احساس مي. گرفت  غیر نظامیان را مي

و بھ ژنرال » درخطر لذتي است«: فتگ  مي. كرد نھ از دیگران  این امري بود كھ نھ آن را از خود پنھان مي 
دید   كرد كھ مي  ؛ بیشتر وقتي احساس خوشي مي»ھیجان جنگ را دوست دارم«ژومیني اعتراف كرد كھ 

. كند  دھد و تاریخ را تعیین مي  ھا را تغییر مي شوند كھ نقشھ  اي سربازان بنا بھ میل او وارد عملیاتي مي دستھ
قدرت من «كرد كھ   دانست، ولي بر طبق گفتة بورین، اعتراف مي  مي العمل حمالت مصافھاي خود را عكس

اگر قدرتم را با افتخارات جدید و . وابستھ بھ افتخار من است، و افتخار من وابستھ بھ پیروزیھایم
فتح مرا بھ صورتي كھ اكنون ھستم درآورده است، و فقط . پیروزیھاي تازه تقویت نكنم از بین خواھد رفت

در مورد یك اعتراف مھم و اساسي شاید نتوان بھ حرف بورین بدخواه . واند مرا سرپا نگاه داردت  فتح مي
ماس  ١٢(نگریست، از قول او گفتھ است   اعتماد كرد ولي الس كازه، كھ ناپلئون را بھ چشم خدایي مي

  ».یاز داشتمخواستم، و براي بھ دست آوردن آن، بھ قدرت نامحدود ن  امپراطوري جھان را مي«): ١٨١۶

نفر فرانسوي را بھ  ٢‘۶١٣‘٠٠٠ھم رفتھ  اند كھ روي بود؟ گفتھ» قصاب«آیا ناپلئون، بھ قول دشمنانش، 
آیا از كشتار   .زیر پرچم خود فرا خواند؛ كھ در حدود یك میلیون نفر از آنھا در خدمت او جان سپردند

كرد آورده است؛   اي بزرگ براي صلح مياین مطلب را در ضمن استمدادھایي كھ از دولتھ شد؟  ناراحت مي
اما، ھنگامي كھ كارش بھ پایان رسیده بود، و قضایا را . اند كھ از مشاھدة اجساد در آیلو بھ گریھ افتاد گفتھ

در جنگھایي فرماندھي داشتم كھ سرنوشت یك ارتش «: نظر آورد، بھ الس كازه گفت  با توجھ بھ گذشتھ بھ
اجراي عملیاتي را ناظر بودم كھ باعث مرگ . كردم  د، و ھیچ ھیجاني احساس نميكر  تعیین مي  را بھ تمامي

این فكر دلخوش باشند كھ  احتماًال سرداران باید بھ» .آمد  شد و اشك بھ چشمانم نمي  عدة زیادي از ما مي
  مرگ ومیر آن افراد 

  .مردند و با افتخار كمتري، و بدون بیھوش شدن در جنگ و كسب شھرت، نمي

كردند، او نیز چنین  احساس مي) رانكھ، سورل، واندال(این، ھمان گونھ كھ بسیاري از دانشمندان   ا وجودب
اینكھ او بھ دیگران ظلم كرده باشد؛ كھ تنھا در دفاع ازخود  كرد كھ بھ او بیشتر ظلم شده است تا احساس مي

و غاصب تخت و » فرزند انقالب«نوان جنگیده و آدم كشتھ است؛ كھ متفقین عھد كرده بودند كھ او را بھ ع
: گفت مگر او بارھا پیشنھاد صلح نكرده و با او مخالفت نشده بود؟ مي. تاج سلسلة بوربون از كار براندازند

اروپا ھرگز از جنگ علیھ فرانسھ، علیھ اصول او، و علیھ . من فقط براي دفاع از خود بھ جنگ پرداختم«
» .ھرگز متوقف نشد، چھ بھ طور مخفي چھ بھ طور علني] یھ فرانسھعل[اتحادیھ . خون من دست برنداشت

این مرزھا  فرانسھ را حفظ كند؛ اگر از» مرزھاي طبیعي«وي درھنگام تاجگذاري سوگند خورده بود كھ 
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عوام ھمیشھ جنگھاي مرا ناشي از حس «داشت كھ  گفت؟ وي اظھار مي دست برداشتھ بود، فرانسھ چھ مي
ولي مگر بھ دست من بود؟ مگر جنگ ھمیشھ بر اثر ماھیت اجتناب ناپذیر . اند جاه طلبي من دانستھ

وي ھمیشھ، پس از سالھاي پرنشاط » یعني بر اثر كشمكش میان گذشتھ و آینده؟ -آمد؟ اوضاع پیش نمي
رغم پیروزیھاي متعدد او، ممكن است یك شكست قاطع ھمة آنھا  این فكر ناراحت بود كھ، علي نخستین، از 

حاضر بود نصف جھان را بھ خاطر صلح بدھد، ولي . از بین ببرد و او را در اختیار دشمنانش بگذاردرا 
  .با شروط خود او

، ناپلئون حالت تدافعي )١٨٠٨(و حملھ بھ اسپانیا ) ١٨٠٧(توان نتیجھ گرفت كھ تا زمان عھدناةه تیلزیت  مي
واسپانیا، وسپس روسیھ، و اجراي محاصرة داشت، و پس ازآن، ضمن كوشش براي انقیاد اتریش و پروس 

اگر چھ نشان داد كھ مدیري . بري باعث تحمیل جنگھاي دیگري بر فرانسة فرسوده و اروپاي خشمگین شد
فرانسھ را بھ عنوان سردار فتح . برجستھ است، امور كشور را بھ خاطر افتخارات و لذت جنگ رھا كرد

  .شاھكارش سرنوشت او را تعیین كرد. ست دادكرده بود، ولي آن را بھ عنوان سرادر از د

V- فرمانروا  

عادت رھبري او . برد كھ براي سرداري تربیت شده است ھرگز از یاد نمي نظامي بھ عنوان فرمانرواي غیر
. بھ طرزي مرعوب كننده باقي ماند، مگر در شوراي دولتي و در برابر اعتراضات یا در مباحثات

عادت بھ رھبري داشتم؛ مقتضیات و نیروي اراده ام ] اجتماعي[بھ زندگي از ھمان بدو ورود «: گفت مي
شناختم و از ھیچ قانوني جز ابتكارات خودم اطالعات  طوري بود كھ بھ محض كسب قدرت ھیچ اربابي نمي

بھ شكل غیر  –چیدند  كھ ژنرالھا بھ منظور خلع او توطئھ مي ھنگامي - ١٨٠٠دیدیم كھ در سال » .كردم نمي
در آخرین تحلیل، براي «ادعا كرد كھ  ١٨١۶ولي در سال . داد حكومت خود بیشتر اھمیت مي نظامي

  حكومت كردن، الزم است كھ

بدین ترتیب، با » .توان حكمفرمایي كرد انسان مثل نظامیان رفتار كند؛ فقط با چكمھ و مھمیز است كھ مي
را مرد صلح و نابغة جنگي اعالم كرد، و نظري تیزبین بھ آرمانھاي نھاني و متناقض مردم فرانسھ، خود 

بدین سبب دموكراسي نسبي دورة كنسوال بھ صورت حكومت یكنفري امپراطوري و سرانجام بھ صورت 
بازگشتي است بھ شدت  - )١٨١٠(امور كیفري  - آخرین قسمت قانون نامھ ناپلئوني. حكومت مطلقھ درآمد

اندازه درخشید كھ در صحنة  در حكومت بھ ھمان این، وي با وجود. وحشیانة مجازاتھاي قرون وسطایي
كرد كھ اقداماتش در امور اداري در خاطرة بشر پیروزیھاي او را تحت الشعاع  ناپلئون پیش بیني مي. نبرد

كھ ربطي بھ (خود قرار خواھد داد، و قانون نامة اویادگاري است كھ بیش از فنون استراتژي و تاكتیك او 
آرزو داشت كھ ھم یوستي نیانوس عصر خود باشد و ھم قیصر . یدار خواھد ماندپا) جنگھاي كنوني ندارد

  .آن

روز در پاریس بود،ولي در  ٩۵۵تنھا ) ١٨١۴- ١٨٠۴(روز حكومت امپراطوري خود  ٣‘۶٨٠ضمن 
، بھ طور متوسط ١٨٠٨ھنگامي كھ در فرانسھ بود، و پیش از . ھمین روزھا فرانسھ را بازسازي كرد

كھ خودش عضو آن (گرفت؛ و سپس بھ قول الس كازه  ست شوراي دولتي را بھ عھده مياي دوبار ریا ھفتھ
ناپلئون مردي سختكوش بود؛ ضمن » .كردیم دادند، غیبت نمي ھیچ یك از ما، اگر ھم دنیا را بھ ما مي«) بود

را خواست تا كار روزانة خود  بعد از نصف شب بر مي ٣اشتیاقي كھ بھ انجام دادن كار داشت، ساعت 
آنان ھمیشھ حاضر بودند كھ آخرین . اندازه كار را ھم از دستیاران اداري خود انتظار داشت ھمان. آغاز كند

اي كھ در حوزة اختیارشان بود بھ او بدھند؛ و او نیز با توجھ بھ دقت  اطالعات دقیق را در مورد ھر قضیھ
دانست كھ  روز خود را وقتي تمام شده مي .كرد و نظم و آمادگي و كفایت گزارشھایشان آنان را ارزیابي مي

رسید خوانده باشد؛ شاید او را بتوان  یادداشتھا و اسنادي كھ روزانھ از دپارتمانھاي مختلف كشور بھ او مي
  .مطلعترین فرمانرواي تاریخ دانست
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رد، و آن ك ھا مردان با كفایت درجة یك مانند تالران، گودن، و فوشھ را انتخاب مي براي تصدي وزارتخانھ
رغم غرور مزاحمشان؛ در مورد بقیھ، معموًال براي مقامات اداري، مردان درجة دو را ترجیح  ھم علي

داد، كھ از طرف خود مطلبي نپرسند یا پیشنھادي نكنند؛ وقت یا حوصلة چنان مباحثاتي را نداشت؛ بنا  مي
ازمنصوبان خود انتظار داشت كھ . گرفت عھده مي كرد و مسئولیت و خطر را بھ بھ داوري خود انتخابي مي

نھ تنھا نسبت بھ او بلكھ بھ فرانسھ سوگند و فاداري یاد كنند؛ در بسیاري از موارد، آنان بزودي 
حس «: گفت مي. كردند شناختند، و عظمت مقاصد را احساس مي پذیرفتند، زیرا منش و خوي او را مي مي

گرفتم؛ و مرزھاي افتخار را توسعھ  پاداشي در نظر مي اي انگیختم؛ براي ھر كار شایستھ رقابت را بر مي
این روش انتخاب دستیار برایش گران تمام شد، زیرا بتدریج خدمتگذاراني را در پیرامون خود   ».دادم مي

كردند، بھ طوري كھ در پایان كار ھیچ  گردآورد كھ بندرت جرئت اظھار نظر در مورد عقایدش را پیدا مي
  كولنكور در. یا غرور او جز قدرت دشمنان خارجي باقي نماند مانعي در راه سلیقة

  .موردي استثنایي بود ١٨١٢

در مالمت، خشن و در تمجید، خونسرد بود؛ ولي خدمت : كرد وي دربارة زیردستان خود سختگیري مي
خاطر آسوده  براین عقیده نبود كھ زیردستان را با اطمینان. داد درنگ پاداش مي العاده را بي استثنایي و فوق

لزومًا . دانست اي تزلزل مقام را براي تشویق بھ سعي و كوشش الزم مي و بھ حال خویش بگذارد؛ تا اندازه
كرد، زیرا اینھا دستاویزي بود كھ  بھ وابستگیھاي آنان، یا بھ مسائل مشكوك در گذشتة آنھا اعتراض نمي

برد و سپس آنھا را با مستمري  تفاده مياز دستیاران خود بھ حد كمال اس. رفتار خوبي داشتھ باشند
بعضي از آنھا تا زمان . كرد اي، و گاه ھم با اعطاي ناگھاني یك لقب اشرافي، بازنشستھ مي سخاوتمندانھ

بازنشستگي زنده نماندند؛ ویلنوو، كھ در ترافالگار شكست خورده بود، خود را كشت تا مورد مالمت واقع 
قلب «: گفت گرفت، و مي شد قرار نمي عتراضاتي كھ بھ خشونت او ميناپلئون زیاد تحت تأثیر ا. نشود

بایستي با دخالت احساسات در سیاست موافقت كند؛ در ادارة  نمي» .سیاستمدار باید در سرش باشد
در مورد عدم حساسیت خود نسبت بھ قبول . مگر آنكھ ناپلئون باشد - امپراطوري، فرد ارزش زیادي ندارد

فقط افرادي را دوست دارم كھ بھ حال من سودمندند، و آن ھم تازماني كھ مفید «: گفت خدمت افراد مي
ولي شاید در این مورد اغراق گویي كرده باشد؛ وي ژوزفین را مدتھا پس از آنكھ مانعي در راه  - » .باشند
یشتر و مثل ب: گفت البتھ در صورت لزوم، مانند بیشتر ما، دروغ ھم مي. داشت ھایش شد دوست مي نقشھ

آثار ماكیاولي را مداد بھ . نوشت كھ روحیة مردم را تقویت كند ھاي جنگي خود را طوري مي دولتھا اعالمیھ
ھرچھ را كھ باعث . ایي از كتاب شھریار در كالسكة او در واترلو پیدا شد كرد؛ حتي نسخھ دست مطالعھ مي

بھ » ارادة معطوف بھ قدرت« صبر نكرد كھ نیچھ او را در. دانست شد خوب مي پیشرفت مقاصدش مي
، و تنھا محصول خوب انقالب »آن ذات واقعگرا«رھبري كند؛ از این رو نیچھ او را  »بدفراسوي نیك و «

ژوزف بھ «: گفت خورد و مي افسوس مي» .نیرومندان خوبند و ضعیفان بد«: گفت امپراطور مي. دانست مي
  .داشت ؛ ولي او را دوست مي»علت آنكھ آدم خیلي مھرباني است بزرگ نیست

كرد  اي داشت كھ آن را بارھا تكرار مي را در كرس و در جنگ آموختھ بود عقیدهشبیھ این نظریات كھ آنھا 
از این رو سال . گیرند آیند و تحت فرمان قرار مي مبني برآنكھ مردم فقط براثر نفع یا ترس بھ حركت درمي

، ھنگامي كھ ژنرال ادوویل ١٨٠٠در سال . بھ سال این احساسات بھ صورت اھرمھاي حكومت او درآمد
بھ عنوان سرمشقي سودمند، «: را براي سركوبي شورشي در وانده گسیل داشت، بھ وي چنین توصیھ كرد

را از میان آنھایي كھ رفتارشان بدتر از دیگران بوده است انتخاب و آنھا را ] شھر[دو یا سھ بخش بزرگ 
  ان با آن مواجھ است، تجربھ بھ من آموختھ است كھ یك اقدام شدید نظرگیر، در اوضاعي كھ انس. آتش بزن

داد كھ مجازاتھاي سنگیني  بھ منصوبان قضایي خود دستور مي» .باشد فقط ضعف نفس كھ غیر انساني مي
وي نھ تنھا » .ھنر پلیس در این است كھ بندرت ولي بشدت مجازات كند«: در نظر بگیرند بھ فوشھ گفت

دام كرد، بلكھ یك سازمان پلیس مخفي بھ وجود تعداد زیادي پلیس و كارآگاه تحت فرمان فوشھ یا رینیھ استخ
در عین حال، مراقبت و نظارت بر كار آنھا و دادن گزارش بھ  –آورد كھ وظیفة آن كمك بھ فوشھ و رینیھ 

ھا، سالنھا، كتابھا، ابراز  امپراطور بود دربارة ھر گونھ احساسات ضد ناپلئوني كھ در روزنامھ، تماشاخانھ
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فرانسھ بھ صورت كشوري  ١٨٠۴در سال » .روا باید بھ ھر چیزي بد گمان باشدفرمان«: گفت مي. شد مي
تعداد جدیدي باستیلھاي كوچك داشت كھ عبارت بود از زندانھاي دولتي  ١٨١٠در سال . پلیسي درآمده بود

» بازداشت«كھ در آنھا مجرمان سیاسي را بھ دستور امپراطور و بدون روش معمول در دادگاھھا 
فرمانھاي عفو . ما باید بگوییم كھ در ساعات امپراطور لحظات ترحم و بخشش نیز وجود داشتا. كردند مي

بسیاري، حتي دربارة كساني كھ توطئة قتل او را چیده بودند صادر كرد؛ گاھي نیز كیفرھاي شدید دادگاھھا 
  :بھ كولنكور گفت ١٨١٢در . داد را تخفیف مي

این كار مجبورم نخواھد ساخت كھ شھرت  –چھ بھتر . القلبم يكنند كھ آدمي خشن و حتي قس مردم فكر مي
زیرا این فكر . شكایتي از این بابت ندارم. كنند استواري مرا بھ جاي سنگدلي حساب مي. خود را توجیھ كنم

ھر چھ ھم مردم بگویند، من . ببینید، كولنكور، من انسانم… حاكي از نظم خوبي است كھ برقرار است
گیرم،  من تحت تأثیر اشكھاي یك دوشس قرار نمي. ولي دل پادشاه -و دل دارم ] حس ترحم[امعاء و احشاء 

  ».كند ولي مصایب مردم در من اثر مي

ناپلئون مسلمًا مستبد بود، غالبًا مستبدي روشنفكر و غالبًا مستبدي عجول، نزد الس كازه اعترف كرده 
ان بھ عنوان نظارت معمول دولت بر اقتصاد و تو قدري از استبداد او را مي» .كشور، من بودم«: گفت

ناپلئون قدرت مطلق خود را در تحول دشواري كھ از . ھا و انتشارات زمان جنگ موجھ دانست تماشاخانھ
تا نظم و ترتیب سازندة دورة كنسولي و امپراطوري پیش آمد  ١٧٩١آزادي لجام گسیختة انقالب بعد از 

روبسپیر و ھمچنین مارا نوعي دیكتاتوري را براي برقراري نظم و وي بھ خاطر داشت كھ . شمرد الزم مي
كرد  احساس مي. دانستند، زیرا نزدیك بود ھم خانواده و ھم كشور در ھم فرو ریزد ثبات در فرانسھ الزم مي

عوض كرده بود عبارت از حكومت جمعي  ١٧٩٩كھ دموكراسي را نابود نكرده است؛ آنچھ را كھ در سال 
ھا را از بین برده بود، ولي آن آزادي بر اثر فتنة عوام  اگر چھ آزادي توده. و بي وجدان بود فاسد و بیرحم

توانست  و بي بند باري اخالقي باعث از بین رفتن فرانسھ شده بود، و تنھا برقراري و تمركز قدرت مي
  .فرانسھ را دوباره بھ صورت كشوري متمدن و مستقل درآورد

  وفادار مانده  -  یعني برابري  -توانست احساس كند كھ بھ ھدف دوم انقالب  مي ، ناپلئون حقًا١٨١٠تاسال 

نبود بلكھ برابري  -یعني یك نوع برابري غیرممكن - آنچھ او برقرار كرده بود برابري شایستگیھا و قابلیتھا
اي كھ  ر جامعھبروز ھرگونھ استعداد، قطع نظر از محل تولد افراد را فراھم آورده بود تا افراد بتوانند د

امكانات تربیتي و اقتصادي و شایستگي انتخاب شدن بھ مقامات سیاسي براي ھمگي میسر باشد در پیشرفت 
اي بود كھ وي بھ  ، پایدارترین ھدیھ»باز بودن مشاغل بھ روي افراد با استعداد«خود بكوشند؛ شاید ھمین 

. تواند او را جاودان سازد این امر بھ تنھایي مي. دتقریبًا فساد را در زندگي اجتماعي از بین بر. فرانسھ داد
وي مردي را بھ جامعة فرانسھ عرضھ كرد كھ وقتي كھ در صحنة نبرد نبود خود را در امور اداري 

  .ناپلئون فرانسھ را از نو ساخت. كرد فرسوده مي

ي او طلب چرا شكست خورد؟ زیرا حرص و طمعش بیش از استطاعت او بود؛ قوة تصورش برحس جاه
بایستي دانستھ باشد كھ دولتھاي  مي. طلبي او برجسم و بدن و اخالقش مستولي بود غلبھ داشت؛ و حس جاه

اي موفق شد كھ سرزمین  تا اندازه. معظم ھرگز نخواھند گذاشت كھ فرانسھ بر نیمي از اروپا حكمروایي كند
اي كھ  ولي تبدیل پھنھ. قرن نوزدھم كندالطوایفي نجات بخشیده آن را وارد  راین را در آلمان از وضع ملوك

ھا، آداب، عقاید و نوع حكومت مختلف و رقیب تقسیم شده بود بھ  از مدتھا پیش بھ ایاالتي با سنن، لھجھ
تنھا با نام بردن آن قلمروھاي . اي پابرجا، بیش از حد توانایي او یا ھر فرد دیگري در آن عصر بود اتحادیھ

: برد توان بھ دشواري مسئلھ پي ا ویستول و از بروكسل گرفتھ تا ناپل، ميگوناگون، از راین گرفتھ ت
كشورھاي سلطنتي یا شاھزاده نشینھایي وجود داشت مانند ھلند، ھانوور وستفالن، شھرھاي اتحادیة 

كجا . ھانسایي، بادن، باواریا، وورتمبرگ، ایلیریا، ونیز، لومباردیا، ایاالت پاپي، سیسیلھاي دوگانھ
نست مرداني بیابد كھ بھ اندازة كافي مقتدر باشند و بتوانند در این نواحي بھ حكمروایي بپردازند، توا مي

برآنھا مالیات ببندند، و دست آخر ھم فرزندانشان را بھ جنگ ملتھایي ببرند كھ قرابتشان با آنھا بیشتر بود تا 
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في و ھشتادوشش دپارتمان فرانسھ، یا توانست میان آن چھل و چھار دپارتمان اضا با فرانسویھا؟ چگونھ مي
میان آن شانزده میلیون انسان مغرور و نیرومند اضافي و این بیست و شش میلیون فرانسوي مغرور و 

. شد دمدمي مزاج وحدتي ایجاد كند؟ شاید كوشش در این راه عالي بود، ولي مسلمًا با شكست مواجھ مي
ة عظیم چندزبانھ كھ برروي سري ناپایدار قرارداشت، آمد؛ آن مجسم  سرانجام، قوة تصور برعقل غالب

دارخصیصة ملي میل بھ قدرت آن دیكتاتوري را با ناكامي  دوباره گرفتار اختالف شد، و نیروي ریشھ
  .مواجھ ساخت

VI  ـ فیلسوف  

  توانست با داناترین دانشمندان در  بست، وي مي با وجود این، ھنگامي كھ قوة تصور بالھاي خودرا مي

كار نیاورد كھ با آن بتوان جھان را كھ ظاھرًا از ھر فرمول و قاعده گریزان است بھ بند آورد، فكر  در
پنداشتند و قصرھایي خیالي، بدون اتكا بر  كھ ایده را حقیقت مي» ایدئولوگھایي«واقعپرداز او بھ 

دان در مقامات اداراي، پس از آزمون الپالس و سایر دانشمن. ساختند، پشت پا زد شناسي و تاریخ مي زیست
اما علوم مختلف را تشویق و خواندن تاریخ » .توان كرد با فیلسوف ھیچ كاري نمي«بھ این نتیجھ رسید كھ 

پسرم باید تاریخ را زیاد مطالعھ كند و در آن باره بیندیشد، زیرا »  :در سنت ھلن گفت. كرد را توصیھ مي
  ».تنھا فلسفة واقعي ھمین است

اي نازك از عقاید شناور بودند، و حال آنكھ  ھایي كھ ایدئولوگھا در آن برروي پرده ینھمذھب یكي از زم
پردازد كھ  بھ عقیدة ناپلئون، تنھا یك منطقي بھ این سؤال مي. بایستي اساس كار خود را بر تاریخ بگذارند مي

چرا مذھب،   :پرسید كھآیا خدا وجود دارد؟ فیلسوف واقعي، كھ در مكتب تاریخ تربیت یافتھ باشد، خواھد 
ھمیشھ باقي مانده و چنان سھم مھمي در ھر تمدني   كھ غالبًا رد شده و مورد تمسخر قرار گرفتھ است،

  گفت كھ اگر خداوند وجود نداشتھ باشد باید او را ابداع كرد؟ داشتھ است؟ چرا ولتر شكاك مي

كند كھ اي  گاھي آرزو مي. دست دادخود ناپلئون ایمان و مذھب خویش را در ھمان سن سیزدھسالگي از 
ھمھ » .كنم مذھب باعث سعادتي عظیم و واقعي خواھدشد فكر مي»  :گفت كاش آن را حفظ كرده بود و مي

داند كھ وي در سفر مصر چون شنید كھ دانشمندان در مباحثات خود سخناني كفر  كس این حكایت را مي
آقایان، ھر قدر مایلید »  :د و بھ ستارگان اشاره كرده گفتآورند، آنھا را بھ مبارزه طلبی آمیز بر زبان مي

این امكان وجود دارد كھ عقاید متضاد او را دربارة مذھب و » ولي آنھا را كھ آفریده است؟  حرف بزنید،
و ما تاریخ آن را  داد،  زیرا عقاید و حاالت خود را با زمان تغییر مي  بسیاري موضوعات دیگر نقل كنیم،

گیریم؛ ولي كدام مرد متفكر است كھ در پنجاھسالگي اصولي را كھ در جواني بدان سوگند خورده  نادیده مي
اواسط عمر خود لبخند نزند؟ بطور كلي ناپلئون عقیدة » پختة«بود طرد نكند و در ھشتاد سالگي بھ عقاید 

طالع بر ماھیت یا ھدف ولي ادعایي درباره ا  خود را دربارة عقلي ماوراء جھان مادي یا در آن حفظ كرد، 
روم بھ  چھ ھستم، یا بھ كجا مي  ام،  گفتن اینكھ از كجا آمده«درسنت ھلن چنین نتیجھ گرفت كھ . آن نداشت
ھمھ چیز ماده «: گفت گاھگاه مانند فردي ماتریالیست كھ بھ تحول عقیده دارد سخن مي» .رسد عقلم نمي

روح جاویدان نیست؛ اگر بود، قبل » «.كند تدالل ميبشر جانوري است كھ كاملتر است و بھتر اس… است؛ 
اگر قرار باشد مذھبي داشتھ باشم، خورشید را خواھم پرستید، زیرا خورشید ھمھ » «.از تولد، وجود داشت

شدم كھ ازآغازجھان  در صورتي بھ مذھب معتقد مي» «.كند؛ خداي واقعي زمین اوست چیز را بارور مي
ھمة . شود خوانم، اعتقادم سلب مي ار سقراط وافالطون وكتابھاي مذھبي را ميولي وقتي آث.وجود داشتھ بود

  » .اینھا را بشر اختراع كرده است

دنیا مي آیند و با ھر پیشرفتي در فن وتخصص، نابرابرتر  زیرا ھمة افراد برابر بھ. آنان ازكشتن توانگران
ھا را بپرورد و پاداش دھد؛ در عین حال باید شوند؛ ھر تمدني باید استعدادھاي برتر را بیرون بكشد، آن مي

آمیز  افرادي را كھ استعداد كمتري دارند متقاعد كندكھ این نابرابري پاداشھا وداراییھا را بھ طور مسالمت
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. خواھدگرفت؟ با گفتن اینكھ ارادة خداوند است  این كار چگونھ انجام. بپذیرند و آنھا را طبیعي و الزم بدانند
جامعھ نمي تواند بدون . بینم راز نظم اجتماعي است نھ راز تجسم خداوند ھ درمذھب ميآنچ«: گفت مي

تواند بدون مذھب حفظ  دارایي وجود داشتھ باشد، واین نابرابري نمي] از حیث پاداشھا وبنابراین[نابرابري 
ودداشتھ باشد، ولي در دنیا باید فقیر وغني وج.ارادة خداوند این است: باید بتوان بھ مستمندان گفت.… شود

مذھب در مغز انسان فكر برابر شدن افراد را در » از این بھ بعد و تا ابد وضع بھ نحو دیگري خواھد بود
  » .عام شوند شود كھ توانگران بھ دست مستمندان قتل و این خود مانع ازآن مي. بھشت وارد خواھد كرد

اگر این موضوع درست باشد، پس حملة عصر روشنگري بھ مسیحیت وجلوگیري انقالب كبیرازتعالیم 
كھ با آن مواجھیم نتیجة ھرج ] اخالقي؟[ھرج ومرج عقالني «:گفت  مي. مذھب كاتولیك اشتباه بوده است

وجود داشتھ  كھ قبًال] عقادي[پیشتر است ـ یعني نابودي ایمان، وانكار اصولي] عقالني؟[ومرج اخالقي
ژاندارمري «شایدبھ این علت وھم براي استفادة سیاسي بود كھ ناپلئون كلیساي كاتولیك رابھ عنوان » .است

تعبیر » احكام عشره«و بھوي این اتحاد جدیدرا بھ معناي پیوستگي ا .كرداحیاء » ملت فرانسھ] پلیس[
شد، ولي بھ كشیشان حقوق داد تا آن اصول را براي نسلي موعظھ كنند  نكرد؛ گاھگاه از آن منحرف ھم مي

بیشترپدران و مادران وآموزگاران . كھ از ھرج ومرج خستھ شده وخواھان بازگشت بھ نظم وانضباط بود
شوند تا، بھ وسیلة یك  یت كودكان برخوردار ميخشنود بودند كھ ازكمك مذھب براي بھ بار آوردن یا ترب

طلبي جوانان مقابلھ  ومرج سلسلھ قواعد اخالقي متكي بر پرھیزگاري مذھبي و در خور فرزندان، با ھرج
كند، و آن قواعد را بھ نحوي عرضھ دارند كھ گویي از طرف خدایي توانا آمده است؛ خدایي كھ ناظر برھر 

بیشتر افراد طبقة حاكم از . دھد ترساند و پاداشھاي ابدي مي ي جاوداني ميعمل است و مردم را با عذابھا
قبوالنید كھ نابرابري استعدادھا و داراییھا امري طبیعي و اجتناب  كھ بھ اجتماع مي -این نظام آموزشي

كردند كھ ثروت خود را با آداب  نظر مي از اشراف دیرین از آن لحاظ صرف. خشنود بودند - ناپذیر است
كردند؛ اشراف جدیدي بھ وجود آمد؛ و انقالب در طي یك نسل صداي خود را خاموش و  سندیده تطھیر ميپ

  .توپھاي خود را پنھان كرد

  بایستي دوباره تقدیس شود، و دارایي، در این جامعة تازه احیا شده، ازدواج و مادري مي

براثر كشش و جاذبة بدني دختر و عشقي كھ . نھ عشق رمانتیك، بھ منزلة اساس و ھدف آن برقرار گردد
آید عارضة ھورمونھا و نزدیكي است؛ ایجاد ازدواجي پایدار براساس چنین شرط اتفاقي و  پسر بھ وجود مي
قسمت اعظم آن براثر ادبیات رمانتیك » .دھند حماقتي است كھ طرفین انجام مي«آمیز است؛  زودگذر مسخره

: گفت ناپلئون مي. سواد باشند احتماًال از بین خواھد رفت شود؛ اگر مردم با بھ طور مصنوعي القا مي
رساند تا نفع، و نعمتي خواھد بود اگر بتوان آن را  بیشتر ضرر مي] رمانتیك[اعتقاد راسخ دارم كھ عشق «

. العمر عمًال براي تربیت كودكان و كسب و انتقال دارایي متحد شوند از بین برد، تا زن و مرد مادام
  ».اند باید ممنوع شود افرادي كھ یكدیگر را كمتر از شش ماه شناختھ ازدواج براي«

گفت ھدف ازدواج باید داشتن كودكان  ناپلئون دربارة ازدواج، نظري اسالمي داشت، بدین معني كھ مي
مراسم ازدواج، اگر ھم مدني . بسیار تحت شرایط آزادي براي مرد و حمایت از ھمسري باوفا و مطیع باشد

زن . باید مقید بھ آداب و بھ طور رسمي انجام گیرد، چنانكھ گویي تأكیدي است در مورد تعھد طرفینباشد، 
تأثیري غریب در زندگي زناشویي دارد، وضع زن و «و شوھر باید در یك بستر بخوابند؛ این عمل 

كھ تصمیم ؛ ناپلئون تا زماني »شود كند و باعث حفظ صمیمیت و اخالق مي وابستگي شوھر را تضمین مي
  .كرد بھ طالق گرفت از ھمین رسم دیرینھ پیروي مي

بھ عقیدة من مضحك است «: گفت مي. با این حال، یك ھمسر، حتي ھمسري باوفا، براي یك مرد كافي نیست
وقتي كھ زن آبستن است، مثل این است كھ مرد اصًال زن . كھ مرد نباید بیش از یك زن مشروع داشتھ باشد

بھ زن فقط . پس از ده سال ازدواج، طالق باید ممنوع شود. ات بھتر از طالق یا زناستتعدد زوج» .ندارد
زنا از طرف . سال بعد نباید حق ازدواج مجدد داشتھ باشد یك بار باید اجازة طالق گرفتن داده شود، و تا پنج

در یك خانھ نگاه شوھر نباید دلیل كافي طالق بھ شمار آید، مگر آنكھ شوھر، معشوقة خود را با زن خود 
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شود، باید نزد او اعتراف و از عمل خود  ھنگامي كھ شوھري دربارة ھمسرش مرتكب بیوفایي مي«. دارد
بخشاید  شود و مي ھمسر خشمگین مي. رود اظھار تأسف كند؛ در آن صورت ھرگونھ اثر جرمي از میان مي

اما در مورد بیوفایي زن، قضیھ طور دیگري . برد غالبًا ھم در نتیجة این كار سود مي. كند و با او آشتي مي
داند كھ  البتھ براي او بسیار خوب است كھ اعتراف كند و تأسف خود را ابراز دارد، ولي چھ كسي مي. است

تواند ھرگز با شوھر خود بھ تفاھمي دست  در سرش یا در رحمش؟ بنابراین نباید و نمي - ماند چھ باقي مي
  .)فین را عفو كرده بودولي خود او دوبار ژوز(» .یابد

ما با «: گفت  مي. وي با پیروي از نظر مسلمانان در مورد زنان، خود را از فریبندگي آنان محفوظ داشت
با باالبردن آنھا در . ریزیم كنیم و بھ این طریق ھمھ چیز را درھم مي زنان خودمان خیلي خوشرفتاري مي

  سطح خودمان مرتكب خطاي 

درحقیقت طبیعت زن را بھ . دانند یشتر است، زیرا زن را ملك واقعي شوھر ميعقل و احساسشان از ما ب
… شود كھ براي او كودكاني بیاورد؛  زن از آن لحاظ بھ مرد داده مي… آفریده است صورت برده 

  ».طور كھ میوه درخت مال باغبان است بنابراین، زن ملك اوست، ھمان

شناسي است كھ، برطبق آن، معموًال  مًال مخالف نكات زیستكا(اي بدوي است  ھمة این تفكرات بھ اندازه
كھ باید نظر الس كازه ) شود كنندة غذا، و گاھي خود او خورده مي ماده جنس برتر است، و نر تابع و تھیھ

پایان مردي  آمیز است، یا زاییدة تخیالت بي گوید بیشتر آن حرفھا الف و گزاف مطایبھ را بپذیریم كھ مي
آیند؛ ولي كامًال با عقاید ھركوندو تیرة كرسي  ة سربازاني كھ از زھدانھایي بارور بیرون مينظامي دربار
عنوان عاملي الزم  نامة ناپلئون، برتري مطلق شوھر برزن خود و بردارایي او بھ در قانون. ھماھنگ بود

زن براي مرد «ناپلئون بھ ژوزفین نوشت كھ  ١٨٠٧در سال . براي نظم اجتماعي درنظر گرفتھ شده است
روز بعد از كشتار متقابلي كھ بھ جنگ » .آفریده شده و مرد براي كشور وخانواده و افتخار و شرافت

شھرت یافتھ است، ناپلئون برنامھ اي جھت مدرسھ اي تنظیم كرد كھ مي بایستي )١٨٠٧ژوئن ١۴(فریدالند
اند، و  ران خود را از دست دادهدختراني بود كھ ماد«دراكوان تأسیس شود؛ و ھدف از ایجاد آن تربیت 

  ».اي بھ بار آرند توانند آنھا را بھ نحو شایستھ اقوامشان بھ سبب فقر و فاقھ نمي

بھ دختراني كھ در اكوان خواھند بود چھ چیزي باید آموختھ شود؟ باید از مذھب با كمال دقت و شدت 
ت كھ دختران فكر كنند، بلكھ باید اعتقاد تربیت انتظار داریم این نیس و آنچھ كھ از تعلیم.   … شروع كرد

ھمة اینھا بھ وسیلة … نیاز آنھا بھ تسلیم شدن دائم… ضعف مغز زنان، ناپایداري عقایدشان،. باشند داشتھ
خواھم كھ این محل، زنان فریبنده بھ وجود نیاورد بلكھ زنان پاكدامن بپرورد؛  مي… شود آورده مي مذھب بر

گویي و  اند، نھ بھ علت بذلھ مند ند كھ از اصولي عالي وقلبي گرم بھرهاز آن لحاظ باید جالب باش
و  گذشتھ از این، بھ دختران باید نوشتن و ریاضیات و فرانسھ مقدماتي و مختصري تاریخ.… طبعي شوخ

بھ . … باید یاد بگیرند كھ ھمھ گونھ كار زنانھ انجام دھند… جغرافیا، ولي نھ التیني، تعلیم داده شود
حتي باغباني باید بھ وسیلة زنان انجام . … اي رئیس، ھمة مردان باید از ورود بھ مدرسھ منع شونداستثن
  . گیرد

متساوي  از آنجا كھ ھمة مردان بھ طور غیر. ناپذیر بود فلسفة سیاسي ناپلئون نیز بھ ھمان ترتیب سازش
كھ باید بر اكثریت با توپ یا حرف  شوند، ناگزیر بیشترین مغزھا در اقلیتي از مرداني قرار دارد متولد مي

بخش ضعفاست؛ تقاضاي  ھاي تسلي رو، تصورات بیھوده در مورد برابري، افسانھ از این. حكمروایي كنند
بودن از قید قانون و حكومت ھمانا افكار باطل مغزھاي نارس و خودخواه است؛ و  آنارشیستھا دربارة آزاد 

در واقع . رود داشتن حكومت متنفذان بھ كار مي یا براي پنھاناي است كھ از طرف اقو دموكراسي بازیچھ
بھ این . وران یكي را انتخاب كند بود كھ از میان اشراف موروثي و حكومت پیشھ  فرانسھ مجبور شده

بود  اگر بخواھید با نا. داشت در میان ملتھا و طي انقالبھا، طبقة اشراف ھمیشھ وجودخواھد«صورت، 
  وضعكردن اشراف از این 
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. باره برقرار خواھد شد ھاي متمول و مقتدر طبقة سوم دو درنگ بھ وسیلة خانواده شوید، حكومت اشرافي بي
شدو بھ میان رھبران كارگران و عوام پناه  اگر در آنجا آن حكومت را از بین ببرید، دوباره زنده خواھد

د كھ بھ ھر كس فرصتي مساوي براي بو  دموكراسي، اگر معقول باشد، محدود بھ این خواھد» «.خواھد برد
كرد كھ خود این وضع را با باز بودن مشاغل بھ روي  ناپلئون ادعا مي» .آوردن داده شود رقابت و بھ دست

  .ھا بھ وجود آورده است؛ ولي بارھا اجازه داد كھ از این قاعده عدول شود افراد با استعداد در ھمة زمینھ

شود  گفت كھ انقالبات باعث ایجاد ھیجانات شدید عوام مي مي. زد يدر مورد انقالبات قدري مبھم حرف م
» « .ھرگز انقالب بدون ترور وجود ندارد«و » كند، جمعي كسي را بھ جرمي متھم نمي جنایات دستھ«زیرا 

انقالب «)چنین نتیجھ گرفت١٨١۶در (، ولي بھ طوركلي »انقالبات علت واقعي اصالح رسوم عمومي است
شد كھ آن را بھ وجود  عذاب نسلي خواھد. شود ن مصایبي است كھ دامنگیر بشر ميیكي از بزرگتری

كند نخواھد توانست مصیبتي را كھ زندگي شركت كنندگان در آن  آورد؛ و ھمة مزایایي را كھ ایجاد مي  مي
  » .سازد جبران كند را تلخ مي

در مقابل ) یعني مال خودش( داد، و حتي از سلطنت موروثي سلطنت را بر انواع حكومتھا ترجیح مي
امكان بھ دست آوردن یك پادشاه خوب بر «عقیده داشت كھ . كرد اظھار تردیدھاي تزار آلكساندر دفاع مي

ترند تا در یك دموكراسي  مردم تحت چنان حكومت ثابتي سعادتمند» .اثر ارث بھتر است تا بر اثر انتخاب
در ادوار عادي و آرام، ھر فرد از «. خودش كاركند كھ ھمة درھا بر روي ھمھ باز باشد وھر كس براي

پینھ دوز در دكان كوچك خود بھ ھمان اندازه راضي است كھ پادشاه بر روي : شود مند مي سعادت بھره
  » .تختش؛ سرباز ھم كمتر از سردار خوشبخت نیست

خارجي آنھا از  اي از كشورھاي اروپایي بود كھ روابط  كمال مطلوب او در سیاست عبارت از اتحادیھ
ھمة كشورھاي تشكیل دھنده داراي » اتحادیة اروپایي«در آن . اداره شود» پایتخت جھان«پاریس بھ عنوان 

نقل و  و پول واوزان و مقیاسات و قوانین پایة واحد خواھند بود، و مرزھاي سیاسي از لحاظ سفر و حمل
معتقد شد بھ اینكھ در راه تحقق رؤیاي  ١٨١٢ ناپلئون پس از رسیدن بھ مسكو در. تجارت باید از بین برود

وي نیروي مركز گریز اختالفات ملي را كمتر . او چیزي جز صلحي عادالنھ با آلكساندر باقي نمانده است
از آنچھ بود ارزیابي كرده بود؛ ولي شاید دراینكھ قبول داشتھ كھ اگر اروپا بخواھد بھ وحدت برسد از راه 

اید در اینكھ قبول داشتھ كھ اگر اروپا بخواھد بھ وحدت برسد از راه استمداد از ارزیابي كرده بود؛ ولي ش
خرد نخواھد بود، بلكھ بر اثر تحمیل نیرویي برتر خواھد بود كھ یك نسل ادامھ پیدا كند، محق بوده  عقل و 

  . جنگ در آن صورت ادامھ خواھد یافت، ولي الاقل داخلي خواھد بود. است

  پرسید كھ آیا عاملي آزاد و مبتكر بوده است یا ابزار  شد از خود مي ن كارش نزدیك ميبتدریج كھ بھ پایا

موفقیت یا شكست، تندرستي یا بیماري، و ھمچنین صفت اختصاصي زندگي و لحظھ مرگ او بھ وسیلة 
؛ نیز بھ باشد، ناپلئون مردي جبري نبود شده  تعیین) خواھد بكند نظر از ھر كاري كھ مي قطع( نیرویي پنھاني

مینیست بدین معني نبود كھ حوادث از پیش بھ توسط قواي خارجي و برتر از ارادة  طور وضوح فردي دتر
اند كھ ھر چھ ھم آدمي بكند آن حوادث قطعًا و بي چون وچرا صورت خواھد  ما چنان تعیین وتثبیت شده

كھ قسمتي از آن با ارادة  گفت، یعني یك سلسلة مركزي حوادث سخن مي» سرنوشت«اما بارھا از . گرفت
. شود باشد زیرا از طبیعت ذاتي اشیاء منبعث مي بشر قابل تغییر است، ولي اساسًا غیر قابل مقاومت مي

تواند مسیر حوادث را  آورد كھ بھ اندازة كافي نیرومند است و مي گاھگاه سخن از ارادة خود بھ میان مي
وچون بھ سبب » .م كھ ارادة خود را بر سرنوشت تحمیل كنما ھمیشھ توانستھ«: گفت مي. قطع یا منحرف كند

اي ندارم؛ ھمیشھ بھ  وابستھ بھ حوادثم؛ اراده«:گفت توانست ثابت و منطقي باشد مي عدم اطمینان زیاد نمي
ھرچھ انسان بزرگتر باشد، یعني قدرت او بیشتر باشد، ارادة آزاد كمتري خواھد » «.نگرم نتیجة كارھا مي

انسان وابستھ بھ مقتضیات و « .كند زیادتر و شدیدتر خواھد بود قوایي كھ بھ او برخورد ميیعني » داشت،
حاالت مختلف خود را » .ام؛ ارباب من طبیعت اشیاء است در میان مردم، من بزرگترین برده. حوادث است

بھ منزلة  آمیخت، یعني سرنوشتي كھ با محسوب داشتن مغرورانة خود بھ عنوان ابزار سرنوشت در ھم مي
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كشاند  سرنوشت مرا بھ ھدفي مي«:گفت مي. كند انجام حوادث را تعیین مي طبیعت اشیاء است و مسیر و سر
ـ یعني با » تواند بھ من حملھ كند ناپذیرم و چیزي نمي ام زخم تا زماني كھ بھ آن ھدف نرسیده. كھ از آن غافلم
دھد، كافي است كھ  سیلة من انجام ميھنگامي كھ سرنوشت ھدف خود را بھ و« .شوم مسیر حمل مي

دانست كھ عالي ولي خطرناك بود؛ غرور و مقتضیات  خود را بستة سرنوشتي مي» .مرا از بین ببرد مگسي
  ».سرنوشت باید اجرا شود« راند؛ او را بھ پیش مي

ا در فكر آن كرد ی مانند ھمة ما غالبًا در فكر مرگ بود، و حاالتي داشت كھ ضمن آنھا از خودكشي دفاع مي
ویكسالگي این نكتھ را بھ  در جواني معتقد بود بھ اینكھ خودكشي حق نھایي ھر فردي است؛در پنجاه. بود

بھ فناناپذیري عقیده نداشت و » .بھ شرطي كھ مرگ آن فرد بھ كسي زیان نرساند« :اعتقاد مزبور افزود
زندگي بدون افتخار، بدون . … ماند ي مياي نیست كھ در اذھان افراد باق فناناپذیري جز خاطره« :گفت مي

  ».بھ جاي گذاشتن اثري از وجود خویش، مثل این است كھ انسان اصًال نزیستھ است

VII – كھ بود؟  

  آیا ناپلئون فرانسوي بود؟ بلي، اما فقط بر اثر تصادف روزگار؛ غیر از این، وي نھ از لحاظ جسم و فكر 

بھ سیماي روشن فردي از طایفة گلھا؛ فاقد نشاط و وقار و طنز مانست تا  بیشتر بھ سیماي رومي خشن مي
اي بود؛ بیشتر بھ مسلط شدن بر جھان تمایل داشت تا  شده طبعي و آراستگي و آداب فرانسوي تربیت و شوخ

لھجة خارجي خود را  ١٨٠٧در تكلم بھ زبان فرانسھ قدري دشواري داشت، و تا سال . بھ لذت بردن از آن
كند  آمد كھ در میالن بیشتر احساس راحتي مي زد، و بھ نظر مي یتالیایي بھ سھولت حرف ميحفظ كرد؛ بھ ا

امپراطور بھ « :الس كازه نوشتھ است. در چندین مورد از اخالق فرانسوي اظھار تنفر كرد. تا در پاریس
گردن كشندو ھمة فرانسویان : گفت زد، و مي ثبات و متغیر ما حرف مي تفصیل دربارة اخالق دمدمي و بي

  ».تواند در آنجا پایدار بماند فرانسھ آنقدر تغییر را دوست دارد كھ ھیچ دولتي نمي.… متمایل بھ بد دھني

اھل «دوست نداشت كھ او را . گفت غالبًا با تأكیدي نھ چندان مطمئن در بارة عشق خود بھ فرانسھ سخن مي
ترین عنوان در جھان آن است كھ انسان عالی«؛ »خواستم كامًال فرانسوي باشم مي« بنامند؛ » كرس

بھ رودرر عقیدة خود را در مورد عشق بھ فرانسھ آشكار  ١٨٠٩ولي در » .فرانسوي متولد شده باشد
ھرگز بھ من بیوفایي . خوابم با او مي. تنھا یك شور و تنھا یك معشوقھ دارم، و آن ھم فرانسھ است«: ساخت

اگر نیم میلیون نفر الزم داشتھ باشم، آنھا را بھ . كند صرف ميوگنج خود را در راه من  خون. نكرده است
داشت كھ ویولون نوازي، با ویولون خود را، یعني سازي  فرانسھ را بھ ھمان اندازه دوست مي» .دھد من مي

ولي ناپلئون سیمھاي این ساز را چنان . دھد العملي فوري نشان مي كھ در برابر نوازش و میل او عكس
  .و تقریبًا ھمة آنھا با ھم: ھ از جا در رفتمحكم كشید ك

خواستند  نامیدند؛ ولي بدین وسیلھ مي بود؟ گاھي متفقین او را بھ ھمین لقب مي» فرزند انقالب« آیا او 
خود . بگویند كھ مجرمیت جنایات انقالبات را بھ ارث برده و ھمچنان با طرد بوربونھا موافقت كرده است

مرج و زورگویي آن پایان بخشیده،  و نھ تنھا بھ ھرج  ب را بھ پایان رسانده است ـگفت كھ انقال او بارھا مي
توان فرزند انقالب دانست كھ  او را تا آنجا مي. بلكھ بھ ادعاھاي آن در مورد دموكراسي خاتمھ داده است

اد، و آزادي كشاورزان، آزادي كار و پیشھ، برابري در مقابل قانون، باز گذاشتن مشاغل بھ روي افر
ولي چون خود را كنسول دائمي و سپس امپراطور . تصمیم بھ دفاع از مرزھاي طبیعي را حفظ كرده بود

كرد، ھنگامي كھ بھ آزادي نطق و مطبوعات پایان داد، كلیساي كاتولیك را در دولت خود سھیم كرد، 
وقت، مسلمًا، دیگر فرزند اي بھ وجود آورد، و از اشراف قدیم و جدید طرفداري كرد ـ آن  باستیلھاي تازه

از بسیاري جھات در اراضي فتح شده نیز بھ ھمین صورت رفتار كرد؛ در آنجا بھ . انقالب نبود
نامة خود و بعضي از  الطوایفي، تفتیش افكار، و تسلط كشیشان بر زندگي خاتمھ داد؛ در آنجا قانون ملوك
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این مواحب را بھ آنھا ارزاني داشت، اما پس از آنكھ . ھاي عصر روشنگري را بر قرار ساخت جنبھ
  .پادشاھاني بر تختھاي آنھا نشاند

اش، قوة تشخیص براي جنگ، دفاع پرشورش علیھ دشمنان فرانسھ؛ ولي روحیة  نسبت بھ اعضاي خانواده
جویي خانوادگي كرسیھا را نداشت، و مطالبي كھ از آثار فیلسوفان فرانسوي خوانده بود او را از  كینھ

وي از لحاظ خون، كرسي بود واز لحاظ تعلیم . لیك قرون وسطایي جزیرة بومیش دور ساختاصول كاتو
  .وتربیت، فرانسوي و تقریبًا از سایر جھات، ایتالیایي

باوجود این پس از كوششھایي كھ براي پاسخ دادن بھ آن پرسشھا بھ عمل آوردیم، باید بھ حرف ستندال وتن 
اي بود از رنسانس ایتالیا، كھ از لحاظ قالب و نوع، بر اثر انزوا،  ندو تیرهباز گردیم و بگوییم كھ ناپلئون كو

سزار بورژیا بود با دو برابر مغز او، و ماكیاولي . ھاي خانوادگي، وجنگھاي كرس محفوظ مانده بود كینھ
بھ وسیلة ولتر مردي ایتالیایي بود كھ . اي صد برابر ارادة او كاري او و اراده بود با نیمي از توجھ و محافظھ

شكاك شده بود؛ بر اثر نیرنگھایي جھت زنده ماندن درانقالب كبیر، زرنگ؛ در نتیجة مبارزات روزانة 
ھنرمند و جنگجو، : ھمة صفات دورة رنسانس دروجود او جمع شده بود. روشنفكران فرانسوي،تیزھوش

شكننده از  ھم وش، قاطع و درفیلسوف و مستبد؛ ثابت از لحاظ غرایز و مقاصد، سریع و نافذ از لحاظ ھ
ترین فرد تاریخ از لحاظ تسلط  نظر از آن عیب مھم، برجستھ قطع. لحاظ عمل، ولي عاجز از متوقف شدن

ناپلئون تا آن حد كھ : تو كویل در مورد او چنین گفتھ است. بر اوضاع پیچیده و نیروھاي ھماھنگ كننده بود
تواند بدون حجب و  د بزرگ بود و تا آن پایھ كھ فردي ميتواند بدون تقوا و فضیلت بزرگ باش مردي مي

  فصل یازدھمبا وجود این، نظر نھائیش نسبت بھ ناپلئون این است كھ . حیا عاقل باشد عاقل

  

  فرانسھ در عصر ناپلئون

١٨١- ١٨٠٠۵  

I ـ اقتصاد  

ناپلئون اگر چھ براي سربازي تربیت شده بود، از واقعیتھاي اقتصادي بھ عنوان تعیین كنندة سرنوشت 
اي كھ  رغم عالقھ بھ طور كلي، علي. خانواده، زیر بناي فرھنگ، و ضعف و قوت یك كشور آگاھي داشت

توجھ زیادي .صي بودداد، طرفدار كار و پیشة آزاد، رقابت علني، و مالكیت خصو بھ تنظیم كارھا نشان مي
. جمعي كاال و توزیع عادالنة محصول نداشت ھاي سوسیالیستي شارل فوریھ براي تولید دستھ بھ نقشھ

اي اقلیت تواناتر بزودي بر اكثریت حكومت خواھد كرد و قسمت اعظم ثروت  مطمئن بود كھ در ھر جامعھ
تواند در دراز مدت جاي  یستي نميرا بھ دست خواھد آورد؛ گذشتھ از این، اندیشة كمال مطلوب كمون

پاداشھاي گوناگون را بگیرد و سختكوشي و رنجیري را درنظر افراد امري خوشایند و مطبوع جلوه دھد؛ 
گذشتھ » .آورد گرسنگي است كھ جھان را بھ حركت در مي« :پرده باید گفت با تجزیھ و تحلیلي صریح و بي

ضمن آنكھ یك مالك، با « .قیدي است مباالتي و ال بھ بي از این، مالكیت دستھ جمعي باعث تشویق دائمي
رساند، منافع  ھاي خود را بھ ثمر مي اي شخصي بھ ملك خود، ھمیشھ كامًال بیدار است، و نقشھ عالقھ
آورد، زیرا كار شخصي امري غریزي  جمعي و مشترك اساسًا غیر فعال است، و محصولي بھ بار نمي دستھ

از این رو » .شود بوط بھ روحیة عمومي یعني چیزي است كھ بندرت دیده ميجمعي مر است، و كار دستھ
ناپلئون ھمة درھا و ھمة شغلھا را بھ روي مردان، قطع نظر از ثروت و نسبي كھ داشتند، باز كرد، و تا 
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سالھاي آخر حكومت او فرانسھ از پیشرفتي برخوردار شد كھ صلح و آرامش را بھ ھمة طبقات ارزاني 
  . كاري از بین رفت و شورش سیاسي متوقف شدداشت؛ بی

  ».اند ھیچ كس بھ برانداختن حكومتي راغب نیست كھ در آن ھمھ بھ طور شایستھ بھ كار گماشتھ شده«

  یكي از اصول مھم ناپلئون این بود كھ امور مالي دولت اگر متكي بر روش خوب كشاورزي باشد ھرگز با 

گذاري قابل اعتماد، و تنظیم امر حمل و نقل  ھاي حمایتي، سرمایھ تعرفھداشت پي برد كھ  از نظر دور نمي
ھاي خوب، موجب تشویق كشاورزان بھ كار دائم، خرید زمین، استفادة تدریجي از  بھ وسیلة راھھا و ترعھ

تعداد زیادي از كشاورزان . بنیھ براي ارتش خواھد شد آن از لحاظ كشاورزي، و آماده ساختن جوانان قوي
كردند یا كارگر كشاورزي بودند، ولي در  نسھ، بھ امید دریافت محصول، بر روي اراضي مالك كار ميفرا

خانمي . افشاندند در تملك خود داشتند نیم میلیون نفر از آنھا زمینھایي راكھ در آن بذر مي ١٨١۴سال 
اند  پیشرفتي نایل آمده گفت كھ كشاورزان بھ چنان كرد مي انگلیسي كھ در ھمان سال در فرانسھ مسافرت مي

این كشاورزان ناپلئون را تضمین زندة . كھ سایر افراد آن طبقھ در نقاط دیگر اروپا از آن برخوردار نیستند
شمردند، و تا زماني كھ زمینھاي آنھا در غیاب فرزندان زیز پرچمشان از رونق افتاد  اسناد مالكیت خود مي

  .بھ او وفادار ماندند

ھا برود، و فرایند كار  دانست كھ بھ دیدن كارخانھ وظیفة خود مي. قة شدید ناپلئون بودصنعت نیز مورد عال
مشتاق بود كھ علم را . ھا را مورد پشتیباني و تشویق قرار دھد و محصوالت صنعتگران و مدیران كارخانھ

الید در زیر چادرھاي عظیمي در میدان انو ١٨٠۶در لوور و در  ١٨٠١بھ خدمت صنعت در آورد در 
مدرسة پیشھ وھنر را بھ وجود آورد و بھ مخترعان و دانشمندان پاداش . نمایشگاھھاي صنعتي تشكیل داد

اي نزدیك پاریس بھ  آزمایشھایي با قوة بخار با ماشیني ابتدایي بر روي یك كرجي در ترعھ ١٨٠٢در . داد
رابرت فولتن طرحي  ١٨٠٣در . عمل آمد؛ موفقیت آنھا قانع كننده نبود، ولي باعث كوششھاي دیگر شد

براي استفاده از قوة بخار در كشتیراني پیشنھاد كرد؛ ناپلئون آن نقشھ را بھ انستیتوي ملي فرستاد، ولي در 
تر پیش رفت تا در  آنجا، پس از دو ماه بھ عنوان طرحي غیر عملي رد شد، صنعت در فرانسھ آھستھ

ماري ژاكار - ژوزف ١٨٠١اما در . الت كمتري داشتانگلیس؛ زیرا فرانسھ بازار، سرمایھ، و ماشین آ
دولت فرانسھ آن اختراع را  ١٨٠۶دستگاه جدید خود را براي بافندگي بھ معرض تماشا گذاشت؛ در 

در نتیجھ صنعت نساجي فرانسھ توانست با صنعت مشابھ . خریداري كرد، و بھ تكثیر و توزیع آن پرداخت
دستگاه بافندگي  ٣۵٠٠داراي  ١٨٠٠ت ابریشم در لیون، كھ در صنع. خود در انگلیس بھ رقابت بپردازد

ھزار كارگر در  یك مدیر نساجي یازده ١٨١٠دستگاه شد؛ و در      ١٠‘٧٢٠داراي  ١٨٠٨بود، در 
در این ضمن، شیمیدانھاي فرانسوي براي مقابلھ با منع ورود شكر و چیت و . كارگاھھاي خود استخدام كرد

ھایي بھتر از چیت كردند؛ ھمچنین  بھ ساختن قند از چغندر، رنگ از وسمھ، پارچھنیل از انگلستان، شروع 
  .زمیني برندي ساختند از سیب

ھاي حمایتي و محاصرةبري بھ صنایع فرانسھ كمك كرد، و مشكالت مالي آنھا با  ناپلئون با ایجاد تعرفھ
محصوالت فرانسھ در اي براي  اعطاي وامھایي با شرایط آسان بر طرف ساخت؛ بازارھاي تازه

بعضي از . المنفعة پردامنھ از بین برد امپراطوري رو بھ توسعة خود باز كرد، وبیكاري را با كارھاي عام
  اینھا بناھاي یاد بودي بود كھ بھ افتخار ناپلئون و 

ستون واندوم، كلیساي مادلن، وطاق نصرتھاي كاروزل و اتوال؛ بعضي از آنھا استحكامات یا آمادگیھاي 
بخشي بود كھ با ھنرمندي  ھا و سدھا و بندر شربور؛ بعضي از آنھا ساختمانھاي سود نظامي بود، مانند قلعھ

و بھ طرزي زیبا انجام گرفتھ بود، مانند ساختمان بورس، بانك فرانسھ، ادارة پست كل، تئاتر اودئون، حتي 
منظور كمك بھ كشاورزي بود، بعضي از اقدامات او بھ ). ١٨١١(بازار سرپوشیده براي گندم یا شراب

ھاي جدیدي در  گشودن كوچھ. مانند خشك كردن باتالقھا؛ و برخي براي كمك بھ حمل و نقل و تجارت
اورسھ در طول / كوچھ ریوولي، كاستیلیونھ، دوالپھ و حدود سھ كیلومتر بارانداز، مانند كھ د: پاریس، مانند
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آنكھ پنجاه و چھار ھزار كیلومتر راه جدید در فرانسھ،  مھمتر از ھمھ. رودخانة سن باھمین نیت بوده است
ھا و  و پلھاي بیشماري ـ از جملھ پل اوسترلیتز و ینا ساختھ شد؛ بھ این كارھا باید گودكردن بستر رودخانھ

اي حفر شد كھ پاریس را بھ لیون، ولیون را بھ  ھاي عمده ترعھ. ھا را افزود توسعة شبكة عالي ترعھ
: ھا سقوط كرد حكومت ناپلئون قبل از تكمیل دو شبكة دیگر از ترعھ. ردو متصل ساختستراسبورگ و بو

بایست ونیز  اي كھ مي اي كھ مقرر بود رود راین را بھ دانوب ورون متصل كند، ودیگري ترعھ یكي ترعھ
  .را بھ جنووا بپیوندد

ھا بھ كار  در كارخانھ ساختند، یا كردند، یا طاق نصرتھا را مي ھا را حفر مي كارگراني كھ ترعھ
ھایي براي بحث در بارة شرایط بھتر كار یا  پرداختند اجازه نداشتند كھ دست بھ اعتصاب بزنند یا اتحادیھ مي

اما دولت ناپلئون توجھ داشت كھ دستمزدھا با قیمتھا متناسب باشد، ونانوایان و . حقوق بیشتر تشكیل دھند
ي در آیند و ـ مخصوصًا در پاریس ـ لوازم زندگي بھ حد قصابان و صاحبان صنایع تحت مقررات دولت

تا آخرین سالھاي فرمانروایي ناپلئون، دستمزدھا سریعتر از قیمتھا باال رفت، و طبقة . وفور تأمین شود
كردند، بیش از طبقة  كارگر، كھ در پیشرفت عمومي سھم بیشتري داشتند و بھ پیروزیھاي ناپلئون افتخار مي

دولت ناپلئون بندرت بھ مطالب آزادیخواھان بورژوا، مانند مادام دوستال یا . پرست شدند بورژوازي میھن
  .داد كردند، گوش فرا مي بنژامن كنستان، كھ آزادي را تبلیغ مي

ھمان نسبت كھ كار و پیشة آزاد بتدریج   بھ. رسید ھاي عدم رضایت بھ گوش مي با وجود این، منابع و نغمھ
كردند كھ برابري بر اثر آزادي از بین  اي افراد مشاھده مي ساخت، پاره مند ميافراد با ھوش را ثروت

  رود، و  مي

دھد كھ تمركز ثروت، نیمي از جمعیت را از  دولتي كھ اصل اقتصادي آزادي عمل را پذیرفتھ اجازه مي
تحت عنوان فرانسوا ـ ماري فوریھ رسالة خود را  ١٨٠٨در . بھره سازد ثمرات اختراع و مواھب تمدن بي

نظریة حركات چھارگانھ و مقدرات عمومي انتشار داد ـ و آن نخستین اثر كالسیك در مورد سوسیالیسم 
وي پیشنھاد كرده بود كھ افرادي كھ از سازمان صنعتي موجود ناراضي ھستند . رفت خیالي بھ شمار مي

  ھایي، ھر كدام با حدود چھارصد خانواده، )جوامع تعاوني(باید فاالنژ 

یگر را در صنایع خانوادگي با گروھي، و قسمتي دیگر را در استراحت یا كارھاي تفریحي بگذرانند، و د
ھر فرد باید انواع و اقسام وظایف را انجام دھد، گاھگاه نیز شغل خود را عوض كند ھر فاالنژ داراي یك 

ھ موجب الھام ایدالیستھاي این نقش. مركز جامعھ، یك مدرسھ، یك كتابخانھ، یك ھتل، ویك بانك خواھد بود
ھر دو نیمكره شد؛ و مزرعة بروك نزدیك بستن تنھا یكي از جوامع خیالپرستان بود كھ بزودي بر اثر 

  .فردگرایي طبیعي افراد از ھم پاشیده شد

گفت  دانست و مي مي» بازرگانان محض«امریكاییان را . داري عالقھ نداشت خود ناپلئون زیاد بھ سرمایھ
تجارت فرانسھ را از طریق حفظ و نگاھداري كلیة » .دانند افتخار خود را در پول در آوردن ميھمة «آنھا 

كرد،  ونقل و داد و ستد و نیز افزایش آنھا، و با تھیھ پول و حفظ ثبات و ارزش آن، تشویق مي راھھاي حمل
عاقبت ھم بھ . دولي با ھزار ویك مقرراتي كھ در مورد محاصرة بري بھ وجود آورد مانع از تجارت ش

جواز صدور بعضي از كاالھا را بھ انگلیس و براي ورود  ١٨١١ـ ١٨١٠شكایات تن در داد و در سالھاي 
شكرو قھوه و سایر محصوالت خارجي بھ فرانسھ صادر كرد براي این جوازھا قیمت گذاشت، و مقدار 

فروشان از  فرانسھ، وضع خردهبا پیشرفت صنعت در . زیادي رفیقبازي و فساد در صدور آنھا بھ كار رفت
ھا بھ طرزي بیسابقھ پر شد، و  ونقل مغازه فروشان بھتر شد؛ با توسعة كشاورزي و صنعت و حمل عمده
ھاي شلوغ با دكانھاي رنگارنگ آراستھ گشت؛ ولي شھرھاي مارسي و بوردو و نانت و لوھاور  كوچھ

  .اپلئون و محاصرة او بھ مخالفت پرداختندآنتورپن و آمستردام رو بھ انحطاط نھاد و بازرگانان با ن

جنگھاي او بیشتر پول وارد  ١٨١٢عجب آنكھ تا سال . بزرگترین پیروزي او مدیریت امور مالي بود
گذاشت، و  داشت ھمواره بار گناه شروع جنگ را بر دوش دشمنان مي مي كرد و كمتر خرج بر فرانسھ مي
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استادان «گرفت، آن ھم در ازاي درسي كھ بھ این  گین ميداد از آنھا غرامت سن چون آنھا را شكست مي
در سال . گرفت نظر خود مي العاده تحت قسمتي از این عواید را بھ عنوان اعتبار فوق! داد مي» كھنسال
از این مبلغ براي كمك بھ . فرانك طال در سردابھاي تویلري دارد ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠كرد كھ  ادعا مي ١٨١١

المنفعھ یا اصالح شھرداریھا، پاداش بھ  رناك بورس، اجراي كارھاي عامخزانھ، اصالح اوضاع خط
دادن بھ دوست و دشمن،  مند ساختن ھنرمندان و نویسندگان، كمك بھ صنایع، رشوه خدمات برجستھ، بھره

ماند كھ در تدارك جنگ بعدي مورد استفاده قرار دھد و    بھ اندازة كافي از آن پول نیز مي. كرد استفاده مي
  .نیز بتواند مالیات را بمراتب كمتر از سطح زماني لویي شانزدھم و انقالب نگاه دارد

فرانك بھ ارباب،  ١۴فرانك عایدي خالص،  ١٠٠، كشاورزان مالك از ھر ١٧٨٩قبل از «گوید كھ  تن مي
پس . ندما فرانك براي ھر یك مي ١٩یا  ١٨پرداختند، و تنھا  فرانك بھ دولت مي ۵٣فرانك بھ كشیشان،  ١۴

پرداختند و فقط مختصري  ، از صد فرانك عایدي خالص ھیچ مبلغي بھ ارباب یا كشیش نمي١٨٠٠از سال 
  فرانك بھ بخش و استان خود  ٢۵بھ دولت و فقط ھر یك 

پرداخت؛  معادل دستمزد از بیست تا سي و نھ روز از كار خود را در سال براي پرداخت مالیات خود مي
بر اثر معافیت تقریبًا كامل كساني كھ ملكي »  بھ شش تا نوزده روز در سال رسید، این مدت ١٨٠٠پس از 

اما مالیاتھاي غیر مستقیم » .گیرد ندارند، ھمة بار مالیات مستقیم تقریبًا بر دوش افراد پولدار قرار مي
د وبنا بر پرداختن یا مالیات فروش نیز وجود داشت كھ ھمة افراد بھ طور مساوي آنرا مي» بسیار ناچیز«

ھاي جنگي بھ  در حدود اواخر رژیم امپراطوري ھزینھ. كرد تا بر اغنیا این بر دوش فقرا بیشتر سنگیني مي
  .مراتب از عواید آنھا بیشتر شد؛ مالیاتھا و قیمتھا باال رفت، و نارضایي عمومي زیادتر شد

تحت  ١٨٠٠نك فرانسھ كھ در ناپلئون را بر آن داشت كھ در سازمان با ١٨٠۵بحراني در امور مالي در 
ضمن آنكھ براي حیات سیاسي خود در مارنگو مبارزه . نظر كند شد تجدید مدیریت خصوصي اداره مي

نظر خود  بازان بھ رھبري گابریل ـژولین اورار تھیة ملزومات ارتش را تحت كرد، گروھي از سفتھ مي
بانك استمداد كردند و مبلغ قابل توجھي وام داشتند از آنجا كھ این عده گرفتار مشكالتي شده بودند، از 

براي تھیة این پول، با اجازة خزانھ،بانك اوراق مخصوص خود را بھ عنوان پول قانوني انتشار . گرفتند
این اوراق در معامالت مورد قبول واقع نشد و نود درصد ارزش صوري خود را از دست داد؛ ھم . داد

ناپلئون پس از بازگشت بھ پاریس با قسمتي از غراماتي كھ . دندشركت و ھم بانك با ورشكستگي مواجھ ش
تحت «از اتریش دریافت داشتھ بود بانك را نجات داد، ولي اصرار كرد كھ از این تاریخ بھ بعد بانك 

آن را زیر نظر رئیس و دو نفر قائم مقام  ١٨٠۶آوریل  ٢٢در » .نظارت دولت در آید، ولي نھ خیلي زیاد
ھایي در لیون  این بانك جدید فرانسھ شعبھ. پانزده نماینده از طرف سھامداران قرار دادنداز طرف دولت و 

دولت ھنوز اقلیتي از سھام . و روان و لیل افتتاح و خدمتي طوالني را بھ اقتصاد و دولت فرانسھ آغاز كرد
  .بانك را مالك است

این . فروختند احترام چنداني قایل نبود يھا م ناپلئون براي افرادي كھ ملزومات را بھ ارتش و وزارتخانھ
برد؛ مبلغ را بیش از واقع  دانست كھ مقاطعھ كار در صورتحسابھاي خود دست مي نكتھ را مسلم مي

از این رو بھ . كردند نویسد؛ بعضي از آنھا ھم موادي از جنس پست را با قیمتھاي درجة اول عرضھ مي مي
. كرد بھا را بدقت بررسي كنند، و گاھي خود او این كار را ميمأموران خود دستور داد كھ ھمة صورتحسا

میلیونھا فرانك پول دارند و مغرورانھ در … كاران افراد متقلبي ھستند ھمة مقاطعھ«: روزي بھ بورین گفت
در وین » !خواھم این طور باشد نمي. برند، و حال آنكھ سربازان نھ نان دارند نھ كفش ناز و تجمل بھ سر مي

این  بر بنا. شكایاتي دربارة لباسھا و تجھیزاتي كھ بھ لشكریانش فروختھ شده بود دریافت داشت ١٨٠٩
كاران سودھاي كالن  دستوري براي تحقیق در این امر صادر كرد، و پس از رسیدگي معلوم شد كھ مقاطعھ

ھمھ گونھ . وم كرددادگاه نظامي مختلسان را بھ مرگ محك. اند و غیر مجازي در این فروشھا بھ دست آورده
  اعمال نفوذي براي نجات آنھا بھ كار رفت، ولي ناپلئون از عفو آنھا 

  .حكم بھ مورد اجرا گذاشتھ شد
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گونھ كھ منتقدان مخالف عقیده دارند، سیزده سال نخست حكومت ناپلئون باعث چنان  رویھمرفتھ، ھمان
نگامي كھ الس كازه، یكي از مھاجران ھ. پیشرفتي در فرانسھ شد كھ این كشور ھرگز بھ خود ندیده بود

فرانسھ در «از بازدید شصت دپارتمان بازگشت، گزارش داد كھ  ١٨٠۵صاحب عنوان و بخشوده شده، در 
در سال » .اي از تاریخ خود تا آن حد نیرومند و مترقي و سعادتمند نبوده وبھتر اداره نشده است ھیچ دوره

از بین رفتن «كرد كھ این ترقي مداوم بھ سبب  مي كنت دومونتالیوه، وزیر كشور، ادعا ١٨١٣
وتوزیع عادالنة بیشتر ثروت و وضوح و … ھاي راھبان الطوایفي و عوارض آن، موقوفات، و فرقھ ملوك

 ٣٠این رقم بھ  ١٨١٣میلیون بود؛ در  ٢٨جمعیت فرانسھ تقریبًا ١٨٠٠در . بوده است» سادگي قوانین
حتي اگر در (انگیزي باشد ولي اگر ھمان میزان افزایش  افزایش شگفتكھ . رسد بھ نظر نمي. میلیون رسید

میلیون  ۵٠ ناپلئونادامھ پیدا كرده بود، برادرزادة  ١٨٧٠تا ) این افزایش اصول ربح مركب بھ كار نرود
  .توانست با آلمان دورة بیسمارك بھ مبارزه بپردازد و مينفر در اختیار داشت 

II ـ آموزگاران  

نامة مدني نظم و ثبات را در فرانسة بعد از  دیدیم كھ ناپلئون در دورة كنسولي سعي كرد بھ وسیلة یك قانون
 وي در. انقالب برقرار كند، و توافقي جھت صلح وھمكاري میان دولت و مذھب سنتي مردم بھ وجود آرد

. نظر داشت تا بھ این عوامل اساسي عامل سومي، از طریق سازماندھي مجدد روش تعلیم و تربیت، بیفزاید
در میان ھمة دستگاھھاي اجتماعي، مدرسھ احتماًال موثرتر از ھمھ است، زیرا مدرسھ در «: گفت مي

ق استاد، دیگري از یكي از طری: زندگي جوانان محصل از سھ طریق نفوذ كرده آنھا را ھدایت خواھد كرد
اعتقاد داشت كھ یكي از علل از بین رفتن قانون » .طریق ھمشاگردان، و سومي از طریق قوانین و مقررات

و نظم در انقالب كبیر آن بوده است كھ در میان كشمكشھاي زندگي و مرگ در آن روزگار نتوانستد كھ 
. ربیتي شود كھ كلیسا سابقًا برقرار كرده بودتعلیم و تربیتي بنیان نھند كھ بطور كافي جانشین تعلیم و ت

ھایي عالي طرح شده بود، ولي براي تحقق آنھا پول و وقت كافي وجود نداشت؛ تعلیمات ابتدایي بھ  نقشھ
ھا، یا مدیران مدارسي بود كھ پدران و مادران یا بخشھا پول بخورو نمیري از اولیاء  عھدة كشیشان و راھبھ

  كردند؛ تعلیمات متوسط در دبیرستانھایي برقرار بود  مياطفال یا بخشھا دریافت 

وظیفة آن باید تربیت : داد كردند؛ ناپلئون تعلیمات عمومي را از لحاظ سیاسي مورد توجھ قرار مي نمي
با تشكیل گروھي «: گفت شود مي با صداقتي كھ در دولتھا كمتر دیده مي. شھروندان مطلع ولي مطیع باشد

تا زماني … عمدة من آن است كھ زمینة ھدایت سیاسي واخالق عمومي را فراھم كنماز آموزگاران، ھدف 
طلب، كاتولیك یا ال مذھب، باشد،  شود كھ جمھوریخواه یا سلطنت كھ انسان بدون این اطالع بزرگ مي

ھ گاه استحكام نخواھد یافت؛ بلكھ پیوست كشور ھرگز ملتي بھ وجود نخواھد آورد، و اساس و شالودة آن ھیچ
  ».نظمي و تغییر واقع خواھد شد در معرض بي

ناپلئون پس از آنكھ ھمكاري میان كلیسا و دولت را برقرار ساخت، بھ سازمانھاي نیمھ رھباني، مانند 
ھا بھ تعلیم دختران  اجازه داد كھ بھ كار تعلیمات ابتدایي بپردازند و راھبھ» برادران مدارس عیسوي«

با وجود این، سازمان . دوباره بھ فرانسھ بازگردند یسوعیانھاي مرفھ اقدام كنند؛ ولي اجازه نداد كھ  خانواده
چنین  ١٨٠۵فوریة  ١۶در . ستود دقیق آنھا را بھ عنوان صنف با اخالص و فداكاري از آموزگاران مي

بورین نقل » .یھ یسوعیان قدیم استمسئلھ مھم و اساسي عبارت از یك ھیئت تعلیماتي شب«نوشت كھ 
گفت كھ الزم است ھمة مدارس و دبیرستانھا و سایر  وقتي كھ با او بودم، غالبًا بھ من مي«كرد  مي

: ناپلئون نوشتھ بود ١٨٠۵در یادداشتي در » .سازمانھاي تعلیمات عمومي تابع انظباط نظامي باشند
ستلزم آن است كھ اوًال ھمة رؤسا و مدیران و استقرار یك نظم آموزشي و نظامي صحیح براي آن م«

استادان امپراطوري تحت فرمان یك یا دو نفر رئیس باشند، نظیر سرداران و رؤساي نواحي یسوعیان؛ و 
. ثانیًا اینكھ ھیچ كس نتواند بھ مقام باالتري در سازمان برسد مگر آنكھ از مراحل مختلف پایینتر گذشتھ باشد

تا شغل و حقوق «بود كھ آموزگار زن نگیرد، یا ازدواج خود را بھ تأخیر بیندازد، ھمچنین بھتر آن خواھد 
  ».براي تشكیل خانواده داشتھ باشد… كافي
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آنتوان ـ فرانسوادوفوركروا، مدیر كل تعلیمات عمومي، از مجلس مقنن دستوري ) ١٨٠۶مة  ١٠(سال بعد 
ي، ھیئتي تشكیل خواھد شد كھ كارش تحت عنوان دانشگاه امپراطور«موقتي گرفت بدین مضمون كھ 

تشكیل یافت بر اثر  ١١۵٠دانشگاه پاریس كھ در حدود (» .منحصرًا تعلیم در سراسر امپراطوري باشد
ھاي مختلف  اي از دانشكده قرار شد كھ این دانشگاه جدید فقط مجموعھ.) منحل شده بود ١٧٩٠انقالب در 

یات نباشد، بلكھ یگانھ مؤسسھ براي تربیت دبیر جھت مانند علوم االھي، حقوق، پزشكي، علوم، و ادب
ھا  این لیسھ. دھنده را در برگیرد التحصیلھاي زنده و تعلیم غ   دبیرستانھاي فرانسھ باشد وھمگي فار

اي بھ وجود آید كھ زبانھا و  بایستي در یك یا چند شھر ھر یك از دپارتمانھا، با برنامھ مي) دبیرستانھا(
  با علوم  ادبیات كالسیك را

بایستي  بایستي بودجة آنھا بھ وسیلة شھرداري تأمین شود، ولي ھمة آموزگاران آنھا مي تلفیق كند؛ مي
التحصیالن دانشگاه باشند؛ ھیچ كس ھم بھ مقام باالتري نرسد مگر آنكھ قبًال مقامات پایینتر را طي  فارغ

براي ترغیب . كند، اطاعت كرده باشد مي كرده باشد، و از مافوق خود، مانند سربازي كھ از افسر اطاعت
كننده، ناپلئون شش ھزار و چھارصد بورس كمك  جوانان فرانسوي بھ پذیرفتن این كار پر زحمت و خستھ

كردند و قول  كنندگان آن خود را متعھد بھ حرفة معلمي مي ھزینھ تحصیلي بر قرار ساخت، و دریافت
بھ عنوان پاداش نھایي قرار شد كھ . پنجسالگي بھ تعویق بیندازندو دادند كھ ازدواج را الاقل تا سن بیست مي
ناپلئون بھ فوركروا » .امید ارتقا بھ عالیترین مناصب دولتي را بھ طور واضح در برابر چشم داشتھ باشند«

  ».ھمة اینھا فقط مقدمة كار است؛ بتدریج كارھاي بیشتر و بھتري انجام خواھیم داد«گفت كھ 

در . اي از دانشگاه بود بھتري انجام داد و آن تشكیل دانشسراي عالي بھ عنوان شعبھ از نظر خودش كار
دانشسرا كھ دانشجویان منتخب، تحت انضباط نظامي، زندگي مشتركي خواھند داشت و بھ وسیلة ھیئتي 

ظار انت. برجستھ ـ شامل استاداني مانند الپالس، الگرانژ، برتولھ، و مونژ تعلیمات مخصوص خواھند دید
ھاي  التحصیالن دانشسراي عالي باشند؛ در برنامھ ھمة دبیران دبیرستانھا از فارغ ١٨١٣رفت كھ تا سال  مي

شد و روشنفكران طبقة تحصیل كردة فرانسھ از آن  دبیرستانھا، علوم بر مباحث كالسیك مقدم شمرده مي
نشكدة نظامي در آمد ودر آنجا فیزیك دارالفنون كھ در انقالب تشكیل یافت بھ صورت یك دا. گرفتند الھام مي

چنددانشگاه ایالتي تحت از فرمان نظامي امپراطور بر كنار ماندند،و بھ . بھ خدمت جنگ بھ كار گرفتھ شد
دبیرستانھایي خصوصي اجازه داده شد كھ، با اجازة دانشگاه، بھ كار مشغول شوند وامتحانات را نیز تحت 

شد، بھ سخنرانان مختلف اجازه داده شد كھ از  شدت استبداد كاستھ ميھر چھ از . نظر دانشگاه انجام دھند
توانستند در این كالسھا بنا  سالنھاي دانشگاه براي دادن درسھاي مخصوص استفاده كنند، و دانشجویان مي

  .بھ میل خود شركت جویند

منحل  ١٨٩٣در فرھنگستان فرانسھ، كھ . در رأس این ھرم فرھنگي، انستیتوي ملي فرانسھ قرار داشت
ناپلئون از عضویت در . انستیتوي جدید دوباره برقرار شد» كالس دوم«بھ عنوان  ١٧٩۵شده بود، در 

شروع بھ بحث  ١٨٠١بالید، ولي ھنگامي كھ قسمت علوم اخالقي و سیاسي آن در  انستیتو بھ خود مي
كالس دوم انستیتو بگوید «بھ  فیلیپ دوسگور دستور داد كھ-دربارة طرز كار دولتھا كرد، وي بھ كنت لویي

انستیتو در آن زمان شامل بسیاري از » .خواھم مسائل سیاسي در جلسات آن مورد بحث قرار گیرد من نمي
طرفداران شورشي عصر روشنگري و انقالب بود كھ در نھان، بھ علت برقراري مجدد و رسمي كلیساي 

دوتراسي كلمة ایدئولوژي را بھ معني بررسي تشكیل  كابانیس و دستوت. گریستند خندیدند یا مي كاتولیك، مي
نامیده بود، یعني مرداني كھ » ایدئولوگ«عقاید بھ كار برده بودند؛ ناپلئون این روانشناسان و فیلسوفان را 

  كردند در افكار و عقاید خود زیاد فرو رفتھ بودند و در امر استدالل اظھار خوشنودي مي

این روشنفكران، كھ عقاید خود را از طریق . تاریخ را درك و فھم كنندتا بدان وسیلھ حقایق زندگي و 
كساني كھ خوب « : گفت مي. دادند، بھ نظر ناپلئون مانع دولتھاي خوب بودند ھاي بیشمار نشر مي نوشتھ

وي بھ برادرش ژوزف كھ در آن ھنگام » .زنند داوري متقن و محكمي ندارند نویسند و خوب حرف مي مي
اما در مورد » .كنید شما خیلي زیاد با ادبا معاشرت مي«: كرد چنین نوشت مانروایي ميدر ناپل فر

گویان نظیر زنان طنازند؛ انسان باید  دانشمندان و بذلھ«: گفت زدند مي روشنفكراني كھ در سالنھا حرف مي
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انتخاب كند، یا از با آنھا معاشرت كند و با آنان حرف بزند، ولي نباید از میان چنان زناني ھمسر خود را 
  ».میان چنان مرداني وزراي خود را برگزیند

، ناپلئون انستیتو را بھ صورت چھار كالس در آورد و بخش اخالقي و سیاسي آن را ١٨٠٣ژانویة  ٢٣در 
در میان . بایستي بھ بررسي علوم بپردازد ، كھ در نظر او اھمیت بسیار داشت، مي»كالس اول«. حذف كرد

ادي بودند مانند آدرین لوژاندر، مونژ، بیو، برتولھ، گیلوساك، الپالس، المارك، شصت عضو آن افر
كھ چھل نفر عضو داشت و بھ مسائل مربوط بھ زبان و ادبیات » كالس دوم«. ژوفروا سنتیلر، و كوویھ

س را از سر گرفت؛ این كال) لغتنامھ(پرداخت، جانشین فرھنگستان فرانسھ شد، و كار دیكسیونر  فرانسھ مي
نویس معروف؛ گیزو، مورخ   ژوزف دوشنیھ نمایشنامھ-شامل افرادي بود مانند دولیل، شاعر كھنسال؛ ماري

. دوبیران جوان؛ شاتوبریان، شاعر و نویسندة رمانتیك؛ و فیلسوفاني مانند لنھ، دستوت دوتراسي، و من
پرداخت؛ در اینجا لویي  كھ چھل نفر عضو داشت بھ تاریخ قدیم و شرق، ادبیات، وھنر مي» كالس سوم«

اي را تعقیب كرد كھ قبًال بھ تشكیل  النگلس مطالعات مربوط بھ ایران و ھندوستان یعني ھمان رشتھ
آنس دو ویلوازون مفسران اسكندراني / باتیست د -؛ و ژان)١٧٩۵(انجامیده بود » مدرسة السنة شرقیھ«

رضیة فریدریش آوگوست ولف، دایر بر اینكھ آثار ھومر را كشف كرد، و بدین ترتیب راه را براي این ف
فرھنگستان ھنرھاي زیبا ـ شامل ده  - »كالس چھارم«. آثار ھومر كار چندین نفر است، ھموار ساخت

ساز،شش مھندس، سھ حكاك، و سھ آھنگساز بود؛ در میان آنھا داوید و انگر و اودون  نقاش، شش مجسمھ
  .درخشیدند مي

كرد، و مایل بود  علیھ ایدئولوگھا داشت، از انستیتو صمیمانھ حمایت مي ناپلئون صرف نظر از تنفري كھ
فرانك، و  ١‘۵٠٠اي بھ مبلغ  ھر عضو انستیتو از دولت مقرري ساالنھ. كھ آن را زینت حكومت خود سازد

در فوریھ و مارس، ھر كالس گزارشي . داشتند فرانك دریافت مي ۶‘٠٠٠ھا  ھر یك از اعضاي دائم كالس
بنا ( ناپلئون از مجموع كارھاي انستیتو خشنود بود، زیرا . كرد قسمت خود را بھ امپراطور تقدیم مياز كار 

داد كھ آگاھي بشر، گذشتھ از آنكھ بھ  نشان مي… بررسي كلي ادبیات و علم و ھنر   این«) بھ ادعاي منوال
» مداوم«است در كلمة ممكن » .شود رود، ضمن پیشرفت مداوم خود بھ سوي ترقي، متوقف نمي عقب نمي

اندركاران آنھا را  تردید كنیم، ولي شك نیست كھ سازماندھي مجدد علم و دانشمندي زیرنظر ناپلئون، دست
  تا نیم 

  .رأس ھوشمندان اروپا قرار داد

III ـ جنگجویان  

 ترشده براثر انقالب،جنگ كثیرالوقوعتر،آدمكشتر،و پرھزینھ.پس از تعلیم و تربیت، نظام وظیفھ بود
این قاعده را برقرار ساخت كھ جنگ دیگر براي تفریح  ١٧٩٣جمعي در   گیري دستھ سرباز:بود

آورند نیست، بلكھ كشمكش بین ملتھا و شامل ھر  فرمانروایاني كھ مزدوران را بھ خدمت خود در مي
ادي ھم اي است ـ گرچھ مدتي طول كشید تا سایر دولتھا از فرانسویان پیروي كردند و بھ افراد ع طبقھ

روسو این اصل را وضع كرده بود كھ خدمت . اجازه دادند كھ بھ درجة افسري و حتي مارشالي نائل شوند
فرانسھ . دھد باید خدمت كند ھر كس كھ رأي مي: وظیفة عمومي نتیجة منطقي رأي دادن ھمگاني است نظام 

و قبل از لویي چھاردھم بھ  كھ در كشمكشي براي حفظ جمھوري خود با پادشاھان اروپا مواجھ شده بود،
گونھ روحیة اجتماعي نداشت كھ ھمگي را بھ یكدیگر  اي از مناطق مغرور بود و ھیچ صورت مجموعھ

. العمل آن ملي و قاطع بود عكس. بر اثر وحشت مشترك، وحدت خود را بازیافت ١٧٩٣پیوند دھد، در سال 
یاز افتاد؛ سربازگیري آغاز شد؛ و ھنگامي كھ خواند ن بھ لشكري عظیم كھ ھمة مردان را بھ خدمت فرا مي

اي  اي بھ ھیجان آمدند و شروع بھ شكست دادن سربازان حرفھ ھایي از فرانسویان بھ طور بیسابقھ توده
وظیفة اجباري را برقرار ساختند، و جنگ بھ  الطوایفي كردند، این پادشاھان نیز نظام پادشاھان دورة ملوك

pymansetareh@yahoo.com



گرایي جاي  افتخار ملي. كردند عام رقابت مي در آمد كھ با یكدیگر در قتل ھایي صورت كشمكش میان توده
  .ھا را بھ عنوان داروي تقویت جنگ گرفت غرور سلسلھ

مواجھ شده بود و انتظار جنگ با اتحادیة » نامة صلح آمین عھد«، ناپلئون كھ با نقض  ١٨٠٣در سال 
ھمة مردان از بیست سالگي تا : كرددیگري را داشت فرمان جدیدي در مورد سربازگیري صادر 

مردان جوان متأھل، : بسیاري از افراد از خدمت معاف بودند. وظیفھ شدند پنجسالگي مشمول نظام و بیست
مرده یا طالق گرفتھ، كسي كھ برادرش در خدمت بود، و مسنترین فرد از میان  دار زن طالب، مردان بچھ

توانست بھ فرد دیگري پول بدھد تا بھ جاي او  وظیفھ مي امگذشتھ از این، فرد مشمول نظ. سھ نفر یتیم
بیشتر ھم بھ این دلیل : آمد؛ ولي بعد با آن موافقت كرد نظر ناپلئون ظالمانھ مي خدمت كند در ابتدا این امر بھ

كھ بھ دانشجویان سالھاي باال باید اجازه داد كھ تحصیالت خود را ادامھ دھند تا خود را براي مناصب 
و شعفي كھ از طرف مردم   ضمن شور» مردن براي میھن شیرین و شایستھ است«شعار . آماده كنند اداري

شد؛ ولي ھنگامي كھ شكستھا آغاز  شد، صبورانھ تحمل مي فرانسھ براي پیروزیھاي ناپلئون نشان داده مي
  و ھزاران خانواده را سوگوار ساخت، مقاومت شدت گرفت و تعداد كساني كھ ) ١٨٠٨(شد 

گذشتند؛ نیم   ھ زیر پرچم خود فرا خوانده بود؛ درحدود یك میلیون از این عده بر اثر جراحت یا بیماري درب
میلیون دیگر را كھ از كشورھاي متفق یا تابع فرانسھ نامنویسي كرده یا بھ خدمت نظام در آمده بودند بھ این 

ھ میان فرانسھ و انگلیس بھ میانجیگري ناپلئون از تزار آلكساندر خواھش كرد ك ١٨٠٩در . عده بیفزایید
با توجھ بھ . بپردازد، و گفت كھ صلح عمومي بھ نظام وظیفة اجباري پایان خواھد داد؛ آن آرزو بر باد رفت

ھا و مصافھاي تازه  خاستند تا بھ تشكیل اتحادیھ مي ھاي خود بر خورده گویي از قبر اینكھ دشمنان شكست
داشت، و افراد  سربازان را بیش از دورة قانوني پنجسالھ در خدمت نگاه ميبپردازند، ناپلئون بسیاري از 

را  ١٨١۵مشموالن دورة  ١٨١٣خواند، تا آنكھ در سال  دیگري را قبل از موعد بھ زیر پرچم فرا مي
» مرگ بر نظام وظیفھ« سرانجام، شكیبایي پدران ومادران فرانسوي بھ پایان رسید وفریاد . احضار كرد

  .نقاط فرانسھ برخاستاز تمام 

روحیة آن را با دادن . بھ این ترتیب بود كھ ارتش بزرگ كھ مایة عشق و غرور ناپلئون بود بھ وجود آمد
جواني دلیر آن پرچم را براي رھبري و برانگیختن . كرد پرچمي رنگارنگ بھ ھر یك از فوجھا تقویت مي

گرفت  شتافت و پرچم را مي جوان دیگري بھ جلو مي افتاد، برد؛ و اگر بر زمین مي نبرد مي  افراد بھ صحنة
شد، و تقریبًا ھمیشھ  معموًال این پرچم بھ منزلة روح مرئي ھنگ خود محسوب مي. كرد و آن را حمل مي

شد، و سرانجام بھ عنوان غنیمت جنگي  ھاي پیروزي بھ تماشا گذاشتھ مي ھاي آن در رژه ماند و تكھ باقي مي
تقریبًا ھر فوجي داراي لباس و نام مخصوص خود بود كھ . شد اي انوالید آویختھ ميپاره ولي مقدس در كلیس

سرباز سواره نظام (انداز، اوسار  نارنجك: روزگاري از برست تا نیس و از آنتورپن تا بوردو شھرت داشت
گارد نفر بودند كھ  ٩٢‘٠٠٠كًال … )سرباز سواره و پیاده(دار، دراگون  ، تیرانداز، نیزه)سبك اسلحھ

شدند تا  دادند، و بھ عنوان ذخیرة حفاظتي در پیرامون امپراطور نگاه داشتھ مي امپراطوري را تشكیل مي
توانست بھ عضویت گارد نائل آید، و حتي  ھر سرباز وظیفھ مي. اگر بحراني پیش آید جان خود را فدا كنند

  .ا بھ دست گیردبھ عنوان یكي از ھجده مارشال فرانسة عصر ناپلئون عصاي مارشالي ر

شناسي، اقتصادي، سیاسي و اخالقي، رقم سابق یك میلیون و  از لحاظ زیست: نتایج جنگ بیشمار بود
ھزار نفر كشتة فرانسوي در آن نبردھا بر اثر محاسبات اخیر بھ یك میلیون نفر تقلیل یافتھ است؛  ھفتصد

ضعیف كرده باشد، تا آنكھ زھدانش این  الوصف، این مرگھاي ظاھرًا زودرس شاید فرانسھ را تا یك نسل مع
از لحاظ اقتصادي، جنگھا و انگیزة محاصرة بنادر و نیازھاي نظامي نمو صنعت . ضایعھ را جبران كرد

اي و وفاداریھا را تحت دولتي مركزي تقویت  از لحاظ سیاسي، وحدت حكومتھاي منطقھ. را تسریع كرد
را ھم بھ توسعة جنگھا و ھم بھ تنظیم قوانیني جھت كشتار  از لحاظ اخالقي، كشمكشھاي دائم، اروپا. كرد

احكام «ھا، و بعد در پایتختھا، فرمانروایان  در جبھھ. آشنا ساخت كھ از عھد حمالت بربرھا سابقھ نداشت
  را بھ طرفي» عشره
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 ».ھیچ چیزي ھرگز جز با شمشیر برقرار نشده است«: بھ ژنرال برتیھ نوشت ١٨٠٩ناپلئون در . نھادند
؛ بدون ارتش، كشور وجود »اي نظامي وجود داشتھ باشد در آخرین تحلیل، در دولت باید خصیصھ«و

  .نخواھد داشت

ناپلئون براي عادت دادن مردم فرانسھ بھ این اصل اخالقي نظامي از عالقة شدید آنھا بھ افتخار استمداد 
ي ایجاد كرد؛ بھ طوري كھ كرد، افتخار بھ صورت یك تب ملي در آمد كھ ھماھنگي و اطاعت پرشور

» .جنگھاي انقالب كبیر تمام ملت فرانسھ را شریف و محترم ساختھ است«توانست بگوید كھ  ناپلئون مي
بھ بیان آلفرد دوموسھ . آور نگاه داشت وي ظرف ده سال با كمك متفقین، ملت خود را در این جذبة خواب

  :ه است توجھ كنیدشرح داد ١٨١٠كھ در آنجا بوده و حالت فرانسھ را در 

درخشید و آنھمھ شمشیر برق  زیستند، و آنھمھ افتخار مي در زیر این آسمان صاف بود كھ جوانان مي
جمعي است، ولي مورا را  دانستند كھ سرنوشتشان كشتھ شدن بھ طور دستھ آنھا بھ خوبي مي. زد مي

ذرد كھ در آنجا مدام صفیر گلولھ گ شمردند، و چون امپراطور را دیده بودند از پلي مي ناپذیر مي شكست
بایستي بمیرند، چھ اھمیت  اگر ھم مي. پرسیدند شاید در برابر مرگ مصونیت دارد شد از خود مي شنیده مي

داشت؟ مرگ در كنار لباس ارغواني او كھ در جنگ سوراخ شده بود چھ زیبا و چھ عالي و چھ با شكوه 
شد، و  داشت كھ جھان جوان مي مي اي محصول رسیده بر زهگرفت، بھ اندا مرگ رنگ امید بھ خود مي! بود

ھاي فرانسھ و ھمچنین گورھاي آن مجھز بھ سپر بزرگ و كوچك  ھمة گاھواره. دیگر پیري وجود نداشت
  .شد؛ یا اجساد وجود داشت یا نیمھ خدایان بود؛ دیگر مرد كھنسال دیده نمي

و قمار بودند و براي آنكھ بتوانند از ترس آسوده در این ضمن، در جبھھ، سربازان ناپلئون مشغول دزدي 
دزدیدند؛ ماسنا  پرداختند؛ سردارانش بھ تناسب وضع خود مي شوند و بھ خواب بروند، بھ میگساري مي

داشتني، ژوزف مھربان،  ژوزفین دوست. آوري كرد، وسولت خیلي از او عقب نماند میلیونھا فرانك گرد
ھایي كھ كاالھاي پست بھ قواي فرانسھ  گذاري در كارخانھ ش با سرمایھف لوسین دلیر، و داییش كاردینال

پوشانید، خزائن  گفت و حقایق را مي ھاي جنگي اغراق مي ناپلئون در اعالمیھ. فروخت سود بردند مي
داد و در فكر راھھایي  كرد، آثار ھنري آنان را بھ خود اختصاص مي خورده را خالي مي ملتھاي شكست
  .اي اخالقي فرانسھ مؤثر باشدبودكھ در احی

IV - اخالق و آداب  

انقالب، با از بین بردن قدرت سیاسي و تسلط پدران و مادران و طرد عقاید مذھبي، غرایز فردگرایانة 
مركز قانون، خود را . آزاد ساختھ بود - كھ در ایاالت، معتدل و در پایتخت، مخرب بود –مردم فرانسھ را 

  ناپلئون،. و مرج و جنایت یافت سرگرم كشمكش یا مركز ھرج

كھ براي تجدید حیات  - كھ خود مردي سركش و متمرد بود، در صدد برآمد كھ ثبات را بھ اخالق و آداب
وي تصریح كرد . باز گرداند -فرانسھ و براي سالمت و رضایت مردم آن و پیروزي حكومت او الزم بود

درستي و تقلبي  ظري دقیق خواھد نگریست و ھر گونھ ناكھ بھ روابط بازرگاني با دولت یا در داخل آن با ن
با لباس خارج از نزاكت در جامعھ یا بر روي صحنھ بھ مخالفت .را كھ كشف كند شدیدًا تنبیھ خواھد كرد

ھاي خصوصي مقدار زیادي از  پرداخت، و برادرش لوسین و خواھرش الیزا را مالمت كرد كھ در تئاتر
د؛ و شبي كھ خود را با مادام دوستال كھ لباسي بایقھ باز وكوتاه بر تن داشت اندازن بدن خود را بیرون مي

ھمچنین اصرار كرد » !دھید ھایتان شیر مي كنم كھ خودتان بھ بچھ فكر مي«: در اتاقي تنھا یافت، بھ او گفت
لة انحناي كفل مادام تالین، كھ اخالق را در دورة ھیئت مدیره بھ وسی. اش ازدواج كند كھ تا لران با معشوقھ

خود اداره كرده بود، در ایاالت ناپدید شد؛ ژوزفین با زناكاري وداع كرد، و كالھسازان وحشتزدة او 
قانون نامة جدید بھ شوھر تقریبًا اختیاراتي شبیھ اختیارات . صورتحسابھاي خود را بھ نصف تقلیل دادند
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تبدیل جانور بھ شھروند بود از سرگرفت؛ و در داد؛ خانواده وظیفة خود را كھ  رومیھا بھ زن و فرزندان مي
  .ساخت توجھي نداشت این مورد بھ زیاني كھ این كار بھ آزادي شخصي وارد مي

محاباي زن و مرد و  شادي بي. انضباط جدید موجب آن شد كھ حالت آن عصر تا حدي بھ افسردگي بگراید
معاشرت متوسل شدند، و كارگران با رنج بورژواھا بھ آداب : طبقات مختلف در دورة انقالب دگرگون شد

كرد مبدل بھ  بندي و تثبیت مي مرزھاي طبقاتي كھ در دوران بوربونھا مردم را طبقھ. و خستگي خو گرفتند
ھایي انتقالي میان طبقات بھ وجود  پلھ» باز بودن درھاي مشاغل بھ روي ھمگان«رقابتي شدید شد، زیرا كھ 

پس از . ونسب از اھرام لغزنده باال بروند وخود را بھ قدرت برسانند اصل آورد، و باعث شد كھ جوانان بي
گیریھا، ناپلئون حق داشت احساس كند كھ در دورة حكومت او اخالق بھ فرانسھ باز گشتھ و  این نتیجھ

رفتار، آن ظرافتي را باز یافتھ است كھ موجب لطف زندگي قبل از انقالب در میان فرانسویان با سواد شده 
  .دبو

رغم تمام كوششھا جھت برقراري تساوي استفاده از فرصت و موقعیت  كرد كھ علي ناپلئون احساس مي
وي . براي ھمگان، ناچار نوعي تمایز طبقاتي بر اثر تنوع طبیعي استعدادھا و محیط بھ وجود خواھد آمد

اونور را بھ /  لژیون د ١٨٠٢اي از اشراف پولدار در نیاید، در  براي آنكھ این نتیجھ فقط بھ صورت طبقھ
وجود آورد و آن متشكل بود از مرداني كھ بھ وسیلة دولت انتخاب شده و بر اثر برتري مخصوص در 

قرار شد كھ لژیون … باشند مانند جنگ، قانون، مذھب، علم، استادي، و ھنرـ متمایز شده –ھاي خود  رشتھ
اعضاي آن ضمن . انتخاب شوند، ولي نھ زنان توانستند ھمة مردان مي: دموكراتیك باشد  اونور نیمھ/ د

خوردند كھ از اصول آزادي وبرابري حمایت كنند؛ ولي بزودي بر اساس شایستگي یا نفوذ  ورود سوگند مي
 ۵‘٠٠٠: گرفتند ھر یك از آنھا از دولت فرانسھ ساالنھ مواجبي مي. یا دورة تصدي بھ طبقات تقسیم شدند

  فرانك براي

. فرانك براي شھسوار ٢۵٠فرانك براي افسر،  ١‘٠٠٠فرانك براي فرمانده،  ٢‘٠٠٠افسري عالیرتبھ، 
ھنگامي كھ بعضي از اعضاي شوراي . قرار شد اعضا براي تمایز خود از نوار یا صلیب استفاده كنند

نشان، بیشتر رھبري  داد كھ افراد بھ وسیلة زدند، ناپلئون پاسخ مي بھا لبخند مي ھاي كم دولتي بھ این چیز
تواند با استمداد از حس افتخار افراد، ھمھ چیز از آنھا بھ    انسان مي«شوند تا بھ وسیلة قدرت یا زور؛  مي

  » .دست آرد

و بھ ) ١٨٠٧(برداشت » اشراف امپراطوري« امپراطور، براي ایجاد اشراف جدید، قدم دیگري با تشكیل
بنابراین، ظرف ھفت . و دانشمندان برجستھ لقبھایي عطا كرد خویشان و مارشالھا و بعضي از كارمندان

تالران شاھزاده بنونتو شد . شھسوار بھ وجود آورد ١۴٧۴بارون،  ١‘۵٠٠كنت،  ۴۵٢دوك،  ٣١سال بعد، 
 شھربانبوناپارت  ژوزف بوناپارت ناگھان برگزینندة بزرگ شد، و لویي) اوترانتو(اوترانت  و فوشھ، دوك

نظام، عنوان دریاساالر اعظم یافت و این موجب تعجب او شد؛ بھ مارشال داوو  كبیر؛ مورا، فرماندة سواره
نام جدید دوك آورشتت داده شد و بھ الن، لقب دوك دومونتبلو؛ ساواري، دوك دوروویگو نامیده شد؛ لوفور، 

با ھر . كنت شدند، و خواھران ناپلئون بھ عنوان شاھزاده خانم شھرت یافتند الپالس و ولنھ. وك دانتزیگد
گذشتھ از این ـ . لقبي لباس رنگارنگ و مشخصي ھمراه بود و یك مقرري ساالنھ، و گاھي ھم یك ملك مھم

بھ عقیدة ناپلئون، تنھا با . شدو در اینجا ناپلئون صریحًا بھ جمھوري پشت كرد ـ بیشتر این القاب موروثي 
ثروت و ملك قابل انتقال امكان داشت كھ اشراف جدید موقع و قدرت خود را حفظ كنند، و بنابراین بھ 

خود امپراطور براي آنكھ یك یا دو قدم از اشراف جدید ـ كھ پس از . عنوان پشتیبان فرمانروا خدمت كنند
دیگران كشیدند ـ جلوتر باشد، براي خود پیشكارھا و مھترھا  چندي القاب و لباس و قدرتھاي خود را بھ رخ

ھایي داد كھ لقبھاي آنان از  و رؤساي قصر و در حدود صد مستخدم دیگر ترتیب داد؛ و بھ ژوزفین ندیمھ
  .بوربونھا و غیر آنھا گرفتھ شده بود

نھ دامي براي جذب آنھا بھ ناپلئون كھ ھنوز قانع نشده بود بھ بازماندگان اشراف دیرین روي آورد و ھر گو
وي بسیاري از آنھا را بھ فرانسھ دعوت كرده بود تا اقدامات ژاكوبنھا را كھ ھنوز . دربار خود بھ كاربرد
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این عمل امكان نداشت، . اثر كند، و میان فرانسة قدیم و جدید نوعي پیوستگي بھ وجود آرد انقالبي بودند بي
كردند و از سیاستش بھ انتقاد  رسیده تحقیر مي نوان غاصبي نوزیرا مھاجران بازگشتھ ناپلئون رابھ ع

گرفتند و اشراف جدید او را ھجو  پرداختند و رفتار و ظاھر و سخن گفتن او را بھ باد تمسخر مي مي
اما بتدریج كھ اعتبار او با پیروزیھایش باال گرفت، و فرانسھ بھ چنان قدرت و ثروتي رسید كھ . كردند مي

آمیز آنان تعدیل یافت؛ فرزندان جوان  لویي چھاردھم بدان نایل نیامده بود، نظر غرورحتي در زمان 
  مھاجران 

نو دولت پذیرفتند؛ خانمھاي بزرگ بھ حضور ژوزفین آمدند؛ و سرانجام اشراف با سابقھ ـ خانوادة 
افزودند، و مونمورانسي، مونتسكیو، سگور، گرامون، نوآي، تورن ـ ھالة خود را بھ دربار امپراطوري 

اما قسمت . لویز، آشتي تكمیل شد پس از ازدواج با ماري. قسمتي از امالك مصادره شدة خود را پس گرفتند
دار را دوست  نامھ اعظم آن سطحي بود؛ فرزندان و دختران جدید انقالب رفتار و اعتبار اشراف شجره

از دیدن آشتي معبود خود با دشمنان دیرین مند بود  نداشتند؛ ارتش كھ ھنوز بھ آرمانھاي انقالبي خود عالقھ
طلبي كھ جسارت كرده  قدو دانشمندان عصبي و بوناپارتھاي جاه ناراضي شدند؛ اینھا نیز بھ ژنرالھاي بلند
  .نگریستند جاي آنھا گرفتھ بودند بھ چشم حقارت مي

ورزید كھ براي جلوگیري از جنگ علني با حرف یا شمشیر در این كنام شیران، ناپلئون اصرار 
اي از قوانین آداب معاشرت تنظیم شود، و بعضي از متخصصان را مأمور كرد كھ ازمیان بھترین  مجموعھ

اي حاوي این مطالب براي مقابلة مؤدبانھ با ھر وضعي ترتیب  نمونھ ھاي آداب معاشرت بوربونھا كتابچھ
اندازان آن را بررسي  نارنجك اي در ھشتصدصفحھ تنظیم كردند؛ فیلسوفان و دھند؛ آن عده نیز كتابچھ

بازي  درباریان ورق. تھي  اي شد براي لباسھاي فاخر و كلمات میان كردند؛و درباره امپراطوري نمونھ
. كردند، ولي چون ناپلئون بازي با پول را نھي كرده بود، ورق ارزش خود را از دست داد مي

؛ مراسم با شكوه و رقصھاي مجلل برپا دادند ھایي بر روي صحنھ آوردند؛ كنسرتھایي مي نمایشنامھ
نشست، اعضاي صمیمیتر دربار با  ھنگامي كھ ھیجان مقایسة لباسھا و بذلھ گویي متقابل فرو مي. كردند مي

العاده سرحال بودند بھ فونتنبلو،  رفتند، و چنانچھ فوق كلو، رامبویھ، تریانون مي -امپراطور و ملكھ بھ سن
  .كرد شد، و شكار، خونھا را گرم مي مي چھ در اینجا از رسمیت كاستھ

توانست از آن اجتناب  ھیچ كس براثر این تشریفات شاھانھ بھ اندازة ناپلئون ناراحت نبود، و تا آنجا كھ مي
نیاز مرا مجبور «: و بھ الس كازه اظھار داشت» .آداب معاشرت، زندان پادشاھان است«گفت؛  مي. كرد مي
خالصھ آنكھ آداب معاشرت  -ي را رعایت، و نوعي نظم تشریفاتي اتخاذ كنماي وضع ساخت كھ تا اندازه مي

اما در مورد » .دادم وگرنھ ھرروز خود را در معرض بدزباني طاعنان قرار مي. را برقرار سازم
دولتي كھ بتازگي برقرار شده است باید چشمھا را خیره و «: گفت ناپلئون مي: تشریفات، آن ھم دالیلي داشت

تظاھر و » «.كند بھ محض آنكھ آن دولت درخشندگي خود را از دست بدھد، سقوط مي. مبھوت كندمردم را 
آیا حقیقت نیست كھ مذھب كاتولیك » «.اندازه مھم است كھ تشریفات براي مذھب نمایش براي قدرت ھمان

قتي كھ و! كند تا عالي بودن اصولش بر اثر جالل و شكوه تشریفات خود بیشتر فكر را متوجھ خود مي
  » .ھا ھیجان برانگیزید، باید از چشمانشان استمداد كنید خواھید در توده  مي

  و آن واقعیتي  -شود یابد و دگرگون مي طبقات غیردرباري تقلیل مي معموًال آداب درباري ضمن رسیدن بھ

ت افرادي تنھا ده یا دوازده سال طول كشید كھ بزرگان دورة ھیئت مدیره بھ صور«: گوید مي» كتابدوست
البتھ  - كند این موضوع مخصوصًا دربارة لیون و بوردو صدق مي» .محجوب و مھذب و با تربیت درآیند

و … آمدند آن ھمھ مردان روشنفكر گرد مي«پاریس جاي خود دارد، چھ در آنجا، بھ قول مادام دوستال، 
گوید  الس كازه مي» .بیفزایندبسیاري از آنھا عادت داشتند كھ ھوش و روشنفكري خود را بھ لذات محاوره 

داد؛ بھ  ساخت مورد تحسین قرار مي ذوق و استعدادي را كھ اھالي پایتخت فرانسھ را ممتاز مي«كھ ناپلئون 
در صدھا كافھ مردمي اجتماعي نشستھ و مشغول » .شد قدر ظرافت و سلیقھ یافت نمي قول او ھیچ جا آن

اراده،  كردند در حالي كھ در برابر آنھا دنیایي متحرك، بي ينوشیدن و مبادلة اخبار بودند؛ حاضر جوابي م
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در دورة وحشت . گذشت و ھر حیوان كوچكي دنیاي مخصوص خود را داشت بھ صورت رژه مي
ھا  رستورانھاي عالي بستھ شده بود، ولي در دورة ھیئت مدیره دوبار باز شد و تسلط خود را بر سلیقھ

دورة كنسولي و امپراطوري بود كھ آنتلم بریا ـ ساوارن حقایق و  در. وجیبھاي فرانسویان مستقر ساخت
ھایي را در مورد خوراكیھا گرد آورد و كتاب كالسیك خود را تحت عنوان فیزیولوژي ذائقھ تدوین  افسانھ

  ).١٨٢۶(كرد كھ یك سال قبل از مرگش بھ چاپ رسید 

یعني ھمان عناویني » مادام«و » مسیو« كلمات» شھروند«بھ جاي كلمة . سبكھاي تكلم و لباس تغییر كرد
پوش بھ شلوار كوتاه و جوراب ابریشمي رو  مردان شیك. كھ پیش از انقالب رواج داشت، بھ كار برده شد

خانمھا سبك یوناني دورة ھیئت . آوردند، ولي شلوار بلند با كاھش قدرت امپراطوري دوباره تفوق یافت مي
باز با شانھ و بازوي عریان باقي ماند؛ ناپلئون  لباس یقھ. االتنھ پرداختندمدیره را ترك كردند، و بھ دامن و ب

اش  ھاي زیبا و سینة برجستھ پسندید؛ بازوان و شانھ كرد، ولي ژوزفین آن را مي با این سبك مخالفت مي
  . پیروز شد

اي بھ  عالقھ. ادد امپراطور با بالماسكھ موافق بود، زیرا بالماسكھ خبر از احیا شدن زندگي اجتماعي مي
این سالنھا پناھگاھھاي سیاستمداران، نویسندگان، و . یافت نداشت سالنھایي كھ در پاریس تشكیل مي

برادرانش ژوزف و . كردند شد انتقاد مي بود كھ از حكومت او كھ بتدریج مستبدتر مي» ئولوگھایي اید«
ومًا در طرفداري از امپراطور و معموًال دادند كھ در آنھا مباحثات لز لوسین ضیافتھاي بسیاري تشكیل مي

در مخالفت با ژوزفین بود؛ فوشھ و تالران نیز براي خود جلساتي داشتند و در آنجا مؤدبانھ بھ انتقاد 
انگیز خود در فوبورسن ـ ژرمن از تمام افراد خانوادة  نشینیھاي غم پرداختند؛ مھاجران بازگشتھ در شب مي

و مادام دوستال سالن معروف خود را بھ عنوان قسمتي از مبارزة كردند؛  بوناپارت عیبجویي مي
مادام دوژانلیس، كھ پس از ھفت سال بھ عنوان مھاجر بھ فرانسھ . پانزدھسالة خود علیھ ناپلئون نگاه داشت

  ھاي خود را وقف دفاع از  بازگشت، سالن و نوشتھ

V -  مادام ركامیھ  

مادام ركامیھ در . بندة این زن و ثروت بیحساب شوھرش بودموفقیت سالن ركامیھ مربوط بھ زیبایي فری
برنار نام نھادند كھ دوستانش بعدھا ژولي یا  در لیون بھ دنیا آمد؛ او را ژان فرانسواز ژولي ـ آدالئید ١٧٧٧

وي چھره و اندامي چنان دلفریب داشت كھ حتي پس از آنكھ ھفتاد سالھ وكور شد . خواندند ژولیت مي
مھرباني، دلسوزي،لطف، : تقریبًا داراي ھمھ گونھ جذابیت وفریبندگي زنانھ بود. باقي ماندھمچنان زیبا 

پذیري شھواني را افزوده بود كھ دھھا مرد را  و بھ این حاالت، نوعي انعطاف.… ذوق، زیبایي، سلیقھ
، با ژاك ـ ، در سن شانزدھسالگي ١٧٩٣در . برانگیخت بي آنكھ ظاھرًا آسیبي بھ بكر بودنش رسیده باشد

وي از دیدن روي زیباي این دختر، از شنیدن آوازش، . روز ركامیھ، بانكداري چھل و دو سالھ ازدواج كرد
كشید چنان  از مشاھدة دستھاي ظریفش كھ احساسات و عواطف را از میان پیانو یا چنگ خود بیرون مي

ھزینة سالن او را پرداخت، و  شد كھ ھمھ گونھ وسایل آسایش او را فراھم ساخت و محظوظ و مشعوف مي
و حال آنكھ خود آن زن شكارناپذیر (با اغماض و گذشتي پدرانھ پیروزیھاي او را در شكار دلھا تحمل كرد 

  .آورد و ظاھرًا اصراري در ایفاي حقوق زناشویي خود بھ عمل نمي) بود

ین معاملھ، ژولیت در ضمن ا.خانة ژاك نكر را در كوچة مون ـ بالن پاریس خریداري كرد ١٧٩٨در 
العمري  دوسالھ آشنا شد؛ این برخورد تصادفي آغاز دورة دوستي مادام و یكسالھ با مادام دوستال سي و بیست

آوري  ژولیت كھ از پیروزي آن زن مسنتر در گرد. بود كھ حتي بر اثر رقابت در عشق پایان نیافت
خانة جدید خود را  ١٧٩٩ھام گرفتھ بود، در ترین سیاستمداران و نویسندگان عصر در سالن خود ال برجستھ

دادند  بھ روي اجتماعاتي كھ گاھگاه مردان و زنان مشھور سیاسي و فرھنگي یا اجتماعي پاریس تشكیل مي
مادام . لوسین بوناپارت وزیر كشور در نخستین فرصت، عشق فناناپذیر خود را بھ او ابراز داشت. گشود

شوھر خود نشان داد، و شوھرش بھ او توصیھ كرد كھ با لوسین مدارا كند ھاي سوزان او را بھ  ركامیھ نامھ

pymansetareh@yahoo.com



ناپلئون با فرستادن لوسین بھ عنوان سفیر در اسپانیا . مبادا بانك ركامیھ گرفتار خصومت سلسلة جدید شود
 دانستھ» اي در خور پادشاه لقمھ«شاید خود او بھ ژولیت چشم دوختھ و او را . آتش عشق او را فرو نشاند

رغم اخطارھاي شوھر و وضع ناپایدار پدرش بھ عنوان  علي: اي داشت ژولیت تمایالت كامًال جداگانھ. باشد
طلباني مانند ماتیودومونمورانسي، ژنرالھاي ضد  مدیر كل پست در حكومت كنسولي، ژولیت سلطنت

با روشھاي كنسول اول ناپلئون مانند برنادوت و مورو، و ھمچنین افراد دیگري را وارد سالن خود كرد كھ 
  .ورزیدند شد مخالفت مي تر مي كھ بتدریج آمرانھ

شدند كھ وي در برابر آنھا  مادام ركامیھ در این زمان در كمال زیبایي بود، و نقاشان برجستھ خوشحال مي
اي معمولي كشید كھ روي نیمكت  داوید تصویر او را در وضع مورد نظرش بھ صورت االھھ. بنشیند

  باسي گشاد بھ سبك یوناني بر تن دارد و بازوان و پاھایش آرمیده و ل

   

  

  موزة مالمزون، پاریس). ١٨٠١(بوناپارت در عبور از آلپ : ژاك ـ لویي داوید

كرد كھ داوید زیبایي مؤقر ھمسرش را خوب نشان نداده است؛ از این  آقاي ركامیھ احساس مي. برھنھ است
كرد كھ با او بھ رقابت بپردازد؛ ژرار در این كار چنان توفیقي  رو از فرانسوا ژرار شاگرد داوید دعوت

  .یافت كھ داوید ھرگز او را نبخشید

و ) پرینس آوویلز(ژولیت و مادرش از انگلستان دیدار كردند، و بزرگاني مانند ولیعھد انگلستان  ١٨٠٢در 
ر زیبایي او و احساسات ضد آودونشر او را با احتراماتي پذیرفتند كھ در خو  زیبارویاني مانند داچس
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چندي پس از بازگشت او بھ فرانسھ، پدرش بھ سبب عدم افشاي مذاكراتي سري كھ میان . ناپلئوني او بود
طلبان پاریس و شوانھاي شورشي وانده صورت گرفتھ بود دستگیر شد، و در خطر اعدام قرار  سلطنت

اپلئون برود و در مورد رھایي آقاي برنار گرفت؛ و دختر شوریدة او برنادوت را بر آن داشت كھ نزد ن
دولت كامًال « : ژولیت اعتراف كرده گفت. ناپلئون پذیرفت، ولي او را از مقامش معزول كرد. شفاعت كند

  ». حق داشت كھ او را از كار بر كنار كند

 ١‘٠٠٠‘٠٠٠استمداد كرد كھ او را با پرداخت وامي بھ مبلغ » بانك فرانسھ« شوھرش از  ١٨٠۶در سال 
مدیره این تقاضا را بھ ناپلئون ارجاع كردند و او كھ از  اعضاي ھیئت. فرانك، از ورشكستگي نجات دھد

. مارنگو بازگشتھ بود دریافت كھ خود بانك گرفتار مشكالتي است، و از این رو با اعطاي وام موافقت نكرد
ت و جواھرات خود را بھ فروش آال ـ بالن فروخت؛ ژولیت ھم نقره ركامیھ خانة خود را در كوچة مون

ژانویة  ٢٠اما وقتي مادرش در . آنكھ لب بھ شكایت بگشاید تري را پذیرا شد بدون رساند و زندگي ساده
دادن از این وضع بود كھ  براي نجات. در گذشت، نزدیك بود اعصاب ژولیت بھ كلي خراب شود ١٨٠٧

. اقامت كند) در سویس(و در قصر نكر در كوپھ مادام دوستال از او دعوت كرد كھ مدتي نزد وي برود، 
ژوئیھ  ١٠در . آقاي ركامیھ، كھ براي بیرون آمدن از اعسار گرفتار كشمكش بود، بھ او اجازة مسافرت داد

تعدادي از عشاق او در آنجا مالزمش . ترین دورة حیات خود را آغاز كرد ژولیت بھ كوپھ رسید، و عاشقانھ
ژولیت از دلبستگي عشاق . نستان كھ در عین حال، عاشق مادام دوستال ھم بوداز جملھ بنژامین ك: بودند

) شود بھ طوري كھ گفتھ مي(كرد، و در این ضمن  برد و در عین حال آنان را تشویق ھم مي خود لذت مي
پروا رفتار  اند كھ با دلھاي مردم بي بعضي از منتقدانش او را متھم كرده. داشت عصمت خود را نگاه مي

ولي » !با سعادت و عمر من بازي كرده است؛ لعنت بر او«  :ده است، و كنستان با خشم نوشتھ استكر
شود  آ برانتس در خاطرات خود متذكر مي/ كرد، و دوشس د كنستان نیز با دلھا و عمرھاي مردم بازي مي

  :كھ ژولیت بدون عیب و نقص بود

ـ زني كھ مشھورترین مردان عصر خواھان دوستي با او  رود كھ در آینده زني مانند او پیدا شود انتظار نمي
است، و عشق او ھدف  اند بھ پایش افكنده زني كھ زیبایي او ھمة مرداني را كھ یك بار او را دیده -بودند

در … است، و با وجود این، تقوي و پرھیزكاري او ھچنان پاك و دست نخورده باقي مانده است ھمگان بوده
  و جاللشروزگار شادي وشكوه 
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  )آرشیو بتمان(موزة درسدن ). ١٨٠۵(امپراطور ناپلئون اول در لباس تاجگذاري : فرانسوا ژرار

ھر دوستي كھ گرفتار … این شایستگي را داشتھ است كھ ھمیشھ تفریحات خود را براي تسلیت دادن
كساني كھ سعادت در نظر جھانیان، مادام ركامیھ زن مشھوري است؛ در نظر . مصیبتي بوده فدا كند

اند، وي موجودي مخصوص و با استعداد بوده كھ مادر طبیعت او  آشنایي با او را داشتھ و قدر او را دانستھ
  .ترین حاالت خود آفریده است اي كامل ودر یكي از بخشنده را بھ عنوان نمونھ

پیدا كرد كھ ) كبیر برادرزادة فردریك(ژولیت چنان روابطي با شاھزاده آوگوست پروسي  ١٨٠٧در اكتبر 
آقاي ركامیھ بھ او خاطر نشان ساخت كھ طي . اي بھ شوھر خود نوشت و از او تقاضاي طالق كرد نامھ

آیا اشتباه نیست كھ . چھارده سال، ثروت خود را با او تقسیم كرده و تمام آرزوھاي او را برآورده است
ورد مادام ركامیھ وي را ترك كند؟ بدین آ ضمن كوششھایي كھ او براي بھبود وضع مالي خود بھ عمل مي

ترتیب، مادام ركامیھ بھ پاریس و نزد شوھر خود بازگشت و آن شاھزاده مجبور شد كھ خود را با 
  .ھایش تسلي دھد نامھ

ركامیھ دوباره توانگر شد، و ژولیت از مادر خود ثروتي بھ ارث برد و سالن خود را دوباره گشود و 
مھري امپراطور  ، ھنگامي كھ مادام دوستال مورد كمال بي١٨١١در . سر گرفت مخالفت با ناپلئون را از

رغم  بود، و ماتیو دومونمورانسي ھم بھ سبب مالقات با ژولیت تبعید شده بود، وي دل بھ دریا زد، و علي
 ناپلئون. اخطارھاي ژرمن، تصمیم گرفت كھ الاقل یك روز را با او در كوپھ بھ سر برد، و چنین ھم كرد

بود، بھ او قدغن كرد كھ از دویست كیلومتري پاریس  كھ بر اثر اخبار بد اسپانیا و روسیھ ناراحت شده 
ژولیت بازگشت و سالن خود را دوباره گشود و ) ١٨١۴آوریل  ١١(پس از استعفاي نخست او . جلوتر نیاید

ون از جزیرة الب بازگشت و ھنگامي كھ ناپلئ. از ولینگتن و سایر رھبران متفقین پیروزمند پذیرایي كرد
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فرانسھ را بدون زحمت دوباره تسخیر كرد، ژولیت آمادة ترك پایتخت شد، ولي اورتانس قول كمك بھ او 
) ١٨١۵ژوئن  ٢٢( پس از استعفاي دوم ناپلئون . داد و ژولیت نیز باقي ماند و بھ طور موقت آرام شد

با ژولیت مالقات كرده بود، اكنون دوباره  ١٨٠١شاتوبریان، كھ در . نوازي خود را از سر گرفت مھمان
  .انگیزي، او را جواني دوباره بخشید وارد زندگي او شد و در سرگذشت عاشقانھ و تاریخي و شگفت

VI - یھودیان در فرانسھ  

آزادي یھودیان اروپا نخستین بار در فرانسھ بھ تحقق پیوست، زیرا فرانسھ رھبري آزادي فكري را بھ 
داشت كھ  از آن رو كھ عصر روشنگري جوانان فرانسھ را بھ نحوي روزافزون بر آن مي عھده داشت، و

از بررسي در كتاب مقدس معلوم شده بود كھ مسیح . تاریخ را با عبارات غیر مذھبي تعبیر كنند
  كرده ولي بھ دین یھود داشتني بوده و از فریسیان انتقاد مي گري دوست موعظھ

انجیلھاي چھارگانھ نشان داده بود كھ ھزاران تن از یھودیان با خشنودي بھ كالم وفادار بوده است ؛ و خود 
پس چگونھ ممكن است كھ یك جمعیت تمام را در طي ھزاران سال، بتوان بھ سبب . اند داده او گوش مي

جنایت یك حواري و مشتي عوام ناچیز كھ خواستار اعدام او بودند مجازات كرد؟ دشمنیھاي اقتصادي با 
افزود؛ اما  ودیان بھ جاي خود باقي ماند، و ناراحتي طبیعي مردم را در برابر یك زبان و جامة بیگانھ ميیھ

یافت، و لویي شانزدھم، چون مالیاتھایي را كھ مخصوصًا بر یھودیان  ھمان خصومت ھم بتدریج كاھش مي
اي كھ ضمن آن منطق  ر رسالھمیرابو د. تحمیل شده بود از دوش آنھا برداشت، با مخالفت مردم روبرو نشد

گرگوار، بھ سبب  ، و آبھ)١٧٨٧(آمیخت، خواھان آزادي كامل یھودیان شده بود  گویي درھم مي را با بذلھ
اي تحت عنوان اصالح جسم و اخالق و سیاست یھودیان براي انجمن سلطنتي علم و ھنر در  تحریر رسالھ

نتیجة منطقي اعالمیة حقوق بشر بود كھ مجلس این خود ). ١٧٨٩(اي بھ دست آورده بود  مس، جایزه
ارتشھاي انقالب .حقوق كامل مدني را بھ ھمة یھودیان فرانسھ اعطا كرد ١٧٩١سپتامبر  ٢٧مؤسسان در 

 ١٧٩٨، بھ یھودیان ماینتس در ١٧٩٧، بھ یھودیان و نیز در ١٧٩۶آزادي سیاسي را بھ یھودیان ھلند در 
رسید آن آزادي را خود بھ  ن در ھر جا كھ دامنھ پیروزیھاي ناپلئون مينامة ناپلئو بزودي قانون. داده بود

  . ساخت خود برقرار مي

، ١٨٠۶در ژانویة . ناپلئون براي اینكھ صورتي اساسي بھ موضوع بدھد، خود بھ حل این مسئلھ پرداخت
ي كمك بھ گشت، در ستراسبورگ متوقف شد و درخواستھایي برا ھنگامي كھ از نبرد او سترلیتز باز مي

كشاورزان كھ ناگھان از بردگي فئودالھا آزاد . كشاورزان جھت رھا ساختن آنھا از فقر وفاقھ دریافت داشت
از این رو از بانكداران محلي ـ كھ . شده بودند براي زندگي كردن نھ شغلي در اختیار داشتند نھ زمیني

ي را كھ براي خرید زمین و ابزار و بذر الزم تقاضا كردند كھ مبالغ - بیشتر آنھا از یھودیان آلماني بودند 
بانكداران آن پولھا را . داشتند در اختیار آنھا قرار دھند تا بھ عنوان كشاورزان مالك زمین بھ كار بپردازند

این مقدار در نظر وام دھندگان بر اثر مخاطراتي كھ . رسید تھیھ كردند، ولي بھرة آن بھ شانزده درصد مي
ولي .) پردازند وام گیرندگان در امریكا در این روزگار نرخھاي مشابھي مي. (آمد يموجود بود موجھ م

بھ ناپلئون اطالع داده شد كھ اگر . توانستند ربح و بھاي استھالك را بپردازند بعضي از كشاورزان نمي
ار دخالت نكند، بسیاري از كشاورزان با از دست رفتن زمینھاي خود مواجھ خواھند شد، و بھ او اخط

اي علیھ یھودیان  كردند كھ ھمة اھالي عیسوي آلزاس بر سر این موضوع آمادة شورشند، و بزودي حملھ
  .آغاز خواھد شد

بعضي از مشاوران خواھان اقدامات شدید . پس از ورود بھ پاریس، قضیھ را در شوراي دولتي مطرح كرد
میالن، و آمستردام در جوامع خود در شدند؛ بعضي دیگر خاطر نشان ساختند كھ یھودیان مارسي، بوردو، 

كنند، و نباید بر اثر الغاي كلي حقوق یھودیان در مناطق تحت نظارت  صلح و صفا و با احترام زندگي مي
  ناپلئون موافقت كرد، و مقرر داشت كھ . فرانسھ مجازات شوند
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ولي در عین حال . بیفتد پرداخت مطالبات طلبكاران یھودي در بعضي والیات تا یك سال بعد بھ عھدة تعویق
از بزرگان یھود در سراسر فرانسھ دعوت كرد كھ در پاریس گرد آیند تا بھ مسائل مربوط ) ١٨٠۶مة  ٣٠(

بھ روابط عیسویان ویھودیان بپردازند، و روشھایي براي پراكنده كردن بیشتر یھودیان در فرانسھ پیشنھاد 
رار شد كھ فرمانداران، بزرگان یھود را انتخاب كنند، ولي ق. كنند، و آنھا را بھ كارھاي متنوعتري بگمارند

  ».رویھمرفتھ انتخاب آنھا خوب بود«

: در پاریس گرد آمدند ١٨٠۶خاخامھا و افرادي كھ بیشتر مورد احترام ھمكیشان خود بودند در ژوئیة 
اورانش مسائلي ناپلئون و مش. نفر بود؛ و تاالري در شھرداري جھت بحث بھ آنھا داده شد ١١١تعدادشان 

آیا یھودیان : را كھ امپراطور مایل بھ دریافت اطالعاتي در بارة آنھا بود براي آن گروه فرستادند، از جملھ
دانند؟ آیا خاخامھا حق دارند بدون رجوع بھ  چند زنھ ھستند؟ آیا ازدواج یھودیان و عیسویان را مجاز مي

شمرند؟ بزرگان یھود جوابھا را بھ نحوي  با را حالل ميمقامات مدني، افراد را طالق دھند؟ آیا یھودیان ر
تعدد زوجات در جوامع یھود ممنوع است؛ و طالق در صورتي : تھیھ كردند كھ ناپلئون را خشنود كند

شود؛ ربا بر خالف  مجاز است كھ بھ وسیلة دادگاھھاي مدني تأیید شود؛ ازدواج باعیسویان مجاز شناختھ مي
ئون كنت لویي مولھ را براي ابراز خشنودي خود بھ آنجا فرستاد؛ و كنت كھ سابقًا ناپل. قوانین موسي است

كیست كھ با دیدن این انجمن مردان روشنفكر، كھ از « : نظري انتقادي داشت با لبداھھ با زباني فصیح گفت
ند زنده شود، و اند، بھ شگفتي نیفتد؟ اگر فردي از قرون گذشتھ بتوا میان اعقاب قدیمترین ملتھا انتخاب شده

سپس چنین بھ سخن خود » اگر بھ این منظره بنگرد، آیا تصور نخواھد كرد كھ وارد شھر مقدس شده است؟
كھ  –امپراطور مایل است نوعي ضمانت اجرایي و تأمین براي اصولي كھ بھ وسیلة این انجمن : افزود

كھ بزرگان یھود، براي این قصد و سایر كند  بیشتر اعضاي آن غیر مذھبي ھستندـ در كار آید، و پیشنھاد مي
را در پاریس فرا خوانند ـ و آن عبارت از دادگاه عالي مذھبي و شرعي » سنھدرین بزرگ«مقاصد، 

میالدي بھ بعد  ۶۶یھودیان است كھ، بھ سبب پراكنده شدن یھودیان پس از ویراني معبد اورشلیم، از سال 
اكتبر دعوت امپراطور را مبني بر  ١۶كاري شدند، و در بزرگان یھود حاضر بھ ھم. تشكیل نیافتھ بود

ھاي عمدة اروپا ارسال داشتند تا وسایلي  انتخاب نمایندگاني جھت تشكیل سنھدرین بزرگ، بھ ھمة كنیسھ
مند ساختن یھودیان فرانسھ را از ھمة حقوق  براي تخفیف اختالفات میان عیسویان و یھودیان بیابند، و بھره

  : اي غرورآمیز و پر نشاط افزودند بزرگان یھود بھ دعوت خود اعالمیھ. رانسھ تسھیل كنندو مزایاي تمدن ف

اي عظیم در شرف تكوین است كھ طي قرنھا پدران ما حتي ما در عصر خودمان انتظار دیدن آن را  واقعھ
اي نیرومند اروپا در پایتخت یكي از مقتدرترین ملتھ» سنھدرین بزرگ«بیستم اكتبر براي افتتاح . ایم  نداشتھ

اي  پاریس منظره. كند در نظر گرفتھ شده است وتحت حمایت فرمانرواي جاویدي كھ بر آن حكومت مي
  العاده بھ جھان عرضھ فوق

خواھد داشت، و این واقعة فراموش نشدني درھاي نجات و ترقي را بر روي بقایاي پراكندة اعقاب ابراھیم 
  .خواھد گشود

ھشت روز پس از ارسال دعوتھا، ناپلئون و . این انتظارات پرشور را برآورد نتوانست» سنھدرین بزرگ«
در سراسر آن پاییز، وي یا در آلمان یا در لھستان باقي . سربازانش با پروسیھا در ینا بھ جنگ پرداختند

ماند؛ بھ تجزیة پروس پرداخت؛ دوكنشین بزرگ ورشو را بھ وجود آورد؛ مدام سرگرم سیاست یا جنگ 
در سراسر زمستان نیز در لھستان باقي ماند؛ بھ ارتش خود سروصورتي داد؛ با روسھا بھ طرزي  .بود
). ١٨٠٧(نتیجھ در آیلو جنگید؛ آنھا را در فریدالند شكست داد؛ و با تزار الكساندر در تیلزیت صلح كرد بي

  .نداشت» سنھدرین بزرگ«بنا بر این وقت زیادي براي 

چھل و پنج خاخام و بیست و شش یھودي عادي با ھم بھ . تشكیل یافت ١٨٠٧فوریة  ٩این انجمن در 
بعد بھ . مذاكره پرداختند؛ بھ سخنرانیھا گوش دادند؛ و پاسخھاي بزرگان بھ ناپلئون را تصویب كردند

بھ خصومت با عیسویان پایان دھید؛ : ھایي جھت یھودیان مبادرت ورزیدند، بدین مضمون صدور توصیھ
ھم اكنون دوست داشتھ باشید؛ خدمت نظام وظیفھ را براي دفاع از آن بپذیرید؛ از كشور خود را از 
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در ماه . خواري اجتناب كنید؛ و بیش از پیش وارد كشاورزي و صنایع دستي و كارھاي ھنري شوید   ربا
برد، ارسال داشت، و  اي دوردست بھ سر مي مارس، سنھدرین گزارش خود را براي ناپلئون، كھ در نقطھ

  . فتگو را بھ وقتي دیگر موكول كردگ

، ناپلئون تصمیمات نھایي خود را اعالم داشت كھ، بر طبق آنھا ١٨٠٨مارس  ١٨تقریبًا یك سال بعد، در 
برقرار ) غیر از آلزاس و لورن(آزادي مذھبي یھودیان و حقوق كامل سیاسي آنھا را در سراسر فرانسھ 

بایستي براي كم كردن ورشكستگیھا و دشمنیھاي نژادي  ساخت؛ در این نواحي ظرف ده سال آینده مي
گذشتھ از این وامھاي زنان و صغیران و سربازان لغو شد؛ بھ . بعضي محدودیتھا بر بانكداران تحمیل شود

دادگاھھا اجازه داده شد كھ بقایاي پرداخت ربح را لغو یا كم كنند، و مھلتي براي پرداختھا بدھند؛ ھیچ 
دون كسب اجازه از فرماندار بھ تجارت بپردازد؛ و مھاجرت یھودیان بھ آلزاس ممنوع بایستي ب یھودي نمي

  . شد

ھر فرد یھودي بایستي نام خانوادگیي اختیار كند، كھ : امپراطور تقاضاي دیگري بھ آنھا افزود ١٨١٠در 
  .مبین كیش و نژادش باشد

این حل نھائي مسئلھ نبود؛ ولي باید وضع فرمانروایي را ھم در نظر گرفت كھ مایل بھ تسلط بر ھمھ چیز 
كردند كھ  یھودیان آلزاس احساس مي. شد بود، و الجرم بارھا در سیلي از مشكالت و جزئیات آن غرق مي

یھودي در فرانسھ و سایر رساند؛ ولي بیشتر جوامع  مقررات امپراطور ظالمانھ است، و بھ آنھا آسیب مي
  نقاط، آن مقررات را بھ عنوان كوششي معقول در 

براي وستفالن تنظیم كرد اعالم داشت كھ ھمة یھودیان آن سرزمین از حقوق شھروندي برابر با سایر 
در فرانسھ بحران رفع شده و یھودیان وارد ادبیات و علوم و فلسفھ و . شھروندان استفاده خواھند كرد

  فصل دوازدھمھنر شدند و آثار  موسیقي و

  

  ناپلئون و ھنر

I  - موسیقي  

توانست وقت زیادي را بھ موسیقي اختصاص دھد؛ حتي  اي را اداره كند نمي بایستي قاره  ناپلئون كھ مي
آید؛ با  تجسم اینكھ وي ساكت وصامت در یكي از كنسرتھاي تئاتر ـ فدو نشستھ است بھ نظر دشوار مي

اند كھ از تكنوازیھاي  شد، و بھ ما اطمینان داده كھ كنسرتھایي در تویلري داده مي وجود این شنیدھایم
در ھر صورت، سباستین ارار . برده است داده لذت مي اي كھ ژوزفین در آپارتمان خود ترتیب مي دوستانھ

یكي از آنھا  ھاي افراد طبقات باال اي از خانھ ساختند، كھ در ھر خانھ و ایگناتس پلیل پیانوھاي خوبي مي
دادند كھ در آنھا، بھ قول برادران  اي ترتیب مي بسیاري از خانمھا جلسات موسیقي دوستانھ. وجود داشت

آلمانھا با . دادند، ولي بیشتر بھ مكالمات با روح عالقھ داشتند گونكور، میھمانان جوانمردانھ گوش مي
  .زیستند ون موسیقي ميموسیقي بدون كلمات سرخوش بودند، و فرانسویھا با كلمات بد

كرد، ولي از ظواھر سلطنت  بھ ترانھ و آواز توجھي نمي. ناپلئون بھ اپرا بیشتر عالقھ داشت تا بھ كنسرت
یكي ھم آن بود كھ فرمانروا گاھگاه در اپرا شركت كند، بھ تفكر بپردازد، و در معرض دید عموم قرار 

شھري » اي اپرا نیست كھ در خور آن شھر باشدپاریس داراي عمارتي بر«خورد كھ  وي تأسف مي. گیرد
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و شارل گارنیھ  ناپلئونة  آمد؛ پاریس مجبور شد آن قدر صبر كند تا برادرزاد كھ پایتخت تمدن بھ شمار مي
با وجود این، در دورة او ). ١٨٧۵-١٨۶١( آن گوھر درخشان را كھ باالي خیابان اپراست بر پا دارند

آدرین بوالدیو، استاد اپرا  –پوش اثر فرانسوا  اپراي خانم سفید. صدھا اپرا ساختھ شد و بر روي صحنھ آمد
پلئون با اپراھاي ایتالیایي مساعد بود كھ طبیعت ایتالیایي نا. كمیك، طي چھل سال ھزار بار اجرا شد

  آھنگھایي شیرین و

برد او را دعوت كرد كھ بھ  وي چون از آھنگھاي جوواني پایزیلو لذت مي. انگیز داشت موضوعاتي ھیجان
پنجسالھ  و پایزیلوي شصت. فرانسھ بیاید و رھبري اپراي پاریس و كنسرواتور موسیقي را بھ عھده بگیرد

با استقبال اندكي روبرو ) ١٨٠٣(، ولي تنھا اپرایي كھ بھ نام پروزرپینا در پاریس رھبري كرد)١٨٠٢(آمد 
بھ ایتالیا بازگشت و در  ١٨٠۴روي آورد، و در  ھا موتترو بھ آھنگھاي مربوط بھ آیین قداس و  شد؛ از این

  .شد مورا، اداره مي بوناپارت و ژو آشمآمد كھ درناپل، زیر نظر ژوزف  خدمت شنوندگان دمسازتري در

بھ پاریس آمد و مورد حمایت  ١٨٠٣این شخص در سال . روابط ناپلئون با گاسپاروسپونتیني بھتر بود
امپراطور واقع شد، چون توانست موضوعات تاریخي را چنان مورد استفاده قرار دھد كھ باعث افتخار 

بود؛ و چون نتوانستند بازیكناني براي آن  وستالعنوان  مشھورترین اپراي اوتحت. امپراطوري جدید شود
تأثیر نمایان، عجیب، و پر سروصداي آن . بیابند، ژوزفین وساطت كرد و اپراي مزبور بر روي صحنھ آمد

ھنگامي كھ . ورت یكي از آثار موفق و پایدار در تاریخ اپرا در آیدھمراه با قصة عشق باعث شد كھ بھ ص
  .حكومت ناپلئون سقوط كرد، سپونتیني آھنگي براي بازگشت سلسلة بوربون تصنیف كرد

كروبیني كھ در طي انقالب بر اپراي پاریس تسلط داشت، استیالي خود را در زمان ناپلئون ادامھ داد؛ با 
داد، و پاداشي  ي آوازدار و سبك را بھ نمایشھاي با شكوھتر كروبیني ترجیح ميوجود این، امپراطور موسیق

، ولي )١٨٠۵ژوئیة ( این آھنگساز دعوتي را كھ از وین دریافت داشتھ بود پذیرفت. شایستھ بھ او نداد
در  نشیني ناپلئون ھنگامي كھ كروبیني را دعوت كردند كھ در شب. ناپلئون آن شھر را در ماه نوامبر گرفت

وي بھ پاریس بازگشت و در . قصر شونبرون رھبري اركستر را بھ عھده بگیرد، كروبیني زیاد خشنود نشد
و این پرنس ھمان كسي است كھ خانم تالین را، بھ  –نوازي قرار گرفت  دوشیمھ مورد مھمان قصر پرنس

ة گرفتاریھایش وقت آن در بازگشت از الب ناپلئون با ھم. دوشیمھ در آورد سبب ازدواج، بھ صورت پرنس
ولي تنھا در زمان لویي ھجدھم بود كھ آن . اونور كند/ را پیدا كرد كھ كروبیني را شھسوار لژیون د

تا  ١٨٢١از . آمد رضایتبخشي دست یافت  ایتالیایي غمگین مورد تقدیر و تجلیل شایستھ قرار گرفت و بھ در
. نسل كامل از آھنگسازان فرانسھ تأثیر گذاشتبھ عنوان مدیر كنسرواتور موسیقي پاریس بر یك  ١٨۴١

قیدو بند تقریبًا  در سن ھشتاد و دو سالگي در گذشت، و در آن دنیاي رنگارنگ بي ١٨۴٢كروبیني در سال 
  .فراموش شد

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  موزة لوور، پاریس. قسمتي از پردة ناپلئون بر پل در آركولھ: آنتوان ـ ژان گرو

II - ھاي ھنري  مجموعھ  

خواست افتخار و عظمت  كرد زیرا مانند او مي ناپلئون با لویي چھاردھم در سرپرستي ھنر بدقت رقابت مي
سلیقة خود او عالي . فرانسھ را اعالم كند، و امیدوار بود كھ ھنرمندان او را در خاطرة بشر زنده نگاه دارند

برد تا  ایت كوشش خود را بھ كار مينبود، زیرا براي سربازي تربیت یافتھ و بھ آن پایبند بود، ولي نھ
ھاي اصیل تاریخي را در اختیار ھنرمندان فرانسوي قرار دھد و آنان را تحت انگیزة خود بھ كار  نمونھ

و غنائم ) شود چنانكھ در این روزگار خریده مي(شاھكارھا را نھ تنھا بھ عنوان اموال قابل معاملھ . بگمارد
ھاي فرانسھ  بود، بلكھ آنھا را بھ عنوان مدل براي دانشجویان در موزهر جنگي و شواھد پیروزیھاي خود مي

آورد؛ بھ ھمین ترتیب بود كھ ونوس مدیچي را از واتیكان، تصاویر قدیسین اثر كوردجو را از  بھ شمار مي
پارما، ازدواج كانا اثر ورمیر را از ونیز، پایین آوردن مسیح از صلیب اثرروبنس را از آنتورپن 

؛ حتي اسبھاي مفرغي … ، صعود حضرت مریم اثر موریلیو را از مادرید بھ پاریس آورد)آنورس(
و  ١٧٩۶رویھمرفتھ، بین سالھاي . ماركو از راه خطرناك ونیز ـ پاریس عبور داده شدند كلیساي سان

اثر پس از سقوط او  ٢۴٩اثر ھنري را از ایتالیا بھ فرانسھ فرستاد كھ  ۵٠۶، ناپلئون تعداد ١٨١۴
بر اثر چنین غارتي بود كھ پاریس بھ عنوان پایتخت . اثر گم شد ٩اثر باقي ماند، و  ٢۴٨زگردانده شد، با

ھاي والیات نیز  یافت، غنائم موزه ھر چھ پیروزیھاي ناپلئون افزایش مي. ھنري جھان غرب جانشین رم شد
نسي، لیل، تولوز، نانت، روان، ھایي در نا شد؛ و بھ فرمان امپراطور، براي جادادن آنھا، موزه افزوده مي

ناپلئون كار نظارت . لیون، ستراسبورگ، بوردو، مارسي، ژنو، بروكسل، مونپلیھ، گرنوبل، و آمین بنا شد
دنون خدمات صادقانھ و متعددي براي . دنون سپرد ھا، و مخصوصًا برلوور را، بھ دومینیك بر این مجموعھ
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كرد كھ امپراطور شخصًا او را از دشتي كھ تحت آتش توپخانة  يناپلئون انجام داده بود و ھرگز فراموش نم
  .دشمن در نبرد آیلو قرار گرفتھ بود بھ محل امني كشاند

جایزة رم را تجدید كرد و . ھاي ھنري چندي برقرارساخت ناپلئون مسابقات و جوایز قابل توجھي در زمینھ
خواند و نقش منتقد  ندان را بھ كنار میز خود ميھنرم. فرھنگستان فرانسھ را در رم بھ حال اول بازگردانید

داد چھ اینان بھ طور مؤثري  بیشتر بھ نقاشان اھمیت مي. كرد،حتي در طي جنگھا ھنري را بازي مي
ساختند؛ و معماراني را كھ پاریس را بھ صورت زیباترین شھر و  اقدامات او را بھ رسم یادگار جاوید مي

سازان را مأمور كرد  مجسمھ. ستود آوردند مي نقطة اعتالي تاریخ در مي دورة فرمانروایي او را بھ صورت
  . كھ پانزده آبنما و فوارة جدید براي تزیین میدانھاي پاریس بسازند

  گونھ كھ سلیقة او در نقاشي بھ سبك كالسیك متمایل بود، در مھندسي نیز سبك با شكوه روم قدیم  ھمان

ارتش «براي تجلیل » معبد افتخار«تلمي وینیون را مأمور كرد كھ یك از این رو بار. یا فریبندگي جزئیات
این كار بھ . بسازد؛ بھ معماران آن بنا دستور داد كھ جز مرمر و آھن وطال چیزي بھ كار نبرند» بزرگ
آغاز شد، در زمان سقوط ناپلئون ھنوز بھ پایان ھنوز  ١٨٠٩اي پرخرج و دشوار بود كھ اگر چھ در  اندازه
تكمیل و بھ عنوان كلیسا وقف مریم مجدلیھ كرده  ١٨۴٢جانشینانش آن را در سال . ان نرسیده بودبھ پای

گاه این معبد را دوست نداشتھ است؛ نھ پرھیزگاري پاریس با آن نماي زننده  فرانسھ ھیچ. المادلن نامیدند
ر حال پیشروي است تا ستونھاي آن ساختمان بیشتر حاكي از لشكري د. تناسب دارد و نھ نشاط و شادي آن

. كھ از بلھوسي توبھ كرده و عشق خود را بھ وفور ارزاني داشتھ بود حساسنشان دھندة گناھكاري 
آغاز شد  ١٨٠٨ر در نیز ساختماني عظیم است كھ توسط تئودور برونییا) كاخ بورس(دوالبورس  پالھ

در جایي بھ این شكوه و جالل قرار نگرفتھ  ثروتادامھ داد؛ ھرگز مال و  ١٨١٣دوالبار آن را در  واتین
  .بود

این . فرانسوا لئونار فونتن –رش، پیر معماران طراز اول این دوره عبارت بودند از شارل پرسیھ و دستیا
رغم ناسازگاري طرح ساختماني لوور وتویلري، آنھا را با زحمات بسیار بھ یكدیگر متصل  دو، علي

نماي قسمت خارجي را تعمیر ). ١٨٠۶(كردند؛ و بدین ترتیب، جناح شمالي ـ حیاط مربع ـ لوور را ساختند 
ھمچنین طاق نصرت . و سنگین بھ یكدیگر متصل كردندھاي بزرگ  و تجدید، و صحن آنھا را با پلھ

طاق ). ١٨٠٨ – ١٨٠۶(كاروزل را با سبك و ابعاد طاق سپتیمیوس سوروس در رم ، طرحریزي كردند 
، ولي )١٨٠۶( فرانسوا شالگرن آغاز شد  –الیھ شانزلیره بھ وسیلة ژان  نصرت با شكوھتر اتوال در منتھي

، انجام گرفت؛ سھ سال ١٨٣٧كھ ناپلئون سقوط كرد، و تكمیل آن در سال  آورده بود تازه سر از شالوده بر
بعد بقایاي جسد او را، طي مراسم با شكوھي، از زیر آن عبور دادند و بھ آرامگاھش در ھتل دزانوالید 

و از  -طاق نصرت مزبور اگر چھ بھ طور واضح تقلیدي از طاق قسطنطنین در رم است، از آن . بردند
از لحاظ زیبایي برتر است، و قسمتي از آن زیبایي بھ سبب برجستگیھاي مرمرین آن -ي دیگرھر طاق روم

در قسمت چپ، ژان ـ پیر كورتو تاجگذاري ناپلئون را حجاري كرد؛ در قسمت راست، فرانسوا . است
 این خود یكي از). ١٨٣۶- ١٨٣٣(طلبانة انقالب را، با استفاده از مارسیز نشان داد  شور جنگ روده 

  .مظاھر عالي پیكرتراشي در قرن نوزدھم است

آن ھنر دشوار، در زمان ناپلئون پایة عظمتي را كھ قبل از روي كار آمدن امپراطور داشت مجددًا بھ دست 
اي از او ساخت كھ موجب عضویت آن ھنرمند در لژیون  زنده ماند و مجسمھ ١٨٢٨اودون تا سال . آورد

  ).در موزة دیژون استمجسمة مزبور اكنون ( اونور شد/ د
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  انوالید، پاریس/ آرامگاه ناپلئون در ھتل دز : تصویر عكس از ھاشت

ناپلئون كھ ھنوز امپراطوران روم، و مخصوصًا وصف حجاري شدة پیروزیھاي ترایانوس را بھ خاطر 
رجستگیھاي گوندوئن دستور داد كھ سرگذشت نبرد او سترلیز را با ب  داشت، بھ ژان ـ باتیست لوپر و ژاك
در كنار یكدیگر كھ بھ طور ) پالكھایي(بایستي با گذاشتن قطعاتي  مفرغي نمایش دھند؛ و این كار مي

 - ١٨٠۶( این كار صورت گرفت . حلزوني بر ستوني مشرف بر میدان واندوم باال رود انجام شود
كھ از توپھایي كھ از  آنتوان شوده بر روي ستون مزبور مجسمة ناپلئون را قرار داد ١٨٠٨، و در )١٨١٠

  .بندرت غرور پیروزمند تا این حد باال رفتھ بود. دشمن گرفتھ بودند ریختھ شده بود

سازي،  سازي، سوزندوزي، گلدانسازي، چیني سازي، تزیینات داخلي، فرشینھ ھنرھاي كوچك مانند فرنگي
ھاي كوچك در  و مجسمھ ھاي نقشدارو ظروف چیني كاري، گراوورسازي، جواھرسازي، و ساختن پرده آینھ

مدیره وضع آنھا بھبود یافت، و در عصر ناپلئون  در دورة ھیئت. دورة انقالب تقریبًا از میان رفتھ بود
ھنرمندان میز و صندلي و اثاثة منزل را بھ . در سور دوباره ظروف چیني عالي ساختھ شد. رونق گرفت

مینیاتورھایي كھ در . این مورد بھ كار بردندرا در » سبك امپراطوري«طرزي محكم و با دوام ساختندو 
ساخت در شمار بھترین نوع خود  آنھا ایزا بھ شخصیتھاي برجستة عصر را بھ صورتي ریز و درخشان مي

ھاي سفالي زیبایي از ژوزفین و مادام ركامیھ  ھاي نیمتنھ ژوزف شینار مجسمھ. شود در تاریخ محسوب مي
ركامیھ كھ یك پستان او عریان است بسیار زیباست و نمونھ و در خور ساختھ است؛ مخصوصًا نیمتنة مادام 

  .زني است كھ مصمم بود تا پایان عمر نیمھ باكره بماند

III  - نقاشان  
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توانستند دستمزد  در دورة ناپلئون نقاشي ترقي كرد، زیرا كشور در حال پیشرفت بود، و حامیان ھنر مي
خواست خود را محبوب قرون كند، و امیدوار بود  داد، زیرا مي ميھاي خوب  ناپلئون نیز دستمزد. بپردازند

توجھ شدید او بھ روم دورة آوگوستوس و پاریس عصر . كھ با تشویق ادبیات وھنر بھ این محبوبیت بیفزاید
طرح، سبك، تناسب، نقشھ، عقل، احتیاط  –ھاي ھنري كالسیك  لویي چھاردھم او را متمایل بھ معیار

احساس، حد تصور، و نیروي ھیجان باعث شد كھ نھضت رمانیتك را، كھ بتازگي براي ـساخت؛ ولي حدت 
آمیزي از بردگي سنت، مطابقت و قاعده، برآمده   آزادي فرد، احساسات، ابتكار، قوة تصور، و راز و رنگ

ي گوشة از این رو داوید را كھ متمایل بھ سبك كالسیك بود نقاش دربار خود كرد، ول. بود تا حدي درك كند
  .چشمي ھم بھ احساسات ژرار، تصاویر عشق ودلدادگي پرودون و رنگھاي درخشان گرو داشت

  نامید و تا مدتي برپایي ژاك لویي داوید طبعًا خواھان سرپرستي شد كھ خود را كنسول مي

 »كنسولتاسناتوس « كرد و فرمانھاي خود را تحت عنوان  كرسي خطابة سخنرانان محبوب را تحمل مي
ناپلئون با نامیدن او بھ . برومر با آن مرد كرسي پیروزمند مالقات كرد ١٨داوید پس از . ساخت پنھان مي

را درنگ طرفدار خود ساخت، ولي بآرامي او را مالمت كرد كھ چ عنوان آپلس فرانسھ وي را بھ بي
توان وقایع قابل ذكر  كند؛ آیا در تاریخ جدید ـ یا حتي معاصرـ نمي استعداد خود را صرف تاریخ قدیم مي

خواھید بكنید؛ قلم شما بھ ھر موضوعي كھ  با وجود این، ھر چھ مي« : یافت؟ سپس بھ سخن خود افزود
 ١٠٠‘٠٠٠بگیرید مبلغ براي ھر موضوع تاریخي كھ جھت نقاشي در نظر . بخشد انتخاب كنید شھرت مي

داوید با كشیدن تابلو ناپلئون در حال . این پیشنھاد ھنرمند را متقاعد ساخت» .فرانك دریافت خواھید داشت
اندام را با ساق پایي خوشتراش،  وي جنگجویي خوش). ١٨٠١(عبور از آلپ بھ این پیمان صحھ گذاشت

اي چھارنعل  اي صخره كھ بر روي كوھپایھ رسد دھد، و چنین بھ نظر مي سوار بر اسبي عالي نشان مي
  .این تابلو یكي از درخشانترین تصاویر آن عصر است. دود مي

داوید با اعدام لویي شانزدھم موافقت كرده بود؛ ھنگامي كھ ناپلئون خود را امپراطور نامید و ھمة شكوه و 
اما بھ دیدن تاجگذاري ارباب جدید . بایستي خود را كنار كشیده باشد قدرت سلطنت را باز گردانید، داوید مي

وقفھ، آن واقعھ را  پس از سھ سال كار صادقانة بي. خود رفت، و گیرایي آن منظره بر سیاست او غالب آمد
نشان ) ١٨٠٧(تقریبًا صد شخصیت در تاجگذاري ناپلئون . در شاھكار تصویري عصر بھ یادبود گذاشت

تصویر بیشتر آنھا عینًا و مطابق با واقع نشان . نجا حضور نداشتاند ـ حتي مادام لتیتسیا كھ در آ داده شده
كرد از اینكھ داوید سرطاس او را بدون  داده شده بود، غیر از تصویر كاردینال كاپرارا، كھ شكایت مي

ناپلئون پس از آنكھ آن تابلو را نیمساعت . گیس معمولي او نشان داده است ـ بقیة افراد راضي بودند كاله
داوید، خوب است، خیلي خوب، « : كرد، كاله خود را در برابر آن ھنرمند از سر برداشت و گفتبررسي 

  » .كنم بھ شما سالم مي

ھر كس اھمیت و . داوید نھ تنھا نقاش رسمي دربار بلكھ رھبر بالمنازع ھنر فرانسھ در روزگار خود بود
پاپ پیوس ھفتم، مورا، حتي كاردینال خواست كھ تصویرش را بكشد ـ ناپلئون،  اعتباري داشت از او مي

شاگردانش مخصوصًا ژرار، گرو، ایزابھ، انگر نفوذ او را ضمن . كاپرارا، ولي این بار با كاله گیس
جمعي از سیاحان انگلیسي كھ از موزة لوور  ١٨١۴در اواخر سال . انحراف از سبكش گسترش دادند

دارند بلكھ از  روي آثار استادان رنسانس كپي برنميكردند متوجھ شدند كھ ھنرمندان جوان از  بازدید مي
سال بعد، كھ بوربونھا دوباره بر . كنند ـ و این امر موجب نھایت تعجب آنان شد تصویرھاي داوید تقلید مي

  روي 

  .، پس از ھفتاد و ھفت سال تمام، در گذشت١٨٢۵سال 

كنیم؛ ضمن بررسي  را كھ از شاگردان او بود بھ سالھاي بعد موكول مي) ١٨۶٧ -١٧٧٠(شرح حال انگر
بھ آنتوان ـ ژان . آوریم احوال ژرار و گرن، با توجھ بھ تصاویر عالي و درخشان آنھا، سر تعظیم فرو مي

دیدیم كھ . كرده است گرو باید با نظر عمیقتري نگریست، زیرا بھ طرزي جالب از سبكھاي مختلف استفاده
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بیند؛ در اینجا نیز  كشد یا او را در عالم خیال چنین مي در میالن تصویر ناپلئون بر روي پل آركولھ را مي
اي كھ گرو براي ناپلئون قائل بود موجب شد  العاده احترام فوق. وارث كالسیك داوید با تخیل سروكار دارد

. ھاي جنگ را از نزدیك ببیند تد تا ھنرمند جوان بتواند صحنھكھ امپراطور او را بھ مأموریتي نظامي بفرس
اما او بیش از آنچھ بھ جنگ توجھ كند، نظرش معطوف بھ مصیبت جنگ بود ـ و این كیفیتي است كھ چند 

نشان داده است كھ ناپلئون بھ ) ١٨٠۴(زدگان یافا  در طاعون. سال بعد در مورد گویا ھم بھ حقیقت پیوست
زند؛ ھمچنین وحشت و بیچارگي مرد و زن و  قرباني آن بیماري شده است دست مي زخمھاي فردي كھ

جنگ را نشان نداده، ) ١٨٠٨(در جنگ آیلو . اند كودكي را نشان داده كھ گرفتار سرنوشتي نافرجام شده
وي حركت زندة رنگھاي جانبخش روبنس . اي را كشیده است پر از افراد مرده یا در حال مرگ بلكھ صحنھ

بخشید كھ روحیة رمانتیك فرانسة بعد از ناپلئون را باال  كرد، و بھ تصاویر خود حیاتي مي احساس مي را
كرد كھ بھ استاد تبعیدي خود خیانت كرده است، كوشید كھ در آثار خود  آنگاه چون احساس مي. برد مي

كھ شیفتة ھوگو، آرامش سبك كالسیك را نشان دھد، ولي در این كار توفیق نیافت؛ و چون در عصري 
برلیوز، ژریكو و دوالكروا بود، گم و فراموش شده بود، گرفتار مالیخولیایي شد كھ شیره و شور زندگي را 

در سن شصت و چھار سالگي خانة خود را ترك گفت و بھ  ١٨٣۵ژوئن  ٢۵در . در وجودش خشك كرد
  . اي از رودخانة سن غرق كرد سوي مودون رفت و خود را در شعبھ

نھضت رمانتیك را با ترجیح دادن زیبایي خیالي بر واقعیت، خدایان زن ) ١٨٢٣ـ١٧۵٨(پل پرودون  پیر ـ
بھ اتفاق داوید برتري خطوط را قبول داشت، . بر خدایان مرد، و كوردجو بر رافائل پیش برد) االھگان(

بھ زنان عشق خلق و خویي زنانھ داشت اال اینكھ . كرد كھ خط بدون رنگ بیھوده است ولي احساس مي
اش ھمة نقایصي را كھ در شكلي دلپذیر وجود داشت نادیده  ورزید؛ طبع فكور و نازك و احساس عاشقانھ مي
برد، و بھ كندي  جوانترین كودك در میان سیزده فرزند بود و در فقر وفاقھ در كلوني بھ سر مي. گرفت مي

كند، و اسقفي را بر آن داشتند كھ ھزینة  اما راھبان محلي دیدند كھ طراحي و نقاشي مي. كرد  رشد مي
در بیست سالگي با . پرودون در آنجا پیشرفت كرد. تحصیل پیر را در رشتة ھنر در دیژون بپردازد

بھ اخذ بورس . دختري زیبا ازدواج كرد كھ پس از مدت كوتاھي بھ زني بدخو و بد زبان تبدیل یافت
  نبال رافائل و تحصیلي نائل آمد؛ بدون ھمسرش بھ رم رفت؛ بھ د

مرج انقالبي یافت كھ  و بھ ھمسر خود پیوست، بھ پاریس رفت، و پس از چندي خود را در ھرج ١٧٨٩در 
نان تصویر آنھا را ولي با اصرار تمام ھمچ .نداشتاي بھ خدایان عشق و روح او  ضمن آن كسي عالقھ

از راه كشیدن تصویر . دھد آمیز كھ گویي قلم موي او گوشت را نوازش مي    كشید ـ آن ھم با لطافتي محبت مي
مدیره  پس از ده سال كار پر مشقت، از طرف ھیئت. خورد براي آگھیھاي تجارتي و ساختن مینیاتور نان مي

صویري بود كھ مورد توجھ ژنرال بوناپارت قرار مأمور كشیدن تابلو ھبوط عقل بر زمین شد و این ت
بعدھا كنسول اول عالقھ خود را بیشتر معطوف بھ داوید كرد، و فقط گاھگاه بھ پرودون اظھار . گرفت

در این ضمن، از داشتن یك . اما از ژوزفین تصویري كشید كھ اكنون در موزة لوور است. كرد لطف مي
  .بر سر جدایي توافق كردندبرد، زن و شوھر  رنج مي) تكگاني(زن 

در آن سال، رؤیاھاي شھواني خود . ، یعني در پنجاھسالگي بود كھ بھ شھرت رسید١٨٠٨پرودون تنھا در 
. را در تابلو ھتك ناموس پسوخھ مجسم كرد و سپس آن را با عدالت و انتقام در تعقیب جنایت متعادل ساخت

اونور درآوردو آپارتماني در سوربون بھ /عضویت لژیون دناپلئون كھ تحت تأثیر قرار گرفتھ بود او را بھ 
در آپارتمان مجاور، آن نقاش تشنة عشق، ھنرمند دیگري را یافت بھ نام كونستانس مایر كھ معشوقھ . او داد

خاطر شده  كونستانس كھ ظاھرًا بر اثر وسواسھاي مذھبي پریشان. دار و تسالي روزگار پیري او شد و خانھ
در حالي در گذشت كھ  ١٨٢٣این ضربة روحي پرودون را درھم شكست، و متعاقبًا در . تبود خود را كش

آنكھ وي را با بازگشت از داوید بھ واتو بھ   در جنب و جوش آن تحرك رمانتیك تقریبًا ناشناختھ ماند، حال
  .پیش برده و ستایش فرانسویان را براي زیبایي و لطف تجدید كرده بود

IV ـ تئاتر  
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بھ . با درام كالسیك فرانسھ كامًال آشنا بود، ولي با ادبیات دراماتیك یونان قدیم آشنایي زیادي نداشت ناپلئون
مند بود، زیرا آنچھ را بھ عقیدة او درك صحیحي از قھرماني و نجابت است در آثار   العاده عالقھ كورني فوق

خوب ھر روز ما را بھ سوي خود  تراژدي«: گفت در سنت ھلن مي. یافت كورني بھتر از آثار راسین مي
وظیفة پادشاھان آن است كھ عالقھ : نوع عالیتري از تراژدي عبارت از مكتب مردان بزرگ است. كشد مي

كرد بھ او لقب شاھزاده  اگر كورني در روزگار من زندگي مي. بھ آن را تشویق كنند و آن را تعمیم دھند
  كرد؛ تا لران بر  چھ نیازي بھ تفریح احساس نمي اي بھ كمدي نداشت؛ امپراطور عالقھ» .دادم مي

اما این مرد غیر قابل تفریح مبالغ زیادي در اختیار كمدي ـ . فراھم سازد» این مرد غیر قابل تفریح« براي
را بھ بستر  ژرژپذیرفت و مادموازل  داد، تا لما را بر سر میز خود مي قرار مي» ستارگانش«فرانسز و 

  .برد خود مي

فرانسز سازماني  -  ناپلئون تعداد تئاترھاي پاریس را بھ نھ تماشاخانھ محدود كرد، و بھ تئاتر ١٨٠٧در سال 
، در ١٨١٢ر اكتب ١۵در . تازه داد ـ و حق تقریبًا انحصاري نمایش دادن درام كالسیك را بھ آن اعطا كرد

] فرانسز آن روز و امروز  كمدي ـ[فرانسز  -  سوزي مسكو، وقت آن را یافت كھ براي تئاتر بحبوحة آتش
كمدي ـ فرانسز، كھ بھ این ترتیب تشویق شده بود، در طي . مقرراتي وضع كند كھ ھنوز برقرار است

تئاتر اودئون كھ . ي صحنھ آوردھاي كالسیك تاریخ فرانسھ را بر رو دوران امپراطوري بھترین نمایشنامھ
بر اثر حریق از بین رفتھ بود، بھ منظور تكمیل این فعالیتھا، در  ١٧٩٩ساختھ شده و در  ١٧٧٩در 

یك تئاتر درباري در تویلري تأسیس . ، بر طبق اصول كالسیك، بھ دست شالگرن از نو ساختھ شد١٨٠٨
  .آمد الي، بھ طور خصوصي، بر روي صحنھ ميھایي ع شد، و در بسیاري از منازل توانگران نمایشنامھ

از لحاظ اخالقي بھ . تالما پس از آنكھ سھم خود را در انقالب ادا كرد، در زمان ناپلئون بھ حد كمال رسید
توانست خود را از دست اخالقش  اي مغرور و منحصر بھ فرد، و جدي بود كھ احتماًال بسختي مي اندازه

ولي، براي اینكھ در این ھنر دقیق و ظریف استاد شود، ھمة . عھده بگیردآزاد ساختھ نقش دیگري را بھ 
كرد، و سازگار  گرفت، كنترل مي اعضا، عضالت، كیفیات چھره، و زیر و بم صداي خود را بھ كار مي

داد  ساخت تا با ھر احساس یا فكر یا ھر گونھ شگفتي و تردید یا قصد شخصیتي كھ او را نشان مي مي
بعضي از مشتریان تئاتر بارھا براي دیدن او در ھمان نقش . و آن را بھ بیننده انتقال دھدمتناسب باشد 

اي تئاتر رژیم گذشتھ را  وي سبك خطابھ. رفتند تا از ظرافت ھنرش لذت ببرند و آن را بررسي كنند مي
نھ بیان یا خواند كھ گویي نثر بدون وزن است، و ھر گو رھاساخت، و اشعار آلكساندرین را بھ طرزي مي

توانست مانند ھر عاشقي حساس، یا مانند ھر  با وجود این، مي. كرد احساس غیر طبیعي را طرد مي
مادام دوستال كھ بر اثر نشان دادن سیماي اتللو بھ و سیلة تالما تقریبًا وحشت كرده بود . كاري تندخو باشد تبھ
د ندارید، و ھیچ كس غیر از شما بھ آن درجھ شما در كارتان در دنیا نظیر و مانن«: بھ او نوشت ١٨٠٧در 

  ».از كمال نرسیده است كھ ھنر را با الھام تركیب كند و تفكر را با غریزي بودن، و خرد را با نبوغ

پرداخت و غالبًا او  داد و قروضش را مي ناپلئون نیز شیفتة آن بازیگر تراژدي بود، و بھ او مبالغ گزاف مي
شد كھ  در این موقع امپراطور آن قدر در بحث درام مستغرق مي. كرد ت ميرا براي خوردن صبحانھ دعو

  سیاستمداران و سرداران 

صبح آن شب كھ مرگ پومپیوس . داد آن جزئیات تاریخي را كھ در ارائة یك شخصیت الزم است شرح مي
ان این قدر در حركت پادشاھ. دھید بازوانتان را زیاد حركت مي. كامًال راضي نیستم«: را دید، بھ تالما گفت

دانند كھ یك حركت بھ منزلة دستوري است و یك نگاه مساوي با مرگ؛ از این  كنند؛ آنھا مي زیاده روي نمي
در ھر حال تا پایان عمر . اند كھ تالما از این پند سود برد گفتھ» .كنند لحاظ در حركات و نگاھھا افراط نمي

  .دبھ صورت سلطان صحنة نمایش فرانسھ باقي مان

اي  مادموازل دوشنواچھره. اي نیز بود گفت، صحنة نمایش فرانسھ داراي ملكھ ھمان گونھ كھ ناپلئون مي
وي بھ بازي كردن در نقش «: گفتھ است) پدر(گونھ كھ دوما بنابراین، ھمان. نقص داشت ساده و اندامي بي
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چنین صدایي /ھم. توانست بدن خود را تقریبًا برھنھ نمایش دھد مند بود و ضمن آن مي كامًال عالقھ الزیر
توانست آھنگھایي حاكي از مھرباني و شفقت یا نواھایي جانسوز را بھ نحوي اجرا كند كھ  داشت كھ مي

» .اند را بر مادموازل راشل ترجیح دادهاند وي  دیده» ماري استوارت«بیشتر كساني كھ او را در نقش 
معموًال او بود كھ براي بازي در نقش . كرد استعداد او در تراژدي بود، و در آن تقریبًا با تالما رقابت مي

فرانسز او را بر آن داشت  –مادموازل ژرژ زیبا روي ظریفتري بود كھ كمدي . شد مقابل تالما انتخاب مي
صدا و سیماي او كنسول اول را مسحور . نمایشنامة ایفیژني اثر راسین ایفا كند تا نقش كلوتایمنسترا را در

الطوایفي كھ داراي حق اربابي بود، وي را گاھگاه  كرد؛ بھ طوري كھ، مانند یكي از اشراف دورة ملوك
اگر چھ این رابطھ پس از یك سال خاتمھ یافت، ولي او نیز مانند تالما ضمن . كرد مجبور بھ بازي مي

فرانسز پس از سقوط  –بنا براین شغل خود را در تئاتر . افتخارات و شكستھاي ناپلئون بھ او وفادار ماند
  .ناپلئون از دست داد، ولي بعدھا بازگشت و در ھیجان صحنة رمانتیك شركت جست

ھ بھ فرانسز در عصر او ارزش نمایش را در فرانس –اي حق داشت معتقد باشد كھ كمدي  ناپلئون تا اندازه
وي چندین بار، براي نشان دادن كیفیت كمدي ـ فرانسز و شكوه و جالل . اي باال برده است طرز بیسابقھ

خود، بھ بازیكنان آن دستور داد كھ بھ خرج دولت بھ ماینتس و كومپیني یا فونتنبلو بروند و براي دربار 
. ابر انجمني از پادشاھان نمایش دھندگونھ كھ در ارفورت، و در سدن پیش آمد، در بر بازي كنند؛ یا، ھمان

  فصل سیزدھمبا آن شكوه كھ در خور )  الشأن پادشاه عظیم(حتي لویي چھاردھم 

  

  ادبیات ضد ناپلئوني

I – سانسور  

كرد؛ داوري  فرانسز توجھ دقیق مي - ھاي تئاتر بھ برنامھ. مند بود تا بھ ادبیات ناپلئون بھ تئاتر بیشتر عالقھ
. داشت؛ و در طرد ولتر و احیاي كورني و راسین بیش از ھمھ سھیم بود آنھا ابراز ميخود را در بارة 

خواند، و در جنگلھا داستانھاي بسیاري را كھ  قصھ را با اشتیاق مي. سلیقة او در ادبیات چندان جالب نبود
عضي انتقادات در سنت ھلن، صحبت او در ھنگام غذا شامل ب. برد بیشتر آنھا جنبة تخیلي داشت با خود مي

ادبي خوب بود و اطالع او را دربارة ھومر، ویرژیل، كورني، راسین، الفونتن، مادام دوسوینیھ، ولتر، 
محال است كھ بتوان «: گفت اي بھ شكسپیر نداشت، و مي اما مطلقًا عالقھ. داد ریچاردسن، و روسو نشان مي

در آنھا چیزي نیست كھ شبیھ آثار . ارزش است  ھاي او را تا آخر خواند؛ بسیار بد و بي یكي از نمایشنامھ
  .)ھاي آثار شكسپیر بھ زبان فرانسھ بسیار ناقص بود ترجمھ(» .كورني یا راسین باشد

كرد، و آنھا را عبارت  مانند بیشتر مردان پر مشغلھ، اعتنایي بھ اقتصاددانان یا عالمان علم سیاست نمي
بشر و محدودیتھاي او اطالعاتي چندان ندارند و راه اصالحي دانست كھ از واقعیت یا طبیعت  پردازاني مي

خواستند و بایستي  تواند آنچھ را كھ مردم فرانسھ مي وي اطمینان داشت كھ بھتر از آنھا مي. دھند ارائھ نمي
كفایت و درستي در امر دولت، عادالنھ بودن مالیات، آزادي كار و پیشھ، نظم و : داشتھ باشند درك كند

رساندن آذوقھ ، اطمینان بھ كار پر سود در صنعت، مالكیت كشاورزان، و جایي غرورآفرین  ترتیب در
دادند، مردم اصراري بھ دخالت در كارھا یا جنجالھاي  اگر اینھا را بھ آنھا مي. براي فرانسھ در میان دولتھا

و قدرت یا افتخار  –وي ضمن اینكھ براي تحقق این ھدفھا . انتخاباتي و كشمكشھاي لفظي نخواھند داشت
توانست این طبقھ را با  اگر مي. كرد كوشید، دخالت ارباب نطق و قلم را چندان تحمل نمي مي –خودش 

  جایزه و مستمري یا مناصب سیاسي 

pymansetareh@yahoo.com



القلم شوند و بھ پاریس یا  بایستي ممنوع شدند مي افرادي كھ مخل آرامش دورة كنسولي یا امپراطوري مي
آزادي نامحدود مطبوعات بزودي ھرج و مرج را در «: نوشتھ بود ١٨٠٢در  ناپلئون. فرانسھ نیایند

  ».كشوري دوباره برقرار خواھد ساخت كھ در آن ھمة عناصر الزم براي چنین وضعي موجود است

ھا دستور داد  ناپلئون براي نظارت در عقاید عمومي و بھ پیروي از سوابق ھیئت مدیره، بھ رؤساي پستخانھ
صوصي را باز كنند؛ از عبارات خصمانھ یادداشت بردارند؛ سرپاكتھا را دوباره ببندند؛ و ھاي خ كھ نامھ

سپس بھ . در ادارة كل پست در پاریس بفرستند» قفسة سیاه«ھایي از مواد برگزیده را براي او یا بھ  نسخھ
ي موجود اي از مطالب سیاس خالصھ» ھر روز بین ساعت پنج و شش«كتابدار شخصي خود دستور داد كھ 

ھا یا كتابھاي منتشر شده  ھر ده روز تجزیھ و تحلیلي از جزوه«در مجالت رایج را تھیھ كند و نزد او ببرد؛ 
؛ دربارة محتویات و تمایالت سیاسي ھر نمایشنامھ كھ بھ روي صحنھ »در ده روز قبل را بھ من بدھید

روز اول و روز ششم «كنید؛ و آید، ظرف چھل و ھشت ساعت پس از نخستین نمایش، گزارشي تھیھ  مي
بین ساعت پنج و شش یادداشتي در بارة آگھیھاي معمولي و آگھیھاي دیواري یا اعالناتي  ]روزهاز ھفتة ده [

عي را كھ بھ اطالع شما رسیده و آنچھ را كھ كھ درخور توجھ باشد بھ من تقدیم دارید؛ ھمچنین ھر موضو
انجام گرفتھ یاگفتھ شده و ممكن است از لحاظ … در دبیرستانھاي مختلف، انجمنھاي ادبي، مجالس وعظ،

  » .سیاسي و اخالقي قابل توجھ باشد باید گزارش دھید

لو انتشار شصت رسم ھیئت مدیره ـ ناپلئون دستور داد كھ ج  ـ ایضًا در ادامة ١٨٠٠ژانویة  ١٧در 
تا آخر آن سال تنھا نھ . یافت گرفتھ شود اي كھ در فرانسھ انتشار مي روزنامھ از ھفتاد وسھ روزنامھ

از سھ روزنامة مخالف بیشتر باید «: گفت مي. روزنامھ باقي ماند، و ھیچ یك از آنھا اساسًا انتقادآمیز نبود
كرد؛  رسل بھ طور مرتب از سیاست ناپلئون دفاع ميروزنامة لومونیتور اونیو» .ترسید تا از ھزار سرنیزه

نوشت، كھ اگرچھ بدون امضا بود، ولي سبك آمرانة آنھا  ـ حتي انتقاد كتاب ـ براي آن مي گاھي خود او مقالھ
» اونیورسل[ دروغگو] لومانتور«ظریفي این روزنامة دولتي را . ساخت حقیقت نویسنده را آشكار مي

  .نامید

بنویسید ـ اینھا بھ عقیدة من » دوفرانس دبا و لوپوبلیسیست و الگازت ده لوژورنال« مایلم كھ بھ ناشر
روزگار انقالب بھ سر آمده … شود ـ و بھ آنھا بگویید كھ ھایي ھستند كھ بیشتر از ھمھ خوانده مي روزنامھ

مصالح من ھا علیھ  و تنھا یك حزب در فرانسھ وجود دارد؛ و من ھرگز اجازه نخواھم داد كھ روزنامھ
آگین منتشر كنند، ولي  توانند چند مقالة كوچك زھر چیزي بنویسند یا كاري انجام دھند؛ و اگرچھ اكنون مي

  .یك روز صبح شخصي دھان آنھا را خواھد بست

   

كرد كھ عقایدي كھ بھ طور انفرادي یا  دولت استدالل مي. سانسور بھ درام نیز راه یافت ١٨٠٠آوریل  ۵در 
شود ممكن است زیان اندكي برساند، ولي اگر ھمان عقاید در دھان یك شخصیت مشھور  خصوصي بیان مي

دد، بر اثر انعكاس پیشة محبوبي بیان گر تاریخي گذاشتھ شود، و از روي صحنھ با قدرت و فصاحت ھنر
چیان تئاتر خواھد  تأثیر منفجر شوندة زیادي در تماشا -  و در نتیجة عدم مسئولیت افراد   -متقابل احساسات 

ھاي عمومي  سانسور ھر گونھ انتقاد از سلطنت و ھر گونھ ستایش از دموكراسي را در نمایشنامھ. داشت
چیان، پس از سخنرانیھاي  ارج شد كھ تماشامرگ قیصر از آن لحاظ از پھنة تئاتر خ. ممنوع ساخت

  . بروتوس علیھ دیكتاتوري، كف زده بودند

بسیار مھم است كھ تنھا كساني كھ مورد « .سرانجام، دولت نظارت بر ھر گونھ نشریات را بھ عھده گرفت
كھ  نویسد مثل مردي است كسي كھ چیزي خطاب بھ مردم مي. اعتماد دولت ھستند اجازة چاپ داشتھ باشند

انگیز منتشر كند، و باید او را بھ منزلة  تواند موادي فتنھ ؛ مي» گوید بھ طور علني در انجمني سخن مي
رو ناشران باید ھر نوشتة مورد قبول را  از این. مردي كھ بالقوه حریق روشن خواھد كرد زیر نظر گرفت

اي آنكھ از دولت اجازة چاپ خواه پیش از چاپ و خواه ضمن آن بھ بازرس مطبوعات تقدیم كنند، و بر
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كند  بگیرند، باید بپذیرند كھ مطلب مورد اعتراض را حذف كنند، یا مطالبي را كھ دولت پیشنھاد مي
حتي، پس از آنكھ متصدي سانسور موافقت خود را ابراز داشت و اثر بھ چاپ رسید، . جایگزین آنھا سازند

نظر از  را توقیف و حتي آن را كامًال نابود كند، قطع شود كھ اثر منتشر شده بھ وزیر پلیس اجازه داده مي
  . زیاني كھ ممكن است بھ نویسنده یا ناشر وارد آید

قھرمانیترین كوشش از . كرد تا در دورة ناپلئون زنده بماند در این زندان فكري بود كھ ادبیات مبارزه مي
  .طرف زني بھ عمل آمد

II – ١٨١٧-١٧٩٩: مادام دوستال  

  ناپلئون توزي كینھ-١

مدیره این مجازات را بھ طرد او از پاریس  كمیتة نجات ملي آن زن را از فرانسھ تبعید كرده بود؛ ھیئت
نوامبر  ١٢( مدیره، مادام دوستال شتابان بھ پاریس بازگشت تقلیل داده بود؛ روز بعد از سقوط ھیئت

حكومت كنسولي . ن اجاره كردژرم –نشین فوبورسن  و دركوچة گرنل آپارتماني در قسمت اعیان) ١٧٩٩
  .اعتراضي بھ بازگشت او نكرد –یعني ناپلئون  –جدید 

گفت و شنید در « اي افتتاح كرد؛ از جملھ بدان سبب كھ بھ قول خودش  كمي بعد مادام دوستال سالن تازه
ارة و نیز بدان سبب كھ وي تصمیم داشت در اد» انگیزترین لذات بوده است، پاریس براي من ھمیشھ سحر

  حوادث سھمي بھ عھده 

ھم پول داشتھ باشد و ھم مغز؛ و ) مانند او(آمد اگر زني  در خور زن نیست؛ بھ نظر او شایستھ مي
تصادفًا .نكر بود ـ نكري كھ قھرمان انقالب بود ولي قدرش را كس ندانست مخصوصًا شایستة وارث ژاك

گرفتھ بود باز نپرداختھ بود؛ شاید این علت وام  ١٧٨٩فرانكي را كھ از وي در  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠دولت ھنوز
. ھم در كار بود كھ بتواند آن مبلغ را براي پدرش بازگیرد، و خود بھ عنوان ارث نھایي از آن استفاده كند

یك حكومت سلطنتي مشروطھ بود كھ در آن آزادي مطبوعات ) مانند كمال مطلوب پدرش(كمال مطلوب او 
بھ این . د، و از ثروت توانگران در برابر حسادت تھیدستان حمایت كندو مذھب و نطق و بیان تأمین باش

بھ دست داده وي بھ انقالب  ١٧٩١ـ  ١٧٨٩كرد كھ مطابق تعریفي كھ مجلس ملي  مفھوم، احساس مي
كرد، و ھمسایگان معنون و اشرافي فوبور را كھ ھر روز براي  شاھكشھا راتحقیر مي. وفادار مانده است
با وجود این، كانون اصلي اجتماع و . پذیرفت كردند بھ سالن خود مي ربونھا دعا ميبرقراري مجدد بو

انجمن، شخص بنژامن كنستان بود كھ با جمھوري كامًال موافق بود، و، بھ عنوان عضو تریبونا، با ھر 
ین مادام دوستال ھمچن. ورزید حركت ناپلئون براي سیر از مقام كنسولي بھ قدرت امپراطوري مخالفت مي

  .پذیرفت، زیرا آنھا نیز از قدرت روزافزون او ناراحت بودند برادران كنسول اول را نزد خود مي

نشینھاي او  در شب ١٨٠٠در حقیقت، بیشتر مردان برجستة جھان سیاست و فرھنگ در پاریس سال 
یس آن را از جستند تا بھ آخرین شایعات سیاسي گوش فرا دھند، یا سخنان زني را بشنوند كھ پار شركت مي

اگر ملكھ بودم، بھ مادام دوستال دستور «: مادام دوتسھ گفتھ است. زني از زمان مادام دودفان نشنیده بود
وسیلة  در فرانسھ لزوم محاوره بھ«خود ژرمن نوشتھ است كھ » .دادم كھ تمام اوقات با من حرف بزند مي

بلكھ … زدن فقط وسیلة ارتباط نیست؛  شود؛ در اینجا، مانند سایر نقاط، حرف ھمة طبقات احساس مي
  ».سازي است كھ مایلند آن را بنوازند

درنگ با ناپلئون بھ مخالفت نپرداخت؛ در حقیقت، اگر حرف بورین را باور كنیم، مادام دوستال در  وي بي
رفتن ولي نادیده گ. آمیز بھ او نوشت و حتي حاضر شد براي او خدمت كند آغاز دورة كنسولي چند نامة تملق

شد، انتقاد شدید او از  تر مي مداوم پیشنھادھاي آن زن، سانسور مطبوعات و انتشارات كھ ھر روز گسترده
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روشنفكران در امر سیاست، و عقیدة او دربارة زنان بھ عنوان تولیدكنندگان كودكان یا محسوب داشتن آنان 
عث شد كھ مادام دوستال پاسخي مشابھ بازیھاي زیبا و عدم اطمینان بھ رازداري آنھا با بھ منزلة اسباب

) گریز ایده(» ایدئوفوب«پس از آنكھ ناپلئون مھمانھاي او را ایدئولوگ نامید، مادام دوستال ھم او را . بدھد
بر  بورژوااي  زاده لقب داد یا نجیب» سوار روبسپیر اسب«گرفت، او را  نامید؛ و ھرگاه آتش خشمش باال مي

  .تخت

، مادام دوستال با خانواده و جمع كوچكي از ملتزمان باوفاي خود براي گذراندن تابستان بھ ١٨٠٠مة  ٧در 
ناپلئون روز قبل از پاریس بیرون آمده بود تا از آلپ بگذرد و بھ مقابلة اتریشیھا در مارنگو . كوپھ رفت

توانستم آرزو نكنم كھ بوناپارت شكست نخورد، زیرا بھ نظر  نمي«: ژرمن بعدھا اعتراف كرده گفت. تابدبش
در پاییز آن سال، مادام دوستال كھ از » .رسید كھ شكست او بھ مفھوم جلوگیري از پیشرفت استبداد است مي

ابستھ بھ حرف زدن بود و بالن خستھ شده بود بھ پایتخت بازگشت، زیرا زندگي او و مون كوپھ و كوه 
بزودي گروھي از نوابغ را » .مكالمھ بھ سبك فرانسوي در ھیچ جا غیر از پاریس وجود ندارد«گفت كھ  مي

: گفت ناپلئون با نارضایي مي. در سالن خود گردآورد؛ در آنجا موضوع اصلي سخن دیكتاتوري ناپلئون بود
ولي چطور . زند نھ از من كھ نھ از سیاست حرف مي گویند مي. این زن تركشي پر از تیر با خود دارد« 

خانة آن زن كامًال بھ «: ھلن گفت وي در سنت» دارد؟ بیند مراكمتر دوست مي است كھ ھر كس او را مي
رفتند تا در جھاد او علیھ من پرچم  مردم بھ آنجا مي. اي واقعي علیھ من در آمده بود صورت زرادخانھ

آموزد كھ  آن زن بھ مردمي فكر كردن را مي«كرد كھ  وجود این، اعتراف ميبا » .شھسواري را برافرازند
  » .قبًال بھ این كار عادت نداشتند، یا فراموش كرده بودند كھ چگونھ فكر كنند

خواھد فرانسھ را با سازماني فعال از ھرج و مرج بیرون آرد، و ضمنًا  كرد كھ چون مي وي احساس مي
ھاي مخالف بھ پیروزي برساند، حق دارد انتظار داشتھ باشد كھ در میان  یھارتش خود را در برابر اتحاد

مردم تا حدي وحدت اخالقي و ھماھنگي روحیة ملي با ارادة ملي جھت دفاع از جمھوري جدید و مرزھاي 
وجود داشتھ باشد ـ یا خود، در صورت لزوم، چنین وضعي را بھ وجود آرد؛ ولي این زن ھم » طبیعي«

انگیخت و  آورد و ھم ژاكوبنھا را، و ھمگي را علیھ او بر مي ن را در پیرامون خود گرد ميطلبا سلطنت
پدر ژرمن در این مورد با ناپلئون موافق بود؛ وي دختر خود را بھ سبب . كرد دشمنانش را تقویت مي

، قدري گفت كھ در زمان بحران یا جنگ كرد، و بھ او مي حمالت مداوم علیھ دیكتاتور جوان مالمت مي
گذشتھ از این، برنادوت را . داد كھ آزادي از پیروزي مھمتر است ژرمن پاسخ مي. دیكتاتوري الزم است

كرد، و بعضي از سخنرانیھایي را كھ كنستان در مجلس تریبونا علیھ  در مخالفتش با ناپلئون تشویق مي
ھم این زن و ھم ناپلئون دو فرد . نوشت كرد، وي مي سوءاستفادة ناپلئون از اختیارات مجلس مقنن ایراد مي

اي وسیع نبود كھ ھر دو را در خود جاي دھد و آنھا را  انگیز بودند، و فرانسھ بھ اندازه طلب و فتنھ توسعھ
  .آزاد نگاه دارد

برد، ولي زنش  آقاي ستال در كمال فقر وفاقھ بھ سر مي«: ناپلئون بھ برادرش نوشت ١٨٠١در بھار 
ژوزف این سرزنش را بازگو كرد، و ژرمن بھ اتاق شوھر » .كند قص برپا ميدھد و مجلس ر ضیافت مي

مدتي بھ پرستاري او پرداخت و در ماه مھ . خود در قصر كنكورد رفت و او را در آخرین مراحل فلج یافت
  شوھرش ضمن راه . او را با خود بھ سویس برد ١٨٠٢

، مادام دوستال كھ ھیجانش بتدریج باال در آن سال. درگذشت و در گورستان كوپھ بھ خاك سپرده شد
  .گرفت شروع بھ كشیدن تریاك كرد مي

  مؤلف -٢

. مادام دوستال بزرگترین نویسندة زن روزگار خود، و بزرگترین مؤلف فرانسھ بھ استثناي شاتوبریان، بود
اي تحت  در آن سال، كتاب عمده. پانزده كتاب نوشتھ بود كھ اكنون فراموش شده است ١٨٠٠وي قبل از 
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بھ رشتة ) ١٨٠٧(و كورین) ١٨٠٣(عنوان دربارة ادبیات نوشت، و پس از آن دو داستان بھ نامھاي دلفین 
بزرگترین نبرد  ١٨١٣و  ١٨١٠بین سالھاي . تحریر در آورد كھ او را در سراسر اروپا مشھور ساخت

در زمان . جام رسانیدعمر خود را جھت انتشار شاھكارش، تحت عنوان دربارة آلمان، با موفقیت بھ ان
انقالب فرانسھ و ده سال در تبعید بھ جاي … مرگ، كتاب عمدة دیگري تحت عنوان مالحظاتي دربارة

ھمة آثاري كھ در اینجا نام بردیم تألیفاتي معتبر و جدي است، و بعضي از آنھا تا حدود ھشتصد . گذاشت
نوشت؛  داشت؛ و با حالتي پرشور مي يكرد؛ با صمیمیت دوست م مادام دوستال سخت كار مي. صفحھ است

  .ترین مرد روزگار خود جنگید و جشن سقوط او را محزونانھ برپا كرد تا پایان كار با نیرومند

« : گوید مي. ھاي اجتماعي موضوعي وسیع و قھرمانانھ است كتاب دربارة ادبیات از لحاظ روابط آن با بنیاد
ا در ادبیات، و نفوذ ادبیات را در مذھب و اخالق و قانون قصد دارم كھ نفوذ مذھب و اخالق و قانون ر

آزادي فكر،فرد در برابر دولت، پیشرفت دانش و   - آید  ھنوز از آن بوي قرن ھجدھم مي ».كنمبررسي 
. یعي نیست، بلكھ ایمان بھ تعلیم و تربیت، علم، و فھم مطرح استاي فوق طب اخالق؛ در اینجا افسانھ

پس از آنكھ افكار بدین ترتیب آزاد . نخستین شرط الزم براي پیشرفت، آزادي فكر از استیالي سیاسي است
نباید انتظار . شد، ادبیات میراث روزافزون نژاد را در برخواھد گرفت و آن را توسعھ و انتقال خواھد داد

كھ ھنر و شعر مانند علم و فلسفھ پیشرفت كند، زیرا آنھا بیشتر وابستھ بھ قوة تصور است كھ در ھمھ داشت 
رود؛ بھ ھمین سبب  در تكامل یك تمدن، ھنر و شعر از علم و فلسفھ فراتر مي. دورانھا قوي و بارور است

و ھنر در زمان بود كھ عصر پریكلس جلوتر از عصر ارسطو، و قرون وسطي جلوتر از عصر گالیلھ 
پیشرفت فكر مداوم نیست؛ بھ سبب اختالل در طبیعت یا . لویي چھاردھم جلوتر از عصر روشنگري بود

آید؛ ولي علم و روش علمي حتي در قرون وسطي پیشرفت  ھاي قھقرایي نیز پیش مي تحوالت سیاسي، دوره
  .پذیر ساخت كرد، و ظھور كوپرنیك و گالیلھ و بیكن و دكارت را امكان

این را تفكركنان گفتھ (شاید فلسفھ . در ھر عصري، فلسفھ نمایندة تجمع و جوھر میراث فرھنگي است
براي ما بھ صورتي درآید كھ « اي در آینده بھ اندازة كافي جامع و در حد كمال باشد كھ  در دوره) است

دانست، و فقط  مي» دارزیابي اشیاء بر طبق خر«وي انوار فلسفي را » .مذھب عیسوي در گذشتھ بوده است
پیروزي نور ھمیشھ براي عظمت و اصالح «. در مقابل مرگ بود كھ اعتقادش بھ حیات خود متزلزل شد

  » .بشر مساعد بوده است

دھد كھ رشد عقل كافي نیست؛ دانش تنھا یك عنصر  چنین ادامھ مي) پس از خواندن آثار روسو و ولتر(اما 
بدون . حساسیت روح و ھمچنین حساسیت حواس در كار باشد باید. عنصر دیگر احساس است. فھم است

آن، روان آدمي یك دریافت كنندة راكد احساسات جسمي است؛ با بودن آن، روان وارد زندگي سایر 
جوید؛ روان را در داخل جسم و خدا را در  شود؛ در حیرتھا و رنجھاي آنھا شركت مي موجودات زنده مي

آلمان،  - آلود نظر، ادبیات رمانتیك اروپاي شمالي مھ از این نقطھ. كند پشت جھان مادي احساس مي
اسكاندیناوي، بریتانیاي كبیرـ بھ ھمان اندازه مھم است كھ ادبیات كالسیك اروپاي جنوبي آفتابي ـ یونان و 

ھاي ھومر، و ورتر بزرگترین كتاب عصر خود  ایتالیا؛ اشعار اوشن بھ ھمان اندازه مھم است كھ حماسھ
  .بود

كرد، ولي در این مورد حتمًا از نظر آن مؤلف  شاید با این ارزیابیھا موافقت مي) در جواني(ناپلئون ھم 
نویسندگان و ) بھ عقیدة مادام دوستال(دموكراسي . دربارة روابط میان ادبیات و دولت ناراحت شده بود

اي برگزیده  دارند كھ براي طبقھ كند؛ اشراف آنھا را بر آن مي پسند مي ھاي مردم ھنرمندان را تابع سلیقھ
برد، و  كنند؛ استبداد ھنر و علم را بھ پیش مي  روي در رفتار را تشویق مي بنویسند، و افكار سنجیده و میانھ

كند، ولي جلو فلسفھ و تاریخنگاري را  بدان وسیلھ خود را بھ وسیلة عظمت و قدرت بر مردم تحمیل مي
. آور است شود كھ بھ حال دیكتاتوري زیان عمق نظریاتي مي گیرد، زیرا این دو موجب وسعت و مي

كنند، ولي مانع   اندازد؛ اشراف سلیقھ را تحمیل مي  كند و ھنر را عقب مي   دموكراسي ادبیات را تشویق مي
اگر فرانسھ بتواند . كند شوند؛ دولت مستبد آزادي و نوآوري و فكر را خفھ مي   ابراز احساسات و ابتكار مي
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ھاي دموكراسي را با  باشد ـ نظم و آزادي را با ھم آشتي دھد ـ شاید بتواند انگیزه  ي مشروطھ داشتھدولت
  .محدودیتھاي عاقالنة حكومت قانوني تركیب كند

در این . رویھمرفتھ كتاب جالبي بود، آن ھم اثر زني سي و چھار سالھ، و داراي چندین میلیون فرانك تمول
رود احتمال دارد  شتباھاتي وجود دارد، زیرا فكر وقتي كھ از حد خود بیرون مياي البتھ ا اثر ششصد صفحھ

مادام دوستال در مورد تاریخ و ادبیات قدري . كھ سقوط كند ـ ولو آنكھ چند میوة اغفال كننده بر زمین بریزد
د حكومت مبھم سخن گفتھ است؛ ایرلندیھا را آلماني و دانتھ را شاعري كم بھا شمرده است؛ اما در مور

نیز ابراز » مالحظھ«آزادیخواھانھ و مسیحیت راستین دلیرانھ استدالل كرده است، و ضمن راه حدود صد 
  وي پیش بیني كرده كھ تكامل آمار ممكن است دولتھا را عاقلتر كند، و تربیت . داشتھ است

یشرفت اخالقي را پیشرفت علمي پ« ھمچنین، پیامبرگونھ، گفتھ است كھ . براي مشاغل ملي آماده سازد
دارد  اجباري خواھد كرد؛ زیرا اگر قدرت بشر افزایش یابد، موانعي كھ او را از سوءاستفاده از آن باز مي

ذكر نكند، و بندرت فكري ] آن كتاب[بندرت فكري مربوط بھ قرن ھجدھم است كھ » «.باید تقویت شود
  » .مربوط بھ قرن بیستم است كھ نطفة آن را در بر نداشتھ باشد

تمام نظم « در این جلد از شكایتي سخن بھ میان آورده كھ عمري آن را بر زبان داشتھ است، و آن اینكھ 
خواھد از حیث شھرت خود را در قلمرو فكر و ھنر  علیھ زني صف آرایي كرده است كھ مي… اجتماعي

در بھار «سال بعد نوشت مجبور بود استثنایي ھم قائل شود؛ زیرا كھ بیست و یك » .بھ پایة مردان برساند
اثر خود را دربارة ادبیات منتشر كردم، و موفقیتي كھ این اثر بھ دست آورد مرا كامًال دوباره  ١٨٠٠

افراد ترسویي كھ پس از حملة كنستان علیھ » .محبوب جامعھ ساخت؛ اتاق پذیرایي من دوباره پر شد
در كاخ تویلري » سر جوخة كوچك«گشتند؛ و دیكتاتوري از سالن آن زن گریختھ بودند نادم و متملق باز

  .مجبور شد اعتراف كند كھ دشمني نظیر خود، با جرئت ، یافتھ است

اي تحت عنوان آخرین نظریات در بارة سیاست و مالیھ نزد كنسول لوبرن  نكر جزوه ژاك ١٨٠٢در اوت 
دیكتاتوري ناپلئون مجاز در این جزوه، . فرستاد كھ حاوي آخرین عقاید او در بارة سیاست و پول بود

شمرده شده ولي عیب الزمي بھ حساب آمده است كھ شاید موقتي باشد؛ ضمنًا علیھ تمركز مداوم قدرت در 
نكر اظھار تأسف كرده بود كھ امور مالي دولت جدید تا آن اندازه وابستھ  ژاك. دست نظامیان زنھار داده بود

. آن شود» نگھبان«تري پیشنھاد كرده بود كھ ناپلئون  اھانھبھ غرامات جنگي باشد، و قانون اساسي آزادیخو
ژنرال كھ تا آن زمان نیمھ امپراطور شده بود از این فكر كھ باید . لوبرن آن اثر را بھ ناپلئون نشان داد

اختیارات خود را كاھش دھد از وي رنجید؛ و چون متقاعد شده بود كھ مادام دوستال قلم پدر خود را ھدایت 
ولي . انگیز او را بست ت، دستور اخراج او را از پاریس صادر كرد ـ یعني در واقع سالن فتنھكرده اس

را در  ١٨٠٣ـ ١٨٠٢وي زمستان . توانست بنویسد و ھم حرف بزند  فراموش كرده بود كھ آن زن ھم مي
امروزه . فتادژنو گذرانید، ولي در دسامبر با انتشار كتاب دلفین دوباره نامش در پاریس بر سر زبانھا ا

خواند؛ ھر فرد ادبي یا سیاسي آن را در آن زمان خواند، زیرا بخشي از كشمكشي  كسي این كتاب را نمي
  .مردانھ بود میان یك زن و روزگار او

دلفین دختري پرھیزگار است كھ مایل است خود را تسلیم كند ولي از این كار بیم دارد؛ بھ عبارت دیگر، 
اي است كھ دلفین را دوست دارد، ولي  مرد اشرافي و برازنده) ناربون(= لئونس .دوستال است ھمان مادام

تواند مقام اجتماعي   رو نمي  از این. كند زیرا كھ شایع است با افرادي روابط عاشقانھ دارد از او اجتناب مي
ھ مادرش كند ك سپس با ماتیلددوورنون ازدواج مي. خود را بر اثر ازدواج با آن زن بھ خطر بیندازد

  . پوشاند گویي مي جادوگر دسیسھ بازي است و دروغھاي خود را با بذلھ

. صفت جامة زنان ھم بر او پوشانده است و ھم بر خود تالران براي انتقام گرفتن گفت كھ آن نویسندة مرد
ھ تا گیرد ك كند و رئیسة دیربشتاب از او قول مي دلفین كھ طرد شده بود در دیري گوشة عزلت اختیار مي

احساس  برد، بھ فكر طالق دادن ھمسر بي ھنگامي كھ لئونس بھ بیگناھي او پي مي. پایان عمر عفیف بماند
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افتد، ولي از اینكھ زندگي خود را با نقض اصل اخالقي كاتولیك در مورد  خود و خواستگاري از دلفین مي
ماتیلد بھ نحوي كھ در . شود يداشتن یك زن و ناگسستني بودن ازدواج بھ خطر اندازد دستخوش دودلي م

دارد كھ با او بگریزد و تسلیم احساسات او  سپارد؛ لئونس دلفین را وا مي خور موضوع درام است جان مي
دلفین كھ عاشق . شود پیوندد، گرفتار و محكوم بھ مرگ مي گوید و بھ مھاجران مي شود؛ ولي او را ترك مي

رسد كھ او را تیرباران كرده بودند، و خود او ھم  لي وقتي ميشتابد، و  ستمكاري اوست، براي نجات او مي
  .دھد افتد و جان مي بر زمین مي

اي درآمد تا در آنجا دربارة  معني و اساسًا رمانتیك براي آن نویسنده بھ صورت سكوي خطابھ این طرح بي
؛ و )ث برده بود خود او مذھب پرتستان را بھ ار(مشروعیت طالق و تعصب كاتولیكھا بھ بحث بپردازد 

ھمچنین حقوق اخالقي زنان را در برابر اعمال تبعیض علیھ آنان، و اعتبار وجدان فردي را در مقابل 
دالیل او مورد قبول روشنفكران پاریس واقع . مقررات شرافتي یك طبقة مخصوص مورد بحث قرار دھد

كري و اخالقي فرانسھ روي آورده بود، شد، ولي ناپلئون را، كھ بھ آیین كاتولیك بھ عنوان داروي آشفتگي ف
دوستال دستور داد كھ تا چھل  فرماني صادر كرد و بھ مادام ١٨٠٣اكتبر  ١٣وي در . خشنود نساخت

  .فرسنگي پاریس جلوتر نیاید

بھ اندازة كافي زبان آلماني را فرا گرفتھ بود كھ . دوستال موقع را براي دیدار از آلمان غنیمت شمرد مادام
گویي و ایمار و انجمن  پس چرا اكنون از موسیقي وین، بذلھ. گفت واند، ولي بھ آن زبان سخن نميآن را بخ

نوامبر، با پسرش اوگوست و دخترش آلبرتین و دو نوكر و ھچنین  ٨مند نشود؟ در  سلطنتي برلن بھره
ین گذشت و كنستان كھ در این زمان نسبت بھ او عشق افالطوني داشت و در خدمت او بود در مس از را

  .وارد آلمان شد

  سیاح -٣

آمدند، براي خوردن  نخستین احساس او، در فرانكفورت، مطلوب نبود؛ ھمة مردان بھ نظر او فربھ مي
خوردند؛ و ھنگامي كھ نزدیك او بودند، نفس كشیدن برایش دشوار  زیستند و براي سیگار كشیدن غذا مي مي
مادر گوتھ بھ . تواند قدر پیپھاي آنان را بداند بودند كھ نميآنھا از كار این زن مغرور در شگفت . شد مي

توانستم، از او اجتناب  ھر جا كھ مي. آمد دوستال بھ نظرم مثل سنگ آسیا مي مادام«: فرزند خود نوشت
  گریختم؛ و ھر وقت محل  كردم؛ از رفتن بھ جاھایي كھ قرار بود برود مي مي

شھر تحت استیالي نویسندگان . ژرمن با ملتزمان خود بھ وایمار رفت و محیط را بر اثر شعر مھذب یافت
كارل آوگوستوس و ھمسرش دوشس  و ھنرمندان و موسیقیدانان و فیلسوفان بود؛ دربار زیر نظر دوك

اد تحصیل كرده بودند؛ این افر. شد لویزه، و مادرش آنا آمالي، بھ صورتي مدبرانھ و آزادیخواھانھ اداره مي
گذشتھ از این، بسیاري از . گفتند كشیدند و تقریبًا ھمة آنھا بھ زبان فرانسھ سخن مي بدون افراط سیگار مي

دیدند كھ آن زن  آنھا دلفین را خوانده بودند، عدة بیشتري از جنگ او با ناپلئون خبر داشتند؛ و ھمگي مي
افت شام، نمایش و مجلس رقص ترتیب دادند؛ از شیلر براي او ضی. كند پول دارد و آن را خرج مي

دوستال قسمتھاي طویلي از آثار  ھایي از ویلھلم تل خود را بخواند؛ آنان ضمن آنكھ مادام خواستند كھ صحنھ
گوتھ كھ در آن ھنگام در ینا بود، عذر آورد كھ سرما خورده است . دادند خواند بھ او گوش مي راسین را مي

دوك از وي خواست كھ با این وصف بیاید؛ گوتھ آمد و با مادام با حال ناراحت . اع ورزیدو از رفتن امتن
. ولي از اخطار صریح او مبني بر اینكھ قصد دارد مالحظاتش را چاپ كند بھ وحشت افتاد. گفتگو كرد

شده است  دید گوتھ دیگر ورتر نیست، و از حالت دلدادگي بیرون آمده و بھ اسقف بدل مادام از اینكھ مي
خودرایي شدید من غالبًا او «: گویي گیج كند و در این باره گفتھ است گوتھ كوشید او را با تناقض. نومید شد

شد، و سرعت فكري و لفظي خود را  كشانید، ولي در ھمین حال بود كھ بسیار مھربان مي را بھ نومیدي مي
خوشبختانھ از لحاظ من «ورده است كھ مادام در خاطرات خود چنین آ» .داد بھ طور درخشان نشان مي

دربارة شیلر با محبت و » .كرد زدند؛ شیلر سعي مي گوتھ و ویالنت در كمال خوبي فرانسھ حرف مي
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دربارة گوتھ با احترام سخن گفتھ است؛ گوتھ و ناپلئون تنھا افرادي بودند كھ وي پس از مالقات با آنھا بھ 
شد، ولي عاقبت تحت تأثیر او قرار  عت فكر و حرفش خستھ ميشیلر از سر. برد محدودیتھاي خود پي مي

شیطان مرا بھ زني فرانسوي و فیلسوف رھنمون شد كھ از ھمة «: وي بھ دوستي نوشتھ است. گرفت
ولي با فرھنگترین و . تر، و از ھمھ پر حرفتر است موجودات زنده باروحتر از ھمھ براي نبرد آماده

ھنگامي كھ مادام » .دادم اقعًا جالب توجھ نبود، بھ خودم زحمت نميتیزھوشترین زنان است؛ و اگر و
  .دوستال پس از سھ ماه اقامت در وایمار بھ برلن رفت، مردم نفسي بھ راحت كشیدند

آلود برلن را غم انگیز یافت، رھبران نھضت رمانتیك آلمان یا  وي پس از محیط درخشان وایمار، ھواي مھ
بردند ـ ھگل در ینا بود و  فان در دانشگاھھاي دوردست در انزوا بھ سر ميغایب یا مرده بودند؛ فیلسو

شلگل اكتفا كند كھ  شیلینگ در وورتسبورگ؛ مادام نكر مجبور شد بھ پادشاه و ملكھ و آوگوست ویلھلم فون
وي شلگل را استخدام كرد تا بھ . شد دانش وسیع او دربارة زبانھا و فرھنگھاي مختلف باعث نشاط او مي

عنوان معلم سر خانة فرزندش اوگوست با او بھ كوپھ برود؛ شلگل نیز پذیرفت، و در بدترین وقت ممكن 
  .عاشق او شد

این ضربھ او را بیش از دوئل با ). ١٨٠۴آوریل  ٩(از رسیدن بھ آنجا مطلع شد كھ وي در گذشتھ است 
وانة مالي او؛ بھ عقیدة مادام، پدرش پدرش ھم پشتوانةاخالقي او بود و ھم پشت. ناپلئون پریشان خاطر ساخت

از این . توانستند جاي او را بگیرند ھمیشھ حق داشتھ و ھمیشھ خوب بود؛ و ھیچ یك از عاشقانش ھم نمي
رو، براي تسالي خاطر، بھ نوشتن اثر كوچكي، تحت عنوان اخالق و زندگي خصوصي آقاي نكر، 

. شتن شاھكار خود كرد تحت عنوان دربارة آلمانآنگاه شروع بھ نو. پرداخت كھ سراسر در ستایش اوست
  .فرانك عایدي داشت ١٢٠‘٠٠٠وي بیشتر ثروت پدر خود را بھ ارث برد، و در این ھنگام ساالنھ 

در دسامبر در طلب ھواي آفتابي بھ ایتالیا رفت، و كودكان خود ـ اوگوست، آلبرتین ، و آلبر ـ و شلگل را 
د كھ مادام دربارة ھنر ایتالیا اطالع زیادي ندارد، سمت معلمي او را شلگل چون متوجھ ش. ھمراه خود برد

. ـ شارل لئونارد و سیسموندي بھ آنھا پیوست  در میالن، راھنماي بھتري بھ نام ژان. نیز بر عھده گرفت
سیسموندي كھ بتازگي شروع بھ نوشتن اثر عالمانة خود تحت عنوان تاریخ جمھوریھاي ایتالیا كرده بود، 

ق ژرمن شد ـ یا عاشق فكرش یا ثروتش ـ تا اینكھ سرانجام او نیز، مانند شلگل، پي برد كھ آن زن عاش
. سپس ھمھ با ھم از طریق پارما، مودنا، بولونیا، و آنكونا بھ رم رفتند. گیرد ھرگز فرد عادي را جدي نمي

ھترین مجامع نوشت و بھ او ھایي در معرفي او بھ ب مند بود نامھ ژوزف بوناپارت كھ ھمیشھ بھ او عالقھ
ھا و شاھزاده خانمھاي ایتالیایي مثل  گذاشتند؛ ولي دریافت كھ شاھزاده اشراف بھ او احترام بسیار مي.سپرد

كاردینالھاي درباري جالب توجھ نیستند، زیرا این كاردینالھا بھ عنوان مردان دنیوي با كتابھاي او آشنا 
ون خبر دارند و از اینكھ او پیرو مذھب پروتستان است ناراحت ھستندو از ثروت و مبارزة او با ناپلئ

در آنجا با استقبال عمومي و سرود و موسیقي وارد آكادمي آركادیا شد، و از آن تجربھ براي . شوند نمي
  .معرفي كورین استفاده كرد

نشمندان، بھ كوپھ بازگشت و پس از چندي دوباره محفلش مملو از عاشقان، دوستان، دا ١٨٠۵در ژوئن 
شد ـ حتي یك فرمانروا ) شاھزاده استرھازي از وین، كلوداوشھ عضو شوراي دولتي ناپلئون(سیاستمداران 

سالن او در كوپھ در این زمان از سالن او در پاریس . شد یعني برگزینندة با واریا در میان آن جمع دیده مي
ھمین االن از كوپھ بازگشتم، «: نوشتھ استویكتوردوبونشتتن در این مورد چنین  شارل. بیشتر شھرت یافت

گویي و ظرافت و  بذلھ. ام و كامًال بر اثر ظرایف و لطایف و سرگرمیھاي عقالني گیج و فرسوده شده
تعداد افراد و » .سنجي یك روز در كوپھ از نظیر آن در طي یك سال در اكثر كشورھا بیشتر است نكتھ

ھا را كامًال بر روي صحنھ بیاورند؛ خود ژرمن  كھ بتوانند نمایشنامھاستعداد آنھا بھ اندازة كافي زیاد بود 
ھاي صحنة  عھده گرفت، و بعضي از مھمانان عقیده داشتند كھ فقط ملكھ رھبري را در آندروماك و فدر بھ

. ھاي تكنوازیھاي موسیقي یا شعرخواني بود در موارد دیگر برنامھ. توانند از او بھتر بازي كنند پاریس مي
  شد، گاھي براي سي مھمان؛ پانزده  ر روز سھ بار میز غذا آماده ميد
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  .اي بیابند توانستند بھ گردش بپردازند و دوستان تازه در باغھا عاشقان مي

رفتھ رفتھ شور و ھیجان عشاق ژرمن ـ مونمورانسي، كنستان، شلگل، سیسموندي ـ بھ مقدار زیاد فرو 
چون و چرا خستھ شده بودند، و او بتازگي با  ي بر فداكاري بياین عده از تقاضاي او مبن. نشستھ بود

ونھسالھ، اما رفتار  بارانت جواني بود بیست و سھ سالھ، و ژرمن سي. پروسپرد و بارانت گرم گرفتھ بود
ژرمن بزودي او را خستھ كرد و براي آنكھ از دست ژرمن در امان بماند گوشة عزلت برگزید واز خود 

ھمین حالت است كھ ژرمن آن را در وجود اسوالد كھ در كورین آورده بھ باد تمسخر  تردید نشان داد ـ
مجلدات این داستان كھ روزگاري مشھور بود، اینك نزدیك بھ پایان رسیده بود؛ الجرم الزم . گرفتھ است

ندار پدر پروسپر، استا. اي فرانسوي اجازة چاپ مجدد آن را از پلیس ناپلئون بگیرد بود صاحب چاپخانھ
ژرمن اجازه . بوده است» دار و محتاط  خویشتن« استان لمان، بھ فوشھ اطمینان داد كھ سال گذشتھ مادام 

را در اوسر در دویست كیلومتري پاریس بگذراند؛ در آنجا ویالیي اجاره كرد؛ و  ١٨٠۶گرفت كھ تابستان 
در این شھرھا بھ دیدن او رفتند، و  چندین تن از دوستانش. در پاییز اجازه یافت كھ زمستان بھ روان برود

بعضي از آنھا اظھار امیدواري كردند كھ ناپلئون در جنگ دشواري كھ با آن درگیر است و باعث شده 
است كھ وي زمستان را بھ اتفاق لشكریانش در ھواي منجمدشمالي بگذراند سرانجام با شكست مواجھ 

. كرد گشود و او را از این احساسات با خبر مي يھاي ژرمن را م پلیس مخفي ناپلئون نامھ. خواھد شد
دوستال، بھ پاریس نزدیك  نگذارید آن سگ ماده، مادام« : دسامبر با خشم بھ فوشھ نوشت ٣١ناپلئون در 

ژرمن در نھاني و طي مدت كوتاھي در حدود بھار ( » .دانم كھ از این شھر زیاد دور نیست مي. شود
آوریل بھ  ٩دید در  ناپلئون ضمن تداركاتي كھ براي نبرد فریدالند مي. ) مخفیانھ وارد پاریس شد ١٨٠٧

  :فوشھ نوشت

توانید  اي است كھ از آن مي رسد، نامھ دوستال بھ دست من مي در میان ھزار و یك چیزي كھ در مورد مادام
ات احوال واقعًا مشكل است با دیدن تغییر. … استنباط كنید كھ با چھ زن فرانسوي عجیبي سرو كار داریم

ھایي این گروه  گویم چھ نقشھ نمي. این روسپي ـ آن ھم روسپي زشت ـ بتوانیم جلوي خشم خود را بگیریم
مضحك طرح كرده است كھ اگر بر اثر حادثة مساعدي كشتھ شوم چھ خواھد كرد، زیرا فرض بر آن است 

  .كھ وزیر پلیس باید از آن با خبر باشد

  :مھ دوباره بھ فوشھ نوشت ١١و در 

گوید ملكي در درة  مي. … اي نامفھوم براي من نوشتھ است دوستال دیوانھ یك نامة شش صفحھ این مادام
بھ شما . دھد كھ در پاریس مقیم شود گیرد كھ این عمل بھ او حق مي مونمورانسي خریده است و نتیجھ مي

اگر مدارك مبسوط . ایم شكنجھ دادهكنم كھ اگر این زن را در این امید باقي بگذاریم، بیھوده او را  تكرار مي
كارھایي را كھ در ملك خود در طي دو ماه اقامتش در آنجا انجام داده است بھ شما نشان دھم، غرق تعجب 

راستي عجیب است كھ من، با آنكھ در پانصد فرسنگي فرانسھ ھستم، بھتر از وزیر پلیس خودم . خواھید شد
  .گذرد دانم كھ در آنجا چھ مي مي

كنستان كھ با وجود بیوفایي او . ، ژرمن بر خالف میل خود بھ كوپھ بازگشت١٨٠٧آوریل  ٢۵ین، در بنابرا
ژرمن چون . پایدار مانده بود ھمراھش رفت، ولي در دول راه خود را كج كرد تا نزد پدر بیمار خود بماند

. ، خود را خواھد كشتبھ كوپھ رسید شلگل را فرستاد تا بھ كنستان بگوید كھ اگر بزودي بھ او نپیوندد
باز آمد و در سكوت، ولي  قو،ست نھ آواز ا سیرنھا اي از دانست كھ این تھدید با سابقھ نغمھ بنژامن مي

تواند  انسان چگونھ مي«داشت، ولي  وي از مدتھا پیش دیگر او را دوست نمي. مالمتھاي او را تحمل كرد
ژوئیھ، ژولیت ركامیھ آمد تا مدت  ١٠در» حقیقت را بھ كسي بگوید كھ تنھا پاسخش خوردن تریاك است؟
  .بماند درازي نزد او بماند؛ ژرمن شیفتة او شد و تصمیم گرفت زنده

اش شھرتي بخشید كھ  بھ نویسنده ١٨٠٧پلیس اجازه داد كھ كورین بھ چاپ برسد، و انتشار آن در بھار 
مجالتي كھ تحت نظارت دولت قرار . موجب تسالي خاطر او پس از پیروزي ناپلئون در فریدالند شد
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امروزه . دة خود را ابراز كردندداشتند با آن بھ مخالفت برخاستند، ولي ھزاران نفر آن اثر را خواندند و عقی
اي  كننده بریم ـ داستان تخیلي پرشوري است كھ در البالي آن مباحث خستھ از محتواي آن زیاد لذت نمي

چھرة «است در بارة مناظر طبیعي، اخالق، مذھب، عادات؛ ادبیات و ھنر ایتالیا؛ و ھیچ كس ھم از 
كھ در چشم قھرمان » برق آسماني«، یا )و جرئت است عزم شود بي كھ بعد معلوم مي(قھرمان آن » مردانة

، دربارة سرزمین ایتالیا آنقدرھا مطلب ١٨٠٧در سال . آید ، بھ ھیجان نمي» برتخت نشستھ است«زن 
در پاریس رمان بالھاي . ننوشتھ بودند و آن كشور از لحاظ تاریخ و ھنر بیش از كشور ما شناختھ نشده بود

كوشید خود را از تسلط پدران و مادران، قیود اقتصادي، و  نتیك ميگسترد؛ عشق رما خود را مي
كورین ھمة این . رسانید ممنوعیتھاي اخالقي رھا سازد؛ حقوق زن صداي خود را بھ گوش مردم مي

گفت و عودي مسحوركننده  گویي جمع شده بود كھ بالبداھھ شعر مي زیباییھا را داشت كھ در وجود بدیھھ
شالي ھندي در پیرامون گیسوان «جواني بھ طور محسوس ھمان ژرمن است كھ  كورین در. نواخت مي

گذشتھ » اش بیشتر مردانھ است؛ چھره… بازوانش بینھایت زیباست،… سیاه و درخشان خود انداختھ است؛
عجب »   .آنچھ را كھ طبیعي، تخیلي، درست، عالي، نیرومند و شیرین است با ھم دارد« از این، گفتارش

  ھلن گرفتار شده بود آن كتاب را بر دست گرفت و  احساس كھ در سنت راطور بيآنكھ امپ

  درك آلمان -۴

دوستال در این  طلب، مادام مشرب و لذت عالوه بر وظیفة براندازي ناپلئون و ادارة مجمعي از افراد خوش
كھ اثر  حتي در روزگاري. ھنگام كار حساس معرفي كردن آلمان را براي فرانسویان بھ عھده گرفت

كرد، مادام در ضمیر خود  جدیدش كورین، در برابر مطبوعات سرسپرده، براي حیات خود مبارزه مي
براي آنكھ از ھر لحاظ . داد طرح اثري پنھاني و جسورانھ را دربارة سرزمین ماوراء راین گسترش مي

  . آماده باشد، سفر دیگري بھ اروپاي مركزي در پیش گرفت

كوپھ را ترك كرد در ) ژوزف اوژینھ (آلبر، آلبرتین، شلگل، و نوكر خود اوژن  با ١٨٠٧نوامبر  ٣٠در 
طي سھ یا پنج ھفتھ . وین آثاري ازھایدن، گلوك، و موتسارت گوش كرد، ولي نامي از بتھوون نبرده است

شنھاد اي عاشقانھ با افسري اتریشي بھ نام موریتس اودونل برقرار ساخت، بھ او پی اقامت در آلمان، مكاتبھ
ھایي بھ كنستان نوشت و در آنھا مراتب دلباختگي و  پول و ازدواج كرد، ولي او را از دست داد؛ نامھ

قلبم ، زندگیم، ھر چھ دارم مال توست، اگر بخواھي و ھر گونھ « : وفاداري بینھایت خود را عرضھ داشت
در تپلیتس و پیرنا با . عت كرد؛ كنستان ھم بھ گرفتن مبلغي پول بھ عنوان وام از او قنا»  كھ بخواھي

نگاري مخالف ناپلئون بود بھ مذاكره پرداخت؛ ناپلئون چون از این  فریدریش فون گنتس كھ روزنامھ
در ماه (خواھد عھدنامة صلحي را بر ھم زند كھ اخیرًا  مالقاتھا خبر یافت، چنین نتیجھ گرفت كھ آن زن مي

نھ گوتھ ) فوت كرده بود ١٨٠۵كھ در (مادام نھ شیلر را یافت  در وایمار. در تیلزیت منعقد شده بود) ژوئیھ
  .گشت از آنجا بھ گوتا و فرانكفورت رفت، ولي چون ناگھان بیمار و پریشانحال شد، شتابان بھ كوپھ باز. را

اثر نبوده باشد؛ شلگل ھم در این گرایش سھمي داشت؛  شاید این احساس مرگ در گرایش او بھ رازوري بي
نویس  ورنر نمایشنامھ كرودنر متورع و زاھد و تساخاریاس فون بسیار قویتري از طرف یولي ولي تأثیر

در اكتبر آن سال، مھمانان، آلماني و . در كوپھ اقامت داشتند ١٨٠٨ھرزه و فاسق اعمال شد كھ ھر دو در 
ژرمن بھ . دزبان نیز بیشتر آلماني بود، و انوار عصر روشنگري، مذھبي رازورانھ بھ وجود آورده بو

بر روي این زمین ھیچ واقعیتي وجود ندارد مگر مذھب و قدرت عشق؛ باقي حتي «: اودونل چنین نوشت
  » .گریزپاتر از عمر و زندگي است

نزدیك بھ اتمام بود، و نویسنده  ١٨١٠این اثر در سال . در این حال بود كھ كتاب دربارة آلمان را نوشت
اي خاضعانھ بھ ناپلئون نوشت و بھ او گفت  از این رو نامھ. میل داشت كھ در زمان چاپ آن در پاریس باشد

» .آموزد یم را بھ انسان ميكند وسرنوشت، تسل بدبختي ھمة صفات را نرم مي] تبعید و [ھشت سال «كھ 
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. قصد او این بود كھ بھ آمریكا برود؛ تقاضاي گذرنامھ كرد و اجازه خواست كھ موقتًا در پاریس بماند
  با خانوادة  ١٨١٠با وجود این، در آوریل. گذرنامھ را بھ او دادند، ولي اجازه را نھ

در اوت، بھ فوسھ كھ در . زیر نظر گرفترفت و از آنجا كار چاپ سھ جلد دستنوشتة خود را در تور ) بلوا
  .آن نواحي بود نقل مكان كرد

ھاي چاپي دو جلد اول توسط نیكول رئیس چاپخانھ ، براي سانسور، نزد بازرسھاي مطبوعات در  نمونھ
ھزار  نیكول پنج. اھمیت، موافقت كردند آنھا با انتشار كتاب، پس از حذف چند جملة بي. پاریس ارسال شد

ژوئن فوشھ، كھ مردي ھمدرد و ھمفكر  ٣در . ھاي اول را نزد افراد متنفذ فرستاد ار داد، و نسخھنسخھ انتش
ساواري گرفت كھ مردي خشن و سختگیر بود و  بود، از مقام وزارت پلیس معزول شد، و جاي او را رنھ

د بازرس ھاي چاپي جلد سوم را نز سپتامبر، ژولیت ركامیھ نمونھ ٢۵در . دوروویگو لقب داشت دوك
اي از مؤلف خطاب بھ امپراطور  ھاي كامل چاپي را نزد ملكھ اورتانس، ھمراه با نامھ مطبوعات و نمونھ

اي بھ حال فرانسھ و فرمانرواي آن  ساواري، ظاھرًا با موافقت ناپلئون، نظر داد كھ آن كتاب بھ اندازه. آورد
و بھ ناشر دستور داد كھ انتشار كتاب را از این ر. كشور نامساعد است كھ توزیع آن مجاز نخواھد بود

درنگ  بایستي بي دوستال فرستاد كھ مي آمیزي براي مادام اكتبر یادداشت خشونت ١٣متوقف سازد، و در 
اي ژاندارم وارد  اكتبر دستھ ١١در . قصد اعالم شدة خود را مبني بر رفتن بھ آمریكا بھ اجرا درآورد

ھاي موجود كتاب را با خود بردند؛  ه را درھم شكستند، و ھمة نسخھچاپخانھ شدند و فرمھاي حروفچیني شد
افسران دیگري خواھان دست نوشتھ شدند؛ ژرمن متن كتاب را بھ آنھا داد، ولي .و بعدھا آن را خمیر كردند

مؤلف زیانھاي صاحب چاپخانھ را جبران نمود و بھ كوپھ . پسرش اوگوست یك نسخھ را پنھان و حفظ كرد
  .گریخت

انتشار یافت كوششي واقعي بود تا بھ اختصار و با دلسوزي كلیة  ١٨١٣ب در بارة آلمان كھ در كتا
اینكھ زني با آن ھمھ گرفتاري و . سیماھاي مختلف تمدن آلمان را در عصر ناپلئون مورد بررسي قرار دھد

یھاي آن روزگار عاشقان بسیار، وقت و نیرو و شایستگي تألیف چنین اثري را داشتھ باشد، یكي از شگفت
شد با  المللي تلقي مي وي خون سویسي در رگ داشت ـ و سویس كشوري بین. شورانگیز است

پایان؛ الجرم آماده  ھولشتاین ازدواج كرده بود؛ از لحاظ مذھب پروتستان بود؛ و تنفرش از ناپلئون بي بارون
مستقیم از ناپلئون و استبداد  زلة انتقاد غیربود كھ آلمان را تقریبًا از ھر عیب مبرا بداند، فضایل آن را بھ من

بھ شمار آرد، و آن را بھ عنوان صاحب فرھنگي غني از لحاظ احساس، مھرباني، و مذھب بھ فرانسویان 
را كھ در  »شكاكیت«بدگماني و  »كلبيفلسفة «و  »گرایي لعق«نشان دھد، و شایستگي آن را داشتھ باشد كھ 

  .كند آن عصر میان فرانسویان با سواد رایج بود اصالح

  دوستال توجھي بھ وین نداشت، و حاآلنكھ این شھر مانند خود او ھم عجبآنكھ مادام

شاد بر اثر میگساري و سخنگویي، غمگین در نتیجة فناپذیري عشق و كثرت  –شاد بود و ھم غمگین 
؛ وغش غل  وین كاتولیك بود و جنوبیتر با موسیقي، ھنر ، و ایماني تقریبًا بي. پیروزیھاي ناپلئون

در وین سخن از كانت . اي متزلزل دوستال پروتستان بود و شمالي، پرخور و با احساس و با فلسفھ مادام
گویي جایي در آن شھر نداشت،  وذوق جدل در میان نبود؛ بذلھ شد؛ شوق نبود، بلكھ از موتسارت صحبت مي

كان، و گردش در پراتر و آالیش مصاحبت با دوستان و دوستداران، پدران و مادران و كود بلكھ لذت بي
  .تماشاي گذر آرام آب دانوب مطرح بود

جو ، بوي توتون بھ صورت جوي ضخیم و  بخاري ، آب«كردند؛  حتي آلمانھا او را بھ صورتي مشوش مي
بر » .رسید تمایلي بھ فرار از آن داشتھ باشند گرم افراد عادي را چنان احاطھ كرده بود كھ بھ نظر نمي

باس آلمانھا، سربزیري كامل مردان، و آمادگي آنھا براي تسلیم شدن بھ قدرت افسوس سادگي یكنواخت ل
خورد تا در سایر نقاط؛ ھمھ كس  بھ صورت طبقاتي درآمدن مردم در آلمان بیشتر بھ چشم مي«. خورد مي

وي در آلمان آن معاشرت اشراف، » .گویي مقام ثابت اوست… ماند، در مقام خود و در جاي خود مي
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یافت؛ در اینجا  سندگان، ھنرمندان، سرداران و سیاستمداران را كھ در جامعة فرانسوي دیده بود نمينوی
؛ طبقة حاكم بھ صورت »آورند اشراف عقاید زیادي ندارند، ادیبان تجربة زیادي در امور بدست نمي«

در . گذراند ر ھوا ميماند، طبقة روشنفكر وقت خود را بھ تفكرات بیھوده و ساختن قصر د فئودالي باقي مي
سیاست دریایي بھ انگلیس تعلق دارد؛ «: كند كھ گفتھ بود اینجا مادام طنزمشھور پول ریشتر را نقل مي

در این باره مادام دوستال سخني مناسب گفتھ است » .سیادت بري بھ فرانسویان، و سیادت ھوایي بھ آلمانھا
آنكھ آن را با عادت بھ كار و پیشھ و بھ  ، مگركند توسعة دانش در عصر جدید اخالق را ضعیف مي«كھ 

  ».كار بردن اراده قوي كنند

ستود، ولي از زبان آلماني، با تراكم حروف  دانشگاھھاي آلمان را بھ عنوان بھترین دانشگاھھاي جھان مي
 كشاند كرد، و از طول و ساخت جملة آلماني كھ فعل اصلي را بھ آخر جملھ مي بیصدایش، اظھار تأسف مي

از جنبة مباحثة . شد؛ بھ عقیدة او ، وقفھ حیات مكالمھ است كرد ناراحت مي و بدین ترتیب وقفھ را دشوار مي
دید؛ و این وضع در نظر او بھ سبب نبودن  پر حرارت ولي مؤدب سالنھاي پاریس چیز زیادي در آلمان نمي

سبب این عادت آلمانھا بود كھ  اي ھم بھ كند، و تا اندازه یك پایتخت ملي بود كھ ھوشمندان را بھ دور ھم جمع
. گذاشتند آمدند، زنھا را كنار مي چون مردھا درصدد سیگار كشیدن و صحبت كردن بر سر میز شام برمي

دھد  زنند؛ وضع نظامي نوعي خشونت بھ آنھا مي در برلن مردھا جز با خودشان با كسي دیگر حرف نمي«
اما در وایمار زنھا با فرھنگ و » .ت با زنان زحمتي بھ خود بدھندشود كھ در بارة معاشر كھ مانع از آن مي

اي از  كرد كھ شاعران گوشھ پیشھ بودند، سربازان بھ رعایت آداب توجھ داشتند، و دوك درك مي عاشق
  ادیبان آلماني از «. دھند تاریخ را بھ او اختصاص مي

و حتي نثر آلماني داشت؛ وي بھ صراحت و  راھنماي ما اشكاالتي در ارزیابي اختالفات جزیي شعر آلماني
اما در قیام رمانتیك آلمانھا علیھ . دید وضوح فرانسوي معتاد بود و گفتار آلمانھا را دشوار و دانشمندانھ مي

بھ عقیدة او سبك كالسیك متكي بر آثار كالسیك . گرفت قالبھا و محدودیتھاي كالسیك، طرف آنھا را مي
آمد، و در  ي ادبیات رمانتیك، برخالف، از االھیات مسیحي و احساسات پدید ميیونان و روم قدیم بود؛ ول

ھا و آھنگھاي شمالي در اوایل قرون وسطي  ھاي مربوط بھ شھسواران، اسطوره افسانھ تروبادورھا،اشعار 
كردند، و بھ  اساسًا، شاید اختالف در این بود كھ بھ طرز كالسیك نفس را تابع واقعیت مي. ددوان ریشھ مي

  .شیوة رمانتیك واقعیت را تابع نفس

پذیرفت، زیرا فلسفة آلماني مانند  رغم دشواري آن، مي دوستال فلسفة آلمان را ، علي بھ ھمین علت، مادام
دوستال  دید بھتر از ھمة انقالبات علمي، مادام اي مي ه عجزكرد، و در آگاھي، م خود او بر نفس تأكید مي

كرد، و  شود محدود مي روانشناسي الك و كوندیاك را ، كھ معرفت را بھ آنچھ از طریق حواس كسب مي
بھ عقیدة او این وضع ناگزیر بھ . كرد ھا را تأثیرات مواد خارجي دانست رد مي بدین ترتیب ھمة ایده

وي در یكي از طوالنیترین فصلھاي كتاب، با فروتني و بدون . شد و الحاد منجر مي) ایيگر ماده(ماتریالیسم 
فكر بھ عنوان یك عامل فعال در درك : ھیچ ادعایي، كوشید تا عصارة نقد عقل محض اثر كانت را بیان كند

مال است، و واقعیت، اھمیت خود را بھ دست آورده است؛ ارادة آزاد بھ منزلة یك عنصر فعال در تعیین اع
كانت با دستي قوي «دوستال عقیده داشت كھ بر اثر این فرضیات،  مادام. وجدان، یك جزء اساسي در اخالق

و بدین ترتیب اساس فلسفي مسیحیت را بھ عنوان یك » قلمرو روح و احساس را از یكدیگر جدا كرده است،
  .مجموعة اخالقي مؤثر نشان داده بود

تواند  را در ھم ریختھ بود، معتقد بود كھ ھیچ تمدني نمي» احكام عشره«شم از اگر چھ مادام دوستال حكم ش
بھ عقیدة او . نظر كند تواند از عقیدة مذھبي صرف بدون اخالق پایدار بماند، و ھیچ مجموعة اخالقي نمي

» دھد، گیرد سعادت نمي خرد بھ جاي آنچھ كھ مي«آمیز است؛  استدالل در بارة مذھب یك روش خیانت
دوستال  ؛ در این مورد، امپراطور و مادام»تسالي فقر، ثروت مستمندان، آیندة محتضران است«ذھب م

رو مادام آیین پروتستان فعال آلمان را بھ آیین كاتولیك غیرواقعي فرانسویان طبقة باال  از این. توافق داشتند
ھا بھ گوش  ھا و كوچھ خانھداد؛ از سرودھاي مذھبي با شكوھي كھ از گلوي ھمسرایان و از  ترجیح مي

  دربارة . كرد  آمد، و از توجھ فرانسویان بھ بورس و واگذاري فقرا بھ خداوند انتقاد مي رسید بھ ھیجان مي مي
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  . رازورانھ ـ یك احساس دروني نسبت بھ خدایي كھ ھمھ جا حاضر است» شور«دفاعي بود از 

دوستال و مقتضیات زمان  كھ بر اثر حالت و طبع مادامرویھمرفتھ كتاب در بارة آلمان با قبول محدودیتھایي 
در آن وجود دارد یكي از كتابھاي برجستة عصر است، و جھشي دشوار از كورین بھ كانت؛ اگر ناپلئون 

كتاب » .اي بھ مسائل دولتي ندارد كتاب خوبي است براي زني كھ عالقھ« ستود  آن را بھ این صورت مي
دوستال از بازرسي مطبوعات شدیدًا انتقاد كرده بود، ولي منع ورود  مادام .داد ارزش خود را از دست مي

وي در بسیاري از صفحات كتاب از . آن كتاب بھ فرانسھ بھ منزلة نشان دادن و تقویت نظریات او بود
ولي در غالب موارد از فرانسھ بھ زیان آلمان بھ ستایش پرداختھ بود و . آلمان بھ زیان فرانسھ تمجید كرد

از موضوعات پیچیده . در صدھا عبارت عشق خود را براي سرزمین بومي و ممنوع خود ابراز داشتھ بود
اعتناعي گذشتھ بود، ولي قصد داشتھ بود كھ توجھ عدة زیادي از خوانندگان را بھ خود  و انتزاعي با بي

ن فرھنگھا بود، این عمل وي مایل بھ پیوند داد. المللي را پیش ببرد جلب كند، و بدان وسیلھ تفاھمي بین
مطالب را ھوشمندانھ، . ممكن بود بھ وحدت كنفدراسیون راین با فرانسھ كھ موردنظر ناپلئون بود كمك كند

آراست كھ باعث افزایش معلومات  نوشت، و صفحات كتاب را با عقاید و افكاري مي آمیز مي و گاھي طنز
انكھ كولریج و كارالیل نیز، كمي بعد، آن را بھ انگلیس سرانجام، آلمان را بھ فرانسھ نشان داد، چن. شد مي

این كتاب باید بھ منزلة ماشین عظیمي تلقي شود كھ شكافي وسیع در آن «: گوتھ گفتھ است . نشان دادند
كرد بھ وجود آورده است؛ بھ طوري كھ در  دیوار چیني تعصب دیرینھ كھ دو كشور را از یكدیگر جدا مي

بھتر شناختھ شدیم ـ حقیقتي كھ مسلمًا نفوذ ]  آلمانھا[در آن سوي دریاي مانش ما آن سوي راین و بعدھا 
  .بود»  اروپایي خوبي«دوستال  مادام» زیادي در سراسر اروپاي غربي براي ما ایجاد خواھد كرد،

  پیروزي ناتمام – ۵

بایستي  زندگي و فكر او ميدید كھ حاصل  تواند بفھمد كھ ژرمن دوستال از اینكھ مي اي دیگر مي تنھا نویسنده
كرد و ظاھرًا مرده و عبث مانند كودكي بود كھ در ھنگام تولد  در زوایاي كوپھ پنھان بماند، چھ احساسي مي

اش بھ وسیلة عمال امپراطور محاصره شده است، و بعضي از  وي پي برد كھ خانھ. خفھ شده باشد
آید مورد انتقام  بدھند، و ھر دوستي كھ بھ دیدنش مياند كھ گزارشھایي در بارة او  مستخدمانش رشوه گرفتھ

اشرافي كھ زندگي و ثروتشان در طي انقالب بھ وسیلة او حفظ شده بود در این . شد امپراطور واقع مي
  . ھنگام مواظب بودند كھ نزدیك او نیایند

آن زمان قریب  روكا آشنا شد، كھ در با آلبر ـژان ١٨١١در . ژرمن در این زمان دو تسالي خاطر داشت
  بیست 

این زمان چھل و پنج  مادام در. وي عاشق ژرمن قھرمان شد. برد لنگ شده بود، و از بیماري سل رنج مي
نمود؛ و اخالقًا فاسد ولي از لحاظ فكري درخشان بود ولي از  سال داشت؛ از لحاظ جسماني جالب توجھ نمي

ژرمن از عشق جدید بھ عنوان عاملي كھ با . كردژان او را تصرف، و آبستن . ھا داشت افسون مالي بھره
این آرزو بود كھ اگر  تسالي خاطر دیگرش . اندازد استقبال كرد كند و آن را بھ تأخیر مي پیري مبارزه مي

توانست از  ولي نمي. بتواند بھ سوئد یا انگلیس برود، ممكن است ناشري براي شاھكار مخفي خود بیابد
این رو درصدد برآمد كھ دستنوشتة خود  از. طة ناپلئون بود بھ آنجا سفر كندطریق ھیچ كشوري كھ زیر سل

را در نھان بھ اتریش ببرد، و از آنجا از طریق روسیھ بھ سن پطرز بورگ، و سپس بھ استكھلم، رسانیده 
ي اي كھ او آن را بھ شھرت رسانده بود، برایش كار آسان ترك كردن خانھ. از شاھزاده برنادوت كمك بگیرد

چگونھ آرامگاه مادر خود را ترك گوید و از آرامگاه پدر خود كھ ھنوز در نظر او ھوشمندي سیاسي . نبود
پسر روكا تولد یافت، و او را  ١٨١٢آوریل  ١٧و مردي مقدس و متخصص مالي بود جدا شود؟ باري، در 

راه دختر خود ژرمن از دست ھمة جاسوسان گریخت، و ھم ١٨١٢مة  ٢٣در . نزد پرستاري فرستادند
آلبرتین، و دو پسر و عاشق دیرین خود شلگل و عاشق جدید خود روكا عازم وین شد، و امیدوار بود كھ در 

اي براي رفتن بھ روسیھ بھ دست آرد، و سپس بھ سن پطرزبورگ نزد تزار خوش اندام و  آنجا گذرنامھ
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ز از رودخانة نیمن گذشت و وارد ژوئن ناپلئون با پانصد ھزار سربا ٢٢در . جوانمرد و بخشنده برود
  .روسیھ شد بھ این امید كھ با تزار شكست خورده و توبھ كار مواجھ شود

ھا و  با توجھ بھ برخورد شگفت اراده. این سفر را در كتاب ده سال در تبعید آورده است ژرمن سرگذشت
احتماًال وحشي  مردمي كند كھ چگونھ از میان صدھا مانع و این زن تعجب مي حوادث، انسان از شجاعت

از . گذشت و بھ ژیتومبر در قسمت روسي لھستان رفت، و آن ھم ھشت روز پیش از حركت قواي ناپلئون
آنجا بھ كیف و سپس بھ مسكو شتافت تا سرنوشت را بھ مبارزه بطلبد، و مدتي درنگ كرد تا كرملین را 

آنگاه یك . زمینة علم و ادبیات مالقات كندھاي كلیسایي گوش دھد؛ و رھبران محلي را در  ببیند؛ بھ آھنگ
جا، در  ھمھ. پطرزبورگ رفت ماه پیش از ورود ناپلئون، مسكو را ترك كرد و از طریق نووگورود بھ سن

وي از تزار تملق . شھرھاي ضمن راه، او را بھ عنوان متفقي برجستھ در جنگ علیھ مھاجم پذیرا شدند
ھر دو با ھم نقشھ كشیدند كھ برنادوت را بر تخت سلطنت فرانسھ . میدگفت و او را امید لیبرالیسم اروپا نا

  .بنشانند

پس از . اي علیھ ناپلئون كند در ماه سپتامبر بھ استكھلم رسید و امیدوار بود كھ برنادوت را وارد در اتحادیھ
اھالي لندن از او بھ عنوان زن اول اروپا استقبال . ھشت ماه اقامت در سوئد، از راه دریا بھ انگلیس رفت

وي بدون اشكال با ناشر آثار بایرن بھ نام  كردند؛ بایرن و سایر بزرگان براي اداي احترام نزدش آمدند، و
  جان ماري قراردادي براي انتشار مجالتي كھ 

سپس در . ناپلئون را در الیپزیگ شكست دادند، بھ سوي پاریس رفتند، و لویي ھجدھم را بر تخت نشاندند
بعید باز ، مادام دوستال از راه مانش بازگشت و سالن خود را در پاریس پس از ده سال ت١٨١۴مة  ١٢

مانند تزار آلكساندر، و لینگتن، برنادوت، كنینگ،  -كرد، و مشغول پذیرایي از بزرگان ممالك مختلف
ژرمن از آلكساندر تقاضا . شد؛ كنستان نیز بھ او پیوست، و مادام ركامیھ دوباره درخشید –تالران، الفایت 
اندر و تالران لویي ھجدھم را ترغیب كردند ھاي آزادیخواھانة خود را بھ یاد بیاورد؛ آلكس كرد كھ اعالمیھ

» اعطا«شوند  كھ یك قانون اساسي با دو مجلس بر اساس نمونة كار انگلیسیھا بھ اتباعي كھ دوباره متحد مي
را دوست نداشت؛ مایل بود » اعطا«اما مادام كلمة . كند؛ سرانجام، مونتسكیو حرف خود را بر كرسي نشاند

پیروزمند و مغرور بھ كوپھ بازگشت، ولي  ١٨١۴در ژوئیة . بھ رسمیت بشناسد كھ پادشاه حاكمیت مردم را
  .كرد نزدیك شدن مرگ را احساس مي

با . انگیز او رو بھ زوال برود ماجراھا، نبردھا، حتي پیروزیھایش باعث شده بود كھ نیروي حیاتي شگفت
تیب ازدواج دختر خود را با دوك این، در كمال وفاداري بھ مواظبت از روكاي محتضر پرداخت، تر وجود 

اي خود تحت عنوان مالحظاتي  دوبروي داد، و شروع كرد بھ نوشتن آخر اثر درخشان و ششصد صفحھ
بخش اول كتاب دفاعي بود از ھمة سیاستھاي نكر؛ بخش دوم . دربارة حوادث عمدة مھم انقالب فرانسھ

وي زمام حكومت را بھ دست گرفت، ھر اقدام او  پس از آنكھ. اختصاص بھ انتقاد از استبداد ناپلئون داشت
ھایي براي استبداد بھ  بھ سوي استبداد بود؛ و جنگھاي او براي نمایش و بھانھ در نظر مادام دوستال قدمي

ایتالیایي قرون چھاردھم و  مستبدان«مادام پیش از ستندال، و مدتھا قبل از تن، ناپلئون را بھ . آمد شمار مي
آنكھ  ناپلئون كتاب شھریار اثر ماكیاولي را خوانده و اصول آن را پذیرفتھ بود، بي. كرده بودمانند » پانزدھم

اي بود براي  فرانسھ در واقع میھن او نبود، بلكھ وسیلھ. عشق مشابھي در مورد كشور خود احساس كند
ود، بلكھ ابزاري مذھب در نظر او بھ منزلة پذیرش خاضعانة موجودي متعال نب. رسیدن او بھ ھدفھاي دیگر

خونخوار . رفتند مردان و زنان انسان نبودند؛ ابزارھاي كار بھ شمار مي. بود براي بھ دست آوردن قدرت
سبعیت یك كوندوتیره را داشت، نھ رفتار . داد اعتنایي نشان مي نبود، ولي ھمیشھ بھ كشت و كشتار جنگ بي

اي كھ آخرین پناھگاه آزادي بود، و ھر  ر روزنامھھرگونھ نطق و اندیشھ، ھ. یك انسان مؤدب و با وقار را
تاجدار قرار  این فرد عامي رفت زیر نظر سالني كھ بھ مثابة قلعة افكار آزادیخواھانة فرانسھ بھ شمار مي

ناپلئون فرزند انقالب نبود؛ اگر ھم بود، بھ . كرد گرفت كھ بھ عنوان قاضي و بازرس مطبوعات رفتار مي
  . ر خود را بھ قتل رسانده باشدمنزلة كسي بود كھ پد
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اي براي كشتن امپراطور مخلوع در جریان است، با عجلھ برادرش  مادام دوستان چون شنید كھ توطئھ
ژوزف را از واقعھ آگاه كرد، و حاضر شد بھ جزیرة الب برود و دشمن شكست خورده خود را حفظ كند؛ 

  ناپلئون مختصري در تقدیر 

ت دوبار بر فرانسھ مستولي شد، مادام از تعجب دربارة دلیري او نتوانست از الب بازگشت و بدون زحم
وي آنچھ را كھ براي بازیافتن . من بھ رجزخواني علیھ ناپلئون نخواھم پرداخت«: خودداري كند و گفت

تخت و تاجش طبیعي بود انجام داده است، و حركت او ازكان بھ پاریس یكي از بزرگترین مظاھر تھور و 
  ».توان یاد كرد ت كھ در تاریخ از آن ميجرئت اس

وي از اشغال فرانسھ توسط قواي بیگانھ . پس از واترلو، مادام سرانجام از صحنة سیاست كناره گرفت
خشنود نبود؛ ھمچنین از شتاب اشراف رژیم گذشتھ براي بازیافتن اراضي و ثروت و قدرت خود اظھار 

فرانكي را كھ  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠اینكھ از دست لویي ھجدھم  ازاین، خوشحال بود  با وجود . كرد رضایت نمي
 ١٠در . این مبلغ را نكر بھ خزانة فرانسھ وام داده بود وي بھ نكر یا وارثانش بدھكار بود دریافت دارد؛

اكتبر، اگر چھ ھر دو بیمار بودند، بھ  ١۶در . ، مادام بھ طور خصوصي با روكا ازدواج كرد١٨١۶اكتبر 
مشھورترین . این فرصت، آخرین پیروزي او بود .ژرمن سالن خود را دوباره باز كردپاریس رفتند، و 

و لینگتن از انگلیس، بلوشر و ویلھلم فون ھومبولت از پروس، كانووا : افراد در پاریس بھ دیدن او آمدند
رستي ژرمن اما تند. در آنجا شاتو بریان روابط عاشقانة خود را با مادام ركامیھ از سرگرفت. ایتالیا از

رفت، و چون سلطنت طلبان درصدد برآمدند كھ ھرگونھ اثر انقالب را از زندگي  بسرعت از بین مي
این خود ھمان رؤیایي نبود كھ وي  .سیاسي فرانسھ محو كنند، سرخوردگي او از تجدید سلطنت افزایش یافت

مجریھ و قضائیھ در دست یك  كتاب مالحظات او استبداد را بھ معناي اجتماع قدرت. انتظار آن را داشت
فرد تعریف كرده، و در مورد یك مجلس ملي كھ كامًال بھ وسیلة یك ملت مستقل انتخاب شده باشد اصرار 

  .ورزیده بود

بدن او بر اثر شور و ھیجان ضعیف و در نتیجة . مادام دوستال عمرش وفا نكرد كھ انتشار كتاب را ببیند
این  از. رفت د او فقط بھ وسیلة مقادیر روزافزون تریاك بھ خواب مياستعمال دارو مسموم شده بود، و خو

فوریة  ٢١در . آورد موجب اضمحالل بدنش شد رو كوششي كھ وي براي تقویت فكر خود بھ عمل مي
، ضمن آنكھ در ضیافتي كھ بھ توسط یكي از وزیران لویي ھجدھم برپا شده بود از پلھ ھا باال ١٨١٧

تا سھ ماه بر پشت خوابید و قادر بھ . مین افتاد و در نتیجة سكتة مغزي فلج شدرفت، غش كرد و بر ز مي
بنا بھ اصرار او، دخترش وظیفة . توانست سخن بگوید، و گرفتار یك سلسلھ درد بود حركت نبود، ولي مي

ام،  ھمیشھ بھ یك صورت بوده«گفت كھ  مادام بھ شاتوبریان چنین مي. مھمانداري در سالن را بھ عھده گرفت
در سالروز سقوط باستیل  ١٨١٧ژوئیة  ١۴در » .خدا و پدرم و آزادي را دوست داشتھ ام. جدي و غمناك

چھارسال بعد، دشمن بزرگ او كھ پنجاه و دو سال . جان سپرد، در حالي كھ ھنوز پنجاه و یكسالھ نشده بود
  .بیش نداشت در گذشت

  و مشھورترین نام در ادبیات » بزرگترین زن عصر خود بود،«ایم كھ مادام دوستال  با مكولي ھمعقیده

با دشمن منتخب خود داراي صفات مشترك . مھمتر بود تا از لحاظ ھنري، و فكر او بیشتر نافذ بود تا عمیق
قدرت، و عدم تحمل شخصیت قوي، شجاعت در مقابل نابرابریھا، روحیة برتري جویانھ، فخر بھ : بود

شود، در   گرایانة او بود، و قوة تصور او، ھمانگونھ كھ در داستانھایش دیده مي مخالفت؛ اما فاقد فكر واقع
بگذارید كھ از دید ناپلئون در آن انزواي جزیرة . نمود  مقایسھ با وسعت رؤیاھاي سیاسیش، كودكانھ مي

اي  خانة مادام دوستال بھ صورت زرادخانھ«: ھ كنیمسنت ھلن، عقیدة او را دربارة مادام دوستال خالص
و . …رفتند تا در جھاد علیھ من پرچم شھسواري را برافرازند  مردم بھ آنجا مي. واقعي علیھ من در آمده بود

این است كھ وي زني بسیار با استعداد و بسیار ممتاز و داراي شخصیتي  این، رویھمرفتھ، واقعیت با وجود
  » .نامش پایدار خواھد ماند. ودمحكم و استوار ب
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III – ١٨١۶ -١٧۶٧: بنژامن كنستان  

یكي وري كنستان، نوكر او، كھ دربارة : در زندگي پرآشوب ناپلئون دو نفر بھ نام كنستان وجود داشتند
خط بطالن كشید؛   نوشت، و بر یك ضرب المثل قدیمي   زندگي خصوصي آن دیكتاتور كبیر خاطرات حجیمي

ن كنستان دوربك كھ در سویس بدنیا آمد، در چندین شھر تحصیل كرد، و سرانجام در فرانسھ دیگري بنژام
ھاي ترك  زندگي وي سراسر عبارت است از قرضھاي ناپرداختھ، معشوقھ. بھ صف جنگجویان پیوست

اینجا پرداختن بھ آنھا سودي ندارد، و فقط بھ سبب  شده، و رنگ عوض كردنھاي سیاسي؛ بھ طوري كھ در
زنان بسیاري دیوانھ وار او را دوست داشتند؛ و . نجالھایش است كھ نام وي در تاریخ ثبت شده استج

توانست معایب خود را با چنان فصاحت و زیركي و بیطرفي شرح دھد كھ ممكن است در فھم معایب 
  .خودمان بھ ما كمك كند

ست؛ بیست سال دوم را در داستان وي بیست سال اول عمر خود را بھ ترتیب تاریخ در دفتر سرخ آورده ا
را در دفتر روزنامة خصوصي كھ مطالب مربوط  ١٨١۶-١٨٠۴كوتاھي تحت عنوان آدولف؛ و سالھاي 

بھ پاریس و كوپھ و وایمار و لندن را با اشارات جالبي بھ تاریخ، ادبیات، روانشناسي، و فلسفھ در بر 
بھ  ١٨٨٧؛ دفتر روزنامة خصوصي تا )١٨١۶دن، لن(فقط آدولف در طي حیات او انتشار یافت . گیرد  مي

این مطالب پراكنده، با صدھا ذكري كھ   منتشر شد؛ ١٩٠٧صورت دستنوشتھ باقي ماند، و دفتر سرخ در 
  .دھد  شناسیم، نشان مي  معاصرانش از وي بھ عمل آورده اند كنستان را، بھ صورتي كھ امروزه مي

ون تعلق داشت كھ سلسلة نسب خود را بھ ھشتصد سال قبل اي سویسي و آلماني و معن وي بھ خانواده
ندارد كھ از حد پدرش فراتر رویم؛ وي چنان سرگرم ارتكاب گناھان بود كھ   اینجا لزومي در. رسانید  مي

ژوست كنستان دوربك افسري بود در یك - آرنولد بارون. فراغتي براي نظارت بر گناھان پسر خود نداشت
  روي ھلند خدمت فوج سویسي كھ در اتاژن

با ھانریت دوشاندیو، كھ یكي از  ١٧۶٧در اوایل سال . اندام و درس خوانده بود و از دوستان ولتر خوش
 ٢۵در . این زن بیست و پنجسالھ بود، و بارون چھلسالھ .ھاي ھوگنوھاي فرانسھ بود، ازدواج كرد خانواده

او نخستین زن از . ھفتة بعد مادرش در گذشت اكتبر ھمان سال، در شھر لوزان، بنژامن بھ دنیا آمد، ولي
پدر، كودك را بھ آموزگاران مختلفي كھ بدون توجھ آنھا . زنان بسیاري بود كھ فداي بي نظم و ترتیبي او شد

یكي از آنھا كوشید كھ با كتك زدن و نوازش كردن، آن كودك را بھ صورت . را انتخاب كرده بود سپرد
كھ تنبیھ بدني تندرستي بنژامن را بھ خطر انداخت، او را نزد   ھنگامي. آرداي در زبان یوناني در اعجوبھ

آموزگار سوم او را با موسیقي بھ . اي در بروكسل برد آموزگار دیگري فرستادند كھ او را بھ روسبي خانھ
من بنژا. خوبي آشنا ساخت، و در مورد بقیة موارد او را رھا ساخت تا با مطالعھ بھ تربیت خود بپردازد

یك . خواند، چشمان و تندرستي خود را براي ھمیشھ خراب كرد  چون روزي ھشت تا ده ساعت كتاب مي
انتقال یافت، و در آنجا آخرین ھیجانات ) ادینبره(سال در دانشگاه ارالنگن گذرانید، و سپس بھ ادنبورگ 

این كار پس از  در آنجا نیز بھ قمار بازي پرداخت، و. عصر روشنگري اسكاتلندي را احساس كرد
بعد از ماجراجوییھایي در پاریس و . بود كھ زندگي او را دچار اختالل ساخت  شھوتراني، عامل دومي

این نیت كھ برتري بت  بروكسل، در سویس رحل اقامت افكند، و شروع بھ نگارش یك تاریخ مذھبي كرد، با
  .پرستي را بر مسیحیت نشان دھد

اینكھ سرانجام پدرش  پرداخت، تا  از كازینویي بھ كازینوي دیگر ميوي ھمچنان از زني بھ زن دیگر و 
و سوار منتقدي ادبي بود با  - باتیست سوار زندگي كند- كھ او در پاریس با خانوادة ژان) ١٧٨۵(ترتیبي داد 

  .معلومات و با حسن نیت

قت بود، جنبة ھجوآمیز و ذھن من، كھ در آن ھنگام كامًال فاقد استحكام و د. خانوادة او مرا بخوبي پذیرفت
كھ بسیار نامربوط ولي برتر از معلومات اكثر ادیبان نسلي بود كھ بر - اي داشت؛ معلومات من كننده سرگرم
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وقتي نوع چیزھایي را كھ … آمد  و غرابت طبیعت من، ھمھ بھ نظر تازه و جالب مي -آمدند  روي كار مي
آورم، متحیر   دادم بھ یاد مي  ر مورد ھر فرد نشان ميرا كھ د  گفتم، و حقارت مسلمي  در آن روزگار مي

  . كردند  شوم كھ چگونھ وجود مرا تحمل مي  مي

این زمان  نخستین زن فوق العاده با ھوشي بود كھ تا«با زني مالقات كرد كھ بھ قول خودش  ١٧٨٧در سال 
كتاب در ھلند او را لقمة چرب و  است كھ بازول در» زلید«ایزابالفان تویل یا ھمان  این زن » .شناختھ بودم

وي بازول و دیگران را طرد كرده بود تا با آموزگار برادر خود ازدواج كند، و . نرم توصیف كرده بود
. زیست  این ھنگام با او در حالت نارضایي و تسلیم در شھر كولومبیھ در مجاورت دریاچة نوشاتل مي در

آن زن . كرد  س بود و بر چاب داستان خود كالیست نظارت ميكھ كنستان بھ او رسید، وي در پاری  ھنگامي
چھل و ھفتسالھ بود، ولي براي آن جوان نوزدھسالة زنباره فریبندگي زني را داشت كھ ھنوز جسمًا محرك 

  و 

: گفت مي. نمود بود ولي بھ حدي بیشرم كھ كنستان، كھ چشم و گوشش كامًال باز بود، در نظرش كودكي مي
س شور، روزھا و شبھایي را كھ با یكدیگر گذراندیم، چاي نوشیدیم، و با حرارتي پایان ھنوز با احسا«

كھ زلید بھ كولومبیھ بازگشت، كنستان  ھنگامي» .ناپذیر دربارة ھر موضوع ممكني سخن گفتیم بھ یاد دارم
تالف سن آن دو پنداشت كھ اخ شوھر زلید بھ اشتباه چنین مي. در لوزان، كھ در آن حوالي بود، اقامت گزید

زلید با شور و شوق، نیرنگھاي زنان و . اي محدود خواھد كرد روابط زلید و كنستان را بھ دوستي ساده
  . آموخت دروغھاي مردان را بھ او مي

  ».كردیم یكدیگر را با شوخیھا و با تحقیر نژاد بشري سرمست مي«

برونسویك فرستاد تا كارمند دربار آن دوكي  این انحراف نیمھ روشنفكرانھ، او را بھ پدر كنستان، براي قطع
تشریفاتي، كنستان بھ  ضمن مراسمي. كرد شود كھ بزودي لشكري را علیھ انقالب كبیر فرانسھ رھبري مي

، زنداري را خستھ كننده تر )١٧٨٩مة  ٨(دام مھر و محبت خانم ویلھلمینافون كرام افتاد، با او ازدواج كرد 
را بیش » ھا، سگھا، پرندگان، دوستان، و یك عاشق گربھ« مینان نتیجھ رسید كھ ای از زنبارگي یافت، و بھ 

این موضوع فراغت یافت،  كنستان چون از. از ھمسر قانوني خود دوست دارد، و در صدد طالق برآمد
وي حاضر نشد بھ تقاضاي بنژامن تن در . ھاردنبرگ ھمسر بارون فون مارنھولتس شد شیفتة شارلوت فون

وي كھ از فكر ازدواج . ض طالق گرفتن از بارون، با او ازدواج خواھد كرددھد، ولي بھ او گفت كھ بھ مح
و كولومبیھ گریخت، و در آنجا زلید تعلیم و تربیت او را از ) ١٧٩٣(مجدد بھ وحشت افتاده بود بھ لوازان 

كرد كھ كنستان باید عشق بھ تنوع را  این ھنگام بیست و شش سالھ بود، و زلید احساس مي در. سرگرفت
اندازة  شناختم كھ تو را بھ اگر زن جوان و نیرومندي را مي«: داي استراحت در وحدت كند، و بھ او گفتف

و در برابر » !پیش او برو: این گذشت را داشتم كھ بھ تو بگویم داشت، و از من احمقتر نبود، من دوست مي
  .این زن جوان و نیرومند را پیدا كرد شگفتي و خشم زلید، كنستان بزودي

، در راه میان نیون و كوپھ، بنژامن با ژرمن دوستال بیست و ھشت سالھ مالقات ١٧٩۴سپتامبر  ٢٨در 
كرد، بھ كالسكة او رفت، و نقش كمدي پانزده سالة خود را با عھد و پیمان، نذر و گریھ، و حرف آغاز 

ن قدر قوي، و از لحاظ و وي ھرگز زني ندیده بود كھ از لحاظ فرھنگي آن قدر غني، از لحاظ اراده آ. كرد
این نیروھا، كنستان سراپا ضعف بود، زیرا جنبة اخالقي  در مقابل. شور و احساس آن قدر نیرومند باشد

خود را در نتیجة جواني لجام گسیختھ و نامنظم از دست داده و نیروي حیاتي طبیعي وي، بر اثر نبردھاي 
پیروزي سھل و سادة او در واقع شكستي بود، زیرا اینجا نیز  در. ارزش، كاھش یافتھ بود فیزیولوژي بي

این احساس را تلقین كرد كھ پدر آلبرتین است،  اگرچھ ژرمن او را بھ عنوان عاشق خود پذیرفت و بھ او
  ولي او را بر آن 
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این سوگند، بھ اضافة مبالغي كھ  داشت كھ بھ اتفاق وي، در تاریخي نامعلوم یك سوگند وفاداري امضا كند؛
من بدھكار بود، او را حتي در زماني كھ ھر دو دوستان دیگري اختیار كرده و با دیگري ھمبستر بھ ژر

  : اینك متن سوگند وفاداري .شدند در بردگي روحي نگاه داشت مي

كنیم كھ خود را بھ طور پایدار بھ یكدیگر  دھیم كھ زندگي خود را وقف یكدیگر كنیم؛ اعالم مي قول مي
بد و از ھر جھت داراي سرنوشت مشتركي باشیم؛ وارد ھیچ گونھ پیمان دیگري نشویم؛ وابستھ بدانیم؛ تا ا

  .روابط خود را تا جایي كھ در قدرت ماست مستحكم كنیم

پذیرم، ھیچ كسي را مانند مادام دوستال بر روي زمین شایستة  این تعھد را مي كنم كھ با دلي بیریا اعالم مي
ام، و سعادت زندگي  ترین مرد جھان بوده ام خوشبخت كھ با او گذراندهدانم، طي چھار ماھي  عشق خود نمي

در كنار او بھ پیري برسم، و  این خواھد بود كھ در روزگار جواني او را سعادتمند كنم، بھ آرامي  من در 
این جھان برایم ارزشي  كند و بدون حضورش زندگي در عمرم را با كسي بھ پایان برسانم كھ مرا درك مي

  .اھد داشتنخو

  بنژامن كنستان 

بھ دنبال او بھ پاریس رفت، سیاست خود را منطبق با سیاست او ساخت؛ از ھیئت مدیره  ١٧٩۵كنستان در 
كھ از طرف  بھ طرفداري پرداخت؛ كودتاي ناپلئون را بر اثر اوضاع فرانسھ الزم دانست؛ و ھنگامي

اما بھ محض آنكھ از . دام دوستال نیز شدناپلئون بھ عضویت مجلس تریبونا انتخاب گشت، سخنگوي ما
این دو عاشق متفقًا با او بھ مخالفت برخاستند؛ مادام دوستال   كنسول اول آثار میل بھ قدرت بھ چشم خورد،

، كھ ضمن آن تقاضا كرد مجلس )١٨٠٠ژانویة  ۵(در سالن خود، و كنستان در نخستین سخنراني خود 
وي بھ عنوان ناطقي نیرومند شھرت یافت، ولي او را تحت نظر . ھ باشدتریبونا حق مباحثة بالمانع را داشت

كھ عشاق جنگ  ھنگامي. گرفتند تا بھ محض آنكھ زمان پاكسازي ادواري تریبونا فرا رسد كنارش بگذارند
  .خود را علیھ ناپلئون ادامھ دادند، وي آنھا را از پاریس تبعید كرد

. طشان ظاھرًا بھ صورت عشق افالطوني سردي درآمده بودكنستان با او بھ كوپھ رفت، اگر چھ رواب
  ».من بھ زن احتیاج دارم، و ژرمن شھواني نیست«گفت كھ  كنستان بھ خود مي

آیندة زناشویي دخترش را بھ خطر  این امر مقام او و بھ او پیشنھاد ازدواج داد، ولي او نپذیرفت و گفت
ژوردان شد و از او دعوت كرد كھ بي آنكھ پولي  كاميژرمن دلباختة  ١٨٠٢در سپتامبر . خواھد انداخت

دارم، ھمھ چیز را  با تو، كھ تو را عمیقًا دوست مي«ایتالیا برود، و عھد كرد كھ  بپردازد ھمراه وي بھ
، كنستان عازم رفتن بھ ملكي شد كھ در نزدیكي مافلیھ ١٨٠٣در آوریل . ژوردان نپذیرفت» .فراموش كنم

در پاییز، ژرمن، علي رغم احتمال خشم و غضب ناپلئون، ھمراه . ریس خریده بوددر پنجاه كیلومتري پا
  این انتقال باخبر شد، بھ وي  كھ ناپلئون از ھنگامي. اي ییالقي در مافلیھ نقل مكان كرد خانوادة خود بھ خانھ

نستان، كھ از ك. ژرمن ترجیح داد كھ از آلمان دیدار كند. دور شدن تا دویست كیلومتري پاریس اطاعت كند
  .خشونت كنسول اول بیم داشت و از تأثر ژرمن بھ رقت درآمده بود، تصمیم گرفت ھمراه او برود

وایمار رسید اظھار   كھ بھ كنستان در طي دشواریھاي سفر ھم بھ او كمك كرد و ھم بھ كودكانش، و ھنگامي
نگارش دفتر روزنامة  ١٨٠۴ژانویة  ٢٢در . خوشحالي كرد، و بھ نوشتن كتاب تاریخ مذھب پرداخت

ایمار  بتازگي وارد و«: خصوصي خود را آغاز كرد، و با خاطري آسوده در صفحة اول آن چنین نوشت
ھایي وجود دارد، مكالماتي جدي مطابق ذوق و  اینجا كتابخانھ اینجا بمانم، زیرا در ام، و قصد دارم مدتي شده

مطالب بعد حاكي از نمو » .راي كارم آرامشي وجود دارداینكھ ب گیرد، و باالتر از ھمھ ام صورت مي سلیقھ
  :فكري اوست
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ظرافت، غرور، قدري حساسیت : كنم و آن ھم بد، ولي گوتھ را برخالف خود دیده ام كم كار مي: ژانویھ ٢٣
پس … بدني تا حد عذاب كشیدن؛ مرد عجیبي است، سیمایي زیبا دارد، و تركیبي كھ قدري خراب شده است

. روحي فرانسوي دارد، مثل فیلسوف، خونسرد و مثل شاعر، سبكروح است –یالنت حرف زدم از شام با و
  .… توان دید  است كھ در آن خوابھاي خوش مي ھر در مثل بستر گرم و نرمي… 

نقشة خود را براي تھیة یك تاریخ جھاني برایم شرح داده ] مورخ سویسي[یوھانس فن مولر : ژانویھ ٢٧
برطبق اینكھ چگونھ این سؤال را . خلقت یا عدم خلقت جھان: اي جالب پیش آمد مسئلھ] با او. […است

اگر خلقت باشد، فساد در كار است؛ اگر خلقت : آید جواب دھیم مسیر نژاد بشر بھ نظر كامًال معكوس مي
  .…نباشد، صالح 

نوع بشر و ھمة در مورد استھزاي . اثر گوتھ را دوباره خواندم» فاوست«] قسمت اول: [فوریھ ١٢
  .دھم را بر آن ترجیح مي» كاندید«یابند ولي من  آلمانھا در آن عمقي بیسابقھ مي. دانشمندان است

  .…مالقاتي با گوتھ: فوریھ ٢۶

  …شبي با شیلر: فوریھ ٢٧

شناسم كھ مثل گوتھ داراي آن ھمھ نشاط، ظرافت،  كسي را در جھان نمي. شام با شیلر و گوتھ: فوریھ ٢٨
  .سعة صدر باشدقدرت، و 

سھ ماه در كمال خوشي در . كنم ایمار را ترك مي فردا عازم الیپزیگ خواھم شد، و با تأثر و: فوریھ ٢٩
  …خواھم؟ این چھ مي ام؛ بیش از ام، كم رنج كشیده ام، در امن و امان زیستھ مطالعھ كرده: ام اینجا گذرانده 

اینجا نمانم و  چرا. …اي ھشتاد ھزار جلد كتاب استكتابخانھ دار… بھ دیدن موزة الیپزیگ رفتم: مارس ٣
  كار نكنم؟

  .ام كتاب آلماني خریده] دالر ١۵٠قریب [لویي  ۶معادل : مارس ١٠

وي مادام دوستال را در الیپزیگ بھ جاي گذاشت و براي دیدن خویشان عازم لوزان شد، و درست زماني 
، كھ مردي بسیار شریف و مھربان و پاك بود، این نكر خوب«بھ آنجا رسید كھ پدر ژرمن فوت شده بود 

سپس شتابان بھ آلمان » حاال دیگر چھ كسي دخترش را راھنمایي خواھد كرد؟. داشت مرا دوست مي
  بھ گوش او برساند؛  بازگشت تا خبر را بھ آرامي 

م سر از گریبان با او بھ كوپھ بازگشت، و آنقدر با او ماند كھ مادا. كھ این ضایعھ او را درھم خواھد شكست
  .تأثر برآورد

خواست از او جدا شود، و  مادام در آن روزھا بیش از ھمھ وقت بھ او نیاز داشت، و حال آنكھ كنستان مي
كرد  احساس مي. آزاد باشد تا كارھاي سیاسي و شخصي خود را، بدون وابستھ كردن آنھا بھ او ، تعقیب كند

در یادداشت روزانة . و در جنگ علیھ ناپلئون خراب كرده استكھ آیندة سیاسي خود را با ھمدست شدن با ا
بھ كرات متمایل بھ قطع رابطھ «: در مورد بیماري ارادة خود چنین تجزیھ وتحلیل كرده است ١٨٠۶آوریل 
در عین . دھد، روز بعد حال دیگري دارم ام، ولي ھرگاه چنین احساسي بھ من دست مي دوستال شده با مادام

باید از ھم جدا . كند دھد و در خطري دائمي گرفتارم مي احتیاطیھاي او مرا عذاب مي یھا و بيپروای حال، بي
: نویسد ماه بعد در خاطرات روزانة خود مي» .، این تنھا فرصت من براي یك زندگي آرام است… شویم

چگونھ بھ . من یا او دیوانھ است یا. انگیز داشتیم ـ كلماتي مخوف، بیمعني، بیرحم غروب، جریاني وحشت«
  » پایان خواھد رسید؟
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كنستان، مانند بسیاري از نویسندگان كھ قادر بھ دست و پنجھ نرم كردن با زندگي نیستند، متوسل بھ گفتن 
سرگذشت خود در ضمن داستاني شد كھ در آن گر چھ بھ دقت تغییر قیافھ داده بود اعترافات او آشكار 

من در خشم بود واز تردیدھاي ارادة ضعیف خویش در خود وي كھ از تسلط و مالمتھاي ژر. نمود مي
و طي صد صفحھ نخستین داستان )  ١٨٠٧ژانویة (كرد، ظرف پانزده روز  احساس عصبانیت مي

روانشناسي قرن نوزدھم را نوشت ـ داستاني كھ دقیقتر وبھتر از ھر كس موضوع را بررسي كرده ، و زن 
  .بودو مرد را مورد انتقاد شدید قرار داده 

اي و بیھدف، تعلیم و تربیت نامنظم، عشقھاي شتابزده و  داستان آدولف شرح ماجراھاي ایام جواني افسانھ
در این قسمت نوعي بدبیني جاي ایمان او را گرفتھ و باعث آزار در . سطحي و مطالعات مشتاقانة اوست

، كھ ضمن قصة النور بھ سپس داستان سرگشتگي عشقھاي نسنجیدة خود را. زندگي بیمعني او شده است
النور زني بود از طبقة اشراف كھ خانھ و شرافت و آیندة خود را فدا كرده بود تا . كند رسد، بیان مي اوج مي

دھد كھ چگونھ جامعھ ـ كھ نظم و ثبات خود را بر قوانین و  آدولف نشان مي. شود» پ « معشوقة كنت 
زدن، زني  اساس وتھمت گیرد ـ با شایعات بي ا ميعرف استوار كرده است و جلو امیال غیراجتماعي ر

ترحم او بر حال النور كھ بھ وسیلة . كند گیرد تنبیھ مي را كھ این اصول حفاظي را نادیده مي) كمتر مردي (
شود؛ یا شاید میلي پنھاني  جامھ طرد شده است، تمجید او از دلیري این زن، بسھولت مبدل بھ عشق مي

درست در زماني كھ آتش . آورد ر جھت تقویت غرور خود در او بھ وجود ميبراي تصرف زني دیگر، د
كند؛ كنت و ثروت او را ترك  شوق او سرد و در حال خاموش شدن است، آن زن خود را تسلیم او مي

  ھر چھ . كوشد كھ با مالقاتھا و پولھاي آدولف زندگي كند گیرد؛ و مي گوید؛ آپارتماني محقر مي مي

كند؛ سرانجام با  كوشد كھ از وي جدا شود؛ آن زن او را مالمت مي مي. شود كاستھ مي» قلعھ تسخیر شده
گوید، و در فقر و عدم عالقھ بھ  النور او را ترك مي. شوند پردازند و از ھم جدا مي یكدیگر بھ نزاع مي

زوانش جان پیوندد، كھ وي در میان با وي مجددًا ھنگامي بھ آن زن مي. رود زیستن، بتدریج تحلیل مي
  .سپارد مي

كنستان كوشیده بود كھ نگذارد ھویت اشخاص مجھول داستانش بھ عنوان ساكنان كوپھ برمال شود؛ وي 
قھرمان زن داستان خود را لھستاني و مطیع معرفي كرده و او را بھ صورتي جلوه داده بود كھ از یأس و 

او و نویسندة آن آشنایي داشتند، او را ھمان با وجود این، ھمة كساني كھ با كتاب . سپارد نومیدي جان مي
  .دانستند آدولف و مادام دوستال را ھمان النور مي

) برد چون غرور احتیاط را از بین مي(كنستان مدت نھ سال از انتشار كتاب خود امتناع كرد، ولي 
خواند كھ در  قسمتھایي و گاھي ھمة مطالب دستنوشتة خود را براي دوستان و عاقبت نیز براي خود ژرمن

  .پایان از حال رفت

آن زن كھ از شوھر اول خود . ھاردنبرگ، شوق و شوري پیدا كرد  كنستان، براثر بازگشت شارلوت فون
كرد، در این ھنگام رابطة قطع  جدا شده، و از وجود شوھر دوم، بھ نام ویكنت دوترتر، احساس خستگي مي

با یكدیگر ازدواج كردند، ولي ھنگامي كھ  ١٨٠٨ژوئن  ۵این دو در . شدة خود را با كنستان از سرگرفت
تا . بنژامن، براي آرام ساختن مادام دوستال، بھ حالت بردگي خود بھ كوپھ بازگشت، شارلوت بھ آلمان رفت

. كرد ، كنستان احساس آزادي نمي)١٨١١(زماني كھ مادام دوستال عاشقي بھ نام روكا بھ دست نیاورده بود 
وت بھ گوتینگن رفت و با كمك كتابخانة دانشگاه كار خود را دربارة تاریخ مذھب از وي بھ اتفاق شارل

  .از این ھنگام تا دوسال وي احتماًال خوشترین دورة عمر خود را گذرانید. سرگرفت

ازكنت دوناربون سرگذشت دقیق شكست  ١٨١٣ھنگامي كھ در ژانویة . اما خوشي با طبع او سازگار نبود
در . اش تجدید شد سیھ شنید، و نزدیك شدن سقوط ناپلئون را احساس كرد، ناآرامي دیرینھناپلئون را در رو

در زماني كھ متفقین پیروزمند » آیا ھمیشھ باید ناظر باشم؟«: اش از خود پرسیده است یادداشتھاي روزانھ
. مالقات كردراندند، كنستان بھ ھانوور رفت و در آنجا با برنادوت  ناپلئون را بھ طرف راین عقب مي
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اي تحت عنوان روحیة جھانگشایي بنویسد و  برنادوت او را مورد تشویق قرار داده از او خواست تا جزوه
در اوج  - ١٨١۴این جزوه كھ در ھانوور در ژانویة . در آن، سقوط ناپلئون را ناشي از استبداد او قلمداد كند

رھبران متفقین بھ صورت شخصیتي محبوب  انتشار یافت، كنستان را در نظر - حملة متفقین بھ فرانسھ
  ).١٨١۴آوریل (درآورد، و او بھ دنبال لشكرھاي آنان بھ امید بھبود وضع خود بھ پاریس رفت 

از آنجا كھ . اي بھ او ندارد آنگاه از سالن احیاشدة مادام دوستال بازدید كرد، و دریافت كھ وي ھیچ عالقھ
شارلوت ھم ھنوز در آلمان بود، كنستان در یادداشتھاي خود نوشت كھ عاشق مادام ركامیھ یعني زني شده 

  است كھ بكارت متزلزل 

دوبروي محرمانھ گفت كھ كوشیده است روح خود را در كنستان بھ دوك . پیش بھ باد استھزا گرفتھ بود
این زن چون از حامیان سرسخت بوربونھا بود، ھنگامي كھ . ازاي بدن ژولیت ركامیھ بھ شیطان بفروشد

ھم او بود كھ كنستان . از فرار ناپلئون از جزیرة الب و ورود او بھ كان اطالع یافت، برجان خود بیمناك شد
مارس  ۶(قیام كنند » غاصب«ورنال دوپاري از مردم فرانسھ بخواھد كھ علیھ را برآن داشت تا در ژ

. دھد، ولي حتي نام او نشان جنگ است ناپلئون وعدة صلح مي«در این مقالھ نوشتھ شده بود كھ ). ١٨١۵
مثل فردي ترسو وجبان  - در مصر و اسپانیا و روسیھ - دھد؛ با وجود این، سھ بار وعدة پیروزي مي

اي برافروختھ بود كھ گویي  ركامیھ در وجود كنستان آتشین مزاج شعلھ» .گوید ود را ترك ميلشكرھاي خ
مارس، در ژورنال ددبا اعالم داشت كھ آماده است  ١٩در . ھمة پلھا را در پشت سرش خراب خواھد كرد

) نگا(در آن شب لویي ھجدھم بھ گنت . در راه پادشاھي كھ دوباره برتخت نشستھ است جان بسپارد
گریخت؛ روز بعد ناپلئون وارد پاریس شد و كنستان خود را در سفارت آمریكا مخفي كرد؛ و تنھا پس از 

مارس، ژوزف بوناپارت بھ او  ٣٠در . صدور فرمان عفو عمومي ناپلئون از مخفیگاه خود بیرون آمد
ور پذیرفت و از او آوریل ناپلئون او را بھ حض ١۴در . اطمینان داد كھ امپراطور تمایل بھ عفو دارد

ناپلئون در این طرح تغییرات زیادي داد، و . اي را بریزد خواست كھ طرح یك قانون اساسي آزادیخواھانھ
  .گنجید كنستان از فرط افتخار در پوست نمي. سپس آن را بھ عنوان قانون اساسي دولت فرانسھ اعالم داشت

خواند، دوك دوروویگو وارد شد و  رتانس ميژوئن، ضمن آنكھ كنستان آدولف را براي ملكھ او ٢٠در 
ژوئیھ، لویي بھ تویلري بازگشت،  ٨در . گفت كھ ناپلئون دو روز قبل در واترلو شكست خورده است

مسئولیتي  پادشاه كھ او را جوان ولگرد و بي. آمیز نزد او ارسال داشت اي خاضعانھ و معذرت كنستان نامھ
ھمة . نویسد، فرمان عفوي صادر كرد كھ موجب شگفتي ھمگان شد شمرد كھ زبان فرانسھ را عالي مي مي

اي كھ بھ مادام  كنستان در نامھ. ھایي درباره او ساختند اھالي پاریس از او اجتناب كردند و طنزھا و ھجویھ
را خراب كرده است مورد عفو ] كنستان[او » كار و آینده و شھرت«ركامیھ نوشت او را بھ سبب آنكھ 

در آغاز سال . اكتبر از پاریس بیرون آمده بھ سوي بروكسل رفت، و بھ شارلوت پیوست در. قرار داد
درسپتامبر با ھمسرش . با شارلوت بھ انگلیس عزیمت كرد و او در آنجا دست بھ انتشار آدولف زد ١٨١۶

  .اي در پیش گرفت بھ پاریس بازگشت و وارد سیاست شد و كار تازه

IV - ١٨١۵-١٧۶٨: شاتوبریان   

  جواني.١

  .رنھ دوشاتوبریان در نظر معاصران فرانسوي خود بزرگترین نویسندة آن زمان بود -فرانسوا

رود، و امیل فاگھ، كھ  بھ شمار مي» مشھورترین نویسندة جدید ما « نوشت كھ وي  ١٨۴٩سنت ـ بوو در 
ر شاتوبریان عص« نوشت كھ ) بدون توجھ بھ ولتر ( ١٨٨٧نمونة دیگري از بزرگان ادب است، در حدود 

عمومًا . »شود بھ بعد محسوب مي)  ١۵۵٠حدود (  پلئیادبزرگترین دوره در تاریخ ادبیات فرانسھ از عھد 
تسلط او بر ادب فرانسھ بھ  شود؛ با این حال ، تردید نیست كھ نزدیك بودن زمان باعث جلب توجھ بیشتر مي
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گونھ كھ تفوق ولتر ناشي از غلبة  تفوق او حاكي از غلبة مذھب بر فلسفھ است، ھمان. رسد پایة ولتر مي
. اي عمر كرد كھ تولد مجدد المذھبي را بھ چشم خود ببیند آید؛ وي بھ اندازه فلسفھ بر مذھب بھ شمار مي

د و با شور و ھیجان ادامھ یابد، بتدریج حس قبول خود را از اصوًال ھر حالت فكري یا اجتماعي كھ پیش آی
آورد و بر اثر افراط بسیار نوع بشر بار دیگر احیا  دھد و حالت مخالف خود را بھ وجود مي دست مي

  .شود مي

سرباز و  ١٨٠٠از آغاز جواني تا . شود زندگي و عمر من بھ سھ پرده تقسیم مي «: شاتوبریان نوشتھ است
، در زمان كنسوال و امپراطوري ، زندگي من وقف ادبیات شد؛ ١٨١۴تا  ١٨٠٠جھانگرد بودم؛ از 

پردة چھارم و آرام » .زندگي من سیاسي بوده است)  ١٨٣٣(بازگشت خاندان بوربون تا روزگار كنوني 
اي زنده ولي  كھ ضمن آن، قھرمان سھ گانھ بھ صورت خاطره)  ١٨۴٨ـ ١٨٣۴( ود داشتھ دیگري نیز وج

  .گشت شد ولي در غبار زمان از نظر ناپدید مي لطیف ، بھ وسیلة زنان مھربان نگھداري مي

در حدود قرن یازدھم، خانوادة برین نام خود را بھ . نام من در آغاز برین بود و سپس بریان نوشتھ شد« 
ھنگامي كھ آن خانوادة مغرور  ».شدنشین شاتوبریان  در برتاني داد، و این قصر مركز بارون قصري

تقریبًا ھمھ چیز از قصر و غرور خود را از دست داد، پدر بھ آمریكا رفت، و ثروت مختصري بھ دست 
آپولین آنقدر برایش فرزند زایید كھ وي بھ صورت مردي . دوبده ازدواج كرد در بازگشت با آپولین. دآور

مادرش دردھاي . درونگرا و افسرده درآمد، و این حال بھ آخرین پسر و تنھا فرزند مشھور او انتقال یافت
سپتامبر  ۴( قبل از تولد رنھ چھارتن از كودكانش . زایمان و بیماریھا را با پرھیزگاري شدید تسكین بخشید

بعد از تولد، ھیچ مصیبتي را «وي بعدھا چنین گفت كھ . در سن ـ مالو در ساحل مانش درگذشتند) ١٧۶٨
  خواھرش لوسیل، كھ ھمیشھ مریض بود،» . دانم باالتر از بھ وجود آوردن بشر دیگري نمي

كردند و بیماري زیستن  با یكدیگر زندگي مياین دو چنان صمیمانھ  .برد مانند رنھ از بیماري زیستن رنج مي
آمد، و  مھي كھ از سوي مانش مي. چنان آنان را گرم در آمیخت كھ ھر دو را نسبت بھ ازدواج دلسرد كرد

اي ارزشمند بر جاي  افزود، ولي خاطره خورد بھ افسردگي آنھا مي امواجي كھ بر خانھ و جزیرة آنھا مي
  .نھاد

اش بھ ملكي در كومبور انتقال یافت و در نتیجھ لقب كنت را بھ دست  ت، خانوادهكھ رنھ نھ سال داش ھنگامي
این زمان او را بھ دول دو برتاني فرستادند، و كشیشاني كھ بھ او درس  در. آورد، و رنھ ملقب بھ ویكنت شد

براي او  این عده .دادند بنا بھ اصرار مادرش كوشیدند كھ در او عالقة بھ شغل كشیشي را برانگیزند مي
زمینة خوبي در تحصیالت كالسیك فراھم ساختند، بھ طوري كھ پس از چندي توانست قسمتھایي از آثار 

تصادفًا آثار ھوراس را كھ ھنوز … در سومین سال اقامتم در دول«. ھومر و گزنوفون را ترجمھ كند
جنس مخالفي كسب كردم كھ زیباییھاي ناشناختة … پاكسازي نشده بود بھ دست آوردم، و اطالعاتي دربارة 

ھم در اخالق و ھم در جسمم  ھاي جھنمي وحشت من از سایھ… شناختم از آن فقط مادر و خواھرانم را مي
در آن حالت بیگناھي، ھمچنان با طوفانھاي یك شور و ھیجان زودرس و نابھنگام و وحشتھاي . اثر گذاشت

با جنس مخالف،  ن ھیچ گونھ تماس معلومينیروي جنسي او، بدو» .كردم ناشي از خرافات مبارزه مي
تصویر زني خیالي و در حد كمال را در نظرش مجسم كرد كھ با شدتي كھ ممكن بود وي را مبدل بھ فردي 

  .منحرف كند او را بھ طرز مرموزي سرسپردة آن زن ساخت

پنھاني خود را این فكر بود كھ اضطرابات  شد، وي در آیین قرباني مقدس نزدیك مي  ھرچھ زمان نخستین
كھ آن شجاعت را در خود احساس كرد كھ بھ چنین كاري دست بزند،  ھنگامي. نزد كشیش اعتراف كند

روز «. كرد را احساس مي» شادي فرشتگان«وي در خود . كشیش مھربان او را دلداري داد و تبرئھ كرد
یھوده سعي در توصیف در مراسم عالي و ھیجان انگیزي شركت جستم كھ در كتاب روح مسیحیت ب… بعد

حضور واقعي قرباني آیینھاي مقدس در محراب در نظرم بھ ھمان اندازه آشكار بود كھ حضور . آن كردم
از فرط حمد و سجود . كردم كھ گویي فروغي در وجودم درخشیده است احساس مي… مادر در كنارم

pymansetareh@yahoo.com



وزگاران گمنام ھمیشھ در نظرم این آم خاطرة «. سھ ماه بعد كالج دول را ترك گفت» .لرزیدم برخود مي
  » .خواھد بود گرامي 

ایمان در برابرش مطرح ساخت؛ الجرم  مطالعات مبسوط وي دربارة مسائل مذھبي سؤاالتي را در مورد
در . اي بھ حرفة كشیشي ندارد شوق و ذوقش كاھش یافت، و نزد پدر و مادر اعتراف كرد كھ عالقھ

دورة دوسالة آن را طي كرده براي خدمت در گارد دریایي در  ھفدھسالگي بھ كالج رن فرستاده شد تا
، در بیست سالگي، در آنجا براي دادن امتحان در گارد دریایي حضور یافت، ١٧٨٨در . برست آماده شود

  اي وي را وحشتزده كرد كھ  ولي مناظر زندگي و انضباط در نیروي دریایي فرانسھ بھ اندازه

. حاضر شد وارد كالج دینان شود و خود را براي پیشة كشیشي آماده كندتخفیف مالمتھاي آنان بود كھ 
سرانجام با درجة افسري وارد » .خواھم دانستم چھ مي كوشیدم دفع الوقت كنم، زیرا نمي حقیقت آنكھ مي«

با او بھ شكار رفت، و ناظر سقوط باستیل . سپس او را بھ حضور لویي شانزدھم معرفي كردند. ارتش شد
انقالب ھمة مناصب و القاب و حقوق فئودالي را ملغي  ١٧٩٠اینكھ در   انقالبیون ھمراھي كرد، تا بود؛ با
كرد، رأي بھ پیوستن بھ ارتش انقالبي داد، وي از مقام خود  پس از آنكھ ھنگي كھ در آن خدمت مي. ساخت

عازم امریكا  ١٧٩١ آوریل ۴چشم پوشید، و با دارایي مختصري كھ پس از مرگ پدرش باقي مانده بود در 
این ھنگام   در«. شد، و اعالم داشت كھ خواھد كوشید راھي از شمال غربي بھ قسمت قطبي امریكا بیابد

  » .فكري آزاد و وارستھ از مذھب داشتم

بھ بالتیمور رسید؛ تا فیالدلفیا پیش رفت؛ با رئیس جمھور واشینگتن شام  ١٧٩١ژوئیة  ١١شاتوبریان در 
ھاي عظیمش خنداند؛ بھ آلبني رفت؛ راھنمایي را اجیر كرد؛ دو رأس اسب خرید، و  قشھخورد؛ او را با ن

اي بود از كوه،  مجموعھ - وي از عظمت مناظر بھ شگفتي افتاد. مغرورانھ بھ سوي غرب پیش راند
ا را این فضاھاي آزاد و زیایي طبیعي آنھا بھ نشاط درآمد، و آنھ  از. دریاچھ، و جویبار در آفتاب تابستان

خاطرات خود را نیز در یادداشتھاي . پناھگاھي براي فرار از تمدن و نگرانیھا و اضطرابات آن دانست
این كتاب زیبایي دل   .اي ثبت كرد كھ بعدھا آن را با عنوان سفر بھ آمریكا تصحیح و منتشر كرد روزانھ

  :داد انگیز سبكش را نشان مي

كند، و بدون فكر  گذرم كھ در برابرم پرواز مي اي مي مانند پرنده! تماي آزادي ابتدائي، سرانجام تو را بازیاف
اینك من بھ صورتي ھستم كھ   .آید، و ھیچ ناراحتي جز انتخاب سایة درخت ندارد و قصد بھ حركت در مي

گذرم، در  كنم؛ با فتح و پیروزي از روي آبھا مي بر طبیعت فرمانروایي مي: خداي متعال مرا آفریده است
خوانند، و جانوران  كنند، و موجودات ھوا برایم سرود مي ھا مسیر مرا دنبال مي كھ ساكنان رودخانھ حالي

آیا بر روي . كنند گویند، و جنگلھا سرھاي درختان خود را ضمن حركتم خم مي زمین بھ من تھنیت مي
س بشتابید و در پیشاني فردي از اجتماع مھر جاوداني اصل ما رغم زده شده است یا بر پیشاني من؟ پ

شھرھاي خود پنھان شوید، بروید و از قوانین ناچیز خود اطاعت كنید، نان خود را با عرق جبین بھ دست 
اي و براي فرمانروایي یكدیگر را بكشید؛ وجود خدا را  آرید، یا نان تھیدستان را غارت كنید؛ بھ خاطر كلمھ

بپرستید؛ اما من در تنھایي بھ سرگشتگي خود ادامھ  مورد تردید قرار دھید، یا او را بھ صورتھاي خرافاتي
شود؛ حتي یك رشتھ از افكار من در زنجیر نخواھد ماند؛ مثل  دھم؛ حتي جلو یك ضربان قلبم گرفتھ نمي مي

طبیعت آزاد خواھم بود؛ ھیچ فرمانروایي نخواھم داشت جز كسي كھ شعلة خورشیدھا را برافروخت، و با 
  . ھ گردش درآوردیك ضربة دست افالك را ب

آزادي، طبیعت، عالقھ بھ ھمھ : خورد این عبارت ھمة اركان و اجزاي نھضت رمانتیك بھ چشم مي  در
اعتناھي بھ شھرھا و مبارزة بشر با بشر براي نان یا قدرت؛ طرد كفر و خرافات؛  موجودات زنده؛ بي

  پرستش خدا در طبیعت؛ فرار 

ایمان مذھبي خود را از دست بدھد یا بسیاري از توصیفھایش تخیلي   لحاظ ادبیات، مھم نبود كھ شاتوبریان
باشد نھ واقعي، یا صدھا اشتباه، اغراق، یا مطالب غیرممكن، بھ وسیلة منتقدان فرانسوي یا امریكایي، در 
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را بھ  -و ھم قلب بسیاري از مردان - خورد قلب زنان اینجا بھ چشم مي  اش كشف شود؛ نثري كھ در سفرنامھ
این حد شیوا و زیبا نبوده، و طبیعت آن   پیر تا- طپش انداخت؛ نثر فرانسھ از زمان روسو یا برناردن دوسن

نھضت رمانتیك اینك در انتظار آن بود كھ . آمد این قدر بیھوده بھ نظر نمي جالل و شكوه را نداشت، و تمدن 
وي مؤثر و قاطع، بھ عنوان فرمانرواي بھشت و مظھر دانایي جلوه كند، و فردا امریكایي سرخپوستي بھ نح

شاتوبریان اندكي بعد، یكي را در آتاال و رنھ، . مذھب بھ منزلة مادر اخالق و ھنر و رستگاري معرفي شود
  .و دیگري را در روح مسیحیت نشان داد

مند شد، بھ  آننداگا بھره ھندیشمردگانایالت نیویورك گذشت، از مھمان نوازي بعضي از  شاعر جھانگرد از
روز دیگر، . صورت بدوي در مجاورت آبشار نیاگارا روي زمین خوابید، و غرش كر كننده آب را شنید

اشتیاقي بي اراده داشتم كھ خود را در آغوش «: ایستاده بود، گفت كھ محسور در كنار رودخانة خروشاني
اي بزحمت پائین رفت و  ؛ و چون مشتاق تماشاي آبشارھا از پایین بود، از سراشیبي صخره»امواج بیندازم

ھندیشمردگان او را باال كشیدند و بھ جاي امني . پایش غلتید و افتاد و یكي از بازوانش شكست و بیھوش شد
آمد، از رؤیاي خویش در مورد كشف یك راه شمال غربي دست برداشت، بھ  پس از آنكھ بھ ھوش. بردند

گوید كھ  وي مي. شود مشكوك مي این نقطھ سفرنامھ كمي در . طرف جنوب رفت و بھ رودخانة اوھایو رسید
این رودخانھ نیز تا خلیج مكزیك و از آنجا پس طي  بھ دنبال رودخانة اوھایو تا میسي سیپي و بھ دنبال 

منتقدان با مقایسة مسافتھا و . كیلومتر راه و گذشتن از روي دھھا كوه تا فلوریدا پیش رفتھ استصدھا 
وسایط نقلیھ و زمان، قصة او را باورنكردني دانستھ، و شرح زیا و گیایي را كھ داده است كامًال برخالف 

ي را كامًال تغییر داده، اند؛ اما گذشت یك قرن ممكن است طبیعت وحش جانوران و گیاھان آن مناطق شمرده
  .و حتي بر اثر كشاورزي و استخراج معدن صورت زمین را نیز عوض كرده باشد

پس از مدتي اقامت نزد ھندیشمردگان سمینول، شاتوبریان بھ سوي شمال غربي و بھ طرف سرزمین 
انگلیسي از فرار  در آنجا بود كھ در یك روزنامة. ایلینوي كنوني در آن قرار دارد ایالت چیلیكوت رفت كھ

آگاه شد، و احساس ناراحتي كرد كھ ممكن است جان آن پادشاه ) ١٧٩١ژوئن  ٢٢(لویي شانزدھم بھ وارن 
بھ فرانسھ بازگرد؛ و بي درنگ بھ سفر خود : بھ خود گفتم«. اسیر ھر روز در معرض خطر قرار گیرد

  بازگشت، در ، پس از نھ ماه غیبت، بھ فرانسھ ١٧٩٢ژانویة  ٢در » .خاتمھ دادم

  تكامل -٢

شاتوبریان تقریبًا ھمة سرمایة خود را از دست داده، و در كشوري كھ مخالف ویكنتھا بود و بھ طرف جنگ 
خواھرانش بھ او توصیھ كردند كھ بھ . رفت، متحیر و متزلزل مانده بود و كشتارھاي ماه سپتامبر پیش مي

تند بھ نام سلست بویسون دوالویني، كھ ثروت خاطر پول ازدواج كند، و عروسي ھفدھسالھ برایش یاف
سلست محجوب در ھمة تغییرات . با یكدیگر ازدواج كردند ١٧٩٢فوریة  ٢١این دو در   .متوسطي داشت

ھاي بسیار شوھر، و ھمچنین ده سال كشمكش وي با ناپلئون كھ مورد ستایش  احوال و با وجود معشوقھ
سپس بھ پاریس رفتند تا نزد . عد بود كھ رنھ عاشق او شدسلست بود بھ رنھ وفادار ماند، و سالھا ب
قسمتي از ثروت زنش كھ در اوراق قرضة كلیسا سرمایھ گذاري . خواھرانش لوسیل و ژولي زندگي كنند

شده بود ضمن مصادرة امالك كلیسا بھ وسیلة دولت انقالبي از دست رفت؛ قسمت دیگر را رنھ در 
  . ھا بر باد داد قمارخانھ

مھاجران فرانسوي ھنگي جھت پیوستن بھ اتریش و . آوریل مجلس مقنن بھ اتریش اعالن جنگ داد ٢٠در 
خود را . این كار است شاتوبریان اگر چھ كامًال مطمئن نبود كھ مایل بھ . براي سركوبي انقالب تشكیل دادند

یس یعني شھري آنگاه ھمسر و خواھرانش را در پار. موظف بھ پیوستن بھ اشراف ھم طبقة خود دانست
گذاشت كھ بزودي صدھا تن از اشراف را زنداني و قتل عام كرد؛ بھ كوبلنتس رفت، در ارتش مھاجران 

چون رانش زخم ). ١٧٩٢اول سپتامبر (نامنویسي كرد، و در محاصرة بیھودة تیونویل شركت جست 
از طریق فرانسة مسلح بھ توانست  اینكھ نمي برداشتھ بود، با افتخار از خدمت ارتش معاف شد و نظر بھ 

pymansetareh@yahoo.com



بیشتر راه را پیاده طي كرد؛ بھ جزیرة جرزي راه یافت، بھ  - ھمسرش بپیوندد، بھ طرف اوستاند روانھ شد
  .بھ انگلیس گریخت ١٧٩٣وسیلة یكي از عموھایش پرستاري شد و تندرستي خود را باز یافت، و در مھ 

آب و ھواي بیمار خیزي كھ گرفتار آن بودم، و «در آنجا بود كھ با فقر و فاقھ آشنا شد و ، علي رغم 
اي  وي از پذیرفتن اعانھ. ، آن را بخوبي تحمل كرد»پروردم خیاالت رمانتیكي كھ در بارة آزادي در سر مي

داد امتناع ورزید، و با تعلیم خصوصي زبان فرانسھ و با زیستن در  كھ دولت انگلیس بھ مھاجران مي
آیوز شد كھ در مقابل عشق او   عاشق یكي از شاگردان بھ نام شارلت. دروزي زندگي كر اي شبانھ مدرسھ

پدر و مادرش بھ او پیشنھاد كردند كھ با شارلت ازدواج كند، ولي او مجبور . عكس العمل مناسبي نشان داد
دراین ضمن خبر رسید كھ زن و مادر و خواھرانش در فرانسھ زنداني . شد كھ بھ داشتن ھمسر اعتراف كند

آوریل  ٢٢این زن بود در  اند؛ برادر بزرگش، زنش و مالزرب كھ مردي قھرمان و پدر بزرگ  بودهشده 
ھمسر خود او و خواھرانش تنھا در پایان دورة وحشت با سقوط . در زیر گیوتین جان سپرده بودند ١٧٩۴

  .روبسپیر رھا شدند

 ٢٣٨٣آغاز كرد بھ نام ناچز، و در  این مدت در انگلیس حماسة عظیم منثوري را در طي . كھ نویسنده شود
  .صفحة آن، رؤیاھاي رمانتیك و ستایش خود را از ھندیشمردگان آمریكایي شرح داد

تحت عنوان مقالة ) ١٧٩٧(از آنجا كھ مایل بود بھ عنوان فیلسوف شھرت یابد، در لندن كتابي منتشر كرد 
این اثر كھ از لحاظ نظم ضعیف، ولي از لحاظ  . تاریخي، سیاسي، و اخالقي دربارة انقالبھاي قدیم و جدید

شاتو بریان . رفت بھ شمار مي افكار گردآوري شده غني بود، براي جواني بیست و نھسالھ كار قابل توجھي
دھد كھ از  عقیده داشت كھ انقالبات بھ منزلة طغیانھاي ادواري است و ھمیشھ یك منحني را تشكیل مي

مثال، یونانیان پادشاھان خود را . گردد شود و از طریق ھرج و مرج بھ استبداد منتھي مي شورش آغاز مي
پس تسلیم اسكندر شدند؛ رومیھا نیز شاه خود را خلع كردند، حكومتھاي جمھوري تشكیل دادند، و س

این مورد نیز، دو سال قبل  برانداختند، یك جمھوري تشكیل دادند و سپس مطیع و منقاد قیصرھا شدند؛ در 
اي است یا  تاریخ بھ منزلة دایره. این وضع را دربارة ناپلئون پیش بیني كرد از ھجدھم برومر، شاتوبریان 

دھد؛ صفات  را نو جلوه مي دایره، با حواشي و تعلیقاتي اضافي كھ چیز قدیميصورت بزرگ شدة ھمان 
پیشرفت واقعي وجود ندارد؛ علم افزایش . ماند خوب و بد افراد علي رغم چنان تحوالت عظیم باقي مي

» كمال نامحدود بشر«ایمان عصر روشنگري بھ  .كنند یابد، ولي فقط براي خدمت غرایزي كھ تغییر نمي مي
عصر ) اي كھ بیشتر خوانندگان را تكان داد نتیجھ(این  با وجود . اي بیش نیست ر باطل كودكانھتصو

روشنگري موفق بھ تحلیل بردن مسیحیت شده بود؛ احتمال ندارد كھ مذھب روزگار جواني ھرگز بتواند 
ین مسیحیت پس چھ مذھبي جانش. خود را از تأثیر آن قرن صلحھاي سیاسي و جنگھاي روشنفكرانھ برھاند

آشوب عقالني و سیاسي، تمدن اروپایي را تحلیل ). بھ عقیدة آن شكاك جوان(خواھد شد؟ شاید ھیچ مذھبي 
كھ امروزه  خواھد برد، و آن را بھ روزگار بربریت كھ از آن خارج شده بود بازخواھد گرداند؛ اقوامي

ھند گذشت، و بھ نوبة خود بھ بربریت وحشي اند بھ تمدن خواھند رسید، از عظمتھا و انقالبات متوالي خوا
  . سقوط خواھند كرد

گفتند اشرافیت و مذھب یا  اي را كھ مي این كتاب باعث شھرت شاتوبریان در محافل مھاجران شد، ولي عده
این انتقادات اثر خود را در  . باید با ھم باشند یا در صورت جدایي، از بین بروند بھ وحشت انداخت

اي از  این ھنگام نامھ در .ھاد، زیرا آثار متأخرش بیشتر در دفاع از ھمین اصل بودشاتوبریان بھ جاي ن
این نامھ شاعر را سخت تكان داد  . نوشتھ شده بود ١٨٩٨خواھرش ژولي از پاریس رسید كھ در اول ژوئیة 

  :و در اندوھي عمیق فرو برد

كھ چقدر باعث اشگریزي مادر دانید  نمي. …دوست عزیز، ھم اكنون بھترین مادر را از دست دادیم
این اشتباھات در نظر كساني كھ نھ تنھا مدعي پرھیزكاري بلكھ اھل استداللند   اید، و چقدر گرامیمان شده

كرد كھ چشمانتان را باز كنید، و شما را بر آن  این قول بھ شما كمك مي  اطالع از -مایة تأسف است
  داشت كھ دست از نویسندگي بردارید؛  مي
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خدا از دعاھاي ما بھ رقت درآید و بھ ما اجازه دھد كھ بھ یكدیگر بپیوندیم، شما در میان ما تمام  و اگر
  . توانیم داشتھ باشیم خواھید یافت سعادتي را كھ در روي زمین مي

اینكھ خواھرش ژولي  اي دیگر ھمراه آن بود حاكي از  این نامھ را دریافت داشت نامھ كھ شاتوبریان  ھنگامي
این پیامھا  وي در مقدمة كتاب روح مسیحیت تغییر كاملي را كھ در كتاب آمده ناشي از . رگذشتھ استنیز د

اي بھ من وارد آورد؛  این مرگي كھ براي تعبیر مرگ بھ كار رفت، ضربھ این دو آوا از گور، «: داند مي
  ».ایمان آوردم گریستم و. …عیسوي شدم

این تغییر  عر دستخوش شك و تردید شود، ولي باید قبول كرد كھ این اعترافات شا ممكن است خواننده از 
احتماًال شاتوبریان، كھ در وجودش جنبة . ناگھاني و ھیجان انگیز با صداقت و صمیمیت قرین بوده است

ایماني بھ عیسویت گرایید  فیلسوفي ھرگز از جنبة شاعري متمایز نبود، فرایندي را كھ تحت تأثیر آن از بي
اینجا عیسویت را نخست زیبا، سپس اخالقًا مفید، و سرانجام، با وجود  در . ھ نسبت داده استبھ یك لحظ

در سالھاي آخر قرن ھجدھم، شاتوبریان . دانستھ است نقایص آن، سزاوار توجھ شخصي و حمایت عمومي
اي وي بر. ھایي قرار گرفت كھ از سوي دوستش لوئي دوفونتان دریافت داشتھ بود تحت تأثیر نامھ

شاتوبریان فساد اخالقي رایج در فرانسھ را در آن روزگار شرح داده، و عالقة روزافزون مردم را بھ 
این اشتیاق موجب  فونتان عقیده داشت كھ بزودي . بازگشت بھ كلیساھا و كشیشان خودشان یادآور شده بود

  .برقراري مذھب كاتولیك خواھد شد

ت باشد، و بر آن شد تا در دفاع از مسیحیت مطالبي نھ با شاتوبریان تصمیم گرفت كھ سخنگوي آن نھض
ھاي شیرین و  مھم نبود كھ آن قصھ. و فلسفي، بلكھ با اصطالحات اخالقي و ھنري بنویسد عبارات علمي

اي بود تا تاریخي؛ در ھر حال، باعث  گفتند بیشتر داراي جنبة افسانھ دلفریبي كھ در جواني بھ ما مي
موسي كھ نظم اجتماعي ما، و بنابراین تمدن » احكام عشره«اي ما را با  د، و تا اندازهش شیفتگي و الھام مي

اگر اعتقاداتي را كھ بھ مردم كمك كرده است تا . داد مسیحي، بر پایة آن بنا نھاده شده بود وفق مي
ا متحمل ھاي غیر اجتماعي خود را كنترل كنند و ستمگري، بدي، رنج، و مرگ غیر قابل اجتناب ر انگیزه

ایم؟ شاتوبریان در آخرین خاطرات خود ھم  آیا مرتكب بزرگترین جنایات نشده  شوند از آنان بگیریم
كند كھ بھ  روح من مرا متمایل بھ این مي«: تردیدھاي خود را بیان كرده و ھم ایمانش را شرح داده است

با چشم  - ، مردمان، پادشاھان راعظمت، بدبختي - ھیچ چیز، حتي خودم، عقیده نداشتھ باشم، و ھمھ چیز را
دھد كھ تسلیم آنچھ  این، بر روح من غریزة تعقل مستولي است، و بھ آن دستور مي حقارت بنگرم؛ با وجود 
  » .مذھب، عدالت، انسانیت، برابري، آزادي، و افتخار: كھ ظاھرًا زیباست بشود

  فونتان مورد محبت كنسول . بازگردد فونتان از شاتوبریان دعوت كرد كھ بھ فرانسھ ١٨٠٠در اوایل سال 

آیین كاتولیك بود؛ كتاب خوبي دربارة مزایاي عیسویت ممكن بود بھ او كمك كند كھ با   نیز در فكر برقراري
  .ھاي اجتناب ناپذیر ژاكوبنھا بھ مقابلھ بپردازد طعنھ

ادبي  بھ انجمني  فونتان او را. ، شاتوبریان بھ ھمسر خود و لوسیل در پاریس پیوست١٨٠٠مة  ١۶در 
- این زن نحیف ولي زیبا دختر كنت آرمان . شد معرفي كرد كھ در خانة كنتس پولین دوبومون تشكیل مي

وي پس . مارك دومونمورن وزیر سابق امور خارجة لویي شانزدھم بود كھ بعد در زیر گیوتین جان سپرد
بنا بھ تشویق او بود كھ شاتوبریان كتاب  این زن و در خانة ییالقي . از مدت كوتاھي معشوقة شاتوبریان شد

وي زمان را براي انتشار كامل كتابي كھ شكاكیت رایج در محافل . روح مسیحیت را بھ پایان رساند
اي از آن را در صد صفحھ تحت عنوان  خالصھ ١٨٠١دانست؛ ولي در  فرھنگي مخالفي بود مساعد نمي

این خالصھ  . شق رمانتیك در پاریس منتشر ساختاي دربارة فضیلت عیسویت و ع شرح مختصر و ساده
بي درنگ او را بھ صورت نقل محافل ادبي فرانسھ و معبود زنان و فرزند محبوب كلیساي احیا شده 

  .درآورد
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صحنھ نخستین در لویزیانا ترتیب شده است كھ . وي آن را آتاال، یا عشقھاي دو نفر وحشي در بیابان نامید
مردگان ناچز بود؛ قصھ گو، رئیس قبیلة شاكتاس است كھ مردي است سالخورده در آن ھنگام مسكن ھندیش

كند كھ در جواني بھ دست قبیلة مخالف افتاد و محكوم بھ سوختن شد، ولي بھ  شاكتاس حكایت مي. و نابینا
این دو از طریق باتالقھا و جنگلھا، كوھھا و  . اي سرخپوست بود نجات یافت وسیلة آتاال كھ دوشیزه

شوند؛  و بر اثر خطرھاي مشترك، دلباختة یكدیگر مي گریزند؛ در نتیجة مجالست و ھمدمي یبارھا ميجو
پذیرد، زیرا عھد كرده است كھ بكارت خود را تا  آید، ولي آن دختر نمي شاكتاس درصدد ازدواج با او بر مي

شود كھ  وي متذكر مي. ندكن سپس با یك مبلغ مذھبي پیر مالقات مي. ابد بھ خاطر مادر محتضرش حفظ كند
ترتیب با مسخره كردن عشق و  عشق نوعي سرمستي است، و ازدواج سرنوشتي بدتر از مرگ؛ و، بدین

آتاال كھ میان مذھب و میل جنسي گرفتار است، مشكل خود . كند ازدواج، از پرھیزگاري دختر حمایت مي
دھد كھ  آن مبلغ مذھبي بھ وي تذكر مي شود، ولي شاكتاس پریشان خاطر مي. كند را با خوردن زھر حل مي

  :اي از زندگي است مرگ، نجات فرخنده

ام كھ از رؤیاھاي سعادت فریب  ھرگز مردي را ندیده… این ھمھ سال كھ عمر كرده ام، علي رغم «
روحي كھ بھ ظاھر بسیار آرام است بھ . نھاني نداشتھ باشد نخورده، و ھیچ قلبي را نیافتھ ام كھ زخمي

آید، ولي وقتي كھ بھ عمق  سطح آنھا بھ نظر آرام و پاك مي: فلوریدا شباھت دارد ساواناھايچاھھاي طبیعي 
  » .كند بینید كھ از آب چاه تغذیھ مي كنید، تمساح بزرگي را مي آنھا نگاه مي

  توصیف شاتوبریان از مراسم تدفین آتاال و دست بھ دست ھم دادن كشیش و كافر براي 

pymansetareh@yahoo.com



پوشاندن جسد او با خاك از زیباترین قطعات ادبیات رمانتیك است؛ ھمچنین موضوع یكي از تابلوھاي 
بھ  ١٨٠٨از اھالي پاریس را در  تریوزون، كھ نیمي- بزرگ دورة ناپلئون شد بھ نام تدفین آتاال، اثر ژیروده

شدید بود كھ مانع برانگیختن اي  ھنوز سنن كالسیك بھ اندازه ١٨٠١ولي در فرانسھ سال . گریھ انداخت
بسیاري از آنان بھ عبارات آراستھ بھ صنایع بدیعي آن لبخند . تحسین كامل منتقدان براي آن داستان شد

اینكھ از عشق و مذھب و مرگ براي تھییج قلبھاي شكستھ یا جوان استفاده شده، و طبیعت با  زدند؛ و از  مي
اي  اما عده. گرفتند ایراد مي ت و آالم بشري بھ كار گرفتھ شده حاالت مختلف آن بھ عنوان چیزي مالزم لذا

دیگر از كلمات ساده، آھنگ موزون، از صداھا، شكلھا، و رنگھاي زیاوگیا، از كوھھا و جنگلھا و 
كردند و جمع كثیري از خوانندگان از آنھا  ساخت، تمجید مي جویبارھایي كھ زمینة زندة داستان را فراھم مي

ناپلئون قصد داشت با . اینك فرانسھ براي شنیدن ستایش از مذھب و پاكدامني مساعد بود . دبردن لذت مي
.ظاھرًا فرصت مناسبي براي انتشار روح مسیحیت پیش آمده بود. كلیسا آشتي كند

  »روح مسیحیت« -٣

 ١٨۶۵ر ژول لومتر د. و در ھفتة اعالم كنكوردا انتشار یافت ١٨٠٢آوریل  ١۴این كتاب در پنج جلد در 
توانم داوري كنم، كتاب روح مسیحیت بزرگترین توفیق در تاریخ ادب فرانسھ  تا آنجا كھ مي«: نوشتھ است

اي  اي كھ در روزنامة مونیتور انتشار داد نسبت بھ آن كتاب نظر مساعد و دوستانھ فونتان در مقالھ» .بود
انتشار یافت كھ بھ ناپلئون اھدا شده  ١٨٠٣از آن در  چاپ دومي. ابراز داشت و آن را جزء آثار عالي شمرد

از آن لحظھ بھ بعد، مؤلف احساس كرد كھ بوناپارت تنھا مرد عصر است كھ خود باید بر او تفوق . بود
  .یابد

باشند،  بھ معناي روح مي Genieاست كھ كلمھ  Le Genie de Christianlsmeاین كتاب  عنوان اصلي 
اینجا  ان جنبة مشخص و روح خالق ذاتي مذھبي است، و در ولي داراي یك معني اصطالحي بھ عنو

شاتوبریان . ایجاد كرده و پرورش داده بود مقصود مذھبي است كھ تمدن اروپاي بعد از یونان و روم را 
این طریق خط بطالن بكشد كھ ثابت كند در مسیحیت  قصد داشت كھ بر عصر روشنگري قرن ھجدھم از 

ھاي مختلف داده  نیازھا و غمھاي بشر وجود دارد، آن قدر بھ ھنر انگیزهآن قدر حسن تفاھم نسبت بھ 
گیرد كھ ھمة پرسشھاي مربوط بھ  شود، و آن قدر اخالق شخصي و نظم اجتماعي مورد تأیید قرار مي مي

آیا   :این باشد كھ پرسش واقعي باید . شوند اعتبار اصول و سنتھاي كلیسایي در درجة دوم اھمیت واقع مي
  یت یك تكیھ گاه بیكران الینفك، و اجتناب ناپذیر تمدن غرب ھست یانھ؟مسیح

اگر كسي فكري منطقي تر از فكر شاتوبریان داشت، ممكن بود نخست بھ شرح فساد اخالقي و اجتماعي و 
  سیاسي فرانسة انقالبي بپردازد كھ از آیین كاتولیك جدا شده بود و سیماي آن 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  موزة سن مالو). ١٨٠٩(اتو بریان فرانسوا ـ رنھ دوش: ژیروده

ولي شاتوبریان مردي احساساتي و عاطفي بود، و شاید حق داشت چنین فرض كند كھ اكثر . را توصیف كند
فرانسویان، از زن و مرد، بیشتر بھ او شباھت داشتند تا بھ ولتر و سایر فیلسوفاني كھ آنقدر زحمت كشیده 

خواند، و بھ  شاتوبریان خود را ضد فیلسوف مي» .رھم بشكنندد«یك مذھب مستبد را » رسوایي«بودند كھ 
داد و مادام دوستال را كھ از  عكس العمل نشان مي) خردگرایي(مراتب بیش از روسو علیھ راسیونالیسم 

این رو با استعداد از احساس و عاطفھ شروع  از . گرفت كرد بھ باد انتقاد مي عصر روشنگري دفاع مي
  .ت تا پس از آنكھ احساس راه را باز كرد، بھ راه بیفتدكرد، و خرد را گذاش

خداوند بھ عنوان پدر و : آیین كاتولیك یعني تثلیث بیان داشت  ایمان خود را بھ رمز اساسي وي در آغاز، 
. القدس روشنگر و پاك كننده از گناه آفریننده، خداوند بھ عنوان پسر و نجات دھنده، و خداوند بھ عنوان روح

ایمان بھ خدایي باھوش، زندگي بھ صورت   جا نباید نگران اعتبار موضوع بود؛ مھم آن است كھ بدوناین  در
شود؛ ازدواج جنبة شركتي سست بنیاد و  كشمكشي بیرحمانھ درخواھد آمد؛ گناه و تقصیر غیرقابل عفو مي

گ رنج و عذابي آید؛ و مر گیرد؛ پیري بھ صورت از ھم پاشیدگي غم انگیزي در مي متزلزل بھ خود مي
غسل تعمید، توبھ، آیین قرباني مقدس، تأیید، ازدواج، تدھین - آیینھاي مقدس. شود مكروه و اجتناب ناپذیر مي

مراحل رشد و نمو دشوار و مرگ و فناي نفرت انگیز بشر را بھ صورت مراحل -نھائي، رتبھ بخشان
تشریفاتي و قرو  ایت كشیشان و مراسميآورد، كھ ھر كدام از آنھا با ھد پیشرفتة تكاملي روحاني در مي

اي نیرومند و مطمئن و متشكل از افرادي  یابد؛ ھمچنین خرد ناچیز را، با عضویت در جامعھ كمالي مي
گناه و شفاعتگر، و خداي عاقل و  كند كھ بھ عیساي نجاتبخش و دوست داشتني، و مریم بي مؤمن، تقویت مي

ایمان، بشر از بدترین عذابھا كھ بیھوده بودن در  این  با . ن دارندایما قادر و ناظر و بخشاینده و بخشنده
  .یابد جھاني بیھوده است نجات مي
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دھد مقایسھ  كنند با آنچھ كھ مسیحیت تعلیم مي شاتوبریان سپس فضایلي را كھ فیلسوفان كافر توصیھ مي
ت فرد مھم است؛ از طرف كھ ھمگي از لحاظ پیشرف –از یك طرف، بردباري، اعتدال، و احتیاط : كند مي

اي كھ زندگي را عالي، و پیوستگي اجتماعي را مستحكم، و مرگ  عقیده –ایمان، امید، و دستگیري  دیگر، 
شاتوبریان نظریة فیلسوفان را دربارة تاریخ كھ عبارت از كشمكش و شكست . شمارد را رستاخیزي مي

گوید كھ مسیحیان تاریخ را بھ  كند، و مي مي افراد و گروھھاست با نظریة مسیحان دربارة تاریخ مقایسھ
باشد كھ از  دانند كھ مربوط بھ طبیعت بشري مي منزلة كوشش بشر براي جلوگیري از گناھكاري ذاتي مي

اینكھ  تا  دارند ميایمان داشتھ باشیم كھ آسمانھا عظمت خداوند را اعالم   پس بھتر است كھ. اصل شریر است
  توان  و چگونھ مي. بگوییم آنھا تراكمھاي تصادفي صخره و غبار، پایدار ولي بیمعني، زیبا ولي گنگند

زیبایي بیشتر پرندگان و بسیاري از چارپایان را دید و احساس نكرد كھ در نمو سریع و شكلھاي دلفریبشان 
  وجود دارد؟ نوعي الوھیت

اصول اخالقي ما باید بھ تصویب خداوند برسد، : در مورد اخالق، قضیھ در نظر شاتوبریان روشن بود
ھیچ اصولي كھ واقعًا اساسي بشري داشتھ باشد . وگرنھ در برابر طبیعت بشر درھم فرو خواھد ریخت

ترس از خدا آغاز تمدن  داراي آن قدرت كافي نیست كھ غرایز غیر اجتماعي را تحت كنترل قرار دھد؛
این عشق باید بھ وسیلة پدران و مادران  این، آن ترس و  گذشتھ از . است، و عشق بھ خداوند ھدف اخالقیات

پدران و مادراني كھ خدایي ندارند، آموزگاراني كھ مورد . و كشیشان از نسلي بھ نسلي دیگر انتقال یابد
اھند دید كھ خودخواھي و ھیجان و حرص، كھ از لحاظ حمایت كشیشان و داراي عقیدة مذھبي نیستند خو

اگر آینده و جھاني دیگر نباشد «سرانجام، . ابتكار نامحدود است، نیرومندتر از كلمات غیر ملھم آنھاست
جھان دیگري باید باشد كھ پاداش مشقات پرھیزگاري بر روي زمین را » اخالقیاتي ھم وجود نخواھد داشت

  .بدھد

مرھون حمایت آن؛ از  –تقریبًا بھ كلي مرھون كلیساي كاتولیك است ) بھ عقیدة شاتوبریان(تمدن اروپایي 
خانواده و مدرسھ؛ از تعلیم فضایل مسیحیت؛ از جلوگیري از خرافات و ارشاد مردم؛ از فرایند شفابخش 

قرون وسطي عاقالنھ از تعقیب  ھنرمندان. توبھ نزد كشیش؛ از الھام بخشیدن بھ ادبیات و ھنر و تشویق آنھا
اند، و در كلیساھاي جامع بھ سبك گوتیك نوعي  بدون نقشة حقیقت بھ خاطر خلق زیبایي چشم پوشیده

روم مزایاي بسیاري براي فكر و ذھن  ادبیات یونان و. بود پارتنونمعماري بھ وجود آوردند كھ برتر از 
كتاب مقدس از آثار ھومر بزرگتر است؛ پیامبران . كند دارد، ولي انسان را گرفتار محظورات اخالقي مي

اي از لحاظ لطافت و تأثیر با زندگي و تعلیمات عیسي قابل مقایسھ  الھامبخش تر از فیلسوفانند؛ و چھ افسانھ
  است؟

شد كھ، بر اثر زیاده رویھاي انقالب یا  سیحیت تنھا مورد توجھ كساني واقع ميظاھرًا كتابي مانند روح م
این رو ژوبر فیلسوف، دوست  از . ایمان آوردن را داشتند دشواریھاي زندگي، از لحاظ احساسات آمادگي

ب جوید از دست دنیاي انقالبي، كھ تحمل آن بھ سب گفت كھ در آیین كاتولیك پناھگاھي مي شاتوبریان، مي
این حكمت كودكانھ در مورد علل غایي لبخند  چنان خوانندگاني شاید بھ . وحشتناك بودنش دشوار است

علي رغم بیرحمي، دربارة آنھا، . …آواز پرندگان صریحًا براي گوشھاي ما خلق شده است«زدند كھ  مي
  اما آن » .جرا كنندكنند، زیرا مجبورند كھ فرامین خداوند را ا باز از محسور ساختن ما خودداري نمي

پوشیدند، یا بیم مالتوس را از افزایش جمعیت، براي دفاع از تجرد  چشم مي» تثلیت«براي بیان  رحمت
د داشت؛ حتي طبیعت، اگر پس اگر چھ دالیل كتاب گاھي ضعیف بود، لطف زیا. گرفتند كشیشان، نادیده مي

  .شد داد، شاد مي از زمین لرزه، سیل، یا طوفان، نداي شاتوبریان را دربارة زیبایي خود گوش مي

شده و  تا اواخر عمر نھ براي توبھ حاضر مي ١٨٠١شود كھ از  آیا شاتوبریان واقعًا ایمان داشت؟ گفتھ مي
سیسموندي . تقاضاي كلیساي كاتولیك از پیروانش بود كھ حداقل -كرده در آیین قرباني مقدس شركت مي  نھ

  :گوید انجام داده است چنین مي ١٨١٣اي كھ با او در دربارة مكالمھ
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این عالئم فساد را با   دید، و شاتو بریان انحطاط جھاني مذھب را ھم در اروپا و ھم در آسیا بھ چشم مي
گرفت كھ  این موضوع چنین نتیجھ مي  وي از .…كرد عالئم فساد شركت در روزگار یولیانوس مقایسھ مي

. …از دیدن روحیة آزاد او بھ شگفتي افتادم. ملتھاي اروپا ھمراه با مذھبشان از میان خواھند رفت
براي نگاھداري كشور الزم ] مذھب[وي اعتقاد داشت كھ … گفت؟ شاتوبریان دربارة مذھب سخن مي

  .ایمان داشتھ باشند  فند كھكرد كھ ھم خود او ھم دیگران موظ است؛ فكر مي

وي از آن بدبیني عھد . عجبي نیست كھ وي طي شصت سال، چنان بار تردید پنھاني را حمل كرده باشد
بایستي متولد  نمي«: گفت در زمان پیري مي. شباب كھ آن را در رنھ شرح داده است ھرگز رھایي نیافت

  ».شده باشم

  »رنھ«- ۴

را ) اگر نھ صدقھ(ایمان و امید   تیك در زمینة مذھبي بود، و بازگشتروح مسیحیت بیان عمدة نھضت رمان
كرد؛ و موجب احیاي معماري گوتیك در فرانسھ  داد؛ از شعر و ھنر قرون وسطایي تمجید مي نشان مي

این تعریف چھل   .، در پنج مجلد آن، نھ تنھا آتاال بلكھ رنھ نیز گنجانیده شده بود١٨٠۵تا سال . شد مي
كنندة یأس و نومیدي مھاجران و حاكي از شیفتگي جواني شاتوبریان بھ  از بدبیني، منعكساي  صفحھ

  .اثر مزبور بھ صورت منبع و معیار ھزاران نالة نومیدي خوش الحان درآمد. خواھرانش بود

رنھ یك جوان فرانسوي اشرافي است كھ از فرانسھ گریختھ و، بھ امید فراموش كردن عشقي غیر مجاز، بھ 
گوید،  اش، شاكتاس، پس از آنكھ قصة آتاال را براي او مي پدر خوانده. لة سرخپوست ناچز پیوستھ استقبی

  در حضور پدرم «: دارد كھ قصة خود را بگوید وي را برآن مي

   

   

   

   

» .كردم آزرد؛ و تنھا نزد خواھر محبوبم آملي احساس راحتي و رضایت مي حجب و آزرم مرا مي
كشد، براي تسكین خاطر خود را در میان جمعیت  كھ فھمید عشقش بھ خواھرش بھ جاي باریكي مي ھنگامي

ت و از خدا نشس انداخت؛ گاھي ساعتھا در كلیسایي خلوت مي» كھ بیابان وسیعي از آدم بود« -شھر پاریس 
در میان كوھھا و دشتھا خواستار تنھایي و . خواست كھ او را از خیانت عشقش یا از بار زندگي رھا كند مي

وي كھ شدیدًا . توانست فكر مھرباني و زیبایي آملي را از سر بیرون كند عزلت بود، ولي ھیچ جا نمي
زماني . ھ با شرمساري، خود را بكشدخواست نزد او برود و عشق خود را ابراز دارد، تصمیم گرفت ك مي

كھ مشغول تنظیم وصیتنامة خود بود، آملي بھ تصمیم او پي برد، و بھ پاریس شتافت، و او را باز یافت، و 
بھ دنبال آن، سھ ماه رفاقت و » .پیشاني مرا با بوسھ پوشاند«دیوانھ وار در آغوشش گرفت و بھ قول رنھ 

دستخوش مالمت وجدان شده بود، بھ دیري گریخت، و كلماتي تسلي آنگاه آملي كھ . سعادت ممنوع گذشت
رنھ بھ دنبال او رفت و از وي خواست كھ با او . آمیز بھ انضمام ھمة ثروت خود را براي او بھ جاي نھاد

كھ آملي در صدد تصمیم گیري براي راھبھ شدن  ھنگامي. حرف بزند؛ ولي آملي حاضر بھ دیدن او نشد
: گوید خانھ رفتھ نزدیك او زانو زد و دید كھ آملي در محراب بر روي زمین افتاده چنین ميبود، رنھ بھ نماز

این بستر تیره و غم انگیز برخیزم؛ و برادرم را كھ ھرگز شریك  اي خداي مھربان، اجازه نده كھ از «
بعد ھرگز یكدیگر این زمان بھ   از» .احساسات جنایتكارانة من نبوده است مورد الطاف بیكران خود قرار ده

. رنھ دوباره بھ فكر خودكشي افتاده، ولي تصمیم گرفت كھ رنج شدیدتر زندگي را تحمل كند. را ندیدند

pymansetareh@yahoo.com



این عبارت بھ صورت یكي از (كردم  در رنج و عذاب خود نوعي رضایت خاطر احساس مي«: گفت مي
شف كردم كھ غم، برخالف با یك احساس شادي نھاني ك). مضامین كالسیك غم و اندوه رمانتیك درآمد

مالیخولیاي من جنبة مشغولیتي بھ خود گرفت كھ ھمة اوقات مرا بھ … شادي، حسي نیست كھ از بین برود
از آنجا كھ رنھ از تمدن » .و بھ طور طبیعي گرفتار مالل و بدبختي شد  خود اختصاص داد؛ قلبم بھ تمامي

كند و مانند فردي از قبایل ھندیشمردگان، زندگي  متنفر شده بود، تصمیم گرفت كھ خود را در امریكا گم
یكي از مبلغان مذھبي او را بھ سبب فرو رفتن در خود مالمت كرد، و بھ او گفت كھ . اي در پیش گیرد ساده

رنھ بعدًا، ھمراه با شاكتاس در قتل عام «اما . بھ فرانسھ باز گردد و با خدمت بھ نوع بشر خود را تطھیركند
  ».دیشمردگان ناچز در لویزیانا تلف شدفرانسویان و ھن

. اینكھ وقایع آن غیر محتمل و جنبة احساساتي آن مبالغھ آمیز است  داستان بھ نحو زیبایي بیان شده است، اال
دانستند،  لكن باید توجھ داشت كھ ده سالي بود كھ احساسات خفھ شده بود؛ مردم غم و اندوه را خطرناك مي

اینك كھ انقالب بھ پایان رسیده و امنیت برقرار شده بود،   شمردند؛ زم نميو آن را براي اشكریزي ال
  احساسات، آزادي خود را باز یافت و امكان 

در  ١٨١٣در اوبرمان اثر سنانكور منعكس شد، و نیز در  ١٨٠۴نیز بھ صورت حالتي درآمد، و در 
. این اثر ادا نكرده است كرد كھ حق او را در  ادامھ یافت؛ شاتوبریان بایرن را مالمت مي ھرلدزیارت چایلد 

انگیز  این كتاب كوچك یك نسل را گرفتار بیماري قرن كرد، و نمونة ھزار، و شاید صدھزار، قصة غم  
رمانتیك نام  شھرت یافت؛ و شاید ھم نھضت) قصھ گو(ھا بھ رومانسیھ  این قبیل قصھ شد؛ قھرمان ) رمان(

این زمان تا نیم قرن بعد، بر ادبیات و ھنر فرانسھ  این حالت از   .این كلمھ اقتباس كرده باشد خود را از 
  .مستولي بود

  شاتوبریان و ناپلئون -۵

. اثري ساختھ و پرداختة سرب و طالست، ولي طالي آن بیشتر است«روح مسیحیت، بھ قول ناپلئون، 
وي بھ سھم خود آن اثر را بھ » .ھ كھ جنبة عظمت و ملي داشتھ باشد برتري داردنبوغ شاتوبریان بر ھر چ

این رو ترتیبي داد براي مالقات با نویسندة آن، و او   دانست، و از طرزي شایستھ با كنكوردا ھماھنگ مي
اشت را بھ صورت فردي گرانقدر تلقي كرد، و وي را بھ عنوان دبیر اول سفارت فرانسھ در رم بھ كار گم

بھ نظر او اھمیتي نداشت اگر در «: است این مالقات را با فروتني و افتخار ثبت كرده شاتوبریان ). ١٨٠٣(
فاقد تجربھ بودم، و ھیچ اطالعي از دیپلوماسي عملي نداشتم؛ بھ عقیدة او بعضي از مغزھا  امور عمومي

این  ش بھ دنبال او بھ رم رفت؛ ولي در ا پس از چندي، معشوقھ» .قادر بھ فھمند، و نیازي بھ شاگردي ندارند
، در حالي كھ بھ شاتوبریان كھ در كنارش بود توصیھ كرده بود كھ بھ نزد )نوامبر ۵(شھر درگذشت 

  . ھمسرش باز گردد

پس از چندي، مورد توجھ پاپ و مغضوب سفیر كبیر فرانسھ قرار گرفت كھ دایي ناپلئون بود و كاردینال 
كاردینال مردي نبود كھ . كند كھ آن نویسندة برجستھ مانند سفیر كبیر رفتار مي گفت فش مي. فش نام داشت

ناپلئون نیز . این رو خواھش كرد كھ دستیارش را بھ جایي دیگر انتقال دھند این وضع تن در دھد، و از  بھ 
راي شاتوبریان ب. بھ كار گماشت) در سویس(شاتوبریان را بھ عنوان كاردار در جمھوري كوچك والھ 

انگن باخبر شد، استعفاي خود را از خدمت /بررسي اوضاع بھ پاریس رفت، ولي چون از اعدام دوگ د
  :گوید شاتوبریان مي. سیاسي بھ ناپلئون تقدیم داشت

  چون جرئت كردم كھ بوناپارت را ترك گویم، خود را در سطح او قرار دادم، و او با تمام 

ن برخاست، چنانكھ من با تمام نیروي وفاداري خود علیھ او نیروي پیمانشكني خود بھ مخالفت علیھ م
این فكر كھ شاھد تغییر جامعھ ھستم   انگیخت، و بر اثر گاھي بر اثر ستایشي كھ در من برمي. …برخاستم

pymansetareh@yahoo.com



شدم؛ اما طبیعتھاي متقابل ما، كھ از بسیاري جھات  نھ تغییر محض سلسلة سلطنتي، بھ طرف او جذب مي
كرد،  گرفت؛ و اگر بھ طیب خاطر دستور تیرباران مرا صادر مي ود، ھمیشھ پیشي ميبا یكدیگر متضاد ب

  . كردم من ھم در مورد كشتن او احساس ندامت زیادي نمي

كھ علي رغم عشقبازیھایش مورد توجھ (وي در نتیجة بیماري ھمسرش . ولي آسیبي فوري بھ او وارد نیامد
این حال دلفین دو  در . الت در سیاست منصرف شداز دخ) ١٨٠۴(و مرگ خواھرش لوسیل ) او بود

بر آن شد تا ناتالي دونوآي را جانشین او  ١٨٠۶در . كوستین را بھ عنوان معشوقة خویش اختیار كرده بود
شاتوبریان ھمسر خود . كند، ولي ناتالي لطف خود را مشروط بھ سفري بھ مكانھاي مقدس در فلسطین كرد

ھ كورفو، آتن، ازمیر، قسطنطنیھ، و اورشلیم رفت، واز طریق اسكندریھ، را در ونیز بھ جاي نھاد و ب
این سفر پرمشقت، از خود   در. بھ پاریس رسید ١٨٠٧و اسپانیا بازگشت و در ژوئن ) قرطاجنھ(كارتاژ 

اي براي دو كتاب خود بھ دست آورد كھ شھرت ادبي  شجاعت و طاقت نشان داد، و ضمن راه مواد و مایھ
، و سفرنامة از پاریس تا بیت )١٨٠٩(این دو كتاب عبارت بود از شھیدان دیوكلسین   .ت كرداو را تقوی

  ).١٨١١(المقدس 

كھ در آن ھنگام مشغول مذاكرة (این دو مجلد، شاتوبریان مجادلة خود را با ناپلئون  ضمن آماده ساختن 
این مقالھ ظاھرًا  . ادامھ داد ١٨٠٧ ژوئیة ۴اي در مركوردوفرانس در تاریخ  با درج مقالھ) صلح تیلزیت بود

  :نمود ولي بسھولت دربارة ناپلئون و شاتوبریان قابل انطباق مي. دربارة نرون و تاسیت بود

كھ در سكوت حقارت و خواري چیزي جز صداي زنجیرھاي بردگان و سخنان جاسوسان بگوش  ھنگامي
اندازه  و مورد لطف او قرار گرفتن بھ ھمانلرزند،  كھ ھمگي در برابر جابر بر خود مي رسد؛ ھنگامي نمي

. شود خطرناك است كھ مورد بیمھري او واقع شدن، انتقام گرفتن از طرف ملت بھ تاریخنویس سپرده مي
كند، زیرا تاسیت در داخل امپراطوري بھ وجود آمده است؛ وي بھ طور ناشناس  نرون بیھوده پیشرفت مي

كند، و خداي عادل افتخار تسلط بر جھان را بھ دست كودكي  در كنار استخوانھاي گرمانیكوس رشد مي
اي عالي است، خطرھایي نیز در بردارد؛ ولي محرابھایي  گرچھ وظیفة تاریخنویس وظیفھ. سپارد گمنام مي

ھرگاه امكاني براي . …طلبند مانند محراب شرافت وجود دارد كھ اگر چھ متروكند، قربانیھاي بیشتري مي
باشد، در آزمودن آن ھیچ گونھ قھرماني الزم نیست؛ اقدامات بزرگوارانھ آنھایي است كھ  اقبال وجود داشتھ

  رویھمرفتھ، شكست چھ اھمیتي دارد اگر نام ما بر زبان. نتیجة قابل پیش بیني آنھا بدبختي و مرگ است
  آیندگان جاري شود و دو ھزار سال پس از ما دل جوانمردي را بھ طپش درآورد؟ 

این رو شاتوبریان از مدافعان  از . فرانس ھم اخطار كرد كھ مقاالت او را دیگر چاپ نكندبھ مركوردو
در شاتنھ خریده بود رفت، ) دره گرگھا(لو - او- آنگاه بھ ملكي كھ در والھ. سرسخت آزادي مطبوعات شد

ا كھ ممكن ولي از دستنوشتة خود عباراتي ر. واوقات خود را صرف آماده ساختن شھیدان براي انتشار كرد
برادرش آرمان را دستگیر ) ١٨٠٩(در ھمین سال . بود بھ عنوان توھین بھ ناپلئون تلقي شود حذف كرد

اي  رنھ نامھ. كردند، زیرا كھ پیامھایي از شاھزادگان مھاجر بوربون براي عمال آنھا در فرانسھ آورده بود
آن نامھ را بیش از حد گستاخانھ دانست، و  ناپلئون. بھ ناپلئون نوشت و از او براي آرمان تقاضاي عفو كرد

رنھ . مارس تیرباران كردند ٣١آن را در آتش افكند، آرمان را محاكمھ كردند و مجرم شناختند و در 
آرمان مرده بود، و صورت و : وي ھرگز آن منظره را از یاد نبرد. لحظاتي چند پس از اعدام وارد شد

این واقعھ،   تاریخ» .لیسید سگ قصابي خون و مغز او را مي«، و جمجمھ اش بر اثر گلولھ متالشي شده بود
  .بود ١٨٠٩روز جمعة مصلوب كردن عیسي و بھ سال 

شاتوبریان اندوه خود را در تنھایي دره بھ دست فراموشي سپرد و بھ تھیة خاطرات پس از مرگ مشغول 
كار ادامھ داد زیرا آن را مسكني  آغاز كرد، و بدون وقفھ بھ آن ١٨١١این خاطرات را در   وي نوشتن. شد

نوشت، و انتشار آن اثر را تا  ١٨۴١آخرین صفحھ را در . دانست در برابر كار، عشقبازي و سیاست مي
این خاطرات از   .این رو آن را خاطرات پس از مرگ نامید  پس از مرگ خود ممنوع اعالم داشت؛ از

مثًال در جایي رژة . و از لحاظ سبك، عالي استلحاظ فكري، گستاخانھ، از لحاظ احساسات، كودكانھ 
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كنند تا، پس از سقوط ناپلئون، نسبت بھ لویي ھجدھم سوگند  بینیم كھ عجلھ مي منصوبان ناپلئون را مي
آقاي تالران پاي بھ درون  - شرارت در حالي كھ بر بازوي جنایت تكیھ زده بود وارد شد«. وفاداري یاد كنند

در آن صفحات كھ سرفرصت نوشتھ شده است » .وشھ زیر بازوي او را گرفتھ بودنھاد، در حالي كھ مسیو ف
خورد؛ و وقایع جالب  شود، بھ چشم مي توصیفھایي از طبیعت، شبیھ آنھایي كھ در آتاال و رنھ دیده مي

  :و نیز صفحاتي پر از احساس وجود دارد. توجھي مانند حریق مسكو

در كودكي ما را با پستانھاي خود كھ پر از شیر . آییم بیرون مي زمین، مادر دلفریبي است كھ از زھدان او
ھاي خود را بھ ما ارزاني  در جواني و مردي، آب خنك و محصوالت و میوه. پرورد و عسل است مي

گشاید، و روپوشي از سبزه و  میریم، زمین دوباره آغوش خود را بھ روي ما مي كھ مي ھنگامي… دارد؛ مي
كند تا ما را دوباره بھ  این ضمن در نھان ما را بھ جنس خود تبدیل مي  افكند، و در ا ميگل بر روي بقایاي م

  .شكلي تازه و دلپذیر درآرد

تاریخ فقط تكرار ھمان حقایق است كھ «: درخشد انگیز است مي اي فلسفي كھ معموًال غم گاھگاھي نیز بارقھ
  .پس از مرگ شاتوبریان پایدارترین اثر اوستخاطرات » .رود در مورد افراد و اعصار مختلف بھ كار مي

این زمان پیروزیھاي ارتشھاي متفقین آنھا را بھ  و در . برد در آرامش روستا بھ سر مي ١٨١۴وي تا 
، بھ مقاومتي قھرمانھ برخواھد ١٧٩٢آیا پیشرفت آنھا مردم فرانسھ را، مانند سال . مرزھاي فرانسھ كشاند

اي مؤثر انتشار داد تحت عنوان دربارة  سالروز اعدام آرمان جزوهانگیخت؟ شاتوبریان در پنجمین 
مؤلف بھ ملت اطمینان . بوناپارت و بوربونھا كھ ھنگام عقبنشیني ناپلئون براي حفظ جان خود منتشر شد

حركت خواھد كرد و در شوراي پادشاھان خواھد ] متفقین[خود خدا علنًا در رأس ارتشھاي «داده بود كھ 
شكنجھ و قتل «انگن و كادودال و /اعدام دوك د: ناھان ناپلئون را بررسي كرده بودوي گ» .نشست

است داراي  آدمي) ایتالیایي بھ تلفظ(» دھد كھ بوئوناپارتھ نشان مي«اینھا  ؛ …و حبس پاپ» پیشگرو
یان آزادي بسیاري از فرمانروا. ؛ جنایات او را نباید بھ پاي مردم فرانسھ گذاشت»طبیعتي بیگانھ با فرانسھ«

این ھم فراتر رفتھ و بھ مطبوعات دستور  مطبوعات و نطق و بیان را از بین برده بودند، ولي ناپلئون از 
تمجید از او بھ عنوان مدیري شایستھ بجا نیست؛ مدیریت او . داده بود كھ او را بدون توجھ بھ حقیقت بستایند

اتگیري را بھ صورت مصادره انجام دھد، و مالی. آن بوده است كھ استبداد را بھ صورت علم درآورد
سرباز، پس از تحمل  ٢۴٣‘۶١٠در جنگ با روسیھ بھ تنھایي . سربازگیري را بھ قتل و عام مبدل كند

خورد،  سختیھاي بسیار، درگذشتند؛ و حال آنكھ رھبرشان كھ ھم بخوبي در پناه بود و ھم خوب غذا مي
! مقایسھ با او، لویي شانزدھم چقدر نجیب و با مروت بود در. ارتش خود را ترگ گفت و بھ پاریس گریخت

با فرانسھ كھ در زماني كھ شما را ترك كردم «از ھیئت مدیره پرسیده بود  ١٧٩٩ھمانگونھ كھ ناپلئون در 
  این ھنگام نیز تمام نوع بشر در » اید، آن قدر درخشان بود، چھ كرده

اید؟ در  كجا پریشاني بھ بار نیاورده. آزادي خواھان انتقامندكنند و بھ نام مذھب و اخالق و  شما را متھم مي
ایتالیا،  وجود دارد كھ از دست زیانھاي شما در امان بوده است؟ اسپانیا، كدام گوشة جھان خانوادة گمنامي 

 اید، و چادرھا و كوخھا و طلبند كھ شما آنھا را بھ قتل رسانده اتریش، آلمان و روسیھ از شما پسراني را مي
صداي جھانیان شما را بزرگترین . اید خواھند كھ شما آنھا را بھ آتش كشیده كاخھا و معابدي را مي

شما در قلب تمدن، در یك عصر … دارد كھ تا كنون بر روي زمین ظاھر شده است جنایتكاري اعالم مي
صاي سلطنتي اكنون ع. روشنگري، مایل بودید كھ بھ وسیلة شمشیر آتیال و پندھاي نرون حكومت كنید

ما ! اید پایین بیایید اي كھ آن را بھ صورت تخت خود درآورده آھنین خود را تسلیم كنید، از آن تودة ویرانھ
توانید، بھ عنوان تنھا  بروید، اگر مي. شما را طرد خواھیم كرد، ھمچنانكھ ھیئت مدیره را طرد كردیم

بھ ارمغان خواھد آورد، و ضمن آنكھ از  مجازات خود، شاھد نشاطي باشید كھ سقوط شما براي فرانسھ
  .ریزید، بھ تماشاي منظره سعادت مردم بپردازید خشم اشك مي
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یعني  - بھ جاي او چھ كسي را باید نشاند؟ پادشاھي را كھ در نتیجة تبارش تقدیس شده، و اخالقًا شریف است
» چشمپوشي از انتقامگیرياي كھ بھ سبب روشنفكري و بري بودن از تعصب و  شاھزاده«لویي ھجدھم را؛ 

  . شھرت دارد

اي فرانسویان و دوستان و ھمراھان   … ! است كھ تحت فرمان پدرانة سلطان مشروع خود بیارامیم
بدبختي، بیایید كشمكشھا و تنفرھا و اشتباھات خود را فراموش كنیم و میھن را نجات دھیم؛ بیایید بر روي 

ھانري چھارم و لویي چھاردھم را بھ  غوش گیریم، و وارثھاي كشور عزیزمان یكدیگر را در آ ویرانھ
آیا عجبي نیست كھ لویي ھجدھم بعدھا گفت كھ آن پنجاه   » و فریاد برآوریم جاوید شاه… كمك خود بخواھیم

  صفحھ بیش از صدھزار سرباز براي او ارزش داشتھ است؟ 

ایان نرسیده بود، و ھنوز سي و چھار سال وي مطلقًا كارش بھ پ. بگذارید تا مدتي شاتوبریان را ترك گوییم
بھ عھده گرفت؛ باز  در سیاست پس از بازگشت خاندان بوربون، سھم مھمي. عمر در برابر خود داشت

ھاي زیادي در پیرامون خود گرد آورد، و سرانجام بھ آغوش ركامیھ كھ از جلوه فروشي و دلربایي  معشوقھ
بیشتر اوقات خود را صرف نوشتن خاطرات خود كرد، و . ه بردبھ خیرخواھي و نیكوكاري گرویده بود پنا

توانست دربارة او مطالبي  اي دوردست در میان اقیانوس زنداني شده بود، مي اكنون كھ دشمن او در جزیره
صفحھ را در  ۴۵۶وي . بنویسد؛ آن ھم در حالتي كھ بر اثر گذشت روزگار و پیروزي معتدل شده بود

فصل را كھ در فرانسھ روي داد بھ  انقالبزندگي كرد و سھ  ١٨۴٨تا سال  .ھمان حالت نوشتھ بود
  چھاردھم

  

  علم و فلسفھ در زمان ناپلئون

I  - ریاضیات و فیزیك  

خود او از نخستین فرمانرواي . ادوار تاریخ بودیكي از بارورترین  عصر ناپلئون از لحاظ پیشرفت علمي
داشت؛ واحتماًال اسكندر شاگرد ارسطو چنان مایة كاملي كسب  دورة جدید بود كھ تعلیم و تربیتي علمي

دانستند كھ علم براي پیروزي در  دادند مي فرانسیسیان كھ در مدرسة نظام برین بھ او درس مي. نكرده بود
ت؛ آنھا ھمة مطالبي را كھ در ریاضیات، فیزیك، شیمي، زمین شناسي، و جنگ مفیدتر از االھیات اس

وي چون بھ قدرت رسید، روش لویي چھاردھم را در . دانستند بھ آن جوان كرسي آموختند جغرافیا مي
اعطاي جوایز قابل مالحظھ بھ سبب اقدامات فرھنگي برقرارساخت، و با دادن پاداشھاي ھنگفت بھ 

بھ بیگانگان نیز  ھمچنین از پرداخت جوایز علمي. خود را آشكار كرد  زمینة علميدانشمندان، مایھ و 
بھ اتفاق انستیتو، آلساندرو ولتا را دعوت كرد كھ بھ پاریس بیاید و  ١٨٠١از این رو در . خودداري نكرد

شركت  ولتا آمد و ناپلئون در سھ سخنراني او. ھاي خود را دربارة جریان الكتریسیتھ نشان دھد فرضیھ
جایزة مخصوص  ١٨٠٨در . ایتالیایي صادر كرد  جست و دستور اعطاي یك نشان طال را بھ آن دانشمند

وي براي دریافت آن بھ پاریس آمد، و حال . ھامفري دیوي در نظر گرفتھ شد براي اكتشافات الكتروشیمي
كرد كھ با او  ستیتو را دعوت ميگاھگاه ناپلئون دانشمندان ان. جنگیدند آنكھ فرانسھ و انگلیس با یكدیگر مي

. ھاي مخصوص خود بھ او گزارش دھند مالقات كنند و دربارة كارھاي انجام شده یا در جریان در زمینھ
، بھ عنوان منشي انستیتو با فصاحتي كالسیك نظیر ١٨٠٨فوریة  ٢۶در چنین دیداري بود كھ كوویھ، در 

كند كھ عصر طالیي نثر فرانسھ دوباره برقرار شده  توانست احساس و ناپلئون مي -بوفون سخنراني كرد
  .است
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  فرانسویان در علم محض برتري داشتند،و ملت فرانسھ را بھ صورت با فرھنگترین و شكاكترین ملتھا در 

در نخستین دھة آن . دادند، بھ طوري كھ در قرن نوزدھم بھ صورت پیشروان تاریخ درآمدند توجھ قرار مي
اي  مونژ با ناپلئون دوستي صمیمانھ. در،الپالس،و مونژ در ریاضیات پیشقدم شدندقرن، الگرانژ، لوژان

اینكھ ناپلئون از كنسولي بھ امپراطوري تنزل مقام یافتھ  وي از . برقرار كرد كھ تا پایان عمرش ادامھ یافت
 - ز موافقت كرداین تنزل مقام چشم پوشید، و با دریافت لقب كنت دوپلو بود اظھار تأسف كرد، ولي خود از 

كھ ناپلئون بھ جزیرة الب تبعید شد،  ھنگامي. در مصر بود كھ اكنون ویرانھ است و پلوسیوم شھري قدیمي
پس از بازگشت، خاندان . وي ماتم گرفت، و آشكارا از بازگشت شورانگیز آن تبعیدي اظھار شادي كرد

كھ مونژ در گذشت  ھنگامي . نیز پذیرفت بوربون بھ انستیتو دستور داد كھ مونژ را اخراج كند، و انستیتو
مایل بودند كھ در ) كھ با كمك او تأسیس شده بود(، شاگردانش در مدرسة پولیتكنیك یا دارالفنون )١٨١٨(

این كار منع شدند؛ روز بعد از مراسم دفن او، دستھ جمعي بھ  اش شركت كنند، ولي از  تشییع جنازه
  .ش گذاشتندگورستان رفتند و تاج گلي بر روي قبر

وي مدتي بھ . خواند تحت تأثیر مونژ قرار گرفت مزیره درس مي نظامي الزاركارنو در زماني كھ در آكادمي
 ١٧٩٧سپتامبر  ۴در كمیتة نجات ملي خدمت كرد، از كودتاي افراطي » سازمان دھندة پیروزي«عنوان 

اي تحت عنوان تفكرات  رسالھ ١٨٠٣در . جان سالم بھ در برد، و امنیت و سالمت خود را در ریاضیات دید
 ١٨٠۶در . در مابعدالطبیعة حساب بینھایتیك انتشار داد و، با دو رسالة دیگر، ھندسة تركیبي را بنیان نھاد

 ١٨١٢در . ، انقالبي بھ وجود آورد)در بانك فرانسھ(فرانسوا مولین، با معمول ساختن دفتر داري دوبل 
پیوست، اسیر شد، و ھم در » ارتش بزرگ«راي حملھ بھ روسیھ بھ ژان ویكتور پونسولھ، شاگرد مونژ، ب

  .دوران اسارت خود، در سن بیست و چھارسالگي، ھندسھ تصویري را بنیاد نھاد

. گراید شود و بھ معادلھ مي علوم با حساب شروع مي: ریاضیات ھم مادر علوم است و ھم نمونة آن
كند؛ و گاھي، مثًال در  ایجاد جھاني نو رھبري مي دراست كھ مھندسان را  فیزیك و شیمي توصیفات كمي

ایزر قانع نبود  ژوزف فوریة فیزیكدان بھ اداره كردن دپارتمان. آید معبدي یا پلي، بھ صورت ھنر در مي
وي در . خواست كھ ھدایت حرارت را بھ صورت قواعد دقیق ریاضي درآورد ، بلكھ مي)١٨٠١(

را عرضھ كرد كھ در حل بعضي مسائل » سریھاي فوریھ«ام داد آزمایشھاي مشھوري كھ در گرنوبل انج
اعالم داشت، ولي  ١٨٠٧رود، فوریھ اكتشافات خود را در  مربوط بھ معادالت دیفرانسیل جزئي بھ كار مي

یكي از «و آن  -)١٨٢٢(روشھا و نتایج كار خود را در كتاب تئوري تحلیلي حرارت رسمًا توضیح داد 
  :شود فوریھ در آن كتاب چنین متذكر مي» .در قرن نوزدھم انتشار یافتھ مھمترین آثاري است كھ

ھدف . آثار حرارت تابع قوانین ثابتي است كھ بدون كمك تحلیل و تجزیھ ریاضي قابل كشف نیست
  این است كھ قوانین مزبور را نشان دھیم؛  خواھیم بیان كنیم  اي كھ مي فرضیھ

این فرضیھ، ھمة تحقیقات فیزیكي دربارة انتشار حرارت بھ صورت مسائل حساب دیفرانسیل و  بر اساس 
اي استثنایي از  این مالحظات نمونھ .…شود آید كھ عناصر آن بھ وسیلة تجربھ داده مي انتگرال درمي

  . دھد كھ میان علم انتزاعي اعداد و علل طبیعي وجود دارد روابطي بھ دست مي

لویي گیلوساك براي اندازه گیري تأثیرات ارتفاع در قوة مغناطیس زمین و انبساط - یشھاي ژوزفآزما
. متري باال رفت ٧٠١۴با بالني تا ارتفاع  ١٨٠۴سپتامبر  ١۶وي در . گازھا فوق العاده جالب بود حجمي

ران علم مطالعة بھ انستیتو عرضھ شد او را در زمرة بنیانگذا ١٨٠٩و  ١٨٠۵تحقیقات او كھ بین سالھاي 
ھاي جوي قرار داد، و بررسیھاي بعدي او دربارة پوتاسیوم، كلور، و سیانوژن ادامة كار الووازیھ و  پدیده

  .نظري در خدمت صنعت و زندگي روزانھ بود برتولھ در جھت بھ كار بردن شیمي

این نكتھ غافل نبود كھ   خود او از. سیمون الپالس بود- جالبترین چھره در علوم طبیعي در دورة ناپلئون پیر
ترین عضو سناست، و پس از آنكھ بھ عنوان وزیر كشور با شكست مواجھ شده بود بھ عضویت  خوش قیافھ
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بھ صورتي مردم پسند ولي با سبكي عالي فرضیة میكانیكي جھان را تحت  ١٧٩۶در . آن مجلس درآمد
را دربارة پیدایش » فرضیة سحابي«قي عنوان بیان منظومة جھان عرضھ كرد و بعد ھم در یادداشتي اتفا

اما با فرصت بیشتري در یك اثر خود، در پنج جلد، تحت عنوان مكانیك سماوي . منظومة شمسي اعالم كرد
و ضمنًا -از پیشرفتھاي ریاضیات و فیزیك استمداد كرد تا نشان دھد كھ منظومة شمسي) ١٨٢۵-١٧٩٩(

  .است) قوة جاذبھ(رانش تابع قوانین حركت و اصل گ –ھمة اجرام سماوي 

دھد كھ، علي رغم كلیة مساعي  اي اختالالت در حركت سیارات روي مي نیوتن اعتراف كرده بود كھ پاره
بھ طور دائم ولي بھ آھستگي ) زحل(مثًال مدار كیوان . خود، ھنوز موفق بھ توجیھ و تبیین آنھا نشده است

ن نباشد، باید ظرف چند میلیارد سال، در فضاي یابد، بھ طوري كھ اگر مانعي در برابر آ انبساط مي
شود، بھ طوري كھ با گذشت  و ماه بتدریج منقبض مي) برجیس(نامحدود گم شود؛ و مدارھاي مشتري 

بایستي جذب خورشید شود، و ماه زیبا بھ طرزي فاجعھ آمیز بھ زمین  روزگار، آن سیارة بزرگ مي
د باید براي اصالح چنین امور غیرعادي دخالت كند؛ ولي نیوتن نتیجھ گرفتھ بود كھ خود خداون. بخورد

. دانستھ بودند این فرضیة نومیدانھ را خارج از قانون طبیعت و اصول علمي  بسیاري از اخترشناسان
نظمیھا بھ سبب تأثیراتي است كھ گاھگاه خود بھ خود اصالح  این بي الپالس قصد داشت نشان دھد كھ 

ھمھ چیز خود بھ خود بھ صورت نظم و  –سال  ٩٢٩در مورد مشتري،  –ي شود، و با اندكي شكیبای مي
ھاي شمسي و كوكبي خارج از  وي نتیجھ گرفت كھ علتي وجود ندارد كھ مجموعھ. ترتیب درخواھد آمد

  .قوانین نیوتن و الپالس باشند

م در پیشرفت عقیدة مزبور تأثیري عظی. كھ محكوم است تا ابد نمودارھاي واحدي را در آسمان طي كند
كار در جھت سست كردن االھیات مسیحي  نظریة ماشیني فكر و ماده داشت، و نظیر عقیدة داروین محافظھ

در «: ناپلئون پس از مشاھدة نسخھ كتاب مكانیك سماوي، الپالس را مورد اعتراض قرار داده گفت. بود
احتیاجي بھ «الس در پایان اظھار داشت و الپ» .سراسر این كتاب یك بار ھم نام خداوند بھ میان نیامده است

دانست، و خود الپالس گاھگاه دربارة عقیدة  ناپلئون آن فرضیھ را قدري مشكوك مي» .ام این فرضیھ نداشتھ
داد، كتابي ھم تحت عنوان  عالوه بر تحقیقاتي كھ در مورد ستارگان انجام مي. داد خویش تردید نشان مي

اي فلسفي دربارة احتماالت  اي دیگر تحت عنوان رسالھ و رسالھ) ١٨٢٠-١٨١٢(تئوري تحلیلي احتماالت 
دانیم  دانیم اندك است، آنچھ نمي آنچھ مي«در پایان عمر بھ ھمكاران علمي تذكر داد كھ ). ١٧١۴(نوشت 
  » .بسیار

II  ـ پزشكي  

وي ھرگز این . بعضي از پزشكان نیز ممكن بود در مورد درمان ھمان نظریة ناپلئون را قبول داشتھ باشند
كنند بیشتر زیان  امیدرا از دست نداد كھ پزشكان خود را متقاعد سازد كھ داروھایي كھ آنان تجویز مي

دكتر . ومیرھاي بیشتري خواھند بود تا ژنرالھا رسانند تا سود، و در روز رستاخیز آنان مسئول مرگ مي
كرد؛ دكتر آنتوماركي كھ براي  مي داشت، این شوخي را صبورانھ تحمل كورویزار كھ او را دوست مي

ھاي ناپلئون آمادگي داشت، در موقعي كھ حال امپراطور وخیم بود با دادن دستورھاي پزشكي مكرر  طعنھ
تردید نیست كھ وي از كار پزشكان دلسوز و . كرد و تجویز داروھاي گوناگون گفتار طنزآمیز او را رد مي

-١٧۶۶(فرانك بھ دومینیك الري  ١‘٠٠٠‘٠٠٠كھ  كرد؛ از جملھ وصیت كرد متخصص قدرداني مي
وي جراح با تقوایي بود كھ ھمراه ارتش فرانسھ در جنگھاي مصر و روسیھ و واترلو . بدھند) ١٨۴٢

را براي كمك رساندن سریع بھ زخمیھا معمول داشتھ؛ در نبرد » آمبوالنس پرنده«شركت جستھ؛ 
، و چھار جلد كتاب تحت عنوان خاطرات جراحي بورودینو، در یك روز دویست قطع عضو انجام داده

نیكوالكورویزار، بھ عنوان پزشك  - تعیین ژان. از خود بھ جاي نھاده بود) ١٨١٧- ١٨١٢(نظامي و جنگھا 
كورویزار استاد پزشكي عملي در كولژدو فرانس بود؛ . مخصوص امپراطور، انتخابي كامًال بجا بوده است

وي . شد دقیق و با احتیاط بود كھ در مداواھایش دستخوش تردید ميدر تشخیصھاي خود بھ ھمان اندازه 
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را بھ عنوان كمكي در تشخیص بیماري ) ضربھ زدن با انگشت(نخستین پزشك فرانسوي بود كھ دق زدن 
  این روش را در رسالة لئوپولدآونبروگر اھل وین تحت عنوان اختراع جدید  - قلب یا ریھ معمول داشت

رسالة او تحت . اي در آورد آن را بھ صورت یك كتاب درسي چھارصدوچھل صفحھخود بھ آن افزود، و 
باعث شد كھ او بھ عنوان ) ١٨٠۶(عنوان رسالھ دربارة بیماریھا و ضایعات عضوي قلب و عروق بزرگ 

سال بعد بھ عنوان پزشك مخصوص خانوادة . گذاران مسلم تشریح آسیب شناسي معرفي شود یكي از پایھ
گفت كھ اگرچھ بھ پزشكي معتقد نیست، بھ كورویزار  كارفرماي سختگییر او مي. كار پرداختامپراطور بھ 

ھلن رفت، كورویزار در دھي در گمنامي بھ سربرد و در  ھنگامي كھ ناپلئون بھ سنت. اعتماد كامل دارد
  .در كمال وفاداري در گذشت) ١٨٢١(سال مرگ اربابش 

در آغاز، این . یگري در زمینة گوش دادن بھ قلب یا ریھ انجام دادتئوفیل الئنك آزمایشھاي د - شاگردش رنھ
دادند و دیگري را پزشك  گرفت كھ یك طرف آنھا را روي بدن بیمار قرار مي كار با دو استوانھ صورت مي

بدین ترتیب صداھایي كھ از اعضاي  »دید مي«گذاشت و قفسة سینھ را با گوش خود  بر گوش خود مي
بوضوح و بدون صداي دیگر شنیده  - مانند نفس كشیدن، سرفھ كردن، عمل گوارش - خاست داخلي برمي

) ١٨١٩(الئنك با این دستگاه بھ تحقیقاتي پرداخت كھ نتایج آنھا در رسالھ درگوش دادن غیرمستقیم . شد مي
مھمترین رسالھ دربارة اعضاي قفسة سینھ كھ تا آن زمان «آن را ) ١٨٢۶(است؛ چاپ دوم آن خالصھ شده 

الریھ آمده است بھ صورت اثري كالسیك و معتبر تا  شرحي كھ در آنجا دربارة ذات. اند دانستھ» نوشتھ شده
  . قرن بیستم باقي ماند

در سال . كردن معالجة دیوانگان بوداقدام برجستھ در پزشكي فرانسھ در این دوره عبارت از انساني 
، ھنگامي كھ فیلیپ پینل بھ مدیریت پزشكي تیمارستان مشھوري كھ بھ وسیلة ریشلیو در بیستر در ١٧٩٢

حومة پاریس بنا شده بود منصوب گشت، از اینكھ دید حقوق بشر كھ توسط انقالب با قاطعیت اعالم شده 
. شود كامًال متحیر شد مان مشابھ سالپتریر در بندند رعایت نمياست دربارة دیوانگاني كھ در آنجا یا در ساز

گذاشتند تا مبادا بھ دیگران یا بھ خود آسیب برسانند؛ بسیاري  بسیاري از بیماران را در غل و زنجیر مي
و لزومًا دیوانھ نبود،  -شد كردند؛ ھركس را وارد مي دیگر را با حجامت مكرر یا داروھاي مخدر آرام مي

گذاشتند  انداختند و مي در میان تیمارستان مي - حیانًا مزاحمتي براي خویشان یا دولت فراھم كرده بودبلكھ ا
نتیجة این كار تشكیل گروھي دیوانھ بود . كھ، براثر تماس با دیگران، از لحاظ جسمي و روحي از بین برود

گاه در مقابل ورودیة ناچیزي در آمیز، نگاھھاي خیره، یا استمدادھاي نومیدانة آنھا گاھ كھ حركات مسخره
  پینل شخصًا بھ مجلس . گرفت معرض تماشاي مردم قرار مي

بھ حداقل تقلیل داد؛ بیماران را بھ میان ھواي نیروبخش برد؛ و بھ نگھبانان دستور داد كھ با دیوانگان بھ 
نند كھ با مواظبت صبورانھ عنوان جانیان پنھاني و مورد لعنت خداوند رفتار نكنند بلكھ آنھا را بیماراني بدا

اي با ارزش تحت عنوان  وي نظریات و طرز عمل خود را در رسالھ. توان حالشان را بھبود بخشید مي
عنوان كتاب نشان دیگري بود از ). ١٨٠١(رسالة پزشكي و فلسفي دربارة اختالالت رواني انتشار داد 

بدین  - یا در نظر داشت بھ مرحلة عمل درآورد - اینكھ پینل كمال مطلوب بقراط را بھ مرحلة عمل درآورد 
پزشكي كھ «بقراط گفتھ بود. معني كھ پزشك باید دانش عالم را با درك دلسوزانة فیلسوف در یكجا جمع كند

  ».دوستدار حكمت است با خدا برابر است

III  -  زیست شناسي  

  ) ١٨٣٢-١٧۶٩(كوویھ . ١

تان در سرزمیني كاتولیك بود، بھ حد اعتالي نوع خود رغم آنكھ فردي پروتس كوویھ، دانشمند بزرگ، علي
وي مانند بسیاري از دانشمندان دیگر فرانسة زمان ناپلئون بھ مقام سیاسي ارجمندي، حتي بھ . رسید

pymansetareh@yahoo.com



در دوران بازگشت خاندان بوربون ھم آن مقام را حفظ كرد ). ١٨١۴(عضویت در شوراي دولتي، نائل آمد 
كھ وفات یافت  ھنگامي . را نیز بھ دست آورد »پر«عنوان  ١٨٣٠د و در و بھ ریاست شوراي مزبور رسی

اي  ، در سراسر فرانسھ بھ عنوان مردي مورد تجلیل قرار گرفت كھ دیرینشناسي و تشریح مقایسھ)١٨٣٢(
  .را بنیان نھاده، و زمینة زیست شناسي را براي تغییر فكر اروپاییان فراھم ساختھ است

شایستگي را در پنجاھسالگي دریافت داشتھ و با زني پدرش افسري در یك ھنگ سویسي بود كھ نشان 
- و روحي فرزندش ژرژ آمیزي مراقب تكامل جسمي این زن كھ با دقت محبت . جوان ازدواج كرده بود

كرتین بود كار او در زمان تحصیلش تحت نظر گرفت و او را بھ خواندن آثار ادبي و تاریخي - لئوپولد
. متنان و كرمھا اطالعات بسیار مبسوطي بھ دست آورده بودكوویھ در مورد نر. كالسیك آشنا كرد

اینجا   در. خوشبختانھ توانست وارد دانشگاھي شود كھ دوك وورتمبرگ در شتوتگارت تأسیس كرده بود
وي درآنجا تا مدتي شیفتة آثار لینھ بود ولي بھ . دادند ھشتاد استاد بھ چھارصد دانشجوي برگزیده درس مي

  .اریخ طبیعي بوفون شدطور دائم فریفتة ت

چون براي ادامة تحصیل دارایي موروثي نداشت، بھ . التحصیل شد یك بغل جایزه داشت كھ فارغ  ھنگامي
  زیست  اي كھ نزدیك فكان در كنار دریاي مانش مي عنوان آموزگار در خانواده

او را كامًال بھ خود ھایي كھ در آن محل از دل خاك بیرون آمد توجھ  بعضي از سنگواره. بھ كار پرداخت
ھاي زمینشناسي بھ منزلة نوعي چاپ سنگي از زندگي گیاھي و حیوان  جلب كرد و چنین پنداشت كھ جنبھ

آوري كرد، بر اثر تنوع اعضاي داخلي و  پیش از تاریخ است؛ و بعضي از صدفھایي كھ از دریا جمع
ي جدیدي از موجودات زنده براساس شكلھاي خارجي، چنان او را مسحور ساخت كھ پیشنھاد كرد طبقھ بند

این مقدمات، بر اثر كنجكاوي و كوششي كھ ھرگز  از . خصوصیت ساختماني و تنوع آنھا صورت گیرد
ھا و جانوران زنده بھ دست آورد كھ قبل از آن سابقھ نداشت، و  كاھش نیافت، اطالعاتي درباره سنگواره

  .دشاید از زمان او بھ بعد نیز كسي بھ پاي او نرسی

اخبار دانش و پشتكار او بھ پاریس رسید؛ ستایش رقیبان آیندة او یعني ژوفرواسنتیلر و المارك را 
بھ استادي تشریح تطبیقي در موزة ملي ) ١٧٩۶(برانگیخت؛ و باعث شد كھ وي در بیست و ھفتسالگي 

ن دروس تشریح در سي و یكسالگي یكي از آثار كالسیك علوم فرانسھ را تحت عنوا. تاریخ طبیعي برسد
بخش » منشي دائمي«رسید؛ سال بعد » باغ نباتات«تطبیقي انتشار داد؛ در سي و سھ سالگي بھ استادي 

بھ عنوان مأمور انستیتو جھت سازماندھي  ١٨٠٢در سال . علوم فیزیك و طبیعي در انستیتو ناسیونال شد
  .تعلیمات متوسطھ بسیار سفر كرد

د و مدیر بھ عھده داشت، تحقیقات خود را برطبق تصمیمش، با بعضي با وجود وظایفي كھ بھ عنوان استا
ھاي زمین حفظ شده یا درخشكي یا در آب  از ھمكاران، ادامھ داد تا ھر نوع گیاه یا جانوري را كھ در چینھ

پنج ) ١٨٣١-١٨٢٨(وي در كتاب خود تحت عنوان تاریخ طبیعي ماھیھا . بندي كند كند طبقھ زندگي مي
با كتاب دیگرش تحقیقات دربارة استخوانھاي فسیل شدة چھارپایان تقریبًا علم . ھي را شرح دادھزار نوع ما

  این كتاب حاوي شرحي بود دربارة فیل پشمدار؛ كوویھ بقایاي . دیرینشناسي پستانداران را بھ وجود آورد
ل در زیر یخ چنان خوب بدن فی. اي از خاك یخ زدة سیبري یافت و آن را ماموت نامید این فیل را در توده

این  كوویھ در یكي از . خوردند حفظ شده بود، كھ سگان گوشت آن را كھ از حالت انجماد بیرون آمده بود مي
خواست تركیب موجودي را  بیان كرد، و بدان وسیلھ مي» ارتباط قسمتھا«ھا نظریة خود را در مورد  مجلھ

  :رسي یك تكھ استخوان باقیمانده بسازدكھ دیگر مانند آن بر روي زمین وجود نداشت با بر

ھر موجود آلي داراي دستگاھي كامل و مخصوص بھ خود است، كھ ھمة قسمتھاي آن بھ طور طبیعي با 
العمل متقابل یا تركیبي در  این عمل بھ وسیلة عكس . یكدیگر مطابقت دارد تا در جھت معیني بھ كار رود

  كند مگر این قسمتھاي جداگانھ تغییر شكل پیدا نمي  یك از این لحاظ ھیچ  از. گیرد ھمان جھت صورت مي
این قسمتھا بھ طور  اینكھ تغییر مشابھي در سایر قسمتھاي ھمان جانور بھ وجود آید؛ و در نتیجھ، ھر یك از 
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این ترتیب، اگر امعا و احشاي  بھ . كند مجزا ھمة قسمتھاي دیگر را كھ بھ آن تعلق دارد مشخص مي
ھا طوري  آید كھ آرواره ساختھ شده باشد كھ فقط براي ھضم گوشت تازه باشد، الزم ميجانوري طوري 

  ساختھ شده باشد كھ براي بلع شكار بھ كار رود؛ دندانھا براي پاره

كردن و بلع گوشت آن؛ ھمة اعضا یا اعضاي حركت براي تعقیب و گرفتن آن؛ و عضو شعور براي یافتن 
ترتیب چنگ، استخوان شانھ، مھرة استخوان، استخوان پایا بازو، یا ھر بھ ھمین . …اي دور آن از فاصلھ

سازد كھ وضع دنداني را كھ بھ آن تعلق داشتھ  استخوان دیگري كھ جداگانھ بررسي شود، ما را قادر مي
این   بھ. توانیم معلوم كنیم است مشخص سازیم؛ و نیز متقابًال، شكل سایر استخوانھا را از روي دندانھا مي

كافي بر قوانین  رتیب، اگر تحقیقات با بررسي دقیق یك استخوان بھ تنھایي آغاز شود، شخصي كھ بھ اندازةت
   .بسازدتواند ھمة وجود جانوري را كھ استخوان مزبور بھ آن تعلق دارد از نو   ساختمان آلي تسلط دارد مي

بندي حیوانات بر اساس سازمان آنھا در رده  ، كوویھ در اثر عمدة دیگر خود تحت عنوان طبقھ١٨١٧در 
بندي جانوران را بھ صورت مھره داران، نرمتنان، بندپاییان و شعاعیان انجام داده و قصد داشتھ است نشان 

ود شدن ناگھاني صدھا جنس جانور بر اثر حركات ھا معلول ناب ھاي متوالي سنگواره دھد كھ پیدایش جنبھ
اما دربارة بنیاد انواع، كوویھ عقیدة رایج را پذیرفت كھ ھر یك از انواع . شدید و تخریبي زمین بوده است

موجودات با سایر انواع ھیچ گونھ ارتباطي ندارند، و از روز اول بھ ھمین شكل و وضع بھ وسیلة خداوند 
گفت كھ اگر ھم تغییري  كوویھ مي. بد ھم داراي وضعي ثابت و الیتغیر خواھند بوداند، و براي ا خلق شده

این تغییرات ھرگز نوع  روي دھد بر اثر ھدایت الھي، بھ منظور تطابق آن با محیط موجود زنده است؛ و
كرد كوویھ دو سال قبل از مرگش دربارة پیدایش انواع بحث مشھوري را آغاز . آورد اي بھ وجود نمي تازه

مخالف زندة او در آن بحث . بوده است ١٨٣٠كھ، بھ نظر گوتھ، مھمترین واقعھ در تاریخ اروپا در سال 
اتین ژوفر و اسنتیلر بود كھ نظریة خود را دربارة تغییرپذیري و اصل و تكامل طبیعي انواع براساس كار 

  .زیست شناس بزرگتري كھ یك سال قبل وفات یافتھ بود بنا نھاد

  )١٨٢٩-١٧۴۴(ك المار -٢

توان المارك را دوست داشت، زیرا در جواني با فقر و فاقھ دست بھ گریبان بود، در بلوغ با  بھ آساني مي
كردند بھ مبارزه پرداخت، و در پیري علیھ كوري و تنگدستي جنگید؛  كوویھ كھ ھمگان او را تحسین مي

مل برجاي نھاد كھ با اخالقي دوست داشتني اي از خود دربارة علتھا و روشھاي تكا این، فرضیھ گذشتھ از
    بیشتر سازگار بود تا با انتخاب طبیعي بیرحمي

  .داروین مھربان عرضھ كرد

. آنتوان دومونھ، شوالیھ دوالمارك -پیر- باتیست - ژان: وي مانند بیشتر فرانسویان بار سنگیني از نام داشت
دست و پا   خود غیر از آخرین آنھا مناصب نظامي بود كھ براي ھمة فرزندان  یازدھمین فرزند پدري نظامي

كرد، ولي او را بھ یك كالج یسوعي در آمین فرستاد و بھ او دستور داد كھ خود را براي كشیش شدن آماده 
برد، از كالج بیرون آمد، مقرري خود  ، كھ بھ سالحھا و اسبھاي برادرانش حسد مي…باتیست-اما ژان. كند

اگر چھ دلیرانھ جنگید، و كار . رده كرد و براي جنگ عازم آلمان شدرا صرف خرید اسبي سالخو
سپس بھ عنوان . اش در نتیجة، آسیبي كھ در بازیھاي سربازخانھ بھ گردنش وارد آمد خاتمھ یافت قھرمانانھ

منشي وارد بانكي شد؛ بھ تحصیل پزشكي پرداخت؛ با روسو مالقات كرد؛ راه جدیدي در پیش گرفت؛ بھ 
كتاب گیاي فرانسھ  ١٧٧٨ھشناسي مشغول شد؛ نھ سال بھ مطالعات گیاھشناسي پرداخت؛ و در تحصیل گیا

آنگاه چون بھ پایان منابع مالي خود رسیده بود، بھ عنوان معلم سرخانة فرزندان بوفون . را انتشار داد
پس . است شاید ھم نظرش بدست آوردن فرصتي جھت مالقات با آن دانشمند سالخورده بوده -استخدام شد 

را، كھ باغ » باغ شاھي«، المارك مقام بي ارزش تصدي موزة گیاھان بھ نام )١٧٨٨(از مرگ بوفون 
پس از چندي نام پادشاه از اعتبار افتاد، و بنا بھ پیشنھاد . دار شد نباتات سلطنتي در پاریس بود، عھده
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اي از جانوران بود، المارك  اي مجموعھاز آنجا كھ باغ مزبور دار. نامیدند» باغ نباتات«المارك آن باغ را 
  .لفظ زیست شناس را براي علم بررسي ھمة موجودات زنده انتخاب كرد

بتدریج عالقة المارك از گیاھان بھ حیوانات كشیده شد؛ الجرم كار تحقیق در حیوانات مھره دار را بھ 
د قرار داد و براي آنھا مھرة پست را جزء حوزة عملیات خو كوویھ واگذار كرده، بررسي جانوران بي

بھ نظریات ابتكاري چندي رسیده بود كھ آنھا را در رسالة  ١٨٠٩تا سال . را ساخت» بیمھرگان«عنوان 
علي رغم ضعف بینایي ھمچنان بررسیھا و . مجموعة جانوران بیمھره و فلسفة جانورشناسي شرح داد

مند  آندره التري بھره - بزرگش و ھمچنین پیراین كار از مساعدت دختر  ھاي خود را ادامھ داد و در  نوشتھ
بندیھا و نتایج نھائي خود را در كتابي قطور تحت عنوان تاریخ  طبقھ ١٨٢٢و  ١٨١۵بین سالھاي . شد

زندگي او مظھري بود از . پس از آن بھ كلي نابینا و تقریبًا تھیدست شد. طبیعي بیمھرگان منتشر ساخت
  .اي دولت اوشجاعت او، و روزگار پیریش ننگي بر

فلسفة جانورشناسي حاوي خالصة نظریات تكاملي اوست كھ با مشاھدة تنوع بي پایان و اصل اسرار آمیز 
ھر فرد با سایر افراد فرق دارد، و در داخل ھر نوع چنان درجھ بندي : گوید مي. شكلھاي حیات آغاز شد

ر مشابھ و نزدیك آن از لحاظ شكل و دقیق اختالفات وجود دارد كھ اگر بخواھیم نوعي را از انواع بسیا
جنبة «ندانستھ (المارك چنین نتیجھ گرفت . عملكرد جدا كنیم، كاري دشوار یا نادرست خواھد بود

  كھ نوع، تصوري ) آبالر را خالصھ كرد» تصوري

   

  

  )آرشیو بتمان(ژان ـ باتیست دو المارك : حكاكي
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موجودات یا اشیاء بھ صورت فردي وجود دارند، طبقات، پنداري است انتزاعي؛ در واقع فقط  -بیش نیست
و اقسام، و انواع فقط ابزارھایي ذھني براي در نظر گرفتن اشیاء مشابھي ھستند كھ بھ طور ثابت منحصر 

  .بھ فرد است

این  این گروھھا یا نوعھاي مختلف گیاھان یا جانوران چگونھ بھ وجود آمد؟ المارك با ارائة دو قانون بھ 
  :پاسخ داد سؤال

در ھر جانوري كھ از مدت تكامل خود فراتر نرفتھ باشد استفاده مكرر و مداوم از ھر عضو : قانون اول
بخشد متناسب با طول مدت  كند، و نیرویي بھ آن مي بتدریج آن عضو را تقویت، قابل استفاده، و بزرگ مي

كند، و باعث  طور مشھود آن را ضعیف مياي؛ و حال آنكھ عدم استفادة مداوم از آن عضو بھ  چنان استفاده
  .شود كھ آن عضو كوچك شود، بتدریج توانایي خود را از دست بدھد، و منجر بھ نابودي آن شود مي

ھرچھ را كھ طبیعت باعث شده كھ موجودات آلي بھ دست آرند یا از دست بدھند در نتیجة تأثیر : قانون دوم
ت مدتي طوالني در معرض آنھا بوده باشد، و در نتیجھ بھ كیفیاتي است كھ نژاد آن موجودات ممكن اس

وسیلة تأثیر استفادة بیشتر از چنان عضوي، یا بر اثر عدم استفادة مداوم از چنان قسمتي، طبیعت آن را در 
دھد، بھ شرط آنكھ  آید انتقال مي اي كھ از آن بھ وجود مي كند و آن را بھ افراد تازه نتیجة وراثت حفظ مي

شود در جنس مذكر و مؤنث، یا در آنھایي كھ موجودات آلي جدید را بھ  ي كھ بدین گونھ پیدا ميتغییرات
   .باشدآورند، مشترك  وجود مي

شود؛ و گردن زرافھ در نتیجة  دتر ميبازوي آھنگر بر اثر استفاده بزرگتر و نیرومن: قانون اول واضح بود
كوشش براي رسیدن بھ سطوح برگھاي مغذي درازتر، و موش كور از آن لحاظ نابیناست كھ در زندگي 

المارك در آثار بعدي خود قانون اول را بھ صورت دو بخش متمم . زیر زمیني، نیازي بھ چشم ندارد
ایجاد پاسخي  میل سازواره، موجب فعالیت آن دروضع یا دشواري محیط، و نیاز و : آورد یكدیگر در مي

شود كھ با آن نیاز و میل تطبیق یابد، مانند جریان خون یا شیرة گیاھي بھ طرف عضوي كھ بھ كار  مي
آید؟ كوویھ  تغییرات چگونھ پیش مي: این پرسش دشوار پاسخ دھد اینجا المارك سعي كرد كھ بھ  در . رود مي

كھ علت آن نامعلوم » بر اثر تغییرات اتفاقي«: داروین بعدھا گفت» ستقیم خدادر نتیجة عمل م«: جواب داد
تغییرات بر اثر نیاز و میل و اجابت موجود زنده بھ این نیاز و میل، و براي «: المارك پاسخ داد. است

 این توضیح با اصرار روانشناسان معاصر كھ در مورد عمل ابتكاري » .دھد مقابلھ با وضع محیط روي مي
  .ورزیدند، ھماھنگ بود اراده تأكید مي

  خواستند آن را با یادآوري فقدان  بعضیھا مي: اما قانون دوم المارك، كھ با ھزاران اعتراض مواجھ شد

تغییرات خارجي است و بھ ھیچ وجھ ) ختنھ و فشردگي پا(گیران البتھ غافل بودند كھ عملیات مزبور  خرده
گرفتند  را در نظر نمي» مدت طوالني«ضي دیگر از معترضان آن بع. شامل نیاز و كوشش داخلي نیست

این شرایط چارلز داروین و ھربرت  با . آورد بھ وجود مي» نژاد«كھ طي آن، وضع محیط تغییري در 
یعني عادات یا تغییراتي را كھ پس از تولد بھ وجود آمده باشد » خصایص اكتسابي«سپنسر نظریة وراثت 
این اصل موروثي را قبول كردند و معتقد بودند كھ  ماركس و انگلس . امل پذیرفتندبھ عنوان عاملي در تك

اگر محیط بھتري بھ وجود آید انساني بھتر ھم پیدا خواھد شد؛ دولت اتحاد جماھیر شوروي مدتھا 
در . دانست را جزء اصول مسلم خود مي) نظریة المارك مبني بر وراثت خصوصیات اكتسابي(الماركیسم 

ھایي كھ  این معني كھ گفت یاختھ این فرضیھ وارد كرد، بھ  اي بھ  ایسمان ضربھ ، آوگوست و١٨٨۵حدود 
كنند، و بنابراین تحت  ھاي موروثي را با خود دارند در بدني كھ آنھا را در برگرفتھ است تغییر نمي جنبھ

در ) حامالن وراثت(زومھا این ادعا با یافت شدن كرومو گیرند؛ ولي  تأثیر تجارب بعد از تولد قرار نمي
آزمایشھاي جدید بھ طور كلي نظریة المارك را مردود . ، رد شد)ھاي جنسي ھمانند یاختھ( ھاي جسمي یاختھ

و ) خیسھ(شناخت، ولي اخیرًا شواھدي براي تأیید نظریة وراثت خصوصیات اكتسابي در پارامسیوم  مي
بتوان آزمایشھایي را در مورد نسلھاي بیشتري ادامھ اگر . سایر جانوران سلسلة آغازیان بھ دست آمده است
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این  آزمایشگاھھاي ما گرفتار كمبود وقت است؛ . داد، احتماًال شواھد مثبت دیگري ھم بھ دست خواھد آمد
  .نكتھ دربارة طبیعت صادق نیست

IV - مغز چیست؟  

عكس العمل موجود زنده، با تأكید المارك دربارة نیاز محسوس و كوشش ناشي از آن بھ عنوان عواملي در 
كامًال غیر  این نظریھ ھماھنگي داشت كھ مغز بھ صورت مكانیسمي منصرف شدن روانشناسان انستیتو از 

این جویندگان دروني  . باشد ابتكاري در نشان دادن عكس العمل در برابر احساسات خارجي و داخلي مي
بردند؛ فلسفھ ھنوز كامًال از علم متمایز نبود؛ و  مي را بھ عنوان خالصة تحقیقات خود بھ كار» فلسفھ«كلمة 

آمیز، روشھا و  توان بدرستي خالصة علم دانست اگر علم بتواند بھ طور موفقیت در حقیقت فلسفھ را مي
فرضیة مخصوص خود، مشاھدة دقیق، تجربة نظارت شده، و قواعد ریاضي مربوط بھ نتایج قابل رسیدگي 

و روانشناسان اوایل قرن نوزدھم فیلسوفان . آن زمان ھنوز فرا نرسیده است. درا در مورد روان بھ كار بر
است بھ  دانستند كھ دربارة موضوعاتي كھ ھنوز بھ دور از دسترس علم و ابزارھاي علمي را مرداني مي

  .كنند طور آزمایشي بحث و استدالل مي

  اي كھ در انستیتو تعلیم  ي و فلسفھ، علي رغم مخالفت ناپلئون، تا ده سال بر روانشناس»ایدئولوگھا«

وي كھ . كرد در تمام دورة امپراطوري پیروي مي حواسانگیز و از عقیدة كوندیاك دربارة اصالت  فتنھ
دست ١٧٩١در تدوین قانون اساسي آزادیخواھانة  بھ عنوان نماینده بھ اتاژنرو فرستاده شده بود، ١٧٨٩در

بھ خشم آمد و از سیاست بھ فلسفھ » كمیتة بزرگ«براثر سبعیت جماعت و تروریسم ١٧٩٣داشت، ولي در 
در اوتوي حومة پاریس بھ محفل مسحوري ملحق شد كھ در پیرامون مادام ھلوسیوس، زیباي . آورد روي

آنگاه . بود كھ تحت نفوذ افراطي كوندورسھ و كابانیس قرار گرفتآمد؛ و در ھمین محفل  جاودانھ، گرد مي
پرداخت بھ  بھ عضویت انستیتو درآمد و در آنجا در كالس دوم كھ بھ كار فلسفھ و روانشناسي مي

  .ارجمند رسید مقامي

وي آن را بھ . آن را بھ پایان رسانید ١٨١۵ایدئولوژي را آغاز كرد و در  تألیف كتاب عناصر ١٨٠١در 
این نكتھ شاید دربارة  عنوان بررسي تصورات براساس اصالت حواس كوندیاك تعریف كرد و متذكر شد كھ 

تصورات كلي یا انتزاعي، مانند فضیلت، مذھب، زیبایي، یا خود انسان صدق نكند؛ اما در بررسي چنین 
كات ساده و بھ حواسي شود بررسي كرد و بھ ادرا تصورات ابتدایي را كھ از آنھا مجزا مي«تصوراتي باید 

چنین بررسي واقعي بھ عقیدة دستوت ممكن است علم ماوراء طبیعت » .شود پرداخت كھ از آنھا ناشي مي
اي قطعي برسیم،  این روش نتوانیم بھ نتیجھ اگر بھ وسیلة . را متزلزل كند، و بھ تسلط كانت پایان بخشد

دانیم چشم  كوشش جھت توضیح آنچھ كھ واقعًا نميباید صبر كنیم، موقتًا دست از داوري برداریم، و از «
  » .بپوشیم

این معتقدات خشونت آمیز الادري موجب نارضایي ناپلئون الادري شد، كھ در آن ھنگام در صدد عقد 
را بھ عنوان بخشي ) روانشناسي(ایدئولوژي  بھ خود راه دھد، آنكھ بیمي  دستوت، بي. كنكوردایي با كلیسا بود

وي وقوف را بھ معني درك حواس دانست؛ داوري را بھ عنوان احساس . طبقھ بندي كرداز جانورشناسي 
توانند  گفتند كھ حواس مسلمًا نمي ایدالیستھایي كھ مي اما در بارة . روابط؛ و اراده را بھ عنوان احساس میل

شامھ، و این موضوع را دربارة حواس باصره، سامعھ،   وجود یك دنیاي خارجي را ثابت كنند، دستوت
توانیم با حس المسھ، مقاومت، و حركت پي بھ  ورزید كھ مسلمًا مي ذائقھ قبول داشت؛ ولي اصرار مي

توانیم با لگد زدن بھ سنگي قضیھ را  گونھ كھ دكتر جانسن گفتھ بود، ما مي ھمان. جھاني خارجي ببریم
  .فیصلھ دھیم
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دوتراسي فاقد پایگاه و ناشر شد، و چون  ناپلئون كالس دوم انستیتو را منحل كرد، و دستوت ١٨٠٣در 
نتوانست اجازة انتشار كتاب تفسیري بر روح القوانین منتسكیو را تحصیل كند، دستنوشتة آن را نزد تامس 

. جفرسن بدون افشاي نام مؤلف دستور داد آن را ترجمھ و چاپ كنند. جفرسن رئیس جمھور آمریكا فرستاد
   دستوت تا ھشتاد سالگي عمر كرد، و

  .اي تحت عنوان دربارة عشق جشن گرفت را با انتشار رسالھ

فعالیت فلسفي خود را با شرح اصالت حواس بھ طرزي ) پیرگونتیھ دوبیران-فرانسوا-ماري(من دوبیران 
در آغاز وارد ارتش شد و در پایان بھ صورت رازوري  .شدچنان مبھم آغاز كرد كھ باعث شھرت او 

فوج بیرحم «بھ گارد شخصي و سلطنتي لویي شانزدھم پیوست، و از او در برابر  ١٧٨۴در . درآمد
از آنجا . محاصره كرده بودند بھ دفاع پرداخت ١٧٨٩اكتبر  ۶-۵كھ شاه و ملكھ را در ورساي در » زناني

بھ  ١٨٠٩در سال . ت افتاده بود، بھ ملك شخصي خود نزدیك برژراك بازگشتكھ بر اثر انقالب بھ وحش
دار مجلس  مخالفت كرد؛ در زمان لویي ھجدھم خزانھ ١٨١٣عضویت مجلس مقتن درآمد؛ با ناپلئون در 

ھایش مستقل از افكار و كارھاي سیاسي او بود، و باعث شد كھ وي رھبر مسلم  نوشتھ. نمایندگان شد
  .سوي آن روزگار شودفیلسوفان فران

مقالة . اي بھ سرپرستي انستیتو غفلتًا بھ شھرت رسید با بھ دست آوردن جایزة اول در مسابقھ ١٨٠٢در سال 
او تحت عنوان تأثیر عادت بر قوة تفكر ظاھرًا در دنبال نظریات كوندیاك در مورد اصالت حواس، و حتي 

ماھیت مھم، جز مجموع عادات «: ین نوشتھ بودوي چن. روانشناسي فیزیولوژیایي دستوت دوتراسي بود
؛ و عقیده داشت كھ انسان ممكن »عمدة دستگاه مركزي نیست، كھ باید آن را حس كلي قوة درك دانست

اما، » .شود تصور كند كھ در حقیقت ھر حسي بھ وسیلة حركت متقابل بافتي در مغز نشان داده مي«است 
آمد كھ  ت از مجموع حواس بدن است دور شد؛ بھ نظر او چنین مياین مفھوم كھ مغز عبار رفتھ رفتھ، از 

در كوششھاي ناشي از توجھ یا اراده، مغز عامل فعال و مبتكري است، و قابل تبدیل بھ ھیچ تركیبي از 
  .باشد حواس نمي

اي كھ تحت عنوان رسالھ در باب تجزیة فكر نوشت  با رسالھ ١٨٠۵در » ایدئولوگھا«این انشعاب از 
بھ عقیدة من دوبیران؛ كوشش اراده نشان . تر، و با برقراري مجدد مذھب توسط ناپلئون ھماھنگ شدشدید
دھد كھ روح بشر عبارت از حركات انفعالي حواس نیست؛ بلكھ قوة ارادة مثبت است كھ ماھیت نفس  مي

این نظریھ در  و این ارادي بودن را تأیید كرد   ١٨١٩شوپنھاور در (یكي ھستند » خویشتن«است؛ اراده و 
این ارادة فعال بھ سایر   .)میان فیلسوفان فرانسوي ادامھ یافت و با برگسون شكلي درخشان بھ خود گرفت

بخشد كھ بدون آن بشر بھ  را مي» ارادة آزاد«شود، و بھ آنھا آن  كند افزوده مي عواملي كھ عمل را تعیین مي
  مضحكي  اتوماتونصورت 
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  )آرشیو بتمان(» فیلسوف مضحك«ویلیام گادوین، : كاریكاتور اثر ماخزه

اي از حواس و خاطرات؛ و  آن نیروي دروني یك واقعیت معنوي و روحاني است، نھ مجموعھ. آید در مي
در واقع احتماال ھمة نیروھا نیز بھ : دھد ن چنین ادامھ ميمن دوبیرا. ھیچ چیز مادي یا فضایي در آن نیست

این نقطھ  از . ھمین صورت غیرمادي است، و درك آنھا فقط بھ وسیلة مقایسة با نفس اراده دار میسر است
نظر، الیبنیتز حق داشت كھ جھان را مجموعھ و صحنة نبرد جوھرھا بداند، كھ ھر یك از آنھا مركز نیرو، 

  .ت استاراده، و فردی

ھاي ھفتگي در انستیتو،  زندگي دوگانة من دوبیران در سیاست و فلسفھ، بھ انضمام شركت فعال در جلسھ
كوالر، آمپر، گیزو، و ویكتور كوزن امر پرزحمتي بود؛ سالمت او مختل، و -ھمراه با كوویھ، روایھ

ایمان  تفكرات خستھ كننده بھشد؛ از  اش بھ آخرین مراحل خود نزدیك مي زندگي كوتاه پنجاه و ھشت سالھ
گفت  مي. این جھان پردرد باال برد مذھبي آرامبخشي گروید، و سرانجام بھ رازوري روي آورد كھ او را از 

كھ بشر باید از مرحلة حیواني حواس، از طریق مرحلة انساني ارادة آزاد و آگاه، بھ مرحلة مجذوب شدن 
  .در عالقھ و عشق بھ خداوند ترقي كند

V - كاري وارد محافظھم  

بھ » استبداد منور«فیلسوفان قرن ھجدھم با تضعیف اعتبار و موقعیت اخالقي كلیسا و با طرفداري از 
. منظور تقلیل معایب جھل، بیكفایتي، فساد، ظلم، فقر، و جنگ، دولت فرانسھ را بھ ضعف كشانده بودند

را از طریق دفاع از لزوم مذھب، معقول » خیالبافان«این   فیلسوفان فرانسوي اوایل قرن نوزدھم پاسخ
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بودن سنت، اختیارات خانواده، منافع حكومت سلطنتي قانوني، و نیاز مداوم بھ حفظ سدھاي سیاسي و 
  .اخالقي و اقتصادي علیھ دریاي ھمیشھ متالطم جھل و حرص و زورگویي و بربریت مردم دادند

ھ تقاضاي متفكران قرن ھجدھم در مورد گرایش این دوره ادعانامة مفصل و خشم آلودي علی دو نفر در 
یكي از آنان بونال بود و دیگري مستر . ایمان بھ خرد، و از سنت گرایي بھ روشنگري، تنظیم كردند از

و در یك محیط آمیختھ با ) ١٧۵۴(اي مرفھ بھ دنیا آمد  آمبروازدوبونال در طبقھ -گابریل - ویكنت لوئي
از آنجا كھ بر اثر انقالب بھ شگفتي افتاده و مورد تھدید . تربیت یافت پرھیزگاري استوار و اطاعت آمیزي

قرار گرفتھ بود، بھ آلمان مھاجرت كرد؛ مدتي بھ ارتش ضد انقالبي پرنس دو كنده پیوست؛ از ھرج و 
وي در . ھایدلبرگ رفت تا جنگ را بھ وسیلة قلم تواناي خود ادامھ دھد آور آن بھ خشم آمد؛ و بھ مرج زیان

از سلطنت مطلقھ، اشرافیت موروثي، ) ١٧٩۶(اي تحت عنوان نظریة قدرت سیاسي و مذھبي  الھرس
. اختیارات پدر در خانواده، و برتري اخالقي و مذھبي پاپھا برھمة پادشاھان كشورھاي مسیحي دفاع كرد

پس از ). ١٧٩٧(ھیئت مدیره آن كتاب را محكوم كرد، ولي بھ خود او اجازه داد كھ بھ فرانسھ بازگردد 
  اي تحت عنوان رسالة تحلیلي  آمیز، حملة فیلسوفانة خود را با رسالھ مكثي احتیاط

ناپلئون از دفاع او از مذھب، بھ عنوان عاملي . از سرگرفت) ١٨٠٠(باره قوانین طبیعي نظام اجتماعي 
بونال . كرد ضروري و اجتناب ناپذیر براي دولت، خشنود شد، و شغلي در شوراي دولتي بھ او پیشنھاد

ایمان  و گفت كھ ناپلئون از طرف خداوند براي برقراري مجدد) ١٨٠۶(اول نپذیرفت، ولي بعد قبول كرد 
  . واقعي مأمور شده است

ھاي محافظھ  پس از بازگشت خاندان بوربون، وي متصدي چندین شغل دولتي بود، و یك سلسلھ اعالمیھ
بھ عنوان عوامل مخرب خانواده و » حقوق زن«الق و با ط. كارانة پرشور ولي خستھ كننده صادر كرد

نظم اجتماعي مخالفت ورزید؛ آزادي مطبوعات را بمنزلة تھدیدي علیھ حكومت ثابت دانست؛ از سانسور و 
رود مستوجب مرگ  اعدام دفاع كرد؛ و پیشنھاد كرد كھ ھتك احترام ظروف مقدسي كھ در كلیسا بھ كار مي

بھ شور و ھیجان او در مورد داشتن عقاید درست و منطبق با كلیسا لبخند  بعضي از محافظھ كاران. باشد
این نویسنده از سن پطرز  . شد زدند؛ ولي تسالي خاطر او بر اثر مكاتبھ با ژوزف دومستر حاصل مي مي

ساخت؛ و بعد مجالتي انتشار داد كھ  فرستاد و او را بھ حمایت كامل خود مطمئن مي ھایي مي بورگ نامھ
  .ل بر اثر كمال محافظھ كاري و درخشندگي سبك آنھا، ھم خشنود و ھم خشمگین شدبونا

این ھمان محلي است كھ بیست سال قبل مادام دو وارن ھنر  و  –) ١٧۵٣(مستر در شامبري تولید یافت 
آن شھر بھ عنوان پایتخت دو كنشین ساووا تابع پادشاھان ساردني . عشق ورزیدن را بھ روسو آموختھ بود

توانست بھ  كردند؛ و ژوزف مي خود استفاده مي ود؛ ولي اھالي ساووا از زبان فرانسھ بھ عنوان زبان بوميب
بھ  ١٧٨٧پدرش رئیس مجلس ساووا بود، و خود او در . این زبان تقریبًا بھ حرارت و قدرت ولتر بنویسد 

ژوزف از . وضع موجود داشتنداین دو، انگیزة بیشتري از دالیل فلسفي براي دفاع از  عضویت آن درآمد؛ 
لحاظ سیاسي فرزند پدرش بود و از لحاظ احساسات شبیھ مادري كھ اخالص پرشوري نسبت بھ كلیساي 

تواند جاي تربیتي را كھ مادر بھ ما  ھیچ چیز نمي«: گفت وي بعدًا چنین مي. كاتولیك را بھ او انتقال داد
و سپس در یك كالج یسوعي در تورینو تربیت یافت؛  ھا و كشیشان نخست بھ وسیلة راھبھ» .دھد بگیرد مي

این نظریة  از ارادت او بھ آنھا نیز ھرگز كاستھ نشد؛ و پس از آشنایي مختصري با دستگاه فراماسوني، 
  .یسوعیان را كامًال پذیرفت كھ دولت باید تابع كلیسا باشد، و كلیسا تابع پاپ

. اووا آمد، و در نوامبر، آن دو كنشین بھ فرانسھ ملحق شدیك ارتش انقالبي فرانسھ بھ س ١٧٩٢در سپتامبر 
این ارزشیابي مجدد ھمة ارزشھا، طبقات، قدرتھا، و اعتقادات، تنفري در مستر برانگیخت كھ او را  ضربة 

آنگاه با ھمسر خود بھ . منقلب ساخت؛ وي را بھ نوشتن كتابھایي مشغول داشت؛ و سبك او را آتشین كرد
با . كارلوامانوئلة چھارم، پادشاه ساردني، زندگي كرد  در آنجا بھ عنوان خبرنگار رسميلوزان گریخت، و 

  رفت و آمد بھ سالن مادام دوستال در كوپھ، كھ در آن نزدیكیھا 
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شدند بسختي آلوده بھ شكاكیت مشمئزكنندة رایج در فرانسة قرن ھجدھم  بنژامن كنستان كھ در آنجا دیده مي
اینكھ ضدیت  كھ در لوزان اجتماع كرده بودند گرفتار افكار ولتر شدند؛ آنان از حتي مھاجراني . ھستند

ھاي اخالقي، خانوادگي،  فیلسوفان با آیین كاتولیك ھمة سازمان زندگي فرانسویھا را، از طریق تضعیف پایھ
آنجا كھ بھ سبب از . شد این امر خود مایھ شگفتي مستر مي و دوستي، كامًال در ھم ریختھ است آگاه نبودند و 

توانست علیھ انقالب سالح بردارد، تصمیم گرفت كھ با كافران و انقالبیون با قلم خود مبارزه  كھولت نمي
تنھا ادمندبرك از . كلمات خود را با انتقاد سخت درآمیخت و اثر خود را در قرن نوزدھم باقي گذاشت. كند

  .فت با انقالب در آن عصر از وي پیشتر بودلحاظ تفسیر نظریة محافظھ كاران دربارة زندگي و مخال

وي . از طریق یك روزنامة نوشاتل رسالة مالحظاتي دربارة فرانسھ را انتشار داد ١٧٩۶این رو در  از 
كفایت بوده است و كلیساي فرانسھ بھ احیاي اخالقي نیاز  قبول داشت كھ حكومت لویي شانزدھم ناثابت و بي

بھ منزلة چیزي جز نشان  داشتھ است؛ اما تغییر شكل، سیاستھا، و روشھاي دولت بھ آن سرعت و قاطعیت
بھ عقیدة او ھیچ نوع حكومتي چنانچھ در سنت و . ھاي عمیق حكومت نیست دادن جھل جواني دربارة پایھ

انقالب . تواند زیاد بر سر كار بماند ھاي مذھبي و اخالقي نباشد نمي روزگار ریشھ ندوانده و داراي پایھ
داراي آن  ھرگز چنان جنایت عظیمي«. ھا را درھم شكست یھفرانسھ، با اعدام پادشاه و خلع ید كلیسا، آن پا

در برابر ھر قطره خون لویي شانزدھم در فرانسھ سیلي از خون ریختھ … ھمھ شریك جرم نبوده است
خواھد شد؛ شاید چھارمیلیون فرانسوي بھ سبب آن جنایت بزرگ ملي و شورش ضد مذھبي و ضد 

پیش بیني كرد كھ  ١٧٩۶وي در » .را با جان خود بپردازنداجتماعي كھ بھ شاھكشي منجر شد غرامت آن 
  » .از بین چھار یا پنج نفر یكي پادشاه فرانسھ خواھد شد«بزودي 

كارلوامانوئلھ، پادشاه ساردني، مستر را بھ خدمت خود در تورینوفراخواند؛ ولي پس از چندي  ١٧٩٧در 
بھ عنوان وزیر مختار ساردني در دربار  ١٨٠٢در . ناپلئون تورینو را گرفت، و آن حكیم بھ ونیز گریخت

كرد كھ مأموریت او كوتاه خواھد بود، خانوادة خود  از آنجا كھ تصور مي. تزار آلكساندراول منصوب شد
تبعید را با شكیبایي . در سن پطرزبورگ بماند ١٨١٧را بھ جاي نھاد، ولي خدمت پادشاه باعث شد كھ تا 

  .برد ا با نوشتن از یاد ميكرد و نگرانیھاي خود ر تحمل مي

. انتشار یافت ١٨١٠اثر مھم او تحت عنوان رسالھ در باب اصل مولد قوانین اساسي سیاسي است كھ در 
ھاي خوب و بد  داند كھ در نھاد فرد میان انگیزه وي قوانین اساسي مزبور را از كشمكشي ناشي مي

ایدار جھت حفظ نظام اجتماعي و بقاي گروھي ، و نیاز بھ یك قدرت متشكل و پ)اجتماعي و غیر اجتماعي(
ھر فرد طبعًا خواستار قدرت و . آید بھ وسیلة حمایت از تمایالت دستھ جمعي در مقابل فردي بھ وجود مي

  تمول است، و تا زماني كھ غرایزش رام نشود بالقوه فردي است زورگو، 

عقل انجام داده باشند؛ ولي در میان بیشتر  این كار را بر اثر آورند؛ ممكن است چند تن از فیلسوفان  درمي
تواند بر غرایز اساسي فایق آید؛ و اگر بگذاریم ھر فردي كھ مثال بالغ است، تمام  ما، تقوي بھ تنھایي نمي
بسنجد، این كار بھ مفھوم قرباني ) كھ در نتیجة عدم تجربھ ضعیف است و بردة آمال(قضایا را با خرد خود 
شود، و ھرج و مرج  این آزادي بي بندوباري و افسار گسیختگي مي . ي استكردن نظم در راه آزاد

  .كند اجتماعي قدرت جمعي را در جھت وحدت علیھ حملة خارج یا تجزیھ از داخل تھدید مي

وي آن را بھ . در نتیجھ، بھ عقیدة مستر، عصر روشنگري پرجوش و خروش اشتباھي عظیم بوده است
سالگي خیاالتي در سر پختھ یا طرحھایي براي نوسازي اساسي تربیت، جواني تشبیھ كرد كھ تا ھجدھ

اي از چنان معلومات وسیع توخالي بود؛  ولتر نمونة برگزیده. خانواده، مذھب، جامعھ، و دولت ریختھ است
طي یك عصر تمام، دربارة ھمھ چیز بھ طور سطحي سخن گفت، بي آنكھ یك بار بھ عمق مطلب «وي 

اگر » .براي اندیشیدن داشت وقت بسیار كمي«كھ » نان دائما مشغول تعلیم جھان بودچ«؛ ولتر »بپردازد
كرد، شاید  نژاد تعلیم بگیرد خاضعانھ بررسي مي  خواھد از تجربة یك تاریخ را بھ عنوان فردي گذرا كھ مي

ور ترین معیار ھر تص زمان غیر شخصي، آموزگار بھتري است تا فكر شخصي؛ كھ صحیح: برد كھ پي مي
از نتایج عملي آن در زندگي و تاریخ بشر است؛ كھ سازمانھایي را كھ قرنھا در سنت ریشھ دوانده است 
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یعني  - ننگنباید بدون ارزیابي صحیح و دقیق محاسن و مضار آنھا طرد كرد؛ و كھ مبارزه براي برافكندن 
تخریب قدرت اخالقي كلیسا، كھ باعث انضباط افراد بالغ شده و نظم اجتماعي را در اروپاي غربي بھ 

انقالب خونریز نتیجة . وجود آورده است، موجب فروریختگي اخالق و خانواده و جامعھ و دولت خواھد شد
؛ ھمة اعتماد و توكل »رب استفلسفھ اساسًا نیرویي مخ«. تمیز بوده است بي» عصر روشنگري«منطقي 

شود كھ تكرو است؛ و آزادي فرد از  بندد كھ وابستھ بھ افراد است و بھ ھوش متوسل مي خود را بھ خرد مي
این لحاظ نسل  از «. اندازد، و ھم خود تمدن را سنت سیاسي و مذھبي و قدرت، ھم دولت را بھ خطر مي

  » .بشر تا كنون دیده استحاضر شاھد یكي از مھیجترین كشمكشھایي است كھ 

كند كھ شایستگي امتحان كردن حكمت سنت را داشتھ باشد، باید بھ او  از آنجا كھ فرد آنقدر زیاد عمر نمي
كافي مسن شود و شروع بھ درك آن كند؛    اینكھ بھ اندازة آموخت كھ آن را بھ عنوان راھنماي خود بپذیرد تا 

باید دربارة ھر تغییري كھ در قانون اساسي یا اصول . خواھد شدن البتھ ھرگز قادر بھ فھم آن بھ تمامي
  شود شك و تردید نشان دھد؛  اخالقي پیشنھاد مي

  . قدرت مستقر را بھ منزلة فتواي سنت و تجربة نژادي، و بنابراین آن را صداي خداوند، بداند

ترین سنتھا را در بر بھترین نوع حكومت است، زیرا طوالنیترین و وسیع –موروثي و مطلقھ  -سلطنت
كند؛ در صورتي كھ در حكومت دموكراسي، ھم   دارد، و نظم و تداوم و ثبات و قدرت را برقرار مي

شود؛ گاه گاه جامعھ در معرض امیال و   رھبران و ھم عقاید، بھ طور مكرر، دستخوش تغییر اساسي مي
آورد و بھ مراحل   را فراھم مي  نظمي  این كیفیات موجبات نارضایي و بي گیرد؛ و   جھالت عوام قرار مي

ھاست؛ و خودكشي دولت اطاعت  ھنر دولت عبارت از آرام كردن توده. شود  منتھي مي  سخت و نافرجامي
  .از آنھا

انتشار یافت،  ١٨٢١مستر در مشھورترین اثر خود تحت عنوان مجالس شب نشیني سن پطرزبورگ در 
این كتاب با فراغت كامل نوشتھ شده و تدوین آن مدت    - رح داد ھاي فرعي فلسفة خود را ش بعضي از جنبھ

كند، زیرا نشان   بھ عقیدة او، علم وجود خدا را اثبات مي. بھ طول انجامیده است) ١٨١۶ -١٨٠٢(سال  ١۴
ما . دھد كھ در طبیعت نظم باشكوھي وجود دارد كھ مستلزم یك ھوش و فراست منظم و جھاني است  مي

خداوند اجازه . ایمانمان بر اثر پیروزیھاي اتفاقي بدان یا مصایب خوبان دستخوش فتور شود كھنباید بگذاریم 
دھد كھ خوبي و بدي، مانند نور آفتاب و باران، بدون تفاوت بر جاني مقدس فرو ریزد، زیرا میل ندارد   مي

یر دعا، بدعتي حاصل تأث كھ قوانین طبیعت را بھ حال تعلیق درآرد؛ اما در بعضي موارد ممكن است تحت
این، بیشتر بدیھا پاداشھاي خطاھا یا گناھان است؛ احتماًال   گذشتھ از. شود و جریان یك قانون را تغییر دھد

  .باشد  اي در وجود ما یا نیاكان ما یا گروه جامعة معاصر ما مي ھر بیماري و ھر رنجي، مجازات شایبھ

ھاي دستگاه تفتیش  اي جنایات، یا حتي شكنجھ ھ سبب ارتكاب پارهاگر چنین باشد، باید از تنبیھ بدني، اعدام ب
باید بھ جاي مطرود شمردن جالد، بھ او احترام گذاشت؛ كار او نیز كارخداست، و براي . افكار دفاع كرد

وجود بدي مستلزم مجازات است؛ اگر آن را سست بگیریم، جنایت افزایش خواھد . نظم اجتماع الزم است
نیست كھ عشق االھي   ھیچ مجازاتي نیست كھ انسان را تطھیر نكند، و ھیچ بي نظمي«این،  ز گذشتھ ا. یافت

  » .آن را علیھ اصل بدي برنگرداند

و از طرف خداوند در سراسر تاریخ مجاز شمرده  - » جنگ، امري االھي است زیرا كھ قانون جھان است«
آید و ھزاران ھزار  گاھگاه فرشتة جانستاني مي«. كنند  این قانون پیروي مي جانوران وحشي از . شده است

پیراید،   توان درختي دانست كھ دستي نامریي پیوستھ آن را مي  نوع بشر را مي» «.برد  از آنھا را از بین مي
» .قسمت اعظم خونریزیھا غالبًا با ازدیاد جمعیت مربوط است. …این پیرایش غالبًا ھم بھ نفع آن است و 
سرتاسر . شود  دي جبري موجودات زنده در ھمة موارد، از كرم گرفتھ تا بشر، اجرا ميقانون بزرگ نابو«

  اي باید  بیش نیست كھ در آنجا ھر موجود زنده  آشامد، محراب عظیمي  زمین كھ خون مي
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  » .وقفھ، بدون محدودیت، بدون استراحت، تا نابودي ھمة اشیاء، حتي نابودي مرگ، ادامھ یابد

اعتراض كھ مشكل چنین جھاني ما را بر آن دارد كھ خالق آن را بپرستیم، مستر در پاسخ این  در برابر 
این سنت پایدار و  اند، و  این باید او را بپرستیم زیرا كھ ھمة ملتھا و نسلھا او را پرستیده گفت كھ با وجود  مي

. واند فھم یا درك كندت ھمگاني مسلمًا داراي حقیقتي است كھ وراي ظرفیت عقل بشر است و آن را نمي
  .شود ایمان مي دھد، و خرد تسلیم  اینكھ فلسفھ اگر دوستدار حكمت است، تن بھ مذھب در مي نتیجھ 

پادشاه ساردني، كھ از نو بر تخت تورن نشستھ بود، مستر را از روسیھ احضار كرد؛ و در  ١٨١٧در 
آن حكیم عبوس، در طي آن دو سال، . او را با عنوان دادرس كل و مشاور دولتي بھ كار گماشت ١٨١٨

). ١٨٢١(آخرین اثر خود را تحت عنوان دربارة پاپ بھ وجود آورد، و اندكي پس از مرگش انتشار یافت 
كنندة  این كتاب بھ منزلة پاسخي قاطع بھ پرسشي بود كھ بر اثر ستایش او در كتاب از پادشاه بھ عنوان حفظ 

اگر پادشاه نیز، مانند قیصر یا ناپلئون، نظیر : اینكھ بود و آن  جامعھ از خردگرایي شھروندان مطرح شده
  ھر شھروند دیگري تكرو و خودپسند باشد، و بیشتر بھ قدرت بیندیشد چھ وضعي پیش خواھد آمد؟

مستر بي درنگ پاسخ داد كھ ھمة فرمانروایان باید از قدرتي كھنتر، بزرگتر، و عاقلتر از خود اطاعت 
قضایاي مربوط بھ مذھب و اخالق پیرو فتواي اسقفي باشند كھ قدرتي را كھ بھ پطرس باید در ھمة : كنند

كھ  ، ھنگامي)١٨٢١(درآن روزگار . اعطا شده بھ ارث برده است) عیسي(حواري از طرف فرزند خدا 
كوشیدند كھ خود را از خشونت انقالب فرانسھ و استبداد ناپلئون برھانند، رھبران  كشورھاي اروپایي مي

نھا قطعًا بھ یاد داشتند كھ چگونھ كلیساي كاتولیك از طریق مطیع و رام كردن بربرھایي كھ تعدادشان آ
روزافزون بود، بقایاي تمدن روم را حفظ كرد؛ چگونھ بھ وسیلة اسقفھاي خود یك روش نظم اجتماعي و 

و قرون وسطي، تمدني بر  ظلمتتربیت منضبطي برقرار ساخت كھ موفق شد، بھ آھستگي، در طي عصر 
ملتھا ھرگز جز با مذھب «. این اصل بھ وجود آورد كھ شھریاران، برتري معنوي پاپ را تصدیق كردند

تواند تكروي میل بشر  يبیند، م ، زیرا فقط ترس از خداوند قادر متعال كھ ھمھ چیز را مي»متمدن نشده اند
از . دارد مذھب با پیدایش ھمة تمدنھا ھمراه بوده است، و فقدان مذھب مرگ آنھا را اعالم مي. را كنترل كند

ھاي اخالقي و معنوي  این رو، پادشاھان اروپا باید دوباره پاپ را بھ عنوان فرمانرواي خود در ھمة زمینھ 
ز دست دانشمندان بگیرند و آن را بھ كشیشان بازگردانند، زیرا تفوق باید تعلیم و تربیت را ا. بھ شمار آرند

كند، در صورتي كھ برقراري مجدد مذھب، بھ ملت روح و آرامش  علم مردم را خشن و حیوان صفت مي
  .بخشد مي

اي را بھ سود دنیوي مقام خویش تمام كند، آنگاه چھ پیش  اگر پاپ نیز خودخواه باشد، و بكوشد كھ ھر قضیھ
شود، ھرگاه در  از آنجا كھ پاپ بھ وسیلة خداوند ھدایت مي: واھد آمد؟ مستر پاسخي آماده داشتخ

كلیسایي كھ بھ دست عیسي  ایمان و مذھب مسیحي یا دستورات اخالقي، بھ عنوان رئیس رسمي اصول
ن را بھ اینكھ خود كلیسا آ این رو نیم قرن پیش از   از. تأسیس شده است، فتوي دھد، مصون از خطاست

خود . عنوان یك بخش جدانشدني اصول كاتولیك اعالم كند، مستر اصل عصمت كلیسا را عرضھ داشت
در مورد را، كھ ادعاھاي عجیبي  »ماوراءآلپیھا«پاپ اندكي متعجب شد، و واتیكان صالح دانست كھ جلو 

  .قدرت سیاسي پاپ داشتند، بگیرد

توان با لبخندي گذشت، محافظھ كاران اروپا  قطع نظر از نكتة اخیر، و بعضي مبالغات دیگر كھ از آنھا مي
از دفاع قاطعي كھ مستر از نظریاتشان بھ عمل آورد خشنود بودند؛ و شاتوبریان، بونال، المنھ، و المارتین 

حسن نیت لویي شانزدھم؛ پستي : اپلئون در چند مورد با او موافق بود، از جملھحتي ن. بھ او تھنیت گفتند
شاھكشان؛ زیاده رویھاي انقالب؛ سست بودن استدالل؛ گستاخي فیلسوفان؛ لزوم مذھب؛ ارزش سنت و 
قدرت؛ نقایص دموكراسي؛ مطلوب بودن سلطنت موروثي و مطلقھ؛ و خدمات جنگ در زمینة زیست 

  …شناسي
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كردند كھ در فلسفة ساده و  آنان احساس مي: ورزیدند رد فرمانروایاني كھ با ناپلئون مخالفت مياما در مو
این وارث انقالبي را كھ  این فرد كرسي تازه بھ دوران رسیده و  پردة مستر عللي براي سرنگون كردن  بي

 –آنھا ھرگز قادر نبودند اینجا اصلي پنھاني بودكھ  در . موجب تھدید ھر پادشاھي در جھان است وجود دارد
چرا آنھا، پادشاھان و امپراطوران : كھ آن را براي اتباع خود بیان كنند؛ و آن اینكھ - شدند و ھرگز قادر نمي

و اشراف موروثي اروپا، بار سنگین، خطرات، و دشواریھاي حكومت را پذیرفتھ بودند، در صورتي كھ 
متھم كرده بودند كھ عوام معصوم را، كھ با اتكا بھ حق  افرادي نظیر مارا، روبسپیر، و بابوف، آنھا را

خواستار ھمة منافع اجتماعي و ھمة خوبیھاي روي زمین ھستند،  -درواقع كشتار و قتل عام –االھي 
اي وجود داشت كھ، بر پایة آن، فرمانروایان قانوني اروپا  این مورد نظریھ در . كنند بیرحمانھ استثمار مي

دیگر متحد شوند و نظم دیرین را بھ سرزمینھا و مردمان خود، و حتي بھ فرانسة وحشي، توانستند با یك مي
  نابخشودني، و شاھكش كھ بھ خدا خیانت كرده 

  كتاب سوم

  بریتانیا

   فصل پانزدھم

  

  شود انگلستان دست بھ كار مي

كھ دیگر  در رأس مقاومت در برابر ناپلئون، زماني - ١٧٩٢در صدر مخالفان انقالب، بعد از سال 
برانداز، از پاي  ھایي كھ بھ دلخواھشان نبود یا در نتیجة شكستھاي خانمان دشمنان، در اثر پیوستن بھ اتحادیھ

دولت و مردم انگلستان، صنایع و بازرگاني در حال گسترش آن، نیروي دریایي آن كشور و  -آمدند درمي
این  البتھ در آغاز، یكباره و ھمھ با ھم در . فرماندھش نلسن، و ھمچنین مغز و ارادة انگلستان قرار داشت

در شروع گسترش آن آتش بزرگ، رھبران جامعة انگلیس و آنان كھ گفتارشان بھ افكار . راه نبودند
بخشید، نامطمئن و در حال تفرقھ بودند، بعضًا بیم داشتند و بعضًا از انقالب ملھم گشتھ  شكل مي عمومي

شدند و حمیت و شھامت سپاھیان  آلیسم اولیة انقالب را با شوق پذیرا مي ایده شاعران و فیلسوفان،. بودند
نگریستند؛ ولي طولي نكشید كھ در اثر فصاحت خشم آلود برك در سخنرانیھایش  انقالب را با تحسین مي

اي  علیھ انقالب و نشر اخبار كشتارھاي دستھ جمعي و استیالي وحشت در مھد انقالب كھ چون مدینة فاضلھ
از  شد، ورق برگشت، و وقتي آنان كھ داعیة آزادیبخشي داشتند بدل بھ فاتحان گشتند و نیمي شتھ ميانگا

اروپا دستخوش جاه طلبیھاي فرانسھ شد، انگلستان، با توجھ بھ نتیجة منازعات، بر آن شد كھ باز بھ سیاست 
رنھا، براي حفظ امنیت و توازن قوا در قارة اروپا، یعني سیاستي متوسل شود كھ جزیرة كوچك در طول ق

  .آزادي خود، بر آن متكي بود

با آنكھ متحدان انگلستان تسلیم شده بودند و بازرگانیش در نتیجة . ملت بتدریج بھ اتحاد و ھمفكري گرایید
رغم ورشكستگي مؤسسات و سرمایھ  محاصرة دریایي ناپلئون دچار مضیقھ و دشواري شده بود، علي

رغم وسوسة ھر روزه براي آنكھ شروط آن مرد برجستھ و مھیب اھل  ، عليداران و فرسودگي زحمتكشان
  كرس را پذیرا شوند كھ قارة اروپا را بھ زیر 

یافت  اي مي كند، و با آنكھ انگلستان خود را در معرض بزرگترین مخاطره بھ عزم تسخیر جزیره عبور مي
ایستادند؛  تا آن زمان فرارویش قرار گرفتھ بود، پادشاه و پارلمنت قاطعانھ برجاي ١٠۶۶كھ از سال 

ھ جز تن و زور بازوي بزرگزادگان و بازرگانان براي پرداخت مالیاتھاي سنگین آماده شدند؛ آنان ھم ك
دریانوردان بیمانند انگلیسي دست از تمرد . خویش چیزي نداشتند، بھ خدمت ارتش و نیروي دریایي پیوستند
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از آن بینوایي و وضع » گوشة محبوب كرة ارض«و شورش برداشتند و بھ پیروزیھایي دست یافتند و آن 
ن تكاني خورد كھ، ظرف نیم قرن، بھ دچار بود چنا ١٨١١- ١٨١٠آمیختھ با گرسنگي كھ در سالھاي 

  .صورت نیرومندترین امپراطوري مبشر تمدن، پس از سقوط امپراطوري روم، درآمد

اي چند از ماجراھاي انقالب و منازعات آن بر كنار بایستیم و در منابع و خاك و نیروي كار  اینك باید لحظھ
كھ چنان پیروزي  عتقدات، و سیرت مردميكشور انگلستان، علوم و ادبیات و ھنر آن سرزمین و ذھن، م

  .شگرفي را میسر ساختند و موجب چنان دگرگوني شدند تأمل كنیم

I  -  انقالبي از نوع دیگر  

كھ  ھواي گرمي: باشد اقلیم انگلستان آن سان نبود كھ دلخواه آدمي. داشت این انقالب سھمي عامل جغرافیا در 
گشت، با بادھاي قطب شمال  اقیانوس اطلس شمالي پدیدار ميدر » گلف استریم«در نتیجة جریان دریایي 

ایرلند، اسكاتلند، و  این برخورد، مھ و نم و باران فراوان بر سراسر اي بي امان داشت و از حاصل  مبارزه
داشت؛ درختان را  ساخت؛ پاركھا را سبز نگاه مي آمد كھ خاك را حاصلخیز و بارور مي انگلیس فرود مي

نالید كھ  كرد تا بدان حد كھ یك لطیفھ گوي بدخلق چنین مي ت؛ و خیابانھا را تر و نمناك ميساخ پرشكوه مي
كند ھرگز در خود سرزمین انگلیس  گرچھ آفتاب ھرگز در كشورھاي مشترك المنافع بریتانیا غروب نمي

ت پزشك بریتانیایي گوییي دل داد تا آنجا كھ روزي بھ دكتر آرنو ناپلئون نیز بھ چنین گزافھ. آید نیز برنمي
این گفتھ   و آن پزشك نیز بي درنگ درصدد تصحیح. »شما در انگلیس از آفتاب نصیبي ندارید«خود گفت 

. »تابد بر انگلستان مي در ماھھاي ژوئیھ و اوت، خورشید بگرمي … اوه چرا، داریم«برآمد و پاسخ داد 
اي  ھالھ  و تیره ساختھ یا بر تابلوھاي نقاشي ترنر،این سرزمین، شاید اشعار بلیك را ابرآلوده   آلود ھواي مھ

گرچھ جزیرة محل . داشتھ باشد از غبار كشیده، چھ بسا در استحكام سیرت و نھادھاي مردم انگلستان سھمي
این مردم، آنان را تنگ نظر و منزوي ساخت، در ھمان حال، آنان را در برابر بادھاي متغیر   سكونت

عالم ھنر، دیوانگیھا و تندرویھاي ناشي از انقالبھا و كشتارھاي دستھ جمعي  عقاید، ھوسھاي زودگذر در
آنان بر . داشت، مصون و بر كنار داشت حاصل از جنگھایي كھ قارة اروپا را پیوستھ دستخوش خود مي

  .زمین خویش استوار برجاي ماندند

ھزاران گذرگاه آبي، مرداني . آیند خواند تا در پي ماجراھاي دور و دراز بر كرد، مردم را فرامي نوازش مي
حال، سكان  كنند، درعین توانستند با امواج دست و پنجھ نرم كردند كھ مي را دعوت بھ سیر و سیاحت مي

ھا  صدھا سرزمین دور دست در انتظار بودند، سرزمینھایي كھ فراورده. كشتي را ھمچنان استوار نگھدارند
كنند تا انگلستان از یك سرزمین كشاورزي بھ یك كشور صنعتي و  توانستند كمك و بازارھایي داشتند و مي

ھاي دریا، ھم براي آرام  پیچ و خمھاي بیشمار كرانھ. پایگاه بازرگاني و سرمایھ گذاري جھاني تبدیل شود
. كرد كھ كشتیھایي از سراسر دنیا در آن پھلو گیرند گرفتن اقیانوسھا مأمني بود و ھم لنگرگاھھایي تعبیھ مي

ھا را در گوشھ و  خود جزیره، چندین رودخانة قابل كشتیراني جریان داشت و صدھا كانال آن رودخانھ در
بیش از یكصد  -برد در ھر نقطة از جزیره كھ بھ سر مي -ھیچ فرد انگلیسي. دادند كنار بھ یكدیگر پیوند مي

  .د را بھ پھنة دریا برساندو بیست كیلومتر از یك رودخانھ یا گذرگاه آبي فاصلھ نداشت تا از آنجا خو

طلبي ناشي از موقعیت جغرافیایي خود، بھ مدد روي آوري بھ انقالب  این مبارزه بریتانیا در مصاف با 
ر بزرگي ساخت كھ تا آن زمان بیسابقھ كشتیھاي بازرگاني بسیا .دادصنعتي و تحقق بخشیدن بدان، پاسخ 

توانست تا  تا بدان حد مجھز بود كھ مي» رھروان ھند شرقي«برخي از این كشتیھاي كوه پیكر مانند . بود
داشت و آن را  اي تسلط جویانھ دوست مي انگلستان، دریا را بھ شیوه. ھند یا چین برود و ششماه در راه باشد

را تحت سلطة خویش » آفاق دیگر«كرد؛ و براي آنكھ آن  ر تلقي ميبھ عنوان گسترشي از قلمرو كشو
درآورد علیھ اسپانیاییھا و ھلندیھا تا سرحد بھ پیشباز رفتن مرگ جنگید، و اكنون علیھ فرانسویھا چنان 

ھاي دیگر و دور زدن آنھا، راھھاي دریایي تازه گشود تا بھ منابع و  براي راھیابي بھ قاره. كرد مي
افریقا، ھند، خاور دور، استرالیا، اقیانوس آرام جنوبي و دو قسمت شمالي و جنوبي قارة امریكا بازارھاي 
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كردند یا  آن دو قسمت از قارة امریكا گرچھ نسبت بھ دست اندازي انگلستان احساس بیزاري مي. دست یابد
گذرگاه شمال «فقط . دسر بھ شورش برداشتھ بودند، ولي نسبت بھ برقراري روابط بازرگاني اشتیاقي داشتن

این بریتانیائیھاي جستجوگر سیري ناپذیر نھاد و آنان را كھ از سرما بھ  بود كھ دست رد بر سینة  »غربي
  .ھ وطن بازگردندلرزه افتاده ولي ھنوز دست از طلب برنداشتھ بودند ناگزیر ساخت ب

بھ ھر حال آن ناوگان بازرگاني و نیروي دریایي پیوستھ درگشت و گذاري كھ از آن ناوگان پشتیباني 
سرزمینھاي مستعمره و . گشت بایست با الواري ساختھ شود كھ قسمت اعظم آن وارد مي كرد، مي مي

  مشتریان موجود در دیارھاي 

بایست چیزي  مي - و در اروپا ناآشنا بود - داشتند كھ عرضھ ميھاي رنگارنگي  ادویھ، مواد غذایي و میوه
در ھمان حال، بازرگاني ھمراه با رونق . ھاي صنعتي انگلستان بود دریافت دارند؛ و آن چیز ھمانا فراورده

بایست بھ مدد انقالب  روز افزون، تأمین سرمایة مورد نیاز آن، و انباشتن انبار كشتیھاي بازرگاني، مي
ویژه ناحیة  بتدریج، انگلیس، مخصوصًا قسمتھاي میاني و شمالي آن، و اسكاتلند، بھ. جام گیردصنعتي ان

جنوبي آن، زندگي اقتصادي خود را تجدید سازمان دادند بدین سان كھ جمعیت ساكن بخشھاي كشاورزي و 
را از درون ھا  ھا كشانیدند و افزارمندان و صاحبان حرفھ روستاھا را بیش از پیش بھ خدمت كارخانھ

ھا و كارگاھھا و از حلقة اصنافشان بھ درآوردند تا بھ صورت كارگر در گروھھایي در بند و  خانھ
آیند، مواظب و گوش بھ فرمان ماشینھا باشند، و براي دنیا  منضبطي از مردان و زنان و كودكان در

  .كاالھاي ماشیني تھیھ كنند

از حدود قرن دوازدھم . ایجاد چنین تحولي كمك كرد ھایي از زمین محصور در پرچین، بھ وجود محوطھ
این نتیجھ رسیده بودند كھ از زمینھاي زراعتي در صورتیكھ بھ   میالدي، انگلیسیان زرنگ و ھوشمند، بھ

توانند با سودآوري فزونتري بھره برداري كنند تا آنكھ زمین بھ صورت  شكل قطعات بزرگ باشد، مي
امالك «پا و ھمچنین  د كھ بتدریج كشتزارھاي متعلق بھ كشاورزان خردهبدین سان بو. قطعات خرد باشد

اي  غرض از امالك عمومي، مراتعي كھ دھقانان از زمانھاي پیشین، بھ شیوه. را خریداري كردند» عمومي
كردند  ھایي كھ ھیمھ و سوخت خویش را از آن تأمین مي چرانیدند یا بیشھ ھاي خود را در آن مي سنتي، رمھ

صاحبان . شد اجیر و تحت نظارت یك مباشر اداره مي» دستھاي«مزارع توسعھ یافتھ با كمك  .بود
این نتیجھ رسیدند كھ ھر آینھ بھ جاي شخم زدن زمین و كشت در آن،  كشتزارھاي وسیع در قرن پانزدھم بھ 

دي بس بھ تربیت احشام ھمت گمارند، یا از آن بھتر، كوشش خود را فقط مصروف دامداري كنند، سو
یافتند  این عمل بھ تعداد بسیار كمتري كارگر كشاورزي نیاز مي  بیشتر عایدشان خواھد شد، زیرا با

عاشق گوشت دارد، و ھمچنین در خارج از كشور، بازارھاي  مخصوصًا كھ بریتانیاي سردسیر، مردمي
ب زمین، زمینھاي بتدریج تعداد بیشتري از دھقانان صاح. مناسبي براي فروش گوشت و پشم موجود بود

طبقة خرده مالك سنتي در انگلستان كھ . خود را فروختند یا از دست دادند و بھ سوي شھرھا رانده شدند
براي خود ھیبت و سطوتي داشت، آھستھ آھستھ از صحنھ بیرون رفت و بخشي از استواري و غرور 

میلیون بود و در  ١۵گلستان جمعیت ان ١٨٠٠در سال . مشخص سازندة سیرت انگلیسي را نیز با خود برد
اي در آن زمان بر سر زبانھا بود كھ  لطیفھ. چرید میلیون گوسفند بر خاك این سرزمین مي ١٩ھمان سال 

ھمین امروز وقتي گذارمان بھ بخشھاي میاني و شمالي انگلستان . بلعند گوسفندان دارند آدمیان را مي
ھاي محصور در پرچین كھ تنھا جاندار  از وفور محوطھافتد از كمیاب بودن كشتزار و زمین زراعتي و  مي

  موجود در آنھا گوسفند است دستخوش حیرت 

  .بخشند و زمین را با كود حیواني خود پاداش مي

 ١٨١١اي كوتاه بھ سال  بھ جز دوره(این چند قرن  در سراسر . ولي نباید چندان ھم دستخوش اغراق شویم
كھ در اثر محاصرة اقتصادي انگلستان بھ حكم ناپلئون، وضعي نزدیك بھ قحطیزدگي و كمبود شدید مواد 

ھاي  و سرمایھشد  كشاورزي انگلستان بھ طرزي پرشتاب مكانیزه مي) این كشور گشت غذایي عارض 
یافت كھ بدون نیاز بھ كمك خارجي ساكنان جزیره را  داد، و توفیق آن را مي بزرگي بھ خود اختصاص مي
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قوانین «كشتكاران تا آن حد بھ نتیجة كوشش خویش اطمینان داشتند كھ پارلمان را وادار ساختند . تغذیھ كند
بست، از ورود  ي ارزانتر عوارض سنگیني ميرا بگذارند، و بھ موجب آن قوانین كھ بر غلة واردات» غلھ

در آن زمان، غرض از غلھ، در انگلیس، معموًال گندم بود، در حالي كھ در . (كاالي رقیب جلوگیري كردند
، مھاجرت دھقانھاي ١٧٩٠بھ ھر تقدیر، مقارن آغاز دھة .) شد این كلمھ جو دو سر مستفاد مي اسكاتلند از 

رھا، و بھ ھمراه آن، سرازیر گشتن سیل مھاجران تنگدست از اسكاتلند از زمین رانده شده بھ سوي شھ
  .ایرلند بھ سوي مراكز صنعتي، نیروي كار مورد نیاز كشور را فراھم ساخت و

ھا یا در كارگاھھاي كوچك تولید  ھایي بود كھ در خانھ تا آن زمان، صنعت بھ طور عمده محدود بھ فراورده
شد و در ھمان ناحیھ نیز بھ  البًا بر مبناي احتیاجات ھر ناحیھ تعیین ميھا غ این فراورده  نوع. شد مي

صنعت ھنوز تا بدان پایھ سازمان یافتھ نشده بود كھ نیاز بازارھاي متنوع و گسترده در . رسید مصرف مي
كرد،  زندگي صنعتگري كھ در خانھ یا در كارگاه كار مي. سرزمینھاي فراسوي دریاھا را برآورده سازد

فروختند و محصول كارش را  ھایي بود كھ مواد و مصالح مورد نیازش را بھ او مي ھ بھ وجود واسطھبست
شد بھ عرضھ و تقاضا در بازار بستگي داشت و نیز  میزان پولي كھ عاید چنین صنعتگري مي. خریدند مي
معموًال ھمسر و . اینكھ گرسنھ ترین و نیازمندترین رقیب، محصول خود را بھ چھ بھایي عرضھ دارد بھ 

این صنعتگر ناگزیر بودند از بام تا شام پا بھ پاي او كار كنند تا خود را از گرسنگي در امان  فرزندان 
اگر قرار بود نیازمندیھاي جمعیت رو بھ افزایش داخلي برآورده یا انبارھاي كشتیھاي بازرگاني . نگھدارند

دن طال عازم سرزمینھاي دور دست شوند، الزم پر شود تا بھ جستجوي كاالیي بیگانھ یا بھ دست آور
  .آمد كھ راھھاي عملیتر و كارآمدتري براي تأمین سرمایھ و سازمانبخشي بھ صنعت جستجو شود مي

گرفت، زنھارھاي حزم آلود آن را  صنعت انگلستان در عین حال كھ از رھنمودھاي ادم سمیث الھام مي
بخش خصوصي استوار و انگیزة سودطلبي مشوق و رونق  انگاشت؛ و الجرم، براساس فعالیت نادیده مي

سرمایھ . اي از مقید ماندن در چارچوب نظامات دولتي بر كنار ماند بخش آن شد و بھ میزان قابل مالحظھ
آورد یا از بازرگانان مرفھ و توانگر، از مالكاني كھ از  را از عواید بھ مصرف نرسیدة خود بھ دست مي

ستاندند، و سرانجام از  آوردند و از مستغالت شھري خویش اجاره مي ھ چنگ ميامالك خود درآمدھایي ب
  بانكداران . پاي حفظ پول درافزایش آن نیز كوشا باشند دانستند چگونھ پابھ بانكداراني كھ مي

بدین . گذاردند خویش، سرمایة مورد نیاز بخش صنعت را با نرخ بھرة كمتري بھ صورت وام در اختیار مي
گذاشتند  كھ افراد و مؤسسات، اعتبار مورد نیاز را در اختیار كارفرمایان سختكوش و مبتكري مي نحج بود

ھاي مراتع و مزارع را با خدمت ماشین و نیروي كار و مھارت مردان و زنان و  كھ آماده بودند فراورده
 - ودي كالن حاصل كننداین كار را در مقیاسي وسیع بھ انجام رسانند و س كودكان یكجا با ھم درآمیزند و 

كساني كھ . آمد مقیاسي و سودي وسیعتر و كالنتر از آنچھ تا آن زمان در سراسر انگلستان بھ تصور در مي
كردند و بر آن نظام  دادند برمصرف آن اعمال نظارت مي سرمایھ را در اختیار كارفرمایان قرار مي

رفت از آن پس دنیاي غرب را  كھ مي ند، نظاميسرمایھ در اختیار نھادن، عنوان نظام سرمایھ داري گذاشت
  .متحول سازد

اي در اثر سوء اداره، نوسانھاي قیمت یا تقاضا در  امكان داشت كھ سرمایھ. اي بود این بازي پرمخاطره
ھا و شیوة زندگي فنا شود؛ یا بھ خاطر تولید بیش از حد، براي مصرف  بازار یا دگرگوني در سلیقھ

پایین بودن سطح دستمزد و حقوق، قدرت خرید و مصرف ھمگام با تولید نداشتھ باشند كنندگاني كھ بھ علت 
بیم از زیان، . و سرانجام بھ خاطر بھ میدان آورده شدن یك اختراع جدید توسط یكي از رقیبان از بین برود

 دستمزد كارگران در حداقل. زد داشت و بر آتش حرص دامن مي امید سودجویي را فروزان نگاه مي
نمود، ماشین جایگزین انسان  شد؛ بھ مخترعان پاداشھایي اعطا، و تا آنجا كھ امكانپذیر مي نگھداشتھ مي

شد تا با آن ماشین آالت، كشتیھایي با بدنة پوالدین، پلھا و توپ  آھن استخراج یا بھ كشور وارد مي. شد مي
گدازي  ھاي آھن شد تا كوره خراج مياست) كھ خوشبختانھ در انگلستان فراوان بود(ذغال سنگ . ساختھ شود

ھرچھ . اي سخت سازد كھ پوالد شود را روشن نگاه دارد، سنگ معدن را تصفیھ كند، و آھن را با آمیزه
توانست باد، آب یا  آن منبع مي. نمود شد، نیاز بھ یك منبع نیرو محسوستر مي تعداد ماشینھا زیادتر مي
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نیدند یا پیچھا و استوانھاي بستھ بھ محوري را بھ حركت گردا حیواناتي باشد كھ چرخ عصاري را مي
در كارخانة  ١٧٧۴آوردند؛ ولي بھترین منبع نیروزا، ماشین بخار بود نظیر آنچھ جیمزوات بھ سال  درمي

گشت،  ھرگاه سرمایة كافي و سازماندھي دقیقي فراھم مي. ب كرده بوددر نزدیكي بیرمنگام نص مثیوبولتن
شد با یك یا چند موتور بھ كار انداخت و بر ھر ماشین، مرد ، زن یا كودكي را گماشت  چندین ماشین را مي

بدین سان بود كھ نظام كارخانھ داري شكل . تا براي امرار معاش، روزي دوازده تا چھارده ساعت كار كند
  .و استوار شد گرفت

طولي نكشید كھ ھزاران دودكش بلند در مراكز صنعتي برافراشتھ شد و از دھانة ھر یك دودي غلیظ بھ 
از جملھ در منچستر، بیرمنگام، شفیلد، لیدز، گالسگو و ادنبورگ، كھ در زمرة مراكز . آسمان برخاست

در سال . ھزار جمعیت وجود داشت فقط دو شھر با پنجاه ١٧۵٠در بریتانیاي سال . بزرگ صنعتي درآمدند
  این گونھ شھرھا بھ ھشت رسید و  ، شمار ١٨٠١

راھھا ھموار شد تا جا بھ جایي مواد و . از بیست و نھ فراتر رفت ١٨۵١افزون شد تا جایي كھ سال 
دلیجانھایي ساختھ شد كھ . ھا و بازارھا و بنادر آسان سازد ھا را بھ كارخانھ مصالح، سوخت و فراورده

، تامس تلفرد و ١٨٠٨در حدود سال . توانست ھشت مسافر حمل كند و ساعتي شانزده كیلومتر بپیماید يم
ھا  براي پوشش رویة جاده) ھر دو نفر مھندساني اسكاتلندي بودند(، جان مك ادم ١٨١١مقارن سال 

، ١٨٠١ال بھ س. اي ابداع كردند كھ از نظر اصولي، با پوشش شاھراھھاي امروزي شباھت داشت طریقھ
توانست قطاري مسافري را روي ریل حركت  جورج ترویثیك، نخستین لوكوموتیو بخار را ساخت كھ مي

، نخستین سرویس منظم ١٨٢۵، جورج ستیونسن، لوكوموتیو بھتري ساخت و در سال ١٨١٣در سال . دھد
ك كشتي كوچك ، ی١٨٠١در سال . راه آھن كشور را بین دو شھر ستاكتن و دارلینگتن بھ راه انداخت
، كارخانة بولتن و وات، ١٨٠٧بھ سال . بخاري بر روي یكي از كانالھاي اسكاتلند بھ رفت و آمد پرداخت

این كشتي كھ كلرمونت نام گرفت  . یك كشتي بخار مسافري بر اساس نمونة پیشنھادي رابرت فولتن ساخت
ھاریچ،  قارن ھمان زمان، در لندن،م. در ماه اوت ھمان سال در مسیر نیویورك بھ آلبني بھ راه افتاد

شد تا بازرگاني  نیوكاسل، بریستول، لیورپول و گالسگو بنادري با تجھیزات و امكانات گسترده تأسیس مي
نلسن ھم در ابوقیر و ترافالگار، سیادت دریایي را براي . اقیانوسھا و فراسوي دریاھا را میسر سازد

  .ساخت انگلستان محرز و مسلم مي

انگلیس، (را در سراسر بریتانیاي كبیر  ، دولت نخستین سرشماري مبتني بر اصول علمي١٨٠١در سال 
این اقدام بیمناك بودند زیرا ھجوم دولتیان را بھ  بھ عمل آورد در حالي كھ شھروندان از ) ویلز و اسكاتلند

. بیزار بودندخلوت خویش چون پیش درآمدي براي بھ صف درآوردن و انقیاد خود تلقي كردند و از آن 
در آن ھنگام . (نفر جمعیت دارد ۶۴۶،٩۴٢،١٠نتایج حاصل از سرشماري حاكي از آن بود كھ بریتانیا 

این جمعیت بھ  ، تعداد ١٨١١تا سال ). شد ایاالت متحده امریكا بھ شش میلیون بالغ مي جمعیت 
ان محصوالت غذایي، بھبود دھندة افزوني در میز این افزایش، نشان   احتماال. رسیده بود ١۴۴،۵۵٢،١٢

، ١٨١١در سال . خدمات پزشكي و درماني، و در نتیجھ كاھش در مرگ و میر نوزادان و سالخوردگان بود
نفر رسیده بود، ولي چشمگیرترین گسترش جمعیت در مناطق صنعتي شمال  ۵۴۶،٠٠٩،١جمعیت لندن بھ 

اي بریتانیایي كھ بھ كارھاي كشاورزي ھ ، شمار خانواده)١٨١١(در ھمین سال . و غرب كشور مشھود بود
ھاي بازرگاني و صنایع، رقم  ثبت شده بود، و براي بخش ٩٩٨،٨٩۵و دامداري سرگرم بودند 

ھاي  ایجاد محوطھ دولت با تصویب و تأیید. بود ١۶٨،۵١٩ھا رقم  و براي سایر حرفھ ٠۴٩،١٢٨،١
بھ ھمان نھج، توسعة . ال بپیمایدمحصور در پرچین بھ قصد دامداري، موجب شد كھ كشاورزي راه زو

ھاي حمایتي و نیز با قدغن كردن تشكیل  صنایع را با تشویق و حمایت بخش خصوصي و برقراري تعرفھ
  . باعث گشتھ بود) ١٨٠٠سال (ھاي كارگري بھ منظور دریافت دستمزد  اتحادیھ

ع و بانكداران ثروتي عظیم بازرگانان، صاحبان صنای. دریایي شكست ناپذیر، مورد عنایت قرار داده بود
  .اندوختھ بودند و برخي از آنان در پارلمنت، كرسیھایي بھ دست آورده یا خریده بودند
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اي اشرافي، گرچھ رو  داد كھ ھنوز برفراز جامعھ، طبقھ ، نشان مي١٨٠٠چھرة اقتصادي بریتانیا در سال 
ري از وجود پارلمنتي كھ تعداد نمایندگانش اینان از طریق مالكیت زمین و با برخوردا . بھ زوال، قرار دارد

این  فروتر از . شدند بھ میزان قابل توجھي از نجبیزادگان بودند، ھنوز ارباب اقتصاد كشور محسوب مي
اي از بورژواھاي سنگدل و بي شفقت ولي فعال و كارآمد، مركب از  طبقھ و در پیرامون آن، گروه فزاینده

اندوختند و رفتار نامطبوع خویش را  داشتند كھ پیوستھ ثروتھاي تازه مي بازرگانان و صاحبان صنایع قرار
در . آوردند كردند و بانگ برمي كشیدند و براي بھ دست آوردن قدرت سیاسي بیشتر تالش مي بھ رخ مي

كرده گرفتھ تا  ھاي مختلف، از پزشكان تحصیل اي باز ھم فروتر، گروھي مركب از ارباب حرفھ طبقھ
ترین طبقة اجتماع، ھمة  ران با شھامت و داراي قلم تند و كینھ توز، قرار داشت؛ و در فرودستنگا روزنامھ

شد و چشم بھ راه  كشاورزان و وابستگان بھ زمین جاي داشتند كھ بتدریج دستشان از زمینھایشان كوتاه مي
اعماق معادن، دل ماندند؛ و نیز كارگران معادن بودند كھ محروم از نور خورشید، در  احسان باقي مي

شدند  اي بھ نقطة دیگر كشانده مي شكافتند؛ و كارگران راھسازي كھ در گروھھاي سیار از نقطھ زمین را مي
و پر شمارتر و انبوه تر از ھمة این گروھھا، جماعت . ھا را ھموار سازند یا كانالھا را حفر كنند تا جاده

ھا بودند كھ فاجعة زندگي خویش  ھ و دلسرد كارخانھعظیم كارگران گرسنھ و بدون تشكل و سازمان نایافت
  .زدند آمد بر سینة آسمان رقم مي اي از دھانة دودكشھا بیرون مي را كھ بھ صورت دوده

II - در اعماق اجتماع  

مورد بررسي قرار دھیم  ١٨٠٠ھا را در بریتانیاي سال  ھرآینھ بار دیگر شرایط زندگي كارگران كارخانھ
احتمال زیاد . و بھ چشم خوردن آنان در تصویر كلي آن دوران دستخوش مبالغھ شویم نباید در برجستگي

كارگر كارخانھ . وجود داشتھ است» انگلستان شاد و سرخوش«ھاي دلپذیرتري نیز در  رود كھ صحنھ مي
ھاي صنعتي ھنوز در  قسمت اعظم فراورده. در آن زمان عامل و بازیگر اصلي در صنعت انگلستان نبود

ھاي روستایي و شھري و از كارگاھھاي بافندگي یا ماشینھاي خراطي و تراش اشخاص و كارگاھھاي  ھخان
نظام . شد آمد یا بھ دست صنعتگران و افزارمندان در كارگاھھاي مستقل آنان ساختھ مي كوچك پدید مي

این صنعت  كرد و  طوركلي در رشتة تبدیل پنبھ و كتان یا پشم بھ نخ و پارچھ فعالیت مي اي بھ كارخانھ
انداز كلي عصر، یكي از غم انگیزترین رویدادھاي تاریخ  نساجي با آنكھ بسیار محدود بود، نقش آن در چشم

  .سازد انگلستان را مي

جاھایي كھ بوي گندابھا، دودھا و  -ھاي زاغھ نشین ریشھ گرفتھ بودند ھا بھ طور كلي در محلھ كارخانھ
نمود و  ھا غالبًا غبارآلود و كثیف مي این كارخانھ داخل . سایھ افكنده بود بخارھاي بدبو بر سر آن چون كفني

این سال با نصب  در . از نظر تھویھ و نور وضعي بسیار ناھنجار و تحمل ناپذیر داشت ١٨٠۵تا سال 
ماشینھا با . ھا، وضع از نظر روشنایي اندكي بھتر شد اینجا و آنجا در بعضي از كارخانھ چراغ گاز در 

ساخت در سراسر دوازده تا چھارده  كرد كھ گماشتگان انساني خود را ناگزیر مي نان سرعتي كار ميچ
ساعت كار روزانھ، چشمان خود را ھمواره باز و دستھایشان را مشغول نگاه دارد و یك لحظھ از حال 

جویي  د، موجب صرفھآن ماشینھا نیز نظیر تمھیدات و اختراعاتي كھ بعدًا ابداع گردی. ماشینھا غافل نماند
. ستاند داشت مي در شمارة كارگر بود ولي در ھمان حال شیره و رمق ھمانھایي را كھ بھ خود مشغول مي

یافت و  شد و بھ دنبال آن، رنج و كار طاقت فرسا ادامھ مي یك ساعت براي صرف ناھار، استراحت داده مي
این احتیاج از  شد،  رگاه بھ كارگر نیاز پیدا ميو ھ. كشید در بسیاري موارد تا ساعت ھشت شب بھ درازا مي

  .ھاي سر راھي فراھم آمده بود گردید كھ یا از دھقانھاي بي زمین و آواره، یا بچھ اي تأمین مي ذخیره

توانستند بر سر پا بایستند، بھ عنوان كارگر  زنان در فاصلة بین دو وضع حمل، یعني موقعي كھ مي
شدند و كودكان نیز بر زنان مرجح بودند، زیرا بھ ترتیب دستمزد كمتري  مي كارخانھ بر مردان ترجیح داده

نفر  ١٠‘٠٠٠، از ١٨١۶در سال . شد دستمزد كمتري بھ آنان پرداخت یا در واقع، مي-كردند طلب مي
نفر زن  ۶‘٨۵۴نفر مرد و  ٣‘١۴۶كارگران مشغول بھ كار در چھل و یك كارخانة واقع در اسكاتلند، 

این نوع كارگران ھم  نوعي ارزانتر از . نفر كمتر از ھجده سال داشتند ۴‘۵٨١این عده،  كل بودند، و از 
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كارگراني كھ بھ صورت : دادند ھا بھ آنان رغبت بیشتري نشان مي در دسترس بود كھ صاحبان كارخانھ
داران گسیل  ھا بھ سوي كارخانھ كودكان یتیم و بینوا و تنگدست، توسط مدیران مؤسسات خیریھ و یتیمخانھ

تصویب شد، كوشش بھ عمل آمده بود معیارھاي ناچیزي  ١٨٠٢ھا، كھ بھ سال  در قانون كارخانھ. شدند مي
تعیین گردد؛ كھ از جملھ بھ كار مشغول داشتن آنان را » شاگردھا و نوآموزان«براي بھ كار گرفتن چنین 

نشد اعتبار الزم براي پرداخت حقوق بیش از دوازده ساعت در روز قدغن كرده بود، ولي پارلمنت حاضر 
ھاي  و بدین سان بود كھ استفاده از نیروي كار كودكان در كارخانھ. مأموران مجري آن قانون را تأمین كند

  . ادامھ یافت ١٨۴٢انگلیسي تا سال 

 ٢٣تقریبًا معادل . (شیلینگ در ھفتھ بود ١٨، میانگین دستمزد یك كارگر مرد بالغ در لندن، ١٨٠٠در سال 
این دستمزد تا میزان یك  در روستاھا و نقاط خارج از شھر، ) ١٩۶٠ایاالت متحده آمریكا در سال  دالر در

شد كھ آنان، براي حفظ  تعیین مي این اساس بھ طور كلي، دستمزد افراد یك خانواده بر . شد سوم كمتر مي
  نیروي كار خود، بھ چھ مبلغي نیاز داشتند و در 

ھا چنین استدالل  كارفرمایان و صاحبان كارخانھ. مجموع دستمزدھاي آنان، قوت الیموتشان تأمین گردد
چنین مدعي آنان ھم. كردند كھ دستمزد باید تا آن حد پایین نگھداشتھ شود كھ كارگران را بھ كار بكشاند مي

كردند و وقتي  بودند كھ بعضي از كارگران بھ عنوان تعطیل آخر ھفتھ از دو تا سھ روز تعطیل استفاده مي
گشتند از فرط میگساري، ھنوز آن مقدار الكل در خونشان  در پایان چند روز تعطیل بر سر كار باز مي

ھ بار دیگر آنان را بھ كنار ماشینھا فقط گرسنگي بود ك. جریان داشت كھ ھمچنان گیج و خواب آلود باشند
  .آورد مي

برخي از كارفرمایان اجارة مسكن و ھزینة . ساخت این بھتر مي البتھ مواردي ھم بود كھ وضع را از 
بھاي كاالھاي مورد نیاز معموًال نازل بود و تخمینًا بھ یك سوم . پرداختند سوخت كارگران خود را مي

دستمزدھا غالبا با پائین و باال رفتن قیمتھا كم و زیاد . رسید مي ١٩۶٠ال میانگین قیمتھا در بریتانیاي س
، یعني زماني كھ انگلستان با فرانسھ از در جنگ ١٧٩٣این وضع ھمچنان ادامھ داشت تا سال  شد و  مي

درآمد، و در نتیجة آن جنگ، ھمة طبقات از نظر درآمد دستخوش مضیقة فراوان شدند؛ ولي چون دستمزد 
  .ان ھمیشھ در حد بخور و نمیر بود میزان رنج و حرمان آنان بھ مراتب بیش از سایر طبقات بودكارگر

زیستند كھ  ھایي مي كردند كھ ھوایش آلوده و مسموم كننده بود؛ و در محلھ كارگران در شھرھایي زندگي مي
یعني در  - كردند مياي كوچك و گاھي در زیرزمینھاي مرطوب سكونت  بیماري زا بود؛ چندین نفر در خانھ
كرد بدانجا سر بكشد و در نتیجھ نور بسیار كم و ناكافي بود و پاكیزگي  جایي كھ خورشید كمتر رغبت مي

در چنین محیط زندگي، مشاجرات خانوادگي و بین ساكنان یك خانھ طبعًا بر اعصاب . نمود چون سرابي مي
شد؛ تنھا پناھگاه و ملجاء براي زنان،  ميكوفت؛ خلوت براي ھیچ كس مسیر ن اي مي آنان چون تازیانھ

. یافت مستي و بیخبري غالبًا در طول ھفتھ ادامھ مي. بود ھاي عمومي مراسم مذھبي، و براي مردان، میخانھ
كردند و  تأمین مي ھاي عمومي ھا، آب مورد نیاز خود را از چاھھا یا تلمبھ ھا و زاغھ این بیغولھ ساكنان 

و الزم   -  گرفتند  كشید، زنان بھ ناچار از نزدیكترین رودخانھ یا كنال آب برمي تھ مي این منابع زماني كھ آب 
. ھا و آدمھا آلوده بود ھا، خانھ ھا یا كانالھا بھ فضوالت صنعتي كارخانھ بھ گفتن نیست كھ آب رودخانھ

ثارلد راجرز در . خورد رعایت بھداشت در حدي بسیار ابتدایي بود و از گندابروھا كمتر نشاني بھ چشم مي
ام  این نتیجھ رسیده بھ «چنین نوشت ) زماني كھ استاد اقتصاد سیاسي در دانشگاه آكسفرد بود( ١٨٩٠سال 

ھاي تاریخ انگلستان، كھ از آن اسناد متقني در دست است، شرایط زندگي كارگراني  كھ در ھیچ یك از دوره
 -  . ناھنجارتر و نامطبوعتر نبوده است ١٨٢١تا  ١٧٨٢كردند از دوران چھل سالة بین  كھ با دست كار مي

دوراني كھ ضمن آن، كارخانھ داران با شتاب ھرچھ تمامتر ثروتي اندوختند؛ و طي آن درآمد حاصل از 
كارالیل كھ بین . ادامھ یافت ١٨۴٠این وضع تا سالھاي دھة   . »زمینھاي كشاورزي، مضاعف گشت

  گلیس بزرگ شده بود، وضع در اسكاتلند و ان ١٨۴٠تا  ١٧٩۵سالھاي 
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ایجاز توصیف كرده و بدان نتیجھ رسیده بود كھ بریتانیاییھا زماني كھ در دورة قرون  را در آن دوران با
پیشرفت صنعتي، براي . كردند سرنوشت و وضعي بھتر داشتند وسطي بھ صورت سرف زندگي مي

این طبقھ از نظر   تھ بود كھ افرادپرولتاریا چنان سھم ناچیزي از ثروت روزافزون كشور در نظر گرف
آلكسي دوتوكویل . رفتار و آداب، سلوك، لباس، سرگرمیھا و صحبت كردن بھ دوران توحش بازگشتھ بودند

انسان متمدن را . دھد اي نشان مي تمدن از خود چھ معجزه«: كرد چنین نگاشت وقتي از منچستر دیدار مي
  . »بھ ھیئت انسان وحشي عودت داده است

تھ حاال باید بگوییم افتخار بر منچستر و شھرھایي مثل آن باد كھ در قیاس با آن روزھاي تلخ و زشت، بھ الب
  .اند در جھت ارتقاي زندگي انساني نائل گشتھ چھ پیشرفتھاي عظیمي

وضع شد و پس از آن بارھا مورد تجدید نظر قرار گرفت،  ١۶٠١قانون گدایان كھ نخستین بار در سال 
این قانون توسط مقامھاي مسئول   مفاد. داشت كھ بھ درماندگان و تھیدستان كمكھایي مبذول گردد ميمقرر 

ھاي  اینان، كمك گیرندگان را در كارخانھ شد و  بھ مورد اجرا گذارده مي) قصبھ یا دھستان(ادارة ھر بخش 
این قانون،  از براي اجراي اعتبار مورد نی. گماردند مخصوص استفاده از خدمت گدایان تندرست بھ كار مي

پرداختند  گرفت؛ كساني كھ چنین مالیاتي مي ھا تعلق مي شد كھ بھ صاحبان خانھ اي تأمین مي از مالیات سرانھ
رسد كھ ھرگز آدم  ایشان بھ مصرف كساني مي كردند كھ مبالغ پرداخت شده توسط این بابت شكایت مي از 

در . ھایي موجب باروري و زاد و ولد بي پرواي آنان خواھد شد هشوند، و چنین كمكھایي بھ چنان بیكار نمي
آورند كھ در  ساختند كھ در برابر پرداخت چنان باجي، از آن جھت سر فرود مي پایان خود را دلخوش مي

در بسیاري از . نظمیھاي اجتماعي ناشي از طغیان آن تنگدستان خود را بیمھ سازند برابر آشوبھا و بي
شد تا كمبود دستمزدھا را كھ  میزان كمك و اعانھ بھ مستمندان طوري تنظیم مي ١٧٩۵سال مناطق، بعد از 

این میان، برخي از كارفرمایان از چنین تمھیدي  در . كرد جبران كند براي حداقل معیشت نیز تكافو نمي
  .داشتند كردند و میزان دستمزدھا را ھمچنان پایین و ناكافي نگاه مي سوء استفاده مي

شد، بھ نقطة  رغم چنین احسانھا و كمكھا، نارضایي كارگران، در زماني كھ قرن نوزدھم آغاز مي علي
از تشكل و سازمانیابي بھ خاطر دریافت دستمزد بھتر،  ١٨٢۴كارگراني كھ تا سال . خطرناكي رسید

صاب، بازداشتھ شده دادند؛ آنانكھ از توسل بھ اعت آمدند و تشكیل اتحادیھ مي ممنوع بودند، در خفا گردھم مي
مصلحان . كردند شد، دوباره اعتصاب مي كردند و وقتي اعتصابشان درھم شكستھ مي بودند، اعتصاب مي

ھا بھبود  آینھ وضع كارگران كارخانھ دادند كھ ھر اجتماعي، از جملھ رابرت اوون، بھ پارلمنت زنھار مي
، وقتي ١٨٠٣در سال . خواھد كرددرپي بروز  نیابد، طغیانھا و شورشھاي پرخرج و پردردسر پي

كھ جنگ  مخاصمات بین انگلستان و فرانسھ از سرگرفتھ شد، نارضاییھا اندكي كاھش یافت؛ ولي ھنگامي
بھ  ١٨١١بین دو كشور بھ درازا كشید، بر وسعت آن نارضاییھا بازھم افزوده شد تا بدانجا كھ در سال 

  صورت 
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  )آرشیو بتمان(رابرت اوون : طراحي

ھا انجام نگرفت بلكھ بافندگان  این طغیان بھ رھبري كارگران كارخانھ . اني ھمگاني آشكار گشتطغی
برافراشتھ و در داخل یا نزدیكي شھر ناتینگم دكانھایي » كارگاھھائي«ھایشان  جوراب و توري كھ در خانھ

ھا سرگرم بودند ھنوز لذت  فھاین حر مردان و زناني كھ بھ . این طغیان بودند برپا كرده بودند، بنیانگزاران 
زندگي در ھواي آزاد و بر روي كشتزارھا را بھ خاطر داشتند و شاید وقتي آن تضاد را با كار در محیط 

گرفتند، دلشان ھواي آن آزادي و فضاي باز و پاك گذشتھ  محدود و محبوس كارگاھھاي بافندگي در نظر مي
باشند كھ كارگاھھاي » خرازي«مطیع و منقاد و متكي بھ  این بیزار بودند كھ باید آنان از . كرد را مي

ھاي حاصل دسترنج آنان را بھ  فروخت؛ و فراورده داد؛ مواد خام بھ آنان مي بافندگي را بھ آنان اجاره مي
كرد یا بھ قیمتي كھ فراھم آورندگان سرمایھ و جنس براي دكان چنین  خرید كھ خودش تعیین مي قیمتي مي

اینھا گذشتھ، بافندگان جوراب و توري از آن بیم داشتند كھ با گسترش  از . ساختند معین مي» خرازي«
ھایي كھ در ھر یك دستگاھھاي بافندگي متعدد و مجھز بھ نیروي موتور كار  ھا، آن ھم كارخانھ كارخانھ

ري و در آن حال كھ از چنین بیزا. شد، بزودي ھمان حرفة موجود خود را نیز از دست بدھند گذارده مي
یافت، بر آن شدند كھ ھر جا دستشان برسد، ماشینھایي را  آینده، خشمشان افزوني مي  عدم تأمین خاطر براي

  .كھ نماد بردگي و بیگاري آنان بود خرد كنند

این بافندگان خشمگین را سازمان داد و براي   لودشاهیا » ند«اي، بھ نام  یك فرد گمنام و شاید ھم افسانھ
این طرفداران لودشاه بخشھا را  ، گروھھایي جداگانھ از ١٨١١در پائیز سال . ھا كشید ھجومھایشان نقشھ

این جنبش از  . یكي پس از دیگري مورد حملھ قرار دادند و ھرچھ كارگاه نساجي دیدند خرد و نابود كردند
اش بھ لنكشر، داربي شر، و لسترشر كشانیده شد و آتش آن در  اتینگم شر آغاز شد، گسترش یافت، و دامنھن

خردكنندگان ماشینھا از آزار رسانیدن بھ اشخاص خودداري . نیز ھمچنان فروزان ماند ١٨١٢سراسر سال 
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ر داده بود بر روي حملھ ورزیدند و فقط در یك مورد، كارفرمایي را كھ بھ كارگران و مأمورانش دستو مي
این طغیان بھ لرزه  از انگلستان از شنیدن اخبار   نیمي. كنندگان آتش بگشایند، بھ چنگ آوردند و او را كشتند

رابرت ساوذي شاعر انگلیسي چنین نوشت . ساخت افتاد زیرا كھ انقالب فرانسھ را بھ ذھن آنان متداعي مي
این  تواند ما را از فجیعترین بدبختیھا در امان نگاه دارد، زیرا كھ  این لحظھ، ھیچ نھادي جز ارتش نمي در «

اینكھ تا چھ اندازه بتوان روي ارتش تكیھ كرد، سئوالي است كھ  رستاخیز فقیران علیھ توانگران است؛ ولي 
، یك »ویلیام كابت«. »پاشد كشور زیر پاھاي ما از ھم مي… یابم براي خود مطرح سازم جرئت نمي

بایرن شاعر . این گروه حملھ كنندگان دفاع كرد نگار لیبرال با سري پرشور، در مجلس عوام ازروزنامھ 
  اي مؤثر  نامدار خطابھ

نخست وزیر وقت، لرد لیورپول، چند الیحة سخت و . ایراد كرد و آتشین بھ نفع آنان در برابرمجلس لردان
رھبران . داشت تا طغیان را سركوب كند خشن از تصویب پارلمنت گذراند و بھ دنبال آن، ھنگي را گسیل

در دادگاه شھر یورك برگزار شد و با  ١٨١٣طغیان دستگیر و در یك محاكمة دستھ جمعي كھ در سال 
شتاب بھ قضیھ رسیدگي كرد، جملگي آنان محكوم شدند، تني چند از محكوم شدگان نفي بلد و برخي دیگر 

، قوة مقننھ براي بھبود ١٨٢۴برابر افزوده گشت و تا سال بر شمار ماشینھا چندین . بھ دار آویختھ شدند
  .اي نیندیشید وضع كارگران بزرگسال انگلیسي چاره

III  - دانشي كھ چاره ساز نبود  

. بر ریش دل كارگران بنھند و براي درمان نابسامانیھایشان چاره بیندیشند اقتصاددانان نتوانستند مرھمي 
انتشار یافت، استدالل كرد كھ  ١٧٩٨در بیان اصل جمعیت كھ بھ سال اي بھ نام  تامس مالتوس در رسالھ

ھا  آورد زیرا كھ موجب افزایش افراد خانواده باال بردن سطح دستمزدھا بیھوده است و سودي بھ بار نمي
گردد؛ و، خیلي زود، فقري را بھ  شود، و در نتیجھ، فشار جمعیت بر عرضة مواد غذایي افزون مي مي

مالتوس در سال . كھ ، در نتیجة نابرابري طبیعي آدمیان، براي ھمیشھ مستمر خواھد ماند آورد وجود مي
اي از كتاب خود را منتشر كرد، ولي با سرسختي و بي جھت بر نقطھ  متن تجدید نظر شده ١٨٠٣

میزان دستمزد «: اینكھ خویش را مطرح ساخت مشعر بر » قانون آھنین دستمزد«نظرھایش، تأكید كرد، و 
در كتاب اصول » .گردد ارگران ھمیشھ با توجھ بھ تناسب عرضة كارگر بھ تقاضاي آن تعیین و تنظیم ميك

جویي ممكن است بھ افراط  ، ھمین نویسنده زنھار داد كھ صرفھ١٨٢٠اقتصاد سیاسي منتشر شده بھ سال 
او از . واھد شدگذاري و در نتیجھ كاھش در تولید خ كشانده شود زیرا كھ موجب كاھش در امر سرمایھ

مثابھ پاداش شھامت و «دفاع كرد و آن را بھ ) بازده سرمایھ گذاري در امالك و زمینھاي كشاورزي(اجاره 
و . كرد تلقي مي» كیاست زمان حاضر و ھمچنین پایمردي و استواري یا زیركي و حیلھ گري زمان گذشتھ

جھ و اثر خوب را در بردارد كھ براي افزارمندان این نتی این عقیدة ولتر موافق بود كھ تجمالت توانگران   با
اندیشید، توصیھ  اي لیبرال مي در یك وھلھ كھ بھ شیوه. آورد با استعداد و چیره دست، مشاغلي پدید مي

ھاي تقلیل  اي براي كاھش میزان بیكاري در دوره بھ عنوان چاره  كرد توسعة كارھاي ساختماني عمومي مي
  .شودو كمبود تولید، انگاشتھ 

 –. دیوید ریكاردو برھانھاي دوستش، مالتوس، را پذیرفت و بر مبناي آن نظرھاي خود را استوار ساخت
این اثر  .انتشار یافت ١٨١٧نظرھایي كھ در اثرش بھ نام اصول اقتصاد سیاسي و وضع مالیات بھ سال 

و دست اندركاران  براي مدت نیم قرن، بھ عنوان یك متن كالسیك و معتبر مورد استناد صاحبنظران
  دانشي كھ «اقتصاد باقي ماند و كارالیل از آن بھ عنوان 

ریكاردو فرزند یك یھودي ھلندي بود كھ پدرش در بازار بورس لندن ثروتي گرد . یاد كرد »نبودچاره ساز 
یا  دوستانبا دختري از انجمن . شد »اونیتاریانیسم«پیروریكاردو دین مسیحي را اختیار كرد و . آورده بود

این راه ثروتي  فرقة كویكرھا ازدواج كرد، شخصًا یك مؤسسة داللي و صرافي بھ راه انداخت، و از 
 سپس بھ نگارش چندین رسالة پیچیده و. از كار داد و ستد كناره گرفت ١٨١۵نصیبش شد، و در سال 
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بھ نمایندگي مجلس عوام انتخاب شد و در  ١٨١٩در سال . عمیق، بھ خصوص دربارة امور مالي، پرداخت
آن مقام بھ نكوھش فسادي كھ دامنگیر پارلمنت گشتھ بود پرداخت؛ از آزادي اجتماعات، آزادي نطق و بیان 

ار داد گوش بھ زنگ و ھاي كارگري دفاع كرد، وبھ سرمایھ داران زنھ آزادي بازرگاني، تشكیل اتحادیھ
را ) منظور اجارة امالك است(مراقب باشند تا مبادا مالكان انگلیسي كھ قدرت افزایش در آمد امالكشان 

در یكي از رساالتش كھ در زمان خود . دارند دیر یا زود منافع بخش صنعت را بھ سوي خود جذب كنند
ستدالل كرد كھ افزایش دستمزدھا ھرگز شھرت یافت و سر و صداي زیادي بھ پا كرد، ریكاردو چنین ا

معناي واقعي نخواھد داشت زیرا خیلي زود در اثر باال رفتن قیمتھا، كھ خود نتیجھ افزایش ھزینة تولید 
اینكھ دستمزد واقعي و اصلي كارگران مبلغي است  است، اثر چنین افزایش دستمزدي خنثي خواھد شد؛ و 

  .بدان نیاز دارد) بدون تولید مثل و افزایش شمار طبقة خود(و كار كھ او براي امرار معاش و ادامة حیات 

. كند آید تعریف مي با مقدار كاري كھ براي تولید آن كاال الزم مي) نھ قیمت آنرا(ریكاردو ارزش یك كاال را 
  .این نظریة ریكاردو استفاده كرده است كارل ماركس در نظریة ارزش خود در كتاب سرمایھ از 

او و مالتوس تا پایان عمر . نمود شوم و بدبختي آور نبود خصًا نظیر دانشي كھ بدان مجھز ميریكاردو ش
براي ھمدیگر دوستاني ثابت قدم باقي ماندند، گرچھ غالبًا در خلوت و یا در آثارشان با یكدیگر اختالف 

سر ) ١٨٣۴ھ سال و مالتوس ب ١٨٢٣ریكاردو بھ سال (زماني كھ ھر دو در گذشتھ بودند . عقایدي داشتند
دربارة آن دو نفر و سرچشمة ) ھاي بازمانده از عصر روشنگر اسكاتلندي یكي از بارقھ(جیمز مكینتاش 

ام؛ بھ احوال ریكاردو خوب آگاھي  آدم سمیث را اندكي شناختھ«:مشترك تغذیة فكري آنان چنین سخن گفت
  آیا دربارة یك دانش، بیان ھمین   .ام شتھو بسیار نزدیك دا ام؛ و با احوال مالتوس آشنایي صمیمي  یافتھ

اندركاران برجستة آن، كمابیش سھ نفر از بھترین مرداني  حائز اھمیت باشد كھ سھ نفر از استادان و دست
  »ام؟ شناختھ اند كھ مي بوده

IV -  ١٨۵٨-١٧٧١رابرت اوون   

اد بریتانیا را بھ صورت یك صنعتگر موفقي كھ كوشید اقتص - آوریم اینك با مسرت بھ رابرت اوون روي مي
  .داري و سوسیالیسم دآورد ماجراي عاشقانھ بین سرمایھ

ھاي زین سازي،  شھري كھ پدرش در آن، بھ ترتیب بھ حرفھ - در نیوتاون از شھرھاي ویلز زاده شد
در دوران كودكي، رابرت پسري . گدازي و ریاست ادارة پست اشتغال ورزیده بود مدیریت كارخانة آھن

و ضعیف بود ولي راه مراقبت از سالمت خویش را چنان آموخت كھ سال عمرش بھ ھشتاد و ھفت الغر 
در . از نھسالگي بھ كار گمارده شد و در دھسالگي شاگردي نزد بزازي را در ستمفرد پذیرفت. رسید

چھاردھسالگي دستیار یك بزاز در منچستر شد و در نوزدھسالگي بھ سمت مدیر یكي از بزرگترین 
 ٧۵٠٠مبلغي معادل (لیره بود  ٣٠٠این سمت،  اش در  ھاي لنكشر منصوب گشت؛ حقوق سالیانھ خانھكار

در . این سمت ھشت سال باقي ماند و بھ خاطر كارداني و صداقتش شھرتي یافت در ). دالر بھ نرخ امروز
؛ با شوق و انداز كرد؛ بھ تحصیل پرداخت حیني كھ بھ كار پرمسئولیت خود اشتغال داشت، مقداري پس

داشتند   ولعي آمیختھ با تمیز و بصیرت مطالعھ كرد؛ و با سرشناساني كھ در پرورش افكار وي نقش مھمي
وي، رابرت فولتن و كشتي بخارش، سمیوئل   جان دالتن و نظریة اتمي«: طرح دوستي ریخت، از جملھ با

كھ رابرت اوون  ، ھنگامي ١٧٩٩ل در سا. اش ھاي رادیكال و افراطي و اشعار جاودانھ كولریج و اندیشھ
ھاي نساجي  بیست و ھشت سالھ بود، از دیوید دیل، براي خود و دو نفر از شریكانش، یك مجتمع كارخانھ

این معاملھ، دختر دیل را نیز بھ  واقع در نیولنارك در نزدیكي گالسگو خریداري كرد و بھ عنوان جایزة 
  .اري گشت كھ براي شوھرش ھفت فرزند بھ دنیا آورداین دختر، ھمسر محبوب و وفاد زني گرفت و 
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ھا و  این عده پانصد نفر كودك بودند كھ از نوانخانھ شھر نیولناك در حدود دو ھزار نفر جمعیت داشت، از 
آنچھ را اوون از آن شھر در آغاز ورودش . ھاي گالسگو و ادنبورگ بھ آنجا اعزام گشتھ بودند خانھ یتیم

بطالت، فقر، و ارتكاب  ساكنان شھر زندگي خویش را بھ«: بدان، بعدھا در خاطراتش چنین نقل كرد
گذرانیدند و در نتیجھ دستخوش قرض، محروم از نعمت سالمت، و گرفتار  ھرگونھ جرم و ناروایي مي

این مردم موجب گشتھ بود كھ بھ مستي،  جھل و عدم آموزش و تربیت صحیح … بدبختي و بینوایي بودند
عصبات شدید ملي، ھم در سیاست و و بھ ت… دزدي، تزویر، نادرستي، و پلیدي جسم و مسكن دچار شوند

  ھم در مذھب، 

این شھر كوچك صنعتي در واقع فاقد   » .كردند بخشیدن بھ وضع زندگي آنان، ابراز بدبیني و بیزاري مي
رسید كھ  ھاي آن تاریك و كثیف بود و چنان بھ نظر مي بود؛ خانھ ھرگونھ وسایل و امكانات بھداشت عمومي 

بھ جرم و جنایت، فرجي ھیجان انگیز از یكنواختي و ماللت كار جستجو مردم در توسل و دست یازي 
اوون . گشت پناھگاه گرم و مطبوعي براي گریز از خانة ناراحت و پرستیز محسوب مي میخانھكردند و  مي

یي ماوراء الطبیعھ و فراتر از قدرت زمیني و انساني را از دست داده بود و با ھرگونھ اعتقاد بھ نیرو
چون از تركیب بندگي جدید . ایده آلیسم اخالقي مسیح چنگ انداختھ بود صمیمیت و اخالصي افزونتر بھ

كرد، بر آن شد كھ تلفیقي بین سرمایھ داري كامیاب و  صنعتي و االھیات مسیحي احساس بیزاري مي
  .یات مسیحي پدید آورداخالق

میزان . اي كھ در میان گذاشتھ بودند بسازند این قانع شد كھ بھ سود و بازدھي پنج درصد از سرمایھ اوون بھ 
این امور شریكانش را   - دستمزدھا را افزایش داد و بھ كار گماردن كودكان كمتر از دھسال را قدغن كرد

افزایش دستمزد موجب تشدید فشار جمعیت بر عرضة «كھ  این استدالل مالتوس را اوون . وحشتزده ساخت
شمرد و  ، مردود مي»مواد غذایي شده قیمتھا را باال خواھد برد و میزان واقعي دستمزد را تغییر نخواھد داد

كرد كھ مواد خوراكي بیحساب و بدون محدودیتي كھ از دریا و اقیانوسھا بھ  در مقابل، چنین استدالل مي
ترش در كشت و زرع و بھره برداري از زمین بھ یاري ھمان جمعیت افزایش یافتھ، ابداع آید، گس چنگ مي

این عوامل مردم را قادر خواھد ساخت تا تغذیھ كنند،  اختراعات متنوع و قدرت تولید كارگران، جملگي 
ومت، بھ زعم اوون ھمة اینھا در صورتي میسر خواھد شد كھ حك. رشد یابند و از رفاه برخوردار شوند

در نیولنارك یك فروشگاه وابستة بھ شركت . اصالحات پیشنھادي وي را بپذیرد و بھ مورد اجرا بگذارد
تا جایي كھ عمًال امكان داشت بھ قیمت  -نساجي دایر ساخت كھ در آن مواد غذایي و ضروریات زندگي را

ھاي تولید  را نھ تنھا در شیوه با شكیبایي فراوان، كارگرانش. داد در اختیار مشتریان قرار مي -تمام شده
آینھ بھ طور  داد كھ ھر بھ آنان اطمینان مي. آموخت داد بلكھ ھنر زندگي كردن را نیز بھ آنان مي تعلیم مي

متقابل رعایت ھمدیگر را بكنند و یكدیگر را یاري دھند، از چنان آرامش و رضاي خاطري برخوردار 
آید كھ اوون موفق شده بود بسیاري از  بھ نظر مي. ودندخواھند شد كھ تا آن زمان ھرگز درنیافتھ ب

وقتي شریكانش شكایت سردادند . كارگرانش را بھ رعایت نظم و پاكیزگي و اعتدال آشنا سازد و عادت دھد
كند، اوون  شود از آن سود بیشتري جست صرف امور خیریھ و آموزشي مي اینكھ وي پولي را كھ مي از 

این مؤسسة  شریكان وي در . مؤسسة جدیدي را بنیان گذارد ١٨١٣د و در سال شركتش را با آنان برھم ز
  تجربة او را .) بنتم بود از جملھ آنان یكي ھم جرمي(جدید 
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  )آرشیو بتمان(ارمندكین در نقش ھاملت : حكاكي بر روي چوب

گذاشتھ بودند رضایت دادند اي كھ در میان  ستودند و بھ برداشت پنج درصد بھ عنوان سود از بابت سرمایھ
  .و خرسند گشتند

مجتمع نساجي در شھر نیولنارك نھ تنھا در چارچوب ملي بلكھ در مقیاس بین المللي نیز شھرتي بھ ھم 
كشید تاكسي  با دلیجانھاي پستي، یك روز تمام طول مي. این شھر از سر راھھاي مھم بھ دور بود . رسانید

این  با ھمة . وھستاني و مھ آلود، خود را از گالسگو بھ آن شھر برساندبتواند، پس از عبور از راھھاي ك
آمدند تا پدیدة باورنكردني اداره یك كارخانھ را بر اساس  مند بھ آن شھر مي احوال، ھزاران دیداركنندة عالقھ

، ١٨٢۵تا سال  ١٨١۵دفتر مھمانان و بازدیدكنندگان از سال . اصول مسیحیت مورد بررسي قرار دھند
این جماعت شامل نویسندگان، اصالح طلبان اجتماعي،  .دھد امضاھایي از بیست ھزار نفر را نشان مي

سوداگران و كارفرمایان واقعپرداز، و شاھزادگاني از جملھ مھیندوك یوھان و مھیندوك ماكسیمیلیان اتریش 
ر نیولنارك فارغ گشت، وقتي از دیدا) كھ بعدًا تزار شد(، نیكوال، میھندوك روسیھ ١٨١۵بود؛ در سال 

ھایي مشابھ كارخانة  فعالیتھاي رابرت اوون و نتایج حاصل از آن را ستود و از اوون دعوت كرد كارخانھ
  . خود، با ھمان سازمان و شیوة اداره، در روسیھ برپا كند

تواند  این نتیجھ رسید كھ مي اوون پس از چھارده سال تجربھ در راھي كھ در پیش گرفتھ بود مسلمًا بھ 
روش ابداعي خود را بھ دنیا اعالم كند، زیرا یقین حاصل كرده بود كھ ھرآینھ، دنیا بھ روش وي بگرود؛ و 

» .آید، خوشبختي را تأمین خواھد كرد براي ھر یك از افراد بشر در طول نسلھایي كھ پیاپي یكدیگر مي«او
تحت عنوان كلي منظره جدید جامعھ را ، نخستین مقالھ از چھار مقالھ ١٨١٣بدین ترتیب بود كھ در سال 

این چھار مقالھ، در مجموعة آثار مربوط بھ اصالحات اجتماعي بھ صورت اثري شاخص و  منتشر كرد و 
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اي  جویانھ و پرخاشگرانھ اوون پیشنھادھا و نقطھ نظرھاي خویش را با روحیة مبارزه. كالسیك مقبول افتاد
این بابت خاطر جمع ساخت كھ  نایع انگلستان را از وي فرمانروایان و صاحبان ص. عرضھ نداشت

ھاي وي موجب  اینكھ برنامھ بھ تغییرات ناگھاني و حاد ندارد و  -و ھیچگونھ اعتقادي - ھیچگونھ تمایلي
ضرر و زیان ھیچ كس نخواھد شد و در واقع درست برعكس آن پندار، موجب انباشتن و افزودن عایدي 

ھ مھمتر آنكھ ممكن است انگلستان را از فروغلطیدن بھ ورطة انقالب كارفرمایان خواھدگشت؛ و از ھم
  .نجات بخشد

پیشنھادش مبتني . تواند ركن اصلي و پایة ھر اصالح انگاشتھ شود نخست پیشنھادي عرضھ داشت كھ مي
ھ كھ ظاھرًا از میراث رقابت و تنازع كھن و تغییر ناپذیر شكل یافت سیرت و منش آدمي: این نكتھ بود بر 

. پذیرد ھاي كودكي و باورھاي شخص در قالب ریختھ شكل مي است، بھ طور بنیادین از طریق تجربھ
برخالف » .سازند این گمان و باور است كھ افراد، خود سیرت و منش خویش را مي باالترین اشتباھات، «
  این نظر، سیرت و منش یك فرد در نتیجة ھزاران نفوذ و تأثیر كھ بر او وارد  

این نظر اولیھ و بنیادین سرانجام با شوق و حرارت  اوون پس از بیان . گردد ساختھ و پرداختھ مي –رگتا م
ھر سیرت و «: شود پردازد كھ براي طرفداران نظریة اصالح، اعتباري قائل نمي بھ چنان نتیجھ گیري مي

ھ ھر جامعھ یا بھ ھمة دنیا بخشید توان ب ترین، را مي منش، از نیكوترین تا پلیدترین، از نادانترین تا فرزانھ
گیرد كھ بھ میزان زیادي در اختیار، و  ھا صورت مي این عمل از طریق توسل بھ برخي وسایل و شیوه و 

این اصل كلي، اوون دو نتیجھ گیري  از » . زیر فرمان آن كساني است كھ حكومت ملتھا را در دست دارند
رنده و توانگر موجود نباید بھ خاطر رفتار و باورھایشان نخست آنكھ طبقات دا: كند اتخاذ و عرضھ مي

مورد سرزنش و نكوھش قرار گیرند زیرا آنان نیز محصول محیط و جو گذشتھ و حال ھستند، دیگر آنكھ 
ھر گونھ اصالح در جامعھ باید از كودكان آغاز شود واین كار ھم باید از طریق اصالح و افزایش مدارس 

این راه مصرف گردد كھ كودكان طوري بار بیایند و  ن، ھمة تالشھا باید در بھ زغم اوو. صورت گیرد
این نكتھ را دریابند كھ چون ھیچ فردي را نباید بھ خاطر منش و سیرتي كھ دارد، و یا بھ  تربیت شوند، كھ 

خاطر وضع موجود اجتماع و صنایع مورد نكوھش و خرده گیري قرار داد، پس ھر كس باید رعایت حال 
گران را بكند، با میل و رغبت از در ھمكاري و معاضدت درآید و بدون آنكھ یك لحظھ دستخوش نومیدي دی

بدین سان، در زماني كھ در سراسر انگلستان شمار مدارس براي . و دلسردي شود مھربان و شفیق باشد
یة كشورھا باید براي زمامداران كل«كرد كھ  فرزندان طبقات عادي مردم بسیار ناچیز بود، اوون پیشنھاد مي

ھاي ملي  توسعھ و ترویج آموزش و پرورش و ساختن و پرداختن كلي منش و سیرت اتباع خویش برنامھ
این كار نیز بدون، ھیچ گونھ استثنا و تبعیضي از نظر مذھب و سیاست و اقلیم، صورت  و … بریزند

  » .گیرد

پرورش كودكان در نیولنارك قبًال  دیوید دیل، پدرزن رابرت اوون، بھ سھم خویش براي آموزش و
اوون دنبالة آن كوششھا را گرفت و در یكي از ساختمانھایي كھ در . اي مبذول داشتھ بود كوششھاي مجدانھ

خویش را بنیان نھاد تا بھ گفتة خودش، فرشتگان و » مؤسسة آموزشي جدید« ١٨١۶اختیار داشت بھ سال 
بھ محض «خواست كھ كودكان  او مي. ھیات نباشند درآوردوحشیان را بھ صورت مسیحیاني كھ در بند اال

این نكتھ بیم  او ھم، نظیر افالطون از . تحت آموزش و پرورش قرار گیرند» آنكھ شروع بھ راه رفتن كنند
داشت كھ مبادا والدیني كھ خود از نظر اخالقي و تربیتي شكل پذیرفتھ یا بھ صورت زشت و ناپسندي تشكل 

اما او در برابر . اي پرخاشگري یا رقابت آمیز نظام موجود را بھ فرزندانشان انتقال دھندھ یافتھ اند جنبھ
گفتند كودكان در سالھاي نوباوگي خویش بھ مراقبت و محبت مادري نیاز  استدالل مادران كھ با اصرار مي

پذیرفت و تا آنجا  معموًال كودكان را از سھ سالگي در مؤسسة آموزشي جدید مي. دارند سر تسلیم فرود آورد
  داشت كھ  داد، دانش آموزان را مجاز مي كھ ھوا اجازه مي

شدند، ولي در كنار آن بھ ھنرھا و كارھاي دستي مورد نیاز براي  مند مي خواندن و نوشتن و حساب بھره
ان نیز گرفتند ولي، نظیر دختران، آن را فرا مي پسران فنون و تمرینات نظامي. یافتند زندگي نیز آشنایي مي

ھمة نتایج آموزشھا جنبة فرعي داشت و براي تأمین منظور . گشتند بھ آواز، رقص، و نواختن ساز آشنا مي
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در پروردن سیرت كودكان نیز . رفت اصلي كھ ساختن و پروردن منش اخالقي كودكان بود بھ كار مي
تنبیھ بدني در . شوند گشت تا بھ خصایل ادب، مھرباني و ھمكاري آشنا و مجھز كوشش خطیري مبذول مي

شدند، و تا بھ دھسالگي  گشتند یا بازگردانده مي درپایان ھر روز، كودكان بھ نزد والدینشان باز مي. كار نبود
  .شد رسیدند بھ آنان اجازة كار در كارخانھ داده نمي نمي

شد،  ه ميظاھرًا در مدرسة اوون یا در مجالس درس و سخنراني شبانھ كھ براي بزرگساالن ترتیب داد
نمود كھ مذھب  این باور راسخ مي اوون كھ فرزند عصر روشنگري بود در . تعلیمات دیني وجود نداشت

او سخت معتقد بود كھ ھوشیاري و . سازد كند و كند و تاریك مي مغز كودكان را با افكار خرافي انباشتھ مي
تنھا راه حل مسائل اجتماعي  بصیرت، باالترین تقواست؛ آموزش و پرورش در سطح گسترده و فراگیر،

شود؛ و ھر آینھ آموزش و پرورش بھ یاري بشتابد، حصول ترقي و پیشرفت بدون برو برگرد  محسوب مي
در مجتمع كارخانھ و در مدرسة اوون، ھیچ نوع تمایزي بین كارگران یا . و بدون محدودیت خواھد بود

خیرخواھي و شفقت استثنایي «د، بھ گفتة وي كودكان از نظر نژاد و عقیدة مذھبي یا سیاسي مشھود نبو
او معتقد بود روشھاي پیشنھادي كھ بھ مورد اجرا نھاده است كوششي است بھ منظور گام » .شناسد نمي

نھادن در مسیر دست یابي بھ اخالق مسیحي، و چون چنین باوري داشت با كمال شوق چشم بھ راه دیدار آن 
  . امید و انتظار كھ اصول مورد نظرش، آن را تحقق بخشداین  با  –مدینة فاضلة اخالقي بود 

السلطنة انگلیس تقدیم گشت، پیشنھادھایي  انتشار یافت و بھ نایب ١٨١۶در چھارمین مقالھ كھ بھ سال 
این پیشنھادھا از پارلمنت  در . مطرح ساخت و نظرش آن بود كھ مورد تصویب قوة قانونگذاري قرار گیرد

ھاي الكلي را كاھش دھد؛ بر مصرف آن مالیاتي بیشتر  اي تدریجي واردات نوشابھ تقاضا كرد كھ بھ شیوه
این تدابیر، میخوارگي و مستي،  ھا را ملغي سازد تا بھ بركت  وضع كند؛ و سرانجام پروانة كسب میخانھ

خالق توصیھ كرد بھ منظور بھبود ا. امري تجملي و پرخرج شود كھ فقط ابلھان پولدار از عھدة آن برآیند
با اصرار . نسل آینده، شمارة مدارس ابتدایي افزایش یابد واعتبار الزم براي ادارة آنھا را دولت تأمین كند

ھا وضع شود تا با بھ كار گماردن كودكان را پیش از رسیدن بھ دھسالگي  قانون كارخانھ«تقاضا كرد 
قانوني كھ براساس آن، ساعات و  - ممنوع اعالم كند و اشخاص زیر ھجده سال از كار شبانھ معاف باشند

ھا  اي برقرار شود كھ بازرسي مرتب كارخانھ اي درآید و شیوه ھا تحت نظم و قاعده شرایط كار در كارخانھ
  بھ پیشنھاد اوون، یك سازمان دولتي مسئول . را تضمین كند

. ان معمول دارداي در جھت كم كردن تعداد بیكار بر اساس اطالعات حاصل از آن آمارھا اقدام شایستھ
ضمنًا اوون درخواست كرد بخت آزمایي دولتي منسوخ گردد، زیرا بھ گمان وي برقراري آن بخت 

  . »بھ دام انداختن نامحتاطان و چاپیدن جاھالن بود«اي زشت و ناپسند جھت  آزمایي، نقشھ

نوایان را فقط درحد بخور قانوني كھ بیكاران و بی –گفت قانون گدایان  این نظر مالتوس موافق بود كھ مي با 
برخوردار شوندگان از آن احسان را بھ پستي و  - داشت از گرسنگي مردن نگاه مي و نمیر و در یك قدمي

پیشنھاد  ١٨١٧اوون در سال . سازد دھد و آنان را فقط براي تولید مثل و جنایت آماده مي زبوني سوق مي
یس گشتھ بود، دولت مجتمعھاي كوچكي ترتیب دھد كھ این قانون تأس كرد بھ جاي محلھاي كار كھ بھ موجب 

این عده را تعدادي كارگر متكي بھ خود و  آیند و  در ھر یك از آنھا پانصد تا یكھزار و پانصد نفر گرد ھم 
اي ھم براي آموزش و  خودكفا اداره كند تاغذا و لباس مورد نیاز افراد آن مجتمع را فراھم آورند و مدرسھ

  . ود داشتھ باشندپرورش كودكان خ

اي براي صاحبان  اطالعیھ ١٨١٨اي بھ دست نیاورده بود، در سال  اوون كھ از توسل بھ پارلمنت نتیجھ
صنایع انگلستان صادر كرد و ضمن آن از موفقیتھایي كھ بر اثر شیوة ابداعي خودش در نیولنارك، كسب 

دست از استخدام كودكان كمتر از دوازده كرده بود مشروحًا سخن گفت و از جملگي آنان مصرًا تقاضا كرد 
و اصوًال ھم چنین  - توانستند بھ خواستھاي اوون ترتیب اثري بدھند صاحبان كارخانھ كھ نمي. سال بردارند

تجزیھ و تحلیل اوون را از بحران اقتصادي ناشي از افزایش تولیدات ماشیني بھ  -كاري بھ سودشان نبود
ا بدان اندازه كھ از قدرت خرید مردم باالتر رود، مورد نكوھش و انتقاد یاري اختراعات و ابداعات فني، ت
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ھا، اوون را بھ عنوان رؤیا بین ملحدي كھ از مسائل مورد ابتالي  صاحبان كارخانھ. دادند شدید قرار مي
تواند آن را برآورده سازد  كارفرمایان ھیچ گونھ درك واقعي ندارد و از نیازھاي بشري كھ فقط مذھب مي

  .بي خبر است، مطرود شناختند

انتشار داد  ١٨١٩اي بھ طبقھ كارگر كھ در سال  سرانجام، اوون بھ سوي كارگران روي آورد و در خطابھ
كار دستي در صورتي كھ بھ «این نظر كھ  او با مطرح ساختن . خواستار ھمدلي و حمایت آنان گشت

باشد نظر مساعد كارگران را نسبت بھ » ماليمنبع ثروت و رفاه «تواند  مي» اي صحیح اداره شود شیوه
این كشور  ولي در ھمان حال وي بھ كارگران ھشدار داد كھ انگلستان و طبقات كارگر . خود جلب كرد

خواھد  این قصد و نیت را مورد تكذیب قرار داد كھ مي ھنوز براي پذیرش سوسیالیسم آمادگي ندارند، و 
اواز . تقیمًا بھ ھمة افراد آماده بھ كار كشور، كار و شغلي ارجاع كندپیشنھاد كند حكومت انگلستان باید مس

ریزي شده است تا ھمة  آن سان پایھ«این استدالل كھ  ھیچ گونھ اقدام شتابزده پشتیباني نكرده و انقالب را با 
  ھیجانات 

ھار عقیده تسلیم داشت چنین اظ) مركب از مالكان(در گزارشي كھ بھ شوراي بخش لنارك  ١٨٢٠در سال 
كرد كھ آنچھ انگلستان بدان نیاز دارد اصالحات خرده خرده و تدریجي نیست بلكھ نظام اجتماعي باید 

  .دستخوش تحول و دگرگوني اساسي شود

وقتي رابرت اوون از این ھمھ تالش در انگلستان بھ نتیجة مطلوب نرسید، با امیدواري بھ ایاالت متحد 
آن چندین فرقة مذھبي در زمینة تشكیل جوامع كوچك دست بھ كشوري كھ در . امریكا روي آورد

امریكائي قطعھ زمیني بزرگ بھ مساحت  - گروھي از كشیشان آلماني ١٨١۴در سال . ھایي زده بودند تجربھ
خریداري كردند و  »ھندیشمردگانمنطقھ «ھزار ایكر در كنار رودخانة وابش در قسمت جنوب غربي  سي

. با ورشكستگي مواجھ گشتند ١٨٢۵این گروه كشیشان در سال . بنا نھادند» ھارمني«در آنجا شھري بھ نام 
لیره  ۴٠‘٠٠٠سان كھ مبلغ  اوون آنان را از ورشكستگي نجات بخشید ولي خودش را مفلس ساخت، بدین

) ھارموني جدید(بزرگ و شھر احداث شده در آن پرداخت و آن را بھ نام نیوھارمني  بابت آن قطعھ زمین
مند و با حسن نیت دعوت كرد كھ در آنجا بھ وي ملحق شوند و  از مردان و زنان عالقھ. موسوم ساخت

بھ ھا را، بھ غیر از آنچھ مربوط  وي شخصًا كلیھ ھزینھ. اي براساس اتحادیة تعاوني بنیادگذارند جامعھ
ھزار . شد، تقبل كرد؛ پرداخت ھزینة اداره مدرسھ را شخصي بھ نام ویلیام مكلور برعھده گرفت مدرسھ مي

یك سالي بھ ھزینھ اوون تغذیھ شدند، رفتھ رفتھ خود را با . مندان پاسخ مثبت دادند و آمدند نفري از عالقھ
جره دربارة مذھب و سیاست كشانیده كار ھمراه با انضباط آشنا ساختند و سپس كارشان بھ مجادلھ و مشا

آن شھر و . اش را از دست داده بود لیره ۴٠‘٠٠٠، اوون در حالي كھ قسمت اعظم ١٨٢٧در سال . شد
  .ساكنانش را بھ مكلور واگذاشت و خود بھ بریتانیا بازگشت

رار نھضتي را براي استق. ولي ھنوز از نظر نیرو و توان روحي و مالي بھ پایان كار نرسیده بود
ھاي صنفي، كھ بتواند در صنایع تولیدي با بخش خصوصي بھ  ھاي كارگري بھ صورت اتحادیھ اتحادیھ

، كھ پیمانھایي جھت احداث »اتحادیة ملي سازندگان افزارمند«رقابت بپردازد، بھ راه انداخت، از جملھ 
جملگي آن  ١٨٣٣ر سال ھا نیز در این راه گام برداشتند؛ و د سایر اتحادیھ. ساختمانھایي منعقد كرد

سازمان داد و براین امید بود كھ آن » اتحادیة كارگري متشكل و بزرگ ملي«ھا را تحت پوشش  اتحادیھ
پارلمنت با . داري انگلیس شود و سرانجام برجاي دولت بنشیند اتحادیة بزرگ بتدریج جایگزین سرمایھ

شد بھ مداخلھ پرداخت تا مانع از تحقق  ده ميوضع قوانین سخت و بازدارنده كھ با شدت بھ مورد اجرا گذار
  ھاي اوون شود؛  یافتن نقشھ

  .بھ شكست خود اعتراف كرد ١٨٣۴در سال 

نمود، در این زمان بھ شكست و ناكامي  چنان قرین توفیق مي زندگي رابرت اوون كھ در عالم صنعت آن
 كالوینیستده بود زیرا ھمسرش یك اختالفات مذھبي، زندگي زناشویي وي را سیاه كر. كامل انجامیده بود
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افزود تا  و وقتي متوجھ شد كھ اوون بھ معتقدات دیني پایبند نیست ھرروز برنگرانیش مي. متعصب بود
آن شد تا فرزندشان را، كھ او نیز رابرت نام ھمسر اوون بعدًا بر . ابدي دچار آید مبادا شوھرش بھ لعنت

نتیجة این مجاھدات آن شد كھ در پایة معتقدات . داشت، وادار سازد كھ پدر را بھ مذھب كالون معتقد گرداند
رابرت اوون پس از آنكھ از امریكا مراجعت كرد، درخانة . مذھبي پسر نیز تزلزلي شدید حاصل گشت

اوون بھ طالق معتقد بود، . اش را با وي حفظ كرد گرچھ روابط دوستانھدیگري جدا از ھمسرش سكنا گزید 
  .ولي در صدد برنیامد ھمسرش را طالق گوید ھمة اخالص و ارادتش مجذوب رسالتش گشتھ بود

كوشیدند  از آن پس بھ نحوي فعال در صدد تشویق و ترغیب چند مجتمع كوچك برآمد كھ اعضاي آن مي
این مجتمعھا در ناحیة اوربیستن واقع در اسكاتلند، در : پیشنھادي وي اداره كنندخود را بر مبناي اصول 

ناحیة راالھینھ واقع در ایرلند، و در ناحیة كوینوود واقع در انگلیس تشكیل شده بود، اولین مجتمع پس از 
درھمان حال  .دوسال از ھم پاشیده شد؛ دومین، بیش از سھ نپایید، و سومین توانست تا شش سال دوام آورد

عمرش . ھایش ادامھ دھد ھا ھمچنان بھ نشر اندیشھ ھا و نگارش مقالھ اوون كوشید از طریق ایراد خطابھ
با تالشي . آنقدر وفاكرد كھ شاھد تأسیس چندین تعاوني مصرف در سراسر جزایر انگلستان باشد

مؤسسات علمي و ھایي در جھت اصالحات، خطاب بھ انجمنھا و  ناپذیر بھ نگارش توصیھ خستگي
بھ اعتقاد بھ  ١٨۵٣سرانجام در سال . اختصاصي، مقامھاي حكومتي و شخص ملكة ویكتوریا ادامھ داد

ھاي احضار ارواح درآمد و  برداري واسطھ دل مورد بھره اصالت روح روي آورد و بھ صورت آدمي ساده
مس جفرسن، شكسپیر، شلي، از آن رھگذر با ارواح شخصیتھاي سرشناسي از جملھ بنجمین فرانكلین، تا

، در حالي كھ عمري ١٨۵٨در سال . نبي گفتگوھایي صمیمانھ و خودماني بھ عمل آورد ناپلئون و دانیال
بس طوالني كرده بود و دیگر با زمان خود پیوندي نداشت بھ شھر زادگاھش نیوتاون بازگشت و در 

  .سالگي بدرود حیات گفت ھشتادوھشت

نمود،  تا آن حد كھ از عھدة آدمي برآید از خودخواھي بھ دور مي. نفس بود كرابرت اوون مردي خوب و نی
البتھ نتوانست پاي بر سرنفس خود گذارد و از نفس خویش . دانست چون خودخواھي را واقعًا ناپسند مي

جست، تأسیساتش بر اداره و  از قدرت و موفقیت و ھوشمندي، لذت و غروري مرموز مي. فراتر رود
  ص خودش مستقر بود ولي در این درك سرپرستي شخ

بھ . یابد عقیده، حق با او بود كھ ھمكاري با ارزش و مثمرثمر، تنھا در سایة انضباط و اختیارات تحقق مي
تواند انجام دھد آن است كھ نفس خود را تا آن حد گسترش دھد كھ  نظر وي بھترین كاري كھ آدمي مي

یشي گسترده و فراگیر اند سان از نیكوكاري و نیك خویشان، وطن و ھمنوعان را نیز شامل شود و بدین
بھ ھر حال، این ھمان كاري بود كھ رابرت اوون كرد و این كار را بھ مقیاسي . رضایت خاطر حاصل كند

فصل گسترده و وسیع انجام داد؛ و ھمین كافي است تا او را در زمرة پیمبران الھامبخش یك 
  شانزدھم

  

  زندگي انگلیسي

I  -  طبقات  

ومت، بھ آنان قانون، مذھب، اخالقیات، آداب و سنن، آموزش و متمدن یعني مردمي كھ، توسط حك
  پرورش، و نظمي اجتماعي داده شده باشد، و این مردم بھ اندازةكافي آزاد باشند كھ اختراع و ابداع و تجربھ
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دوستي بنشانند، از در نیكوكاري و محبت درآیند، و در شكوفایي ھنر وادبیات و علوم و فلسفھ  كنند؛ درخت
 ١٨١۵و١٧٨٩ھاي اجتماعي نظم و آزادي در انگلستان بین سالھاي  اكنون ببینیم این جلوه. ق یابندتوفی

  یافت و چھ ثمراتي پدید آورد؟ چگونھ تجلي مي

آنان را در طبقاتي  - از نظر میراث، برخورداري از فرصتھا و استعدادھا - نخست، تنوع و چندگونگي مردم
در انگلستان . كردند جمعي جامعھ ایفا مي كل بخشیدن بھ زندگي دستھداد كھ ھریك سھمي مؤثر درش قرار مي

شود، وجود نداشت، زیرا فردي صاحب ثروت  شناسي از آن استنباط مي كاست بھ مفھومي كھ در جامعھ
قدر باال رود  اي بھ طبقة باالتر آمده باشد و آن گزاف یا برخوردار از تواناییھاي بسیار ممكن بود كھ از طبقھ

تي بھ مقام لردي نیز برسد؛ و، از طرفي، روابط یك لرد با یك دھقان غالبًا بر رفتاري دوستانھ مبتني كھ ح
بندرت نظیري در این كشور دیده [ در ھند] بود و از رابطھ یا رفتار یك برھمن با یك فرد از فرقة نجسھا 

كردند،  ي آن كشت و زرع ميباآنكھ فقط اقلیتي كوچك از دھقانان، صاحب زمیني بودند كھ بررو. شد مي
نجبا و . سرفداري بھ صورتي كھ ھنوز در كشورھاي دیگر رایج بود از انگلستان رخت بربستھ بود

بھ بازرگاني ) برخالف ھمگنان فرانسوي خویش(پرداختند و گاھي  بزرگزادگان نظیر سایر مردم مالیات مي
زاده در برخورداري از عناوین و امتیازات فقط مھمترین پسر ھر نجیب. ورزیدند و صنعت نیز اشتغال مي

  گرچھ نھ از لحاظ (نجیبزادگي با پدرش شریك بود و سایر فرزندان وي از نظر قانوني 

اي  اي قلیل بھ شیوه تمركز ثروت در دست عده. طبیعي ھنوز بر جاي بود بسیاري از نابرابریھاي غیر
لردان متھم را . زینة اقامة دعوي، عمًال منتفي بودبرابري در مقابل قانون، بھ خاطر ھ. نمود عادي مي غیر

اي از لردان براي رسیدگي بھ  در این مجلس، ھیئت منصفھ. (شد در مجلس لردان بھ محاكمھ كشانید فقط مي
پرواي  مردان بي. برقرار ماند ١٨۴١تا سال » امتیاز لردان«این .) شد اتھامات علیھ چنین لردي تشكیل مي

افراد طبقة . شدند فقط از سر ناچاري بود كھ بھ خدمت در نیروي دریایي پذیرفتھ ميبدون دودمان مشخص، 
عادي بندرت بھ مقامھاي باال در نیروي دریایي، ارتش، خدمات دولتي، دانشگاھھا یا بھ مناصب قضایي 

ان یك طبقة حاكمة مركب از نجیبزادگان و اشراف و ھمچنین مردمي كھ اندكي پایینتر از آن. رسیدند مي
قرار داشتند ولي باز از مردم عادي متمایز بودند، ھمة مناصب و مقامھا را در اختیار داشتند، و بندرت 

دادند كھ افرادي از طبقة فرودست و عاري از تشخص و امتیازات در برگزیدن اشخاص بھ  اجازه مي
  .مناصب كشوري و لشگري یا در تعیین خط مشي سیاسي كشور، سھمي داشتھ باشند

د بتوان گفت كھ توجھ بھ امتیازات طبقاتي و پافشاري در حفظ آن، در بورژوازي انگلستان از ھر شای
آمیز، خود را از  اي غرور افراد متعلق بھ بورژوازي انگلستان با شیوه. اي شدیدتر و چشمگیرتر بود طبقھ

كردند؛ و، در عین  ظ ميپنداشتند و آن فاصلھ را با تعصبي خاص حف دھقانان و كارگران دورتر و فراتر مي
در خود این بورژوازي نیز قشرھاي مشخصي وجود . یاي رسیدن بھ مقام لردي بودند حال، پیوستھ در رو

دار  صاحب صنعت سرمایھ: شد ھایي لجوجانھ حفظ مي داشت و تمایز و فاصلة بین این قشرھا نیز بھ شیوه
 .پنداشت ميا یك سروگردن از او برتر نگریست، و خود ر اش با نظر تحقیر مي بھ كاسبكار ھمسایھ

گرفتند و  بازرگانان معتبر كھ ثروت خود را با ماجراجویي آراستھ بودند، از صاحبان صنایع فاصلھ مي
چینیھاي  اي ثروتمند و خوشگذران كھ خوشھ در این میان، عده. براي خود، شان و منزلتي دیگر قائل بودند

ة خاصي را تشكیل مستعمراتي خویش را با ظواھر وطنپرستي و مذھب آراستھ بودند براي خود طبق
رسید كھ ھیچ كس از منزلت و نصیبي كھ بھ حكم  در انگلستان نیز مانند فرانسھ، چنین بھ نظر مي. دادند مي

ھر كس در تكاپوي باال رفتن . كرد تقدیر، استعداد و ظرفیت، یا بخت بدان رسیده بود احساس رضایت نمي
. غلطیدند جایي كھ قرار داشتند بھ فرودست مي اي نیز در این تالش از و فراتر شدن بود و چھ بسا عده

داران  تنازع و مبارزة اساسي بر سر این بود كھ سرمایھ. بیقراري و ناشكیبایي دوران جدید آغاز گشتھ بود
در فرانسھ این عمل در طول . خواستند براي در اختیار گرفتن زمام ادارة كشور جایگزین اشراف شوند مي

  .كھ در انگلستان، تحقق این وضع قرنھا بھ طول انجامید یك نسل عملي شد، در حالي

، قدرت فائقھ در اختیار طبقة نجیبزادگان قرار ١٨٣٢بینیم در انگلستان، تا سال  بدین سان است كھ مي
طبقة . زدند خاستند تبسمي تمسخرآلود مي داشت و آنان بھ كساني كھ بھ معارضھ با قدرت ایشان برمي
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لرد زن یا مرد  ٢٨٧مركب از  ١٨٠١ر معناي بسیار مشخص و دقیق آن در سال نجیبزادگان انگلستان د
این امتیاز را » لردھاي روحاني«اسقف كلیساي انگلیكان بود و این اسقفان بھ عنوان  ٢۶غیر روحاني و 

لردھاي غیر روحاني نیز بھ . توانستند در مجلس لردان یا مجلس اعیان انگلستان جلوس كنند داشتند كھ مي
ھا،  از نسل پادشاه یا ملكھ(  شاھزادگان بالفصل: شدند رتیب از باال بھ پایین بھ درجاتي تقسیم ميت

، بر جملگي اینان، بھ جز شاھزادگان و دیوكھا كھ ھمان )برنھا(ماركوئسھا، ارلھا، وایكاونتھا، و بارونھا 
شد و این لقب لردي نسًال  مي لقب را در اول نامشان داشتند عنوان لردي در خطاب كتبي یا شفاھي اطالق

داد كھ  اساس ثروت این لردان را قطعات وسیع امالكي تشكیل مي. یافت بعدبعد نسل بھ پسر ارشد انتقال مي
آمدھاي  كردند، و از این بابت در زارعان مستأجر یا كارگران اجیر كشاورزي بر روي آن كشت و زرع مي

آمد سالیانھ دوك آونیوكاسل بھ  توان از در عنوان مثال ميگشت كھ بھ  سرشاري نصیب ھر یك از لردان مي
. لیره نام برد ١٢٠٠٠لیره و یا از درآمد متوسط سالیانة ویكانت پالمرستن بھ میزان  ١٢٠‘٠٠٠مبلغ 

در . شد گانة بدفرد، نورفك و دونشر سراسر یك ایالت را شامل مي سھ  مساحت مجموعة امالك دیوكھاي
لردھاي غیر روحاني، در انگلستان چھارصدوپنجاه برنت و ھمسران آنان قرار  اي فروتر از این مرتبھ

داشتند و امتیاز این اشخاص در آن بود كھ در خطاب شفاھي و كتبي بر سر اسمشان بستھ بھ مرد بودن یا 
شد؛ و این لقب نیز در خانوادة ایشان بھ طور موروثي  بھ كار برده مي» لیدي«یا » سر«زن بودن، كلمھ 

و ھمسرانشان قرار ) شھسوار(پس از گروه برنتھا، گروھي مركب از سیصدوپنجاه تایت. ماند اقي ميب
نامیده شدن برخوردار بودند ولي حق نداشتند این لقب را در » لیدي«یا » سر«داشت كھ از ھمان امتیاز 

د ششھزار نفر از بعد از این دستھ نوبت بھ گروھي در حدو. خانوادة خویش بھ طور موروثي منتقل سازند
ھاي قدیمي و شناختھ شده  رسید كھ از خانواده مالكان عمده یا طبقة سرشناس و متعین پایینتر از اشراف مي

ھاي  ھمة این گروه. را با خود ھمراه داشتھ باشند» نشانھاي خانوادگي«برخاستھ بودند؛ و اینان حق داشتند 
گرفتند؛ ولي،  از نظر اشرافیت در منزلي پایینتر قرار مي دادند كھ تر از لردان كساني را تشكیل مي فرودست

  .كرد شدند كھ بر انگلستان حكومت مي محسوب مي» اشرافي«بھ ھر حال، جملگي اینان نیز در زمرة طبقة 

. كرد آمد كھ در مورد حكومت اقلیت بر اكثریت، كسي احساس ناروایي یا نادرستي نمي چنین بھ نظر مي
م، با خونسردي و متانتي پرھیزگارانھ، شاھد فقر و بینوایي دھقانان، خفت و خاري و افراد این اقلیت حاك

افراد اقلیت حاكم، بر این . آوردند ھا و غارت ایرلند بودند ولي بھ روي خود نمي حقارت كارگران كارخانھ
  باور بودند كھ فقر و بینوایي، تاوان 

بھ زعم اینان . وزیع تباه سازندة ثروت استوار باشدرا بھ یك دموكراسي بدل سازند كھ بر اساس پخش و ت
رغم رؤیا پردازان ھرج و مرج طلبي نظیر ویلیام گادوین یا پرسي شلي، وجود سلطة حكومت  علي

. آیند ن، مردم بھ صورت جماعتي خطرناك براي افراد و آزادي در مي ضرورت دارد، زیرا بدون وجود آ
ھلن  كرد ولي ھمین شخص در جزیرة سنت و عالقھ صحبت نمي ناپلئون نسبت بھ انگلستان از روي حب

الناس لندن محول گردد  اگر آریستو كراسي انگلستان نابود شود و اختیار و ادارة امور بھ عوام«چنین گفت 
ھر حكومتي یا در دست اقلیتي است، یا درچنگ یك فرد » .اي بھ بار خواھد آمد براي جامعة اروپایي فاجعھ

قلیت حاكم نیز یا مركب از اشراف موروثي است یا گروھي مركب از توانگران و دولتمندان خودكامھ؛ و ا
كند زیرا فقط  بدیھي است كھ در نوع اخیر حكومت دموكراسي بیشتر مصداق پیدا مي). توانگرساالري(

داخت و توان ھزینة مبارزات انتخاباتي را تأمین كرد، یا بھ مردم پولي پر ثروت است كھ بھ یاري آن مي
اشخاصي كھ صرفًا بھ شیوة . آنان را برانگیخت و تشویق كرد تا بھ نامزدھاي گروه اقلیت توانگر رأي دھند

شوند بندرت آدمھایي ھستند كھ از بركت تربیت خانوادگي یا آموزش و پرورش   دموكراتیك برگزیده مي
آمیز از عھدة حل مشكالت حكومت اي توفیق  دوران نوجواني، آن چنان مجھز و ورزیده باشند كھ بھ شیوه

المللي بھ كامیابیھایي  آنكھ بخواھند در سطح گشایش معضالت روابط بین  جامعھ برآیند تا چھ رسد بھ  و ادارة
كسي كھ در یك خانوادة اشرافي چشم بھ دنیا گشوده باشد چنان است كھ در یك مكتب . نایل شوند

التحصیالن چنین مكتبي ممكن  البتھ بعضي از فارغ. یابد داني تربیت شود و تعلیم سیاستمداري و سیاست
مانند، در نتیجة  خاصیت از آب درآیند ولي آنان كھ برجاي مي است از ھمان نوجواني، افرادي ولگرد و بي

تماس با مشكالت حشر و نشر با شخصیتھاي ھیئت حاكمھ، قدرت و ظرفیت سروكار یافتن با مسائل و 
كنند، بدون آنكھ در نتیجة خامدستیھا و سرھم بندي كردنھاي خود  را كسب مي موقعیتھاي حساس و بحراني
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از اینھا گذشتھ، یك آریستو كراسي كھ بھ نحوي شایستھ عمل كند، عادت . ملتي را دچار مخاطره سازند
كند، حس احترام مردم را بھ اعمال اختیارات  اطاعت و وفاداري مردم نسبت بھ خود را در آنان تقویت مي

انگیزد، و این ھر دو، یعني فرمانبرداري از دولت و احترام بھ قدرت آن، براي  قدرت خود برمي و
  .بركات است  برقراري نظم و امنیت، از جملة

گشت ولي مفھوم آن بھ طور روشن  ھاي زیركانھ و حساب شده عرضھ مي استداللھایي كھ با این گونھ جملھ
كنندگان این استداللھا  ولي عرضھ. ساخت ان را متقاعد ميشد، ظاھرًا اكثریت ملت انگلست درك نمي

توانستند بورژوازي را قانع سازند، زیرا افراد وابستھ بھ بورژوازي از قدرت مالكان ثروتمند كھ  نمي
كارگران عصیانزده نیز با خشم فراوان این . ھا و پارلمنت را در قبضة خود داشتند بیزار بودند وزارتخانھ

ھاي حكومت   شناختند؛ و گروه اندیشمندان و روشنفكران نیز كھ از مشاھدة شیوه مردود مياستداللھا را 
  نمود دستخوش حیرت و خشم گشتھ و  آریستوكراسي انگلستان كھ فقط در فكر حفظ منافع خود مي

كنندگان چنان استداللھایي را در معرض چون و  و ناھنجاریھاي چنین حكومتي را برمال سازند، عرضھ
  .دادند قرار مي چرا

II - حكومت  

  قوة مقننھ . ١

ھاي قضایي نقض ناگشتة  قوانین ملغي نشدة پارلمنت و رویھ  قانون اساسي انگلستان عبارت از مجموعة
) پادشاه یا ملكھ(اي، اختیار كامل حكومت در دست مقام سلطنت  با چنین سابقھ. دادگاھھاي آن كشور است

قوانیني را كھ   مقام سلطنت معموًال ھمة ١۶٨٧از سال . كند طنت، عمل مياست و پارلمنت بھ اتفاق مقام سل
ھیچ سند مدوني، قدرت پارلمنت را در وضع قوانیني كھ مورد موافقت . پذیرفت كرد مي پارلمنت وضع مي

ساخت مجلس اعیان یا مجلس لردان، شامل لردھاي روحاني و غیر روحاني  ھر دو مجلس باشد محدود نمي
اینان نیازي بھ . آوردند اي موروثي و بر اساس سنن بھ دست مي ت نمایندگي مجلس را بھ شیوهبود كھ سم

رسید  انتخاب شدن نداشتند؛ از آن قدرت برخوردار بودند كھ ھر قانوني را كھ بھ تصویب مجلس عوام مي
عمل كنند؛ و این شد بھ عنوان دادگاه عالي  رد كنند؛ در مواردي كھ از احكام دادگاھھا پژوھش خواستھ مي

دادگاه عالي موارد تعقیب و بازخواست از كارمندان دولت و ھرگونھ اتھامي علیھ اعضاي غیر روحاني 
بدین ترتیب، مجلس اعیان بھ صورت یك دژ مستحكم آریستو كراسي . گرفت مجلس اعیان را در بر مي

  .كرد بارزه ميانگلستان بود كھ بھ عنوان پسقراول، علیھ بورژوازي در حال پیشرفت، م

از ھر یك از دانشگاھھاي كیمبریج و آكسفرد دو نماینده، از ترینیتي كالج و : عضو داشت ۵۵٨مجلس عوام 
یافت؛ و بقیھ از چھل والیت و  وپنج نماینده بھ مجلس عوام راه مي از دابلین یك نماینده، و از اسكاتلند چھل

ند كھ حق انتخاب كردن آنان محدود بود و آن قدر شد بیست شھرستان توسط انتخاب كنندگاني برگزیده مي
گروھھاي زیر از حق انتخاب . توان در اینجا، ھمة آن گوناگوني را مشخص ساخت گوناگوني داشت كھ نمي

زنان، بینوایان، پیروان كلیساي كاتولیك رومي، كویكرھا، یھودیان، پیروان مذھب : كردن محروم بودند
توانستند نسبت بھ اختیارات كلیساي انگلستان و اصول مورد  كساني كھ نمي  الادریھ؛ و بھ طور كلي، ھمة

با در نظر گرفتن جملگي . گشتند قبول آن، سوگند وفاداري یاد كنند، از حق شركت در انتخابات محروم مي
نفر در زمرة  ٢۴۵‘٠٠٠میلیون جمعیت انگلستان در آن زمان، رویھمرفتھ  ٩این استثنائات، از مجموع 

آنجا كھ رأي دادن بھ طور علني و عمومي بود، كمتر رأي   از. آمدند كھ حق رأي دادن داشتند در مي كساني
  یافت كھ از نامزدي غیر از آنكھ  اي جرئت آن را مي دھنده

ھا با توافقي كھ بین  دادند؛ و انتخاب نماینده در بعضي از حوزه بھ شركت در انتخابات از خود نشان نمي
شمارة . گرفت بدون آنكھ اصًال نیازي بھ برگزاري انتخابات باشد آمد صورت مي يرھبران بھ عمل م
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سنتي تعیین و مشخص گشتھ بود، و الجرم، افزایش یا كاھش   نمایندگان ھر والیت یا شھرستان بھ شیوة
برخي از . شد جمعیت در آن والیت یا شھرستان در فاصلة دو انتخابات، بھ ھیچ روي در نظر گرفتھ نمي

داشتند  ھرستانھا كھ شمارة ساكنان با حق رأي در آنھا ناچیز بود یك نماینده یا بیشتر بھ مجلس گسیل ميش
مراكز جدید صنعتي . توانست چھار نماینده انتخاب كند در حالي كھ لندن با ششھزار رأي دھنده فقط مي

بسیار ناچیز بود منچستر، بیرمنگام، و  نمایندگان آنان  اي در پارلمنت نداشتند یا شمارة كشور یا اصًال نماینده
و دو نماینده بھ پارلمنت  اي انتخاب كنند در حالي كھ والیت قدیمي كورنوال چھل توانستند نماینده شفیلد نمي

در اینجا باید این نكتھ را خاطر نشان سازیم كھ در ھمان زمان، بسیاري از شھرھا و روستاھا . فرستاد مي
از اختیارات و خود مختاري قابل توجھي برخوردار بودند؛ و بدین سان بود كھ  در ادارة امور محلي خود

شھر لندن، گرچھ از نظر حق انتخاب نمایندگان براي مجلس عوام محدودیت زیادي داشت، مقامھاي 
گزید و در بسیاري از امور در برابر پارلمنت از استقالل و عدم وابستگي  مسئول ادارة شھر را خود برمي

  .كرد دار بود و این موقعیت را با غرور ھرچھ تمامتر حفظ ميبرخور

شد كھ از طریق برگزاري  در حدود نیمي از كرسیھاي مجلس عوام انگلستان توسط نمایندگاني اشغال مي
. این گونھ انتخابات كھ بخش مھمي از ساكنان كشور از شركت در آن محروم بودند، انتخاب شده بودند

نامزدھاي بدون رقیب مورد حمایت مالكان محلي یا مالكاني كھ از دور در آن حوزه نیمي دیگر توسط 
شد؛ این گونھ تعیین نامزد براي اشغال كرسي مجلس عوام در بسیاري از موارد  نفوذ داشتند اشغال مي

. شد باالترین قیمت را براي آن بپردازد گرفت كھ حاضر مي توسط والیات یا شھرستانھا بھ كسي تعلق مي
اي علني، نظیر  والیات یا شھرستانھا یا، بھ عبارت دیگر، كرسیھاي نمایندگي در مجلس عوام بھ شیوه«

گرفت؛ و شخص پادشاه  كاالیي كھ در بازار مورد داد و ستد واقع شود، در معرض خرید و فروش قرار مي
  ».در بسیاري از مواقع بزرگترین خریدار این گونھ والیات یا شھرستانھا بود

توریھا یا محافظھ كاران : شدند عضاي انتخاب شده مجلس عوام بھ طور نامشخصي بین دو حزب تقسیم ميا
این اشخاص بھ طور كلي مسائلي را كھ زماني موجب تقسیم آنان بھ دو دستھ شده بود . و ویگھا یا لیبرالھا

ي ویگھا نسبت بھ توریھا رھبران ھر دو حزب از اعضاي خاندانھاي اشرافي بودند ول. فراموش كرده بودند
تمایل بیشتري بھ شنیدن نقطھ نظرھاي اربابان توانگر بازرگاني و صنایع، كھ در حال رو آمدن بودند، 

كردند، و لیبرالھا با چنین  سنتي قدرت سلطنت دفاع مي» امتیازات ویژه«محافظھ كاران از . دادند نشان مي
  نفاق، دفاع از   مورد اختالف یا مایة  سئلةبھ ھر حال م. خاستند امتیازاتي بھ معارضھ برمي

اینكھ كدام یك از دو حزب، ھیئت وزیران را تشكیل دھد، مقامھاي پرمنفعت را تقسیم كند و بر دیوانساالري 
  .در حال گسترش و روز افزون نظارت داشتھ باشد

وجھي از اغلب اشرافي آن، از نظر وضع قوانین، بھ میزان قابل ت  رغم پایة حكومت انگلستان علي
از جملھ در فرانسھ بعد از سال (اروپا دموكراتیكتر بود، در حالي كھ در آن كشورھا   كشورھاي قارة

شد، در انگلستان، فرمانرواي واقعي  قدرت فائقھ و مسلط توسط یك امپراطور یا پادشاه اعمال مي) ١٨٠۴
منت مركب از دو مجلس اعیان و عوام، ، دیگر نھ پادشاه، بلكھ پارلمنت بود و در این پارل١۶٨٨از سال 

. از آن این مجلس بود» قدرت مالي«اختیارات بھ طور عمده در دست مجلس عوام قرار داشت، زیرا كھ 
. شد ھیچگونھ خرجي از اعتبارات عمومي و برداشتي از خزانة دولت بدون تصویب این مجلس میسر نمي

كند ولي در عمل جورج سوم » وتو«پارلمنت را توانست ھر قانون مصوب  از لحاظ نظري، پادشاه مي
با وجود این پادشاه اختیار . ھرگز نگذاشت كار بھ جایي برسد كھ بھ استفاده از این اختیار متوسل گردد

انحالل پارلمنت و مراجعھ بھ مردم را براي انتخابات جدید داشت؛ و، در این صورت، نامزدھایي كھ مورد 
جستند از لحاظ دستیابي بھ كرسیھاي مجلس عوام بخت  ر انتخابات شركت ميلطف او بودند و بھ خرج او د

بار ) دومبعد از دو پادشاه بیگانة جورج اول و جورج (مساعدتري داشتند زیرا كھ پادشاه بومي و خودي 
  .ملت درآمده و كانون وفاداري ناشي از میھن پرستي و افتخار گشتھ بود دیگر بھ صورت نماد
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  قضائیھ  قوة -٢

نظمي، و درعین حال كارآمد  قوة قضائیھ در انگلستان، در ھمان حد قوة مقننھ درھم و برھم دستخوش بي
فزوده شده اي از قوانین را كھ در طول صدھا سال، ھر روز بر حجم آن ا اول از ھمھ، باید مجموعھ. بود

گذشت كھ این مجموعة قوانین طبق شیوه و اسلوب صحیحي مدون  مدتھا مي. بود، بھ مورد اجرا بگذارد
شدند آن  نمود كھ قضات غالبًا ناگزیر مي نگشتھ بود، و از نظر كیفرشناسي سنتي تا آن اندازه بیرحمانھ مي

ھاي فئودالي خود و  آثار و بقایاي ریشھ این قوانین ھمراه با. قوانین را تعدیل كنند یا نادیده انگارند
لردان متھم ھنوز . آورده بود سنگین و طاقت فرسا گشتھ بود اصالحاتي كھ مسیحیت در آن بھ عمل 

تا (ھنوز » منافع و مصالح خاص روحانیت«خواستند توسط مجلس لردان بھ محاكمھ كشانیده شوند و  مي
  ، كشیشان و )١٨٢٧سال 

در مجموعة قوانین انگلستان ) … میھا و عیاشیھاي شبانھ، اجتماعات بدون مجوز قمار در مأل عام، سرگر
در این دوره، در وضع قوانین اصالحاتي بھ . شد وجود داشت، گرچھ بندرت بھ مورد اجراء گذارده مي

، كیفر مرگ تجویز ١٨٠٠كھ براي آنھا تا سال ) در حدود دویست فقره(كیفر تعدادي از جرایم : عمل آمد
اي مكرر و پي در پي مورد تعدیل و تخفیف واقع شد؛ و چنان مقرر گشت كھ ھر آینھ شخص  شد بھ شیوه مي

توانست از  داشت مي مقروضي، حساب راستین دارایي خویش را اعم از موجودي و بدھكاري عرضھ مي
و  وپا گیر بود كھ سوداگران ولي قانون ورشكستگي چنان سخت و دست. رفتن بھ زندان نجات یابد

انگاشتند و از استناد بدان خودداري  كاسبكاران، آن را راھي بھ سوي ورشكستگي مضاعف مي
مصوب سال (قانون مربوط بھ حكم احضار شخص توقیف شده بھ دادگاه براي بازجویي . ورزیدند مي

آن تا  - كھ منظور آن پایان بخشیدن بھ زنداني شدن ناروا و نامشروع شخص قبل از محاكمھ بود -)١۶٧٩
حد دستخوش تعلیق قرار گرفتھ بود كھ دیگر در مواقع بحراني، از جملھ بھ ھنگام جنگھاي انقالب فرانسھ، 

آمیز قوانین  نظمي، تناقضات و جنبة توحش ھرج و مرج و بي. شد از شمول قدرت آن استفاده كرد نمي
خود براي   و پیگیرانةانگلستان ھمچنان برقرار بود تا زماني كھ جرمي بنتم با درخواستھاي مشروح 

  .اصالح آنھا، نظام قضایي انگستان را سخت مورد انتقاد قرار داد

شد؛ در روستاھا كھ  دستگیري مجرمان بھ خاطر كمبود پلیس در شھرھا با دشواري بیشتري رو بھ رو مي
تماعات از وجود پلیس و مأموران انتظامي اصًال نشاني نبود، شھروندان، بھ حكم ضرورت، انجمنھا و اج

حتي در آن زمان كھ مجرمي یا جنایتكاري . دادند تا از جان و مال خود حفاظت كنند اي تشكیل مي داوطلبانھ
توانست از افتادن بھ زندان اجتناب كند یا زنداني شدنش را بھ تعویق اندازد و این عمل  شد مي دستگیر مي

توانستند دالیلي را براي پژوھش خواھي  داد كھ مي را از طریق روي آوردن بھ وكالي مدافعي انجام مي
. یا آنكھ جھت نجات دادن موكل خویش از البالي سطور قوانین بھ مفري دست یابند) یا جعل كنند(بیابند

  .»گفتند حتي یك قانون وجود ندارد كھ آنان نتوانند چھار اسبھ بر آن بتازند وكالي مدافع با خودستایي مي«

فة قضا و سازمان دادگستري، راھنمایان قضایي یا مشاوران حقوقي قرار در پایینترین سلسلھ مراتب حر
آورند  این اشخاص تحقیقات الزم بھ عمل مي. كردند قانوني موكل عمل مي  داشتند كھ بھ عنوان نمایندة

كردند و این وكالي مدافع، تنھا وكالیي بودند  وخالصة پرونده و عرضحال را براي وكالي مدافع تنظیم مي
از میان ھمین وكالي مدافع بود كھ پادشاه، معموًال بنا بھ توصیة لرد . ق حضور در دادگاه را داشتندكھ ح

  . كرد قضات را انتخاب مي چانسلر،

  كھ بر اساس قوانین غیرمدون سالي یك یا دوبار قضات دادگاھھاي عمومي یا دادگاھھایي

ھاي حقوقي و جنایي رسیدگي  پرداختند و در ھر محل بھ پرونده دادند بھ سیري در والیات مي رأي مي
و در بعضي موارد وضع  - چون درنگ اینان در ھر محل كوتاه و زودگذر بود، اجراي قوانین . كردند مي

یا رؤساي دادگاھھاي بخش » امناي صلح«عھده در ھر یك از والیات یا شھرستانھا بر  –قوانین جدید 
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این امناي صلح توسط حكومت مركزي از بین مالكان توانگرتر ھر منطقھ یا بخش برگزیده . شد محول مي
رفت بھ خاطر استطاعتي كھ داشتند از افتادن بھ ورطة  داشتند، ولي انتظار مي حقوقي دریافت نمي. شدند مي

از حب و بغض و تعصب طبقاتي بركنار نبودند، وبرخي از آنان بھ خاطر اینان . فساد مالي مصون بمانند
تعیین كیفرھاي شدید علیھ عناصر رادیكال و كساني كھ خواستار اصالحات اساسي بودند، شھرتي بھ ھم 

ولي رویھمرفتھ و با توجھ بھ كلیھ جوانب، این امناي صلح، ادارة امور قضایي بخشھاي خود را بھ . رسانند
رساندند و از این بابت تقریبًا برابر والیھا در دوران فرانسھ  عادالنھ و با كارآیي كافي بھ انجام مي اي شیوه

  .ناپلئون بودند

ظاھرًا این نھاد، . نیكوترین جلوة قضاي انگلستان، حق متھم بھ محاكمھ شدن در برابر ھیئت منصفھ بود
. زي نورمانھا بر انگلستان، بھ این سرزمین آمده بودیادگار سلسلة كارولنژیان و بھ شكل ابتدایي آن با پیرو

در این سال بود كھ تعداد آن دوازده نفر تعیین، . معین نشده بود ١٣۶٧شمار اعضاي ھیئت منصفھ تا سال 
اعضاي ھیئت منصفھ، كھ معموال از . اي ضروري تلقي گشت و اتفاق آراي ھیئت منصفھ، بھ عنوان نكتھ

دند، از بین چھل وھشت یا ھفتادودو نفري كھ اسامیشان در صورتي ثبت شده میان افراد طبقة متوسط بو
شدند و این كار پس از آنكھ ھمة كساني كھ نامشان در آن صورت بود در  بود بھ این سمت منصوب مي

این كسان حق مسلم خود   زیرا ھمة. (گرفت جستند صورت مي بحث و رأي گیري فعاالنھ شركت مي
گاه، امناي صلح در ھر والیت مورد استعانت یك ھیئت  بھ   گاه.) سمتي برگزیده شوند دانستند بھ چنان مي

رفت كھ دادگاه نیز معموًال بر اساس توصیة این ھیئت  گرفتند و معموًال انتظار مي منصفة بزرگ قرار مي
د؛ بھ شنیدن در ھر محاكمھ، اعضاي ھیئت منصفھ، شھادت گواھان را مي. منصفھ قضاوت كند و حكم دھد
كردند؛ سپس بھ  دادند؛ و سرانجام بھ خالصة اظھارات قضات توجھ مي دفاعیات وكیل مدافع گوش مي

جھت ودور از  از تأخیر بي«شدند و در آنجا بھ خاطر آنكھ  اطاقي در مجاورت تاالر دادگاه راھنمایي مي
مگر آنكھ در اختیار گذاردن (شدند  بدون غذا و آشامیدني و آتش و شمع نگاھداشتھ مي» اعتدال اجتناب شود

  .»تا آنكھ بھ اتفاق آراء در مورد نظر خود بھ توافق برسند«) یكي از آن وسائل را قاضي رخصت دھد

  قوة مجریھ -٣

اینان در . بایست كھ از نمایندگان پارلمنت باشند كرد و این وزیران مي پادشاه بود كھ آن قدرت را اعمال مي
خود بودند و براي تأمین اعتبار مورد نیاز وزارتخانة مربوط بھ خویش بر مقابل پارلمنت مسئول اعمال 

داشت ولي در عمل چنان  باز از لحاظ نظري، پادشاه، ھیئت وزیران را منصوب مي. پارلمنت اتكا داشتند
رفت رھبر حزب پیروز در آخرین انتخابات را بھ عنوان رئیس ھیئت وزیران  بود كھ از وي انتظار مي

یافت، از میان برجستگان حزبش كساني را بھ عنوان  و این شخص كھ مقام نخست وزیري مي برگزیند،
كرد تا آنان توسط پادشاه رسمًا بھ سمتھاي خود منصوب  ھاي مختلف نامزد مي وزیر براي ادارة وزارتخانھ

وزارت  –تصدي دومقام دیگر )  ١٨٠١-١٧٨٣(ویلیام پیت در نخستین دورة نخست وزیریش . شوند
را نیز بر عھده گرفت و بدین ترتیب بود كھ با تأیید و تصویب پارلمنت،  –دارائي و لرد اول خزانھ داري 

ھم در ھیئت . ھم جمع آوري و ھم بھ مصرف رساندن در آمد كشور را در دست خود متمركز ساخت
بزار اصلي وزیران و ھم در دستگاه حكومت بھ طور كلي، در دست داشتن اختیار خرج و دخل در حكم ا

  . گشت انضباط و فرمانروایي محسوب مي

، ١٧۶٠از ھمان زمان جلوس بھ تخت سلطنت در سال . جورج سوم حاضر بھ انقیاد از پارلمنت نشد
ولي . ھنگامي كھ جواني بیست و دو سالھ بود، در صدد بر آمد كھ اختیارات ویژة مقام سلطنت را اعمال كند

امریكا كھ براي انگلستان بسیار گران تمام شد و جنون ادواري  اضمحالل رھبري وي در جنگ استقالل
اش را ناتوان  جسم و روان و اراده) ١٨٢٠تا  ١٧١٠و سرانجام بین سالھاي  ١٨٠۴، ١٧٨٨، ١٧۶۵(وي 

داري  برده: ، حكومت ویلیام پیت را با در نظر گرفتن سھ شرط مجاز شناخت١٧٨٨ساخت و پس از سال 
؛ كاتولیكھاي انگلستان اجازة رأي دادن نداشتھ باشند؛ و با فرانسھ صلح برقرار نباید محكوم شناختھ شود

  .نگردد تا زماني كھ لویي ھجدھم بر تخت و مسند سلطنت قانوني خود قطعًا مستقر شود
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ناپلئون در آن زمان كھ در . داد، مرد خوبي بود جورج سوم تا آنجا كھ معتقدات و بصیرتش اجازه مي
او صدیقترین فرد قلمرو سلطنتش «كرد  نگریست از او چنین یاد مي ھا مي ود و بھ گذشتھجزیرة سنت ھلن ب

نخست آنكھ از . ساخت جورج سوم با توسل بھ چند شیوه، خود را از پیشینیان ھانووریش متمایز مي» بود
گوید  كرد، دیگر آنكھ گرچھ دستور مندرج در سفر الویان را كھ مي جز فرمان پنجم اطاعت مي عشرهاحكام 

مردم انگلستان را . كرد خیلي كمتر از حد انتظار رعایت مي. »ات را مثل خودت دوست بدار ھمسایھ«
داشتند  وست ميرغم خطاھایش د داشت، و مردم ھم در مقابل او را بھ خاطر بدبختیھایش، و علي دوست مي

داشت و براي ملتش  زیرا كھ جورج سوم مذھب موروثي خود و نیز ھمسر و دخترانش را دوست مي
  تصویري

مھر مردم انگلستان نسبت بھ جورج . الھامبخش از یك زندگي ساده و آمیختھ با اخالص ترسیم كرده بود
ي در زندگي خانوادگي برجاي نھاده سوم آن زمان افزونتر شد كھ دیدند با آنكھ وي چنان سرمشقي از سادگ

آبرویي،  بود اغلب پسرانش عنوان شاھزادگي خویش را با داشتن یك زندگي زناشویي آشفتھ و آمیختھ با بي
پروا و با تباه ساختن آشكار جسم و شخصیت خود دستخوش  با قماربازي بیحد و حساب، با ولخرجیھاي بي

پسران جورج سوم گفتھ بود   عروف انگلیسي دربارةولینگتن سردار م. رسوایي و بدنامي ساختند
  . »منفورترین طوق لعنتي كھ بتوان تصور كرد بر گردن حكومتي افتاده باشد«

ارشدترین پسر جورج سوم كھ بھ نام و لقب پرینس آو ویلز موسوم بود، ناھنجارترین، پردردسرترین و 
بھ شیوة . دانست بود و خودش نیز این را مي وي مردي خوش سیما. آمد جذابترین فرزندان وي بھ شمار مي

. كرد بسیار مطلوبي تحت تعلیم قرار گرفتھ بود و بھ زبانھاي فرانسھ، آلماني و ایتالیایي با فصاحت تكلم مي
سرود؛ با ادبیات معاصر انگلستان از نزدیك  آوازي خوش داشت؛ بھ نواختن ویولنسل آشنا بود؛ شعر مي

ریچارد شریدن را در زمرة دوستان صمیمي خود داشت؛ و بھ نحوي سروكار داشت؛ تامس مور و 
در عمارت كارلتن ھاوس دم و دستگاھي شاھانھ . كرد ھوشمندانھ از ھنر و ھنرمندان تشویق و حمایت مي

بر پا كرد و آن را بھ ھزینة ملت بھ وضعي مجلل بیار است، بھ سیاست و مباحثات سیاسي عالقھ نشان داد 
ار چون رقیبي براي چارلز جیمز فاكس از كار درآمد؛ و پس از آنكھ بھ صورت بت و در عطش این ك

از اینھا گذشتھ، از جوانان جلف و متظاھري خوشش . مقبول حزب ویگ در آمد موجب وحشت پدرش شد
ریختند و  كردند، بھ پاي زنان مي ھاي پر زرق و برق خرج مي آمد كھ ثروت خود را در راه تھیة جامھ مي

بھ ھمراه چنین كسان، در . كردند تھیة اسب و سگ یا شركت در مسابقات اسبدواني صرف ميبراي 
پارلمنت در . جست یافت و در ولخرجي و قرض باالآوردن از ھمھ پیشي مي زني حضور مي مسابقات مشت

لیره را براي این جوان كھ ولیعھد بود تصویب كرد تا او را از  ١٠٠‘٠٠٠چندین نوبت، اختصاص مبلغ
توانست بگوید این فرزند ارشد پادشاه و ولیعھد انگلستان، این جوان  كس نمي زیرا ھیچ. اعسار نجات بخشد

رسید تا در آن زمان، بخشندة گشاده دست  معني چھ موقع بھ مقام سلطنت مي طینت ولي پرخرج و بي خوش
  .مقرریھا و مستمریھاي پر آب و نان باشد

از جملھ » .مند است بیش از اندازه بھ زنان و شراب عالقھ«كھ اذعان كند در ھفدھسالگي ابایي نداشت از این
در نمایشنامة » پردیتا«ھاي نخستین وي، یكي دوشیزه مري رابینسن بود كھ با بازي در نقش  معشوقھ

داستان زمستان اثر شكسپیر، جورج جوان را كامال فریفتھ و دلباختة خود ساختھ بود تا آن حد كھ جورج 
آنگاه شاھزادة . سال او را در وضعي آمیختھ با ناز و تجمل ناپایدار در اختیار خویش نگاھداشتمدت سھ 

نام ماریا ان فیتسھر برت افتاد كھ   جوان پا بھ ماجراي عشقي جدیتري نھاد و این بار سر و كارش با زني بھ
سال از جورج بزرگتر و  تا آن زمان دو شوھر را از سر گذرانده بود؛ پیرو كلیساي كاتولیك رومي و شش

  بھ وضعي رام نشدني منزه و 

شاھزاده در آید ولي بھ ھمسري با وي   این زن حاضر نشد بھ صورت معشوقة. عفیف و استوار بود
یعني قانوني كھ بھ موجب » قانون جانشیني«یكي : براي تحقق این امر دو مانع وجود داشت. رضایت داد

وور مستقر شده بود، و بھ استناد آن ھر شوھر یا ھمسري كھ وابستھ بھ آن سلطنت انگلستان در خانوادة ھان
 ١٧٧٢شد؛ و دیگري قانوني كھ بھ سال  كلیساي كاتولیك رومي بود از جانشیني مقام سلطنت محروم مي
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وپنج سال داشتھ باشد  تصویب شده بود و ازدواج ھر یك از اعضاي خاندان سلطنتي را كھ كمتر از بیست
، با خانم فیتسھربرت ١٧٨۵این احوال، جورج در سال   با ھمة. ساخت ادشاه قدغن ميبدون رضایت پ

لیره پرداخت  ۵٠٠ازدواج كرد و براي این كار بھ یك معاون كشیش جوان وابستھ بھ كلیساي انگلیكان مبلغ 
ھ جانشیني با آنكھ این ازدواج غیرقانوني بود، حق جورج ب. تا مراسم ازدواج غیر قانوني را بھ عمل آورد

، زماني كھ پدرش باز دستخوش عارضة جنون ادواري گشت، از این حق ١٧٨٨محفوظ ماند و او در سال 
استفاده كرد و انجام وظایف سلطنت را در قبضة اختیار خود گرفت و با ناشكیبایي منتظر مرگ پدر ماند، 

  .رسیدند ولي پدر و پسر بندرت بھ توافق مي

قرضھاي ) و در واقع پارلمنت(ك نكتھ بھ توافق رسیدند، و آن اینكھ اگر پادشاه با وجود این، سرانجام در ی
شد بپردازد، ولیعھد نیز در برابر، ھمسر خود را كھ  لیره بالغ مي ١١٠‘٠٠٠جدید شاھزاده را كھ بھ مبلغ 

ج از نظر طبقاتي فروتر از خودش بود طالق بدھد و با خواھرزادة پدرش، كروالین برونسویكي، ازدوا
آور فربھ  جورج، آن دختر را بھ نحوي نومید كننده زشت یافت و دختر، شاھزاده را بھ شكلي چندش. كند

كروالین بعدًا بھ . با یكدیگر ازدواج كردند ١٧٩۵آوریل  ٨دید؛ ولي، با ھمة این احوال، در تاریخ 
با وجود این در . استحالي خمارآلودي گذرانده  اطرافیانش اعتراف كرد كھ شب زفاف را در مستي و بي

اندك . براي شوھرش دختري بھ دنیا آورد كھ بھ نام پرنسس شارلت موسوم گشت ١٧٩۶ژانویة  ٧تاریخ 
زماني پس از آن تاریخ، جورج ھمسرش را ترك گفت و براي چند صباحي دیگر باز بھ آغوش خانم 

ي جورج درگذشت، زنجیري در وقت. (زني كھ ظاھرًا تنھا معبود و محبوب وي بود - فیتسھربرت پناه برد
  .). شد گردنش یافتند كھ در انتھاي آن تصویري مینیاتوري از این زن دیده مي

، كار جورج سوم، كھ در زیر فشار مخالفت پارلمنت، شرمساري بھ خاطر ١٨١٠سرانجام در نوامبر 
ن دایمي كشانیده اعمال پسر ارشدش و اندوه از دست دادن دخترش آملیا خرد و شكستھ شده بود، بھ جنو

اي زنجیري بود كھ مورد ترحم و محبت  از آن پس بھ مدت نھ سال، پادشاه انگلستان، بھ صورت دیوانھ. شد
اتباعش قرار داشت ونایب السلطنة انگلستان كھ از جملگي جالل و شكوه و قدرت مقام سلطنت با نصیب 

پروایي با دیگران سروسري داشت و  با بي نمود آدمي تباه شده، فربھ، پنجاھسالھ و رئوف بود كھ زنش مي
  .خودش مورد تحقیر مردم بود
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  )آرشیو بتمان(السلطنھ  پرنس اوژن دو بوآرنھ، نایب: ھانري شفر

III  - مذھب  

اي دربارة مذھب  حكومت و گروه روشنفكران و اندیشمندان انگلستان در این زمان بھ موافقت شرافتمندانھ
كھ فقط خداي یگانھ را قبول داشتند و براي اصول دین حرمتي قائل نبودند بر حمالت آنان . رسیده بودند

پیروان راشد و معتقد اصول مذھبي تخفیف یافتھ بود، زیرا شكاكان بھ این نتیجھ رسیده بودندكھ ھیچ چیز 
ام ویلی. دیگر ندارند كھ جانشین مذھب سازند تا بھ عنوان یاور اخالق فردي و آرامش عمومي بھ كار آید

گادوین، رابرت اوون، جرمي بنتم و جیمز میل، مثالھاي زندة ناباوري و عدم اعتقاد مذھبي بودند، ولي در 
آریستوكراسي انگلستان . تام پین در این میان مستثني بود. انداختند این باره سروصدا و تبلیغاتي بھ راه نمي

ت و وضوح فراوان مراسم سبت مسیحي را كھ در كالم ولتر جوان جذابیتي یافتھ بود در این موقع با دق
ھاي فرودست كلیسا، در  براي رتبھ«چنین آمده بود  ١٧٨٩در قسمتي از سالنامة سال . كرد رعایت مي

پیوست  دیدند روزھاي یكشنبھ راھھایي كھ بھ كلیساھا مي سراسر كشور انگلستان مایة تعجب بود كھ مي
  :چنین نوشت ١٨٣٨در سال  جان استوارت میل نیز» پوشیده از كالسكھ بود

در مغز انگلیسیان ھم از نظر اندیشھ و ھم از لحاظ عمل یك نوع احتراز بسیار سودمند از ھر گونھ 
. اصل موردپسند و مقبول آن روزگار بود» آرامش را مختل نسازید«شعار … روي مشھود بود،  زیاده

و اینكھ آن را بیش از اندازة معقول جدي  بنابراین بر اساس این شرط كھ دربارة مذھب زیاد سروصدا نشود
نگیرند، كلیسا حتي مورد پشتیباني فیلسوفان نیز قرار گرفت زیرا آن را بھ عنوان سد و حصاري در برابر 

دانستند تا این  مند بھ مذھب مي اي آرامش بخش براي ارواح عالقھ انگاشتند، و وسیلھ تعصب كوركورانھ مي
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ي جامعھ یا آرامش كشور باز دارد، كشیشان كلیساي رسمي انگلستان در این گروه را از برھم زدن ھماھنگ
  .اند و با وفاداري و جدیت بھ آن قرار پایبند ماندند اندیشھ بودند كھ بر اساس آن شرط، معاملة شیریني كرده

ونھ  ، سيبا آنكھ این كلیسا. بود» كلیساي متحد انگلستان و ایرلند«كلیساي رسمي انگلستان در این زمان، 
ھاي تشریفاتي و شعائر مذھبي كلیساي  ھا را پذیرفتھ بود، بسیاري از جلوه مادة مورد قبول كالوینیست
در این كلیسا، اسقفان و سراسقفان وجود داشتند ولي اینان معموًال ازدواج . كرد كاتولیك را نیز رعایت مي

شھا غالبًا توسط مالكان عمدة محلي كشیشان محلي بخ. شدند كردند و توسط مقام سلطنت منصوب مي مي
روحانیون انگلیكان، پادشاه . دادند شدند و آنان را در حفظ و برقراري نظم اجتماعي یاري مي برگزیده مي

این كشیشان در . دادند انگاشتند و مورد تكریم قرار مي انگلستان را بھ عنوان رئیس و فرمانرواي خویش مي
ھاي كلیسا، بر یاري و معاضدت  ھاي انگلیسي بھ منظور تأمین ھزینھ جمع آوري عشریھ از ھمة خانواده

كرد كھ در  المنافع مسیحي توصیف مي مشترك  ادمند برك، انگلستان را بھ عنوان جامعة. دولت متكي بودند
  با «آن، كشور و كلیسا 

شباھت  ارتباط بياین . كرد تلقي مي» بخشي از قانون اساسي انگلستان«كروكر نیز كلیساي وستمینستر را 
اي نبود كھ بین كلیساي كاتولیكي و حكومت فرانسھ در دوران لویي چھاردھم وجود داشت، با این  بھ رابطھ

  .نبودھیچ گونھ تعقیب و مجازاتي براي رفض   تفاوت كھ در انگلستان این دوران تقریبًا

ازجملھ  -كردند ھاي مذھبي كھ از كلیساي رسمي انگلستان تابعیت نمي پیروان سایر كلیساھا و فرقھ
، مستقالن طرفداران نظام آزادي كلیساھاي محلي، كویكرھا، و )باپتیستھا(متودیستھا، پرسبیترھا، باتیستھا 

. ند، بھ شرط اینكھ خود را مسیحي اعالم دارندمجاز بودند طبق اصول و عقاید خود رفتار كن -اونیتاریانھا
واعظان متودیست مستمعان بیشتري در پاي منابر . یافتند برخي از ناسازگاران حتي بھ مجلس لردان راه مي

كارگران بینوا تھیدست . آور برخوردار بودند آوردند زیرا از فصاحتي حتي تكاندھنده و ھراس خود گرد مي
ھاي این دنیا را از دست فروھشتھ بودند بار دیگر بھ ایمان دورة كودكي خود و سرخوردة شھرھا كھ امید

ھاي انقالبي از فرانسھ  روي آوردند، و این عمل را با چنان جدیت و حرارتي انجام دادند كھ وقتي اندیشھ
بر ھر برخاست، از فراز دریاي مانش گذشت و انگلستان را فرا گرفت، این كارگران ایمان بازیافتھ، در برا

، رھبران ١٧٩٢در سال . شد ایستادگي كردند جھد و تالشي كھ در جھت بھ طغیان واداشتن آنان مبذول مي
خواستند سوگند وفاداري و فرمانبرداري از پادشاه انگلستان یاد  متودیسم وزلي از ھر یك از پیروان خود مي

  . كنند

بسیاري از : شد» نھضت انجیلي«ھامبخش یك در درون خود كلیساي رسمي انگلستان نیز، نفوذ متودیسم ال
كشیشان جوانتر و مردم عادي و غیر روحاني مصمم گشتند در كلیساي انگلیكان روحي تازه بدمند بدین 

صورت كھ صمیمانھ بھ تعالیم انجیل روي آورند؛ زندگي خود را با سادگي، پرھیزگاري، پارسائي و 
یكي از اینان بنام ویلیام ویلبر . قعي كلیسا اصالحي پدید آورندنیكوكاري قرین سازند؛ و اصوًال در معناي وا

اي بود  دیگري بنام ھنامور، دوشیزه. داري پایھ ریزي و رھبري كرد فورس مبارزة انگلستان را علیھ برده
كھ با ایراد سخنرانیھا، نگارش كتابھا و تأسیس مدارس یكشنبھ، شور مسیحي بیشتري را در جامعھ 

  .برانگیخت

پروتستانھاي . كاتولیكھا و یھودیان: روه مذھبي از حلقة تساحل كامل جامعة انگلیس بركنار بودنددو گ
، ھنوز فراموش ١۶٠۵انگلیسي نھ تنھا گاي فاكس و اقدام او را در جھت منفجر ساختن پارلمنت بھ سال 

را با قدرتھاي  - دوم چارلز اول و چارلز دوم وجیمز -نكرده بودند بلكھ مماشات پادشاھان خاندان استوارت
  ،  ھا و با افكار كاتولیك كاتولیكي، با معشوقھ

نگریستند كھ وفاداري و انقیاد خویش را بھ جانب یك قدرت خارجي  اینان بھ كاتولیكھا بھ چشم كساني مي
در نظر پروتستانھاي انگلیس، پاپھا سالطین دنیوي و غیرروحاني بودند و قلمرو . (متوجھ ساختھ بودند
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پرسیدند چنانچھ بین یك پاپ در  این پروتستانھا از خود مي.) روایي آنان ھمان سرزمینھاي پاپي بودفرمان
  رم و یك پادشاه در انگلستان اختالف پدید آید، فرد كاتولیك جانب كدام یك از آن دو را باید بگیرد؟

اینان از تبار ایرلندي  بیشتر. كردند ھزار نفر كاتولیك زندگي مي ، در حدود شصت١٨٠٠در انگلستان سال 
قوانین در . اي ھم بومیان انگلستان و از اعقاب كاتولیكھاي انگلیس قبل از دوران اصالح دیني بودند و عده

 ١٧٩٣تا  ١٧٧۴چندین قانون كھ بین سالھاي . گیرتر شده بود این زمان در مورد كاتولیكھا بسیار سھل
آوردن مراسم مذھبي بھ شیوة خود، و انتقال عقایدشان وضع شده بود، حق تملك زمینھاي خودشان، بھ جاي 
ضمنًا با اداي یك سوگند كھ كلمات آنان بھ . ساخت را از طریق مدارس مخصوص آنان مجددًا مستقر مي

توانستند وفاداري خود را نسبت بھ پادشاه انگلستان ابراز دارند، بدون  مخصوصي تدوین شده بود مي  شیوة
این احوال، حق انتخاب كردن و   با ھمة. در طرد پاپ بر زبان جاري سازند آنكھ ناگزیر شوند سختي

  . انتخاب شدن بھ نمایندگي در پارلمنت را نداشتند

در اواخر قرن ھجدھم، نھضت آزادسازي كامل كاتولیكھاي انگلستان، بدانسان كھ بتوانند از كلیة حقوق 
پروتستانھاي برجستھ و سرشناسي نظیر وزلي، . داجتماعي برخوردار باشند، در آستانة بھ ثمر رسیدن بو

انقالب فرانسھ، در انگلستان . كردند كنینگ، ویبلر فورس و لردگري از این نھضت پشتیباني مي
العملھایي علیھ ولتر و عصر روشنگري برانگیختھ بود و نسبت بھ مذھبي كھ آن چنان در معرض  عكس

، مھاجران فراري ١٧٩٢بعد از سال . شد ي ھمدردي ميمخالفت حكومت انقالبي قرار داشت، احساس نوع
شدند و از دولت انگلستان  رو مي فرانسوي، از جملھ كشیشان و راھبان، در انگلستان با استقبال گرمي روبھ

ھایي از خود بنا كنند و  شد صومعھ بھ تبعیدیان اجازه داده مي. كردند كمكھاي مالي دریافت مي
فكر اینكھ یك كلیساي آنچنان ضعیف شده و محرومیت كشیده بتواند . زندآموزشگاھھاي مذھبي دائر سا

آمد؛ و نیز تصور اینكھ در جنگي علیھ فرانسھ، آن  براي انگلستان متضمن خطري باشد، بھ نظر ضعیف مي
وزیر وقت،  ، ویلیام پیت نخست١٨٠٠در سال . نمود كلیسا بتواند یك متحد با ارزش باشد قابل قبول مي

توریھا و مقامھاي . بھ منظور آزادي بخشیدن بھ كاتولیكھا در انگلستان، بھ پارلمنت تسلیم كرد اي الیحھ
. آنان ایستاد عالیرتبة كلیساي انگلیكان با آن الیحھ مخالفت ورزیدند، و جورج سوم نیز مصممانھ در كنار 

ادیبخشي بھ كاتولیكھاي زمان آز. پیت بھ ناچار آن الیحھ را مسترد داشت و از مقام خویش استعفا داد
  .فرا نرسید ١٨٢٩انگلستان تا سال 

  . بھ تحقق پیوست) ١٨۵٨در سال (رفع محرومیتھاي اجتماعي یھودیان انگلستان از این ھم دیرتر   مسئلة

اي از آنان در مراكز والیات اقامت داشتند، در حالي كھ تقریبًا ھیچ یك از  قسمت اعظم آنان در لندن و عده
جنگ طوالني، مھاجرت بیشتر یھودیان را از خارج بھ این كشور متوقف . روستاھا نبودند ایشان مقیم

ساختھ و بھ یھودیان مقیم فرصتي بخشیده بود تا خود را با راه و رسم زندگي انگلیسیھا منطبق سازند و 
ابات و رسیدن قانون ھنوز آنان را از حق شركت در انتخ. برخي از سدھا و موانع نژادي را از بین بردارند

اداي سوگند وفاداري بھ «داشت، زیرا براي دستیابي بھ آن مقامھا،  بھ مقامھا و مسندھاي عالي ممنوع مي
بایست طبق آداب كلیساي  نمود و ھمچنین برگزاري مراسم آیینھاي مقدس مي ضروري مي» آیین مسیحیت

توانستند بھ شیوة  ھا برخوردار بودند و ميغیر از این محدودیتھا، یھودیان از سایر آزادی. رسمي بھ عمل آید
چند نفر از یھودیان برجستھ بھ دین مسیح . ھایشان بھ عبادت بپردازند ھا یا در كنیسھ دلخواه خویش در خانھ

این نفر آخرین، . سمپسن گیدیون بانكدار، دیوید ریكاردوي اقتصاددان و آیزك دیزریلي نویسنده: گرویدند
اي  وزیر بینظیر و نامدار انگلستان بود، با نام مستعار و بھ گونھ ین دیزریلي نخستعالوه بر آنكھ پدر بنجم

ھایي از ادبیات گرد آورد كھ مطالعة آن  اي تحت عنوان طرفھ مجموعھ ١٨۴٣و  ١٧٩١تفنني بین سالھاي 
بخش و مند بھ مطالعھ، لذت تواند براي كساني بھ عنوان یك ادیب و فاضل یا بھ صورت یك عالقھ ھنوز مي

  .دلكش باشد

ھاي بانكداري و صرافي و وابستگیھاي خانوادگي بین یھودیان مقیم  تجربیات طوالني یھودیان در رشتھ
انگلستان و سایر كشورھاي قارة اروپا، آنان را قادر ساخت تا در جریان جنگھاي ھفتسالھ و درگیري 
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برادران بنجمین و آبراھام گولدسمید بھ . ندطوالني بین انگلستان و فرانسھ، بھ یاري حكومت انگلستان بشتاب
ویلیام پیت كمك كردند تا او بتواند حلقة صرافان رباخوار و غارتگر را كھ معامالت اوراق قرضة 

) ١٨٣٧-١٧٧٧(، ناتان روتشیلد ١٨١٠در سال . آورده بودند بشكند داري را در انحصار خود در خزانھ
مایر آمشل روتشیلد در شھر فرانكفورت بنیاد نھاده بود، در شعبة یك موسسة مالي و بانكي را كھ پدرش 

شد كھ خاندان روتشیلد را  ترین این نوابغ مالي محسوب مي آید كھ ناتان برجستھ بھ نظر مي. لندن تأسیس كرد
معتمد   ناتان بزودي بھ صورت واسطة. در طول چند قرن و در چند كشور، ممتاز و نامدار ساختھ بودند

انتقال مبالغ ھنگفت كمكھاي مالي انگلستان بھ . تان در معاملة با قدرتھاي خارجي درآمدحكومت انگلس
او یا   بھ وسیلة -كمكھایي كھ آنان را قادر ساخت تا بتوانند با ناپلئون بھ جنگ ادامھ دھند - اتریش و پروس

انگلستان بعد از نمایندگانش انجام گرفت؛ و باالخره ھمین شخص بود كھ در توسعة صنعتي و بازرگاني 
  .اي برعھده داشت نقش عمده ١٨١۵سال 

IV - آموزش و پرورش  

  تواند بدون رسید كھ انگلستان مصمم بود نشان دھد چگونھ یك حكومت مي چنین بھ نظر مي

طبقة اشراف جز بھ آموزش و پرورش پسران خود . اعزام كودكان بھ مدرسھ، بھ راه خود ادامھ دھد
آمد كھ بھ خاطر حفظ وضع موجود، دھقانان، كارگران و احتماًال طبقة  بھ نظر مي .داد اي نشان نمي عالقھ

بخصوص در چنین موقعي كھ گادوین، اوون، كابت، پین، كولریج،  -بورژوازي نیز قادر بھ خواندن نباشند
زي، آریستوكراسیھاي استثمارگر، كمونھاي كشاور  سراییھایي دربارة گوییھا و یاوه  و شلي چنان بیھوده

: چنین نوشت ١٧٩٣گادوین بھ سال . كردند ھا و ضرورت الحاد، چاپ و منتشر مي بردگان كارخانھ
اي با انتشار و انتقال سوادآموزي  مدافعان قاطع و مصمم نظام كھن بدون ھیچگونھ آینده نگري حساب شده«

اظھار نظر مشھورشان مبني در . اند آورترین بدعت انگاشتھ اند زیرا آن را بھ عنوان ھراس مخالفت ورزیده
اي،  یك خدمتكار و نوكر كھ سواد نوشتن و خواندن بیاموزد دیگر بھ صورت ماشین بدون اراده‹ -بر اینكھ

توان بآساني سرتا پاي  نطفة چنان اصلي مشھود است، كھ با آن مي -›ماند آنسان كھ الزم دارند، باقي نمي
كردند كھ طبقات فرودست  الي اشراف چنین استدالل ميطبقات با. »فلسفة اجتماع اروپا را تبیین كرد

ھا بھ آنان عرضھ  اجتماع قادر نیستند با كیاست و احتیاط مطالبي را كھ در سخنرانیھا، كتابھا و روزنامھ
ھاي جدید حكم مواد منفجره را خواھد داشت؛ و در  براي اینان، اندیشھ. شود مورد قضاوت قرار دھند مي

ابلھان و » آساي فوج ھیوال و غول«مدرسھ براي سراسر افراد ملت میسر گردد  صورتي كھ دسترسي بھ
خواھند آمد كھ مزایا و قدرتھاي الزم را از چنگ تنھا طبقاتي كھ  لوحان دستخوش رؤیا در صدد آن بر ساده
ودند و داران كھ نگران رقیبان ب كارخانھ. توانند نظم اجتماعي و تمدن را نگھداري كنند، بھ در آورند مي

خاستند، در آموختن حقوق بشر و شكوه مدینة  گذاران در جستجوي كارگر ارزان برمي تحت فشار سرمایھ
كاران كھ نامش  گادوین از قول یكي از محافظھ. یافتند فاضلھ بھ كودكان كارگر ھیچ سود و ارزشي نمي

ذیري در مغز عوام تولید فساد این اصول، سرانجام و بھ شیوة اجتناب ناپ«: كند معلوم نیست چنین نقل مي
اجرا در آورده شود، ھمھ نوع   و ھر آینھ كوشش بھ عمل آید تا این اصول بھ مرحلة… خواھد كرد، 

دانش و ذوق، پیشرفت و ترقي فھم و قوة ادراك، اكتشافات … . مصیبت و فاجعھ بھ بار خواھد آمد
  ».وحشیان بھ نابودي كشانیده خواھد شد خردمندان، زیباییھاي شعر و ھنر زیر پا لگدمال شده و توسط

، پاتریك كوھون رئیس پلیس سابق لندن برآورد كرد كھ دومیلیون كودك در انگلیس و ویلز ١٨٠۶در سال 
الگزاندرماري زبانشناس، در نتیجة تحقیقات  ١٨١٠در سال . نصیب ھستند از آموزش و پرورش بھ كلي بي

آمارھاي رسمي  ١٨١٩در سال . گران كشاورزي بیسواد ھستندخود بھ این نتیجھ رسید كھ سھ چھارم كار
رفتند و این رقم  كودك در انگلیس و ویلز بھ دبستان و دبیرستان مي ۶٧۴‘٨٨٣حاكي از آن بود كھ تعداد 

ویلیام پیت پیشنھاد كرد حكومت براي آموزش  ١٧٩۶وقتي در سال . داد یك پانزدھم جمعیت را تشكیل مي
س كند، عدة نمایندگان موافق با این الیحھ بھ حد نصاب الزم نرسید، و زماني كھ بھ اي مدارسي تأسی حرفھ
اي بھ پارلمنت تقدیم داشت كھ دولت در ھر یك از بخشھاي روستایي یك  ، سمیوئل ویتبرد الیحھ١٨٠۶سال 
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ویب كرد ولي مجلس عوام آن الیحھ را تص) این اقدام در اسكاتلند قبًال بھ عمل آمده بود(مدرسھ تأسیس كند 
مجلس لردان، بھ عذر آنكھ در آن الیحھ آموزش و پرورش بر اساس اصول مذھب قرار داده نشده است، از 

  . تصویب آن سر باز زد

اي امكان آموزش را فراھم  دانستند براي برخي از كودكان خود تا اندازه ھاي مذھبي بر خود واجب مي فرقھ
  اي را دایر نگھداشتھ بود رس خیریھ، مدا»انجمن ترویج دانش مسیحي«. آورند

آن مدارسي ھم كھ بھ ھمت . رفت فراتر نمي ١۵٠‘٠٠٠ھا از  آموزان در این مدرسھ ولي شمارة كل دانش
مجریان قانون حمایت از . پرداخت دوشیزه ھنامور تأسیس شده بود تقریبًا بھ چیزي جز تعلیمات مذھبي نمي

كودك كھ تحت سرپرستي و  ١٩۴‘٩١۴نفر از مجموع  ٢١‘۶٠٠بینوایان و فقرا موفق شدند فقط براي 
. ھا مجھز و آماده سازند اي تأسیس كنند تا آنان را براي اشتغال در كارخانھ ادارة خود داشتند مدارس حرفھ

این كتاب براي كودكان، . گرفتند و آن ھمان انجیل بود در مدارس مذھبي، كودكان یك چیز را خوب یاد مي
حكومتشان بود، و در میان مجموعة بدبختیھا، بیعدالتیھا، گمراھیھا، و سرگشتگیھاي  ایمان و ادبیات و

  .شد زندگي براي آنان در حكم مایملك با ارزشي محسوب مي

ابداع كرد كھ بھ » اي روش خلیفھ«، دكتر اندروبل، بھ خاطر تأمین كمبود آموزگاران، یك ١٧٩٧در سال 
دستیار آموزگار در دبستانھایي كھ مربوط بھ كلیساي انگلیكان  موجب آن از شاگردان بزرگسال بھ عنوان

مسیحیان   سال بعد، جوزف لنكستر شبیھ ھمین نظام را مبتني بر اصول مورد قبول ھمة. شد بود استفاده مي
ارباب كلیسا از اجراي این روش جدید كھ در نظر آنان خارج از چارچوب مشخص . معمول داشت

لنكستر را بھ عنوان یك ملحد و مرتد و ابزار دست شیطان مورد . امتناع ورزیدند نمود ھاي مذھبي مي فرقھ
، جیمز میل، ١٨١٠در سال . طعن و نكوھش قرار دادند و كولریج نیز بر این حكم محكومیت صحھ نھاد

را بنیان نھادند تا مدارس » انجمن سلطنتي لنكستري«لرد بروام، فرانسیس پلیس و سمیوئل راجرز 
اسقفان كلیساي انگلیكان كھ از پیشرفت . ھاي مذھبي مختلف را توسعھ دھند ي و غیروابستھ بھ فرقھغیرمذھب

انجمن آموزش فقیران بر اساس اصول «این انجمن دستخوش وحشت شده بودند بھ رقابت برخاستند و 
تدائي ملي ، نظام آموزش اب١٨٧٠تا قبل از فرا رسیدن سال . را تأسیس كردند» مورد قبول كلیساي رسمي

  .اي در سراسر انگلستان رواج پیدا نكرد و فارغ از وابستگیھاي مذھبي و فرقھ

آمدند توسط معلمان سرخانھ،  آموزش دبیرستاني و دورة عالي براي كساني كھ از عھدة مخارج آن برمي
بي، دبیرستانھاي ملي ایتن، ھارو، راگ. گشت ، سخنرانھا و دو دانشگاه میسر مي»ملي«دبیرستانھاي 

گرفتند، درھایشان بر روي پسران  وینچستر، وستمینستر و چارترھاوس، كھ جملگي از شاگردان شھري مي
توانستند  اي مي طبقة اشراف و نجیبزادگان گشوده بود و گاه بھ گاه از فرزندان بورژواھاي توانگر نیز عده

و از جملھ زبانھا و ادبیات یونان  برنامة دروس بھ طور عمده منحصر بھ مباحث كالسیك. بھ آنھا راه یابند
شد، ولي والدین  بعضي مواد مربوط بھ علوم نیز در كنار آن دروس كالسیك تدریس مي. و روم باستان بود

كردند میل داشتند اوالدشان براي تصدي كارھاي دولتي و  فرزنداني كھ در این دبیرستانھا تحصیل مي
جامعھ تربیت شوند و بر این اعتقاد بودند كھ یك نوجوان در  معاشرت با افراد طبقة مؤدب و منزه و باالي

صورتي كھ تاریخ و ادبیات یونان و روم باستان و ھمچنین فن سخنوري را بیاموزد براي تصدي آن گونھ 
. مشاغل در آینده، بھتر تربیت و تجھیز خواھد شد تا آنكھ فیزیك و شیمي و شعر و ادبیات انگلیسي فرا گیرد

  ، میلتن را در برنامة دروس این مدارس گنجانده بودند زیرا وي با وجود این

  .سرود انگاشتند كھ اشعار التیني را بھ ھمان آساني و فصاحت اشعار انگلیسي مي بھ عنوان یك رومي مي

خدمتگزاري شاگردان فرودست بھ شاگردان «اي از شالق و  انضباط در این مدارس ملي بھ كمك آمیزه
. خوردند شدند، توسط دبیران شالق مي شاگرداني كھ مرتكب خطاھاي عمده مي. گشت برقرار مي» فرادست

اگردان خدمت شاگردان بھ شاگردان دیگر عبارت از این بود كھ شاگردان كالسھاي پایینتر براي ش
ھا و پیغامھایشان را بھ  نامھ: كالسھاي باالتر كارھایي بھ صورت رایگان و بي چون و چرا انجام دھند
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مقصد برسانند؛ كفشھایشان را واكس بزنند؛ چایشان را حاضر كنند؛ چوگان و توپ كریكت آنان را حمل 
مت این روش بر این فرضیھ استوار حك. كنند؛ و تشرزدنھا و ایرادگیریھاي آنان را بشنوند و دم بر نیاورند

اي مشابھ  فرضیھ. (بود كھ یك جوان باید اول فرمان بردن را بیاموزد تا براي فرمان راندن شایستگي یابد
این، در ارتش و نیروي دریایي حكمفرما بود و در این دو نھاد نیز انضباط از طریق شالق زدن، خدمت 

توان گفت كھ  بدین سان مي. گشت سلیم و رضا برقرار ميكھتر بھ مھتر و اطاعت ھمراه با سكوت و ت
بلكھ در سالنھا و اطاقھاي » درمیدانھاي بازي و ورزش ایتن و ھارو«پیروزیھاي ترافالگار و واترلونھ تنھا 

زماني كھ یكي از این شاگردان كھتر كھ مدتي خدمت شاگردان مھتر .) ریزي شده بود مدارس ملي نیز پایھ
اي  آمد چنان روحیھ د بھ كالسھاي باالتري رسید و در زمرة شاگردان ارشد مدرسھ در ميرا كرده بود، خو

در این پرورشگاھھاي آریستو . بست كرد و آن را دقیقًا بھ كار مي یافتھ بود كھ خود از آن روش دفاع مي
برابر  خانوادگي  نامة ھمة كھتران صرفنظر از ثروت و شجره: كراسي، یك نوع دموكراسي برقرار بود

در صورتي كھ از گرویدن بھ رشتة بازرگاني و سوداگري (التحصیالن از این مدارس  فارغ  بودند؛ و ھمة
نگریستند و بر دیگران، ھر چند ھم با استعداد و  بر ھمدیگر چون ھمگناني برابر مي) ورزیدند اجتناب مي

  .كردند شایستھ بودند، بھ چشم زیردستان نگاه مي

بھ یكي از دو دانشگاه آكسفرد یا كیمبریج راه  - معموًال در ھجدھسالگي -ن دبیرستانھاالتحصیالن ای فارغ
این دانشگاھھا دیگر آن منزلت و رفعت . درآیند» دانشجو در طلب درجھ«یافتند تا در آنجا بھ عنوان  مي

حطاط و ادوارد گیبن مصنف اثر مشھور ان. دوران اواخر قرون وسطي و آغاز دوران رنسانس را نداشتند
سقوط امپراطوري روم، تنھا كسي نبود كھ از روزھاي دوران تحصیل خود در آكسفرد با افسوس و تلخي 

راند؛ چرا كھ بھ نظرش بیشتر آن اوقات گرانبھا را در راه مطالعات نامربوط بھ ھدر داده بود  سخن مي
و از ھمچشمي و رقابت ). ودگرچھ او از آموختن التین و یوناني در این دانشگاه سود فراواني برده ب(

. كرد دانشجویان در قمار، میخوارگي، معاشرت با روسپیان و منازعھ با شھروندان آكسفرد شكایت مي
آموزش دروس توسط استاداني . پذیرفتھ شدن در این دو دانشگاه منوط بھ تأیید كلیساي رسمي انگلستان بود

  شجو را بھ عھده داشت و معلومات خود را ازگرفت كھ ھر یك از آنان تعلیم چند نفر دان صورت مي

در این دو دانشگاه نیز . ساخت طریق ایراد سخنرانیھا یا آموزش در كالس بھ آن دانشجویان منتقل مي
اول اھمیت بود؛ ولي ریاضیات، حقوق، فلسفھ، و   تدریس زبان و ادبیات یونان و روم باستان در مرحلة

ھا استادان  در این رشتھ. یي در برنامة دروس دانشگاه یافتھ بودتاریخ دوران معاصر نیز براي خود جا
یافتند؛ و ھمچنین  كردند گرچھ عدة كمي از دانشجویان در محضر سخنراني آنان حضور مي سخنراني مي

  .شد ھاي نجوم، گیاھشناسي، فیزیك، و شیمي در این دو دانشگاه تدریس مي رشتھ

در . آمد بھ حساب مي) ویگھا(و كیمبریج در زمرة گروه لیبرالھا ) توریھا(كاران  آكسفرد جزو گروه محافظھ
و نھ گانھ فرقة كالوینیستھا بھ عنوان شرط ورود بھ دانشگاه، دیگر  دانشگاه اخیر، پیروي از مواد سي

شدند كھ پیرو كلیساي انگلستان  ضرورتي نداشت ولي فقط كساني موفق بھ دریافت درجة دانشگاھي مي
. ریشھ دوانیده و نضج گرفتھ بود) كیمبریج(در این دانشگاه  ١٧٨۵داري از سال  علیھ بردهمبارزه . بودند
ھاي علمي در دانشگاه كیمبریج نسبت بھ آكسفرد، از استادان بھتر و دانشجویان بیشتري برخوردار  رشتھ

. ن عقبتر بودندبود، ولي ھر دو دانشگاه از نظر منزلت علمي از دانشگاھھاي آلماني و فرانسوي در آن زما
كیمبریج در رشتة فلسفة خود، آثار الك، . شد در آكسفرد فلسفھ بر اساس تعلیمات و آثار ارسطو تدریس مي

یافتند؛ در  المللي مي كرد كھ شھرت و اعتبار بین كیمبریج فضالیي تربیت مي. ھارتلي و ھیوم را گنجانده بود
بھ فصاحت كالم و تدبیر و سیاستمداري جھت حالي كھ ھدف آكسفرد، تعلیم و تربیت مرداني مجھز 

ھا، با  نمایندگي پارلمنت بود بدین امید و اطمینان، كھ این مردان پس از گذشتن از فراز و نشیب تجربھ
  .برخورداري از ارتباطھاي سودمند خانوادگي، براي ایفاي نقش درحكومت انگلستان آمادگي حاصل كنند

V - اخالق  
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  زن و مرد . ١

اي كھ در آن حكومت طبقة اشراف مستقر بود، اقتصادي در حال تحول داشت، بین دولت و كلیسا  از جامعھ
اي كھ  نمود، و در جامعھ اتحاد برقرار بود، آموزش و پرورش از نظر محتوا و شمول آن چنان محدود مي

ت، انقالب و میراث ملي زماني بر اساس انزواطلبي استوار بود و قوام داشت و اكنون با گسترش ارتباطا
  جنگ، چنان میراثي مورد تنازع و تھدید قرار گرفتھ بود، چھ نوع اخالقیاتي ممكن بود بروز و ظھور كند؟

مند بھ  مردان و زنان بھ طور طبیعي موجوداتي پایبند اخالق نیستند، زیرا غرائز اجتماعي آنان كھ عالقھ
ھایي كھ در  انگیزه - رسد اي فردي ایشان نميھ ھمكاري است، از نظر نیرومندي و استواري بھ پاي انگیزه

  خدمت نفس است؛ و 

شود مگر آنكھ قانون، اراده و قدرت گروه و اجتماع را  اجتماعي تقویت یابد و این دو مقصود حاصل نمي
بر  »تابوھا«بیان دارد؛ و قوانین اخالقي از طریق خانواده، كلیسا، مدرسھ، عقاید عمومي، آداب و رسوم و 

با توجھ بھ آنچھ گفتھ شد، در آن زمان جرم و جنایت در انگلستان بین . رفتار و كردار مردم تأثیر بگذارد
موارد زیادي از نادرستي و سیلي از روابط . بھ نحوي اجتناب ناپذیر بسیار باال بود ١٨١۵تا  ١٧٨٩سالھاي

ھا و زنان  بول كنیم، روسپیخانھاگر سخنان ھوگارث و بازول را ق. جنسي قبل از ازدواج وجود داشت
طبقة اشراف، سروكار داشتن با روسپیان را . ولگرد خیاباني در لندن و شھرھاي صنعتي فراوان بود

دست ترنر وسایر ھنرمندان انگلیسي  لرد اگرمنت، میزبان گشاده. خرجتر از داشتن معشوقگان یافتھ بود كم
با … . ز طریق آنان پدر یك خیل از كودكان گشتھ بودشد گروھي از معشوقگان گرد آورده و ا گفتھ مي«

توانیم اخالق  ما مي» .افزود وجود این، چنین شایعاتي فقط بر عالقھ و دلبستگي دوستانش نسبت بھ وي مي
طبقات ممتاز جامعة انگلستان را از روي نرمش و خوش مشربیي كھ بھ كمك آن خود را با راه و روش 

این شاھزاده در میان شھوترانترین «. رنگ ساختند مورد قضاوت قرار دھیمپرینس آو ویلز ھماھنگ و ھم
توان حدس زد  مي» .ترین اشرافي كھ از قرون وسطي تا زمان انگلستان بھ خود دیده بود بزرگ شد و آلوده

م اند، زیرا ساخت خانوادة كشاورز و دھقان مستلز كھ طبقة كشاورزان بھ قوانین و اصول اخالقي پایبند بوده
وجود سلطة قوي و بي چون و چراي والدین بود، و مراقبت گریزناپذیر كھتران را از جانب مھتران 

با وجود این، طبقة كارگر در حال رشد، كھ از زیر پوشش چنان مراقبتي بیرون .كرد خانواده ایجاب مي
ختن بھ منھیات تقلید داد، از رفتار استثمارگران خویش در پردا جا كھ درآمدش اجازه مي آمده بود، تا آن

ھا و كارگاھھاي غیربھداشتي و خارج از  دستمزد قلیل كارگران در صنایعي كھ در كارخانھ«. كرد مي
ھا  زیرا زنان كارگر در این نوع كارخانھ. »ساخت نظارت دولت مستقر بود این وسوسھ را افزونتر مي

خود، پول بخور نمیري بر دستمزد بسیار  شدند كھ با در اختیار گذاردن تن دستخوش این وسوسھ و اغوا مي
  .ناچیز خویش بیفزایند

بھ . اناث دوازده سال بود  ذكور چھارده سال و براي طبقة  ، سن قانوني ازدواج براي طبقة١٩٢٩تا سال 
. رفت شد كھ در آن پول عامل اساسي بھ شمار مي طور معمولي و عادي، ازدواج یك دادوستد تلقي مي

از چھ   ا زن از نقطھ نظر ازدواج بر این اساس بود كھ ھر یك در حال حاضر یا در آیندهمقبولیت یك مرد ی
روز و شب در حال نقشھ ) خوانیم آن چنانكھ در داستانھاي جین اوستن مي(مادران . درآمدي برخودار باشد

نبة استثنا ازدواج بر مبناي عشق ھنوز ج. كشیدن بودند تا دخترانشان را بھ مردان پولدار شوھر بدھند
  ازدواجھایي كھ بر اساس عرف و . شد ھاي ادبي چنین ازدواجي ستوده مي داشت، گرچھ در نوشتھ

بایست با حضور یك كشیش  ازدواجھاي رسمي مي. شد گرفت از نظر قانوني بھ رسمیت شناختھ مي سر مي
در . شدند مغتنم شمرده مي ھا معموًال پرجمعیت بودند، زیرا فرزندان از نظر اقتصادي خانواده. انجام گیرد

جلوگیري از . كرد ھاي كشاورز مصداق پیدا مي ھاي كارگر، این موضوع اندكي كمتر از خانواده خانواده
میزان رشد جمعیت در حال افزایش بود ولي البتھ بھ خاطر مرگ و . دار شدن در مراحل ابتدایي بود بچھ

وسایل و مراقبتھاي درماني و بھداشتي، نرخ این  میر نوزادان و سالخوردگان، عدم تغذیة كافي، نبودن
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توسط زن گرفتھ ) ١٨٠١بعد از سال (طالق توسط شوھر یا . زناكاري رواج بسیار داشت. افزایش كند بود
از طرفي رعایت این چھارچوب قانوني . شد ولي فقط در چارچوب قانوني كھ از پارلمنت گذشتھ بود مي

حكم طالق صادر  ٣١٧، یعني زمان تعدیل قانون مزبور، فقط ١٨۵٩ چنان پرخرج بود كھ تا قبل از سال
آمد و ھر گونھ اموال منقول  ، اموال منقول زن پس از ازدواج بھ تملك شوھر در مي١٨۵٩تا سال . شده بود

زن تملك خود را . یافت ھم كھ پس از ازدواج در اختیار زن در آمد خود بھ خود بھ مالكیت شوھر انتقال مي
ھر آینھ زني قبل از شوھر . رسید كرد اما ھر گونھ در آمد حاصل از زمین بھ شوھر مي حفظ مي بر زمین
  . گرفت كرد كلیة اموال منقول و غیر منقولش بھ شوھر وي تعلق مي فوت مي

بنا بر سنت وقف، . شنویم ولي عدة چنین زناني اندك بود از وجود زنان ثروتمند در این دوران چیزھایي مي
امالك خود را براي  -كرد و در بسیاري موارد چنین مي -توانست پسري در قید حیات نداشت ميپدري كھ 

یكي از بستگان ذكورش بھ ارث بگذارد و دخترانش را وابستھ و بھ امید دوستي یا نزاكت و احسان چنان 
  .دنیاي آن روزگار، دنیاي مردان بود. قوم و خویشي رھا سازد

  مري وولستنكرافت -٢

عادت، اغلب زنان انگلیسي را بھ این نابرابریھا خو داده بود، ولي بادھایي كھ در این زمان از عرف و 
مري . انگیخت تا زبان بھ اعتراض بگشایند وزید، بسیاري از رنجدیدگان را بر مي فرانسة انقالبي مي

یكي از  كرد و صدایش را بھ صورت وولستنكرافت یكي از این زنان بود كھ نابرابریھا را حس مي
  .رساترین دادخواھیھایي كھ برا ي آزادي زنان بھ عمل آمده بود بلند كرد

ولي در این كار با شكست . پدرش یكي از اھالي لندن بود كھ تصمیم گرفت بھ كشاورزي مشغول شود
بھ میخوارگي افتاد و سھ دخترش را بھ حال خودشان رھا . رو شد و ثروت و ھمسرش را از دست داد بھ رو

اي گشودند؛ مورد تحسین سمیوئل جانسن قرار گرفتند؛  آن سھ خواھر مدرسھ. آورند تا نان خویش را در كرد
مري بھ عنوان یك معلم سرخانھ مشغول كار شد، ولي پس از . ولي سرانجام كارشان بھ ورشكستگي كشید

  ھا بچھ«یكسال از كار خود اخراج شد زیرا 
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  )آرشیو بتمان(مري وولستنكرافت : اوپيچاپ سنگي از روي تابلویي اثر جان 

در این بین، مري چندین كتاب نوشت و از جملھ در » .داشتند معلم سرخانھ را از مادرشان بیشتر دوست مي
  . كتابي تحت عنوان استیفاي حقوق زن نگاشت) ١٧٩٢(و سھ سالگي  سي

د، با این اشاره كھ چون مجلس اھدا كر» پریگور، اسقف فقید اوتون - آقاي تالران«مري این كتاب را بھ 
را صادر كرده از نظر اخالق موظف و ناگزیر است ) حقوق مرد(مؤسسان فرانسھ اعالمیة حقوق بشر 
مري در نگارش كتاب سخني بسیار متین بھ كار برد؛ اصول اخالقي . اعالمیة حقوق زن را نیز انتشار دھد

بھ كشور بیان داشت؛ و تقوا و خداوند را در رأس  را كامًال در مد نظر قرار داد؛ وفاداري خود را نسبت
در این كتاب وي . مخاطره باشد این ھمھ شاید بھ خاطر آن بوده است كھ راھش ھموارتر و بي - قرار داد

نظر بھ اینكھ «دربارة حق شركت در انتخابات براي زنان كمتر سخني بھ میان آورد زیرا بھ زعم وي 
گي پارلمنت در انگلستان بھ صورت دستاویز راحت و بي دردسري براي سراسر نظام انتخاباتي و نمایند

استقرار خودكامگي است، زنان نیازي بھ شكایت ندارند چون آنان نیز بھ عنوان یك طبقة پر جمعیت از 
توانند دھانھاي گرسنة  زنان نیز در حالي كھ نمي. آیند كارگران سختكوش و زحمتكش بھ حساب مي

ن خالي ببندند براي پشتیباني از خاندان سلطنت، سھمي از دستمزد و درآمد ناچیز خویش كودكانشان را با نا
كنم كھ زنان باید نمایندگاني در پارلمنت داشتھ باشند، نھ آنكھ  من تصور مي«با وجود این، » .پردازند را مي

ظر گرفتھ ھیچگونھ سھم مستقیمي در مذاكرات و مشاورات و تصمیمگیریھاي حكومت براي آنان در ن
مري بھ عنوان مثالي و شاھدي بر قانونگذاري بر مبناي جنسیت، بھ قوانین ارشدیت، نخست » .نشود

عرف و عادت حتي از قانون نیز بیرحمتر بود زیرا بر یك زن بھ خاطر یك . زادگي و وقف اشاره كرد
در «ماند،  ميگذاشت كھ در سراسر عمر بھ عقوبت آن گرفتار  لحظھ اعراض از عفاف لكة ننگي مي

  ».كردند شدند حفظ مي صورتیكھ مردان احترام و آبروي خود را حتي در آن زمان كھ مرتكب گناه مي
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شدند كھ  چھ بسا برخي از خوانندگان كتاب مري از خواندن این مطلب در كتاب وي دچار حیرتي شدید مي
. ي خاطر را بر زبان آوردیك زن حق دارد بھ ھنگام مقاربت، ارضاي خاطر جسمي حس كند و این ارضا

عشق در صورتي كھ بھ عنوان اشتھایي حیواني انگاشتھ شود «داد كھ  ولي او بھ ھر دو جنس زنھار مي
و واقعیت این است كھ آن » .رود تواند براي زماني دراز خود را تغذیھ كند بلكھ خیلي زود از بین مي نمي

عنوان یك رابطة جسمي باید بتدریج جاي  عشق بھ» .زودگذرترین شور و ھیجانھاست«ارضاي خاطر 
شود كھ  این كار نیز مستلزم احترام متقابل است و احترام نیز در صورتي تأمین مي. خود را بھ دوستي بدھد

بدین سان نخستین . ھر یك از دو زوج، در دیگري یك خصیصة فردي و در حال پیشرفت و شكوفایي بیابد
یافتن معایب و كاستیھاي اوست و توجھ بھ این واقعیت كھ آزادي  گام در راه آزادي زنان، تشخیص و در

  .زن منوط بھ آموزش مغز وي و پرورش رفتارش خواھد بود

انگیزد تا  آید و او را برمي اي كھ جنس مذكر را خوش مي تظاھر بھ ضعف و كمرویي یعني نكتھ: پردازد مي
بیني،  د؛ اعتیاد بھ قمار، غیبت، طالعتفوق و برتري خود را بر جنس مخالف حق مسلم خویش بینگار

  .سراییھاي ادبي و مجذوب لباس و خودآرایي گشتن احساساتي بودن، رغبت بھ خواندن ترھات و یاوه

طبیعت ، موسیقي، شعر، دلربایي از زنان، جملگي بدان جھت متمایل است كھ از زنان موجوداتي 
حد متعادل، طبعًا موجب سستي غیر فعال  و چنین حساسیت بیش از… احساساتي و شورانگیز بسازد، 

شود و قوة فھم و ادراك را از رسیدن بھ آن كمال واالیي كھ باید بدان  شدن سایر نیروھاي مغز و فكر مي
گیرد، كوشش در ارتقاي فھم و درك  زیرا، ھمچنان كھ سالھاي عمر فزوني مي… دارد،  نایل شود باز مي

  .دھد ساختن ھیجانات نشان ميتنھا راھي است كھ طبیعت براي آرام 

یافت، ناشي از نابرابري در امر  تقریبًا جملة این معایب و كاستیھایي كھ مري در زنان معاصر خود مي
چنانكھ یك بانوي  –آموزش و پرورش، و نیز ناشي از توفیق مردان در این بود كھ زنان را وادارند تا 

دلپذیرترین امپراطوري شما اینست كھ مایة عیش مردان  بھترین و«چنین بیندیشند كھ  -نویسنده گفتھ بود
  ».باشید

سراییھا و تظاھرات بیھوده بیزار بود، و با اندوه و حسرت بر آن زنان فرانسوي  مري از نیرنگھا، یاوه
آموختھ بودند   ورزیدند، و برخي از آنان نگریست كھ بر دستیابي بھ آموزش و پرورش اصرار مي مي

در «. ھاي مغز و فكر فرانسوي محسوب شود بنگارند كھ در زمرة زیباترین فرآوردهھا و آثاري  نامھ
اي مشھود و ملموس، بیش از قسمتھاي دیگر دنیاي اروپایي  فرانسھ، امكان توسعھ و انتشار دانش، بھ گونھ

مدتھا پیش دانم كھ از  اي مرھون آن ارتباط و تماس اجتماعي مي فراھم است، و من این امتیاز را تا اندازه
  :مري وولستنكرافت، یك نسل قبل از بالزاك چنین نوشت» .بین دو جنس از آن كشور وجود داشتھ است

سالھ را  دھند، زنان سي فرانسویان كھ در برداشتھا و تلقي خود از زیبایي، فكر و ذھن بیشتري دخالت مي
زندگي خود برسند، كھ   ن مرحلةدھند كھ زماني بھ كاملتری آنان بھ زنان مجال مي… . شمارند مرجع مي

آدمي بدھد كھ  سرزندگي و نشاط جاي خود را بھ منطق و خردمندي و بھ آن وقار و باشكوھي در منش 
سالگي  سالگي، بدن در حال شكوفایي است؛ تا سي در جواني، تا بیست… نشانة روشن رشد و بلوغ است 

شود و  عطاف پذیر چھره روز بھ روز محكمتر ميھاي ان شود؛ ماھیچھ استخوانھا نیرومندتر و محكمتر مي
زند و  بخشد، بدین معني كھ پویایي ذھن را با قلم آھنین تقدیر رقم مي بھ سیماي آدمي شخصیت و ھویت مي
اي را ھم كھ  دھد كھ درون شخص چھ نیروھایي نھفتھ است بلكھ شیوه بدین ترتیب نھ تنھا بھ بیننده نشان مي

  .كند گیرد، بازگو مي ر ميشخص آن نیروھا را بھ كا

  مري معتقد بود كھ معایب و كاستیھاي زنان معاصرش تقریبًا جملگي مربوط بھ محرومیت زنان از 

جنس مردان بینگارند؛ و ھمچنین آنان را بھ عنوان یك شيء   وادارند تا خود را قبل از ازدواج چون بازیچة
بھ نظر مري، براي . زایي بعد از ازدواج تلقي كنند تزییني و خدمتكاران گوش بھ فرمان و ماشینھاي بچھ
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آیند،  عالي جسم و مغز خود برآنكھ بھ ھر دو جنس فرصت و امكان برابر داده شود تا در صدد تقویت و ت
باید  - اي مناسب حال خود مشغول شوند تا زماني كھ بخواھند بھ آموزشھاي فني و حرفھ - پسران و دختران

در كنار ھم آموزش و پرورش بیابند و مواد درسي آنان، و تا جایي كھ میسر باشد، ورزشھاي آنان نیز 
ستھ و بایستھ از نظر بدني نیرومند شود و از لحاظ مغز ھر زن باید بھ اندازة شای. یكسان و برابر باشد

ولي، در عین حال، . پرورش یابد تا بتواند، در صورتي كھ ضرورت ایجاب كند، معاش خود را تأمین كند
سازد و از  آنچھ موجب تضعیف قدرت و سیرت مادر شدن باشد، زن را از قلمرو خاص خود دور مي«

یا زود وظایف زیست شناسي و تفاوتھاي مربوط بھ فیزیولوژي، نقش  دیر» .آورد مقام ممتازش فرود مي
در صورتي كھ مادري بر اساس وظایف خاص مادري . متمایز ھر یك از دو جنس را معین خواھند ساخت

رفتار كند براي سالمت جسم و جان خویش گام بزرگي برداشتھ است و توجھ بھ ھمین وظایف ممكن است 
ھا از نظر شمار افراد، كوچكتر ولي از نظر بنیة جسمي و روحي قویتر از آب  دهمنجر بدان شود كھ خانوا

اندیشھ و ھدف اساسي آزادي زن باید بھ وجود آوردن مادر تحصیلكرده و فھمیده باشد كھ با . در آیند
  . ھمسري تحصیلكرده و فھمیده در اتحادي برابر زندگي كند

كتاب خود را بھ زیور طبع آراست از دریاي مانش عبور كرد نویسندة جوان و ھوشیار و با استعداد وقتي 
انقالب در آن كشور شده بود ولي   و خود را بھ فرانسھ رسانید، زیرا از چندي قبل مجذوب سالھاي خالقة

در آنجا مري . جمعي آغاز شده بود وقتي پایش بھ خاك آن كشور رسید دوران وحشت و كشتارھاي دستھ
پاریس بھ نام كپتین گیلبرت ایملي شد و موافقت كرد، بدون آنكھ بینشان عقد  عاشق یك آمریكایي مقیم

آن مرد پس از آنكھ مري را حاملھ ساخت، . ازدواجي صورت گیرد، زندگي مشتركي را با وي آغاز كند
رسیدگي بھ امور بازرگاني و اشتغاالت دیگر براي   دیگر پاي ارادتش سست شد، و پس از چندي بھ بھانة

. كرد بھ سویش باز گردد اش تمنا مي ھاي مري كھ در آن از مرد مورد عالقھ نامھ. شد از او دور مي ماھھا
ھایي است كھ یك نسل قبل از وي  ثمر بودن، نظیر نامھ از نظر فصاحت و شیوایي و ھمچنین از لحاظ بي

دش را بھ دنیا آورد مري فرزن ١٧٩۴در سال . دولسپیناس، نگاشتھ شده بود توسط زني دیگر، بھ نام ژولي
ایملي كھ دیگر نزد . ولي زاده شدن این فرزند موجب آن نگشت كھ پدر را بھ مادر و فرزند پایبند سازد

اي بھ وي اطالع داد آماده است ھر سال مبلغي جھت تأمین معاش مادر و فرزند برایشان  مري نبود در نامھ
یك بار در . بھ انگلستان بازگشت ١٧٩۵د و در سال مري از قبول چنین پیشنھاد كمكي امتناع ورزی. بفرستد

آمد خود را در در رودخانة تمز غرق سازد ولي كساني كھ شاھد آن منظره بودند بھ نجاتش شتافتند  صدد بر
  .و او را از رودخانھ بیرون كشیدند

دو براي ھیچ یك از آن . عرفي وي در آمد  سال بعد مري با ویلیام گادوین آشنا شد و بھ صورت زوجة
با وجود این بھ خاطر فرزندي كھ . حكومت و دولت، در زمینة تنظیم امر ازدواج مردم حقي قایل نبودند

انتظار بھ دنیا آمدنش را داشتند، تصمیم گرفتند بھ برگزاري آداب مذھبي عقد ازدواج تن در دھند، و این 
تن ازدواج خود احساس شرم مري و گادوین كھ از قانوني ساخ. صورت گرفت ١٧٩٧مارس  ٢٩امر در 

كردند، این واقعیت را كھ دیگر روابطشان مبتني بر گناه نیست زیرا كھ بھ صورت شرعي زن و شوھر  مي
مري در جرگة یك عده نویسنده و اندیشمند . داشتند ستیز خود پنھان نگاه مي اند، از دوستان مذھب شده

وشامل گادوین، تامس ھولكرافت، تام پین،  - عصیانگر كھ بھ دور جوزف جانسن ناشر گرد آمده بودند
بلیك براي بعضي از كتابھاي (براي چند صباح درخششي پیدا كرد  - شد ویلیام وردزورث و ویلیام بلیك مي

، مري وولستنكرافت، در حالي كھ دستخوش رنج و درد ١٧٩٨اوت  ٣٠در تاریخ ). وي تصاویري كشید
ده روز بعد . ر بود ھمسر آیندة شلي شاعر نامدار انگلیسي بشودفراواني بود، دختري بھ دنیا آورد كھ مقد

  .نیز خود جان بھ جان آفرین تسلیم كرد

  اخالق اجتماعي -٣

علیرغم انسانھاي استوار و منزھي كھ تاریخ نام آنان را ثبت نكرده است، ھر یك از طبقات اجتماعي 
قماربازي عمومیت داشت و . سھمي داشتند انگلستان در این دوران كمابیش در فساد و زوال اخالق عمومي

pymansetareh@yahoo.com



میخوارگي تا حد . آزمایي ملي، در این كار دست داشت ، با برپا داشتن بخت١٨٢۶حتي خود دولت تا سال 
مستي بھ صورت یك بیماري بومي در آمده بود و بھانة گریز از سرما، مھ و باران مداوم، فقر بیداد كننده، 

ویلیام پیت و فاكس، در عین حال از . كشھاي سیاسي و یأس فلسفي، بودنزاعھا و مشاجرات خانوادگي، كشم
حسي  لحاظ عقاید و روشھاي سیاسي با ھم بسي اختالف داشتند، در طرفداري از دوام این بیھوشي و بي

 ١١ھا اجازه داشتند سراسر بعدازظھر شنبھ، شب یكشنبھ و تا ساعت  میخانھ. جامعھ با ھم موافق بودند
بایست  ھا مي باز باشند، زیرا كھ شنبھ روز پرداخت دستمزد ھفتگي كارگران بود و این میخانھصبح یكشنبھ 
افراد طبقة متوسط با . یافتند كھ از این دستمزد ھفتگي ھر كارگر، لقمة چرب و نرمي بربایند فرصتي مي

ردند؛ از این ك نوشیدند در حالي كھ طبقة ممتاز و اشراف در میخوارگي افراط مي اعتدال بیشتري مي
گذشتھ، اینان یاد گرفتھ بودند ھمھ جا مشروبشان را ھمراه داشتھ باشند تا مدام بنوشند و بھ صورت تغاري 

  .كھ از آن نشت كند در آیند

یك نوع اغماض و سھل انگاري خاص این فرصت را فراھم آورده بود كھ فساد سیاسي در ھمة مراحل 
اي شد، در بسیاري از موارد، آرا، بخشھا، انتصابات، مقامھا و  چنانكھ قبًال اشاره. حكومت رسوخ یابد

شد  بھ طور علني در معرض خرید و فروش گذاشتھ مي - اي اوقات مقامھاي كلیسایي و در پاره -مناصب
  درست مثل آنكھ سھامي در بازار بورس مورد داد و ستد 

براي بدست آوردن آراء بیشتر در جورج سوم كھ از نظر اخالق دست كمي از اتباعش نداشت، در اینكھ 
دید، و بھ ھمین جھت از توزیع مقامھا و مسندھا جھت  پارلمنت بھ بذل و بخشش بپردازد، ھیچ عیبي نمي

، ھفتادوشش نفر از نمایندگان پارلمنت ١٨٠٩و در سال . برخورداري از پشتیباني سیاسي ابایي نداشت
نفوذ پادشاه بھ آن سمت رسیده بودند طبعًا جزو چنین وضعي داشتند و چون با پشتیباني از پول و 

اي مقرب كھ یا از طریق خویشاوندي یا بھ  عده«. خواران و افراد گوش بھ فرمانش درآمده بودند جیره
آنكھ،  گرفتند بي شدند حقوقھاي گزافي مي خاطر سھیم بودن در منافع بھ طبقة ثروتمند و متنفذ وابستھ مي

اي كھ واقعًا بار سنگین مسئولیت كارھا را بر دوش داشتند از  در حالي كھ عده گونھ كاري انجام دھند؛ ھیچ
قضات، مسندھاي فرودست خود را در حوزة قضائیة » .بردند حقوقي بسیار ناچیز و ناكافي نصیب مي

گرفتند سھمي از حقوق و مزایایي را  فروختند و از كساني كھ برآن مسندھا قرار مي خویش بھ دیگران مي
  .ستاندند پرداختند مي ر قبال خدمات رسمي بھ آنان ميكھ د

قبًال بھ سختي و . حكومت بھ ھمان اندازه كھ مادي و پولپرست بود، از بیرحمي نیز نصیب داشت
دریایي،   كشاندن اجباري رھگذران بھ خدمت نیروي. ایم اي كرده ناپذیري قوانین كیفري اشاره انعطاف

. شد ، غذاي نامطبوع و انضباط بیرحمانھ براي چنین كسان محسوب ميدرآمدي براي یك حقوق ناچیز پیش
داشتند؛ و در نتیجة یكي از اعتصابات خدمة كشتیھا،  در موارد متعددي، خدمة كشتیھا سر بھ شورش برمي

با ھمة این احوال، ملوانان انگلیسي بھترین . یك بار بندرگاه لندن براي مدت یك ماه دستخوش تعطیلي شد
  .اند دان و جنگجویان دریایي در طول تاریخ بودهدریانور

جورج سوم فرماني  ١٧٨٧در سال . شد در انگلستان كوشش بسیاري در جھت اصالح اخالق مبذول مي
، میخوارگي )ناسزاگویي بھ مقدسات(صادر كرد كھ بھ موجب آن، لغو مقررات و مراسم روز یكشنبھ، كفر 

نتیجة . ستھجن، وسرگرمیھاي منافي اصول اخالق قدغن شده بودتا حد مستي، انتشار كتابھا و نشریات م
جرمي بنتم با انتشار رسالة اصالح . صدور این فرمان و آثار مترتب بر آن در جایي ثبت نشده است

دوازده نفري از شاگردان و پیروان كارآمد خود را جلو انداخت و خود  - ده) ١٨٠٩(پارلماني كاتشیسم 
مواعظي كھ . گرفت تا مظاھر پستي و عدم صالحیت سیاسیون را برمال سازندرھبري آنان را بر عھده 

آمد در حد خود تأثیر مطلوبي داشت؛  توسط روحانیون متودیست و طرفدار نص صریح انجیل بھ عمل مي
و آن زمان كھ انقالب فرانسھ این نگراني را در دلھا پدید آورد كھ ملتي كھ تا آن پایھ از نظر موازین اخالق 

ست گشتھ باشد نخواھد توانست با موفقیت و قاطعیت در برابر ھجوم فرانسھ پایداري كند یا مانع شورش س
. طلبان و واعظان تأثیر و مقبولیت بیشتري در مستمعان پیدا كرد و طغیان داخلي شود، سخنان آن اصالح

  ھاي مستھجن  ھا و تصاویر و نوشتھ علیھ دوئل، روسپیخانھ» انجمن جلوگیري از ارتكاب گناه«
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در پاك كردن لولة بخاریھا، اوضاع وحشتبار زندانھا، و خشونت و نامردمي بودن قوانین كیفري حمالت 
موجي از بشردوستي و عواطف انساني كھ قسمتي از آن ناشي از مذھب و قسمتي . سختي را آغاز كردند

تي و نیكوكاري در سراسر دیگر در اثر افكار عصر روشنگري بود موجب شد كھ آثار و افكار نوعدوس
  .انگلستان گسترده شود

در شھر ھال در  ١٧٩۵در سال . ناپذیرترین مصلحان اجتماعي انگلستان بود ویلیام ویلبر فورس خستگي
بھ دانشگاه كیمبریج راه . ثروتمندي بھ دنیا آمد كھ ھم مالك بود و ھم در كار بازرگاني دست داشت  خانوادة

یلیام پیت بود؛ و بھ ھمین جھت، وقتي ویلیام پیت بھ نخست وزیري منصوب یافت؛ دوست و ھمشاگردي و
این شخص كھ نفوذ . ویلبر فورس بدون دشواري بھ پارلمنت راه یافت) ١٧٨۴یعني بھ سال (شد، سال بعد 

در » انجمن تھذیب آداب و رسوم«كرد در تأسیس  جنبش روحانیون طرفدار نھضت انجیلي را احساس مي
از اینھا مھمتر آنكھ وي با توسل بھ این استدالل كھ چگونھ ملتي كھ بھ طور . گماشت ھمت ١٧٨٧سال 

نگرد، بھ تجارت برده سخت  ھاي افریقایي با تساھل مي رسمي پیرو مسیحیت است ھنوز بھ تجارت برده
  .اعتراض كرد

كشتیھاي انگلیسي ، ١٧٩٠در سال . در این زمان انگلستان در داد و ستد برده از ھمة كشورھا جلوتر بود
، ١٠‘٠٠٠، پرتغالیھا ٢٠‘٠٠٠كشتیھاي فرانسوي . برده را از افریقا بھ امریكا حمل كردند ٣٨‘٠٠٠

ھر یك . نفر را از افریقا اسیر كردند و در امریكا بھ بردگي فروختند ٢‘٠٠٠، و دانماركیھا ۴‘٠٠٠ھلندیھا 
شاید بتوان آن را جنایتبارترین عمل در تاریخ از این ملتھا، در حد امكانات و توانایي خود، در كاري كھ 

اي  از بنادر لیورپول و بریستول، كشتیھا مشروبات الكلي، اسلحھ، منسوجات پنبھ. بشریت نامید سھیم بودند
» ساحل غالمان«بھ ) از جملھ جواھرات بدلي و زر و زیورھاي بي ارزش(و اجناس بنجل و خرت و پرت 

در آنجا، غالبًا با ھمدستي رؤساي بومي كھ پولي ستانده بودند، آن ھم رؤساي . كردند افریقا حمل مي  در قارة
دادند و در مقابل، سیاھان اسیر شده را تحویل  ھاي آن كشتیھا را تحویل مي بومي مسیحي شده، محمولھ

این سیاھان توسط ھمان كشتیھا بھ سرزمینھاي ھند غربي و مستعمرات جنوبي انگلستان در . گرفتند مي
آمده را در انبارھاي كشتیھا، در حالي كھ جا براي  سیاھان بھ اسارت در. شدند مریكاي شمالي منتقل ميا

دادند و در بسیاري موارد بھ خاطر مانع شدن آنان از توسل بھ شورش یا خودكشي،  جنبیدن نداشتند، جا مي
آن بخت برگشتگان را زنده  غذا و آب بدان اندازه بود كھ. بستند دست و پایشان را بھ غل و زنجیر مي

وقتي كشتي دستخوش . تھویة محل نگھداریشان بسیار ناكافي و از بھداشت اصال خبري نبود. نگھدارد
شد، براي آنكھ بار آن را اندكي سبك سازند، بردگان بیمار و رنجور را بھ  طوفانھاي سخت اقیانوسي مي

كردند، زیرا ھر برده بیمھ بود و چھ بسا  نھج رفتار ميافكندند و گاھي با بردگان سالم نیز بھ ھمین  دریا مي
  گفتھ شده است كھ از تقریبًا بیست . اش از زندة وي ارزش بیشتري داشت مرده

شدند تا بھ مستعمرات ھند غربي آورده شوند فقط بیست درصدشان از سفر دریایي جان سالم بھ در بردند و 
شان  دادند در سفر بازگشت، محمولھ را آورده بودند تحویل ميوقتي كشتیھا آنچھ . بھ خشكي مقصد پا نھادند

یا عرق » رم«نیشكر تبدیل بھ مشروبي قوي موسوم بھ   در بریتانیا، آن شیرة. شیرة نیشكر آن سرزمینھا بود
گشت تا بھ عنوان سوغاتي شوم دوباره در  شد و ھمین عرق نیشكر دوباره بر كشتیھا انبار مي نیشكر مي

  .برده شود» ساحل غالمان« سفر بعدي بھ

كویكرھاي مقیم دو قاره پیشقدم شدند تا تجارت برده را مورد حمالت شدید انتقادي قرار دھند و بدین سان 
اي كھ بھ این خاطر  چندین نفر از نویسندگان در مبارزه. داري برداشتند نخستین گام را در راه الغاي برده

جان الك، الگزاندر پوپ، جیمز تامسن، ریچارد ساویج، ویلیام  :در انگلستان آغاز شده بود ھماواز شدند
رمان . آنان بانویي بھ نام افرا بن كھ كوششھایش از ھمگنان ذكورش دست كمي نداشت  كوپر و مقدم بر ھمة

انتشار یافتھ بود از اقتصاد سرزمینھاي ھند غربي كھ  ١۶٧٨این بانوي نویسنده بھ نام ارونوكو كھ در سال 
، ١٧٧٢در سال . كرد ري بردگان افریقایي استوار بود تصویري وحشتناك و تكاندھنده ترسیم ميبر بیگا

گرانویل شارپ كھ ازكویكرھا بود از ارل آومنسفیلد، باالترین مقام قضایي انگلستان، فرماني دریافت كرد 
دم بھ خاك آن كشور اي كھ ق كھ بھ موجب آن ورود بردگان بھ سرزمین انگلستان قدغن گشتھ بود و ھر برده
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، تامس كالركسن، یك كویكر ١٧۶٨در سال . شد گذاشت در ھمان لحظة ورود، خود بھ خود آزاد مي مي
داري و داد و ستد ابناء بشر انتشار داد و طي آن نتایج یك  اي تحت عنوان رسالھ در باب برده دیگر، جزوه

یر انساني بھ طرزي جامع و گویا عرضھ عمر تحقیقات و بررسیھاي خود را دربارة این تجارب شوم و غ
پدر مكولي، (، كالركسن، شارپ، ویلبرفورس، جوسیا و جوودوزاكاري مكولي ١٧٨٧در سال . داشت

اي بھ  ، ویلبر فورس الیحھ١٧٨٩در سال . را بنیان گذارند» انجمن الغاي تجارت برده«) مورخ مشھور
اندركاران، مانع از  تمھ داده شود اما منافع دستمجلس عوام تقدیم كرد تا بھ آن تجارت ننگین بكلي خا

، ویلیام پیت یكي از غراترین و مشھورترین سخنرانیھایش را در ١٧٩٢در سال . تصویب آن الیحھ شد
ویلبرفورس در سالھاي . پارلمنت دربارة ھمین موضوع ایراد كرد ولي نتوانست نتیجة مطلوبي حاصل كند

مقدر چنان . در این باره تالش كرد و ھر بار با شكست مواجھ شدمجددًا  ١٨٠۵و  ١٨٠۴، ١٨٠٢، ١٧٩٨
آن الیحھ را با پیروزي از تصویب ) ١٨٠٧-١٨٠۶(بود كھ چارلزجیمزفاكس در دوران كوتاه وزارتش 

بدین سان پارلمنت سر تسلیم فرود آورد و ھر گونھ مشاركت بازرگانان انگلیسي را در . پارلمنت بگذراند
دانستند كھ  كردند مي كھ از او پشتیباني مي» قدیسین«ویلبرفورس و آن . ن ساختامر تجارت برده قدغ

بدین سان در مبارزة خود پیگیري و سرسختي نشان دادند تا آنكھ . پیروزي او تازه در حكم شروع كار است
ز یك ماه بعد ا. در گذشت ١٨٣٣ویلبرفورس در سال . جملگي بردگان موجود در خاك انگلستان آزاد شوند

  ٢٨مرگ وي در تاریخ 

   

  

  )آرشیو بتمان(تامس پین : حكاكي اثر ویلیام شارپ از روي نقاشي جورج رامني

  .داري و تجارت بردگان در سراسر سرزمینھاي تحت قلمرو انگلستان ملغا شد ماه اوت ھمان سال، برده
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VI - آداب و رسوم  

، نخستین ظھور كاله سبلندر بود كھ ١٧٩٧آورترین و پر سروصدا ترین رویدادھاي سال  یكي از حیرت
ظاھرًا این كاله را اولین بار یك خرازي فروش لندني بر سر گذاشت چون . قسمت باالي آن ابریشمین بود

جمعیت . معتقد بود انگلیسیان ذاتًا و بطور مادرزادي حق دارند كھ در بسیاري چیزھا بینظیر و یكتا باشند
شود كھ تني چند از زنان با دیدن چنان كالھي از شدت ناراحتي و حیرت  گفتھ مي. زیاد گرد او جمع شدند

ناشي از دیدن یك چیز نوظھور دچار غش و ضعف گشتند؛ ولي ھیچ مبتذلي نیست كھ خرازان و خیاطان 
مدت كوتاھي نگذشت كھ ھمة مردان وابستھ بھ . نتوانند از آن مدھاي نوظھوري را بر مردم تحمیل كنند

  .اشراف لندن از آن نوع كاله كھ شبیھ لولة بخاري بود بر سر نھادندطبقات مرفھ و 

عده زیادي . شد ریشھا تراشیده مي. بستن شمشیر بر كمر و نھادن كاله گیس بر سر بسرعت از رواج افتاد
رسید، ولي برخي از  ھایشان مي كردند كھ تا روي شانھ از مردان موھاي سر خود را آن قدر بلند مي

ي آنكھ شخصیت مستقل خویش را نشان دھند و محفوظ نگھدارند، موھایشان را كوتاه جوانان، برا
بلندي پاچة شلوار بھ ساق پایشان  ١٧٨۵در سال . شد بتدریج پاھاي مردان در شلوار پوشیده مي. كردند مي
شد  بند كفش بھ سرعت جایگزین سگك و قالب مي. بلندتر شد و بھ قوزك پا رسید ١٧٩٣رسید و تا سال  مي

كتھا و باالپوشھا بلند بود ولي از برودري دوزي در آنھا بھ . ساخت و سلطة آزار دھندة خود را برقرار مي
اما در ھمان احوال ھنر طراحان و خیاطان و پول توانگران در پدید آوردن . شد تدریج صرفنظر مي

انسة دوران ھیئت مدیره ھمچنانكھ در این زمان در فر. رفت ھاي متنوع و گرانقیمت بھ ھدر مي جلیقھ
آرا و متظاھر  اشراف با مردم عادي موجب پدیدار گشتن اشخاص خود  مشھود بود، آمیزش و برخورد طبقة

آرا را بھ عنوان آدمھایي كھ جز  چنین اشخاص جلف یاخود. بھ سر و وضع در انگلستان نیز شده بود
- ١٧٧٨(آرا  جورج بر این برومل خود. شناختند وررفتن بھ سر و وضع و ظاھر خود كاري نداشتند مي

در آراستن خود تخصص و مھارتي داشت و نیمي از روز خود را بھ لباس پوشیدن و تعویض آن ) ١٨۴٠
نامیدند دوست صمیمي و  مي» خودآرا«در دبیرستان ملي ایتن، جایي كھ شاگردان او را . كرد صرف مي

ین باور بود كھ لباس پوشیدن و آراستن سر و وضع مقرب پرینس آو ویلز بود؛ و این شاھزادة ولیعھد بر ا
  لیره بھ  ٣٠٠٠٠برومل كھ ثروتي معادل . تواند نیمي از ھنر فرمانروایي و پادشاھي باشد مي

دوخت و چنان شد كھ وي خود را محك و معیار شیكپوشي براي مردان لندن  قسمتي از سراپایش لباس مي
د و ھمان اندازه كھ بھ انتخاب كراوات توجھ داشت متوجھ نظیف گو بو قلب و بذلھ آدمي خوش. درآورده بود

. داشت ولي عیبش این بود كھ قمار را حتي از آراستن سر و وضع نیز بیشتر دوست مي. نگھداشتن خود بود
در نتیجھ بزودي سخت مقروض شد و از ترس طلبكاران از دریاي مانش گذر كرد و خود را بھ فرانسھ 

اش ژولیده و درخور گدایان بود و  دت بیست سال در فقر و آلودگي گذراند، جامھاز آن پس، م. رسانید
  .ھاي بیماران رواني در فرانسھ جان سپرد ودو سالگي در یكي از نوانخانھ سرانجام در شصت

ھایشان را پر و برجستھ  بستند تا سینھ زنان دست از پوشیدن دامنھا برداشتھ بودند ولي ھمچنان كرست مي
ھا سخاوتمندانھ در  حد فاصل دامن و باالتنھ از كمر باالتر برده شده بود و سینھ و گردن و شانھ. ندنشان دھ

مد لباس زنان ) ١٨٢٠- ١٨١١(در دوران نیابت سلطنت . گرفت اي در معرض تماشا قرار مي لباس دكولتھ
ھا  استفاده ماند؛ جامھ كرست بھ كنار گذاشتھ شد؛ دامن زیر بي: جانبھ و چشمگیر تغییر كرد بھ وضعي ھمھ

بھ نظر بایرن، این . ساخت شد بدان حد كھ انحناي ران و ساقھا را نمودار مي ھایي بدنما دوختھ مي از پارچھ
كاست ونیروي پرواز تخیل را كاھش  دریھا، لطف و جذابیت و شوق كنجكاوي را مي گریھا و پرده جلوه
دوشیزگان «:دنیاي اخالق پرداخت چنین شكایت سر دادوي در یكي از موارد نادري كھ بھ سیر در . داد مي

چرا كھ خود را برھنھ . شوند ما، ھمچون مادرشان حوا، بدون بیم از سرزنش بھ پرسھ زدن سرگرم مي
  ».آبرویي ندارند اند و پروایي از بي كرده
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داد تا در غذا،  ميانگلیس در این زمان در لباس، سادگي و تعادل بیشتري نشان   با ھمة این احوال، جامعة
البتھ این ھمھ بھ خاطر پرخوري صرف نبود بلكھ سرماي اقلیم . غذاھا متنوع، فراوان و رنگارنگ بود

غذاي طبقة فقیر، بھ . دار بھ خاطر كمك بھ گرم نگھداشتن بدن ابا نكنند كرد از صرف مواد چربي ایجاب مي
ولي غذاي اصلي طبقات مرفھ و پولدار طي  .طور كلي، منحصر بھ نان و پنیر، آبجوي رقیق، و چاي بود

انجامید و  بعد از ظھر تا نیمھ شب بھ طول مي ٩روز، شام بود كھ صرف آن بعضي اوقات از ساعت  شبانھ
سوپ، ماھي، مرغ و پرنده، گوشت گاو یا گوسفند، گوشت گوزن یا : چنین شامي مركب از چند قسمت بود

پس از صرف دسر، خانمھا . شد نوع شراب مناسب نیز نوشیده ميشكار، دسر؛ و عالوه بر ھمة اینھا، چند 
رفتند تا آقایان بتوانند با آزادي و بدون تكلف  بھ قسمت دیگري از عمارت یا محل برگزاري مھماني مي

مادام دوستال اعتراض داشت كھ این گونھ دوبخش . دربارة سیاست، اسب و اسبدواني، و زنان صحبت كنند
مردان، انگیزة اصلي در تھذیب آداب و آراستگي رفتار و مطبوع ساختن معاشرت را  شدن اجتماع زنان و

در این دوران، آداب و رسوم بر سر میز غذا نشستن و صحبتھاي بعد از آن، در انگلستان . برد از بین مي
ي با آداب و رسوم و طرز رفتار اجتماعي بھ طور كل. رسید از نظر ظرافت و آراستگي بھ پاي فرانسھ نمي

  اي صمیمیت و صراحت و تا اندازه

   

  

  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٨١۴(جورج چھارم در دوران نیابت سلطنت : سرتامس الرنس

. شد ھاي كفرآلود چاشني زده مي بھ صحبتھا و سخنرانیھا معموًال با كلمات و كنایھ. با خشونت ھمراه بود
» .كند رھاي كفرآلود ھر روز دامنة وسیعتري پیدا ميسیل گفتا«كرد كھ  اسقف اعظم كنتربري شكایت مي

بوكس، ورزش مورد عالقة اغلب . مشتزني بدون دستكش بوكس در بین طبقات پایین جامعھ شیوع داشت
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شد و مسابقھ براي كسب جایزه، ھواخواھان پر حرارتي از ھمة گروھھاي اجتماعي  طبقات محسوب مي
دربارة عالقة مردم بھ این مسابقات و سودجویي  ١٨٠٧ھ تاریخ از رابرت ساوذي توصیفي ب. آورد گرد مي

  : برگزاركنندگان آن بھ شرح زیر بھ یادگار مانده است

ھا بھ اطالع  درنگ از طریق روزنامھ شود خبر آن بي زن گذارده مي اي بین دو مشت وقتي قرار مسابقھ
آید حاكي از اینكھ چگونھ دو حریف در  مي ھا بھ دنبال آن، گاه بھ گاه، چند خطي در روزنامھ. رسد عموم مي

شوند؛ و اینكھ چھ رژیم  سازي خویش ھستند؛ بھ چھ ورزشھا و تمرینھایي سرگرم مي حال تمرین و آماده
كردند تا نیرومندي و آمادگي  غذایي دارند، زیرا بعضي از این مشتزنان با گوشت خام گاو تغذیھ مي

بندي بودند حریف مورد نظر خود را  ان و كساني كھ اھل شرطدر این اثنا، ورزشدوست. بیشتري بیابند
چندان نادر و . شد ھا منتشر مي بندیھا بر روي دو حریف در روزنامھ گزیدند و وضع و میزان شرط برمي

این سروصداھا و زدوبندھا بر اساس یك نقشة پیش طرح شده باشد كھ ھمة   نمود كھ ھمة غیرعادي نمي
در آن دستي داشتھ باشند، و در نتیجھ، چند نفر دغلباز از شور و ھیجان مردم سوء برگزاركنندگان مسابقھ 

  دادند،  كردند و عدة زیادي را فریب مي استفاده مي

ھزار  آمد كھ گاھي شمارشان بھ بیست زني، جمعیت انبوھي گرد مي براي تماشاي این گونھ مسابقات مشت
ان، بدون آنكھ خودشان مستقیمًا در زد و خورد سھمي داشتھ ھایي ھم بود كھ تماشاچی مسابقھ - رسید نفر مي

طلبي خویش را از طریق مشاھدة زد و خورد دو حریف ارضا  توانستند حس توحش و خشونت باشند، مي
كرد زیرا آن را بھ عنوان وسیلة تصفیة  ھا را تأیید و توجیھ مي لرد آلثورپ برگزاري این مسابقھ. كنند

ھا بیشتر بھ عنوان  كنندگان از این مسابقھ انگاشت، ولي برگزار گرایي مردم مي غرائز حیواني و خشونت
  .كردند وسیلة تصفیة جیب و كیف پول مردم استفاده مي

آمدند، این ناراحتي رواني را بھ  زني برنمي ھاي مشت مردم فقیرتر كھ از عھدة پرداخت بھاي بلیت مسابقھ
بستند و حیوان را با  رسي را محكم بھ تیري عمودي ميگاو نر یا خ: كردند طریقي دیگر برطرف مي

كشید تا آن زمان كھ  آوردند و این شكنجھ گاھي دو تا سھ روز طول مي چوبدست یا بوسیلة سگھا بھ ستوه مي
بھ . فرستادند خانھ مي كشتند یا بھ سالخ بستة زجر دیده را مي كرد و حیوان زبان حس ترحمشان غلبھ مي

كھ رسمًا ممنوع اعالم شد، از سرگرمیھاي مردم محسوب  ١٨٢٢وسان نیز تا سال جنگ ھم انداختن خر
در انگلستان مرسوم بود در قرن ھجدھم تابع مقررات رسمي شد و بھ  ١۵۵٠كریكت كھ از سال . شد مي

انگیزترین ورزشھا و مسابقات در سراسر انگلستان درآمد، بھ طوري كھ ھواخواھان  صورت ھیجان
  بر روي  بیشماري داشت و

براي ارضاي خاطر قماربازان و تھي ساختن جیب تماشاچیان بود؛ ولي در این كار، لطفي نیز متصور 
داشت و عشق بھ تربیت و پرورش  بود، زیرا مھر و عالقة باستاني را نسبت بھ اسب ھمچنان زنده نگاه مي

شكارچیان با . ة توانگر بودشكار نقطة اوج ورزشھاي مورد عالقة طبق. بخشید اسبھاي اصیل را رونق مي
رسانیدند و سپس سوار بر اسبان بر دشت و تپھ و ماھور  ھاي مجلل، خود را بھ شكارگاه مي كالسكھ

دویدند  جستند و در آن حال كھ سگھا پیشاپیش آنان مي ھا، حصارھا و نھرھا مي از روي پرچین. تاختند مي
  .بردند س زدن در جستجوي آنان لذت ميآوردند و از شوق شكار و نف بھ سوي شكارھا ھجوم مي

ھا قرار  در یك سو میخانھ. ھر طبقھ براي خود محل و ترتیبات خاصي براي اجتماع و مصاحبت داشت
خواندند، و  مي  كشیدند، روزنامھ نوشیدند، پیپ مي آمدند، آبجو مي داشت كھ مردم عادي در آن گرد مي
سوي دیگر تفرجگاه و آالچیق مجلل سلطنتي در شھر كنار كردند، و در  دربارة فلسفھ و سیاست صحبت مي

ضیافتھایي « -جستند شد كھ در آنجا مردم پولدار و خوشگذران در ضیافتھا شركت مي دریاي برایتن دیده مي
ھا ترتیب داده  در گردھماییھایي كھ در خانھ» .كھ در زمستان ھمان اندازه شاد و مطبوع بود كھ در تابستان

. رقصیدند دادند، یا مي شدند، بھ موسیقي گوش مي بازي یا سایر بازیھا سرگرم مي ن بھ ورقشد، مھمانا مي
رقص والس كھ در آن زمان از آلمان بھ انگلستان راه یافتھ بود، از كلمة والتسن كھ بھ آلماني دور چرخیدن 

ن آن بھ رواجش بسي طرفداران اخالق با تاختن بر این رقص و محكوم شناخت. داد نام گرفتھ بود معني مي
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آلود دو حریف رقص تلقي  آنان، این رقص یك نوع صمیمیت و نزدیك شدن گناه  در نظر. كمك كردند
در ھر مجلس رقصي مھمانان «كرد كھ  ، كولریج با لحني قاطع شكایت از این مي١٧٩٨بھ سال . شد مي

بسیار از قبول دعوت بھ رقص آنان آورند كھ با آنان بھ رقص بپردازم و من ھم با تواضع  مرا بھ ستوه مي
در حدود . شوند كھ از عفاف بسي بھ دور است و والس نام دارد زنم، زیرا بھ رقصي مشغول مي سر باز مي

اندازد و  ھر مردي دست در كمر حریف رقص خود مي. آیند بیست زوج روي صحنة محل رقص گرد مي
كند و زانوھا ھم تقریبًا بھ ھم  شان با ھم تماس پیدا ميھا و بازوان گیرد بھ طوري كھ سینھ او را در آغوش مي

  ».پردازند نواي یك آھنگ شھواني بھ چرخیدن و چرخ خوردن مي چسبد و آنگاه بھ مي

آلماك، : دادند طبقات اشراف معموًال مجالس رقص یا میھماني را در یكي از باشگاھھاي مجلل ترتیب مي
در این باشگاھھا نیز بھ قماربازیھاي كالن سرگرم . عروف بوداین باشگاھھاي م  وایت، و بروك از جملة

شدند و دربارة آخرین ھنرنمایي بانو سیدنز ھنرپیشھ بر روي صحنة تئاتر، خوشگذرانیھاي ولیعھد،  مي
ھاي  رمانھاي جین اوستن، حكاكیھاي ویلیام بلیك، تابلوھاي نمایش دھندة طوفان اثر ترنر، یا منظره

مھمترین و مشھورترین محل گردن آمدن ویگھا . پرداختند و و اظھار نظر ميكاركانستبل بھ گفتگ
  در چنین شبنشینیھا شخص . داد ، ھلندھاوس یا قصر لیدي ھلند بود كھ شبنشینیھاي مجلل ترتیب مي)لیبرالھا(

رتن، اورلئان، تالران، مترنیخ، گ/ نظیر لرد بروام، فیلیپ دوك د - با آدمھاي سرشناس و برجستة آن دوران
یا سرشناسترین سیاستمدار لیبرال آن زمان یعني چارلز جیمز فاكس  - مادام دوستال، بایرن، تامس مور

ھیچیك از سالنھاي آن زمان فرانسھ از نظر مجلل بودن و اھمیت مھمانان، در آخر قرن ھجدھم . دیدار كند
  .رسید بھ پاي ھلندھاوس نمي

VII  - تئاتر در انگلستان  

شوقي كھ تا بھ امروز نیز،  -ًال متنوع انگلیسي، شوق مردم بھ تئاتر را نیز باید افزودبر این زندگي كام
در آن زمان نیز، مثل امروز، نمایشنامھ نویسان چندان اعتباري نداشتند و اھمیت . ھمچنان برجاست

یز ناپذیر اي گر رقابت با شكسپیر كھ امري اجتناب ناپذیر و مبارزه. بازیگران بر نمایشنامھ فزوني داشت
. ساخت نویسان را در خلق تراژدیھاي تازه دستخوش نومیدي و سرخوردگي مي نمود ظاھرًا نمایشنامھ مي

ھاي كمدي جدید در  پس از آنكھ چندي بازار شریدن و گولدسمیث رونق فراوان داشت، نگارش نمایشنامھ
اثر ) ١٧٩٢(اھي بسوي نابودي از جملھ نمایشنامة ر. حكم كوششھایي بود كھ امید جاودانھ ماندن نداشت

اثر الیزابت اینچبولد كھ بیشتر احساسات و ) ١٧٩٨(تامس ھولكرافت و نمایشنامة قول و قرارھاي دلدادگان 
كرد و از نیشخند مرگبار آثار مردانھ و با قدرت  عواطف سست و معمولي طبقة متوسط را ارضا مي

خورد این  ھ در این دوران بیش از ھرچیز بھ چشم ميآنچ. جانسن یا طنز فلسفي آثار شكسپیر نصیبي نداشت
یافتند و از  ھاي تئاتر مي دست مجال ھنرنمایي بر روي صحنھ بود كھ بازیگران بسیار با استعداد و چیره

  .شدند محبوبیتي فراوان با نصیب مي

خانواده  آور این دوران بھ یك نماید كھ جملگي ھنرپیشگان و بازیگران نام در نخستین نظر چنان مي
 ١٨٠٢توان نام برد كھ در سال  از جملة این برجستگان عالم تئاتر، راجر كمبل را مي. وابستگي داشتند

وفات  ١٩٠٧خوریم كھ یك قرن بعد در سال  درگذشت و بھ دنبال وي در ھمین خانواده بھ ھنري كمبل برمي
ز در آمد و در صحنة تئاتر بھ نام اي بھ نام سیدن راجر پدر سرا كمبل بود كھ بھ ھمسري ھنرپیشھ. یافت

دیگر از افراد این خانواده باید از جان فیلیپ كمبل یاد كرد كھ در . نظیر یافت شھرتي بي» میسیز سیدنز«
بھ مقام مدیریت آن گروه  ١٧٨٨پیوست و در سال » در وري لین«بھ گروه تئاتري معروف  ١٧٨٣سال 

  .مدیریت تئاتر ادنبورگ را بر عھده داشت ١٨٠٠تا  ١٧٩٢رسید؛ و ھمچنین ستفن كمبل كھ از 

بذر . واقع در بركن از نواحي ویلز بھ دنیا آمد» شانة گوسفند«در مھمانخانة موسوم بھ  ١٧۵۵سرا در سال 
وجود وي در نتیجة گذار اتفاقي دستة تئاتر پدرش بھ آن ناحیھ و برخورد كوتاھش با یكي از زنان آن دیار 
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اي مستعد  وقتي بھ دھسالگي رسید ھنرپیشھ. ازیگري یافت نقشي بھ وي محول شدھمینكھ توان ب. كاشتھ شد
  در ھمان حال كھ زندگي سخت و . بود

سان،  گذرانید از كار تحصیل و آموزش یافتن فارغ نماند و معلومات فراواني اندوخت؛ و بدین فرازي را مي
از نظر جذابیت  -ز بھ كمال دست یافتھ بودزني فھمیده و تحصیلكرده از آب در آمد كھ در كار ھنرپیشگي نی

در ھجدھسالگي بھ ھمسري ویلیام سیدنز یكي از ھنر پیشگان كم اھمیت . نمود نیز آیتي قابل تحسین مي
دو سال بعد گریك، ھنرپیشھ و مدیر سرشناس تئاتر . ھمان گروه تئاتري كھ سرا بدان بستگي داشت، در آمد

اي بھ بركن اعزام  وفقیت سرا در والیات با خبر گشتھ بود نمایندهانگلستان آن زمان، كھ از شھرت و م
گزارش . داشت تا شاھد ھنرنمایي سرا بر روي صحنھ باشد و نظر خود را در گزارشي براي او بفرستد

لین بپیوندد؛ و سرا براي  درنگ بھ سرا پیشنھاد كرد بھ دستة تئاتر در وري چنان مساعد بود كھ گریك بي
سپتامبر  ٢٩را برگزید و در تاریخ ] در تاجر ونیزي شكسپیر[ود در این تئاتر، نقش پورشا نخستین نقش خ

رفت، از  در این كار، چنانكھ انتظار مي.بر روي صحنة آن تئاتر معروف در لندن ظاھر گشت ١٧٧۵
 آن بود كھ وي دستخوش حالتي عصبي گشت و  این عدم موفقیت، قسمتي بھ خاطر. موفقیت برخوردار نشد

نتوانست تسلط خود را بر نقش خویش محفوظ نگھدارد؛ و قسمتي دیگر، شاید بدان جھت بوده است كھ 
در آن زمان كھ سرا بر روي صحنة تئاتر لندن ظاھر گشت، زني . بتازگي از زاییدن فرزندي فارغ شده بود

نت دوران كالسیك نمودار نمود، و در رفتارش آثاري از شكوه و متا الغراندام، بلندباال و باحالتي موقر مي
صدایش كھ بھ فضاي كوچك و محدود تئاتر شھرھاي كوچك خو گرفتھ بود آن رسایي الزم را نداشت . بود

پس از آنكھ یك فصل تئاتري را با آن گروه در . كھ بتواند در فضاي وسیع تئاتر مشھور لندن طنین افكند
گردد، بھ جرگة تئاتر پیشین شھرستاني بازگشت و لندن گذرانید، بدون آنكھ از موفقیتي دلخواه با نصیب 

، شریدن كھ بھ جانشیني ١٧٨٢در سال . مدت ھفت سال كوشید تا ھنرش را بھ مرحلة كمال نزدیك سازد
در دھم . گریك مدیریت تئاتر دروري لین را بر عھده گرفتھ بود، سرا را تشویق كرد تا بھ لندن بازگردد

شنامة موسوم بھ ازدواج نافرجام اثر تامس ساوذرن بر روي صحنة سرا در نقش اول نمای ١٧٨٢اكتبر 
این نمایشنامھ تا آن زمان از بیش از یك قرن شھرت و محبوبیت برخوردار بود و موفقیت . تئاتر ظاھر شد

و مقبولیت سرا از ھمان نخستین شب نمایش چنان تثبیت شد كھ از آن پس در راه شھرت روزافزون قدم 
از آن پس تا . عنوان درخشانترین ھنرپیشة زن در نقشھاي تراژدي تئاتر انگلستان درآمد نھاد و بزودي بھ

لین بود، بھ دنبال آن، ده سال دیگر نیز بھ عنوان ملكة  ویكسال، ستارة درخشان تئاتر دروري مدت بیست
نت گاردن وقتي در روي صحنة تئاتركاو. گري كرد رقیب صحنة تئاتر كاونت گاردن، خودنمایي و جلوه بي

كرد كھ  مندي حس مي شد ھر تماشاگر عالقھ در نقش لیدي مكبث در تراژدي مشھور شكسپیر ظاھر مي
فرصت دیدار عالیترین تجلي یك ھنرپیشھ عالیقدر را در ایفاي یكي از نقشھاي جاودان عالم تئاتر یافتھ 

  براي آخرین بار وھفت سالگي از صحنة تئاتر كنار رفت و  وقتي سرا سرانجام در پنجاه. است

پرداخت چنان بر سر شوق و ھیجان آمدند كھ  اي كھ در عالم خواب بھ راه رفتن مي از دیدار وي در صحنھ
ترجیح دادند بقیة شب را فقط بھ كف زدن و تحسین ھنرپیشة محبوب خود بپردازند و در بند ادامة نمایشنامھ 

گذرانید و با ھمسر  دوران بازنشستگي آرامي را ميتا نوزده سال پس از آن شب، سرا . تا پایان آن نمانند
چینان و دوستداران غیبت را  خود چنان زندگي آمیختھ با مھر و صفایي در پیش گرفت كھ جملگي سخن

دست انگلیسي، با پرداختن تصویري از سرا، شاھكاري  بره، نقاش چیره گینز. نومید و سرخورده ساخت
در » ھا گالري ملي چھره«تصویر بزرگ سرا كمبل یا میسیز سیدنز در جاوداني پدید آورد و تا امروز نیز 

  .بخشد لندن، دیدگان بینندگان را جال مي

ھاي بین راه بھ دنیا آمد، قرار بود  برادر سرا، جان فیلیپ كمبل كھ مثل خواھرش در یكي از مسافرخانھ
شاید نیت پدر و مادر جان . ر آیدطبق نیت و دلخواه والدینش بھ كسوت كشیشي در خدمت كلیساي كاتولیك د

گرفت كھ ھر آینھ یكي از فرزندان خانواده در جرگة قدس كلیسا درآید ھم  از این عقیدة رایج زمان ریشھ مي
او را بھ شھر دوئھ در فالندر . اي فراھم خواھد آورد اش در بھشت غرفھ براي خودش و ھم براي خانواده

جان كوچك . ج حوزة علمیة كاتولیك آنجا بھ تحصیل االھیات بپردازدفرستادند تا در آموزشگاه مذھبي و كال
در آن شھر بتدریج بھ تحصیالت كالسیك مرتب و جامع دست یافت و از وقار و متانتي روحاني برخوردار 
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گرفت مشھود  شد كھ پس از آن آثارش در ھمة نقشھایي كھ در سراسر دوران فعالیت ھنري بر عھده مي
شد، حرفة پر شور و ھیجان پدرش جذبة    اوقاتي كھ در آن محیط آرام تحصیلي سپري ميولي در ھمة . بود

، در ھجدھسالگي، جان شھر دوئھ را رھا كرد و بھ ١٧٧۵بھ سال . آورد مرموزي در دل او پدید مي
او را در نقش ھملت بر روي  ١٧٨١سال بعد بھ یك دستة تئاتري ملحق شد؛ در سال . انگلستان بازگشت

خواھرش سرا براي چند صباحي در آن شھر بھ او ملحق شد و . یابیم یكي از تئاترھاي دابلین مي صحنة
فعالیت ھنري وي در . لین پیوست سپس برادر را با خود بھ لندن بازگردانید؛ و جان بھ دستة تئاتر در وري

تماشاگران . داشتبا ظاھر گشتن در نقش ھملت آغاز شد، موفقیت چشمگیري ن ١٧٨٣آن تئاتر كھ در سال 
یافتند و منتقدان تئاتري او را مورد حملھ  لندني آرامش و متانت او را براي ذوق و سلیقة خود سنگین مي

شكسپیر را در آن قسمت كھ مربوط بھ نقش   قرار دادند، زیرا، بھ زعم آنان، وي نھ تنھا متن نمایشنامة
با ھمة این احوال . داشت حاتي نیز روا ميكرد بلكھ در آن بھ میل خویش اصال شد خالصھ مي خودش مي

، در نمایشنامة مكبث نقش مقابل خواھرش سرا یا میسیز سیدنز را بر عھده گرفت، ١٧٨۵وقتي بھ سال 
العاده و فراموش نشدني در تاریخ تئاتر انگستان، مورد  بازیگري آن خواھر و برادر بھ عنوان تجلي فوق

  . تحسین قرار گرفت

  لین شده بود، جان فیلیپ كمبل را بھ  یدن كھ تا آن موقع سھامدار عمدة تئاتر در وري، شر١٧٨٨در سال 

داد ولي خودكامگي ھوسبازانة شریدن و عدم اطمینان جان بھ  ھا بر روي صحنة آن تئاتر ادامھ مي نمایشنامھ
. ناخشنود ساختكسب درآمد كافي و مرتب در آن سمتي كھ بر عھده داشت، آن بازیگر حساس را نگران و 

گاردن را پذیرفت و یك ششم سھام آن تئاتر مشھور را بھ  پیشنھاد تصدي مدیریت تئاتر كاونت ١٨٠٣بھ سال
گاردن دستخوش حریقي  بناي تئاتر كاونت ١٨٠٨در سال . لیره در اختیار خویش درآورد ٢٣‘٠٠٠مبلغ 

جان دوران بیكاري  -ني بودكھ مدت آن طوال -در مدت تجدید بناي تئاتر. مھیب گشت و فرو ریخت
سپس بار دیگر مدیریت تئاتر از نو بنیانگذاري شده را پذیرفت، ولي وقتي درصدد . پرخرجي را گذرانید

برآمد كھ بھ منظور جبران مخارج تجدید بناي تئاتر، كھ بھ وضعي نامنتظر گران تمام شده بود، بھاي 
ر اجراي برنامھ را متوقف ساختند و جملگي یك صدا مندان بھ تئات بلیتھاي ورودي را افزایش دھد، عالقھ

بدین ترتیب جان فیلیپ كمبل نتوانست فعالیت تئاتر نوساز را » ! ھمان قیمتھاي سابق«: بانگ برآوردند
نورثامبرلند با  آو دیوك. آغاز كند مگر پس از آنكھ قول داد بھاي بلیتھا را بھ ھمان قیمت سابق باز گرداند

گاردن را از ورشكستگي نجات بخشید و جان  لیره گروه تئاتري كاونت ١٠‘٠٠٠ان اعطاي كمكي بھ میز
فیلیپ كمبل توانست روي پاي خود بایستد، در حالي كھ امكان ھنرنمایي خودش، با روي كار آمدن 

در آخرین حضور موفق وي بر روي صحنھ در . ھنرپیشگان جوانتر، در معرض تھدید واقع گشتھ بود
او را ھو كرده بودند با  ١٨٠٩، ھمان تماشاگراني كھ در سال ]اثر شكسپیر[النوس نمایشنامة كوریو

آنگاه جان فیلیپ كمبل از صحنھ . تشویقھا و كفزدنھاي شورانگیز خود بناي تئاتر را بھ لرزه در آوردند
یوة با خارج شدن جان فیلیپ كمبل از صحنھ، ش. كنار رفت و تاج افتخار خود را بھ ادمند كین واگذارد

كالسیك بازیگري و ھنرنمایي در تئاتر با او از انگلستان رخت بربست، ھمچنانكھ در فرانسھ با كنار رفتن 
گري  و بھ دنبال آن سبك و نھضت رمانتیسم در تئاتر مجال جلوه. دوست كمبل، تالما، ھمین وضع پیش آمد

  .وران رمانتیسم آغاز گشتھ بودآنچنانكھ در نقاشي، موسیقي، شعر و نثر نیز د. اي یافت پیروزمندانھ

زندگي ھنري ادمند كین با ھمة تغییرات و تحوالت حرفة پرماجرایش، و با ھمة فرازھاي مطبوع و 
ھاي لندن، بھ دنبال یك شب  در یكي از بیغولھ ١٧٨٧وي در سال . نشیبھاي فاجعھ بارش ھمراه بود

این زن . د با زني بھ نام آن كاري بھ وجود آمدكین كھ یكي از كاركنان تئاتر بو) یا ادمند(كامجویي آرون 
آورد و مبالغي كھ از كامبخشي در گشت  زندگي خود را با دستمزد ناچیزي كھ از كار در تئاتر بھ دست مي

پدر و مادر كین در ھمان دوران كودكي، او را بھ حال خود رھا . گذراند شد مي و گذار خیابانھا نصیبش مي
ھمین عمو   ن كھ حرفة خنیاگري داشت تربیت او را بر عھده گرفت و معشوقةساختند و عمویش موزس كی

لین،  این زن، در گروه تئاتري در وري. بھ نام شارلوت تیدزول در امر تحصیل كودك ھمتي مبذول داشت
آموخت و  ھمو، با عالقة فراوان، دقایق و رموز بازیگري را بھ كین مي. ھنرپیشة درجھ دومي محسوب شد

  كرد تا آثار شكسپیر را با شوق و رغبت مطالعھ كند و ایفاي نیز پسرك را تشویق ميعمویش 
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  )آرشیو بتمان(پطرزبورگ  كاخ زمستاني، سن: جكاكي

پسرك آنچھ را براي محبوبیت در بین تماشاچیان شھرستاني . نقشھاي شكسپیري را وجھة ھمت خود سازد
بدون حركت لب، مشتزني، و ایفاي نقشھاي ھملت و عملیات آكروباسي، صحبت كردن  -نمود الزم مي

بارھا پا بھ گریز : ولي خودسري و نااستواري را در خون خود داشت. بھ خوبي فرا گرفت -مكبث
اي بھ گردن پسرك بست كھ روي آن  سرانجام شارلوت لوحھ. پرداخت گذاشت و بھ پرسھ زدن مي مي

را براي ھمیشھ   ادمند كین بھ پانزدھسالگي رسید آن لوحھوقتي . نقش بستھ بود» لین تئاتر در وري«عبارت 
توانست از عھدة ایفاي ھر نقشي برآید بھ یك گروه تئاتري  اي كھ مي كنار گذاشت، و عنوان ھنرپیشھ

شیلینگ حرفة مستقل خود را ھمچون فردي كھ بر روي پاي خویش  ١۵اي  پیوست، و با دریافت ھفتھ
  .ایستاده بود آغاز كرد

كین، براي مدت ده سال زندگي پرتالطم و با فراز و نشیب و خستھ كنندة یك ھنرپیشة سیار را ادمند 
گرفت، ولي پیوستھ در  در این مدت تقریبًا ھمیشھ با بینوایي قرین بود و دستخوش تحقیر قرار مي. گذرانید

رقیبي پیشي گیرد و بھ تواند بر روي صحنة تئاتر انگلستان بر ھر  سوخت كھ مي آتش این اعتماد بھ نفس مي
چندي بعد از آن، بھ خاطر رھایي از درد و سوزش حرمان، بھ دامان . شھرت و محبوبیت دلخواه دست یابد

. الكل پناه برد تا خود را با رؤیاي اصل و نسبي برآمده از نجیبزادگي و امید پیروزیھاي آینده خوشدل سازد
این زن براي او دو . بھ نام مري چیمبرز ازدواج كرد با یكي از ھمكارانش در دستة تئاتر ١٨٠٨در سال 

. آویخت، بھ وي وفادار ماند پسر بھ دنیا آورد و در ھمة دوراني كھ كین بھ دامان ویسكي و زنان دیگر مي
پس از سالھا از این شاخھ بھ آن شاخھ پریدنھاي تحقیر كننده و آزار دھنده كھ ضمن آن زماني در نقشھاي 
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ساخت، سرانجام از او دعوتي بھ  شد و گاھي یك شمپانزة چست و چاالك را مجسم مي شكسپیري ظاھر مي
ادمند كین براي آن . لین ظاھر شود و ھنر خود را عرضھ كند عمل آمد تا در روي صحنة تئاتر در وري

انتخاب ] در نمایشنامة تاجر ونیزي شكسپیر[نقش دشوار شایالك را ) ١٨١۴ژانویة  ٢۶(گري نخستین  جلوه
وي ھمة بیزاري و تلخي ناشي از ناكامیھا و محرومیتھاي یك عمر را كھ در درون داشت در اجراي . كرد

وقتي شایالك با لحني آمیختھ با سرزنش و طعن بھ تاجر ونیزي مسیحي كھ از او طلب . آن نقش بھ كار برد
  :گوید كند مي وام مي

  ھزار دوكا وام بدھد؟ ك آدم فرومایھ سھتواند پول داشتھ باشد؟ آیا امكان دارد ی آیا یك سگ مي

نمود كھ كین فراموش كرده است كھ كسي جز شایالك است، و شور و طغیان  در نظر تماشاگران چنین مي
بر . و احساسي كھ وي در ایفاي این نقش و بھ خصوص در بیان ھمین دو مصراع خود ظاھر ساخت

ارد و بر روي صحنة تئاترھاي لندن دوران احساس، پایاني گذ  دوران بازیگري كالسیك در انگلستان نقطة
در آن شب نخستین ھنرنمایي كین بر روي صحنة تئاتر در . تصور و تخیل و رومانس را آغاز كرد

  اعتنایي لین، تماشاگران كھ بھ طور پراكنده دستخوش ناباوري و بي وري

اي كھ خود غرق در  ھنرپیشھ -ر گرفتندبودند، بتدریج تحت تأثیر جذبھ و ھنرنمایي این ھنرپیشة ناشناس قرا
افزود، تا  ھر صحنھ از آن نمایشنامھ، بر كف زدن و شور و تحسین تماشاگران مي. نقش خویشتن شده بود

جایي كھ در پایان نمایشنامھ كلیة تماشاگران كھ نیمي از سالن را انباشتھ بودند كامال مجذوب و شیفتة او 
رفت، با شتاب بھ دفتر كارش  ترین منتقد تئاتر بھ شمار مي ن زمان برجستھویلیام ھزلیت كھ در آ. شده بودند

كین آن شب در پایان برنامھ با شتاب بھ منزل . رفت تا نقدي سراپا تحسین براي آن ھنرنمایي بنگارد
مري، از این پس تو خواھي توانست در «: بھ اولي گفت. بازگشت و ھمسر و فرزندش را در آغوش كشید

  »! پسرم، تو بھ مدرسة ایتن خواھي رفت «: و بھ دومي گفت. »صي خود سوار شويكالسكة شخ

. شد وقتي ادمند كین، بار دیگر، در نمایشنامة تاجر ونیزي ظاھر شد در سالن تئاتر یك جاي خالي دیده نمي
ھ وي پس از برنامة سوم، سمیوئل ویتبرد كھ در آن زمان مدیریت تئاتر را بر عھده داشت قراردادي را ب

لیره ھمكاري  ٨اي  لین با دستمزد ھفتھ كرد مدت سھ سال با تئاتر دروي داد كھ، بھ موجب آن، كین تعھد مي
 ٨ویتبرد نسخة امضا شدة قرارداد را از دست كین گرفت و رقم . كین قرارداد را گرفت و امضا كرد. كند

ین در قراردادھایش براي ھر شب اجراي پس از آن زماني نیز فرارسید كھ ك. لیره تغییر داد ٢٠لیره را بھ 
ھاي شكسپیر را ایفا كرد و از  وي تقریبًا ھمة نقشھاي مھم نمایشنامھ. ستاند كرد و مي لیره طلب مي ۵٠نقش، 

ھملت، ریچارد سوم، ریچارد دوم، ھنري پنجم، مكبث، اتللو، : عھدة ھمھ آنھا بھ نیكوترین وجھي برآمد
گریھاي ظریف  ھا موفق بود جز نقش آخرین، زیرا ایفاي نقش رومئو جلوهیاگو، و رومئو، در ھمة این نقش
اي كھ در سالھاي عمرش در اثر نابرابریھاي اجتماعي  كرد و كین، ھنرپیشھ شخصیتي اشرافي را طلب مي

توانست بھ حالتي طبیعي و مقبول نقش رومئو  و زندگي دشوارش، طبیعتي سخت و تلخ پیدا كرده بود، نمي
  .ازدرا مجسم س

سپس زماني فرا رسید كھ، بھ روال معمول، ھنرپیشگان جوان با ناشكیبایي منتظر راه یافتن بھ صحنھ براي 
در چنین زماني، ادمند كین شروع بھ خرج درآمد و اندوختة خود در . جانشیني استادان سالخورده بودند

لعن و «ھ نھضتي پنھاني كھ ھدفش ب. ھا ریخت بھاي باده كرد و ھرچھ داشت بتدریج بھ پاي ساقیان میخانھ
بھ اتھام رابطة نامشروع با ھمسر  ١٨٢۵در سال . بود پیوست» محكوم شناختن جملگي لردان و اشراف

جریمة نقدي این محكومیت . یكي از اعضاي انجمن شھر مورد تعقیب قرار گرفت و در دادگاه محكوم شد
اش دیگر او  نة تئاتر بازیابد ولي مغز و حافظھرا پرداخت و باز سخت كوشید تا منزلت پیشین را در صح

گرفت بھ درستي ایفا كند و چند بار، آنچھ را بایست بر زبان  كرد تا نقشھایي را كھ بر عھده مي را یاري نمي
تماشاگران بھ ھمان اندازه كھ در دوران شكوفایي وي بانگ تحسین . ساخت، بھ خاطر نیاورد جاري مي

فریاد ناسزا بر سرش باریدن . ي در این زمان بیرحمي و سنگدلي نشان دادندداشتند، در نكوھش و برمي
  پرسیدند چرا آنسان  گرفت و ھمھ از او مي مي
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ھاي  ناگزیر انگلستان را ترك گفت و بھ ایاالت متحد امریكا رھسپار شد و در صحنھ. میخوارگي افتاده است
بار دیگر ثروتي اندوخت ولي باز آن را بھ ھدر  .تئاتر آن دیار با پیروزي و موفقیت چشمگیري مواجھ شد

گاردن در مقابل پسرش كھ در نقش  بھ انگلستان بازگشت و قبول كرد كھ در روي صحنة تئاتر كاونت. داد
تماشاگران پسر را در نقش یاگو ستودند . بود ١٨٣٣شد بھ نقش اتللو درآید و این بھ سال  یاگو ظاھر مي

ادمند كین كھ نھایت كوشش خویش را براي مجسم . نكردند و خاموش ماندندولي براي اتللو ابراز شوقي 
تفاوتي تماشاگران مواجھ شد، نتوانست تاب بیاورد،  ساختن اتللو بھ خرج داده بود وقتي با خاموشي و بي

شیفتگي ! بدرود «پس از آنكھ جملة . نیرویش را از دست داد و بھ حال ضعف افتاد و تقریبًا از پا درآمد
را بر زبان آورد در بازوان پسرش در غلطید و نجوا كنان بھ او گفت » ! تللو او را رھا ساختھ است ا

او را بھ خانھ بردند، و ھمسرش كھ كین » .تو بھ جاي من با آنان سخن بگوي. میرم چارلز من دارم مي«
واري از او زماني او را بھ دست فراموشي سپرده و رھایش ساختھ بود، ھمچنان با عطوفت و غمخ

وشش سال نداشت  در حالي كھ ھنوز بیش از چھل ١٨٣٣مھ  ١۵دو ماه بعد در تاریخ . پرستاري كرد
مھري دوران كودكي و جواني موجب شد كھ  زندگي آمیختھ با سختي و بي. زندگي را بدرود گفت

ش آن چنان كوتاه سال عمر - البتھ بھ استثناي گریك - بزرگترین ھنرپیشھ و بازیگر تاریخ تئاتر انگلستان
  .باشد

VIII - جان كالم  

نقاط ضعف فراواني در این . انگلستان در این دوران، رویھمرفتھ زندگي پرتوان و مثمرثمري داشت
طبقة خرده مالك از : خورد ھمچنانكھ ھر تصویر نزدیك بھ واقعیت زندگي چنین است تصویر بھ چشم مي

بود؛ میخوارگي و قمار موجب ھدر رفتن مال و تباه گشتن  ھم پاشیده شده بود؛ طبقة كارگر در بند اسارت
پوشي، در دست طبقة ممتاز بود؛ و قوانین توسط عدة معدودي وضع  شد؛ حكومت، بدون پرده ھا مي خانواده

ولي با ھمة این احوال و در كنار این خطاھا و . زنان از آن اطاعت كنند  شد تا سایر مردان و ھمة مي
كرد؛ كانستبل در تابلوھایش  گرفت و مجال اندیشیدن پیدا مي یافت؛ فلسفھ جان مي ميجنایات، علوم رونق 

كشید  ھایش خورشید را بھ زنجیر مي ساخت؛ ترنر در پرده اندازھاي انگلستان را جاودان مي مناظر و چشم
بایرن و  و گروھي از شاعران نامدار از جملھ وردزورث، كولریج،. زد و بر طوفانھاي اقیانوسھا مھار مي

جا،  آوردند كھ از دوران الیزابت اول تا آن زمان، در ھیچ شلي ارمغاني از شعر براي انگلستان فراھم مي
وراي ھمة آشوبھا و ناھنجاریھا، نظم و ثباتي نجاتبخش در كار بود كھ بسیاري . آن چنان پرمایھ و غني نبود

  شتر از آنچھ در سایر داشت، آزادیھایي بھ مقیاسي بس بی از آزادیھا را مجاز مي

جز  - جا شدن و مسافرت در انگلستان آن زمان، آزادي جابھ. بند و باري بھ خودكشي گراییده بود از فرط بي
وجود داشت؛ آزادي مذھب، تا آنجا كھ بھ كفر و الحاد نینجامد، برقرار بود؛ مطبوعات، تا  -در دوران جنگ

از آزادي برخوردار بودند؛ مردم از آزادي عقیده كامًال آنجا كھ مرتكب خیانت علیھ مصالح كشور نشوند، 
گونھ سوابق موجود،  با نصیب بودند، البتھ تا آنجا كھ در صدد برانگیختن انقالب نباشند كھ، با توجھ بھ ھمھ

  .قانوني و عدم امنیت ھمراه با سرگشتگي پدید آورد شد یك دھھ یا بیشتر، بي موجب مي

این نحوه افكار عمومي غالبًا بیان كنندة . و قرین با فھم مسائل اجتماعي نبود افكار عمومي كامًال پیشرفتھ
ھاي از رواج افتاده و منسوخ را ھمچنان معتبر »تابو«نظرھا و خواستھاي پیش پا افتاده بود و یا آنكھ  نقطھ
كھ یك اما، در عین حال، ھمین افكار عمومي جرئت و شھامت آن را داشت . داشت دانست و برپا مي مي

اي را كھ با بیرحمي از جانب وي طرد  شاھزادة منحرف و فاسد را رسوا سازد و ھمسر چنین شاھزاده
این افكار عمومي، از طریق صدھا انجمن و مجمع كھ در خدمت . گشتھ بود تحسین كند و بزرگ شمارد

ئل حیاتي جامعھ وقتي پاي مسا. گشت توسعة آموزش، علم، فلسفھ، و اصالحات اجتماعي بودند متجلي مي
آمد و نظر خود را  آمد، افكار عمومي در مجامع عمومي از جملھ در مجلس عوام بھ صدا درمي بھ میان مي

خواھي كھ بھ موجب قوانین انگلستان تضمین گشتھ بود استفاده  داشت و از حق دادرسي و پژوھش ابراز مي
یافت، از در  ا بیش از طاقت تحمل خود ميكرد؛ و آن زمان كھ سنگیني دست یك طبقة كوچك اما حاكم ر مي
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در تاریخ این دوران، . آمد و این عمل بھ عنوان آخرین چارة یك انگلیسي شكیبا بود مقاومت و ستیز در مي
چند بار شاھد شورشھایي ناشي از ھمین سرریز شدن كاسة صبر ملت در روستا و خیابانھاي شھرھا 

  .شویم مي

اي داشتند؛ خودشان مظھر  ولي حاكمان دست كم از ادب و متانت بھره اشراف بود  حكومت در دست طبقة
كوشیدند معیارھایي از حسن سلیقھ و  زدند و مي حسن سلوك و رفتار مطبوع بودند؛ بر بوالھوسان لگام مي

ھمین . ذوق پدید آورند تا عرصھ را بر غلبة توحش در ھنر و ھجوم خرافات در باورھاي مردم تنگ سازند
كم از چند كوشش بزرگ در جھت اصالح جامعھ حمایت كرد و نگذاشت شاعران دستخوش فقر و حا  طبقة

آمد ولي چنگالھاي چنین  گاه بھ گاه، پادشاھي فارغ از عقل و اندیشھ بر سركار مي. بینوایي شوند
اره و فرمانروایي را از ناخنھاي درنده عاري كرده بودند تا بدان حد كھ مردم او را بھ عنوان آدمي بیچ

بھ صورت كانون غیرت و  -داشتند، و او را بھ عنوان نماد وحدت ملي بر جاي خود محنتزده دوست مي
داشتند؛ و براي آنكھ چنین رئیس تشریفاتي بھ دردبخوري را از مقام خود خلع سازند  نگاه مي - غرور ملي

ر برابر ھیئت حاكمھ یكي دوبار یك انگلیسي ممكن بود، د. دانستند ریختن خون یك میلیون نفر را بیھوده مي
  توانست بھ دلخواه  ناچار بھ تعظیم و سر فرود آوردن شود ولي پس از آن مي

: ساخت مادام دوستال در این مورد چنین خاطرنشان مي. بركشور از سھم و حقي مساوي برخوردار باشند
نیكو تحت نظم و قاعده درآورده  اي ھا بھ شیوه در انگلستان، اصالت براي افراد، مجاز شناختھ شده و توده«

ھمین نظم غالب و تحمیل شده از جانب طبقة حاكمھ بود كھ بمحض شكوفایي آزادیھا مجال شایستھ » .اند شده
  .آورد اي فراھم مي و بایستھ

اكنون موقع آن رسیده است كھ آثار این تركیب و تلفیق را در ھنر، علوم، فلسفھ، ادبیات و سیاستمداري 
سان كھ  ، بدان١٨٠٠توانیم از انگلستان و جامعة انگلیس در سال  ط در این صورت است كھ ميفق. ببینیم

  فصل ھفدھمواقعًا بوده است، تصوري 

  

  ھنر در انگلستان

I  - ھنرمندان  

. شد و صنعت و صنعتكار اطالق مي  كلمات ھنر و ھنرمندان در روزگار رونق اصناف بھ ھر نوع حرفھ
ھاي مختلف داد، معناي  ھا و اصناف جاي خود را بھ صنایع و كارگران رشتھ حرفھدر قرن ھجدھم كھ 

كلمات ھنر و ھنرمند نیز تغییر كرد و از آن پس ھنر بھ موسیقي، تزیین، سفالگري، طراحي، حكاكي، 
ھاي ھنري  نقاشي، پیكرتراشي و معماري اطالق شد، و ھنرمند بھ مردان و زناني كھ بھ ھریك از این رشتھ

اي ذاتي و مكنون در منش بود یا  ھاي نبوغ و نابغھ كھ صفت و ممیزه پرداختند بھ ھمین نھج، كلمھ يم
اي روزافزون بھ یك قدرت  كرد، در این ھنگام بھ شیوه حكایت از روح و قدرتي فراتر از حد طبیعي مي

نبوغ نظیر . بودند شد یا بھ كساني كھ از چنین قدرتي برخوردار فطري باالتر از جھان مادي تعبیر مي
معجزه و مشیت خداوند، جانشیني مناسب و پذیرفتني براي بیان طبیعي و صریح یك شخص یا رویداد 

  .غیرعادي و واالتر از حد معمول شد

تحول و دگرگوني نظام و اقتصاد جامعھ بھ صنعت و بازرگاني و زندگي شھرنشیني موجب شد كھ در 
با ھمة این احوال، باید توجھ داشتھ . م كاستي و فتوري پیش آیدحمایت اشراف از ھنر و ھنرمندان بازھ
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كردند و لرد اگرمنت در خانة خود را كھ امالكش  باشیم كھ توانگران از وردزورث و كولریج پشتیباني مي
جورج سوم .واقع در پتورث قرار داشت برروي ترنر گشود تا ھنرمند دلزده از لندن در آنجا پناھگاھي بیابد

لیره و اختصاص قسمتي از سالنھاي سامرست  ۵‘٠٠٠با عطیة سخاوتمندانھ بھ میزان  ١٧۶٨در سال 
چھل عضو این آكادمي، نظیر ھمگنان خود در فرانسھ، . كمك كرد» آكادمي سلطنتي ھنر«ھاوس بھ تأسیس 

ان در در زمرة نجبا و بزرگ» اسكوایر«شدند؛ ولي با اعطاي لقب  خود جاویدان شناختھ نمي طور خودبھ بھ
  گرچھ . آمدند مي

توانستند بھ اعقاب خود انتقال دھند، داشتن چنان لقبي موجب  این لقب و شأن و مرتبة پرافتخار را نمي
آكادمي . شد كھ وضع و موقعیت اجتماعي ھنرمندان برجستھ در بریتانیا بھبود یابد و تثبیت شود مي

اي  چنین مؤسسھ. تراشي و معماري تشكیل دادھاي كالبدشناسي، طراحي، نقاشي، پیكر كالسھایي در رشتھ
ناپذیر، بدل بھ سنگر حمایت  اي اجتناب كار برخوردار بود طبعًا و بھ شیوه كھ از پشتیباني یك پادشاه محافظھ

كردند و برایش  ھنرمندان مبدع و نوآور آن را نكوھش مي. از سنتھا و پایبند بھ وقار و آبرومندي گشت
اي زیاد شد و از چنان احترام و تحسیني برخوردار  ار این گونھ ھنرمندان تا اندازهارجي قائل نبودند، و شم

مؤسسة «اي از نجبا و بانكداران ھمتي كردند و با بذل مساعدت مالي،  ، عده١٨٠۵گشتند كھ در سال 
ا این مؤسسھ گاه گاه، نمایشگاھي برپ. را بنیان گذاردند» انگلیسي براي توسعھ و ترویج ھنرھاي زیبا

كرد؛ و رویھمرفتھ موجبات رقابت پرتحركي را با آكادمي سلطنتي ھنر فراھم  داشت؛ جوائزي اعطا مي مي
آمد یا توان و  گرفت، بھ خشم مي ھنر انگلستان، در حالي كھ از این نیروھاي رقیب راھنمایي مي. آورد مي

  .ھا بھ وجود آورد یافت تا آثار برجستھ و نفیسي در ھمة زمینھ نیرو مي

نشدني و  در این میان فقط موسیقي مستثني بود و انگلیسیان در این دوره از خلق آھنگھایي كھ فراموش
انگلستان خود دقیقًا و بھ روشني از این كمبود آھنگسازان در جامعة خویش . جاودان بماند سترون بودند

سیقیداناني كھ از قارة اروپا آگاه بود، و براي جبران این كمبود، با تحسین و قدرداني سخاوتمندانھ از مو
مورد استقبال  ١٧٩۴و  ١٧٩٠بدین ترتیب بود كھ ھایدن در دو نوبت در سالھاي . كرد آمدند پذیرایي مي مي

بنیان گذارده شد؛ از دورانھاي  ١٨١٣در سال » انجمن فیالرمونیك سلطنتي«. گرم و پرشوري قرار گرفت
، دوناپلئون، و دوجنگ جھاني جان سالم بھ در برد، و بحراني و پرخطر انقالب صنعتي، انقالب فرانسھ

توان بآساني حتمي دانست،  ھنوز ھم بھ عنوان عنصر جاودانگي در گیرودار روزگاري كھ ثبات آن را نمي
  .دھد بھ حیات خود ادامھ مي

رونق  ھنرھایي كھ از نظر اھمیت در درجة دوم قرار داشتند بدون آنكھ بھ فراست خاصي نیاز پیدا كنند بھ
شد؛ ابزار و وسایل فلزي پرقدرت و تفنني ابداع  مبلھاي زیبا و محكمي ساختھ مي. خود ادامھ دادند

گشت؛ و سفالھایي با رنگھاي آرام و طرحھاي زیبا و متنوع از زیر دست ھنرمندان سفالگر بیرون  مي
پدید آورد تا از طرف شھر بنجمین سمیث با ریختن آھن گداختھ در قالب، چلچراغ پرجلوه و مجللي . آمد مي

جان فلكسمن عالوه برپدید آوردن و خلق طرحھاي كالسیك براي . لندن بھ دیوك آو ولینگتن تقدیم شود
ھاي مشھور بھ وجوود، طرح جام مشھور ترافالگار را نیز ابداع كرد تا بھ مناسبت یادبود و  سفالینھ

راش و ھم معماري مبدع و مبتكر بود كھ یك این شخص ھم پیكرت. بزرگداشت پیروزي نلسن برقرار بماند
  .بناي یادبود عظیم بھ خاطر نلسن در كلیساي جامع سنت پول برپا داشت
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كرد، یعني چیزي كھ با  این مطلب شاید بھ خاطر آن بود كھ پیكرتراشي بھ تراشیدن بدنھاي برھنھ توجھ مي
، زماني كھ تامس بروس، ملقب ١٨٠١در سال . نمود اقلیم و اخالق ملي كشور ناسازگار و دور از ذوق مي

مقامھاي دربار عثماني را . كرد ميعنوان نمایندة انگلستان در باب عالي خدمت  بھ ھفتمین ارل آوالگین، بھ
ھرقطعھ سنگي را كھ روي آن كلمات یا نقوشي «در آتن قانع كرد تا بھ او اجازه دھند از آكروپولیس آتن 

اي  لرد الگین پس از دریافت چنین رخصتي، لردوار رفتار كرد و گنجینھ» .كاري شده باشد بردارد كھن كنده
ھاي مرمرین  د كھ شامل كتیبة بزرگ پارتنون و بسیاري مجسمھعظیم از آن مكان بھ غنیمت بیرون كشی

بھ انگلستان حمل  ١٨١٢تا  ١٨٠٣این غنائم ذیقیمت، پیاپي، در كشتیھایي در فاصلة سالھاي . شد تنھ مي نیم
بایرن و دیگران او را بھ خاطر چنین كاري نكوھش كردند و دشمن غارتگر و نابودسازندة ھنر . گردید

میتة خاصي كھ از جانب پارلمنت مأمور رسیدگي بھ این كار لردالگین شده بود او را از خواندند؛ ولي ك
بسیار كمتر از (لیره  ٣۵‘٠٠٠از طرف دولت بھ مبلغ » مرمرھاي الگیني«جملگي اتھامات تبرئھ كرد و 

بریتانیا  خریداري شد تا بھ گنجینة موزة) آنچھ خود الگین در بھاي آنھا بھ مقامھاي عثماني پرداختھ بود
.سپرده شود) بریتیش میوزیوم(

II - معماري  

در پشتیباني از موج سبك معماري كالسیك در برابر چین و   ھاي معماري، ستونھاي مرمرین در نبرد شیوه
ھزاران ستون بھ سبكھاي دوریك، یونیك، و كورنتي بھ وجود آمد . شكنھاي سبك گوتیك سھمي مؤثر داشت

تیز و باروھاي برجدار خنثي  وبكفرد را براي نوسازي و بازسازي طاقھاي نوكتا كوششھاي ذوقي والپول 
. نمود طاقھا و باروھایي كھ تا آن اندازه براي شھسواران و قدیسین قرون وسطي عزیز و گرامي مي - سازند

عمارت  ١٧٧۵سر ویلیام چیمبرز وقتي در حدود سال . حتي در بناھاي غیرمذھبي، ستونھا پیش بردند
بسیاري از . اي شباھت داشت ت ھاوس را بنا نھاد اثري از كار درآمد كھ بھ پارتنون گستردهسامرس

اي از ستونھاي یوناني  عمارتھاي ییالقي بنا شده در امالك توانگران در خارج از شھرھا نظیر مجموعھ
تا  ١٨٠۶عمارت مجلل واقع در پارك اشریج كھ بین سالھاي . كند است كھ یك كاخ رومي را حفاظت مي

 ١٧٩٢در سال . توسط جیمز وایات بنا شده است نمونة باشكوه و جالبي از این نوع معماري است ١٨١٣
سون مشھور گردید بھ احداث مجدد بناي بانگ انگلستان  شخصي كھ فرزند یك بنا بود و بعدھا بھ سرجان

ت و بھ صورت مجموعة بنایي كھ در قسمت جلو آن رواقي بھ سبك معماري كورنتي قرار داش - آغاز كرد
  .تلفیقي از طاق نصرت قسطنطین با معبد خورشید یا ماه بود

  توسط) فرنگي تپة توت(احیاي سبك معماري گوتیك كھ با بناي معروف بھ سترابري ھیل 

آساي ستونھا، گنبدھا و  آغاز شد نتوانست خود را در برابر ھجوم بھمن) ١٧٧٣ – ١٧۴٨(ھوراس والپول 
. ویلیام بكفرد، قھرمان رمانتیك این جذبة قرون وسطایي بود. ھا حفظ كند باالي پنجرهآرایشھاي سنتوري 

تر از آنچھ  دورة تحصیالتي گسترده. پدرش مردي توانگر بود كھ دوبار بھ مقام شھرداري لندن رسید
دروسي در پیانو از موتسارت جوان فرا گرفت؛ تعلیمات معماري را از سر : تحملش را داشت گذراند

. یلیام چمبرز فرا گرفت؛ و تاریخ را در طي مسافرت گسترده و طوالني در كشورھاي قارة اروپا آموختو
سواییھاي بعد از از سرگذراندن ر. را خریداري كرد گیبنوقتي در لوزان بود كتابخانة متعلق بھ ادوارد 

جنسي كھ درآن پاي ھر دو جنس بھ میان كشیده شده بود سرانجام با لیدي مارگارت گوردن ازدواج كرد، و 
در این اثنا بكفرد . خواست نخستین كودك خود را بھ دنیا آورد چشم از جھان فروبست این زن وقتي مي

ماجراھایي در مشرق زمین بھ شمار داستان واثق را نوشت كھ از قویترین داستانھاي اسرار آمیز بر پایة 
در سالھاي (این داستان بھ زبانھاي انگلیسي و فرانسھ . آید و در آن، موج سبك رمانتیسم در اوج بود مي

بھ ساختن  ١٧٩۶بكفرد با مساعدت وایات در سال . انتشار یافت و بایرن آن را بسیار ستود) ١٧٨٧ - ١٧٨۶
وقتي كلیسا آماده شد . فونت ھیل واقع در ناحیة ویلتشر پرداختكلیسایي بھ سبك گوتیك در امالك خود در 

در آن معتكف شد و بھ حال  ١٨٢٢تا  ١٨٠٧درون آن را با نفایس ھنري و كتابھایي چند انباشت و از سال 
آنگاه از انزوا بھ در آمده آن بنا را فروخت و اندك زماني بعد كھ بنا فروریخت معلوم شد . انزوا زندگي كرد
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، در ١٨۴۴بكفرد در ھشتادو پنج سالگي، بھ سال . ختمان و طرح آن چھ خطاھاي اساسي رفتھ استدر سا
اي حاكي از ھمدردي  تصویري ھنرمندانھ و با روحیھ ١٨٠٠جان ھاپنر در حدود سال . شھر باث درگذشت

ار از شفقت اي شاعرانھ، رازوري، و سرش و ھمدلي با بكفرد از او ترسیم كرده است كھ مردي را با روحیھ
  .سازد انساني نمودار مي

اي از سنگیني و افسردگي  گریھاي سبك روكوكو توانست تا اندازه جان نش با افزودن اندكي از نشاط و جلوه
آرایي  وي در حالي كھ از ھمكاري نزدیك ھامفري رپتن كھ در رشتة محوطھ. سبك معماري انگلیسي بكاھد

اھاي مجلل ییالقي در امالك توانگران احداث كرد كھ در آن تخصص داشت، برخوردار بود، یك رشتھ بن
برداري از حیوانات شیرده بھ سبكھاي فرانسوي، ھندي و  ھا، آالچیقھا و جایگاھھاي نگھداري و بھره كلبھ

شد كھ از یكنواختي عمارتشان  این نوع بناھا موجب مسرت خاطر نجبا و توانگراني مي. چیني پراكنده بود
از این راه بود كھ نش ثروتي اندوخت و تحت حمایت و مورد تفقد ولیعھد پرخرج و . دخستھ شده بودن

از [» ریجنت ستریت«، نش مأمور شد حدود یك كیلومتر و نیم از ١٨١١در سال . ھوسباز قرار گرفت
  خیابانھاي 

مھتابیھا  نش مسیر خیابان را با احداث ھاللھا، ایوانھاي بھارخواب و. پیوست بھ روستاي حومة شھر مي
اي كھ بھ چمن و درختان بین  متنوع ساخت؛ و ھمچنین در طول مسیر، جابھ جا فضاھاي گشاده

از ستونھاي بھ سبك یونیك براي زیباتر جلوه دادن قوس . ھاي ساختماني آراستھ بود تعبیھ كرد مجموعھ
د خراب شده تا بھ از آن زمان تا كنون، قسمت زیادي از آنچھ نش ساختھ بو. (بزرگ خیابان بھره جست

این اقدام و طرح جالب نش، كوشش چشمگیر و بدیعي در .) جاي فضاھاي سبز، عمارتھایي احداث گردد
شھرسازي بود، ولي ھزینة گزاف آن براي ملتي كھ بھ زجر گرسنگي كشیدن تن در داده بود تا بتواند 

  .نمود فرسا مي ناپلئون را شكست دھد، طاقت

السلطنھ كھ از كار نش خیلي خوشش آمده بود بار دیگر او را مأمور كرد عمارت  با ھمة این احوال، نایب
این محل مورد توجھ مخصوص و تفرجگاه مورد نظر . كاله فرنگي را در شھر ساحلي برایتن نوسازي كند

تا  ١٨١۵لیره این كار را بین سالھاي  ١۶٠‘٠٠٠اي بھ میزان  نش با ھزینھ. شاھزاده و دوستانش بود
مغربي از نو ساخت و تركیبي بود از  –كاله فرنگي را بھ سبك معماري ھندي . ھ انجام رسانیدب ١٨٢٣

تاالر ضیافت كاله فرنگي با سقفي . ھایي قرار داشت گنبدھاي شبیھ خیمھ و خرگاه كھ در دو طرف آن مناره
دھا بود و براي محدب و با تزیینات چیني آراستھ شد كھ از جملھ چلچراغھایي بھ شكل نیلوفر آبي و اژ

گذاشت ناشي از نگریستن  اولین تأثیري كھ این بنا بر بیننده مي. لیره مصرف شده بود ۴‘٢٩٠ساختن آنھا 
نشست افراط در  بر اثري پرشكوه و جالل ولي عجیب و غریب بود؛ ولي وقتي بیننده بھ داوري نھایي مي

  .شناخت تزیینات و آن مخارج بیھوده را محكوم مي

اندكي بعد، نش را مأمور ساخت . السلطنھ بھ عنوان جورج چھارم بر تخت نشست ، نایب١٨٢٠در سال 
در حالي كھ كشور بھ دنبال پیروزي بر . ساختمان باكینگم ھاوس را بھ صورت یك قصر سلطنتي درآورد

شد، نش بھ كار خود  ناپلئون و در نتیجة جنگھاي چند سالھ بھ ورطة تنگدستي و ورشكستگي نزدیك مي
در  ١٨٣٠خاصیت بھ سال  دامھ داد و از صرف مخارج دریغ نكرد تا آنكھ پادشاه ولخرج و مسرف و بيا

آنگاه معمار پرتظاھر توسط دولت جدید احضار شده تا آن ھمھ مخارج گزاف را توجیھ كند و . گذشت
ان، انگلستان تا آن زم. شد توضیح دھد  ھمچنین دربارة ایرادھایي كھ از نظر فني بر ساختمان گرفتھ مي

  . بندرت تا آن حد مجلل و درخشان و تا آن اندازه فقیر گشتھ بود

III  - از كارتونھاي سیاسي تا دورنماھاي كانستبل  

  ھایشان را  در مدت بیست سال جنگ، صدھا نقاش انگلیسي تالش كرده بودند تا با تابلوھاي خود خانواده
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وجود . ازنظر پاداش مالي و شھرت ازاینان كمتر نبودند كردند، با كارتونھاي نشانگر اوضاع زمانھ پر مي
دو پاره «شد تا ھر روز دربارة این  صفت، بركتي محسوب مي ھاي جني و شیطان ناپلئون براي این نابغھ

. آمیز بكشند تصاویر ھزل -» اي دو رگة مدیترانھ«یا بنا بر تعبیر روزنامة مورنینگ پست، این  -»استخوان
ھمراه با » كوششھاي جنگي«اي در بازوي  و طنزآلود چند آمپول تقویت كننده این تصاویر فكاھي

  .آزرد آلود و رنجیده را مي فرسودگي انگلستان بود و نیشھاي خود غرور امپراطور خشم

كرد، تامس روالندسن  سوزني اثر مي بزرگترین این كاریكاتوریستھا كھ قلمشان چون سوزن جراحان طب
از ھمان كودكي . بندي بود مند بھ قمار و شرط درش مردي ثروتمند و عالقھپ. بود) ١٨٢٧ – ١٧۵۶(

پس از تحصیل در آكادمي سلطنتي ھنر، در مدرسة . استعداد وي در طراحي مورد تشویق قرار گرفت
آنگاه بھ انگلستان . پاریس ثبت نام كرد و مدتي بھ تحصیل در آنجا مشغول شد» آكادمي روایال«نقاشي 

زماني رسید كھ پدرش ھمة ثروت خود را . لي زود طرحھایش تحسین ھمگان را برانگیختبازگشت، و خی
در قمار از كف داد و پسر را تھیدست بر جاي گذاشت؛ ولي طولي نكشید كھ یك عمة مقیم فرانسھ بھ داداش 

تھ بود، روالندسن كھ بدین ترتیب از نظر مالي خاطري آسوده یاف. لیره برایش فرستاد ٣۵‘٠٠٠رسید و مبلغ
اش را در كاریكاتورھایش با  از آن پس ھم خویش را مصروف آن داشت كھ ابتذاالت و ریاكاریھاي زمانھ

بوسد تا بھ خاطر  از جملھ كاریكاتوري كشید كھ دوشسي دست یك قصاب را مي. تازیانة طنز و ھزل بكوبد
دھد كھ خوكي را بھ  نشان مي در كاریكاتور دیگري مردي فربھ را. رأي آن قصاب از او تشكر كرده باشد

كاریكاتور سومي، گروھي از افسران . دارد عنوان عشریھ از یك روستایي مفلوك و نیمھ گرسنھ دریافت مي
روالندسن ھمچنان بھ فعالیت . اند دھد كھ در ساحل، سر در پي روسپیھا گذارده نیروي دریایي را نشان مي

توان از باغھاي واكسھال  پرماجرا كشید كھ از آن میان مي ھنریش ادامھ داد و یك رشتھ تصاویر گسترده و
یك رشتھ از كاریكاتورھاي شادي انگیزش كھ در سراسر كشور شھرت و . و خوشیھاي باث نام برد

خشم . شد ھم رسانید، تحت عنوان سیرو سیاحتھاي دكتر سینتاكس بھ صورت پاورقي منتشر مي محبوبیتي بھ
اش او را بدانجا كشانید كھ دستخوش مبالغھ و  زنان و كودنھاي جامعھ ، الفپیشگان ھنرمند نسبت بھ سیاست

بسیاري از آثارش در این . ھایي كھ البتھ در عالم كاریكاتور بخشودني است مبالغھ –رویھایي شود  زیاده
طنز روالندسن در این دوران، شفقت درمانبخش خود . دوره در وضعي بود كھ باید آنھا را مستھجن نامید

را از دست داده بود و كارھاي آخرین وي انباشتھ از نكوھش و تحقیر نژاد آدمي بود، چنانكھ گفتي ھرگز 
  .یك مادر مھربان یا یك انسان بخشنده و با گذشت پا بر این كرة خاك نگذاشتھ است

  با  ھاي كتابفروشي مردم بر دكھ. بود) ١٨١۵ – ١٧۵٧(مشھورتر و مقبولتر از این ھنرمند، جیمزگیلري 

او نیز نظیر روالندسن بھ تحصیل در آكادمي سلطنتي ھنر پرداخت و بھ صورت . انتشار، بھ چنگ آورند
او . ھنرمندي كھ قوة تصور و تخیلي و قاد و دستي چیره و مطمئن داشت –ھنرمندي قابل ازكار در آمد 

ناپلئون را . ئون كردھنرش را تقریبًا سراسر وقف خدمت بھ جنگ و پیروزي كشورش در مصاف علیھ ناپل
چفت و بست ترسیم  بھ صورت مردي كوتاه قد و چاق، و ژوزفین را بھ شكل زني سلیطھ، با دھاني بي

داد كھ در یك  را بھ حالتي نشان مي) از طرفداران انقالب فرانسھ(فاكس، شریدن، و ھورن توك . كرد مي
 –ھاي چاپ شدة این كاریكاتورھا  نسخھ. بودند باشگاه لندن در التزام ركاب یك ژنرال انقالبي فاتح ایستاده

كھ از نظر مضمون خام و ناشیانھ ولي از نظر قالب بسیار استادانھ بود، در سراسر كشورھاي اروپایي 
وي ھفده روز قبل از . گشت و در پایین آوردن ناپلئون از اریكة اقتدار، سھمي داشت دست بھ دست مي

  .جنگ واترلو درگذشت

ان این دوره، شماري حكاكان زبردست نیز وجود داشتند،ولي از میان آنان، ویلیام بلیك در نسل ھنرمند
او . كرد كھ گذشت زمان نتوانست نام او را بھ دست فراموشي بسپارد چنان با قدرت و رسوخ حكاكي مي

ر ھاي بدیعي پدید آورد و تا آنجا پیش رفت كھ كوشید متن و تصاویر كتاب را د براي ھنر خود شیوه
صفحات مسین حك كند تا دیگر نیازي بھ حروف چاپ نباشد و ھمان صفحة حكاكي شده در چاپخانھ بھ كار 

  .ولي قلم او از حكاكیش پیشي گرفت و سرانجام، ھنرش بھ صورت شعر تجلي پیدا كرد. آید
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ناختن او یك ھنرمند عصیانگر بود زیرا كھ از فقر خود احساس بیزاري داشت؛ آكادمي سلطنتي ھنر از ش
داد آثار حكاكان در نمایشگاھھا  ورزید، و اجازه نمي حكاكان بھ عنوان ھنرمند یا حتي افزارمند اجتناب مي

ویلیام بلیك با ھمة وجودش، دستورھاي امر و نھي آمیز آكادمي . راه یابد و در معرض تماشا گذارده شود
: اي نوشت خود رسالھ ١٨٠٨ر سال د. كرد را در مورد رعایت قواعد و سنتھا و آداب خاص ھنر رد مي

آید صحبت از آن نیست كھ آن شخص استعداد  در انگلستان وقتي پاي تحقیق در باب ھنرمندي بھ میان مي«
اراده، مصلحت اندیش،  رود كھ وي تا چھ اندازه آدمي منفعل و بي و نبوغي دارد بلكھ در این باره سخن مي

اگر آدمي با این اوصاف باشد آنگاه . اید نجبا دربارة ھنر باشدو یك حیوان سر بھ راه و گوش بھ فرمان عق
كنند؛ ولي اگر جز آن باشد باید رنج گرسنگي  انگارند و ھمھ گونھ حمایت و تكریمش مي او را مرد خدا مي

خودش بارھا بھ مرحلة گرسنگي رسید زیرا فقط پول بخور و نمیري از محل » .را بر جان تحمل كند
دالر  ١١٠‘٠٠٠بھ مبلغ  ١٩١٨ھمین آثار در لندن سال . آورد كاكیھایش بھ چنگ ميفروش طراحیھا و ح

داد بین  بیست و دو صفحھ حكاكي وي كھ داستان مصایب ایوب پیامبر را بر آنھا نشان مي. بھ فروش رفت
. داشت ساخت و از گرسنگي و نابودي محفوظش مي اي دولیره نصیبش مي ، ھفتھ١٨٢۵تا  ١٨٢٣سالھاي 

لیره بھ جان پیرپونت مورگن فروختھ شد و اكنون در زمرة  ۵‘۶٠٠بھ بھاي  ١٩٠٧مجموعھ در سال  ھمین
  ترین آثار در  زیباترین و استادانھ

   

  

  )١٨٠٧(ناپلئون اول : حكاكي

  .رود تاریخ ھنر حكاكي بھ شمار مي
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. و یك استاد رمانتیك بود، از یك ھنرمند كالسیك )پیوریتن(بلیك آمیزة بغرنجي از یك كافر و یك پیرایشگر 
او نیز . ھاي میكالنژ و نقاشیھاي وي بر سقف نمازخانة سیستین بود با ھمة وجودش مجذوب و اسیر پیكره

، بھ نام ١٧٨٠در یكي از حكاكیھایش، بھ سال . شكوه و فرھي بدن تندرست و شاداب آدمي را دریافتھ بود
اي شفاف و  دھد كھ تن او را جامھ جواني نشان ميروزخوش، تحسین خود را از كمال بدن آدمي بھ صورت 

امور جنسي در ھنر وي فقط سھم كوچكي . ظریف پوشانده و شور و سرزندگي در سراپاي وي متجلي است
. شود، و در زندگي شخصي خودش بھ صورتي متعادل دارد، در اشعارش بھ لختي قاطعتر مشھود مي

طرحھاي بلیك در آغاز . ساخت پذیر مي اي وي تحملھمسري مھربان و شفیق داشت كھ وفاداري را بر
انگاشت؛  سان كھ خط را برتر از رنگ و قالب را واالتر از جوالن تخیل مي كامال در سبك كالسیك بود بدان

اش نسبت بھ عھد قدیم عمیقتر شد، بھ قلمش رخصت داد تا  اما بتدریج كھ سال عمرش فزوني یافت و عالقھ
ھایشان  تصاویري كھ بدنشان كامال پوشیده بود و در چھره –لي جوالن دھد در پھنة خلق تصاویر تخی

  .معماھاي حیات شیار انداختھ بود

ساعاتي كھ در . در سالھاي آخر عمرش، ھفت قطعھ حكاكي براي مصور ساختن اثر جاوداني دانتھ آفرید
ند پرداخت كھ شد از خداو حكاكي دیگري كھ آخرین اثرش محسوب مي) ١٨٢٧سال (بستر مرگ بود 

از لحاظ قدرت تخیل و تصور . داد عنوانش روز ازل بود و خداوند را در حال آفرینش جھان نشان مي
آفریني بود كھ یك نسل بعد از در  فراتر از حد طبیعي و نیز بھ خاطر ظرافت و چیره دستي وي در نقش

در این كتاب باز ھم با او برخورد خواھیم . شناختھ شد »رافائلیانپیش از « گذشتش، پیشرو مسلم مكتب 
  .داشت

تا : شد، این بود در این دوران، در میان نقاشان، پرسشي حیاتي، كھ گاھي شامل تدارك آب و نانشان نیز مي
چھ حد باید خودشان را با نظر و ذوق و سلیقة استادان آكادمي وفق دھند؟ برخي از استادان آكادمي بھترین 

و نقاش شخصیتھاي . فتھ شده باشدآثار نقاشي را آثاري دانستند كھ موضوعشان از رویدادھاي تاریخي گر
استادان دیگر، صورتسازي را بھ . نشدني تاریخ ترسیم كند ھاي حساس و فراموش مشھور را در لحظھ

توانست شخصیتھا را بكاود و درونشان را برروي پرده آشكار  انگاشتند كھ مي عنوان وسیلة قابل تحسین مي
خواستند در  كردند كھ مي بھ نجبا و بزرگزادگاني تلقي ميآنھا این ھنر را وسیلة خوش آمدن و تقرب . سازد
شمار از استادان آكادمي تابلوھاي مجسم سازندة  اي انگشت عده. ھاي رنگ روغن جاودان بمانند پرده

  ھاي عادي زندگي  صحنھ
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آرشیو (كاخ ورساي : حكاكي از روي عكسي كھ بھ كمك نور خورشید بر صفحة فلزي انداختھ شده است
  )بتمان

ھاي دورنما و  كمتر از ھمھ، پرده. دانستند كردند، زیرا آنھا را مظھر زندگي تودة مردم مي را تأیید مي
یافت، و بھ ھمین سبب كانستبل كھ سخت شیفتة دورنماسازي بود ناگزیر شد تا پنجاه و  منظره مقبولیت مي

مھري  ماندن و مورد بي ج ناشناختھسھ سالگي، یعني زماني كھ عضویت كامل آكادمي بھ وي اعطا شد، رن
  . قرارگرفتن را تحمل كند

بدرود زندگي گفت و آكادمي سلطنتي ھنر براي ریاست خود یك امریكایي  ١٧٩٢سرجاشوا رنلدز در سال 
 ١٧٣٨این شخص كھ در شھر سپرینگفیلد ایالت پنسیلوانیا بھ سال . مقیم لندن را بنام بنجمین وست برگزید

ز ھمان نوجواني چنان استعداد و ھنرمندي از خود نشان داد كھ ھمسایگان سخاوتمند او را متولد شده بود، ا
وست، پس از آنكھ سنتھاي كالسیك را . براي تحصیل بھ فیالدلفیا فرستادند و از آنجا روانة ایتالیایش ساختند

در آنجا چندین تصویر . بھ لندن رفت ١٧۶٣ھاي آثار باستاني كامال جذب كرد، بھ سال  در گالریھا و ویرانھ
از آن زمان بھ . از بزرگزادگان كشید كھ عطایي وافر نصیبش ساخت و مورد تقرب جورج سوم واقع شد

ھاي نشان دھندة موضوعاتي تاریخي ھمت گماشت، از جملھ پردة مرگ ژنرال وولف، یعني  تصویر پرده
بھ پایان  ١٧٧١این تصویر در سال . بھ در آورده بود مونكالممردي كھ كانادا را از چنگ فرانسویان و 

ھاي معاصر را در  رسید، و دیدار آن موجب وحشت و رمیدن استادان آكادمي شد، زیرا ھنرمند چھره
تر اذعان كردند كھ یك نیم قاره  سالخوردهھاي باب روز ھمان زمان ترسیم كرده بود؛ ولي استادان  جامھ

  . ھاي شلوار پوش تابلو با تواضع و كرنش سرفرود آوردند ارزش آن را دارد كھ در برابر چھره) كانادا(

در نزدیكي بستن بھ دنیا آمده بود، بھ خاطر  ١٧٣٨امریكایي دیگري بھ نام جان سینگلتن كاپلي كھ در سال 
بھ  ١٧٧۵در سال . ك، سمیوئل ادمز و خانوادة كاپلي شھرتي بھ چنگ آوردترسیم تمثالھایي از جان ھنكو

بھ اوج شھرت و محبوبیت  ١٧٧٩لندن رفت و بزودي تا ترسیم تابلو مشھورش بھ نام مرگ چتم در سال 
ھاي تاریخي در سبك نئوكالسیك  رساني چھره این ھنرمند امریكایي براي آنكھ از بھ كمال مطلوب. رسید
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پرداخت كھ گر چھ استادان  ھایش را با واقعپردازي آمیختھ با شھامت و صراحتي مي ، پردهاجتناب ورزد
  .افتاد، در نقاشي انگلستان انقالبي پدید آورد آكادمي را ناخوشایند مي

آموزش در آكادمي سلطنتي توسط ھنرمند دیگري از اھالي زوریخ بھ نام یوھان ھاینریش فوسلي ادامھ 
رنلدز او را . فیوزلي در لندن مستقر گشت در بیست وسھ سالگي با نام ھنري ١٧۶۴وي در سال . یافت

وي شیفتة آن . تا براي مدت ھشت سال بھ ایتالیا برود و در آنجا بھ تحصیل ادامھ دھد) ١٧٧٠(تشویق كرد 
  ھاي تازه و ابتكاري بھ  بود كھ تخیالت خود را در زمینھ

الجرم، زماني كھ بھ لندن . اي كالسیك نتوانست او را اقناع كندجوالن درآورد؛ از این رو مدلھا و معیارھ
در . مشوش و ناآسوده ساخت) ١٧٨١(را با تابلو كابوس خود » زیبایان خفتھ«بازگشت، خاطر برخي از 

بیند دیوي زشت رو بھ او  دھد كھ در عالم رؤیا مي این تابلو، ھنرمند زن جوان و زیبارویي را نشان مي
رغم میل  فیوزلي علي.) یك كپیھ از این تابلو در اطاق كار زیگموند فروید آویزان بود(. شود نزدیك مي

خویش و مشرب آمیختھ با طنز و استھزایش، بھ استادي آكادمي سلطنتي برگزیده شد و در آنجا تعلیمات و 
  .موار ساختآوري ھنرمندان بھ رمانس و شیوة پیش از رافائلیان ھ سخنرانیھایش راه را براي تحول و روي

و جان ) ١٨١٠ – ١٧۵٨(ھاپنر  توان سرگذشت جان دشواري امرار معاش از راه ترسیم طبیعت را مي
ھاپنر كھ عاشق دورنماھا و چشم اندازھاي طبیعت بود تا زماني كھ . جستجو كرد) ١٨٢١ – ١٧۶٨(كروم 

روي آورد، كارش رونق  بھ این عشق خود پایبند ماند، گرسنگي كشید؛ و فقط آن زماني كھ بھ صورتسازي
گرفت و در این كار تا آن حد پیش رفت كھ از نظر میزان دستمزد و شخصیتھایي كھ در كارگاھش برابر 

نلسن از جملھ كساني بود كھ در . نشستند تا تصویرشان را بنگارد، رقیب و ھمتاي الرنس شد او مي
معي از لردان دیگر كھ چندان سرشناس ولینگتن و والتر سكات نیز چنین كردند، و نیز ج. برابرش نشست

كروم در شھر زادگاھش، . جیمز اكنون با میراث ھاپنر از غنایي فراوان برخوردار است    كاخ سنت. نبودند
مدتي بھ عنوان نقشنگار . وسھ سال عمر خویش در آنجا بود  ناریچ، باقي ماند و تقریبًا در سراسر پنجاه

شد، بھ مطالعة نقاشیھاي ھابما و دیگر استادان ھلند پرداخت و از آنان ھا بھ كار مشغول  تابلوھاي مغازه
چون فقیرتر از . ھاي عادي و سادة زندگي روزانة مردم را عزیز بداند و قدر بشناسد آموخت چگونھ صحنھ

ھم در . كرد ھایش را در مناظر روستایي ناریچ جستجو مي آن بود كھ از عھدة سفر برآید، موضوع پرده
زار كنام موشھا  اندازي را یافت كھ آن را در زیباترین پردة دورنماي خویش تحت عنوان خلنگ شمآنجا چ

  . ھنر و فلسفھ بھ چیزي برتر نیاز نداشتند. جاوداني ساخت

نیز ھمان راه لذتبخش صورتسازي را دنبال كرد، او كھ فرزند یك ) ١٨٣٠ – ١٧۶٩(الرنس  سرتامس
مسلمًا . موزش كافي برخوردار شود یا در ھنرآموزي فرصتي دلخواه بیابددار بود نتوانست از آ مسافرخانھ

یافتند كھ بدون برخورداري از مكتب  استادان آكادمي سلطنتي از اینكھ خود را در برابر چنین آدمي مي
دیدند چگونھ ضوابط مورد  نمودند، زیرا مي دست گشتھ بود، چندان خوشدل نمي چنان چیره واستاد، آن
محض آنكھ تصویر یا  بھ: الرنس، استعداد و فراستي خداداد داشت. ن نادیده انگاشتھ شده استاحترامشا

بھ ھنگام كودكي، در بریستول، با مداد و  -درنگ آن را روي كاغذ بیاورد توانست بي دید مي اي را مي چھره
اول بار بھ نقاشي با كھ بھ لندن آمده بود براي  ١٧٨۶در جواني، در شھر باث، با مداد رنگي؛ و در سال 

  شاید بھ . روغن پرداخت رنگ

درآن زمان كھ بیست سال بیشتر نداشت، بھ او مأموریت داده شد بھ كاخ وینزر برود و تمثال . او گشوده شد
اي نیكو برخوردار نبود ولي نقاش جوان چنان با تدبیر و  ھ از چھرهملك. را ترسیم كند سوفیاملكھ شارلت 

ودوسالگي بھ عنوان عضو وابستة آكادمي سلطنتي  فراست از وي تصویري زیبا پدید آورد كھ در بیست
در آن . وپنج سالگي رسید عضویت پیوستھ و دایمي او در آكادمي مسجل بود منصوب شد، و وقتي بھ بیست

آمدند تا فرصت نشستن در  ز سرشناسان و بزرگزادگان با یكدیگر از در رقابت در ميزمان صدھا نفر ا
از پذیرفتن اندرز . موي ھنرمند جوان مفتخر و شاد شوند كارگاه وي را بیابند و بھ داشتن تمثالي اثر قلم

امتناع كرامول مبني بر اینكھ گندمھ یا زگیل و چاه زنخدان چھرة اشخاص را در تابلوھایش نشان دھد 
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آمد و صاحب تصویر در اعطاي پاداش و دستمزد  ورزید، زیرا از كشیدن زگیل تصویري جالب پدید نمي
نشست تا تصویرش را  الرنس، چھرة ھركس را كھ در برابرش مي. گشت دستخوش تأمل و مالل مي

رگاه موضوع كردند؛ و ھ كرد و آنان نیز طبعًا اعتراضي نمي بپردازد مطبوعتر از آنچھ بود ترسیم مي
تابلویش صورت بانویي بود كھ از حسن خداداد نصیب چنداني نداشت، ھنرمند با ظرافت و ھوشیاري 

كرد؛ بدین ترتیب كھ چھره و اندام آن بانو را با پارچة بسیار لطیف نازكي  خاصي آن كمبود را جبران مي
بخشید؛ و از  حالت بھ او مي وشكشید و چشماني جذاب و خ پوشانید، برایش دستھاي مقبول و قشنگي مي مي

سازد اثري نفیس و مقبول  نشانید تا صورتي كھ مي ھمھ مھمتر، آنكھ آن بانو را در حالتي بسیار جالب مي
از  ١٨١۵یك نمونھ از كارھاي جالب وي، چھرة جذاب و گیرایي است كھ در سال . ازآب در آید

بخش گالري ھانتینگتن است، نقاش  اكنون زینت گاھي، نظیر تابلوي پینكي كھ. السلطنھ ترسیم كرد نایب
ولي در تمثالھایي كھ . اي دلپذیر از بوالھوسیھا و تلون خاطر خود را بھ تماشاچیان بنماید شد جلوه موفق مي

شویم كھ ھنرمند نتوانستھ است آن منش نیرومند و جذابي را كھ  از مردھا ترسیم كرده است متوجھ مي
بھ ھر حال الرنس، . بخشید، بیافریند یافت یا خود بھ آنان مي لوھایش ميرنلدز در اشخاص موضوع تاب

. ثروت زیادي بھ چنگ آورد و آن را سخاوتمندانھ بخشید؛ در دوران عمر خود از محبوبیت برخوردار بود
  .اش تا كلیساي سنت پول با تشریفات با شكوھي بھ عمل آمد وقتي ھم كھ درگذشت، مراسم تشییع جنازه

اندازھا و دورنماھا اصرار ورزید و پیگیري نشان داد و در  در ترسیم چشم) ١٨٣٧ -١٧٧۶(ستبل كان جان
پدرش آسیاباني اھل . نتیجھ از استطاعتي برخوردار نشد و نتوانست قبل از چھلسالگي ھمسر اختیار كند
حاضر شد نگریست و  ساسكس بود بھ استعداد و عالقة پسرش براي طراحي و نقاشي بھ دیدة اغماض مي

  : ھزینة دو سال تحصیل وي را در لندن تقبل كند

در ساعات فراغت ھمچنان بھ . بھ ساسكس بازگشت و در آسیاب پدرش بھ كار مشغول شد. باقي بماند
چند نمونھ از كارھایش را براي آكادمي سلطنتي فرستاد و در نتیجھ بھ او پیشنھاد كردند . پرداخت نقاشي مي

بار دیگر بھ لندن بازگشت در حالي كھ از كمك  ١٧٩٩بدین ترتیب در سال . ا شودوارد مدرسة نقاشي آنج
یكي از نقاشان . كرد مالي والدینش برخوردار بود و بنجمین وست، رئیس آكادمي سلطنتي، او را تشویق مي

  .گیرا و مقبولي از او ترسیم كرد ھمكارش، بھ نام ریچارد رنگل، در ھمان سال تمثال

تبل آثار وردزورث را كھ ضمن آن از زیبایي و شكوه مناظر پیرامون دریاچة ویندرمیر كانس شاید جان
، بھ سیر و ١٨٠۶در سال . یافت اي بیان داشتھ بود خوانده بود زیرا او نیز خدا را در ھر برگي مي شمھ

ه در ابر سیاحتي در منطقة دریاچھ سرگرم شد ودر ھمانجا بود كھ بھ مطالعھ در منظرة كوھستانھاي پوشید
وقتي بھ لندن بازگشت عزم خود را جزم كرده . و مھ و مزارع شاداب در زیر باران ریز و آرام پرداخت

گفت امیدوار  اندازھا و دورنماھایش مي دربارة چشم. بود كھ زندگي خود را وقف نقاشي مناظر طبیعت كند
شتابان وجودي جاوداني و آرام و مالیم گذران و  یك لحظة كوتاه را در زمان«است بتواند در ھر یك از آنھا 

كرد كھ ھزینة غذا و مسكن وي را تأمین  در این حیص و بیص گاه بھ گاه سفارشھایي دریافت مي» .بخشد
 - ، سرانجام نخستین تابلو خود را كھ چون شاھكاري مسلم تلقي گشت پدید آورد١٨١١در سال . ساخت مي

  .داد از ناحیة اسكس را در آفتاب نیمروز نشان مي اندازي وسیع یعني تابلو درة ددھام كھ چشم

دخترك نگاھھاي عاشقانة . كانستبل عاشق و دلباختة دختري بھ نام ماریا بیكل شد ظاھرًا در ھمان سال، جان
ھنرمند را با شوق و رغبت پاسخ داد ولي پدرش او را از سرفرود آوردن در برابر مردي كھ درآمدش آن 

فقط پنج سال بعد وقتي كھ پدر كانستبل در گذشت و براي او میراثي باقي . تچنان كم بود برحذر داش
كانستبل موفق شد . این بار پدر دختر رضایت داد. گذاشت، او توانست در خواستگاري خود اصرار ورزد

عروس دلخواه خویش را كھ با صرف مال ستانده بود بھ ھمراه خویش ببرد و درھمان زمان صورتي از 
از آن پس، . لندن است» تیت گالري«ھاي  ش بپردازد كھ اكنون روشني بخش یكي از غرفھھمسر محبوب

اندازھا و دورنماھایي پرداخت كھ در تاریخ نقاشي انگلستان  ترین چشم كانستبل بھ آفرینش زیباترین و نفیس
وي با دقت و  رسد ولي تابلوھاي كانستبل از نظرشور و ھیجان بھ پاي آثار ترنر نمي. بھ وجود آمده است

دھد، آرامش و خرمي و غناي روستاھاي  اي كھ ھر برگ را مورد تفقد قرار مي كاري عاشقانھ ریزه
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در آن دوران خوش و قرین . كند انگلستان را جاودان ساختھ است، و این حالت را بھ ذھن بیننده القا مي
، گاري یونجھ )١٨١٩(، اسب سفید )١٨١٧(آسیاب فلتفرد : باكامیابي، كانستبل یكایك تابلوھاي مشھور خود

. را بھ آكادمي سلطنتي عرضھ داشت) ١٨٢۶(و مزرعة گندم ) ١٨٢٣(، كلیساي جامع سالزبري )١٨٢١(
  . انگیخت ھریك از آن تابلوھا شاھكاري بود كھ البتھ در آن زمان تحسین زیادي در استادان آكادمي بر نمي

   

  

  لي، لندنگالري م) ١٨٢۴(گاري یونجھ : جان كانستبل

، تابلو ١٨٢۵، كانستبل تابلو گاري یونجھ را بمحل نمایش در سالن پاریس فرستاد و در سال ١٨٢۴در سال 
ھر یك از این تابلوھا موفق بھ دریافت مدال طال شد و منتقدان . اسب سفید را در شھر لیل بھ تماشا گذارد

لطنتي در لندن، كھ در این میان ناگھان از آكادمي س. فرانسوي كانستبل را بھ عنوان استادي مسلم ستودند
  .بھ عضویت دائمي پذیرفت ١٨٢٩خواب غفلت بیدار شده بود، سرانجام استاد را در سال 

افتخار و پیروزي دیرتراز آن بھ شراغش آمد كھ بتواند از آن لذتي ببرد، زیرا در ھمان سال ھمسرش كھ 
شاق ھواي دودآلود لندن بیماریش تشدید یافتھ بود، مبتال بھ بیماري سل بود و احتماال در نتیجة استن

اي در دره و پل واترلو پدید آورد  كانستبل بھ خلق شاھكارھایش ادامھ داد و آثاري از قبیل مزرعھ. درگذشت
در ھمة آثار این دوره، یعني دورة بعد از فقدان ھمسرش، رنگي پایا از غم و افسردگي نمودار   ولي تقریبًا

جامة سوگواري در مرگ ھمسرش را ھمچنان برتن داشت و سرانجام بھ مرگ ناگھاني كانستبل . است
  .درگذشت
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IV - ١٨۵١-١٧٧۵: ترنر   

عشق نافرجام و  جو یا یك داد یك منتقد ستیزه جوزف ملرد ویلیام ترنر چندان مغرور بود كھ ھرگز اجازه نمي
  .و چرا دستخوش تزلزل یا توقف سازد چون بھ ناكامي انجامیده، سیر او را بھ جانب مرحلة استادي بي

 .بودبھ دنیا آمد و از این نظر احتماال در روز و ماه تولد با شكسپیر شریك  ١٧٧۵آوریل  ٢٣وي در تاریخ 
توانست  ن، پشت كاونت گاردن بود، جایي كھ اصال نمياش واقع در میدن لی پدرش آرایشگري بود كھ مغازه

بر طبق آنچھ یكي از . اندازھا و دورنماھاي بدیع مناسب باشد براي رشد یك ھنرمند آفرینندة چشم
بود پوشیده از گل و الي و محل » گردنة تاریكي«لین  نویسان اولیة ترنر نوشتھ است، خیابان میدن زندگینامھ

در . آزرد یة پرسرو صدا، كھ درفضاي آن بانگ فروشندگان پیوستھ گوش را ميعبور و مرور وسائط نقل
قرار داشت كھ » سرداب شراب سیب«اي بھ نام آن سوي خیابان، روبھ روي مغازة سلماني، میخانھ

بر آنچھ گفتھ شد، این نكتھ را نیز باید افزود كھ ویلیام بزودي . خواندند مشتریان آن آوازھاي گوشخراشي مي
اما طبیعت و مقتضیات جبران كردند و بھ . رش را از دست داد و شاھد ابتالي مادرش بھ جنون شدخواھ

اي استوار، مغزي واقعپرداز، و اعتماد بھ نفسي تزلزل ناپذیر دادند، و  اي نیرومند و اراده پسرك كالبد و بنیھ
بر بحرانھا، منتقدان و ھمة این نكات مثبت دست بھ دست ھم داد و مدت ھفتادوشش سال او را در برا

  . جرثومة بیماریھا سر پا نگاه داشت

ویلیام را . آمد چندان جور در نمي» لین میدن«پدر در وجود پسر استعدادي یافت كھ با محیط كار خودش و 
در دھسالگي پیش یكي از عموھایش در برنتوود واقع در ناحیة میدلسكس فرستاد تا در آنجا بھ مدرسھ 

ل، ویلیام طرحھایي پدیدآورد كھ پدرش بانھایت سرفرازي آنھا را بر در و دیوار دكة ظرف دو سا. برود
كشیشي  یكي از مشتریان سلماني كھ در كسوت. سلماني خود آویخت و براي فروش بھ مشتریان عرضھ كرد

چیزي . بود خرید برخي از آن طراحیھا را بھ یكي از دوستانش كھ با آكادمي سروكار داشت توصیھ كرد
. اي از استعداد دارد نگذشت كھ از ویلیام دعوت بھ عمل آمد در آكادمي حاضر شود و نشان دھد چھ مایھ

نتیجة كارش آن قدر خوب بود كھ در چھاردھسالگي بھ عنوان یكي از ھنرآموزان آكادمي پذیرفتھ شد، و 
  .دسال بعد بھ او اجازه دادند یكي از تابلوھاي آبرنگش را در نمایشگاه عرضھ دار

مشق خود را زیر بغل  ھر بار دفتر طراحیھاي سیاه ١٧٩٢تا  ١٧٨٩در دورة تعطیالت، در طي سالھاي 
در این سیرو سیاحت دشت ودمن، گذارش بھ . پرداخت زد و بھ گشت وگذار در شھرھا و روستاھا مي مي

دریا بود كھ چشمان آكسفرد، بریستول و ویلز افتاد و ره آورد این سفرھا، طرحھایي از زمین، خورشید و 
پرداخت؛ و این طرحھا ھم  یافت و دستھاي چابكش بر صفحة كاغذ مي مشتاق و كنجكاو ھنرمند نوجوان مي
فروخت،  ھا مي در نوزدھسالگي نقاشیھا و طرحھاي خود را بھ مجلھ. اكنون در موزة بریتانیا محفوظ است

ًا در نمایشگاه آكادمي بھ معرض تماشا ھایش را مرتب و در بیست ویك سالگي آغاز بدان كرد كھ پرده
در بیست وچھار سالگي بھ عنوان عضو وابستھ و در بیست وھفت سالگي بھ عنوان عضو پیوستھ . بگذارد

چون موفق شد از راه فروش تابلوھایش استقالل مالي پیدا كند در سال . و دایمي، آكادمي برگزیده شد
جا بود كھ پدرش بھ وي پیوست  ه وسیعي گشود و در ھمینخیابان ھرلي لندن كارگا ۶۴، در شمارة ١٨٠٠

چون ھنرمند تمایلي بھ ازدواج نشان . تا در خدمتش باشد و سمت عامل فروش آثارش را برعھده گیرد
داد، دوستي پدر وپسر بھ وضع خوشي ادامھ یافت، ترنر از نظر بدني و چھره چندان جذاب نبود و از  نمي

او مردي مجذوب ھنر خویشتن بود، و جز بھ ھنرش بھ . نیز نصیبي نداشت حسن رفتار و برخورد دلپذیر
تقریبًا درمدت نیم قرن بر میدان ھنر انگلستان تسلط و فرمانروایي داشت و با . اندیشید ھیچ چیز دیگر نمي

كمال و درخشندگي ھنرش، ھم از نظر كمي و ھم از نظر كیفي، ھر گونھ رقابت از جانب ھمگنان را 
  .ساخت ياثر م بي

اند با تقسیم كردن دورة خالقیت وي بھ سھ دوره، كار خود را آسان  آنان كھ زندگینامة وي را نوشتھ
داد ولي آن  ترنر بھ موضوعھاي تاریخي عالقھ نشان مي) ١٨٢٠ – ١٧٨٧(در دورة نخستین . اند ساختھ
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یكي از چھار تن  ، او١٧٩٩در سال . موضوعھا را بدل بھ مطالعھ در احوال خورشید و دریا كرد
ھنرمنداني بود كھ در نمایشگاه آكادمي، نابودي نیروي دریایي ناپلئون را در خلیج ابوقیر بھ دست نلسن بر 

  براي نخستین  ١٨٠٢در سال . اي مجسم ساختھ و آن پیروزي را جشن گرفتھ بودند پرده

ترنر و تني چند از دیگر . دناخدا دریافت امواج سھمگینتر از آنست كھ وي بتواند در ساحل پھلو بگیر
درنگ  وقتي ترنر پایش بھ خشكي رسید بي. مسافران موفق شدند با كرجي پارویي خود را بھ ساحل برسانند

كرد بر  اش را در آورده و منظرة كشتي را كھ با امواج و طوفان دریا دست وپنجھ نرم مي دفترچة طراحي
اسكلة كالھ در لندن بھ معرض تماشا گذارد و در آن پرده، اي عظیم بھ نام  سال بعد پرده. صفحة كاغذ سپرد

ھمة شوق خود را براي نشان دادن ابرھاي تیره، دریاي خشمگین و مردان شجاعي كھ با طوفان دست بھ 
از فرانسھ با شتاب عازم سویس شد تا در آنجا . گریبان بودند بھ نیكوترین وجھي مجال تجلي بخشید

دفترچة طرحھاي وي . ستانھایي كھ با آسمان در ستیز بودند فراھم آوردچھارصد طرح و نقاشي از كوھ
  .شد حافظة دومش محسوب مي

اند از اینكھ وي رنگھا را خیلي  وقتي بھ لندن بازگشت، متوجھ شد كھ منتقدان آكادمي زبان بھ شكایت گشوده
ھاي مقبول و سالم را نادیده  نشاند؛ در تركیبات رنگ ھمة سابقھ پروا و درھم و برھم بر پرده مي غلیظ، بي

ھایش معیارھایي را كھ جاشوا رنلدز فقید در مورد پیروي از استادان كھن و رعایت  انگارد؛ و شیوه مي
داشت ولي از  ترنر خاطرة دیكتاتور مھربان آكادمي را گرامي مي. گذارد آموخت زیرپا مي قواعدسنتي مي

از این زمان بھ بعد در عالم ھنر، صداي ترنر بھ عنوان . كرد داد اطاعت مي آنچھ ذوق و سیرتش فرمان مي
صریحترین و روشنترین آواي طغیان رمانتیك علیھ موضوعھایي كھ سالھا مورد احترام بود، علیھ قواعد 

با بھ نمایش گذاردن . سازي تجربھ وتخیل از طریق تشبث بھ سنت و واقعیت، شناختھ شد منسوخ، علیھ خفھ
این پرده، تجسم . در كارگاه خود، بھ منتقدانش پاسخ گفت ١٨٠۴شكستگان بھ سال  اي بھ نام كشتي پرده

سال بعد، با جاویدان . پردة مزبور مورد تحسین فراوان واقع شد. بیرحمانة تسلط طبیعت بر انسان بود
كردن پیروزي نلسن در ترافالگار در یكي از شاھكارھایش، مھر مردم انگلستان را بھ سوي خود 

این پرده، مجموعة درھم برھمي از كشتیھا، عناصر طبیعت و انسان بود؛ راستي را كھ صحنة . تبرانگیخ
با ھمة این احوال، منتقدان حیرتي را كھ برھمگان از دیدار آن . واقعي آن جنگ معروف نیز جز این نبود

دیده نمیشد؛ حتي ترنر ھمھ رنگ بود و در تابلوھایش از خط نشاني : بود بھ زبان آوردند پرده دست داده
رسید كھ بدون شكل خاصي بر روي پرده پاشیده شده بود، ولي در ھمان   ھمان رنگ نیز چنان بھ نظر مي

ھاي ترنر  حال، ھمان رنگ بھ ظاھر پاشیده شده، موضوعي را پدید آورده بود؛ بناھا و انسانھا در پرده
اھمیت بودن را بھ ذھن  معني و بي رنگ، بي ھاي نمودند و لكھ ھاي رنگین بھ حالتي مبھم و نامشخص مي تكھ

ساخت چنانكھ گفتي ھنرمند در چنگال این واقعیت كھ انسان در برابر طبیعت خشم آلود، بیچاره  متبادر مي
خورد، از جملھ در  البتھ استثناھاي دلپذیري در این میان بھ چشم مي. و وامانده است، گرفتار و مجذوب بود

بھ نظر ) ١٨١٢(ولي در تابلوي ھانیبال درحال عبور از آلپ ) ١٨٠٧(ان مھ تابلو خورشید طالع از می
  گري و تجلي شھامت انساني، در  رسد كھ ھمة جلوه مي

آیا این ھنرمند وحشي، خصم نوع . پیچد، نا پدید گشتھ است از بیم و ھراس درھم مي  سرسربازان قوز كرده
  بشر بود؟ 

مویش را با نیرومندي و  بھ دل راه دھد بھ راه خود رفت وقلم ترنر بدون آنكھ از غوغاي مدعیان ھراسي
نمود كھ مصمم بود انسان و زندگي را از عرصة زمین بروبد و چیزي  ذوق بھ جوالن واداشت؛ و چنان مي

او موجودي بیزار از انسان نبود زیرا . برجاي نگذارد جز آفتاب و ابرھا و كوھستانھاي خشمگین و طوفاني
الرنس برقرار ساخت  و دوستیابي داشت و دوستي آرام و آمیختھ با صمیمیتي با سرتامسقدرت مھرورزي 

ولي جز براي نبوغ، براي ھیچ چیز دیگر از جملھ . شد كھ در عرصة عمل و نظر مخالف وي محسوب مي
. شد گاه دستخوش توھم و اغفال نمي اشراف و نجیبزادگان احترامي قائل نبود، و دربارة تودة مردم نیز ھیچ

اگر تنھا باشي، ھمھ «كرد كھ  نظیر لئوناردوداوینچي احساس مي.داشت و خلوت خویش را دوست مي
خداي او . ایمان متكي بھ یقیني بھ ھیچ دنیاي فراتر از دنیاي مشھود و ملموس نداشت» .خودخواھي بود
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ردزورث خرد و زیبایي كرد، ولي نھ اینكھ، مانند و طبیعت بود و او بھ شیوة خویش این خدا را ستایش مي
دانست كھ این قھر و قدرت طبیعت روزي خود  او مي. ستود او را بستاید بلكھ خودسري و قدرت آن را مي

او را نیز مقھور و درخود غرق خواھد ساخت، و بھ طور كلي با انسان نیز، وقتي زمانش برسد، رفتاري 
شوقھ داشت، ولي سروكار داشتن با آنھا را جزو یكي دو مع. چندان پایبند اخالق نبود. جز آن نخواھد داشت

چند . داشت گونھ تظاھر و سرو صدایي در این باب روا نمي كرد و ھیچ زندگي خصوصي خویش تلقي مي
درنگ  بي: راسكین افتاد طرح شھواني از اندام برھنة زنان تھیھ كرد، و این طرحھا، وقتي بھ دست جان

او . ستاند، و سرانجام ثروتي بر جاي گذاشت ، دستمزدھاي گران ميداشت ترنر پول را دوست مي. نابود شد
  .نظیر یك قطعھ الماس تراش نخورده، موجودي منزوي بود

. شود با سفري كھ در جستجوي آفتاب روانة ایتالیا شد آغاز مي) ١٨٣٣ – ١٨٢٠(دورة میاني خالقیت وي 
رداخت و ھنگامي كھ بھ لندن بازگشت، ماه كھ در آن سفر گذرانید یكھزار وپانصد طرح پ در مدت شش

برخي از آن طرحھا را بھ صورت آزمایشھاي جدیدي در استفاده از رنگ، نور و سایھ بھ كار برد، نظیر 
بار دیگر گذارش بھ فرانسھ افتاد . گویند ھا با بیننده سخن مي كھ در آن حتي سایھ) ١٨٢٣(تابلو خلیج بائیا

بھ گشت  ١٨٢۶ -١٨٢۵ظرف سالھاي . ي از رودخانة سن پدید آوردو در آنجا آبرنگھاي درخشان) ١٨٢١(
و گذار در بلژیك و ھلند پرداخت و طرحھایي از آن سفرھا بھ ارمغان آورد كھ برخي از آنھا بدل بھ 

در نیویورك » فریك«تابلوھاي نقاشي شد، از جملھ تابلوھاي كولوني ودیپ كھ در حال حاضر در مجموعة 
نوازي لرد اگرمنت در امالك وي در  گاه بھ گاه از مھمان ١٨٣٠ي نخستین دھة در سالھا. مضبوط است
ساخت،  البتھ در آنجا ھم كھ بود خود را در كارھاي خویش مغروق و سرگرم مي. شد مند مي پتورث بھره

  ولي با ترسیم پردة موسوم بھ دریاچھ در غروب آفتاب، بھ میزبان خویش فرصت 

  .جاویدان ماندن بخشید

ترنر خود را بیش از پیش تسلیم اغوا و ) ١٨۴۵ - ١٨٣۴(ورة سوم یا دورة آخرین خالقیت و باروري در د
فریبایي نور ساخت بدان سان كھ اشیاء قابل فھم و شناختھ شدن در تابلوھایش تقریبًا از بین رفت و آنچھ 

گاه بھ گاه . یھ بودآمیز و سرشار از شیفتگي در احوال رنگ، تشعشع، و سا برجاي ماند بررسیھاي جذبھ
داد كھ بعضي از اشیاء مشخص و آشنا نیز در صحنة تابلوھایش نقشي برعھده گیرند، از جملھ در  مجال مي

موضوع این تابلو از كار افتادگي ) ١٨٣٩. (شود تابلو تمرر جنگجو بھ آخرین لنگرگاھش كشانیده مي
تابلو دیگري بھ نام باران، بخاروسرعت  در. كشتیي بود كھ در پیكارھاي دریایي متعدد شركت كرده بود

وقتي . دارد شود كھ شروع قرن اسبھاي آھنین را اعالم مي فرازي نشان داده مي لوكوموتیو گردن) ١٨۴۴(
اي نزدیك بھ محل سانحھ  دستخوش حریق شد، ترنر در گوشھ ١٨٣۴بناي پارلمنت انگلستان در سال 

زماني دیگر، وقتي از ھاریچ . ن منظره تھیھ كرد فراھم آوردنشست و طرحھایي براي تابلویي كھ بعدًا از آ
. واري از زوزة باد و بوران برف دست بھ گریبان شد كرد، كشتي حامل وي با غوغاي دیوانھ عبور مي

داشت  ھنرمند سالخورده چھار ساعت تمام خود را بر عرشة كشتي در معرض تازیانة امواج و باد برپا نگھ
اندكي بعد، وقتي . دارد زا را در مغزش رسوخ دھد و ثابت نگاه خاطرة آن صحنة وحشتتا بتواند دقایق پرم

فرصتي یافت، آنچھ را از آن ھمھ درھم برھمي و غوغا بھ خاطره سپرده بود در تابلویي بھ نام كوالك برف 
بھ عنوان آخرین  ١٨۴٣سپس در سال ). ١٨۴٢(مویي خشمگین جاویدان ساخت  با رنگ سپید و با قلم

  .كند را بھ وجود آورد پیروزي، تابلو خورشید ونیز در دریا غروب مي

اي از انتقادھاي محكوم سازنده تیره شد؛ در ھمین حال، سخنان  سالھاي پایاني عمرش با انبوه فزاینده
آمیز یك استاد انگلیسي چون سرود پیروزي بھ صدا در آمد و از خشونت و غوغاي آن انتقادھا بسي  تحسین
كف صابون و «ارزش انگاشت و از آن بھ عنوان  كي از منتقدان تابلو كوالك برف را كامال بيی. كاست

: منتقد دیگري دوران آخرین خالقیت و باروري ھنرمند را با این سخنان توصیف كرد. یاد كرد» دوغاب
از مجلة معروف پانچ نیز عنواني طنزآمیز براي معرفي ھر یك . »پروا یك چشم بیمار و دستي بي«

طوفاني از باد سموم برفراز گردابي منشعب از گرداب مرگ در نروژ، با یك «: تابلوھاي ترنر بھ كار برد
رسید كھ، پس از نیم قرن  چنین بھ نظر مي» كشتي دستخوش حریق، یك خسوف و تأثیر رنگین كمان مھتاب
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ة ناشي از ذوق ھا، در نتیجة قضاوت بیرحمان رنج و پیگیري، آن مجموعة عالي و درخشان پرده
  .مھري و تحقیر قرار گیرد رفت كھ مورد بي كاران، مي محافظھ

جان راسكین، كھ در آن زمان بیست وچھارسالھ بود، نخستین مجلد از كتاب نقاشان  ١٨۴٣آنگاه در ماه مھ 
جدید را انتشار داد و در صفحات آن، كھ سراسر حاكي از شوق و صراحت بود، در باب تفوق ویلیام ترنر 

  بر كلیة نقاشان منظره 

ھاي ترنر بھ عنوان گزارشي از تجلیات طبیعت و دنیاي خارج ھمواره  در این باره سخن رفتھ بود كھ پرده
دید مؤلف او را واالتر از كلودلورن،  ترنر از اینكھ در آن كتاب مي. با درستي و صحت كامل قرین است

خاطر نگشت، ولي ھمچنان كھ بھ  بود، رنجیده یعني استادي انگاشتھ بود كھ در جواني الھامبخش وي
آمیزدر نھایت بھ  داد، برایش این سؤال پیش آمد كھ آیا آن ستایش اغراق خواندن صفحات آن كتاب ادامھ مي

منتقدان نثرراسكین را ستودند ولي : شود؟ در عمل، پس از چندي ھمین وضع پیش آمد زیان وي تمام نمي
دادند، و بھ او خاطر نشان ساختند كھ بھتر است نظر متوازنتري اتخاذ قضاوت وي را مورد تردید قرار 

در ھریك از مجلدات بعدي اثرش باز . البتھ راسكین كسي نبود كھ با این انتقادھا از میدان بھ در رود. كند
بھ دفاع و تفسیر آثار ترنر ھمت گماشت تا سرانجام نزدیك بھ یك سوم از دوھزار صفحھ مجلدات پنجگانة 

سرانجام راسكین در مبارزة خویش پیروز شد و عمرش . قاشان جدید با معرفي و ستایش از ترنر پرشدن
اش بھ عنوان یكي از صاحبان قدرت  قدر وفا كرد تا شاھد آن باشد كھ ھنرمند معبود و مورد عالقھ آن

  .خالقیت در گسترش ھنرجدید، از تحسین و تمجید ھمگان برخوردار گردد

در . پول بھ خاك سپرده شد درگذشت و در كلیساي سنت ١٨۵١دسامبر  ١٩نر در تاریخ در این اثنا تر
این مجموعھ شامل سیصد پردة رنگ . ھایش را بھ ملت انگلستان بخشید اش، مجموعة پرده وصیتنامھ

لیره از ثروت برجاي  ١۴٠‘٠٠٠ضمنًا مبلغ . شد ھزار طرح مي روغن، سیصدپردة آبرنگ و نوزده
و بستگان (ھ عنوان سرمایة بنیادي قرار داد تا از آن محل بھ ھنرمندان نیازمند كمك شود اش را ب مانده

ترنر، حكم ابطال این قسمت از وصیتنامھ را از دادگاه گرفتند و آن پول را بین خودشان و وكالي مدافع 
  .)تقسیم كردند

ن عصري كھ تامس یانگ در ھما. شاید واالترین میراث ترنر كشف وي در بھ تصویر كشیدن نور باشد
كوشید تا نظریة خویش را در باب نور در قالب فرمولھاي ریاضي بیان كند، ترنر بر سراسر پھنة  مي

نور : بخش و ھمچنین آبرنگھایي گسترانید كھ این پیام را بھ ھمراه داشتند اروپا نقاشیھاي درخشان و روشني
اشكال، رنگھا، تركیبات، و تأثیرات متنوع تجلي ھم شيء و ھم وسیلھ است و شایستگي آن را دارد كھ بھ 

این ھمان نھضت امپرسیونیسم بود كھ قبل از روي كار آمدن نقاشان امپرسیونیست . گري كند یابد و جلوه
از لندن دیدار كردند، برخي از تصاویر  ١٨٧٠گرفت و احتماال مانھ و پیسارو ھنگامي كھ در  شكل مي

ھفت سال بعد از آن، دگا، مونھ، پیسارو و رنوار . و تحسین كرده باشند العاده و غني ترنر را دیده فوق
در مطالعات خود دربارة «: اي بھ یك فروشندة آثار ھنري در لندن فرستادند كھ ضمن آن نگاشتھ بودند نامھ

ترنر اند كھ ھنرمند بزرگي از مكتب استادان انگلیسي، یعني  پدیدة گریزپاي نور، این نكتھ را فراموش نكرده
  .»نامدار از فضل تقدم برخوردار بوده است

   فصل ھجدھم

  

  علوم در انگلستان
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I  -  گذرگاھھاي ترقي  

نمود كھ انگلستان كھ در انتقال از مرحلة كشاورزي بھ مرحلة صنعتي پیشقدم شده بود بھ آن  طبیعي مي
و . ھ فرانسویھا واگذاردداشت، و علوم نظري را ب علومي روي آورد كھ امكانات علمي بھ انسان عرضھ مي

رفت فیلسوفان انگلیسي این عصر، یعني برك، مالتوس، گادوین، بنتم وپین، مرداني اھل دنیا  نیز انتظار مي
ھاي خود با مسائل زندة مربوط بھ اخالق،  مند بھ مسائل این جھاني از كار درآیند؛ در اندیشھ و عالقھ

نند؛ و پرواز اندیشھ در قلمرو منطق، ماوراءالطبیعھ و مذھب، جمعیت، انقالب و حكومت سرو كار پیدا ك
  .شناسي ذھن را بھ پروفسورھاي آلماني واگذارند پدیده

بنیان گذارده شده بود اعالم داشت كھ  ١۶۶٠كھ در سال » انجمن سلطنتي لندن براي توسعة دانش طبیعي«
اما این » .تشویق كند وتوسعھ دھدریاضي را   - دارالعلمي برپا سازد تا آموزش تجربي فیزیك «قصد دارد 

آموزان دبیرستان در  دارالعلم بھ صورت یك دانشسراي تربیت معلمان دورة متوسطھ جھت تعلیم دانش
وپنج  ھاي علوم در نیامد؛ بلكھ بھ نحوي توسعھ یافت كھ بھ صورت باشگاه محدودي با عضویت پنجاه رشتھ

آمدند تا با یكدیگر بھ  دانشمندان گاه بھ گاه دور ھم گرد مي این گروه پنجاه وپنج نفري. آقاي دانشمند درآمد
اي شامل كتابھاي علمي و فلسفي گردآورند؛ جلساتي ترتیب دھند كھ در آن  مشورت بیشینند؛ كتابخانھ

مندان خاصي گرد آیند؛ بھ سخنرانیھاي علمي گوش دھند و شاھد تجربیات علمي باشند؛ بھ كساني كھ  عالقھ
تلف علمي بھ كشف یا نكتة بدیعي دست یافتھ باشند، مدال افتخار را عطا كنند؛ وگاه گاه یك ھاي مخ در رشتھ

علومي كھ  - شد ھنوز علوم را شامل مي» فلسفھ«. شماره از مجلة رساالت و افاضات فلسفي انتشار دھند
ي كمي و شكفتند؛ علومي كھ بتدریج در قلمرو خود فرمولساز زدند و مي یكایك از كنار آن جوانھ مي

  انجمن . ساختند ھاي قابل رسیدگي راجایگزین منطق و اصول نظري مي تجربھ

، قسمتھاي وسیع و مجللي را ١٧٨٠دولت در سال . آورد كرد وبھ مرحلة اجرا در مي مختلفي را تنظیم مي
در آنجا مستقر بود و  ١٨۵٧انجمن تا سال . در عمارت سامرست ھاوس بھ انجمن سلطنتي اختصاص داد

. آن سال بھ عمارت فعلي خود واقع در برلینگتن ھاوس واقع در محلة پیكادلي، نقل مكان كرد در
ریاست این انجمن را برعھده داشت، قسمت اعظم ثروت  ١٨٢٠تا  ١٧٧٨بنكس، كھ از سال  سرجوزف

  .شخصي خویش را در راه ترویج وتوسعة علوم و حمایت وتشویق از دانشمندان مصروف ساخت

رسید ولي ھدف از تأسیس آن، توسعة بیشتر  كھ از نظر شھرت بھ پاي انجمن سلطنتي نمي مؤسسة دیگري
رامفرد   توسط كنت ١٨٠٠این مؤسسھ در سال . نام داشت» مؤسسة سلطنتي لندن«آموزش علوم بود، 

از طریق دایر ساختن دروس مرتبي شامل سخنرانیھاي فلسفي و «تأسیس شده بود بھ منظور آنكھ 
» .علمي، كاربرد كشفیات جدید علوم را براي اصالح و پیشرفت ھنرھا و صنایع رھبري كندآزمایشھاي 

این مؤسسھ در كنار خیابان البمارل یك سالن وسیع سخنراني تأسیس كرد و در این سالن، جان دالتن و 
 سرھامفري دیوي در رشتة شیمي، تامس یانگ دربارة ماھیت نور و شیوة انتشار آن، كولریج دربارة

ضمنًا مؤسسات و انجمنھایي علمي با محدودیت . راندند ادبیات، و سرادوین لندسیر دربارة ھنر سخن مي
این انجمن در سال . را باید نام برد »لینھانجمن «تخصصي بیشتر نیز بنیان گذارده شد كھ از جملة آنھا 

، انجمن جغرافیایي ١٨٠٧سپس در سال . رسمًا بھ صورت انجمن گیاھشناسي بھ كار پرداخت ١٨٠٢
ھاي جانورشناسي، باغداري و باغباني  طولي نكشید كھ یك رشتھ انجمنھاي دیگري در رشتھ. تأسیس یافت

شھرھاي منچستر . ارده شد و شروع بھ فعالیت كردعلمي، شیمي حیواني وھیئت یكي پس از دیگر بنیان گذ
و بیرمنگام، راضي و مسرور از اینكھ علوم رادر خدمت صنایع بھ كار گیرند، انجمنھاي فلسفي خود را 

بھ منظور مطالعھ دربارة خواص گازھا » مؤسسة ھوا وگاز«تأسیس كردند و ھمچنین در شھر بریستول 
در یكي . تأسیس شد تا علوم را براي قاطبة مردم توضیح دھد و تبیین كندآنگاه آكادمیھایي . بنیان گذارده شد

یك رشتھ سخنرانیھاي علمي ایراد ) ١٨١۶(از ھمین آكادمیھا بود كھ مایكل فاراده در بیست وپنج سالگي 
كرد و ھمین سخنرانیھا موجب شد كھ بھ مدت نیم قرن شوق تحقیقات و مطالعات در رشتة برق را در 

بھ طور كلي، در آموزشھاي علمي، جامعة صنعتگران و . انگیخت و زنده نگھداشتمستمعان بر
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راندند، تا بدان جا كھ بسیاري از پیشرفتھاي چشمگیر  داران از دانشگاھھا فعالتر بودند و پیشتر مي كارخانھ
ي افرادي كھ یا از خود استطاعت مال -شد و برجستھ در علوم توسط افراد و بھ طور مستقل حاصل مي

  .شدند داشتند یا از مساعدت مالي دوستان برخوردار مي

  دانشمندان بریتانیایي كھ ریاضیات را بھ فرانسویان واگذار كرده بودند ھم خود را در 

   

  

  )آرشیو بتمان(ویلیام وردزورث : ھیدن. حكاكي تامس لندسیر از روي طراحي بنجمین آر

علم ھیئت از حمایت . ھاي ھیئت، زمینشناسي، جغرافیا، فیزیك، وشیمي مصروف و متمركز ساختند رشتھ
مخصوص وكمكھاي مالي خاندان سلطنتي برخوردار بود، زیرا كھ این دانش از نظر فن دریانوردي 

كھ تھیة آنھا ترین تجھیزاتي  رصدخانة گرینویچ بھترین و پیشرفتھ. وسلطھ بر دریاھا اھمیتي فراوان داشت
. رفت شد، در زمان خود عالیترین رصدخانة دنیا بھ شمار مي با اعتبار مصوب پارلمنت میسر مي

اي دربارة زمین را انتشار داد؛ این  اثر خود بھ نام نظریھ ١٧٩۵جیمزھاتن، دو سال قبل از وفاتش، در سال 
كتاب، زندگي كلي و تحوالت زمین ما در این . شد اثر از كتابھاي كالسیك در رشتة زمینشناسي محسوب مي

شوید؛  شود، بدین سان كھ باران، خاك سطح زمین را مي اي تشریح مي بھ عنوان فرایندي متناوب و دوره
برند؛ آبھا ورطوبت زمین بھ  آیند یا آن رسوبات را بھ دریا مي ھا در نتیجة رسوبات خاك، باال مي رودخانھ

دھد، و این ابرھا بار دیگر بھ صورت باران بر  برھا را تشكیل ميشود و ا شكل بخار بھ ھوا متصاعد مي
دانشمند دیگري بھ نام ویلیام سمیث، ملقب بھ ستراتا ) ١٨١۵(چند سال بعد … ریزد سطح زمین فرو مي

نقشة بزرگ موسوم بھ نقشة زمینشناسي انگلیس و ویلز شھرتي فراوان بھ  ، با انتشار پانزده برگسمیث

pymansetareh@yahoo.com



ھاي زمین بھ طور منظم بھ جانب شرق متمایل  شد كھ چینھ ھا، نشان داده مي در این نقشھ. دست آورد
رسد ودر  گیرد تا سرانجام بھ سطح زمین مي شود و این عمل با یك ترتیب باالرونده و آھستھ انجام مي مي

ھا ھمچنین درتوسعة دانش دیرینشناسي از طریق شناسایي و مشخص ساختن  این نقشھ. پذیرد ایان ميآنجا پ
دولت انگلستان بھ خاطر آنكھ ویلیام سمیث . ھا، با توجھ بھ رسوبات ارگانیك آنھا، سھم مؤثري داشت چینھ

یك مقرري بھ عنوان پاداش،  ١٨١٣چنان رازھایي را از درون زمین مكشوف ساختھ بود در سال 
بدرود حیات  ١٨٣٩این دانشمند در سال . لیره در سال در حقش برقرار ساخت ١٠٠العمر بھ میزان  مادام
  .گفت

از سوي دیگر، دریانوردان انگلیسي ھمچنان بھ یافتن و مشخص كردن پیچ وخمھا، فرورفتگیھا و 
رج ونكوور دریانورد ، جو١٧٩۴تا  ١٧٩١در سالھاي . برآمدگیھاي خشكیھا و دریاھا مشغول بودند

سرشناس انگلیسي، سواحل استرالیا، زالند جدید، ھاوایي واقیانوس آرام را در ناحیة شمال غربي امریكا 
برداري كرد؛ و وقتي بھ نقطة آخرین رسید، دور تا دور جزیرة بسیار زیبا و دلكشي را كھ  مساحي و نقشھ

  .كرد و ھمة فرازونشیبھاي آن را مشخص ساختاكنون بھ نام او موسوم است، با كشتي سیرو سیاحت  ھم

II - رامفرد و یانگ: فیزیك  

امریكا بھ دنیا آمد و در ھمانجا بزرگ شد؛ در انگلستان لقب گرفت؛ در باواریا بھ مقام كنتي رسید و بھ لقب 
ب در جنگھاي استقالل امریكا، جان. در فرانسھ بدرود زندگي گفت ١٨١۴كنت رامفرد ملقب شد؛ و درسال 

ھنگامي كھ بھ عنوان نمایندة بریتانیا در مستعمرة ) ١٧٧۶. (انگلستان را گرفت و از امریكا بھ لندن آمد
جورجیا بار دیگر بھ امریكا اعزام شد از سیاست بھ علوم روي آورد و دست بھ تحقیقاتي زد كھ مقام 

ومت انگلستان، بھ ، با كسب اجازه از حك١٧٨۴در سال . عضویت در انجمن سلطنتي را نصیبش ساخت
ظرف یازده سال از آن تاریخ درمقام . خدمت پرینتس ماكسیمیلیان یوزف، فرمانرواي ایالت باواریا در آمد

  وزیر جنگ و رئیس پلیس ایالت باواریا، سپاھان آن ایالت را تجدید سازمان داد؛ براي بھبود شرایط طبقة
آن ایالت پایان بخشید؛ و، در كنار ھمة این  كارگر اقداماتي معمول داشت؛ بھ گدایي و دریوزگي در

یافت كھ براي مجلة رساالت و افاضات فلسفي انجمن سلطنتي رساالتي  فعالیتھا، فرصت آن را نیز مي
او را  ١٧٩١ماكسیمیلیان یوزف كھ از خدمات وي بسیار خشنود بود بھ عنوان حقشناسي در سال . بنگارد

تخر ساخت و او براي لقب خویش، نام زادگاه ھمسرش در ایالت بھ مقام كنتي امپراطوري مقدس روم مف
ظرف یك سالي كھ در ). این محل اكنون بھ نام كنكورد موسوم است(ماساچوست، یعني رامفرد را برگزید 

براي بھتر ساختن تمھیدات گرمارساني و غذاپزي مردم كوششھایي مبذول ) ١٧٩۵(بریتانیا اقامت داشت 
ھاي معمول  نظرش بیشتر متوجھ این منظور بود كھ آلودگي ھواي حاصل از شیوهداشت و زحماتي كشید؛ 

پس از آنكھ یك سال دیگر بھ خدمت خود در دستگاه پرینتس . ھا و غذا پختن را كاھش دھد گرم كردن خانھ
باواریا ادامھ داد سرانجام بھ انگلستان بازگشت و با ھمكاري سرجوزف بنكس، مؤسسة سلطنتي را بنیان 

سپس . این شخص بنیانگذار مدال رامفرد در انجمن سلطنتي و خود نیز نخستین دریافت كنندة آن بود. اردگذ
اعتبار الزم را تأمین كرد تا از آن محل مدالھاي مشابھي از طرف آكادمیھاي ھنر و علوم در باواریا و 

اي تأسیس یك كرسي امریكا بھ ھنرمندان و دانشمندان اعطا شود؛ ھمچنین امكانات مالي ضروري بر
پس از درگذشت ھمسرش بھ سال . استادي را بھ نام رامفرد در دانشگاه ھاروارد امریكا فراھم آورد

پاریس برگزید؛ بیوة الووازیھ، شیمیدان » اوتوي«اي در محل  ، بھ پاریس نقل مكان كرد؛ خانھ١٨٠٢
ي مجدد مخاصمات بین انگلستان و رغم برقرار نامدار فرانسوي، را بھ عقد ازدواج خود در آورد؛ و علي

بنجمین رامفرد كھ تا آخرین روزھاي زندگي دست از تالش و كوشش . ماند فرانسھ، ھمچنان در پاریس باقي
كھ در نتیجة جنگ طوالني و  - برنداشت، در آخرین سال حیات، ھم خویش را مصروف تغذیة مردم فرانسھ

كرد؛ و این در زماني بود » سوپ رومفور«ا غذایي بھ نام ب - فرساینده دچار بینوایي و تنگدستي شده بودند
مانده بودند گرد آورده بود تا بھ سوي سرنوشت نافرجام  كھ ناپلئون آن تعداد از جوانان فرانسوي را كھ باقي

  .و آخرین شكست خود پیش براند
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را در مجموع در  بود كھ بتواند وضعي برجستھ وچشمگیر داشتھ باشد، ولي اگرھمة آن تالشھا و ابداعات
نظر بگیریم، آن ھم براي كسي كھ قسمت زیادي از اوقات و افكارش پیوستھ متوجھ ادامة یك زندگي آمیختھ 

اي داشتھ  توان گفت كھ در میدان توسعة علوم سھم قابل مالحظھ با مسئولیتھاي اداري و سیاسي بوده، مي
كرد  ان حرارت شدیدي كھ آن عمل ایجاد ميوقتي در مونیخ شاھد سوراخ كردن یك توپ بود از میز. است

گرفتن حرارت حاصل از این گاز  بھ منظور اندازه. بھ حیرت افتاد و فكري بھ مغز وقادش راه یافت
چرخید و  اي ابداع كرد كھ مركب از یك استوانة فلزي توپر بود كھ سر آن مماس با یك متة فوالدي مي وسیلھ

ناپذیر قرار داشت كھ خود ظرف نیز حاوي ھشت لیتر آب  دود نفوذھمة این مجموعھ در یك ظرف كامال مس
) درجة فارنھیت  ۶٠حدود (درجة سانتیگراد  ١۵حرارت آب درون ظرف كھ در آغاز آزمایش معادل . بود

 ١٠٠بود، ظرف مدت دو ساعت و سھ ربع كھ چرخش استوانة فلزي مماس با متة فوالدي ادامھ داشت، بھ 
رامفرد بعدًا در یكي از رساالتش چنین . یعني نقطة جوش رسید) درجة فارنھایت ٢١٢(درجة سانتیگراد 

دیدند مقدار قابل  بود كھ مي میزان حیرتي كھ در چھرة ناظران این آزمایش ظاھر گشتھ توصیف«نوشت 
» .رسد، بسیار دشوار است شود و بھ حد جوشیدن مي توجھي آب بدون آنكھ آتشي افروختھ شود، گرم مي

مایش ثابت كرد كھ حرارت ماده نیست بلكھ نوعي حركت مولكولي است كھ مقدار آن تقریبًا متناسب این آز
این عقیدة علمي از مدتھا پیش براي دانشمندان . با میزان كاري است كھ براي تولید آن انجام شده است

اثبات چنین  روشن و شناختھ شده بود، ولي تمھید و ابداع رامفرد نخستین تجربھ و آزمایش در جھت
ارز مكانیكي حرارت را بتوان  داد كھ ھم شد، و ھمچنین شیوه وروشي را بھ دست مي اي محسوب مي عقیده

  .یعني میزان كار الزم براي گرم كردن یك پوند آب بھ حدي كھ حرارتش یك درجھ باال برود - اندازه گرفت

از پدر و  ١٧٧٣در سال . و متنوعي داشتتامس یانگ نیز تقریبًا نظیر رامفرد ومونتني زندگاني پرنوسان 
نخست بھ تحصیالت مذھبي روي آورد و . مادري كھ كویكر بودند در ناحیة سامرست انگلستان بھ دنیا آمد
شود وي در چھارسالگي، دوبار كتاب مقدس  سپس با عالقھ و پشتكار، بھ علوم گرایید بھ طوري كھ گفتھ مي

  دربیست ویك. توانست بھ چھارده زبان بنویسد ر چھاردھسالگي ميرا از آغاز تا پایان خوانده بود و د
در بیست وشش سالگي بھ عنوان یك طبیب حاذق در لندن مستقر . سالگي بھ عضویت انجمن سلطنتي درآمد

در ھمین  ١٨٠١در سال . شد، و در بیست وھشت سالگي بھ تدریس فیزیك در مؤسسة سلطنتي آغاز كرد
زمایشھایي بھ عمل آورد كھ در نتیجة آن تصور و درك ھویگنس را از نور، مؤسسة سلطنتي یك رشتھ آ

مبني بر اینكھ نور عبارت از تموجات یك اثیر فرضي است، تأیید كرد، و آن درك را بھ نحو روشنتر 
جانشین نظریة  -گرچھ نھ بھ طور عام و جھاني -بعد از مباحثات فراوان، این نظر بھ طور كلي. توضیح داد

یانگ ھمچنین این فرض را . شد شد كھ، بھ موجب آن، نور، صدور و تجلي ذرات ماده انگاشتھ مينیوتن 
  كھ درك و دریافت  - فرضي كھ بعدًا توسط ھلمھولتز توسعھ وقوت پیدا كرد –عرضھ داشت 

باشد كھ بھ ترتیب در مقابل رنگھاي قرمز،  ما از رنگ نتیجة وجود سھ نوع عصب در شبكیة چشم مي
یانگ از این جھت نیز سزاوار تكریم است كھ نخستین . دھند سبز حساسیت و تأثرپذیري نشان ميبنفش و 

، فشار خون، جاذبة مویرگي، و جذر و مد عرضھ آستیگماتیسمتوضیح و تبیین علمي و روشن را دربارة 
ھمكاري بسیار مغتنم و با ارزشي نشان  »روزتالوح «در كشف رمز و خواندن  ١٨١۴داشت؛ و در سال 

گي، مفتاحي براي كشف رمز و خواندن خط با كشف رمز وخوانده شدن سنگنبشتة این لوح سن. داد
ترین  حاذقترین و پرمعلومات«بنا بھ گفتة یكي از مورخان تاریخ پزشكي، وي . ھیروگلیفي بھ دست آمد

یكي از روشنفكرترین و بصیرترین مرداني «: افزاید و ھلمھولتز بر این گفتھ مي» طبیب زمان خویش بود؛
  ».كھ تا آن زمان دنیا بھ خود دیده بود

III  -  دالتن و دیوي: شیمي  

دالتن با ارائة نظریة اتمي خود در شیمي انقالبي پدید آورد  در ھمان دھھ، در مؤسسة سلطنتي، جان
در روستاي ایگلزفیلد، نزدیك كاكرماوث در ١٧۶۶دالتن كھ پسریك نساج كویكر بود در سال ). ١٨٠۴(

این منطقھ چندي بعد . بھ دنیا آمد )ھا دریاچھ ناحیة(دیستریكت  آلود و دلكش لیك قسمت شمالي منطقة مھ
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بعدھا، دالتن در . وردزورث، كولریج، ساوذي را بھ سوي خود مجذوب كرد و در دامان خود پناه داد
ن نوجواني خود را بھ حسب توالي زماني و با نثري خاطراتي كھ نگاشت از زبان سوم شخص، وقایع دورا
طلبي سوزاني را كھ در وجودش براي انجام دادن  ساده شرح داد، ولي در آنچھ نگاشتھ نتوانستھ است جاه

  :ور بوده كامال پنھان سازد كارھاي بزرگ شعلھ

ھسالگي رسید، و تا آن زمان كھ بھ یازد… بھ مدرسة ابتدایي روستاي زادگاه خود رفت… نویسندة این
در حدود دوازدھسالگي، . گیري، مساحي، دریانوردي وغیره فراگرفتھ بود دراین مدت تعلیماتي در اندازه

در ھمان اوان براي یك سال یا اندكي بیشتر، بھ … خود بھ تعلیم كودكان در آن مدرسة روستا مشغول شد؛ 
مكان كرد و در آنجا بھ عنوان معاون یك كارھاي كشاورزي گماشتھ شد؛ در پانزدھسالگي، بھ كندل نقل 

آنگاه مدیریت . مدرسة شبانروزي مشغول انجام وظیفھ شد، ودر آن سمت سھ یا چھار سال برقرار ماند
از ھمان آغاز دوران . مسئولیتي كھ ھشت سال بردوش داشت - ھمان مدرسة شبانروزي را برعھده گرفت

  اقامت

تین، یوناني، فرانسھ، ریاضیات ھمراه با فلسفة طبیعي در كندل، ساعات فراغت را بھ فراگرفتن ال
، ازكندل بھ منچستر رفت، و در آنجا بھ سمت معلم ریاضیات و ١٧٩٣سپس، در سال . مصروف داشت

  . فلسفة طبیعي در یك آموزشگاه عالي بھ نام نیوكالج بھ كار پرداخت

شد و این فعالیتھا،  ایي مشغول ميداد بھ انجام و مشاھدة آزمایشھ ھرزمان كھ وقت وپولش اجازه مي
اي بود كھ اغلب آنھا را خود  و سروكار داشتن با وسایل خام و پیش پا افتاده رنگيرغم ابتالي بھ كور  علي
این فرصت را مغتنم شمرد كھ از بیست ویك سالگي در بین سرگرمیھاي علمي فراوان كھ داشت . ساخت مي

تعطیالت وي معموال . تا یك روز قبل از مرگش، اطالعات مرتبي دربارة جو و ھواشناسي تنظیم كند
آوري اطالعات و دانستنیھایي در ھمان  شد كھ با تالش و پیگیري بھ مشاھده و جمع صرف آن مي

پرداخت، با این تفاوت كھ  رث بھ گشت و گذار درآنھا ميكوھستانھایي بپردازد كھ چند سال بعد، وردزو
ولي دالتن بھ تحقیقات و تفحصات علمي . آمد وردزورث شاعر درجستجوي خدا و شنیدن كالم وي برمي

با ھمان  -گماشت گیري شرایط جوي در ارتفاعات مختلف ھمت مي پرداخت، و بھ عنوان مثال بھ اندازه مي
  .كرد وي، پاسكال در فرانسھ، چنان مي شوقي كھ یك قرن ونیم قبل از

) دموكریتوس(و ذیمقراطیس ) م ق ۴۵٠حدود (در آزمایشھایي كھ دالتن بھ عمل آورد نظریة لئوكیپوس 
ناپذیر ھستند، پذیرفت؛ و در  را، مبني بر اینكھ جملگي اجسام مركب از اتمھایي تجزیھ) م ق ۴٠٠حدود (

كھ ھمة اتمھا بھ یكي از چندین عنصر كھ درنھایت  - رت بویلھمان حال، برمبناي این فرض و نظریھ راب
دالتن در كتابي . بھ كار پرداخت -تعلق دارند… ناپذیر ھستند از قبیل ھیدروژن، اكسیژن، كلسیم  تجزیھ

كرد كھ وزن ھر اتم از عنصري در  چنین استدالل مي) ١٨٠٨(تحت عنوان نظام جدید در فلسفة شیمیایي 
دیگر باید مساوي وزن مقداري از عنصر اول در مقایسھ با ھمان مقدار از عنصر دوم  مقایسھ با اتم عنصر

بر این اساس كھ وزن اتم ھیدروژن یك انگاشتھ شود، دالتن بعد از آزمایشھا و محاسبات فراوان روي . باشد
 عناصر مختلف، وزن یك اتم ھر یك از آن عناصر را نسبت بھ وزن اتم ھیدروژن مرتب كرد و بدین

تا . عنصري كھ در آن زمان بدانھا آشنایي داشت، جدولي حاوي وزن اتمي آنھا فراھم آورد ترتیب براي سي
گیریھاي دالتن با توجھ بھ تحقیقات و  نتیجھ. ، شیمیدانھا بھ نودوشش عنصر معرفت یافتند١٩۶٧سال 

و نیز قانون بغرنج وي گیریھا  بررسیھاي بعدي، الزم آمد كھ مورد تصحیح قرار گیرد، ولي ھمین نتیجھ
در كلیة تركیبات عناصر، بھ پیشرفت علوم در قرن نوزدھم كمك » ھاي مضاعف قانون نسبت«موسوم بھ 

  .اي كرد شایان و قابل مالحظھ

زندگي، تحصیالت و اكتشافات سرھامفري دیوي، از آنچھ دربارة جان دالتن گفتھ شد بس متنوعتر و 
در یك خانوادة مرفھ طبقة متوسط ساكن شھر پنزانس در منتھاالیھ  ١٧٧٨وي در سال . انگیزتر بود ھیجان

توفیق تحصیالت خوب و مرتبي نصیبش شد، و در كنار تحصیالت منظم . ناحیة كورنوال دیده بھ دنیا گشود
مدرسھ، بھ سفرھاي اكتشافي نیز پرداخت كھ ضمن آنھا با زمینشناسي، ماھیگیري، طراحي و شعر نیز 
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توان  منش وطبیعت شاد وآرام وي برایش دوستان زیادي فراھم آورد كھ از جملة آنان مي. سروكار پیدا كرد
مؤلف وگردآورندة مبتكر، ھوشیار و خستگي ناپذیر گنجینة كلمات  -از كولریج، ساوذي و دكتر پیتر روژه

و فرصت داد یكي از دوستانش بھ ا. و نیزاز ناپلئون یاد كرد - و عبارات انگلیسي، معروف بھ گنجینةروژه
اظھار نظرھاي پرسرو صداي (تا بھ طور رایگان از امكانات و تجھیزات یك آزمایشگاه شیمي استفاده كند 

.) ھمین دوست، دیوي را چنان مجذوب ساخت كھ در برخورداري از این عطاي وي درنگ روا ندارد
ھر یك در آن آزمایشگاه  آنگاه آزمایشگاھي براي خود ترتیب داد؛ نمونة گازھاي مختلف را با استنشاق

فراھم آورد؛ كولریج و ساوذي دوستان شاعرش را نیز تشویق كرد تا بھ جمع استنشاق كنندگان گازھاي 
در این كار آن قدر پافشاري بھ خرج دادكھ نزدیك بود، در نتیجة تنفس گاز . مورد نیاز آزمایشگاه بپیوندند

  .كھ یك سم قوي است، بھ ھالكت برسد آب

، در بیست ودو سالگي، كتابي شامل شرح كلیة آزمایشھایش تحت عنوان بررسیھاي شیمیایي ١٨٠٠بھ سال 
در آنجا . عوت بھ عمل آوردند تا بھ لندن برودكنت رامفرد و سرجوزف بنكس از وي د. و فلسفي انتشار داد

ایراد كرد و با این عمل خود شھرت ) پیل ولتا(سخنرانیھایي ھمراه با نمایشھایي دربارة شگفتیھاي باتري 
ھاي  جفت ورقھ ٢۵٠ضمن آزمایشھاي خودپیلي بھ كار برد كھ از . جدیدي نصیب مؤسسة سلطنتي ساخت

گرفت، و بھ كمك آن،  عنوان یك عامل الكترولیز مورد استفاده قرارميفلزي ساختھ شده بود؛ این پیل بھ 
دیوي بسیاري از اجسام را بھ عناصر تشكیل دھندة آنھا تجزیھ كرد؛ و از این طریق، موفق شد سودیوم و 

اندكي بعد، با ھمان شیوة علمي، توفیق یافت باریوم، بور، . پوتاسیوم را بھ حالت خالص بھ دست آورد
م، كلسیوم، و منیزیوم را بھ دست آورد و آنھا را بھ مجموعة عناصر شناختھ شدة تا آن زمان، سترونسیو

دانشي كھ از نظر  -تحقیقات و آزمایشھاي چشمگیر وي موجب رونق دانش برقاشیمي گشت. بیفزاید
بھ گوش  اخبار فعالیتھاي علمي دیوي. دارد اي بیكران بھ دانشمندان عرضھ مي امكانات نظري و علمي پھنھ
، در عین حال كھ بین فرانسھ و انگلستان حالت مخاصمھ ھمچنان برقرار ١٨٠۶ناپلئون رسید و او در سال 

 ١٧٨۶برتولھ در سال . اي را كھ مؤسسة ملي فرانسھ بھ دیوي اعطا كرده بود برایش فرستاد بود، جایزه
چون انگلستان دربھ كار بردن  قدرت سفیدكننده و رنگزدایي كلور را براي جیمزوات توضیح داده بود و

  ھاي دانشمند فرانسوي توصیھ
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  )آرشیو بتمان(سرھامفري دیوي : حكاكي

علوم و صنایع در . ھا را با پیگیري فراوان از سرگرفت كندي نشان داده بود، دیوي كاربرد آن توصیھ
ي اقتصادي انگلستان اي را پدیدآورد كھ در تحول و دگرگون وجود سرھامفري آن شوق و انگیزة دوجانبھ

  .نقش اساسي ایفا كرد

مند در مؤسسة سلطنتي دست بھ آزمایشي زد، و طي  اي مستمع عالقھ ، دیوي در حضور عده١٨٠١در سال 
آن نشان داد كھ وقتي جریان الكتریسیتھ از یك افروزة كربن بھ افروزة دیگري منتقل شود تولید نور و 

  .ایش مطالبي بھ این شرح بیان كرددیوي ضمن انجام آن آزم. كند حرارت مي

میلیمتر بھ یكدیگر نزدیك كنیم بھ طوري  ۴,٢سانتیمتر و قطر  ٢.۵وقتي دو قطعھ ذغال چوب را، بھ طول 
آید وبیش از نیمي از حجم ذغال، آن  كھ فاصلة بین آنھا شش تاھشت دھم میلیمترباشد جرقة روشني پدید مي

با دور كردن نوك دو قطعھ ذغال از . گراید گش بھ سفیدي ميشود كھ شعلة حاصل رن اندازه فروزان مي
گیرد، و  یكدیگر، در ھواي حرارت یافتھ، یك تخلیة بارالكتریكي دائمي تا فاصلة ده سانتیمتري انجام مي

  ھرگاه جسمي در این كمان نور برده… ). قوس الكتریكي(آورد  كماني از نور درخشان و باالرونده پدید مي
شود كھ موم در  در چنین فضا و حرارتي، پالتین بھ ھمان آساني ذوب مي. شود افروختھ مي درنگ شود بي

  . شوند ضمنًا كوارتز، یاقوت كبود، اكسیددومنیزي و آھك نیزگداختھ مي. شمع معمولي

البتھ امكانات پدید آوردن نور و حرارت با چنین روشي تا موقعي كھ راھھاي ارزانتري براي ایجادجریان 
اختراع نشد مورد استفاده قرارنگرفت ولي از ھمان آزمایش جالب و درخشان دیوي، اساس تعبیة برق 

  .كورة بلند برقي و دگرگون ساختن شب بھ روز براي نیمي از جمعیت دنیا، گذارده شد
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سوخت، سرھامفري دیوي بھ اتفاق معاون  ، در آن زمان كھ سراسر اروپا در آتش جنگ مي١٨١٣در سال 
ایكل فاراده، با در دست داشتن تأمین نامة عبور صادره از طرف ناپلئون، بھ فرانسھ و ایتالیا جوانش، م

سفر كرد؛ از آزمایشگاھھاي آن دو كشور بازدید بھ عمل آورد؛ بھ آزمایشھایي دست یازید؛ خواص ید را 
ن بازگشت، در وقتي بھ انگلستا. كشف كرد؛ واین نكتھ را بھ اثبات رسانید كھ الماس نوعي كربن است

مورد علل انفجار در معادن مطالعاتي بھ عمل آوردو از حاصل آن مطالعات، چراغ اطمیناني براي 
در سال . السلطنة انگلستان، او را بھ لقب برنت مفتخر ساخت ، نایب١٨١٨در سال . معدنچیان اختراع كرد

، چون سالمتش ١٨٢٧سال  بھ. دار شد ، بھ جاي سرجوزف بنكس، ریاست انجمن سلطنتي را عھده١٨٢٠
مختل شده بود، از فعالیتھاي علمي كناره گرفت و بھ ماھیگیري سرگرم شد؛ ضمنًا كتابي دربارة ماھیگیري 

، در حالي كھ ١٨٢٩در سال . تألیف كرد كھ خود براي آن طراحیھا و نقاشیھاي زیبایي تھیھ كرده بود
  تة خودش قسمتي از بدنش دچار فلج شده بود بھ رم رفت تا بھ گف

پنجاه ویك سال بیشتر در نظر نگرفتھ بود، ولي در ھمان نیم قرن بھ اندازة چندین دوره زندگي، توفیق 
نفس و بزرگ، و یكي از مردان و زنان رھایي بخشي بود كھ عظمت  او مردي نیك. خالقیت و خدمت یافت

  .شود واقعي آنان در قیاس با جھل و گناه ما آشكار مي

IV -  ارزمس داروین: يشناس زیست  

شناسي نسبت بھ فیزیك و شیمي و جغرافي در انگلستان  تا این زمان كھ مورد بحث ماست، دانش زیست
پیشرفت چشمگیري نكرده بود، زیرا این دانشھا كھ برشمردیم بھ ھم ارتباط و نزدیكي زیادي داشتند و براي 

شناسي، ھم فاجعھ و ھم شكوه  زیستشدند؛ ولي دانش  توسعة صنعت و بازرگاني كمك مؤثري محسوب مي
  .كرد ساخت و باورھاي مذھبي را دچار تشویش ونگراني مي زندگي را آشكار مي

ولي در  ت،اسارزمس داروین، پدربزرگ چارلز داروین، قبل از این نیز مورد ستایش ما واقع شده 
 - ١٧٩۴(، زونومیا )١٧٩٢(درخشش این دوران كھ شاھد انتشار چند اثرش بھ نامھاي باغ گیاھشناسي 

جملگي این كتابھا با توجھ بھ . نمود اي فروزان مي بود، ھمچون جرقھ) ١٨٠٣(، و معبدطبیعت )١٧٩۶
آثار، با المارك دانشمند نظرھاي مندرج در این  ارزمس داروین در نقطھ. نظریة تكامل تدوین یافتھ بود

شناس معروف فرانسوي توافق داشت، بدین معني كھ تئوري تكامل را براین پایھ بنیان نھاده بود كھ  زیست
صفات مكتسب و انحصاریي كھ در نتیجة نیاز یا بھ كار بردن تكامل یافتھ باشد، در صورتي كھ در طول 

این پزشك . ود زنده بھ نسل بعدي منتقل شودچندین نسل تقویت شود، ممكن است بھ وسیلة ھمان موج
مشرب پیش از انتشار آن كتابھا نیز شھرتي داشت، و پس از آن از شھرت و آوازة بیشتري  خوش

كوشید تا بین نظریة تكامل و مذھب، تلفیقي پدیدآورد؛ و، با این تمھید، اعالم داشت  وي مي. برخوردار شد
آغاز شده، و آنگاه آن » كھ علت اولي در جھان حیواني دمیده استافروزة حیات «كھ حیات ھمة جاندران با 

با فعالیت ذاتي خویش نیروگیرد و تقویت شود، و این نیرو و قدرت تكامل را «را بھ حال خود واگذارده تا 
  » .سان جھاني پدیدار شد كھ براي آن پایاني متصور نیست بدین. در طول نسلھا بھ آیندگان انتقال دھد

انتھاي بین مذھب و علم، گرچھ در دوران مورد بحث ما اندكي بھ خاموشي  مباحثة دائمي وبي مناظره و
گراییده بود، دامنة آن بھ قلمرو دانش روانشناسي كھ تا آن زمان از چنان گفتگوھایي بركنار بود نیز كشانیده 

یھي فیزیولوژیك ارائھ توج» تداعي معاني«شد؛ و این امر در زماني رخ داد كھ ھارتلي و پریستلي براي 
  دادند، و نیز در ھمین زمان بود كھ دانشمندان كالبدشناسي
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  )كتابخانة نیویورك سوسایتي(ارزمس داروین 

، چارلز بل كتابي ١٨١١در سال . و تشریح، بتدریج، بستگي و ارتباط بین جسم وذھن را آشكار ساختند
ار داد و ضمن آن ظاھرًا این نكتھ را بھ اثبات رسانید ھاي نوین دربارة تشریح مغز انتش تحت عنوان اندیشھ

سازند، و  كھ بخشھاي مشخصي از سلسلة اعصاب، تأثرات حسي را بھ بخشھاي مشخصي از مغز منتقل مي
رسانند، و آن اندامھا با حركت  ھاي محرك را بھ اندامھاي مشخصي مي ھمچنین اعصاب مشخصي تكانھ

یافت، این مطلب را نشان  پدیدة ھیپنوتیسم، كھ بھ نحوي فزاینده رواج مي. ددھن ھا مي خود پاسخي بھ آن تكانھ
تریاك و سایر . دھد داد كھ تحوالت فیزیولوژیكي، از احساس بھ اندیشھ و سپس بھ عمل تغییر شكل مي مي

بخشد، و اراده را ضعیف  گذارد، قوة تخیل و تصور را نیرو مي آور، بر رؤیاھا اثر مي داروھاي خواب
؛ و آزادي اراده را بیش از پیش مورد پرسش و تردید قرار )مثال در مورد كولریج و دكوینسي(سازد  مي
در عصري كھ ارتقاي . سازد ھا بدل مي دھد، تا آنجا كھ آن را بھ حاصل جمع جبري تصاویر و تكانھ مي

شیشان كلیساي منزلت پزشكي و مجادالت علمي و موقع اجتماعي پزشكان در حال صعود و تعالي بود، ك
انگلیكان منزلتي فروافتاده و تواني روبھ سستي نھاده داشتند، و این خود ظاھرًا بازتابي است از گسترش 

  .ایماني در این دوران تفاوتي مذھبي و شكاكیت و بي مرموز بي

V -  جنر: پزشكي  

توانست تحقق یابد، زیرا واقعیت این بود كھ  اخوت و برادري در جامعة پزشكي انگلستان بھ زحمت مي
كالج سلطنتي پزشكان كھ بھ تأسیس . جامعة بریتانیا ھنوز بھ امتیازات طبقاتي و درجات تحصیلي پایبند بود

خود را » پیوستھ«عضاي ورزید ا توسط ھنري ھشتم پادشاه وقت انگلستان، افتخار مي ١۵١٨خود در سال 
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بھ پنجاه پزشك مرد كھ درجة خودرا از دانشگاھھاي آكسفرد یاكیمبریج دریافت داشتھ بودند محدود 
. پذیرفت ساخت؛ و عالوه بر آن، پنجاه نفر از پزشكان حاذق و ممتاز را نیز در سلك اعضاي وابستھ مي مي

ن و دانشجویان رشتة پزشكي در انگلستان این یكصد نفر در حكم نوعي مجلس لردان براي جامعة پزشكا
توانستند  نمي. رسید لیره مي ٢٠‘٠٠٠آورند كھ گاھي بھ سالي  آنان درآمدھاي معتنابھي بھ دست مي. بودند

را نیز در » برنت«اي از آنان امید اخذ لقب   بگیرند؛ عده» سر«توانستند لقب  بھ مقام لردي برسند ولي مي
قرار داشت كھ » كالج سلطنتي جراحان«الج سلطنتي پزشكان، در مقامي فروتر، بعد از ك. پروراندند دل مي

گرفتند  رسید كھ باز در مقامي فروتر قرار مي ھاي مرد مي سپس نوبت قابلھ. تأسیس یافتھ بود ١٨٠٠بھ سال 
در . دآمیز بیاورن و تخصصشان در این بود كھ جنینھا را از جاي گرم و امن بھ این دنیاي پرآشوب و رقابت

پایینترین درجة این مجوعة شفابخشان، داروفروشھا و عطارھا قرار داشتند كھ تقریبًا تأمین ھرگونھ 
  . مراقبت پزشكي ممكن در روستاھا، بر عھدة ایشان بود

  تنھا، گاه گاه، سخنرانیھایي توسط. داد ھیچ یك از دوكالج كھ برشمردیم آموزش پزشكي نمي

یك از دو دانشگاه آكسفرد یا كیمبریج داراي دانشكدة پزشكي نبود؛ و  یچھ. شد پزشكان مشھور ایراد مي
بایست در اسكاتلند بھ جستجوي آن  دانشجویاني كھ در طلب آموزش دانشگاھي در رشتة پزشكي بودند مي

سازي پزشكان انگلیسي برعھدة مدارس خصوصي پزشكي  در غیر این صورت، تعلیم و آماده. آمدند برمي
بیمارستانھایي كھ توسط  -یافت شد و گسترش مي اورت بیمارستانھاي بزرگ تأسیس ميبود كھ در مج

سرتامس برنارد قسمت اعظم ثروت خویش را در راه اصالح و . شد اشخاص نیكوكار بنیان گذارده مي
در شمال لندن مصروف داشت و با سایر ثروتمندان در » فاوندلینگز ھاسپیتال«تجھیز بیمارستان معروف 

این درمانگاھھا، . أمین اعتبار جھت تأسیس درمانگاھھاي رایگان در لندن و جاھاي دیگر، سھیم بودامر ت
ولي وضع نامطلوب بھداشت در شھرھا، بیماریھا را . براي درمان سرطان، بیماریھاي چشم، و فتق بود

آمد كھ علم  ش ميآورد؛ و این وضع بھ ھمان شتابي پی اي بھ وجود مي داد، یا بیماریھاي تازه گسترش مي
  .توانست از عھدة درمان برآید پزشكي مي

یك ھفتة متمادي سپري شده بود بدون آنكھ طي آن كسي : ، لندن رویداد عجیبي را شاھد بود١٨٠۶بھ سال 
كنندة چھره، و واگیر، كھ زماني  از بیماري آبلھ مرده باشد یعني ھمان بیماري تاولي و ھمراه با تب، ضایع

گیر شایع بود و ھر لحظھ احتمال داشت بھ صورت یك طاعون  ھ صورت یك بیماري ھمھدر انگلستان ب
  .مرگزا بار دیگر شیوع یابد

یك پزشك فروتن و بدون تظاھر انگلیسي بھ نام ادوارد جنر كھ بھ شكار، گیاھشناسي و شاعري عشق 
امر تلقیح در یك دھھ، ورزید و بھ نواختن فلوت و ویولن ھم آشنایي داشت، در نتیجة عملي ساختن  مي

كاري  پیگیري وي سرانجام بر محافظھ. سرانجام موفق شد رویداد عجیب آن ھفتھ را در لندن تحقق بخشد
جلوگیري از ابتالي بھ آبلھ بھ وسیلة تلقیح با مایة ضعیف شدة ویروس بیماري كھ . جامعة بریتانیا غلبھ یافت

. شد د، توسط چینیان دوران باستان معمول بود و تجویز مياز یك آدم مبتال بھ بیماري آبلھ گرفتھ شده باش
 ١٧١٧لیدي مري ورتلي مانتیگیو كھ با این نوع روش جلوگیري از ابتالي بھ آبلھ در قسطنطنیھ بھ سال 

آشنایي یافتھ بود، در بازگشت بھ انگلستان، سرمشق قراردادن آن را بھ جامعة پزشكي انگلستان توصیھ 
در . اي بھ عمل آمد ي جنایتكاران و سپس روي كودكان یتیم با موفقیت قابل مالحظھتلقیح، نخست رو. كرد

، دو نفر از پزشكان بھ نامھاي دكتر رابرت ساتن و دكتر دانیل ساتن چنین گزارش دادند كھ در ١٧۶٠سال 
شكي این پرسش در جامعة پز. اند ھزار مورد تلقیح آبلھ، یك ھزارودویست مورد منجر بھ مرگ داشتھ سي

  شد روشي مطمئنتر پیدا كرد؟ آن دوره مطرح بود كھ آیا مي

پرداختند، متوجھ شد كھ آن زنان در  جنر با مشاھدة زناني كھ در زادگاھش، گالسترشر، بھ دوشیدن گاو مي
شدند، ولي بعدًا از ابتالي بھ  نتیجة تماس دستشان با پستانھاي آلوده و مبتالي گاوھا، بھ آبلة گاوي مبتال مي

برگرفتھ (آنگاه این اندیشھ بھ خاطرش خطور كرد كھ شاید بتوان با تلقیح یك واكسن . یافتند بلھ مصونیت ميآ
  كھ در زبان التین بھ  vaccaاز لفظ 
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. ساختھ شده از ویروس گاو مبتال بھ آبلة گاوي، چنین مصونیتي را در اشخاص بھ وجود آورد) گاو است
اي را پیشنھاد كرد كھ شالودة پزشكي تجربي و  ر داد روش متھورانھانتشا ١٧٩٨اي كھ جنر در سال  رسالھ

  .شود مصونیت محسوب مي

اي سالم را كھ در حدود ھشت سال داشت برگزیدم تا تلقیح مایة آبلة گاوي را روي او امتحان  پسر بچھ… 
ھ بیماري آبلھ مایة مورد استفاده را از زخم روي دست زني كھ در نتیجة دوشیدن شیر گاو اربابش ب. كنم

روز ھفتم از … . ، مایھ را بھ بازوي پسرك تلقیح كردم١٧٩۶مھ  ١۴در تاریخ . مبتال شده بود گرفتم
و در روز نھم دستخوش تب و لرز شد، اشتھایش را از دست داد و سردرد … كرد، ناراحتي شكایت مي

  … . روز بعد حالش كامال خوب بود… . مختصري عارضش گشت

حصول اطمینان از اینكھ آن پسرك كھ بعد از تلقیح مایة آبلة گاوي دستخوش آن عوارض آنگاه بھ منظور 
مختصر گشتھ بود، آیا درمقابل شیوع و واگیري آبلھ نیز مصونیت یافتھ است یا خیر، روز اول ژوئیھ با 

كھ چند لحظھ قبل از تلقیح از یك تاول ) در زبان التین بھ معناي آبلھ است Variola(مایة آبلھ یا واریولوس 
گونھ  آثار ھیچ… .آبلھ از بدن یك شخص مبتال گرفتھ شده بود، پسرك بار دیگر مورد تلقیح قرار گرفت

گونھ  اي مورد تلقیح واقع شد ولي ھیچ چندین ماه بعد ھمین پسرك باز با مادة آبلھ… . بیماري ظاھر نشد
  .اي در وجود وي مشھود نشد عارضھ

جنر بھ دنبال انتشار آن رسالھ، از بیست و دو مورد دیگر از تلقیحاتي كھ بھ ھمان روش معمول داشتھ و 
زنده مورد یك  جمعي او را، بھ عنوان آنكھ انساني را زنده. جملگي با توفیق كامل مواجھ شده بود یاد كرد

راض و سرزنش گرفتند، یك بار كھ صغیري را كھ تن بھ آزمایش نوع تشریح قرارداده است، بھ باد اعت
اي از گل سرخ با دستھاي  داده بود مورد استفاده قرار داد، كوشید تا با ساختن یك كلبھ و ترتیب دادن باغچھ

پارلمنت انگلستان اعتباري بھ مبلغ  ١٨٠٧و  ١٨٠٢درسالھاي . خود براي آن پسر خردسال كفاره بپردازد
كوبي آبلھ را بھبود بخشد و در سراسر كشور گسترش  ره براي جنر تصویب كرد تا روش مایھلی ٣٠‘٠٠٠
كن شد و  در طول قرن نوزدھم، بیماري آبلھ تقریبًا از سراسر اروپا و امریكا رخت بربست و ریشھ. دھد

براي جلوگیري  رفتھ رفتھ استفاده از تلقیح. افتاد در اشخاص تلقیح نشده بود ھر آینھ موردي ھم مشھود مي
شناسي در برابر ابتالي بھ بیماریھا ھمراه با  از سایر بیماریھا نیز معمول شد؛ و دانش جدید ایمني

اگر  - پیشرفتھاي دیگر در زمینة پزشكي و گسترش بھداشت عمومي، سالمتي را بھ جوامع جدید عطا كرد
  .آثار فقر، ثمرات جھل، گرسنگي، و پیدایش بیماریھاي جدید بگذارد

   فصل نوزدھم

  

  فلسفھ در انگلستان

كھ مراد از آن » فلسفة طبیعي«. علم بر فلسفھ چندان نفوذي نداشت ١٨١۵تا  ١٧٨٩در بریتانیاي سالھاي 
صدر تلفیق شود، و حتي مفھوم  توانست با یك االھیات عاري از تعصب و ھمراه با سعة علوم طبیعي بود مي

. ي تكامل تلقي كرد»آیونھا«آفرینش را بھ عنوان » روز«تكامل نیز قابل توجیھ بود، بدین ترتیب كھ شش 
طبقة باالي جامعھ كھ، با بروز انقالب فرانسھ، دورة مباحثاتشان با ولتر و اصحاب دایرةالمعارف بھ پایان 

ھاي جدید حالت عدم اعتمادي یافتھ بود و آن را چون بیماري واگیر دوران  رسیده بود، نسبت بھ اندیشھ
ك بار در كلیسا را براي حفظ نظم اجتماعي و ثبات اي ی افراد این طبقھ عبادت ھفتھ. انگاشت جواني مي

دادند كھ چرا ویلیام  كردند، واز این بابت شكایت سر مي اي تلقي مي گذاري خردمندانھ سیاسي، چون سرمایھ
البتھ شماري از اسقفان نیز بودند كھ در خلوت بھ . یابد وزیر فرصت حضور در كلیسا را نمي پیت نخست

با . نگریستند ولي ھمین اسقفان نزد عامھ بھ زھد و پارسایي شھرت داشتند شك مي ھمة بساط كلیسا با نظر

pymansetareh@yahoo.com



: ، دو نغمة مخالف آن تضاد را اعالم داشت١٧٩۴در ھمان سال . وجود این، تضاد و مبارزه ادامھ داشت
تامس پین در كتاب خود بھ نام عصرخرد و ویلیام پیلي در اثر خویش تحت عنوان نظري در دالیل صحت 

  .سازد ن مسیح نگاھي زودگذر بر محتواي این دو كتاب، نبض و طبع آن دوره را بر ما روشن ميدی

I  -  تام پین دربارة مسیحیت  

نامیدند، فردي انگلیسي بود كھ در شھرتتفرد  پین، آن چنانكھ ساكنان دو قارة اروپا و امریكا او را مي» تام«
ي كویكر بھ دنیا آمد؛ ولي بعدًا، بنا بھ توصیة بنجمین ا در خانواده ١٧٣٧واقع در ایالت نورفك بھ سال 

جورج . بھ امریكا مھاجرت كرد و در انقالب امریكا سھم فعالي برعھده گرفت١٧٧۴فرانكلین، در سال 
در «انتشار یافت با این توصیف ستود  ١٧٧۶واشینگتن، رسالة پین را بھ نام عقل سلیم كھ در ژانویة سال 

در طول جنگھاي استقالل، بھ عنوان آجودان . »غییري شگرف پدیدآورده استمغز بسیاري از مردم ت
مخصوص ژنرال نثنیل گرین سلسلھ مقاالتي تحت عنوان كلي بحران منتشر ساخت تا بدان وسیلھ روحیة 

ھا با این جملة معروف آغاز  یكي از ھمین مقالھ. ارتش شورشي و بسیاري از شھروندان را تقویت كند
 ١٨٠٢تا  ١٧٨٧از » .آزماید زند، و آنان را مي اي است كھ روح مردان را محك مي زمانھاین «: شد مي

قسمت اعظم زندگي وي در اروپا گذشت و طي آن مدت، ھم در فرانسھ وھم در انگلستان، براي پیشبرد 
لویي پین بھ تبدیل حكم مجازات  ما شاھد آن ھستیم كھ وقتي تامس. كرد اھداف انقالب فرانسھ مجاھدت مي

شانزدھم از اعدام بھ نفي بلد، رأي موافق داد دست بھ كار بسیار خطرناكي زد، زیرا نزدیك بود سرخودش 
، ظاھرًا براثر تحریك روبسپیر، كنوانسیون تصویب كرد كھ جملگي ١٧٩٣در دسامبر سال . را بر باد دھد

وقتي . پین  ارسیس كلوتس وتامساین خارجیان فقط دو نفر بودند آناك. خارجیان از عضویت آن اخراج شوند
تامس پین متوجھ شد كھ امكان دارد بازداشت شود، باشتابي ھر چھ تمامتر قسمت اول كتاب عصر خرد را 

  :نسخة دستنویس آن اثر را با این تقدیم نامچھ بھ امریكا فرستاد. نوشت و انتشار داد

این اثر شامل عقاید من . سپارم یت شما مياین اثر را بھ كنف حما: بھ ھمشھریانم در ایاالت متحد امریكا
شما این بزرگواري را در حق من مبذول خواھید داشت كھ بھ یاد بیاورید من ھمیشھ با . دربارة مذھب است

ام،  ناپذیر از حقوق ھر انسان دربارة عقیدة خودش پشتیباني كرده اصرار و حرارت و پیگیري خستگي
كند  اینت داشتھ باشد، كسي كھ چنین حقي را براي دیگري انكار ميھرقدر ھم آن عقیده با عقیدة خودم مب

سازد زیرا كھ حق تغییر آن عقیده را از خویشتن نیز  خویشتن را اسیر و بندة عقیدة خود در زمان حال مي
  .سلب كرده است

ام و  مؤثرترین و نافذترین حربھ علیھ ھرگونھ اشتباه، خرد است و من ھرگز حربة دیگري بھ كار نبرده
  .مند و صمیمي شما دوست وھمشھري عالقھ. اطمینان دارم در آینده نیز بھ حربة دیگري متوسل نخواھم شد

  تامس پین

  ١٧٩۴ژانویة  ٢٧پاریس، 

نھ براي آنكھ مذھب را : در آغاز كتاب، پین بھ نحوي نامنتظر شرح داده چرا آن كتاب را نوشتھ است
  ویران 

براي آنكھ مبادا درآن برھم ریختگي كلي ناشي از خرافات «ودش نظام اجتماعي شود، یا بھ گفتة خ
برخاستھ از نظامھاي تصنعي حكومت و االھیات ساختگي وغیر واقعي، از اخالق غافل بمانیم واز یاد 

افزاید من بھ یك  و سپس با لحني اطمینانبخش مي. »بشریت و از آن االھیاتي كھ واقعیت دارد فارغ شویم
  .یشتر، امیدوارم كھ بعد از زندگي این دنیا، سعادت نصیب شودخدا معتقدم ونھ ب

  :كشد را برمي آكميرود ناگھان تیغ  ولي وقتي اندكي در كتاب جلوترمي
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من بھ آن كیشي كھ دركنیسة یھودیان، كلیساي كاتولیك رومي، مساجد تركان، كلیساي پروتستان یا ھر 
ھمة نھادھاي ملي . ذھن من كلیساي من است. شود معتقد نیستم شناسم تبلیغ مي كلیساي دیگري كھ مي

اند تا بشر  شتھ شدهاین نھادھا برپا دا. بھ نظر من چیزي جز اختراع و ابداع افراد بشري نیست… كلیساھا
را بھ وحشت دچار سازند، بھ بندگي و اسارت بكشانند، و قدرت و سودجویي را در انحصار برپا كنندگان 

  . آن نھادھا در آورند

آن اخالقي «و » آدمي با فضیلت و مھربان و شفیق بود«كرد بھ خاطرآنكھ  تامس پین، مسیح را تحسین مي
ولي این . »داد بر نیكخواھي و خیراندیشي محض استوار بود ان ميكرد ودر عمل نش را كھ وي موعظھ مي

داستان كھ خدا پدر مسیح است چیزي جز رنگ و جلوة دیگري از اسطورة مقبول بین كافران و مشركان 
  .دوران كھن نیست

 اي كھ در دوران اساطیري شرك وجود داشتند بدین صفت مشھور بودند كھ العاده تقریبًا جملگي مردان فوق
طبق . مجامعت خدایان با زنان زمیني مطلبي حاكي از اعتقاد مقبول ھمگان بود… فرزندان خدایان ھستند

بنا براین، این داستان، ھیچ نكتة . روایات ھمان معتقدان اساطیري، یوپیتر با صدھا زن ھمبستر شده بود
كھ بر طبق آن مسیح [استاني بدیع، شگفتیزاي، یا آمیختھ با وقاحت و زشتي نداشت؛ بلكھ، برعكس، چنین د

و فقط … با عقایدي كھ در آن زمان بین مشركان رواج داشت، ھماھنگ بود.] فرزند خداوند تلقي گردد
یھودیان كھ در عقیده بھ یك خداي یكتا و نھ بیشتر . داشتند ھمان مردم بودند كھ چنین داستاني را باور مي

  . شمردند، ھرگز براي این داستان اعتباري قائل نگشتند يراسخ بودند و ھمیشھ اساطیر مشركان را مردود م

پین، اساطیر مسیحیت صرفًا ھمان اساطیر دوران شرك بود كھ سرانجام  بر پایة این استدالل، در نظر تامس
  .شد اي دیگر نمودار مي بھ جلوه

كثرت خدایان را كھ  مسئلة تثلیث یا سھ گانگي خداوند كھ پس از آن رواج یافت چیزي نبود جز آنكھ تعداد و
زیرا تا قبل از آن، طبق اساطیر كلیة اقوام ومللي كھ بھ . ھاي پیشین مورد اعتقاد بود تقلیل دھد در دوره

پیكره و تمثال مریم جانشین پیكرة دیانا . رسید ھزار مي خداي یكتا معتقد نبودند، شمار خدایان بھ بیست تا سي
. دن قھرمانان نیز جاي خود را بھ قانوني شناختن قدیسین دادبھ مرتبة خدایي رسان. در معبد افسوس شد

معتقدان بھ اساطیر براي ھر چیزخدایي داشتند؛ بھ ھمین نھج ھم پیروان مسیحیت براي ھرچیز، قدیسي 
  كلیسا ھمانقدر انباشتھ از این قدیسین بود كھ بانتئون سرشار از. پرداختھ بودند

پرستي اساطیري كھن ندارد ولي بھ رنگ و قالبي  كمتراز بتتئوري مسیحیت چیزي … خدایان اساطیري 
جدید درآمده تا بھ كار خواھندگان قدرت و سودجویي بھتر بیاید؛ فقط بر عھدة عقل وفلسفھ است كھ این 

  .حیلة دوزیستي را برمال سازد

ن بھ تمثیالت اي براي پرداخت آنگاه پین نورافكن عقل خویش را بر سفر پیدایش افكند و چون چندان حوصلھ
او نیز، نظیر میلتن، مجذوب . و پذیرفتن آنھا نداشت، حوا و سیبي را كھ از شیطان ستاند بھ باد حملھ گرفت

اي را  پین در وجود شیطان، فرشتھ تامس. و فریفتة شیطان، نخستین و سرآمد جملگي عصیانگران، گشت
بود بھ اعماق دوزخ فروافتاده بود تا در دید كھ چون در صدد پایین كشانیدن سلطاني از تخت برآمده  مي

رسد كھ ھمین شیطان  با ھمة این احوال، چنین بھ نظر مي. آنجا براي ابد دستخوش رنج و عقوبت باشد
ناشدني بگریزد، زیرا توانستھ بود بھ باغ عدن راه یابد و بھ  توانستھ بود گاه بھ گاه از آن اخگرھاي خاموش

. وعده بدھد مسیحو نیمي از جھان را بھ  حواتوانستھ بود معرفت را بھ نحو بدیعي درصدد اغوا برآید؛ 
د كھ اساطیر مسیحیت براي شیطان مقام واال و پرافتخاري قائل شده است پین از این نكتھ در شگفت بو تامس

زیرا، طبق این اساطیر، شیطان توانست خداوند قادر متعال را وادار سازد پسرش را بھ یھودیھ بفرستد تا 
بھ صلیب كشیده شود و از این طریق دست كم توجھ نیمي از ساكنان كرة ارض را كھ ظاھرًا عاشق شیطان 

رغم آن بھ صلیب كشیده شدن مسیح، شیطان ھنوز بر ھمة  بھ سوي خویش معطوف گرداند و علي بودند
  .راند ومیلیونھا تن بنده و خدمتگزاردر ھمان كیش مسیحي دارد قلمرو غیرمسیحي حكومت مي
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 گفت كھ ھمة این اساطیر رسمًا از زبان خود باریتعالي و از طریق یك دستھ پین شكاك و دیرباور مي تامس
پین ھمة اینھا را چون داستانھایي  تامس. كاتبان از موسي گرفتھ تابولس حواري بھ دست ما رسیده است

انگاشت مناسب حال كودكان و جھت سرگرم داشتن آنان یا آدمھاي بالغي كھ بیش از آن درغم نان و آب  مي
الھي را مورد چون و چرا ھاي پرنوید عرضھ شده بھ آنان توسط عالمان ا و بیماري و فنا بودند كھ سفتھ

داشت كھ نھ بھ قالب انسان باشد  پین براي ارواح واالتر و نیرومندتر، خدایي را عرضھ مي تامس. قرار دھند
  .بلكھ بھ عنوان جوھرزندگي در كائنات انگاشتھ شود

. ودتواند از اتحاد برخوردار ش ھا و ادراكات ما از خداوند مي فقط در آفرینش است كھ جملگي اندیشھ
و ھمین كلمة خداوندھمة آن چیزي را كھ دانستنش از … گوید؛  آفرینش با زباني جھاني و فراگیر سخن مي

  .سازد خداوند براي انسان ضروري باشد آشكارمي

آیا . توانیم در عظمت آفرینش شاھد این قدرت باشیم خواھیم دربارة قدرت خداوند بیندیشیم؟ ما مي آیا ما مي
توانیم با نظاره در نظم تغییرناپذیري كھ بر ھمة این  رة خردمندي خداوند بیندیشیم؟ ما ميخواھیم دربا ما مي

خواھیم دربارة بخشندگي وكرم خداوند  آیا مي. ناكردني حاكم است معرف بھ این خردمندي شویم كل درك
ین بخشندگي و كرم توانیم با نگریستن بھ غنا و فراواني كھ زمین را پوشانیده است شاھد ا بیندیشیم؟ ما مي

توانیم با نظاره در این واقیعت كھ  خواھیم دربارة بخشایش و رأفت خداوند بیندیشیم؟ ما مي آیا مي. باشیم
دارد، شاھد  آورند، دریغ نمي خداوند آن غنا وفراواني را حتي از كساني كھ شكر نعمتش را بھ جاي نمي

كتاب «انیم خدا چیست؟ براي این كار الزم نیست در خواھیم بد الغرض، آیا ما مي. بخشایش و رأفتش باشیم
  .را در معرض امعان نظر و تفكر قرار دھیم» كتاب آفرینش«بلكھ شایستھ است … كاوش كنیم » مقدس

در تاریخ . در زندان بھ سر برد ١٧٩۴ژوئیة  ٢٧تا سقوط روبسپیر در  ١٧٩٣دسامبر  ٢٨پین از  تامس
آنكھ تا حدي كھ در قدرتش بود بیعدالتي را كھ در حق من رفتھ بود  كنوانسیون براي« ١٧٩۴چھارم نوامبر 

و من ھم آن دعوت را … جبران كند، بھ اتفاق آراء و بھ طور علني از من دعوت كرد بھ آن بازگردم 
پین، بخش دوم  جا غلبھ داشت، تامس العمل ترمیدوریھا برھمھ آنگاه در زماني كھ اضطراب عكس» .پذیرفتم

سراسر آن مصروف نقدي سرسختانھ از كتاب مقدس بود كھ بر حاصل . را نوشت كتاب عصرخرد
در این باره،  - و بیشتر این كسان، در زمرة روحانیون بودند -مطالعات فاضالنة كسان دیگر، قبل از وي

ھم در انگلستان و ھم در امریكا، اظھارات جدي و حاكي از صمیمیت وي مبني بر . افزود چیز زیادي نمي
نمود و براي  اد بھ خداوند یكتا، در نتیجة انكار پرھیجان وي از كتاب مقدس كھ براي مردم عزیز مياعتق

پین خود را ھم در كشور  حكومتھا و دولتھا با ارزش و مغتنم بود، ناپدید مانده بود؛ وبدین سان، تامس
. حرمت یافت و بياعتبار  زادگاھش و ھم در سرزمیني كھ براي خویش چون وطن دوم برگزیده بود بي

این شھر چندي قبل خدمات وي را بھ مردم امریكا، با بخشیدن (بھ نیویورك بازگشت  ١٨٠٢وقتي بھ سال 
با استقبال سردي مواجھ شد و فقط .) ملكي بھ مساحت سیصد ایكر بھ وي در نیورشل، قدر شناختھ بود

ھفت سال پایاني عمر . را تسلي بخشید اي او دوستي آمیختھ با صداقت و وفاداري جفرسن بود كھ تا اندازه
در نیویورك  ١٨٠٩ھاي الكلي تاریك و تباه گشت؛ سرانجام در سال  وي با روي آوردن و اعتیاد بھ نوشابھ

در انگلستان، روحیة . پین را بھ انگلستان انتقال داد ده سال بعد ویلیام كابت استخوانھاي تامس. در گذشت
داري ایفا  كھ در كتابھایش متجلي شده بود، نقش مھمي در مبارزات دامنھ ناپذیر و دلسرد ناشدني وي آشتي

  .در آن كشور شد ١٨٣٢كرد كھ سرانجام منجر بھ تصویب قانون اصالحات سال 

  پین بھ جاي آنكھ مردي ملحد ومنكر خدا باشد فردي خداپرست بود كھ تنھا بھ پیغمبران و  گرچھ تامس

. پوشانید اي بود كھ انكارش را بھ یك خداي شخصي مي كردند كھ خداپرستي وي فقط سرپوش مؤدبانھ مي
ویرماث در كتاب خود بھ نام نظري در دالیل صحت دین مسیح كھ در  -ویلیام پیلي، كشیش بخش بیشاپ

سبت بھ منتشر گشت از ایمان خود ن] پین مقارن انتشار قسمت اول عصرخرد تامس[ ١٧٩۴ھمان سال 
یكي از شرایط  ١٩٠٠مسیحیت با چنان فصاحتي دفاع كرد كھ مطالعھ و آشنایي با كتاب وي تا سال 

از آن كتاب مشھورتر، كتاب دیگرش تحت . شد ضروري پذیرفتھ شدن در دانشگاه كیمبریج شناختھ مي
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بود این نكتھ را بھ  نویسنده در این كتاب كوشیده.انتشار یافت ١٨٠٢عنوان االھیات طبیعي بود كھ در سال 
اثبات برساند كھ یك معرفت و ھوشیاري اعلي و وراي فھم بشر وجود دارد و براي اثبات این نكتھ نیز از 

كرد كھ  پیلي چنین استدالل مي. خود علوم مدد گرفتھ بود كھ شواھد و قرائني از طرح و ساخت طبیعت بود
تي دست یابد وساز و كار آن را مورد بررسي اگر مردي كھ ھرگز در عمرش ساعت ندیده باشد، بر ساع

قراردھد آیا این امر را مسلم نخواھد دانست كھ موجودي ھوشیار و زیرك آن ساعت را طراحي كرده و 
گیرد كھ مبین تنظیم و آرایش وسایل براي ھدفي  ساختھ است؟ ولي آیا در طبیعت صدھا عمل انجام نمي

  مطلوب و مورد نظر باشد؟ 

و در سوي دیگر، … دارد؛  ینیم كھ قدرتي ھوشیار نظام كائنات و ستارگان را استوار ميب در یك سو مي
ھر یك از … .كند ساز و كار مناسبي براي بستن و گشودن تارھاي پرمرغ زرین پر تعبیھ مي… 

 شود شاھدي بارز موجودات طبیعي سازمان یافتھ در تھیھ و تداركاتي كھ براي تغذیھ وزادوولد آن فراھم مي
  . بردقت و توجھ از جانب خالق است و چنان تھیھ و تداركي، آشكارا بھ قصد تأمین ھمان منظورھاست

نیمي از جمعیت باسواد انگلستان شروع بھ بحث و تبادل نظر دربارة كتابھاي پیلي كرد؛ و شاھد مناظرة 
كتاب االھیات . ھ بودپرشوري در كسیك شد كھ بین كولریج، وردزورث و ھزلیت دربارة آن كتابھا در گرفت

طبیعي مدتھا مورد توجھ بود، و شخص چارلز داروین قبل از آنكھ بتواند نظریة خود را كھ رقیب و نقطة 
فرمولي كھ بر  -شد در قالب فرمولي عرضھ دارد، آن را بدقت مطالعھ كرد  مقابل دیدگاه پیلي محسوب مي

ھدفھاي مطلوب از طریق انتخاب طبیعي صورت اساس آن تعدیل و تطبیق اندامھا براي تحقق بخشیدن بھ 
یك قرن بعد از ویلیام پیلي، یك فیلسوف نامدار فرانسوي بھ نام ھانري برگسون در كتاب خود بھ . پذیرد مي

استدالل مربوط بھ اثبات صانع با تمسك بھ طرح و نظام عالم خلقت را، با ) ١٩٠۶(نام تطور خالق 
  .مناظره و جدل در این باره ھمچنان ادامھ دارد. عبارات جدیدتر و فصیحتري عرضھ كرد

II -  گادوین دربارة عدالت  

  كھ امروزه نامش كامال بھ فراموشي سپرده شده است) ١٨٣۶ -١٧۵۶(ویلیام گادوین 
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