
   

  )آرشیو بتمان) (١٨٣٠(تامس مالتوس : حكاكي اثر جان لینل

ھیچ «: نوشت ١٨٢٣ویلیام ھزلیت در سال . رفت با نفوذترین فیلسوف انگلیسي عصر خویش بھ شمار مي
اثري در زمان ما بھ اندازة كتاب مشھور تفحص در اصول عدالت سیاسي اثر ویلیام گادوین بر مغز و تفكر 

در ھمین اوان وردزورث بھ یك دانشجوي جوان گفت » .فلسفي مردم این كشور ضربھ وارد نیاورده است
و خود گادوین » ة در بیان ضرورت اثر گادوین را مطالعھ كنكتابھاي شیمي خود را بھ دور افكن ورسال«

در دوران سالخوردگي، آن زمان كھ دربارة حقانیت نظرھاي خویش دستخوش شك شده بود، دریافت كھ 
. یابد جا راه مي ھایش توسط دامادش، شلي، برفراز بالھاي شعرو آواز بھ پرواز درآمده است و بھ ھمھ اندیشھ

ز كتابھایش بھ گاه انتشار نخستین قیمت گزافي تعیین نكرده بود چھ بسا بھ خاطر اگر براي ھرنسخھ ا
  .شد مطالب آن گرفتار زندان مي

ھاي مؤمن ومعتقد بھ تقدیر و خواست ازلي بودند و این اعتقاد در گادوین بھ  والدین گادوین از كالوینیست
كرد و خود وي نیزبراي  ان تبعیت نميپدرش كشیشي بود كھ از كلیساي رسمي انگلست. گري بدل شد جبري

شد كھ بھ سلك و اعظان درآید وچندي ھم در كسوت كشیشي در شھرھاي مختلف بھ خدمت  آن تربیت مي
زماني كھ در ھمین سمت در شھر ستووماركت بھ كار مشغول بود، توسط یك جمھوریخواه . سرگرم بود

تحت تأثیر افكار . نایي ایمان او را دگرگون ساختجوان با افكار فالسفة فرانسوي آشنایي یافت و ھمین آش
ھولباخ بھ الحاد گرایید، گرچھ در سالھاي بعد با لطف وظرافت جایي نیز براي خداوند در كتاب حجیم 

اي  توان جامعھ از ھلوسیوس این اعتقاد را فرا گرفت كھ بھ یاري آموزش و خرد مي. خویش منظور داشت
ژاك روسو نیز این فكررا پذیرفت كھ انسان فطرتًا نیك است؛ ولي -از ژان .مطلوب و درحد كمال پدید آورد

آنارشیسم فلسفي را بر این اندیشة روسو كھ باید دولت متمركز و مقتدر در ھمة امور دخالت داشتھ باشد، 
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د بھ لر. پس از آن از كسوت كشیشان بھ درآمد و برآن شد كھ نانش را از راه قلم بھ دست آورد. ترجیح داد
ستنپ و تامس ھولكرافت پیوست و با آنان باشگاه انقالبیون را بھ راه انداخت، ولي قسمت اعظم وقت و 

كرد كھ كاري بس دشوار بود و سرانجام در  تالش خویش را مجدانھ مصروف مطالعھ و نوشتن آثاري مي
ري دربارة در سي وھفت سالگي مھمترین اثر دوران خویش را، از نظر دربرداشتن افكا ١٧٩٣سال 

  .اصالحات اساسي اجتماعي، انتشار داد

گادوین بر كتاب مھم خود عنوان تفحص در اصول عدالت سیاسي و اثر آن در تقواي عمومي و نیكبختي 
این كتاب كھ ظاھرًا دربارة حكومت بود، تقریبًا جملگي مسائل فلسفي را از ادراك و مشاھده تا علم . نھاد

ھاي مربوط بھ  او افسانھ. آن از مقولة آفریدگارسخني بھ میان نیامده بودشد و فقط در  سیاست شامل مي
ھایي آشكار براي برانگیختن و تقویت روحیة فرمانبرداري در  بھشت و دوزخ را بھ عنوان تمھیدھا و حیلھ

  شمرد، زیرا بھ زعم او، از آن طریق،  انگاشت و آنھا را خوار مي مردم مي

پذیرفتند ولي وقتي بھ خلوت  گند، سي ونھ مادة مذھب رسمي انگلستان را مياو كشیشاني را كھ بھ قید سو
دانست و در مورد  گادوین ارادة آزاد را مردود مي. شناخت شمردند محكوم مي رفتند آن را مردود مي مي

در . شد ھمین نظر را داشت نفس اراده نیز چنانچھ از آن بھ استعداد و قدرت مشخص و مستقلي تعبیر مي
. ھا، حاالت یا امیال بود او، اراده صرفًا یك تعبیر مجرد براي بیان پاسخ وتأثر آگاھانھ در برابر انگیزه نظر

گیرد، باید خطاھاي  از آنجا كھ اعمال ما تحت تأثیر وراثت، تجربیات فردي و مقتضیات حال انجام مي
رامش تلقي كنیم؛ و ضرورت دارد دیگران را، بدون آنكھ دستخوش خشم شویم یا بھ فكر تالفي بیفتیم، با آ

كھ نظام كیفري جامعة خود را طوري اصالح كنیم كھ ھدف آن بھ جاي تنبیھ كردن، ھدایت و سالم سازي 
اي بھره  با ھمة این احوال الزم است كھ از تشویق وسرزنش و تنبیھ توأمًا بھ عنوان وسیلھ. خطاكاران باشد

ده باز دستخوش وسوسة گناه و خطا شود، خاطرة بھ كار بردن اي در آین جوییم تا اگر خطاكار ھدایت شده
  .آن وسیلھ، او را زنھار دھد و از ارتكاب مجدد خطا باز دارد

چھ چیزرا باید بستاییم و چھ چیز را نكوھش كنیم؟ آنچھ از نظر اخالقي نیك یابد است؟ و اما نیك چیست؟ 
كرد كھ  نیك را چنان امري توصیف مي) ١٧٨٩(و بنتم ) ١٧۵٨(گادوین بھ پیروي از افكارھلوسیوس 

جمعي را تأمین كند و افزایش دھد؛ و از خوشبختي نیز آن حالتي را مقصود داشت  خوشبختي فردي ودستھ
این فلسفة اخالقي، . كھ لذت و آرامش استوار و پیوستةبدن، ذھن، واحساس را توأمًا فراھم آورد

زندگي است استوار نیست، زیرا لذتھاي عقالني و  پرستي و اینكھ غایت مقصود لذت بردن از برنفس
ھمچنین این فلسفھ بر پایة خودپرستي و خودخواھي قرار . شمارد معنوي را فراتر از خواھشھاي نفساني مي

شماردكھ فرد جزوي از اجتماع است؛ نیكي و اصالح جامعھ مستلزم  ندارد، زیرا این اصل را مسلم مي
یك از افراد تشكیل دھندة آن جامعھ است؛ و از میان جملة خوشیھا و تأمین امنیت و فراغت خاطر ھر 

لذتھا، آن یك در واالترین مقام جاي دارد كھ یك فرد بتواند از تأمین خوشبختي ھمنوعانش عاید خویشتن 
شود كھ اعمالي مبتني بر خیرخواھي و نوعدوستي از ناحیة ما صادر  غرائز اجتماعي موجب مي. سازد

تواند لذتي نصیبمان سازد كھ بسي پایاتر و ژرفتر از شادیھاي حاصل از ارضاي نفس  مال ميشود و این اع
مھربان بودن یعني خوشبخت بودن، و نامھربان بودن بھ معناي با بدبختي . یا ارضاي فھم و خردمان باشد

كھ اخالق، یا علم فراھم سازي موجبات خوشبختي بشري، عبارت از اصولي است «. قرین بودن است
اي است كھ ما  شده ھاي كامال حساب شود و نیز عبارت از آن انگیزه موجب پیوستگي افراد با ھمنوعان مي

دارد رفتار خود را بر اساس سرمشقي قرار دھیم كھ نفع و صالح ھمگان را بھ نیكوترین وجھي  را وامي
  » .تأمین كند

سان كھ براي باالترین تعداد مردم،   دانبنابراین، عدالت عبارت از تنظیم رفتار فردي و گروھي است ب
ھدف آني و ضروري تأسیس حكومت این است كھ امنیت فرد و «. بزرگترین پایة خوشبختي را فراھم آورد

  از » .جامعھ را تأمین كند
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كھ با امنیت او مطابقت پیدا كند برخوردار باشد، مطلوبترین وضع براي ابناء بشر آن خواھد بود كھ امنیت 
رو  و از این» .جمعي با كمترین تخطي و تجاوز بھ استقالل فردي، برقرار نگاه داشتھ شود دستھ عمومي و
گیریم كھ ھیچ نوع نیازي بھ مقررات و ضمانتھاي اجرایي از جانب حكومت یا مذھب در امر  نتیجھ مي

تركي را خواھد با یكدیگر زندگي مش ازدواج نیست و فقط توافق دوجانبة دو آدم بالغ كھ دلشان مي
گذاري كنند، كافي خواھد بود؛ و چنین اتحاد و اشتراك در زندگي دو نفر باید بھ میل ھریك از دوطرف  پایھ

  .) این نكتة آخرین، بھ خصوص شلي را بیش از ھمھ خوش آمد. (نیز قابل برھم زدن باشد

شد، در عمل فقط بھ بھ نظر او شكل یا نظریة حكومت ھرچھ با. آمد گادوین از حكومت و دولت خوشش نمي
كاران را،  او این ادعا و جدل محافظھ. شود كھ تسلط اقلیت را بر اكثریت میسر سازد آن منظور تأسیس مي

ھاي مردم بھ طور ارثي و مادرزادي فرومایھ و پست ھستند و بالقوه در زمرة جانیان و  گفتند توده كھ مي
اسطوره، وحشت یا قدرت بر آنھا فرمانروائي كرد،  مجرمان قرار دارند و بنابراین باید بھ كمك افسانھ،

گادوین نیز نظیر اوون معتقد بود كھ قسمت بیشتر آن پستیھا و عقبماندگیھا بھ علت كمبود . شمرد مردود مي
او وقتي . امكان آموزش و پرورش، فرصتھاي محدود و ناچیز، و عوامل نامساعد موجود در محیط است

ھاي قانوني یا برخورداري از نظر  خطاكار توانگر، از طریق توسل بھ حیلھ دید كھ ھر روز یك مجرم و مي
او . خندید گریزد، بھ اعتقادتساوي ھمگان در برابر قانون مي لطف مقامھاي قضایي، از كیفرجرم وخطا مي

یك سوسیالیست نبود؛ اصل مالكیت و میراث را قبول داشت، و با نظارت دولت در امر تولید و توزیع 
كرد كھ اموال خصوصي باید بھ عنوان یك امانت ملي و  اما بر این نكتھ تأكید مي. ورزید ت ميمخالف

  . سازد داد كھ تمركز ثروت راه را براي انقالب ھموار مي و بھ ھمگان زنھار مي. عمومي تلقي شود

منش و سیرت  تا زماني كھ«. داشت اي نسبت بھ انقالب ابراز نمي با ھمة این احوال، گادوین، ھیچ عالقھ
قھر نظام موجود، ھرگونھ  ، ھرگونھ براندازي آمیختھ بھ»اي اصولي دگرگون نشود نوع بشر بھ شیوه
آمیز براي توزیع ثروت بر مبنایي جدید، موجب بروز یك آشفتگي و گسیختگي اجتماعي  كوشش خشونت 

بود كھ قصد زدودن آن در زیان آن براي رفاه عمومي، بسي بیشتر از آن عدم برابري خواھد «شود كھ  مي
ھا و باورھا، تنھا وسیلة رسیدن بھ ھدف توزیع عادالنة ثروت  یك انقالب در اندیشھ» «.بین بوده است

وتحقق این انقالب نیز نیازمند بھ مجاھدت و مداومت در طریق تعمیم آموزش و پرورش بھ » .خواھد بود
  .یاري مدارس و ادبیات خواھد بود

د، تعمیم آموزش و پرورش ھمگاني از طریق برپاسازي نظام مدارس دولتي نیز، در با وجود آنچھ گفتھ ش
شود، چنین ابزاري براي تقویت  حد خود خطایي خواھد بود؛ زیرا این مدارس كھ توسط دولت اداره مي

ا پرستي افراطي و كینھ ونفرت نسبت بھ سایر ملل بھ كار گرفتھ خواھد شد كھ نتیجتًا مردم ر احساسات میھن
  دھد، و دولت را بھ وسیلة  بھ جنگ سوق مي

بنابراین، امر . كند سازد كھ در افراد یك كشور حس اطاعت كوركورانھ را تلقین مي وسیعي مجھز مي
آموزان ھمیشھ واقعیت امور  آموزش و پرورش باید برعھدة بنیادھاي خصوصي نھاده شود؛ باید بھ دانش

خرد، یك اصل یا یك استعداد و قوة ذھني «. نطق آشنا شوند و خوگیرندگفتھ شود؛ و باید كھ آنان بھ تعقل و م
از نظر عملي، خرد صرفًا قیاس و ایجاد . گونھ تمایلي ندارد كھ ما را بھ عمل برانگیزد مستقل نیست، و ھیچ

آن چنان محاسبھ شده است كھ رفتار ما بر اساس ارزش … خرد . توازن بین احساسھاي مختلف است
اخالق «بدین تعبیر، » .شود تنظیم كند ھاي مختلف قائل مي اسي كھ براي ھیجانات و انگیزهتطبیقي و قی

. گیرد شود در برمي كھ از جملة نتایج و آثاري كھ عاید جامعھ مي» چیزي جز محاسبة نتایج و آثار نیست
ماعي خود توانیم بھ بھبود و پیشرفت شرایط اجت بنابراین ما از طریق بھبود و پیشرفت خردمان مي«

  ».امیدوار و متكي باشیم

رسیدن بھ آن جامعة مطلوب یا مدینة فاضلھ از طریق آموزش و پرورش، راھي طوالني و دشوار است، 
گونھ محدودیت آشكاري براي  ولي انسان در پیمودن این راه تا كنون با كامیابیھایي قرین بوده است و ھیچ

ف نھایي از پیمودن این راه، رساندن بشریت بھ آن ھد. پیشرفت بیشترش در این طریق، متصور نیست
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. اندیش گردد تا بتواند با آزادي و خردمندي رفتار كند مرحلھ است كھ بھ اندازة كافي آموزش یابد و عاقبت
اي بسیار دور قرار دارد ولي براي چندین نسل دیگر نیز بھ  غایت مطلوبي است كھ در فاصلھ آنارشیسم

صورت غایت مطلوب باقي خواھد ماند، زیرا ذات و فطرت بشرتا مدتھا ایجاب خواھد كرد كھ نوعي 
زه و ما باید ھمچنان این امید را در دل بپرورانیم كھ در اعقاب بسي دور ولي من. حكومت برقرار باشد

  .اي بشود مھذب ما، برخورداري از ھوشیاري و زیركي، تابع آزادي آمیختھ با نظم و قاعده

جوشید، زیرا در سال  اي غني از نیروي تفكر و خردمندي مي آید كھ در وجود گادوین سرچشمھ چنین بر مي
شر كرد كھ، بھ زعم اي منت ، فقط یك سال بعد از انتشار اثر خطیرش كھ از آن یاد كردیم، كتاب تازه١٧٩۴

شد و عنوان آن ویلیام فرمانبردار  اي در آن عصر محسوب مي العاده بسیاري از صاحبنظران، رمان فوق
داد چگونھ روح و منش حكومت و دولت، خود را بزور در ھریك از شئون جامعھ  بود و در آن نشان مي

  با مري ١٧٩٧وي در سال . فزودنویسنده، بر این رمان زندگي عشقي خصوصي خود را ا. كند وارد مي
وولستنكرافت ازدواج كرد ودخترش را كھ حاصل یك ماجراي عشقي و خارج از علقة ازدواج بود و فني 

ایملي نام داشت، بھ فرزندي خویش قبول كرد و با مري یكسال در مصاحبتي خوش و الھامبخش بھ سر 
  من «گفت  خودش مي. برد

دآوردن آن خوشبختي كھ ما ھر دو از آن برخوردار بودیم كافي بھ نرمخویي و مالطفت صرف، براي پدی
ایم، مري پس از زادن دختري كھ  ھمانطور كھ در صفحات پیشین این كتاب شاھد بوده» .رسید نظر نمي

  .گادوین شلي شناختھ شده چشم از جھان فروبست  بعدھا بھ نام مري

زني كھ دختر او از شوھر اولش بعدھا  - اج كردكلرمنت ازدو ، گادوین با میسیز مري جین١٨٠١بھ سال 
گادوین و زن جدیدش، زندگي خود و فرزندانشان را كھ از ھمسران پیشین و . یكي از معشوقگان بایرن شد

. كردند فعلي خود داشتند و درآن كانون خانوادگي گردآورده بودند، از طریق طبع و انتشار كتاب تأمین مي
 ١٨٠٧ن از داستانھایي از شكسپیر اثر چارلز و مري لم نام برد كھ در سال توا از جملة این كتابھا، مي

العملي كھ كولریج و وردزورث دردوستي خود با او نشان دادند در  گادوین در نتیجة عكس. انتشار یافت
. كاري دوران سالخوردگي بركنار نماند او نیز از محافظھ.زندگي خویش دستخوش سختي و مرارت شد

كھ خود دستخوش مضیقة مالي بود بھ كمكش شتافت؛ و طنز تاریخ بار دیگر دربارة وي  شلي دامادش
ناپذیر با  ، ھمان حكومتي كھ وي بھ عنوان یك عامل شر ضروري و اجتناب١٨٣٣تكرار شد، زیرا در سال 

رد؛ با مستمري مناسبي، منصوب ك» داري مالزم و مباشر وزیر خزانھ«كرد، او را بھ عنوان  آن مدارا مي
  .از ھمین ممر تأمین شد) ١٨٣۶(وزندگي گادوین تا سال مرگش 

III  - مالتوس و نظر وي دربارة جمعیت  

چاپ و انتشار كتاب تفحص در اصول عدالت سیاسي اثر گادوین موجب شد كتاب دیگري بھ چاپخانھ 
چاپخانھ در اثر فرایند رسیدن نسخة دستنویس این كتاب بھ . سپرده شود كھ شھرتي بس افزونتر حاصل كرد

  .العمل غیر عادي پسري در برابر فلسفة آزادیخواھانة پدرش صورت گرفت عكس

یك موجود مھربان ولي با رفتاري عجیب و غریب بود و از دوستان ) ١٨٠٠متوفي سال (دنیل مالتوس
وست او در شكاكیت دوست اسكاتلندي و بدبیني د. رفت ژاك روسو بھ شمار مي -نزدیك دیوید ھیوم و ژان

كرد و  در تحصیالت قبل از دورة دانشگاه پسرش شخصًا نظارت مي. سویسي خود دربارة تمدن سھیم بود
یك فرد رادیكال پایبند قانون، نظیر خودش و ) ١٨٣۴ -١٧۶۶(امیدوار بود كھ این پسر یعني تامس مالتوس 

در كسوت كشیش  ١٧٩٧در سال تامس دورة دانشگاه كیمبریج را بھ پایان رسانید و . گادوین، از كار درآید
وقتي كتاب معروف گادوین منتشر شد، پدر و پسر با یكدیگر دربارة . كلیساي انگلیان بھ كار پرداخت

پدر نسبت بھ آن كتاب، نظري آمیختھ با شوق و عالقھ داشت در . ھاي پرشوري داشتند محتویات آن مناظره
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مس بر این باور بود كھ این پندار بیھوده دربارة تا. صورتیكھ پسر در این نظر با پدرش ھمداستان نبود
  اي كھ در اثرپیروزي خرد حاصل  مدینة فاضلھ

چون «: واقعیتي كھ چون كالم و لب مطلب در كتاب جامعھ بھ این مضمون بیان شده است -شود اثر مي بي
چون باروري زمین محدود است و ھیچ حد و مرزي براي  ».شوند مينعمت زیاده شود خورندگانش زیاد 

كھ در نتیجة ازدواج در (اشتھاي جنسي و جنون آساي مردان وجود ندارد، افزایش دھانھاي خواستار غذا 
یقینًا ) شود حاصل مي پروا، و كاھش مرگ ومیر نوزادان و سالخوردگان سنھاي نسبتًا پایین، زاد و ولد بي

پذیرفت؛ ولي از نیرو و  گیري پسرش را نمي پدر تامس این نتیجھ. آن مواد غذایي اضافي را خواھد بلعید
شد؛ و  گیري، از جانب پسر بھ كار رفتھ بود دستخوش تحسین مي استحكامي كھ در عرضھ داشتن آن نتیجھ

تامس این كار را كرد و نتیجةكارش در سال . اردباره بنگ در نتیجھ، از پسر خواست نظرھاي خودرا در آن
اي در بیان اصل جمعیت، آنچنانكھ بر پیشرفت آیندة جامعھ اثر  بھ صورت كتابي تحت عنوان رسالھ ١٧٩٨

  .گذارد انتشار یافت مي

خواھي صریحي نسبت بھ دو نویسنده كھ خوشبیني آنان مورد تأیید ومعارضة مؤلف واقع  كتاب با پوزش
  :شود روع ميشده بود ش

من برخي از … توانم دربارة استعدادھاي مرداني نظیر گادوین و كوندورسھ شكي داشتھ باشم  من نمي
ھاي آنان را دربارة اصالحپذیري انسان و جامعھ، با مسرت فراوان  تحقیقات نظري و حاصل اندیشھ

از صمیم قلب . ام و خوشدل شدهاند شادمان  ام، و از دیدار تصویر جذاب و فریبایي كھ ترسیم كرده خوانده
ولي، در عین حال، دشواریھایي بزرگ و، تا آنجا كھ بھ . آرزومندم چنین اصالح و پیشرفتي صورت پذیرد

بیان ھمین دشواریھا را . بینم ناشدني در سرراه آنان مي شود، دشواریھایي حل فھم و درك من مربوط مي
دارم كھ از برشمردن این دشواریھا بھ خاطر  اظھار مي ام، و، ھمین جا، اینك وجھة ھمت خود قرار داده

بخشد این است كھ  شوم، بلكھ آنچھ بھ من شادي بیشتري مي ام نھ تنھا شاد نمي آنكھ بر دوستانم پیروزي یافتھ
  .دریابم روزي آن دشواریھا بھ كلي از میان برداشتھ شده است

پذیرد میزان  وي، در عین حال كھ مي. یان دارداي ریاضي ب كوشد نظر خود را بھ شیوه آنگاه مالتوس مي
 ۵بھ  ۴بھ ٣بھ  ٢بھ  ١از (شود  عرضة مواد غذایي، ھر بیست وپنج سال بھ طور تصاعد حسابي افزوده مي

و اگر در نظر بگیریم كھ  - در ھمان حال، اگر جلو افزایش بیحساب جمعیت گرفتھ نشود) الي آخر ۶بھ 
در این صورت جمعیت، ھربیست وپنج سال بھ صورت تصاعد  -ندبراي ھر زوج چھار فرزند باقي بما

و اگر این نرخھاي افزایش تحقق یابد ) …  ٣٢بھ ١۶بھ  ٨بھ  ۴بھ ٢بھ  ١از (یابد  ھندسي افزایش مي
شود؛ بعد از سھ قرن ھمین نسبت  مي ٩بھ  ٢۵ظرف دو قرن نسبت میزان جمعیت بھ وسایل امرار معاش «

   ١٣بھ  ۴٠٩۶بھ 

كنترلھاي منفي بھ صورت . است كھ میزان زاد وولد با كنترلھایي مثبت و منفي محدود شده استنشده این 
و منظور مالتوس از گناه، اعمال (عقب انداختن ازدواج بھ علت فقر یا دالیل دیگر، گناه : پیشگیري بوده

و ) هھمجنسبازي، لواط وغیر(، شھوات غیرطبیعي و انحرافي )جنسي خارج از علقة ازدواج است
زماني كھ این . ھاي متنوع جلوگیري از آبستني در مقاربتھاي ناشي از امر از ازدوج یا خارج از آن شیوه

كنترلھاي منفي نتواند میزان جمعیت را درحدي نگاه دارد كھ با عرضة مواد غذایي در حال توازن باقي 
ن كساني كھ درحال زندگي ھستند اندازند و بھ جا بماند، طبیعت و تاریخ، كنترلھاي مثبت را بھ كار مي

كشتن كودكان نوزاد، بیماري، قحطي و جنگ؛ و این عوامل، با درد ورنج در نسبت میزان : افتند مي
  .آورند نوزادان بھ در گذشتگان، توازني پدید مي

نخست آنكھ ھیچ سودي . آورد آوري بھ دست مي انگیز نتایج شگفت مالتوس از این تجزیھ و تحلیل مالل
كنند  د كھ دستمزد كارگران افزوده شود، زیرا اگر دستمزدھا افزایش یابد، كارگران زودتر ازدواج ميندار

شود و،  یابد، تعداد مصرف كنندگان غذا سریعتر اضافھ مي آورند، جمعیت افزایش مي بار مي و بیشتر بچھ بھ
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خ مالیات ویژه بھ منظور كمك بھ بھ ھمین قیاس، سودي ندارد كھ نر. ماند در نتیجھ، فقر ھمچنان پایدار مي
بیكاران افزایش داده شود، زیرا این عمل موجب تشویق كارگران بھ تناساني و بیكاري و تشكیل 

شود؛ و، بدین ترتیب، باز شمارة روزیخواران سریعتر از میزان مواد غذایي  تر مي ھاي پرجمعیت خانواده
ھا  ھ فروشندگان بھاي مواد غذایي موجود در مغازهشود ك شود؛ رقابت بین خریداران موجب مي افزوده مي

كشد كھ فقیران بھ ھمان تنگدستي گذشتھ  و انبارھاي روبھ كاھش خود را بیفزاید و زمان زیادي طول نمي
  .گردند باز مي

» رؤیاي«براي آنكھ نابودي نظریة امیدبخش گادوین تكمیل شود، مالتوس بھ بررسي و تأمل دربارة 
ھركس «بنا برنظر مالتوس، اگر حكومت و دولت از بین برداشتھ شود . یز پرداختآنارشیسم فلسفي ن

، نظیرآنكھ »شود براي حفاظت و حراست از انبار كوچك خود بھ قدرت و خشونت متوسل شود ناگزیرمي
 ھاي خود را محكم ببندیم شویم درھا و پنجره وقتي نظم و قانون از عھده تأمین امنیت برنیاید، ما مجبور مي

و تعارض و مشاجره پایدار … خودخواھي پیروز خواھدشد «در چنین احوالي . و قفلي برآن بزنیم
و در صورتي كھ ھمة قیود و محدودیتھا از وصلت و مجامعت برداشتھ شود، تولید مثل از » .خواھدماند

را از تولید مواد غذایي سریعتر صورت خواھد گرفت، و در نتیجھ، جمعیت بیش از حد، سھم ھر فرد 
كاالھا كاھش خواھد داد و آن مدینة فاضلھ در نتیجة رقابت نومیدانھ، از ھم خواھد پاشید، قیمتھا و 

روزي فراگیر  ناپذیر و بدبختي و تیره دستمزدھا مدام باال خواھد رفت و، در پایان، ھرج ومرج اجتناب
  ر آید؛ مالكیت خصوصي آید حكومت و دولت برسركا آن زمان است كھ باز الزم مي. حاصل خواھد شد

ھاي طبیعت بنا بھ فطرت و  فرآورده: گردد تاریخ بار دیگر بھ فرمول سنتي خود بازمي. سركوب كند
  .شود طبیعت آدمي توزیع مي

ھا و  و این بار چاره. چندي بعد مالتوس رسالة خود را مورد تجدید نظر قرار داد، برحجم آن افزود
ھایي كھ اگر  صریحتر و خشنتر از گذشتھ، مطرح كرد؛ یعني چاره درمانھاي پیشگیرانھ را بھ وضعي بس

مالتوس در این . آمیز طبیعت و تاریخ را غیرضروري سازد ھاي درماني فاجعھ مؤثر افتد ممكن است شیوه
مورد پیشنھاد كرد كھ كمك بھ بینوایان متوقف شود؛ در كار بخش خصوصي دخالتي صورت نگیرد؛ و بھ 

داده شود رابطة بین تولیدكنندگان و مصرف كنندگان وكارفرمایان و كارگران را  قانون و تقاضا مجال
اجازه داده نشود، تا، بدین ترتیب، میزان ) زودتر از سن معیني(ازدواج در سنھاي پایین . تنظیم كند

 اي روشن براي تأمین وظیفة ما این است كھ قبل از فراھم آوردن آمادگي و آتیھ«. نوزادان كاھش یابد
از ھمة اینھا مھمتر، مردان باید بیاموزند چگونھ قبل و بعد از » .وسایل زندگي فرزندانمان، ازدواج نكنیم

حد فاصل بین سن بلوغ وزمان ازدواج باید با «. ازدواج، از نظر اخالق خود را مقید و پایبند نگاه دارند
گونھ جلوگیري از آبستني نباید  د ھیچشو ولي آن زمان كھ ازدواج عملي مي» .عفاف كامل و مطلق توأم باشد

اي نداریم جز آنكھ تن بھ كاھشھاي  اگر این تدابیر یا قواعد مشابھي رعایت نشود، چاره. صورت گیرد
  .متناوب جمعیت اضافي، از طریق قحطي، بیماریھاي واگیر كشنده، یا جنگ بدھیم

گر شد و  ون وحي واالي ملكوتي جلوهكار جامعة انگلستان چ رسالھ دربارة جمعیت در نظر عناصر محافظھ
پارلمنت و كارفرمایان خاطري آسوده پیدا كردند تا برابر درخواستھاي . مورد قبول قرار گرفت

عرضھ و تقاضا از طریق قانوني » قانونھاي«آزادیخواھاني چون رابرت اوون، مبني بر اینكھ در 
اي را كھ بھ پارلمنت برده بود تا قانون  م پیت الیحھویلیا. تعدیلھایي بھ عمل آورده شود، ایستادگي نشان دھند

اقداماتي كھ تا آن زمان توسط حكومت علیھ رادیكالھاي انگلیسي . كمك بھ بینوایان را تمدید كند، پس گرفت
گرد مدینة فاضلھ ارواح  صورت گرفتھ بود، با این اظھارنظر و مجاھدة مالتوس، كھ این فروشندگان دوره

پذیر و مقرون بھ  اساس و اسفبار شوند، توجیھ كنند تا دستخوش فریب و پندارھاي بي ساده را اغوا مي
صاحبان صنایع انگلستان در این باور خود راسختر شدند كھ دستمزدھاي كم از نظر . گر شد مصلحت جلوه

ریكاردو، نظریة . بھ وجود آوردن كارگران با انضباط و تقویت روحیة اطاعت، وسیلة مؤثري است
اكنون امكان آن بود كھ تقریبًا ھمة . ساز نبود یا دانشي شناخت كھ چاره» علم ماللتبار«وس را مبناي مالت

  .دستاوردھاي مصیبتبار انقالب صنعتي را بھ آساني بھ زادوولد بیحساب طبقة فقیرجامعھ نسبت داد
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یست سال طول كشید ب. در آغاز از رسالة مالتوس دستخوش وحشت و تزلزل شدند) لیبرالھا(آزادیخواھان 
  تا 

، بیشتر صفحات آن تكرار )١٨٢٠(ھم كھ كتابش بھ نام دربیان جمعیت، پاسخي بھ مالتوس منتشر شد 
دستھ بھ  مندان پیشرفت و اصالح را دستھ امیدھاي نویسنده و شكایت از این بود كھ مالتوس دوستان و عالقھ

وي در كتاب خود . شد استثنایي محسوب مي ویلیام ھزلیت در این میان. صورت مرتجعان در آورده است
انتشار داد، مالتوس، آن روحاني بیرحم را، بانیش قلم خود، بھ  ١٨٢۴بھ نام روح عصر كھ در سال 

توان امید داشت كھ باروري نباتات بر باروري  بھ زعم ھزلیت، مي. شدیدترین وجھي، مورد حملھ قرار داد
با . كند یابد و توسعھ پیدا مي نوع بشر افزایش مي ب سریعتر از بنيیك دانة غلھ بھ مرات«. زنان پیشي گیرد

اي را بذرپاشي كرد و ھمان مزرعھ، بذر مورد نیاز  توان سراسر مزرعھ گندم مي) كیلو ۴٠(یك بوشل 
  .در پیش است» انقالبات سبز» «.بیست مزرعة دیگر را فراھم خواھد آورد

اي از واقعیات ارائھ دادند تا بھ یاري آن از بیم و  رفتند، مجموعھنویسندگاني كھ بعدًا دنبال این مقال را گ
در اروپا، چین، و ھند، جمعیت بعد از مالتوس از دوبرابر نیز بیشتر شده است و . ھیبت نظر مالتوس بكاھد

تا  ١٨٠٠در ایاالت متحد امریكا از سال . كنند با وجود این مردم آن سرزمینھا بھتر از گذشتھ تغذیھ مي
ون، جمعیت چندین مرتبھ، دو برابر شده، با ھمة این احوال، و با آنكھ بھ طور مرتب از شمار آدمیان كن

ھاي كشاورزي نسبت بھ گذشتھ، از حد  مورد نیاز براي پرداختن بھ امر كشاورزي كاستھ شده، فرآورده
مازاد براي صدور در  مورد نیاز تغذیة مردم بمراتب باالتر رفتھ است، تا بدان حد كھ مقادیر معتنابھي

برخالف نظرمالتوس، افزایش دستمزدھا نھ تنھا میزان نوزادان را افزایش نداده بلكھ از . گذارد اختیار مي
كند كمبود بذر و مزرعھ نیست،  اي كھ اكنون در برابر بشرعرض اندام مي مسئلھ. میزان آن نیز كاستھ است
ساني جھت گردانیدن چرخھاي مكانیسم كشاورزي و یافتن بھ انرژي غیران  بلكھ فراھم آوردن و دست

  .باشد صنعت در روستاھا و شھرھا مي

البتھ پاسخ واقعي بھ استداللھاي مالتوس را باید در جلوگیري از آبستني، پذیرش این امر از نظر اخالقي و 
ن، جستجو مذھبي، گسترش آن بھ میزاني وسیعتر، و كارآیي و مؤثر بودن و ارزانتر تمام شدن كاربرد آ

اي قیود موجب آن شد كھ  كاھش پیوستگي مردم بھ كلیسا و تعلیمات دیني و آزادشدن افكار از پاره. كرد
انقالب صنعتي سبب شد كھ . ، شكستھ شود»نظارت بر والدت«سدھا و مرزھاي مخالف االھیون با 

بتدریج از نظر اقتصادي  شدند، در شھرھا اي محسوب مي فرزندان بیشتر كھ تا آن زمان در مزرعھ دستمایھ
ھا  مایة دست وپاگیري بھ شمار روند؛ و این وضع در حالي پیش آمد كھ بھ كارگرفتن كودكان در كارخانھ

ھاي زیاد بود، وجمعیت شھرنشین رو بھ  شد، آموزش و پرورش كودكان متضمن ھزینھ بتدریج محدود مي
افزایش یافت تا بدان پایھ كھ زنان و مردان ھوشیاري و بصیرت اندك اندك . گذاشت افزایش و ازدحام مي

حتي جنگھاي . ھاي پربچھ قرین بھ مصلحت نیست دریافتند كھ با تغییر اوضاع و احوال، داشتن خانواده
  جمعي  جدید نیز بیش از آنكھ بھ جوانان براي قرباني شدن و كشتار دستھ

  .ادي پیش افتد و برحریف پیروز شودكھ از طریق اخترعات وابداعات فني در مسابقھ و رقابت انھدام م

داده » مالتوزیان جدید«بدین ترتیب نظریات گادوین نتوانست پاسخ مالتوس را بدھد، بلكھ این پاسخ از جانب
فرانسیس پلیس كتابي تحت عنوان  ١٨٣٢درسال . كردند شد كھ از نظارت بر والدت سخت جانبداري مي

نویسنده، این اصل مالتوس را پذیرفت كھ نرخ افزایش . داد تصاویر و دالیلي دربارة اصل جمعیت انتشار
دار شدن ضرورت  با این نظر نیز كھ خودداري از بچھ. جمعیت بیشتر از نرخ افزایش مواد غذایي است

دارد موافقت داشت ولي نھ از آن راه كھ زمان ازدواج بھ تعویق افتد، بلكھ معتقد بود كھ باید وسایل ضد 
ن جانشیني مشروع و سازگار با موازین اخالقي در برابر باروري كور طبیعت و انھدام آبستني را بھ عنوا

خود فرانسیس پلیس صاحب پانزده فرزند شد كھ پنج تاي آنھا در . (جمعي از طریق جنگ بپذیریم دستھ
 در. ھایي را كھ بھ ھزینة خودش چاپ شده بود در سراسر لندن توزیع كرد وي جزوه!) كودكي در گذشتند
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ھا از نظارت و والدت پشتیباني و دفاع كرده بود؛ وي بھ این مبارزه تا زمان مرگش، در ھشتاد  آن جزوه
  .، ادامھ داد١٨۵۴وسھ سالگي بھ سال 

اي براي  مقالھ ١٨٢۴در سال . مالتوس آن قدر بزیست تا قاطعیت دالیل فرانسیس پلیس را شخصًا دریابد
رف بریتانیكا تھیھ كرد كھ در آن تجدید نظري در نقطھ المعا ة )" FACE="Arial (Arabicدایر 

آور اعراض كرده و  نظرھاپیشین خود بھ عمل آورده بودند، بدین ترتیب كھ از آن تناسبات ریاضي ھراس
در عوض بر این نكتھ تأكید ورزیده بود كھ جمعیت بیش از اندازه، چون عاملي در تنازع بقا عمل خواھد 

  :اي كھ بھ قلم خودش نوشتھ بود چنین گفت رلز داروین در زندگینامھچندین سال بعد، چا. كرد

، پانزده ماه بعد از آنكھ تفحصات منظم و اصولي خود را آغاز كرده بودم، بھ عنوان تفنن، ١٨٣٨در اكتبر 
را خواندم؛ و چون در آن زمان ذھنم كامال آمادة پذیرش و بھ » نظریة مالتوس دربارة جمعیت«كتاب 

واین نكتھ را من در نتیجة مشاھدات طوالني و پیگیر عادات جانداران … ن تنازع بقا بود حساب آورد
ناگھان خواندن كتاب مالتوس این فكر را بھ مغزم رسوخ داد كھ در تحت چنین  -ونباتات دریافتھ بودم

رایط جدید شرایطي، انواع مطلوب و قابل زیست برجاي خواھند ماند و انواع نامطلوب كھ آمادگي بقا در ش
بدین ترتیب، . نتیجة كلي چنین تحولي، پدیدار گشتن انواع جدید خواھد بود. را ندارند از بین خواھند رفت

  .اي دست یافتھ بودم كھ بتوانم بر اساس آن بھ كارم ادامھ دھم سرانجام بھ چنان نظریھ

مل آمد، داروین در بدین سان، تقریبًا بعد از یك نسل كھ طي آن تحقیقات و تفكرات بیشتري بھ ع
زنجیر . كتابي كھ نافذترین كتاب قرن نوزدھم بود - ، كتاب بنیاد انواع خود را انتشار داد١٨۵٩سال

  را » زنجیر بزرگ ھستي«ھا  اندیشھ

IV - گوید بنتم از قانون مي  

ضھ اي عر فھم سخن بنتم نسبت بھ گادوین و مالتوس دشوارتر است، زیرا گادوین غایت مطلوبھاي فریبنده
دربارة اقتصاد، ) ١٨٣٢ - ١٧۴٨(داشت و مالتوس ترس و وحشتي جادو كننده، در حالي كھ جرمي بنتم  مي

كھ ھیچ یك از این مقوالت چندان جذاب بھ نظر  -رباخواري، مذھب سودخواھي، قانون، عدالت وزندانھا
ھ چون غولي در انزوا از آن گذشتھ، شخص وي آدمي بود ك. ھایي نگاشتھ است اندیشیده و رسالھ - رسد نمي
كرد؛ و كمتر  ناپذیر غورمي اندازه تحصیلكرده و با سواد و فاضل بود؛ دربارة مطالب تأمل زیست؛ بي مي

خواست در ھمھ چیز تعدیل و اصالحي پدید آورد؛ و براي وصلت بین دو  داد، گرچھ مي چیزي انتشار مي
نفوذ و اثر وي كھ در طول زندگي ھشتاد با ھمة این احوال . خروشید مي -منطق و قانون - دیو بزرگ

اش پیوستھ رو بھ افزایش بود، بردوران وي چیره گشت و سراسر یك قرن را تحت تأثیر خود   وچھار سالھ
  .قرار داد

اند كھ  گفتھ. بنتم پسر یك وكیل دادگستري توانگر بود كھ او را در زیربار تحصیل و مطالعھ تقریبًا خرد كرد
از مطالعة دورة ھشت جلدي تاریخ انگلستان اثرپل دو راپن فراغت یافتھ وبھ  این پسردر سھ سالگي

این شیوة آموزش خفھ كننده بھ یكي از شاگردان بنتم بھ نام جیمز میل . (فراگرفتن زبان التین آغاز كرده بود
در مدرسة .) سرایت كرد و او نیز این شیوه را در مورد پسرش، جان استوارت میل، بھ كاربرد

مینستر، بنتم در پرداختن و سرودن اشعاري بھ التین و یوناني، استعداد و پیشرفت چشمگیري از خود وست
در دانشگاه آكسفرد، در رشتة منطق تخصص یافت، و در پانزدھسالگي از آن دانشگاه . نشان داد

ولي آشفتگي كتابھا و متون . بھ تحصیل حقوق پرداخت لینكنزاینآنگاه در انجمن حقوقي . التحصیل شد فارغ
حقوقي خشم وي را برانگیخت تا بدان حد كھ مصمم شد بھ ھر قیمتي كھ شده قانونشناسي و قانونگذاري را 

آمیز  ، در پانزدھسالگي، سخنراني ستایش١٧۶٣در دسامبر . در انگلستان با منطق و نظم قرین سازد
آمیز كھ مجال چون وچرا بھ  وانین انگلستان شنید و از آن بیانات مداھنھسرویلیام بلكستن را دربارة ق

توانست چیزي جز بھ  دید نتیجة آن سخنان نمي داد، دستخوش حیرت و بیزاري شد، زیرا مي ھیچكس نمي
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از آن زمان تا موقع مرگش، بنتم فقط در این اندیشھ . تأخیر انداختن اصالحات در نظام قضایي كشور باشد
او از . توان قوانین انگلستان را با استواري، سازگاري و انساندوستي آشنا وقرین ساخت ھ چگونھ ميبود ك

ھا و  از ھمة پیشھ. توانم بھ وجود آورم آیا من براي چیزي نبوغ دارم؟ چھ چیزي مي«خود چنین پرسید 
  ھاي این دنیا، كدام یك حرفھ

براي قانونگذاري از نبوغي برخوردارھستم؟ من خود آیا من . از ھمھ اھمیت بیشتري دارد؟ قانونگذاري
تواند  چنین غرور آمیختھ با آرزو مي» .آري: دھم پاسخ این پرسش را با حالتي بیمناك و لرزان مي

  .سرچشمة بسیار كارھاي برجستھ باشد

رد بنتم براي توفیق در كارخطیري كھ عزم آن را كرده بود، ذھني واقعپرداز داشت كھ فقط از نظم و خ
پیروي كرده و از مفاھیم مجرد و سخت وگران نظیر وظیفھ، شرافت، قدرت، وحق بیزار بود؛ دلش 

خواست آن مفاھیم را بشكند و بھ صورت واقعیتھاي مشخص وملموس درآورد و ھر بخش و جزء را با  مي
آیا یك پدیدة حق چیست؟ : پرسید بھ عنوان مثال، بنتم مي. توجھ دقیق بھ واقعیات مورد بررسي قرار دھد

چیزي كھ از بدو تولد با ماست، آن چنانكھ در اعالمیة حقوق بشر در انقالب فرانسھ اعالم  - است» طبیعي«
باشد؟ برابري چیست؟ آیا  گشتھ بود؟ یا آنكھ صرفًا یك آزادي فردي است كھ تابع خیر وصالح عموم مي

ري در استعداد، تملك وقدرت، سرنوشت چنین چیزي جز در یك مفھوم مجرد ریاضي وجود دارد؟ آیا نابراب
چیست؟ بھ عقیدة بنتم ھمة این مفاھیم » قوانین طبیعي«یا » عقل سلیم«ناپذیر ھر موجود زنده است؟  اجتناب
اي بازدارنده بھ قصد ایجاد مانع در  و بھ شیوه» جز سخناني بیھوده نیست كھ بر چوب پا سوار شده«مجرد 

  .خرامد دادگاھھا مي دانشگاھھا، مجالس قانونگذاري، و

توانیم تصور كنیم كھ این واقعپرداز ناشكیبا با االھیاتي كھ در دوران وي و در زادگاھش رایج بود  ما مي
وي در كوششھاي خود براي آنكھ با دیدگاني بیطرف دنیاي علوم، تاریخ، اقتصاد، . چھ رفتاري پیشھ كرد

بست پس كوشید تا  خداپرستي سنتي، ھیچ طرفي نميحقوق و حكومت را بنگرد و مورد تأمل قرار دھد، از 
كرد كلیساي انگلیكان نسبتًا خردگرا  زبان تند و تیزش را دربارة این مباحث نگاه دارد، زیرا احساس مي

ولي كشیشان و روحانیون، خصومت خاموش او . تواند نھادي سودمند و صاحب كرم باشد است و حتي مي
  . نامیدند» یك فلسفة بھ دور از خدا«او را بھ حق،  »سودخواھيمذھب «را حس كردند و 

بنتم در آغاز كوشید تا بلكستن را بھ عنوان آنكھ در نقش مداح قانون اساسي انگلستان، یك رشتھ دروغ و 
آن قانون اساسي یا موجود استعاري درنظر بنتم . از میدان بھ دركند كرد نكات دور از واقعیت برسر ھم مي

شدة حاصل از رویدادھاي ضمني و اتفاقي، سازشھاي  بھ عنوان یك مرقع یا چند تكة عتیق و كھنھ
كرد كھ با ھیچ منطقي توأم نبود و  آلود و الھامات گذرا، جلوه مي ضدونقیض، اصالحات و تعدیلھاي شتاب

زماني كھ مستعمرات امریكایي انگلستان، موافقت آن آقایان (بدین ترتیب . گرفت یشھ نمياز ھیچ اصولي ر
اي تحت عنوان  اي كھ از سندانش بیرون جھد، رسالھ بنتم بھ عنوان جرقھ) انگاشتند مالك را نادیده مي

ادیكالیسم ر«و این، در حكم نخستین ضربھ از جانب آن ) ١٧٧۶(گفتاري كوتاه دربارة حكومت انتشار داد 
  بود كھ » فلسفي

  .، بھ یك نیمھ پیروزي دست یابد١٨٣٢براي مدت نیم قرن تالش و پیگیري كرد تا آنكھ توانست در سال 

آموخت تا  علم قانونشناسي را مي«این مبارزطلب بیست وھشت سالھ از طرفي بلكستن را بھ خاطر آنكھ 
كرد، و از طرف دیگر ھم او را بھ  تایش مي، س»آنكھ بھ زبان فاضالن و آقایان صاحب فھم سخن گوید

. داد آورد مورد نكوھش قرار مي خاطرآنكھ شأن قانون اساسي را بھ عنوان قلمرو اختیارات پادشاه پایین مي
در نظر بنتم یك قانون اساسي سالم و منطقي، اختیارات حكومت را بین اجزاي تشكیل دھندة آن توزیع 

اصل رھنماي قانونگذاران . این اجزا را سھل ومیسر خواھد ساخت روي خواھد كرد و ھمكاري و میانھ
» باالترین خوشي و سعادت براي تعدادي ھر چھ بیشتر«نباید میل و ارادة یك مقام مافوق باشد بلكھ تأمین 

بھ ھمین نھج، . شود، باید بھ عنوان غایت مقصود مورد توجھ قرار گیرد از آنانكھ قانون براي آنان وضع مي
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بنتم در آنچھ بھ اصل . شود، تحقق آن سودمندي مورد نظر است رزش و خوبي قانوني كھ پیشنھاد ميمحك ا
معروف گشتھ است جوھر تعلیمات حقوقي و اخالقي خود را عرضھ » تأمین سود براي حداكثر مردم«

بدین سان . داین اصل، ھمتبار اعالمیة استقالل است كھ تامس جفرسن در ھمان سال انتشار داده بو. دارد مي
این  -بدون آنكھ بنتم بداند -فلسفھ و تاریخ براي چند صباحي یكدیگر را در آغوش گرفتند و سنتھاي مسیحیت

  .وصلت را گرم و متبرك ساخت

ھاي بعدي بنتم نگاشتھ شده  اي جاذبتر نسبت بھ رسالھ اي قابل فھمتر و با روحیھ این كتاب كوچك با شیوه
اي تحت عنوان  از روسیھ، رسالھ ١٧٨٧در سال . ا در سیرو سیاحت گذرانیداز آن پس بنتم مدتي ر. بود

بنتم در این رسالھ با حكم تقبیح االھیون دربارة اخذ بھره مخالفت ورزیده . دفاع از بھره بھ انگلستان فرستاد
دكھ و چنین استدالل كرد كھ در اقتصاد ھم نظیر سیاست، فرد باید بھ حال خود گذارده شود تا در آن ح

بنتم فردي . دھد دربارة اعمال و رفتارھاي خویش قضاوت كند و تصمیمھایي بگیرد صالح جامعھ اجازه مي
و با . گشت و بھ معني مدافع آزادي بود ولي بھ مفھومي كھ درقرن ھجدھم از این كلمھ مراد مي. لیبرال بود

داشت كھ دولت باید حداقل دخالت را وجفرسن دراین نكتھ موافقت ) طبیعیون(این طرز فكر، با فیزیوكراتھا 
خواست بھ ریشة ھر  از طرف دیگر، وي یك رادیكال بود بدان معني كھ مي. در آزادي فردي اعمال كند

، صنایع ھنوز بدان ١٧٨٧فراموش نشود كھ در سال . ولي طرفدار ملي كردن صنایع نبود - چیز دست یابد
  .ردن آنھا پیش آیدپایھ از وسعت و قدرت نرسیده بود كھ لزوم ملي ك

این اثر اصول . بنتم پس از بازگشت از روسیھ، ھم خودرا مصروف چاپ و انتشار مھمترین اثر خود كرد
كتابي .) ، مقارن انقالب فرانسھ، انتشار یافت١٧٨٩اثر مزبور در سال . (اخالق و قانونگذاري نام داشت

اي را كھ اھل فن نباشد  و بنابراین خواننده دشوار است كھ بھ سبكي خشك برپایة صدھا تعریف استوار شده،
  در پایان كتاب دستخوش سرگشتگي و ابھام 

اخالق مبتني بر االھیات را بھ اخالق طبیعي جایگزین سازد؛ رفتار آدمیان را براساس نیازھاي گروھي یا 
ا طبقة فرمانروا مقام ی  ملي استوار كند، نھ آنكھ آن را متكي و وابستھ بھ اراده و خواست یك مجري عالي

سو و از رؤیاھاي انقالبي از  آمیز از یك بشناسد؛ و ھمچنین قوانین و رفتار آدمیان را از احكام امر و نھي
گیرد استحقاق آن را دارد تا از این  مردي كھ چنین كار خطیري را برعھده مي. سوي دیگر رھایي بخشد

  .ھایش عدول كرده است، بخشوده شود گفتھگناه كھ از تعھد اخالقیش براي واضح و قابل فھم بودن 

داد، بدین معني كھ  اساس و مبناي نوین اخالق و قانون را، از این پس، اصل مذھب سودخواھي تشكیل مي
المللي براي  ھر عملي براي یك فرد، ھر رسم براي یك گروه، ھر قانون براي مردم و ھر موافقتنامة بین

انگاشت كھ ھر سازواره و ھر  بنتم این نكتھ را بدیھي مي. خش باشدجامعة بشریت باید مفید فایده و سودب
لذت را بنتم بھ این . پرھیزد موجود زنده یا ھر سازمان در جستجوي لذت است و در ھمان حال از رنج مي

دانست كھ  كرد كھ موجد ھرگونھ رضایت خاطر براي جسم و جان باشد، و رنج را آن مي بیان تعریف مي
سودمندي خاصیتي است كھ پدید آورندة لذت و دور نگھدارندة رنج . جسم و جان شود موجب ناخشنودي

سودمندي الزم نیست كامًال خاطر فردي را . شود خوشبختي از پایداري و سازگاري لذات حاصل مي. است
خشنود سازد، زیرا ممكن است قسمتي از آن و مقدم برھمھ، آن خشنودي را نصیب خانواده، اجتماع، كشور 

لذت را جستجو و از رنج دوري ) در اثر غرائز اجتماعي خود(یك فرد ممكن است . یا جامعة بشریت سازد
كند و این منظور را از طریق مربوط ساختن رضایت خاطرش بھ ارضاء خاطر گروھي كھ بدان وابستھ 

لگي اعمال نظر از منظور آني، غایت مقصود و محك اخالقي جم در نتیجھ، صرف. است انجام پذیر سازد
تواند این باشد كھ تا چھ اندازه بھ تأمین بزرگترین میزان خوشبختي براي باالترین تعداد مردم  و قوانین، مي

دارم بھ این نكتھ توجھ كنند كھ مصالح وي،  مي من عزیزترین دوستانم را وا«گفت  بنتم مي. رساند كمك مي
آن مصالح و خواستھا براي من ھیچ گونھ ارزشي چنانچھ با مصالح عامھ تباین و ناسازگاري پیدا كند، 

بدین ترتیب، من بھ دوستانم خدمتي خواھم كرد و بھ ھمین نھج از خدمت دوستانم برخوردار . نخواھد داشت
  ».خواھم شد
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داشت كھ  با ھمان صداقت ھمیشگي اعالم مي. كرد كھ سودخواھي را خود ابداع كرده باشد بنتم وانمود نمي
، برخورده )١٧۶٨(اي در اولین اصول حكومت  كتاب جوزف پریستلي، بھ نام رسالھ بھ آن مفھوم، در

توانست ھمان مفھوم را در كتاب فرانسیس ھاچسن، بھ نام تفحص دربارة خیرو شر از نظر  بنتم مي. است
انگارد كھ موفق شده  در این اثر نویسنده یك شھروند خوب را چنان آدمي مي. ، نیز بیابد)١٧٢۵(اخالق 

توانست با چنین  ضمنًا بنتم مي. پدید آورد» باالترین میزان خوشبختي را براي بیشترین تعداد مردم «باشد 
نویسنده در این . رو شود ، نیز روبھ)١٧۶۴(اي در باب لذت ورنج  اي در كتاب بكاریا، بھ نام رسالھ نكتھ

  كتاب 

و از آن » بختي براي بیشترین تعداد مردمتأمین حداكثر خوش«: كند ھدف اخالقي را بدین عبارت تبیین مي
سودخواھي و «: انتشار یافت ١٧۵٨روشنتر، در كتاب، ھلوسیوس بھ نام در بیان روح كھ در سال 

ھمة قوانین باید از یك اصل واحد … سوددھي اصلي ھمة فضایل آدمي است و بنیان ھمة قانونگذاریھایش 
بدین معني كھ باالترین شمارة مردمي كھ در لواي یك  تبعیت كند و آن ھم سودبخشي بھ عامة مردم است،

بنتم در واقع صرفًا یك صورت كمي بھ یك دستور » .كنند از آن قوانین متمتع شوند حكومت زندگي مي
  » .ھمسایة خود را مثل خویشتن محبت نما«: بخشید مندرج در كتاب مقدس مي

ن خوشبختي را در مورد قوانین انگلستان بھ اصل باالترین میزا«كار برجستھ و خطیربنتم این بود كھ 
ھاي خویش را دربارة مذھب سودخواھي درقالب  كاربرد و این آخرین و موجزترین فرمولي بود كھ نظریھ

ھاي خویش مفھوم  شناخت، و آن اینكھ براي اندیشھ در این موقع، بنتم یك تعھد براي خود مي. آن جاي داد
آمیز واعظان، اندرزھاي معلمان، اصول  د آن دستورھاي امر و نھي روشن و محك قاطعي بیابد تا بھ مد

مورد ادعاي احزاب، قوانین وضع شده توسط قانونگذاران، و فرمانھاي سالطین را مورد قضاوت 
اعم از طبیعي، ملي،  -»حق«بھ زعم بنتم، قانون نباید اجازه دھد ھیچگونھ ماھیت استعاري نظیر . قراردھد

چگونھ وحي و الھامي از جانب خداوند بھ پیامبران، و نیز ھیچگونھ تنبیھي كھ صرفًا بھ االھي و ھمچنین ھی
شود باید پاسخگوي این  ھر قانوني كھ وضع آن مطرح و پیشنھاد مي. خاطر انتقام باشد بھ خود راه دھد

شود؟ براي یك نفر، براي  این قانون بھ خاطر تأمین سعادت چھ كسي وضع مي: پرسش اساسي باشد
گروھي، یا براي ھمگان؟ قانون باید خود را با ذات ناآرام و ظرفیت محدود آدمیان تطبیق دھد؛ عمال بھ كار 

رفع نیازمندیھاي جامعھ بیاید؛ روشن و عاري از ابھام باشد؛ بھ مورد اجرا گذاردن آن عملي باشد؛ بھ 
دادرسان را تسریع كند؛ و سامان رساندن دادخواھیھا و محاكمات را ھرچھ زودتر ممكن سازد؛ قضاوت 

بنتم ده فصل آخر كتابش . كیفرھاي انظباطي اصالح كننده و شایستة شأن انساني را بھ مرحلة اجرا درآورد
  .كاري كھ سالھاي واپسین زندگیش را بر سر آن گذاشت -را بھ تشریح و تعیین این نظر مصروف داشت

مبتال بھ اجتماع معاصر خویش بھ كار  در عین حال، بنتم محك آزمایش خویش را در مورد مسائل
معموال و بھ . از اصل فیزیوكراتھا، مبني بر آزادي عمل در صنعت و سیاست، پشتیباني كرد. گرفت مي

آید و تا آنجا كھ از نظر اجتماعي میسر  طور كلي، فرد بھترین داور براي خوشبختي خویش بھ شمار مي
با . ا خوشبختي دلخواھش را بھ شیوة دلخواه خویش جستجو كندباشد باید آزاد و بھ حال خود گذاشتھ شود ت

انجمنھایي كھ اعضایش از  -این وجود، اجتماع باید تشكیل انجمنھا و اجتماعات داوطلبانھ را تشویق كند
بخشي از آزادیھاي خود بگذرند تا بتوانند كوششھاي ھماھنگ و متحدي براي رسیدن بھ غایت و ھدفي 

كرد كھ حكومتي كھ نمایندة مردم باشد و  بر اساس ھمین اصول، بنتم چنین استدالل مي. مشترك مبذول دارند
  بھ رأي مردم تشكیل شود با ھمة 

خطاھا و كاستیھایش، و با ھمة آنكھ ممكن است دستخوش فسادھاي فراوان گردد، بھترین نوع حكومت 
  . شود محسوب مي

ل و شیوة نگارش با دشواریھایي ھمراه بود، رسالة اصول اخالق و قانونگذاري با آنكھ از نظر شك
رفت، از تحسین و  و گرچھ انتظاري جز آن مي. اي انتقادآمیز و تمایالت شدیدًا غیرمذھبي داشت روحیھ

در . استقبال صاحبنظران و اندیشمندان در خارج از انگلستان بسي بیشتر بود. استقبال گرمي برخوردار شد

pymansetareh@yahoo.com



بھ بنتم تابیعت فرانسوي اعطا  ١٩٧٢نده شد، و دولت فرانسھ در سال فرانسھ بھ زبان فرانسوي برگردا
ھا از پایتختھا و دانشگاھھاي مختلف قارة اروپا با او بھ مكاتبھ  رھبران سیاسي و صاحبان اندیشھ. كرد

كاران مذھب سودخواھي را بھ عنوان آنكھ برخالف اصول  در انگلستان، حزب محافظھ. پرداختند
بعضي از . گرایي است نكوھش كرد و محكوم ساخت ر با مسیحیت، و مبتني بر مادهپرستي، مقای میھن

از جملھ عشق دو جنس مخالف،  - نویسندگان، با حرارت چنین استدالل كردند كھ بسیاري از اعمال آدمیان
در برگیرندة ھیچگونھ محاسبھ و در  - محبت والدین بھ فرزندان، و فداكاري و از خودگذشتگي و تعاون

ھنرمندان از اینكھ آثار ھنري صرفًا از . گیري ترضیة خاطر مبتني بر خودخواھي و خودپسندي نیستنظر
ولي جملگي صاحبنظران و . بابت سودمندي آنھا مورد قضاوت و سنجش قرار گیرد امتناع ورزیدند

تظاھر و  اندیشمندان، غیر از صاحبان مناصب دولتي و حكومتي، در این نكتھ بھ توافق رسیدند كھ ھرگاه
مشي و مصلحت جملگي  شود كھ تأمین نفع شخصي، اصل اخالقي و خط فریبي دركار نباشد معلوم مي

  .دھد حكومتھا ودولتھا را تشكیل مي

اي بیاساید،  اش زیست و سالھاي دراز زندگیش را، بدون آنكھ لحظھ بنتم شخصًا با رعایت اصول فلسفھ
انتشار یافت و  ١٨٢۵یل منطقي شھادت قضایي كھ بھ سال در كتابي بھ نام دل. پرثمر و سودبخش ساخت

ھمچنین در دیگر آثارش، كوشید تا قوانین گذشتھ و قضایاي حقوقي ودعاوي زمان حاضر را روشن سازد، 
صفت و سعبانة قوانین كیفري سنتي را تعدیل كند، و از  رویھاي وحشي و در این امر توفیق یافت كھ زیاده

كھ ھفتادونھ سالھ بود، مدون ساختن قوانین انگلستان را  ١٨٢٧در سال . بكاھدشدت و خشونت مجازاتھا 
بنتم . آغاز كرد ولي بین مجلدات اول و دوم بود كھ اجل مھلتش نداد و نتوانست كارش را بھ فرجام برساند

انھ در تأسیس مجلة وستمینستر فعالیت داشت، و این مجلھ بھ منزلة ارگاني براي عرضة افكار آزادیخواھ
بنتم در پیرامون خود جمعي از شاگردان و طرفداران گردآورد و اینان، دلي مھربان و شفیق را در . بود

جیمزمیل . دومون رسول وي در فرانسھ بود اتین -پیر. آوردند پس و پشت ظاھر خشك و تند او بھ جاي مي
با ویراستاري فاضالنة خویش  كھ خود اندیشمندي گرانقدر بود، نسخة دستنویس آثار منتشر نشدة استاد را

جان استوارت میل نیز اھداف بنتم را در آثار خود بیش از پیش . براي ھمگان قابل مطالعھ و استفاده ساخت
  .متعالي و فراگیر ساخت

  تحت رھبري و پیشوایي بنتم، توفیق آن را یافتند كھ براي تأمین» رادیكالھاي فلسفي«این 

دھي بھ صورت مخفي، بازرگاني آزاد، تأمین  گیري و رأي ي ان بالغ، رأحق رأي و شركت در انتخابات مرد
وسایل بھداشت ھمگاني، اصالح زندانھا، تصفیھ و پاكسازي دستگاه قضایي، و تطھیر مجلس لردان و 

، دربارة عناصر فردیت و تمایل بھ ١٨۶٠تا سالھاي دھة . المللي گامھاي بزرگي بردارند توسعة قوانین بین
از آن پس سوسیالیسم كھ در البالي تز . شد فلسفة بنتم، توسط پیروان و ھواخواھانش تأكید ميآزادي در 

كمین كرده بود، جریان اصالحات را در مسیر » باالترین میزان سعادت براي بیشترین تعداد مردم«
نابسامانیھا برداري از حكومت بھ عنوان عاملي براي تحقق بخشیدن بھ میل و ارادة عموم در ھجوم بھ  بھره

  . و ناھنجاریھاي اجتماعي، انداخت

كشید، در این حیرت بود كھ چگونھ پس از مرگ،  آنگاه بنتم كھ ھر لحظھ مرگ خویش را انتظار مي
اش دستور داد جسدش در حضور  در وصیتنامھ. جسدش را نیز براي باالترین شمار مردم سودمند سازد

آنگاه كاسة سرش را پرساختند و صورتش را بھ سان . دبھ این وصیتنامھ عمل ش. دوستان تشریح شود
ھاي معمولي و بھ رنگ تیرة وي را  دوران حیات با موم از نو پرداختند و بر اسكلتس، یكي از جامھ

فصل اي واقع در یونیورسیتي كالج دانشگاه  پوشانیدند و سپس آن پیكر بیجان را در ویتریني شیشھ
  بیستم
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  ادبیات در مرحلة دگرگوني

I  - مطبوعات  

آیا . اگر در این دوران، فرانسھ صحنة سیاسي را در اختیار داشت، انگلستان در ادبیات پیشي جستھ بود
توان با وردزورث، كولریج، بایرن، و شلي  اي را درفرانسة این زمان مي جزنثر شاتوبریان، كدام چھره

آوریم، زیرا تاریخ پدید آوردن  میان نميسخن بھ ) ١٨٢١ -١٧٩۵(قیاس كرد؟ البتھ در این بین از كیتس 
بعد از دوران الیزابت اول، درتاریخ چھارصد سالة . شود شاھكارھاي وي از دورة مورد بحث ما خارج مي

  .توان درخشانترین زمان شكوفایي بھ حساب آورد شعر انگلیسي، این دوران را مي

وانست در زمرة ادبیات بھ شمار رود، زیرا ت نگاریھا مي رانیم، حتي نامھ در دوراني كھ از آن سخن مي
در آن روزھا . آیند ھاي بایرن وكولریج از نظر آنان براي ما آشناتر و بھ زبان ما نزدیكتر بھ نظرمي نامھ

اي كھ  پرداخت در مقابل انتظار داشت در نامھ وقتي گیرندة نامھ معموال ھزینة فرستاده شدن نامھ را مي
وة نگارشي مقبول بیابد، ولي دریافت داشتن نامھ از ارواحي چنان پرشور دارد مطلب و شی دریافت مي

  .اي براي زندگي بعد از مرگ باشد توانست گذرنامھ مي

معموال ھر روزنامھ یك . شدند با ھمة این احوال، روزنامھ و مطبوعات در زمرة مطالب ادبي محسوب نمي
نخستین و آخرین این چھار . آمد ھ در ميشد و بھ صورت چھارصفح ورق كاغذ بود كھ از وسط تا مي

اي از مذاكرات  در صفحة دوم مسائل سیاسي، از جملھ خالصھ. یافت صفحھ بھ درج آگھیھا اختصاص مي
ھا، تایمز  مھمترین این روزنامھ: در لندن چھار روزنامھ وجود داشت. شد پارلمنت در روز قبل، نگاشتھ مي

سپس روزنامة كوریر با ده . بود و درحدود پنجھزار خریدار داشت بنیان گذارده شده ١٧٨٨بود كھ بھ سال 
  رفت و درآن سر  ھزار خریدار، و روزنامة مورنینگ پست كھ ارگان ویگھا یا آزادیخواھان بھ شمار مي

اي مخصوص خود داشت و گاھي دو روزنامھ در یك  شھرھاي مركزي والیات نیز ھركدام روزنامھ. بود
شد كھ یكي براي حوزة خودشھر و دیگري براي شھرھا و بخشھاي آن والیت  مي شھر مركز والیت منتشر

نامھ ھم وجود داشت كھ مقبولترین آنھا بھ نام پولیتیكال رجیستر  ھا چند ھفتھ در كنار این روزنامھ. بود
و  از اینھا گذشتھ، چند مجلة سیاسي و اجتماعي. یافت موسوم بود و بھ سردبیري ویلیام كابت انتشار مي

بود كھ در سال ) مجلة ادینبورگ(اي بھ نام ادینبره ریویو  شد كھ متنفذترین آنھا، فصلنامھ ادبي نیز منتشر مي
ھاي مترقي  ا از اندیشھبنیان گذارده شده بود ت سیمث، توسط فرانسیس جفري، ھنري بروآم و سیدني ١٨٠٢

توسط جان ماري،  ١٨٠٧شد كھ در سال  فصلنامة كوارترلي ریویو ھم منتشر مي. دفاع و پشتیباني كند
  .كرد كاران جانبداري مي رابرت ساوذي، و والتر سكات تأسیس شده و از اھداف حزب توري یا محافظھ

این . خورد لستان بھ چشم ميقدرت مطبوعات، چون یك عنصر مشخص و برجستھ در صحنة حیات انگ
اي براي نقد مفاھیم و  مطبوعات، نظیر دوران خوش و آمیختھ با فراغت ادیسن و ستیل، دیگر وسیلھ

دھندگان و تبلیغ كنندگان كاالھا، و ھمچنین بھ  اي براي آگھي ھاي ادبي نبود بلكھ بھ صورت دریچھ شیوه
دھندگان برحسب تیراژ روزنامھ یا مجلھ  ھ آگھياز آنجا ك. صورت ارگان گروھھاي سیاسي در آمده بود

پرداختند، سردبیر و ناشر ناگزیر بودند افكار عمومي را در نظر بگیرند و این كار غالبًا بھ ھزینة  مبلغي مي
بینیم مطبوعات انگلستان فرزندان بیكاره و   از این روست كھ مي. گرفت كھ برسركار بود حزبي صورت مي

رغم كلیة كوششھایي بود كھ حكومت براي  گرفتند و این علي اد ھجو و استھزا ميخراج پادشاه را بھ ب
رفت، مطبوعات  بتدریج كھ قرن نوزدھم بھ پیش مي. داشت حمایت و سپر بال شدن آن فرزندان مبذول مي

دھنده، واجب و  نخست بدل بھ ابزاري مورد نیاز شد و سرانجام بھ عنوان یكي از عوامل تشكیل
  . ذیر دموكراسي درحال رشد درآمدناپ اجتناب
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II -  كتاب  

. گرفت شد انتشار كتاب نیز رونق مي بتدریج كھ برشمارة افراد طبقة متوسط و مردم كتابخوان افزوده مي
حرفة نشر كتاب بھ اندازة كافي سودآور شد و بھ عنوان یك رشتھ فعالیت مستقل در آمد و حسابش از حرفة 

خاستند و بھ نویسندگان  ت برميناشران براي دست یافتن بھ مصنفان و مؤلفان بھ رقاب. كتابفروشي جداگردید
. داشتند ھاي ادبي براي بزرگداشت آنان ضیافتھا برپا مي پرداختند و در سالن التألیف بیشتري مي حق
  سان بود كھ جوزف جانسن با گادوین، پین و بلیك  بدین

سكات شریك  ساخت، آرچیبالد كانستبل در بدھكاریھایش با والتر شد و آثار آنان را منتشر مي ھم پیالھ مي
شد؛ تامس نورتن النگمن، وردزورث را در اختیار خویش گرفت؛ و دربریستول، جوزف كاتل انتشار  مي

گسیختھ را در دست گرفت  دار شد و جان ماري، اھل لندن، عنان بایرن عنان آثار كولریج و ساوذي را عھده
 ٣٠٠‘٠٠٠مبلغ » ھا النگمن«تي كھنسال در این ضمن مؤسسة انتشارا. تا بتواند آثارش را مرتبًا انتشار دھد

المعارف چیمبرز در سي ونھ    دایرة" FACE="Traditional Arabicلیره براي انتشار چاپ جدیدي از 
المعارف   دایرة" FACE="Traditional Arabicدر ھمین دوران نسبتًا كوتاه، . جلد مصروف داشت

انتشار یافت، چاپ  ١٧٩٧- ١٧٨٨ده جلد بود كھ درچاپ سوم آن در ھج. بریتانیكا سھ بار تجدید چاپ شد
  .١٨١۵پنج جلد در سال  و ، و چاپ پنجم در بیست١٨١٠چھارم در بیست جلد بھ سال

پرداختند و  التألیف، مبلغي یكجا در بھاي نسخة دستنویس اثر بھ نویسنده مي ناشران معموًال بھ جاي حق
برآن ) رسید یافت و بھ فروش مي انتشار مي در صورتي كھ(گاھي مبلغي ھم از بابت چاپھاي بعدي 

از این میان تامس . كردند با وجود این، شمار كمي از نویسندگان بودند كھ از راه قلم ارتزاق مي. افزودند مي
ساوذي و ھزلیت از این رھگذر . گذشت مور در آمد خوبي از آثارش داشت و زندگیش بھ آسودگي مي

و والتر سكات از نظر درآمد ناشي از فروش كتابھایش فراز و نشیب وضعي متزلزل و ناپایدار داشتند 
ناشران، در حمایت از ادبیات، جایگزین طبقة اشراف . فراواني داشت كھ از فقرتا توانگري در نوسان بود

. دادند شده بودند، اما در ھمان حال برخي از توانگران ھنوز نویسندگان را مورد حمایت و اعانت قرار مي
توان از وجوودھا یاد كرد كھ درحق كولریج كمك مالي قابلي روا داشتند و ھمچنین از ریزلي  ھ مياز جمل

دولت نیز گاه بھ گاه براي . لیره براي وردزورث برجاي گذاشت ٩٠٠كالورت كھ میراثي بھ مبلغ 
الشعرا با  فرستاد و در ھر زمان شاعري را بھ نام ملك نویسندگاني كھ رفتاري مقبول داشتند پاداشي مي

شد بھ  رفت ھر موقع الزم مي الشعرایي انتظار مي داشت و از چنین ملك لیره در سال نگاه مي ١٠٠مستمري 
خاطر جشن گرفتن پیروزي نیروھاي مسلح، تولد نوزادي در خانوادة سلطنتي، برگزاري مراسم ازدواج، یا 

  .درنگ قطعھ شعري بسراید درگذشت یكي از افراد ھمان خانواده، بي

شد شمار مردم كتابخوان كاھش یابد گراني قیمت كتاب بود؛ ولي از سوي دیگر،  عاملي كھ موجب مي
. افزود دادند برشمار مردم كتابخوان بسي مي ھایي كھ كتاب بھ امانت مي وجود باشگاھھاي كتاب و كتابخانھ

پردند، یكي آتنائوم و دیگري س مند كتاب بھ اسم امانت مي ھا كھ بھ مردم عالقھ بھترین این نوع كتابخانھ
. ھزار جلد كتاب داشت و ھر دو نیز در لیورپول مستقر بودند لیسئوم بود كھ اولي ھشتھزار و دومي یازده

پرداختند،  ھا بودند حق اشتراكي بھ مبلغ یك تا دو و نیم لیرة طال در سال مي كساني كھ مشترك این كتابخانھ
ھر شھر، چنین . شد بھ امانت بستانند ھا عرضھ مي كھ در قفسھ توانستند ھر كتابي را و در برابر مي

وقتي بتدریج كتابخواني رواج یافت و از طبقة اشراف بھ طبقات مردم عادي . اي از خود داشت كتابخانھ
  كشانده 

گذر از سنتھاي كالسیك بھ احساسات رمانتیك، از این . شد باالبودن معیار كتابھا، كمبودھایي احساس مي
جماعت كتابخوان و از آزادي روزافزون عشق و دلدادگي جوانان در پرتو رھایي از قید وبند و  گسترش

سان بود كھ یك ماجراي عشقي جایگزین  بدین. گرفت سرپرستي والدین و تعلقات دارایي و امالك، نیرو مي
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ان را از چنگ افزاي ریچاردسن مید موضوعھاي اشكبار و غم. شد ھزاران طرح و ماجرا در یك داستان مي
  .گرفت عشاق شھوتران فیلدینگ و ماجراجویان دلیر و نیرومند سمالت مي

و اثر » راھب«نویسان این دوران، زنان برتري و درخشش بیشتري داشتند؛ البتھ مثیولویس  در جمع رمان
نویسندة . منتشر شد از این امر مستثناست ١٧٩۵آورش بھ نام آمبروزیو یا راھب كھ در سال  وحشت

دیگري كھ در نگارش داستانھاي پروحشت و اسرارآمیز بھ پاي او رسید میسیز ان رادكلیف بود كھ 
ماجراي یك عشق در سیسیل : شد رمانھایش یكي پس از دیگري با موفقیت سرشاري روبھ رو مي

ا مردم انگلستان چنین كتابھایي ر). ١٧٩۴(و اسرار یودالفو ) ١٧٩١(، ماجراي یك عشق در بیشھ )١٧٩٠(
و كلمة نوول .) آمد بھ معناي داستان مي romanكھ از كلمة فرانسوي (خواندند  مي)  romance(رمانس 

داد بھ كار  را براي شرح ماجراھایي كھ بھ طور طبیعي یا در زندگي عادي روي مي) داستان یا سرگذشت(
اثر والتر سكات چون پلي این دو  ویورليسلسلھ داستانھاي . بردند، نظیر آثار فیلدینگ و جین اوستن مي

در داستانھاي رمانتیك، بانوان نویسنده طبعًا برجستگي و درخشش . پیوست اصطالح و تعریف را بھ ھم مي
) ١٧٧٨(داستان اولینا ) ١٧٧٨( برني در بیست وشش سالگي با نگارش) فني(فرانسیس . كردند پیدا مي

و آواره ) ١٧٩۶(، كاملیا )١٧٨٢(سرو صداي فراواني پدیدآورد و بھ دنبال آن با نگارش داستانھاي سسیلیا 
درگذشت، خاطرات وي كھ دو سال  ١٨۴٠وقتي ھم در سال . از درخشش بیشتري برخوردار شد) ١٨١۴(

  .یك نسل دیگر از خوانندگان شدبعد انتشار یافت موجب انبساط خاطر و محظوظ ساختن 

و مالك غایب ) ١٨٠٠(ھاي قلعة راكرنت  ماریا اجورث نویسندة مشھورتري بود كھ رمانھایش بھ نام
دستي تشریح  كشي مالكان انگلیسي از مردم ایرلند را چنان با چیره اي واقعپردازانھ بھره با شیوه) ؟١٨١٢(

. اندركاران بر آن شدند تا رویة بھتري در پیش گیرند و دست كرد كھ در خود انگلستان مردم بھ ھیجان آمدند
فقط یك بانوي نویسندة دیگر در این دوران توانست از او فراتر رود و حتي از نویسندگان مرد نیز قدمي 

  .فراتر بگذارد و از شھرت و محبوبیت فزونتري برخوردار شود

III  - ١٨١٧ -١٧٧۵: جین اوستن   

آفریدو حتي در این قلمرو نیاز زیادي بھ ماجرا آفریني  بھ نمایندگي وي ميھمة ماجراھایش را قلمش 
نداشت، زیرا در زندگي معمولي و عادي زنان اصیل، تحصیلكرده، فاضل و حساس نظیر خودش، لطف و 

اي كھ در اختیار  جین در خانھ. پدرش كشیش بخش ستیونتن در ایالت ھمپشر بود. یافت جذابیتي كافي مي
برادرش  ١٨٠٩در سال . چشم بھ دنیا گشود و تا بیست وشش سالگي در ھمان جا بزیستپدرش بود 

جین تا آخرین روز زندگي در این . اي در چاوتن براي سكونت مادرو خواھران فراھم آورد ادوارد، خانھ
ن، اش، فقط با دیدارھاي كوتاھي از برادران و سفرھایي بھ لند خانھ بھ سر برد و در روال زندگي ساده

ژوئیة  ١٨جا در  براي درمان كسالتش بھ وینچستر رفت ودر ھمان ١٨١٧در ماه مھ . آورد تنوعي پدید مي
  .ھمان سال، در چھل ویك سالگي و بدون آنكھ ازدواج كرده باشد در گذشت

سازد بھ زندگیش شور و ھیجان و  ھاي وي را گرم و دلپذیر مي جین با محبت و عطوفتي خواھرانھ كھ نامھ
آمیز ھمراه بود، ابتذاالت، نگرانیھا، و  بخشید؛ با مشربي متین و نجیب كھ اندكي با طبیعتي كنایھ ا ميمعن

كرد؛ و بھ  كاوید و این نكات را بدون تلخي وتلخكامي ترسیم مي ھاي نھفتھ در زندگي مردم را مي دلشوره
شد، آثارش را رنگ  بش ميلطف لذتي كھ از مناظر روستایي و روال آرام و خوش زندگي شھرستاني نصی

اي  توانست نسبت بھ آنجا عالقھ از لندن، آن اندازه ناھنجاري و ناروایي دیده بود كھ نمي. بخشید و رایحھ مي
در دل احساس كند؛ و بھ ھمین جھت، ھیچ گاه تصویري آمیختھ با شوق از آن شھر بزرگ بھ دست 

پلید و تباھي ناشي از غایت توانگري در آن با ھم لندن، در نظر جین اوستن، جایي بود كھ فقر . دھد نمي
گرفتند  آمیخت؛ مكاني بود كھ دختران روستایي و شھرستاني در معرض وسوسھ و گمراھي قرار مي درمي

تر زندگي انگلیسي را باید در طبقات  كرد كھ نوع بھتر و منزه جین احساس مي. شدند واز راه بھ در مي
ھایشان، انضباط  اكن شھرستانھا و روستاھا جستجو كرد كھ در خانھتر اشراف و توانگران س فرودست
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در آن واحدھاي صلح و صفا، شخص بندرت از انقالب . آورد خانوادگي و سنن كھن ثبات وآرامش پدید مي
آدمي را از  نمود كھ مغز و حواس تر از آن مي شنید؛ و ناپلئون، غولي بسیار دوردست فرانسھ سخني مي

ھا، مذھب  در آن خانھ. ، از جملھ یافتن یك حریف رقص یا شریك زندگي، منصرف سازدتر كارھاي واجب
چنانكھ در خانة یك كشیش  - مقام خود را داشت، ولي این مذھب، از خوف و ھراسھاي پیچیده و مرموز آن

قات دامنة آثار انقالب صنعتي ھنوز بھ روستاھا كشانده نشده بود تا روابط طب. بركنار بود - رواج داشت
ما صداي رسا و اصیل جین اوستن . اندازھا را بھ پلیدي بیاالید جامعھ را تلخ و زھرآگین سازد و ھوا و چشم

دربارة دختري  -شنویم گوید مي از سرھمدردي و غمخواري سخن مي» پرایس فني«را در آنجا كھ دربارة 
  كھ 

زدن و  تا آن زمان ندانستھ بود كھ جوانھ… .براي فني، اندوھبار بود كھ ھمة شادیھاي بھار را از دست بدھد
در جسم و جانش چھ جوشش . ساخت رویش گیاھان در طبیعت تا چھ اندازه او را شاد و طربناك مي

توانست دوست  فصلي كھ با ھمة تلونھایش نمي - كرد گریھاي بھار احساس مي جانبخشي از نگرش در جلوه
اش  شد از نخستین گلھایي كھ در گرمترین بخش باغ عمھ اش را مي داشتني نباشد، چون زیباییھاي فزاینده

  . دادن كشتزارھاي عمویش ودر شكوه جنگلھا دید و لذت برد زدن و برگ شكفت تا جوانھ مي

اي آسوده وخوش، یك باغچة رنگارنگ و معطر، گردش شبانگاھي بھ ھمراه  خانھ -از چنین محیطي بود
ستود و ھم دست بھ دست در  ھایش را مي پدري كھ ھم نوشتھغم، سخنان تشویق آمیز  خواھران شاد و بي

كھ در داستانھاي جین اوستن، ھوایي پاكیزه و با طراوت از صلح و آرامش،  -پراكند بین دوستان مي
بخشید؛  شد، و بھ خوانندگان بردبار وي رضایت خاطر آرام و عمیق مي سالمت، و حسن نیت دمیده مي

جین اوستن دریافتھ بود كھ ھرروز . شد ثار داستانسرایان دیگري عاید ميرضایتي كھ بندرت از خواندن آ
  .از زندگي، بھ تنھایي بركتي است خداداد

بدین ترتیب بود كھ جین اوستن شش رمان خود را آفرید و با شكیبایي در انتظار ماند تا مردم بردبار بتدریج 
بود، اولین نسخة دستنویس رمان شعور و حس ، زماني كھ بیست سالھ ١٧٩۵در سال . قدر آنھا را بشناسند

ظرف دو سالي كھ از آن پس . تشخیص را نگاشت ولي خاطرش را خرسند نساخت و آن را بھ كنار نھاد
قرار داد و نسخة  نظرگذشت، براي تألیف رمان غرور تعصب زحمت كشید، چندین بار آن را مورد تجدید 

دستنویس آن را براي ناشري ارسال داشت، ولي ناشر آن را پس فرستاد زیرا بھ نظرش ازچاپ و انتشار 
ناشري بھ نام . رمان صومعة نورثنگر را نوشت ١٧٩٩و  ١٧٨٨در طي سالھاي . شد آن سودي حاصل نمي

آنگاه . یداري كرد ولي در انتشار آن شتابي بھ خرج ندادریچارد كرازبي نسخة دستنویس آن رمان را خر
چنین  نوبت بھ یك دوران درنگ و سترون رسید كھ طي آن جین اوستن، بھ خاطر دلسردي از نوشتن و ھم

نظمي و تشویش  دستخوش بي] و دوري از نواحي ییالقي و روستایي كھ ملھم او بودا[تغییر محل زندگي 
ھ نگارش رمان پارك منسفیلد كرد و در نوامبر ھمان سال رمان شعوروحس ، شروع ب١٨١١در فوریة . شد

سال  آنگاه جین اوستن در پنج. تشخیص، كھ مورد تجدیدنظر و بازنویسي واقع شده بود، بھ چاپخانھ راه یافت
براي رمان غروروتعصب، در  ١٨١٣در سال : آخرزندگي، از دوراني پرحاصل و كامیاب برخوردار شد

، پس از مرگش، ١٨١٧براي اما ناشر پیدا شد؛ و نیزدر سال  ١٨١۶پارك منسفیلد، و در براي  ١٨١۴
  .رمان صومعة نورثنگر انتشار یافت و اندكي بعد از آن رمان اغوا بھ چاپ رسید

میسیز بنت، مادر این دختران، روح پرتالطم بلھوسي است كھ دعاي . شویم مشتاق ازدواج ھستند، آشنا مي
مشغلة او در زندگي «. [باشد شة سراسر روزش فقط بھ یافتن شوھر براي فرزندانش ميبامدادي و اندی

داند كھ چگونھ از چنگ ھمسر  آقاي بنت مي] ».شوھردادن دخترانش بود، وتسكین خاطرش در وراجي
این مرد، اندیشة مشكل فراھم . جایي كھ كلمات سروصدایي ندارند -وراجش بھ كتابخانة منزل پناه برد

تا زماني كھ زنده است از خانة . پنج جھیزیھ، شامل زمین یا نقدینھ، را بھ كلي از خاطرزدوده است آوردن
كند؛ ولي، پس از مرگ وي، آن خانھ كھ در اختیار كلیساست بھ  سازماني متعلق بھ كشیش بخش استفاده مي

ك آن محل، بھ خدمت این شخص ھنوز ازدواج نكرده ودر یكي از شھرھاي نزدی. رسد عالیجناب كالینز مي
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توانست آن كشیش را بھ دام ازدواج  شد براي یكي از این پنج دخترمي چھ خوب مي. كلیسا مشغول است
  ! اندازد

جین، پیرترین و زیباترین این چند خواھر، عزم خود را جزم كرده است تا آقاي بینگلي توانگر و 
دھد،  كھ آن مرد، دختر دیگري را ترجیح ميرسد  سیما را بھ شوھري خود اختیاركند ولي بھ نظر مي خوش

پس از جین، خواھر دوم الیزابت است كھ بھ . تواند اندوه خود را از این بابت پنھان دارد و جین ھم نمي
براي .نازد بلكھ بھ استغناي طبع و اتكاي بھ نفس خویش پایبند است زیبایي چھره و تناسب اندام خویش نمي

. تري نیست كھ پدر و مادر بتوانند بھ ھركس دلشان بخواھد شوھرش بدھنداندیشد و چنان دخ خویشتن مي
سنجي حریف ھر مردي باشد، بدون آنكھ ھوشمندي و  تواند در سخنوري و نكتھ زیاد اھل مطالعھ است و مي

شود كھ نویسنده، این قھرمان اثر خود  بروشني معلوم مي. فضل وي حالتي تظاھرآمیز و غرورآلود پیداكند
خواھر سوم، مري، مشتاقانھ آرزومند شوھر كردن و سرو سامان گرفتن . كند صراحت تحسین مي را با

بیند باید درانتظار بماند تا اول دو خواھر بزرگترش بھ خانة شوھر روندو بعد نوبت بھ  است واز اینكھ مي
ھ است كھ اصوال لیدیا، كوچكترین خواھر، در این اندیش. كند حوصلگي مي او برسد ابراز بدخلقي و تنگ

آساي ازدواج بھ مددش بشتابد و قبل از آن اجازه نداشتھ باشد  چرا باید یك دختر منتظر بماند تا تمھید معجز
  . در عرصة پررمز و راز روابط جنسي گامي بردارد

ش یك روز، افراد خانوادة بنت از شنیدن این خبر كھ عالیجناب كالینز قصد دارد بھ دیدار آنان بیاید دستخو
اي غرورآمیز آگاھست ولي درھمان  او مردي است كھ از قدوسیت خود بھ شیوه. شود نشاط وھیجان مي

نویسنده . حال، دقیقًا مواظب است كھ حدود امتیازات و تفاوتھاي طبقاتي ومالي را بشناسد و احترام بگذارد
ل در طبقات اجتماع را در وجود این شخص، تصویري دقیق و كامل از فرمانبرداري چاپلوس مآبانة معمو

تر  ھاي فرودست كند، آن ھم چنان فرمانبرداري آمیختھ با چاپلوسي كھ رده نسبت بھ طبقات باالترترسیم مي
  در این صفحات رمان، ھجو وطنز بھ نھایت . كشیشان كلیساي انگلیكان بدان دچار شده بودند

س جین زیبا متوجھ جاي دیگري است و یابد كھ حوا رسد، و چون در مي عالیجناب كشیش جوان از راه مي
دارد و دست بھ سویش دراز  بھ او نظري ندارد، توجھش را بھ سوي خواھر دوم، الیزابت، معطوف مي

اش  زند و با این عمل، خانواده ولي الیزابت دست رد بھ سینة كالینز مي. كند تا او را بھ ھمسري برگزیند مي
ار است از اینكھ اسیر و زنداني بلندپروازیھا و كمالجوییھاي كشیش الیزابت بیز. كند را مبھوت و دلسرد مي

اي خواھد بود اگر از میان پنج جواھر،  كند چھ شوخي بامزه در این موقع، مري كھ احساس مي. جوان بشود
كند كھ  اولین كسي باشد كھ بتواند شوھر بھ چنگ آورد، نگاه و لبخند و دلبریش را متوجھ آن مرد جوان مي

رباید كھ ناگزیر مري را از آقا و خانم  كم تقدیر وارث آن خانھ و ملك شده بود، و چنان دل از كالینز ميبھ ح
  .كند بنت خواستگاري مي

رود تا آنكھ لیدیا، از ترس آنكھ سنش باال برود و ھمچنان  تا اینجا، ھمھ چیز بھ خوبي و خوشي پیش مي
پروا بھ نام آقاي ویكم در آید ھمراه او از خانة پدري  يباكره بماند، بدون آنكھ بھ عقد ازدواج مردي ب

شوند و تقریبًا ھمة  آبرویي و بدنامي مي جملگي افراد خانواده از این گناه لیدیا دستخوش بي. گریزد مي
: فرستد عالیجناب كالینز، یادداشت عتاب آلودي براي آقاي بنت مي. تابند ھمسایگان از آنان روي برمي

از این پس دیگر … .توانست درحكم خیر و بركت باشد آبرویي مي ر مقام قیاس با این بيمرگ دخترتان د«
اما در این موقع، الیزابت موجب نجات افراد خانواده » كند با این خانواده وصلت كند؟ چھ كسي رغبت مي

طبع  شود، بدین نحوكھ با رفتار موقر، بلندنظري و استغناي مھري اطرافیان مي آبرویي و بي از بي
مند  غرورآمیز خویش، آقاي دارسي توانگر را كھ بھ امتیازات و تفاوتھاي طبقاتي سخت پایبند است، عالقھ

گذارد؛ از نفوذ خود  دارسي میلیونھا لیره ثروت خویش را در اختیار الیزابت مي. سازد و فریفتة خود مي
گرداند؛  اش را مجددًا بازمي ي او و خانوادهسازد؛ آبرو كند؛ ویكم را بھ ازدواج با لیدیا مجبورمي استفاده مي

گشاید تا بدان حد كھ حتي  گر نویسنده، این دست غیبي، گره ھمة مشكالت را مي و سرانجام دست معجزه
  .شود دختردلخواھش، ھمیشھ ھمان جین بوده است آقاي بینگلي متوجھ مي
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رمان پارك منسفیلد از انسجام بیشتري برخورداراست، راه حل نھایي در ھمان آغاز داستان عرضھ شده 
شخصیتھاي . شود است و از آن پس، داستان قدم بھ قدم با رویدادھا و با ماجراھاي متنوع گسترده مي

ھ درعرصة زندگي سازند ك داستان در حكم عروسكھاي یك طرح و توطئھ نیستند بلكھ آدمھایي را مجسم مي
گفتاري كھ باید راھنماي (بخشند  بھ تكاپو سرگرمند، و بھ روشني این گفتار ھراكلیتوس را معني مي

، پارك مورد بحث در این »سازد منش ھر آدم سرنوشت وي را مي«كھ .) ھرداستان ھر داستانسرا باشد
ر رمان غرور تعصب، درحق رمان قلمرو مجلل و زیباي سرتامس برترم است كھ نسبت بھ آقاي بنت، د

شود؛ زیرا  آوري مرتكب مي ولي او ھم اشتباھات شگفتي. باشد فرزندانش پدري بسیار دلسوزتر و دقیقتر مي
  مجذوب و دربند 

ماند كھ  در این رھگذر چنان غافل مي: ھر چھ بیشتر بھ ثروت ونام و عنوان براي فرزندان خویش است
گذارد كھ  شود؛ دخترش را نیز آن قدر آزاد مي قي دستخوش فنا ميمھمترین فرزندش از نظر جسمي و اخال

آن ھم در مجالسي كھ اخالق و راه و رسم زندگي در  -دوران تعطیالتش را بھ عبث در مجامع لندن بگذراند
شھرستانھا و روستاھا را بھ جاي آنكھ چون ستون استواري براي زندگي آبرومند تلقي كنند، آماج تمسخر و 

ولي این نكتھ در زندگي برترم قابل تحسین است كھ دوشیزه فني پرایس را كھ . دھند رار مياستھزا ق
بخش  غرور تسلي. پذیرد دختري فروتن و حساس و خواھرزادة فقیر ھمسرش است در خانوادة خود مي

شود، پسري كھ با ایمان و اخالص بھ كلیسا روي  برترم در مشاھدة وجود پسر كھترش ادمند ارضا مي
ورده است و نویسنده او را درست نظیر آدمي كھ در آینده باید بھ كسوت كشیشان درآید ترسیم كرده و با آ

صفحاتي . این عمل، در واقع از خلق شخصیت كالینز در رمان غرور و تعصب پوزش خواستھ است
محبتي را كھ در یابد  شود كھ چگونھ ادمند، آھستھ آھستھ در مي فراوان از كتاب مصروف بیان این نكتھ مي

دغدغة داستان،  كند بیشتر از مھري برادرانھ است ودر مسیر آرام و بي دل نسبت بھ فني احساس مي
دلبستگي فزایندة این دو نفر بھ یكدیگر، یك ماجراي عشق و شوریدگي دلپذیر را در قالب داستاني كالسیك 

  .دارد بھ خواننده عرضھ مي

از شكوه و . بھ عشق یك كالسیك است و ھمیشھ نیز چنین بوده استجین اوستن حتي در بررسي و پرداختن 
در دوراني كھ داستانھاي اسرارآمیز برگرد . غنایي پایدار و از ذھني آرام و نجیب برخوردار است

شخصیت مرموز اودولفو و قصرھاي مجلل و پر از رمز و راز داستانھاي والپول رواجي فراوان دارد، 
شیوة نگارش و خلق . ماند اشاگر واقعپرداز و پایبند خرد در زمان خویش باقي مياوستن یك ناظر و تم جین

قھرمانانش بھ ھمان عفاف و پاكي شیوة درایدن است؛ زھد و پارسایي او نیز ھمان رنگ عاري از 
افق دید او محدود است ولي كاویدنش آمیختھ با . احساسات و ھیجانات ودور از تظاھر بھ زھد پوپ را دارد

یابد كھ منظر و ھدف اصلي زندگي این است كھ فرد خود را بھ خدمت  اوستن چنین در مي جین. ي استژرف
قدر  اجتماع وقف كند؛ بھ نظر او بحرانھاي حكومت، تعارض قدرتھا، و حتي بانگ عدالت اجتماعي آن

برداري قرار  بھرهاھمیت بنیادین ندارد كھ كوشش پیگیر و ناآگاھانة جواني كھ باید بھ بار بنشیند ومورد 
یابد كھ بیماریھایش  كند، و در مي او رمز و راز ھر دو جنس نرومادة انسان را بآرامي بررسي مي. گیرد

دارد ولي  جین اوستن ھرگز بانگ برنمي. خارج از توان معالجة او و ھدفش بیرون از حد بصیرت اوست
ھاي پرآب وپرخروش  تا آنجا كھ سراشیبشنویم و  گوید، مي ما صداي او را با ھمان آرامیي كھ سخن مي

امروزه در . شویم رویم و از آرامش و صفاي وي محظوظ مي دھد بھ دنبالش مي شط زندگي اجازه مي
  شود كھ در آن  سراسر انگلستان بندرت روستایي پیدا مي

IV - ١٨٢٧- ١٧۵٧: ویلیام بلیك   

و ده سال بعد از مرگ وي نیز حیات داشت، ویلیام بلیك كھ ھجده سال زودتر از جین اوستن بھ دنیا آمد 
شمرد؛  اش با رمزو راز قرین بود؛ علوم را مردود مي زندگي. دوران تحول بھ رمانتیسم را شاھد بود

چشمي  پرستید؛ كتاب مقدس را دگرگون ساخت؛ با پیمبران ھم كرد؛ مسیح را مي دروجود پرودگار شك مي
  .رمانشھري باحضور قدیسین خاكي نھاده شودكردو خواستار آن شد كھ مدینة فاضلھ یا آ
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نگریست دستخوش  اي بھ او مي در چھار سالگي از دیدن خداوندكھ از پنجره. وي فرزند یك خراز لندني بود
اندكي بعد فرشتگاني را در حال پرواز و اھتزاز برباالي درختي، و حزقیال نبي را در حال . ھراس شد

اي باشور  گونھ نظم و قاعده خاطر آنكھ قوة تصور و تخیلش بدون ھیچ شاید بھ. سرگرداني در كشتزاري دید
. اي سپرده نشد آمیخت، تا دھسالگي كھ بھ یك مدرسة نقاشي در سترند رفت بھ ھیچ مدرسھ و حالش در مي

كتابھاي فراواني . در پانزدھسالگي، یك دورة ھفتسالة كارآموزي را در محضر جیمزبسایر حكاك آغاز كرد
از جملھ كارھاي رمانتیك بزرگي نظیر یادگارھایي از شعركھن انگلیسي اثر پرسي و مجموعة خواند و 

سرود و ھم خود اشعارش را مصور  ویلیام بلیك ھم شعر مي. شعر اوشن اثر مكفرسن را مطالعھ كرد
یھ در بیست ودو سالگي بھ عنوان دانشجوي رشتھ حكاكي در آكادمي سلطنتي پذیرفتھ شد ولي عل. ساخت مي

آمیز رنلدز رئیس آكادمي، كھ بھ شیوة كالسیكھا دلبستگي داشت، عصیان كرد، و بعدھا  دستورھاي امرونھي
شور ونیروي جواني و نبوغش را در زیر كابوس و بختك سر جاشوار رنلدز و «نالھ و شكایت سرداد كھ 

ھایي كھ آنان  محدودیترغم  بلیك، علي» .گر وي بھ ھدر داده است دارودستة فرومایگان مزدور و حیلھ
آوردند، شیوة تخیلي و تصور خاص خود را در طراحي ابداع كرد، بھ حد كمال رساند،  برایش بھ وجود مي

  .و تا آن حد پیش رفت كھ توانست، با فروش تابلوھاي آبرنگ و حكاكیھایش معاش خود را تأمین كند

روزي بیاید كھ سكس از صفحة جھان «ردكھ زماني این امید را برزبان آو. از نظر جنسي چندان قوي نبود
باكج خلقھایش اغلب ھمسرش . باچر ازدواج كرد با وجود این،در بیست وپنج سالگي با كثرین» .معدوم شود

اما این زن صبور و مھربان چون بھ نبوغ . كرد آورد، و با نقل رؤیاھاي خود او را خستھ مي را بھ ستوه مي
. دگیش با وفاداري با او بھ سربرد و بھ مراقبت ودلسوزي از وي پرداختبرده بود تا پایان زن شوھرش پي

در سال . آمد خود را با فرزندان دوستانش سرگرم سازد ویلیام بلیك فرزندي نداشت، ولي بسیار خوشش مي
این . ، جان فلكسمن و عالیجناب مثیوز بھ سرمایة خود اشعار نخستین بلیك را بھ چاپ رسانیدند١٧٨٣

دوباره بھ چاپ رسید، در  ١٨۶٨ھ تحت عنوان طرحھاي شاعرانھ انتشار یافت، و در سال مجموعھ ك
  رواج شھرت 

  .رفت اي اصیل و بدیع بھ شمار مي ، در شعر انگلیسي نغمھ»بھ ستارة شبانگاھي«

بلیك نیز نظیرھر انسان با احساسي از انباشتھ شدن ثروت بیكران در دست جمعي اندك، و فقر فاسد  ویلیام
پین، گادوین، وولستنكرافت و  از این رو بھ تامس. برد و بیزار بود كنندة گروھي كثیر در كشورش رنج مي

جملگي اینان از شراب تند و قوي . سایر رادیكالھا پیوست كھ پیرامون جوزف جانسن ناشرگرد آمده بودند
ضع وي با روحي كھ در سرو و. دادند نوشیدند و آواز عدالت و برابري سر مي روشنفكري فرانسوي مي

اي  چھره«كوتاه و ستبر بود، با . داد كامال مناسبت داشت برابر ھرگونھ نظم تحمیلي حساسیت نشان مي
نمود وجعد فراوان و  اي مي موھایش زرد متمایل بھ قھوه. نجیب و سرشار از شور و حرارتي جانبخش

ھاي پیچان، رو بھ باال  ، نظیر شعلھجاي آنكھ فروریزد ھاي زلف وي بھ طره. درخشندگي مطبوعي داشت
آمد؛ و این جلوة زلفان پرجعد ھمراه با چشماني شرربار،  ایستاد و از دور چون تشعشعي بھ نظر مي مي

  ».آورد پیشاني گشاده، و سیمایي موقر و با نشاط از او ظاھري واقعًا گیرا و جذاب پدید مي

از برادر جوانش، رابرت، بھ عنوان دستیار در . كرد اي در برادستریت لندن افتتاح چاپخانھ ١٧٨۴در سال
اي  این كار كمك خواست؛ و ھمكاري این دوبرادر بسیار ثمربخش بود زیرا ھریك نسبت بھ دیگري عالقھ

در طبع وخلق  ١٧٨٧ولي رابرت بھ بیماري سل مبتال بود و مرگش در سال. آمیختھ با اخالص داشت
برایش . اش عمیقتر ساخت رجاي گذاشت و عنصر رازوري را در اندیشھاي از غم و افسردگي ب  ویلیام، رگھ

این گمان بھ یقین پیوستھ بود كھ روح رابرت را در لحظة مرگ بھ چشم دیده بود كھ بھ جانب سقف باال 
ابداع یك شیوة حكاكي شامل متن و تصویر را كھ » .كوفت دستھایش را از شادي برھم مي«رفت و  مي

تقریبًا ھمة كتابھاي بلیك با این شیوة حكاكي . قرارداشت، بھ روح رابرت انتساب داد ھردو بر لوحي فلزي
و از ھمین جاست كھ خریداران . رفت آراستھ بود و بھ بھایي از چند شیلینگ تا ده لیرة طال بھ فروش مي

  . اند آثار بلیك در دوران حیاتش بسیار معدود بوده
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. زده ترانة كوچك با عنوان آوازھاي معصومیت بود انتشار داد، اولین شاھكارش را كھ نو١٧٨٩در سال 
ھا و روایاتي  ظاھرًا وي از معصومیت، دوران قبل از بلوغ را در نظرداشت كھ طي آن دلپذیرترین افسانھ

یافت و راه رشد سالھاي بعد را روشن و ھموار  شد با شادماني مقبولیت مي كھ دربارة مسیح گفتھ مي
ال، بلیك وقتي این شاھكار را انتشار داد خود سي ودو سالھ بود؛ و وقتي ما آن اشعار بھ ھر ح. ساخت مي

كنیم كھ شاعردستخوش حالتي گشتھ است كھ دریغاگوي معصومیت از دست رفتھ بھ  خوانیم، حس مي را مي
گري كھ شاید بجا باشد قطعة مشھوري از وي را بھ یادآوریم و آن قطعھ را در برابر قطعة دی. آید نظر مي

  :پنج سال بعد خطاب بھ یك ببر سروده است قرار دھیم

  برة كوچك، تورا كھ آفریده؟ 

  داني تورا كھ آفریده؟ آیا مي

  بھ تو زندگي بخشیده، بھ تو خوراك رسانیده،

  در كنار جویبار، و برروي مرغزار

  بھ تو پوششي از شادي بخشیده،

  ھا، پشمینھ و براق؛ ترین جامھ نرم

  را كھ آفریده؟برة كوچك، تو 

  داني تو را كھ آفریده؟ آیا مي

  گویم، برة كوچك، بھ تو مي

  .گویم برة كوچك، بھ تو مي

   شود، مياو بھ نام تو خوانده 

  نامد  زیرا كھ خود را بره مي

  او فروتن و نرمخوست، 

  خود كودكي خردسال شد،او 

  من یك كودك،وتو یك بره

  .شویم ھمگي بھ نام او خوانده مي

  برة كوچك، خدا برتو رحمت آورد،

  .برة كوچك، خدا برتو رحمت آورد

در قطعة دوم . تر باشد نام دارد از این قطعھ زیباتر و دلنشین» پسرك سیاه خردسال«شاید قطعة بعد كھ 
كودك سیاھپوستي از این نكتھ بھ حیرت آمده كھ چرا پروردگار پوست وي را سیاه و تیره آفریده است، و 
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یكدیگر بازي كنند بدون پروراند كھ كودك سیاھپوست و كودك سفیدپوست، با  رؤیاي زماني را در سر مي
لولھ «در دو قطعھ بعد از آن در شعري تحت عنوان . آنكھ سایة رنگ، بازي آنان را منغص و مشوش سازد

آید تا ھمة پسركان لولھ بخاري پاك  اي از آسمان فرود مي پندارد كھ فرشتھ شاعر چنین مي»  بخاري پاك كن
با زنھاري پایان » پنجشنبة مقدس«قطعة . خوابند بزداید كنند و مي كن را از پوشش سیاھي كھ در آن كار مي

  ».اي را از آستان خود براني پس رحم و شفقت را عزیز بدار، و مبادا كھ فرشتھ«. یابد مي

سالھایي كھ طي آن انقالب فرانسھ زبانھ كشید، آتش ایدآلیسم بھ روشني تابیدن گرفت : پنج سال سپري شد
در سال ). ١٧٩۴ - ١٧٩٢(جمعي و وحشت بدل شد  كشتار دستھ ، و سپس این آتش بھ دوزخ)١٧٩١(

، بھ موجب یك گزارش، ویلیام بلیك در مالء عام كاله سرخ نشانة انقالب برسر نھاد و بھ تامس پین ١٧٨٩
  در . پیوست تا ھردو بركلیساي رسمي انگلستان بتازند

كھ در آن بھ دنیاي آلوده بھ گناه پرداخت و سخنان ارمیاي نبي و ھوشع نبي را منعكس ساخت » پیشگویي«
خواندن این اشعار بھ كساني كھ از ابھامھاي تصنعي بیزارند توصیھ . داد و معصیت ھشدارھایي مشئوم مي

دھیم،  اي گذرا مورد بررسي قرار مي شود، ولي ھمچنانكھ این تراوشات فكري ویلیام بلیك را بھ گونھ نمي
شویم شاعر این قلمروھا را  متوجھ مي )استجو سودنبورگ كھ در حكم ھ(در قطعة وصلت بھشت ودوزخ 
یك نوع رادیكالیسم زودگذر » المثلھایي از دوزخ ضرب«برخي از . انگارد با معصومیت و تجربھ برابر مي

  :كند ري و افكار والت ویتمن، فروید، و نیچھ رابھ ذھن خواننده القا ميھاي مكتب گیاھخوا مبتني بر اندیشھ

  … .آید  ھاي سالم بدون تور یا دام بھ چنگ مي ھمة مائده

  … . واالترین كردار آن است كھ دیگري را برخود مقدم شماري

  … . اندام برھنة زن ساختة دست خداست… . غرور طاووس، شكوه خداوندي است

  … اش جان بسپارد تا آنكھ امیال پلید دروي پرورده شود ي در گھوارهبھتر است نوزاد

  ….كند و ھموست كھ در موجودات و آدمیان حضور دارد فقط خداست كھ عمل مي

  …. ھمة خداپرستیھا در سینة آدمي جاي دارد

را بھ و واالترین انسان … پرستش خداوند بدان معناست كھ موھبتھایش را در سایر آدمیان ارج بگذاریم
ورزند یا چنین مرداني را بھ اوج  آنان كھ بھ مردان بزرگ حسد مي. نیكوترین وجھي دوست بداریم

  .رسانند، از خداوند بیزارند، زیرا خداي دیگري در میان نیست مي

ھایي حاكي از شك و  ، شاعردر برابر آوازھاي معصومیت خویش، چكامھ)١٧٩۴(در آوازھاي تجربھ 
  :سراید اعتراض مي

  افروزي ببر، اي ببر كھ با درخشندگي مي اي

  در جنگلھاي شب،

  چھ دست و چھ چشم نامیرایي

  …؟  توانستھ است تقارن سھمگین تو را شكل بخشد

  اي و چھ ھنرمندیي، و چھ شانھ
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  تواند رگھا و پیھاي قلب تو را بھ پیچش آورد؟ مي

  كند،  و آن زمان كھ قلب تو بھ طپیدن آغاز مي

  آید؟ چھ پاھاي مھیبي بھ جنبش در ميچھ دستھاي مھیب و 

  ھاي خود را فرود آوردند آن زمان كھ ستارگان نیزه

  و آسمان را با اشكھاي خود آبیاري كردند،

  اش بھ تبسم در آمد؟ آیا او از دیدار آفریده

  آیا ھمان كس كھ بره را آفرید تو را ھم زندگي بخشید؟

یابد و با شادماني بھ دامان  بھ لطف خدا نجات ميدر حالي كھ در آوازھاي معصومیت، پسركي گمشده، 
شود، در آوازھاي تجربھ كھ در برابر آن قرار دارد، از كودكي سخن بھ میان  اش بازگردانده مي خانواده

. شود كند بھ ھیچ ایمان مذھبي پایبند نیست، سوزانیده مي آید كھ توسط كشیشان، بھ خاطر آنكھ اذعان مي مي
شود كھ  از مجموعة آوازھاي معصومیت، كلیساي جامع سنت پول توصیف مي»  قدسپنجشنبة م«در قطعة 

پنجشنبة «در قطعة . در آن جمعي از كودكان شاد و معصوم بھ خواندن آوازھاي مذھبي سرگرم ھستند
  :پرسد از مجموعة آوازھاي تجربھ شاعر این چنین مي» مقدس

  آیا دیدن این منظره چیز مقدسي است

  ني و پربار،در یك سرزمین غ

  كھ كودكان خردسال گرفتار بینوایي باشند، 

  با سرما ودستھاي رباخواران تغذیھ شوند؟

  شود آواز گفت؟ آیا این فریاد لرزان را مي

  تواند آواز شادماني باشد؟ آیا این مي

  در حالي كھ جملگي كودكان گرفتارفقرند؟

  .روزي است اینجا سرزمین فقر و تیره

زیرا . رسد اریھا و نارواییھا، انقالب، دیگر درمان و چارة مؤثري بھ نظر نميدر برابر چنین ناھنج
بلیك كھ از » .شد كرد و خود بھ جاي آن، ستمكار جبار دیگر مي آھنین، سر ستمكار جبار را خرد مي دست«

این در . جست آمیز دلسرد و نومید شده بود در آن باقیماندة معتقدات مذھبي خود تسالیي مي شورش خشونت
گرایي، ابزار تفوق زرنگھا علیھ آدمھاي  اعتماد شده بود زیرا آن را خدمتكار مادي زمان، وي بھ علوم بي

ھنر، درخت حیات است، علم «. انگاشت پیرایگي مي خوب و معصوم، و قدرتي در مقابل سادگي و بي
  »  .درخت مرگ، و خداوند ھمان مسیح است

شعر پرداخت، خوانندگان كمتري براي خویش فراھم آورد، و  ، بلیك كمتر بھ سرودن١٨١٨پس از سال 
از سن شصت سالگي بھ بعد زماني فرارسید كھ وي تا آن . زندگي را از راه ھنر خود در حكاكي تأمین كرد
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. ھاي تبلیغاتي پرداخت ھاي وجوود بھ حكاكي آگھي اندازه دستخوش تنگدستي شد كھ اجبارًا، براي سفالینھ
ھمین شخص بود كھ مصور ساختن كتاب ایوب پیمبر و . ن لینل بھ حمایتش برخاست، جا١٨١٩در سال 

كار نھایي بھ پایان برسد، مرگ در سال  ولي قبل از اینكھ این. كمدي االھي دانتھ را بھ او سفارش داد
اي  بر گورش قطعھ سنگي ننھادند ولي درست یك قرن بعد از درگذشتش، لوحھ. بھ سراغش آمد ١٨٢٧

، از پیكرة مفرغي بلیك ساختة سرجیكب اپستاین پیكرتراش نامدار، ١٩۵٧نصب شد و در سال  برمدفنش
  دركلیساي 

نھضت رمانتیسم . زماني كھ ویلیام بلیك در گذشت، انتقال بھ دوران رمانتسیم بھ مرحلة تكمیل و نھایي رسید
مجموعة شعرتامسن تحت : ددر اوج قدرت نھضت كالسیسیسم آغاز شده بود و از جملھ شواھد آن اینھا بو

، مرثیة )١٧۴٧(، داستان كالریساھارلو اثرریچاردسن )١٧۴٧(، قصاید كالینز )١٧٣٠(عنوان فصول 
، داستان فینگال اثر مكفرسن )١٧۶١(، داستان ژولي ھلوئیز جدید اثرژان ژاك روسو )١٧۵١(تامس گري 

از شعر كھن انگلیسي گردآوري پرسي ، یادگارھایي )١٧۶۴(، داستان دژ اوترانتو اثر والپول )١٧۶٢(
و سرانجام داستان ورتر  چترتن،ھاي اسكاتلندي و آلماني، مجعوالت مشھور و قابل توجھ  ، چكامھ)١٧۶٨(

اي، ودر وجود ھر دختر و پسر  نھا، درھر خانھدر واقع، رمانتیكھایي كھ در ھمة دورا). ١٧٧۴(اثرگوتھ 
اي بوده و  كالسیسیسم یك ساخت پایدار متكي برقاعده و ضابطة بازدارنده. جواني وجود داشتھ است

  .كرده است ھا و شور و ھیجانھایي كھ نظیر آتش مذاب در خون جریان دارد سنگیني مي برانگیزه

آن زمان كھ دستخوش سقوط شد، آزادي را با خود بھ ارمغان  آنگاه انقالب فرانسھ از راه رسید، و حتي در
احساس، تصور و تخیل، . ھا و اشكال كھن قانون و نظم، اعتبار و توان خود را از دست داد شیوه. آورد

جوانان بھ آتش شعر و ھنر تحت . ھاي كھن تندي و صالبت، در كالم وعمل آزاد شد شوق و آرزو، انگیزه
ة ادبي، ھرگونھ ممنوعیت اخالق، ھرگونھ شعائر اجباري و در ھرسرزمین پوشیده ھرگونھ ضابطھ و قاعد

اي  ، وردزورث و كولریج متفقًا شروع بھ سرودن اشعار و نوشتن مقدمھ١٧٩٨درسال . از قانون دامن زدند
برنز و والتر سكات در بیان عشق و عصیان . ھاي غنایي مشھور شد كردند كھ مجموعًا تحت عنوان چكامھ

سپاھیان ناپلئون، آزمونھا و محكھا را با شتابي . جنگ در اسكاتلند بھ ترنم و منظومھ سرایي آغاز كردند و
در ھمھ جا، ادبیات بھ عنوان صداي . گسترد، درھم فرو ریختند بیشتر از آنچھ انقالب رؤیاي خویش را مي

  فصل بیست ویكمكمتر زماني . آزادي و عصیان در آمده بود

  

  دریاچھشاعران 

١٨- ١٧٧٠۵٠  

I  - حال وھوا  

دھیم، نھ بھ خاطر آنكھ این سھ  در اینجا ما وردزورث، كولریج وساوذي را خامدستانھ در یك فصل قرار مي
نھ، چنین نكردند؛ و نھ از لحاظ آنكھ در شخصیتھاي آثارشان روحي و  - نفر مكتبي را بنیان گذاردند

ادویي كولریج در رمز و راز و در ارواح و اسراري نظم ج. گر ساختھ باشند جوھري مشترك را جلوه
در حالي كھ وردزورث، در شعري آمیختھ با نثرمسجع با وضعي شاد و خرسند دربارة زنان . مستغرق بود

كولریج زندگیش با رمانتیسم توأم بود و چون . گفت و مردان و كودكان عادي و چیزھاي زندگي سخن مي
. موجودي سرشار از احساس، ھوسھا و توھمھا، امیدھاو بیمھا بود. بستیك رمانتیك نیز چشم از جھان فرو

رغم اظھارات  وردزورث بھ استثناي دورة كوتاھي در فرانسھ، كھ بھ رمانتیسم گرایش پیدا كرد، وعلي
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كارانھ آرام و خونسردبود، آنچنانكھ  ، ذاتًا یك كالسیك و بھ وضعي محافظھ١٧٩٨اش در سال  عصیانگرانھ
اما ساوذي شعري رمانتیك داشت كھ درآمدي نیز نصیبش . نیز ھمین وضع را داشت جورج كراب

در سیاستمداري و . كرد ساخت، ولي نثرش آمیختھ با احتیاط و اعتدال بود و با نثر درایدن برابري مي مي
ش شمرد، و زندگی سیاستداني بھ آن حد از پختگي رسیده بود كھ وضع موجود زمانش را مغتنم و گرامي مي

كھ با ثبات زندگي زناشویي و دوستیھاي آمیختھ با اخالص و صمیمیت توأم بود كمابیش با سرگردانیھاي 
عاطفي، فلسفي، مالي و جغرافیایي شاعر دیگري شباھت داشت كھ با او زماني رؤیاي تشكیل مدینة فاضلھ 

  .پخت در سر مي ساسكوینھا،  ھاي رودخانة جمعي در كناره را براي زندگي دستھ

  دادند كھ چندین سال در ناحیة  توان گفت این سھ مرد مكتبي را فقط بھ آن معنا تشكیل مي  مي

اي از  آلود و باراني با مجموعھ اي مھ ناحیھ. بردند واقع در شمال غربي انگلستان بھ سر مي ھا، دریاچھ
آمبلساید، (گون كھ از منطقة كندل تا ویندرمیر  نقره» ھایي دریاچھ«كوھستانھاي رازآمیز پوشیده در ابر و

انگیزترین مناطق سیارة  را یكي از زیباترین و دل) رایدل واتر، گراسمیر، درونت واتر، كسیك تاكاكرماوث
فقط یك ھزار  -كھ چون برج شكوھمندي سر بھ آسمان ندارد -مرتفعترین كوھستان این منطقھ. سازد ما مي

اي است كھ براي گرفتاران بھ بیماري سل چندان مناسب نیست، زیرا در آنجا  متر ارتفاع دارد و ناحیھ
گیرد، و خورشید ھم  اي مھرآمیزدر بر مي رد؛ ولي مھ، كوھستانھا را بھ شیوهبا تقریبًا ھر روز باران مي

اند، تلون  ساكنان آن ناحیھ، كھ بدان گونھ آب وھوا خوگرفتھ. دھد دمد و خودي نشان مي تقریبًا ھر روز مي
اي توانند از صفا و آرامش روستاھا، درختان ھمیشھ سبز، وگلھ كنند زیرا در عوض مي ھوا را تحمل مي

لرزند، لذت ببرند و در ھمان حال، حضور  فراوان و پرشكوه كھ در زیر پوششي از ژالھ، شادمانھ مي
. ھا طنین افكن است احساس كنند ارواح كولریج دیوانھ و وردزورث استوار را كھ صدایشان در دره

طور متناوب در  كولریج بھ. وردزورث در كاكرماوث دیده بھ دنیا گشود و در گراسمیر بدرود زندگي گفت
در ادوار مختلف دكوینسي، . كرد، و ساوذي چھل سال از عمر خویش را در آنجا گذراند كسیك زندگي مي

تامس آرنلد و راسكین در آنجا بھ سر بردند و براي دوراني كوتاه، والترسكات وشلي، كارالیل و كیتس نیز 
و بزرگواري را كھ قبل از ایشان در آنجا درنگ اي از باغ عدن را بیابند و شاعران برجستھ  آمدند تا نمونھ

  .كرده بودند بھ خاطرآورند

II - ١٧٩٧ -١٧٧٠: وردزورث   

ھاي كتاني درشھر  كوكسان نام داشت دختر یك بزاز فروشندة پارچھ  مادرش كھ در زمان دوشیزگي آن
ر سمت نمایندة امور ھا بود و پدرش، جان وردزورث، وكیل مدافعي بود كھ د پنریث واقع درناحیة دریاچھ

آن و جان در خانة مرفھ خویش در كاكرماوث، . بازرگاني سرجیمز لوثر، بھ زندگي مرفھي دست یافتھ بود
دار   ریچارد كھ حرفة وكالت را برگزید و ادارة امور مالي برادر شاعرش را عھده: داراي پنج فرزند شدند

تند؛ جان كھ دریانوردي پیشھ كرد، بھ دریا رفت گشت؛ ویلیام و داروئي كھ در این بحث مطمح نظر ما ھس
و در یك سانحة كشتي شكستگي جان سپرد؛ و سرانجام كریستوفر كھ مردي محقق از كار درآمد و تا بدان 

بھ دالیلي كھ اكنون . پایھ رسید كھ ریاست ترینیتي كالج در دانشگاه كیمبریج بر عھدة وي محول شد
دیده بھ  ١٧٧١یا آمدن خواھرش داروثي، كھ یك سال بعد از او درسال فراموش شده است، ویلیام تا بھ دن

  . دنیا گشود، از غسل تعمید نصیب نیافت

خیز موجب شد كھ محبت سراسر عمرشان نسبت بھ یكدیگرتضمین شود  چنانكھ گفتي ھمین رویداد بركت - 
  .و دوام یابد

در مجذوبیت و شیفتگي برادرش . داروثي بیشتر از ھریك از برادرانش، دوست دوران كودكي ویلیام بود
ویلیام موجودي تیزھوش . گریھاي رنگارنگ طبیعي كھ آنان را در میان گرفتھ بود سھیم بود در برابر جلوه

رنگ گیاھان چابكتر  جست، و در دریافت شكل و و حساس بود؛ داروثي از این بابت از برادرش پیشي مي
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آوردنھاي   یافت حاالت ودم بر ھا و رنگھاي درختان و نباتات را درمي از وي بود؛ زیبایي و تنوع جلوه
برد و از مھتابي كھ  مقصد و آرام ابرھا لذت مي ستود، از سرگرداني و حركات ظاھرًا بي درختان را مي
شاعر ما از خواھرش برایمان چنین . شد ست ميپاشید سرم ھا با لطافت و نرمي نقره مي برپھنة دریاچھ

داروثي میل بھ شكار را در برادرش كھ سر در پي »  .بھ من دیدگاني داد، بھ من گوشھایي بخشید«گوید  مي
كشت، رام كرد؛ و براین نكتھ اصرار ورزید كھ او دیگر نباید ھرگز  گذاشت و آنھا را مي جانداران مي

  .جانداري را بیازارد

پدرشان سرگشتھ از این . او و برادرش در حرمان از دست دادن مادر گریستند. وثي، ھفتسالھ شدوقتي دار
خودش را در زیر انبوه كارھایش مدفون ساخت تا آن . رویداد، از اختیار كردن ھمسري دیگر سر باز زد

اي  وثي نصیب عمھدار. غم را فراموش كند و فرزندانش را بھ خانة بستگان فرستاد تا نزد آنان زندگي كنند
. توانست فقط در دوران تعطیالت برادرش را ببیند در ھالیفاكس در والیت یوركشر شد و بدین سان مي

در آنجا بھ . بھ مدرسة خوبي در ھاوكزھد نزدیك دریاچة ویندرمیر فرستاده شد ١٧٧٩ویلیام در سال 
» بافتن اشعار«ھ خود آن را تحصیل آثار كالسیك یوناني و التیني پرداخت و شروع بھ كاري كرد ك

  .نامید مي

ھاي حول و حوش مدرسھ در شكل بخشیدن بھ منش ویلیام و شعر  رسد جنگلھا ودریاچھ ولي بھ نظر مي
آدمي غیر اجتماعي و مردم گریز . خواند نقش مؤثري بازي كرد سرودنش از كتابھایي كھ در مدرسھ مي

كرد و گاھي در یك گردھمایي  وجوانان شركت مينبود، با سایر پسران مدرسھ در بازیھاي مخصوص ن
ولي بیشتر اوقات بھ تنھایي از . پیوست ھاي محلي بھ ھمكالسانش مي شبانة پرسر و صدا در یكي از میخانھ

ھا و در كنارة رودخانة استویت واتر یا دریاچة  افتاد، بر فرازو نشیب تپھ آمد؛ بھ راه مي مدرسھ بیرون مي
مند بھ مشاھدة تنوع آن،  اعتنا بھ وضع ھوا وعالقھ گاه بھ گاه، بي. شد مشغول ميزدن  ویندرمیر بھ قدم

گذرانید و با  توجھ بھ آنكھ ممكن بود گم شود و با مخاطراتي روبھ رو گردد، راھپیماییھایش را از حد مي بي
یابند، با آن  راه ميھاي اعماق اجتماع  پروا بھ گوشھ و كناره بیمھا و ھراسھایي آشنا شد كھ جوانان، وقتي بي

ولي بتدریج با روح پنھان در رشد گیاھان، با بازي وتالش حیوانات، با غرور . كنند آشنایي پیدا مي
. شد آمد آشنا مي كردنھاي آسمان كھ ھر لحظھ بھ رنگي و نقشي در مي كوھستانھا و با تبسمھا و رو ترش

  ابرھا با او بھ زبانگویي انواع صداھا از كشتزار و جنگل، و در قلة كوھھا و 

زباني كھ رمزآمیزتر و ظریفتر از آن بود كھ بھ قالب كلمات درآید، ولي ویلیام  -گفتند خاص خود سخن مي
بخشیدكھ تنوع وكثرت انبوه چیزھا در پیرامون  كرد و بھ او این اطمینان را مي شنید حس مي آنچھ را مي

اي از پروردگاریست كھ بزرگتر و نزدیكتر از آن  وي، یك ساز و كار كوركورانة ماده نیست، بلكھ جلوه
از حاصل این گردشھا و . خداي دور و خاموش و بیشكل است كھ در دنیاي نمازھا و دعاھایش وجود دارد

اختیار از وجودش بھ خارج تراوش  گرایي دلگیر و ستایشي كھ بي تأملھا براي ویلیام مشربي از درون
  .كرد، پدیدآمد مي

حساب وكتاب وي، مرافعھ و  براي روشن شدن تكلیف ماترك بي. اگھان پدر درگذشت، ن١٧٨٣در سال 
اي كھ سرجیمزلوثر بھ متوفي بدھكار  لیره ۴٧٠٠تشریفات طوالني و پرخرجي الزم آمد و پرداخت مبلغ 

و لیره نشد،  ۶٠٠بود آن قدر بھ عھدة تعویق افتاد كھ سھم نقدي ھر یك از فرزندان از ماترك پدر، بیش از 
ولي برادرش ریچارد بھ ھر . كرد این مبلغ بھ ھیچ روي تكافوي ھزینة ادامة تحصیل مرتب آنان را نمي

  .ترتیب بود امكاناتي فراھم آورد و توانست بھ ویلیام كمك كند تا وي دورة مدرسة ھاوكزھد را بگذراند

لج سنت جان بھ تحصیل و دركا» راه یافت«ویلیام وردزورث بھ دانشگاه كیمبریج  ١٧٨٧در اكتبر سال 
یكي از عموھا، بھ رئیس كالج قبوالند كھ یك بورس تحصیلي در اختیار ویلیام بگذارد؛ و امیدش . پرداخت

اي تحصیل كند كھ سرانجام در زمرة كشیشان كلیساي انگلیكان درآید و  آن بود كھ این برادرزاده در رشتھ
ام بھ جاي پرداختن بھ دروسي كھ او را براي كشیش اما ویلی. از نظر مالي، دیگر سربار بستگانش نباشد

شدن آماده سازد، آنچھ را مطبوع طبع و ذوقش بود برگزید؛ در آثار چاسر، سپنسر، شكسپیر و میلتن تبحر 
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ظاھرًا . و نسبت بھ حضور اجباري روزي دوبار در نمازخانة كالج بانگ اعتراض برداشت - پیدا كرد
توان چنین  ولي مي. اي پاي ایمان موروثیش را سست ساختھ بود ندازهآثاري كھ مطالعھ كرده بود تا ا

انگاشت كھ از آن ایمان موروثي ھنوز آثار زیادي برجاي بود زیرا افكار ولتر در ذھن ویلیام جوان 
  .نشست كرد و بھ دلش نمي سنگیني مي

اندازھایشان  و نفري پس، یك ھمشاگردي اھل ویلز را بھ نام رابرت جونز تشویق كرد تا د١٧٩٠در ژوئیة 
این دو، تا دریاچة كومو . لیره رسید پیاده قارة اروپا را بپیمایند ٢٠را روي ھم بگذارند و ھمین كھ بھ 

درشمال ایتالیا رفتند و از آنجا بھ جانب مشرق و بھ سویس روي آوردند؛ چون پولشان تھ كشید، خود را با 
كارقبل از آن عمل شد كھ كاسة صبر وخشم اولیاي دانشگاه  شتاب بھ انگلستان و كیمبریج رسانیدند و این

وردزورث غفلت یكسالة دیدار نكردن با . كھ بھ این ھردو فرصت تحصیل رایگان داده بودند لبریز شود
بھ منزل كشیش فورنست واقع در ناریچ رفت و . داروثي را در تعطیالت میالد مسیح آن سال جبران كرد

اي بھ دوستش جین پوالرد در این باره چنین نوشت  داروثي در نامھ. بھ سرآورد آن تعطیالت را با داروثي
  ما ھر روز صبح دوساعت «

تا وقتي در كنار او بودم ھرگز بھ سرماي ! آه، جین… گذراندیم  زدن در آنجا مي و تا ساعت شش را بھ قدم
زه دھد خانھ و زندگي را برایش داروثي امیدوار بود برادرش كشیش شود و بھ او اجا» .اندیشیدم ھوا نمي

  .مرتب نگاه دارد

جایي كھ « - التحصیل شد، با رفتن بھ لندن از دانشگاه كیمبریج فارغ ١٧٩١وقتي وردزورث در ژانویة 
در ماه مھ . بسیاري از امیدواران بھ خود را مأیوس ساخت - » چھارماه تمام در ابھام و گمنامي بھ سربرد

متر  ١٠٨۵بھ ارتفاع  سنودنآن دو از كوه . وگشت پیاده در ویلز آغاز كرد بار دیگر ھمراه جونز بھ سیر
نوامبر بھ تنھایي مجددًا از مانش عبور  ٢٧در . صعود كردند تا بتوانند از فراز قلھ ناظر دمیدن آفتاب باشند

  .د را بھ فرانسھ رسانیدكرد وخو

یك قانون اساسي براساس اصول : در آن زمان، انقالب فرانسھ در شكوھمندترین مرحلة خود بود
و در چنین احوالي ! آزدایخواھي تدوین شده بود؛ اعالمیة حقوق بشر را در سراسر دنیا انتشار داده بود

موده بود در برابر آن غریو نمود جواني حساس كھ ھنوز در فلسفة آدمي ناآز چگونھ ممكن مي
خواھي و برادري جھاني مجذوب نشود؟ در مورد فاضل تھیدستي كھ از برخي مھتران صاحب نام  عدالت

) اش را پس از مرگ پدر وردزورث نپرداختھ بود از جملھ سرجیمزلوثر كھ بدھي(وعنوان زجركشیده بود 
نام پیش درآمد مشتمل بر شرح حال خویشتن شد تصور كرد آن فرانسویاني را، كھ در اثري بھ  چگونھ مي

  : ستوده بود، محكوم شمارد؟ فرانسویاني كھ

  داشتند چیزي براي نگریستن عرضھ مي

  از جمھوریي كھ درآن جملگي مردمان 

  ایستادند، كھ در آن ھمة ما برابر بودیم، اي برابر مي بر زمینھ

  ند،ھمگي قرین شرف و سرفرازي، آن چنانكھ اعضاي یك پیكر باش

  از جملھ فاضالن و آدمھاي محترم؛ جایي كھ باالتر از ھمة اینھا

  دستیابي بھ امتیازات براي ھمھ میسر بود، 

  و احترام بھ مال و جاه آن قدر نبود
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  كھ احترام بھ استعداد، ارزش و صنعت بالنده

دست بھ  وقتي وردزورث بھ فرانسھ رسید، از شھامت و شور ملتي كھ بھ طیب خاطر بھ پا خواستھ و
 - اسلحھ برده بودند تا در برابر تھدیدھاي دوك برونسویك در جھت سركوب ساختن انقالب، ایستادگي كنند

سخت بھ  - آن ھم در برابر كسي كھ درصدد بود اگر پاریس مقاومت كند، آن شھر را با خاك یكسان سازد
این افسر گرچھ . وپویي آشنا شدوردزورث با یكي از افسران ارتش انقالبي، بھ نام میشل دوب. ھیجان آمد

كرد باید از فرانسھ در برابر  ، در آن موقع احساس مي»العاده اشرافي برخاستھ بود از خانداني فوق«
  مشاھدة آن ایمان و اخالص وارستھ از مالحظات طبقاتي در آن افسر فرانسوي، . مھاجمان دفاع كند

. تواند براي پیش بردن اھداف انقالب سودمند افتد زه مياو را بدین اندیشھ واداشت كھ خودش نیز تا چھ اندا
در ھمان احوال دریافت كھ وي ضعیفتراز آن است كھ بتواند سالح بردوش گیرد و بھ زبان فرانسھ نیز 

بنابراین در . كمتر از آن آشنایي داشت كھ موفق بھ انجام خدمتي در یك سمت غیر نظامي یا سیاسي بشود
زباني كھ شنیدن از لبان یك زن بسیار  - ند و بھ آموختن زبان فرانسھ ھمت گماشتاورلئان رحل اقامت افك

  .نمود آمیز مي اي گیج كننده فریب فریبنده و افسون كننده بود و از نظر امالء بھ شیوه

اي زائد و ناضروري یافت معلمش زن جوان  وردزورث، زبان فرانسھ را زباني بسیار جذاب ولي تا اندازه
با محبتي بھ نام آنت والون بود كھ نھ تنھا معلم زبانش بود بلكھ در تعلیم درس عشق نیز بھ  و خونگرم و

توانست چیزي بھ معلمش بدھد جزآنكھ او  در برابر این ھمھ، وردزورث نمي. داد شاگردش شوقي نشان مي
حالي كھ وردزورث در آن زمان بیست ویك سالھ بود در . را از شراب شور و جواني خود سیراب سازد

ھنگامي كھ حاصل آن عشق و كامجویي در دخترك ظاھر گشت، آنت بھ این . آنت بیست وپنج سال داشت
آیا : ولي براي وردزورث این پرسش پیش آمد. فكر افتاد كھ استحقاق دریافت یك حلقة ازدواج را دارد
ر در فرانسھ دوام بیاورد؟ توانست بھ عنوان یك شوھ خودش كھ بھ التیني بیشتر از فرانسھ آشنایي داشت مي

  توانست در انگلستان طرفدار نھضت پیرایشگري بھ سر برد؟ نمود، مي یا دخترك، كھ كاتولیك مشركي مي

، آنت را در اورلئان بر جاي گذاشت و خود بھ پاریس ١٧٩٢اكتبر  ٢٩بدین سان بود كھ وردزورث در 
داد  جب آن بھ شخصي بھ نام دوفور اختیار مياي را امضاء كرد كھ بھ مو قبل از حركت نامھ. عزیمت كرد

كشید  بھ عنوان نمایندة پدر غایب، در مراسم نامگذاري و غسل تعمید فرزندي كھ آنت انتظار آن را مي
  .دسامبر بھ دنیا آمد و كارولین نامیده شد ١۵این فرزند در تاریخ. حضور یابد

در . را در عوالم انقالب مستغرق ساختھ بودبرد، خود  در این زمان، وردزورث كھ در پاریس بھ سر مي
در میان ژیروندنھا براي : زد جست؛ بھ مجلس قانونگذاري سر مي  گردھماییھاي باشگاه ژاكوبنھا شركت مي

خود دوستاني گردآورد؛ تب آن روزھا بر وجودش غلبھ كرد تا آنجایي كھ خود را در مركز رویدادھاي 
  :داشت پنداشت و احساس خویش را چنین بیان مي تكاندھندة دنیا و سازندة تاریخ مي

  ر آن سپیده دم، سعادتي بود؛ زنده بودن د

  !نمود ولي جوان بودن، در بھشت بودن مي

داد دیگر حاضر بھ فرستادن پولي نیست و  اي از برادرش ریچارد رسید كھ در آن خبر مي آنگاه نامھ
نظر بھ آنكھ انقالب وسیلة تأمین معاش براي او . دددرنگ بھ انگلستان بازگر اصرار ورزیده بود ویلیام بي

  ساخت، بھ لندن  فراھم نمي

ریچارد درعین حال كھ ھمچنان برادري با محبت ودلسوز بود در تصمیم . كمكھاي خانوادگي را آب كند
عموي ویلیام كوكسان، كشیش بخش فورنست و میزبان . خویش سخت ایستاد و از كمك دریغ ورزید
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ھزینة تحصیل را بدین منظور پرداختھ بود كھ جوان بھ خدمت كلیسا درآید از پرداخت پول  داروثي ھم كھ
  .دست و پایي از كار درآمده بود و پذیرایي از او در خانة خود امتناع ورزید، چرا كھ در عوض ژاكوبن بي

، در مقام یك اي برگزیده بود او كھ شاعري را بھ عنوان حرفھ. ویلیام از بیمھري بستگانش سخت رنجید
كرد استحقاق آن را دارد كھ از محبت و پشتیباني مالي  مخلص خاص و سرسپردة موز االھة شعر، حس مي

از آن پس با جسارت مشھودي با رادیكالھایي كھ كتابفروشي جانسن را . برادر و عمویش برخوردارشود
در پنجاه . ب فرانسھ ادامھ دادكانون خویش ساختھ بودند درھم آمیخت و بھ پشتیباني علني خود از انقال

سرود و انتشار داد انقالب فرانسھ را  ١٧٩٣مصراع آخرین مجموعة طرحھاي توصیفي كھ آن را در سال
بھ طور خصوصي نیز، آن . نھ تنھا بھ عنوان رھاسازندة یك ملت بلكھ چون آزاد كنندة بالقوة بشریت، ستود

وستانش اعتراف كرد، در آن زمان از پیروزیھاي فرانسویان چنانكھ پس از پایان یافتن ماجراي انقالب بھ د
شدند و بدون  در آن زمان كھ انگلیسیان، ھزار ھزار دستخوش ھزیمت مي«كرد، حتي  احساس شعف مي

، فرانسھ رسمًا بھ انگلستان ١٧٩٣در اول فوریة » .افتادند برخورداري از افتخار در میدان نبرد بر خاك مي
اي از آنت بھ دست وردزورث رسید كھ از او تمنا كرده بود بھ سویش  ه مارس نامھدرما. اعالن جنگ داد

وردزورث، آنت را . بازگردد ولي در آن موقع، عبور از دریاي مانش براي غیرنظامیان ممنوع بود
كوشد دل  بینیم كھ مي نھ سال بعد، وردزورث را مي. داشت فراموش نكرد و اندیشة او وجدانش را رنجھ مي

طلب  در طول آن سالھا، آنت یك سلطنت. رك را بھ دست آورد و عذر بیمھریھاي گذشتھ را بخواھددخت
  .برد افراطي شد و وردزورث نیز بتدریج بھ فضیلتھاي نظام مشروطة انگلستان پي

، و گیوتین سر دوستاني را كھ در میان ژیروندنھا )١٧٩۴(ھنگامي كھ دوران وحشت در فرانسھ فرارسید
ن وردزورث بودند، بیدریغ درو كرد، ایمانش بھ انقالب فرانسھ روبھ زوال نھاد، در این زمان، مورد تحسی

مطالعة این كتاب، . تفحص دراصول عدالت سیاسي شده بود: وردزورث سخت مجذوب كتاب ویلیام گادوین
ذیھ شود برحذر رادیكالیسم را تقویت كرد ولي او را از تعلق خاطر بھ انقالباتي كھ از خون انقالبیون تغ

با گادوین مالقات كرد و مجذوب شخصیت وافكار و گفتار وي شد تا بدان حد كھ در  ١٧٩۵در سال . داشت
حتي زماني كھ وردزورث بھ صورت یك . آن سال ھفت بار براي دیدار فیلسوف نامدار بھ خانة وي رفت

داد و رشتة این دوستي فقط با مرگ  كار پرحرارت در آمده بود باز دوستي خود را با گادوین ادامھ محافظھ
  .گسستھ شد ١٨٣۶گادوین در سال 

وردزورث بدون . لیره براي وردزورث برجاي نھاد ٩٠٠، ریزلي كالورت، میراثي بھ مبلغ ١٧٩۵سال 
لیره از این میراث را بھ دوستش بزیل مانتیگیو كھ در  ٣٠٠آنكھ پروایي كند و احتیاط بھ خرج دھد مبلغ 

لیرة دیگر نیز بھ دوست صمیمي بزیل وام داد ودر ھر دو  ٢٠٠ي شھرتي داشت وام داد؛ اسراف و ولخرج
. در سال عایدش شود% ١٠اي كھ بھ رھن گرفتھ بود در آمدي معادل  مورد امیدش بر این بود كھ از وثیقھ

ھ كھ بھ طور بسیار نامرتبي پرداخت(لیره در سال  ۵٠اي بھ میزان  كرد كھ بھره وردزورث حساب مي
شد، كافي  لیرة داروثي برآن افزوده مي ٢٠لیرة باقي مانده، حتي اگر مستمري سالي  ۴٠٠بھ عالوة ) شد مي

اي دست وپا كنند و در آن حكومت شعر و محبت را برقرار  نبود تا رؤیاي خواھرش را براي آنكھ كلبھ
ھل بریستول بھ مدد آمد و ولي درست در ھمین موقع دوست دیگري بھ نام جان پیني ا. سازند، تحقق بخشد

این منزل بھ نام . منزل مھیا و مفروش خود را در دورست برایگان در اختیار آن خواھر و برادر نھاد
، وردزورث و داروثي در آنجا سكني گزیدندوتا ژوئن ١٧٩۵سپتامبر  ٢۶در . ریسداون الج موسوم بود

  .ردندزندگي آمیختھ با فراغت و سعادتي را در آن بھ سر آو ١٧٩٧

در این موقع وردزورث جواني بود بیست وپنج سالھ، با قامتي میانھ، الغرو با پشتي خمیده، موھایش با 
اعتنا و عاري از نظم بر روي گوشھا وپشت گردنش آویزان بود و چشمان تیره و اندوھگینش بھ  حالتي بي

پیچازي مرسوم بین شبانان و  شلواري از پارچة. اش اندكي تیزتر از حدمعمول سوي پایین نگران و بیني
. داد اي رنگ و دستمالي سیاھرنگ كھ در حكم كراوات بود، جامة وي را تشكیل مي سرداري گشاده و قھوه

نمود ولي موجودي قوي و پرانرژي، با روحي سرشار از قدرت و داراي  از نظر بدني نحیف و باریك مي
ویترین مھمانانش پیشي جوید و بھ یاري تبر و بازوانش، توانست از ق در راھپیمایي مي. اي استوار بود اراده
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آن قدر حساس بود كھ . آورد پیوستھ فروزان نگاه دارد شكست و گردمي بخاري منزل را با ھیزمي كھ مي
برد، بھ خصوص زماني كھ بھ سراییدن شعر  از سردرد رنج مي. شاعران، و آن قدر عصبي كھ زنان

شد؛ زماني بھ فكر افتاد كھ  خیلي زود اشكش جاري مي. وش مالیخولیا بودغالبًا افسرده ودستخ. پرداخت مي
ولي این اندیشھ جز یك الف دلیري نبود كھ در آن زمان بین ھنرمندان و شاعران رواج . خودكشي كند
آدمي بود زودفراگیرنده، مغرور، سرگرم و مجذوب كار خویشتن؛ مطمئن از حساسیت . فراوان داشت

ت درك و فھمش؛ در ھمان حال كھ خود را از اینكھ ازروي بیدقتي، در جایي بذري از العاده و قدر فوق
دانست، نسبت بھ اعتالي اخالقي خویش نیز  وجودش افشانده و فرزندي بھ بار آورده است قابل بخشش مي

ولي در برابر طبیعت، موجودي بس فروتن بود، خود را خدمتگزار در طبیعت . خاطري آسوده داشت
  .پنداشت انگاشت؛ و صداي طبیعت را براي آموزش بشریت الزم مي مي

  اندامي ظریف و شكننده و با سیمایي رنگ یافتھ و سوختھ از گردشھاي : داروثي نقطة مقابل برادرش بود

یك لحظھ . داشت كرد و اورا شاد نگاه مي شاید ھم این خدمت، خودخواھیش را از ھرجھت ارضا مي -بود
داشت؛ بھ  شان را براي وي پاكیزه و گرم و آسوده نگاه مي داد؛ آشیانھ بھ خود راه نمي در نبوغ برادر شك

گاه بیماري، پرستار و غمخوارش بود؛ ظریفترین زیباییھا و شگفتیھاي طبیعت را با آنچھ وردزورث 
یافت بردفتر  كرد و آنچھ را مي نامید، جستجو مي مي» پرتوھاي برجھنده از چشمان وحشي تو«

داروثي عالوه . برداري برادر قرار گیرد نگاشت تا ھم بھ یاد خودش بماند و ھم مورد بھره اشتھایش ميیادد
ازگوش ) بھ طور عیان(گاه  ھیچ. انداخت برچشمان، گوشھا و دستھایش را نیز در خدمت برادر بھ كار مي

ھاي برادر را بھ  كھ سرودهكرد و از این خواند، احساس خستگي نمي دادن بھ برادر كھ اشعارش را بر او مي
وردزورث نیز در مقابل نسبت بھ این خواھرفداكار احساس . نشست خطي خوانا یادداشت كند باز نمي

با ھمان چشماني كھ بھ عزیزترین و كم توقعترین ھواخواھان خود . داشت -شائبھ ولي بي -عشقي عمیق
شاخكي جانبي و لطیف و باارزش كھ  وردزورث این خواھر را چون: كرد نگریست بر او ھم نظر مي مي

  .انگاشت از وجود خودش رستھ بود، مي

 ۵٠وردزورث و خواھرش براي آنكھ بتوانند كاشانة خود را بھ صورت یك كانون خانوادگي در آورند و
لیره بردر آمد سالیانھ بیفزایند، بزیل سھ سالھ، فرزند بزیل مانتیگیو را تحت سرپرستي و نگھداري خود 

از یك نھال لرزان «دیدند آن كودك، تحت سرپرستي آنان،  و از این بابت بسیار شادمان بودند كھ ميگرفتند 
در بھار سال » .و نیم تشنھ بھ صورت پسركي بیباك، پرشور و درحال رشد و شكوفایي، متحول شده است

آنگاه در تاریخ . د، دوست داروثي بھ نام مري ھاچینسن از پنریث آمد تا پنجم ژوئن نزد آن دو بمان١٧٩٧
اي كھ خود عاشق شعربود، بھ نامة دعوتي كھ وردزورث برایش  ششم ژوئن، جوان بیست وپنجسالھ

فرستاده بود بھ شیوة فیض بخش خویش پاسخ داد، از روي دروازة كشتزار جھید، سراسر كشتزار را با 
  .این شخص كولریج بود. قدم نھادگامھاي بلند پیمود و شاد و پرتوان بھ زندگي ویلیام و داروثي وردزورث 

III  - ١٧٩۴ - ١٧٧٢: كولریج  

از نظراستعدادھا، جذابیتھا، افكار، رنجھا، . نماید از جمعي كھ مورد بحث ماست، كولریج از ھمھ جالبتر مي
مسیري را از ایدئالیسم تا مصیبت و بدبختي در قلمرو . دردھا و خطاھا از دیگران بسي متنوعتر است

ھایي ربود و بھ نام  اي كھ الھامبخش وي بود نكتھ از ھر نویسنده. در ادبیات و فلسفھ پیمود عشق و اخالق و
ایم و اداي حق مطلب بھ ھیچ روي در  اش بگوییم كم گفتھ خالصھ ھر چھ بخواھیم درباره. خود انتشار داد
  .گنجد یك فصل نمي

  آخرین فرزند جان كولریج  وي دھمین و. بھ دنیا آمد ١٧٧٢اكتبر  ٢١سمیوئل تیلر كولریج در 
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  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٧٩۵(سمیوئل تیلر كولریج : واندایك. پس

جان كولریج در . بود كھ مدیر مدرسھ و سپس معاون اسقف شھر آتري سنت مري در والیت دونشر بود
ؤلف كتابي شد، و م ریاضیات مقامي داشت و در زبانھاي كالسیك و مشرق زمین مردي فاضل محسوب مي

نام و نام خانوادگي . سي.تي.پسرش كھ بعدھا با سھ حرف اول اس. بود بھ نام دستور انتقادي زبان التیني
یافت؛  تمكین مي كرد، در زیر فشار این میراث فضل و دانش پاھاي خویش را چوبین و سخت بي امضا مي

ھایش  ي و یوناني را در ھربند از نوشتھھایي از زبانھاي التین الجرم، براي رفع این نقیصھ اشارات و گوشھ
وقتي بزرگ شد بھ عنوان خاطرات دوران كودكي از دوران سھ تا ھفتسالگي خود چنین یاد . داد جاي مي

  :كرد

راندند، و پیوستھ آزارم  ھمشاگردیھایم مرا از بازیھاي خود مي. چین شده بودم زودرنج و ترسو و سخن
بردم، اما در عوض پیوستھ كتاب  ورزشھاي دوران بچگي چندان لذتي نميدادند، و از این روي از  مي
و شرح مھماني … .وقتي شش سالھ شدم سرگذشت بلیزاریوس، روبینسن كروزوئھ… . خواندم مي

دائمًا دستخوش ارواح و اشباح … . خوشگذرانیھاي عربي را در ماجراھاي ھزار و یكشب خوانده بودم
پرداز درآمدم، و نسبت بھ ھرگونھ فعالیت بدني حالت دلزدگي و بیزاري بھ صورت موجودي رؤیا… بودم؛

كاھل و مورد تنفر ھمشاگردیھا واقع شده بودم؛ زیرا … پیدا كردم؛ كج خلق، و بیش از حد تحمل تندخو، 
نمود  تر مي توانستم بخوانم و ھجي كنم و از حافظھ و قدرت دركي كھ از حد طبیعي بسیار زود شكفتھ مي

كردند و شگفتي خود را از كثرت معلومات و حافظة   ار بودم ھمة زنان سالخورده مرا تحسین ميبرخورد
و قبل از آنكھ بھ ھشت سالگي برسم … بدین سان، بسیار خودبین شده بودم، . داشتند نیرومندم ابراز مي

اشي حساسیت، قدرت تخیل و تصور، خودبیني، كاھلي و احساسات ن. براي خود شخصیتي شده بودم
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ازتحقیر تلخ و عمیق نسبت بھ جملگي كساني كھ بھ مدار فھم و درك من گام نھادند، از ھمان خردسالي در 
  .خورد وجود من كامال بھ چشم مي

براي پسرك  -داشت پدري كھ كولریج او را بیش از اندازه دوست مي -١٧٧٩در گذشت پدرش بھ سال 
بعد او را براي ادامة تحصیالت بھ كرایست ھاسپیتال كھ دوسال . اي بس ناگوار بود خردسال در حكم ضربھ

در آن مدرسھ، غذا كم و نامأكول ولي انضباط بھ . كرد فرستادند  یك مدرسة خیریھ را در لندن اداره مي
كرد كھ بھ خصوص در مورد پسركي  بعدھا، كولریج از تنبیھات تحقیرآلودي یاد مي. سختي حكمفرما بود

خواستند كھ  مي. نمود الواقع مضاعف مي ھ دست فراموشي سپرده بودند ناگوارتر وفياش او را ب كھ خانواده
اش   زماني كھ دیگر بھ حافظھ( ١٨٣٠در سال . كرد كفاش شود او كشیش بار بیاید، ولي خودش آرزو مي

» منصفانھ«از یك بار شالق خوردن خویش كھ درنظر اولیاي مدرسھ كامال ) شد چندان اعتمادي داشت نمي
  : نمود چنین یادكرد مي

كفاش كھ . وقتي تقریبًا سیزده سالھ بودم، بھ نزد كفاشي رفتم و از او خواھش كردم مرا بھ شاگردي بپذیرد
مدیر مدرسھ از . درنگ دست مرا گرفت و بھ نزد آقاي بویر مدیر مدرسھ آورد مردي شرافتمند بود، بي

و آنگاه از من … .نواخت كھ نقش زمین شدم سخت خشمگین شد، چنان سیلي سختي بر صورتم دیدن من 
ام؟ در پاسخ وي گفتم خیلي مایل ھستم كفاش شوم و از فكر  پرسید چرا آن گونھ مسخره بازي در آورده

آقا، راستش را بخواھید من پسر «و من پاسخش گفتم » چرا؟«مدیر مدرسھ باز پرسید . كشیش شدن بیزارم
  ایماني  بي

  . شنیدن پاسخ من، بدون آنكھ تأملي كند مرا بھ شالق بست مدیر مدرسھ بعد از» .ھستم

چیني از  ھاي ممنوعي چیده بود و شاید ھم این میوه نمود كھ كولریج در ھمان خردسالي، میوه واضح مي
بعدھا ازاین ماجرا با ھمان روش جالب و بدیھي خود چنین . ستریت صورت گرفتھ بود كتابخانة سیاركینگ

  : یاد كرد

ھایي را كھ در فھرست كتابخانة سیار موجود بود از اول تا آخرخواندم و كاري نداشتم  ھا ونشریھھمة كتاب
ساختم تا دوجلد كتابي  گونھ مخاطره مي خود را دستخوش ھمھ… فھمم یا نھ،  كھ آیا مطالب آن كتابھا را مي

ھمشاگردیھایم پنھان نگاه  را كھ ھرروز حق داشتم از آن كتابخانھ بھ امانت بگیرم ازدید اولیاي مدرسھ و
بردم؛ تقریبًا ھمیشھ دستخوش تب  شود تصور كرد در چھاردھسالگي در چھ حالي بھ سر مي حاال مي. دارم
كردم   گذشت بستھ بود، جمع و جور مي سراپاي وجودم را، درحالي كھ چشمانم برآنچھ در اطرافم مي. بودم

  .بخوانم و باز ھم بخوانماي آفتابي بخزم و در آنجا بخوانم،  تا در گوشھ

بھ ھر حال، در مدرسة كرایست . خورد اي ناشي از خودبیني بھ چشم مي البتھ در این نوشتھ، آثار مبالغھ
اش ترتیبي دادند تا بھ سال  ھاسپیتال، پیشرفت كولریج در تحصیل تا آن اندازه رضایتبخش بودكھ خانواده

ضمنًا موافقت شدكھ كولریج بھ صورت دانشجویي . وددر جیزس كالج دانشگاه كیمبریج پذیرفتھ ش ١٧٩١
كند در دانشگاه بھ تحصیالتش ادامھ دھد، و بدین ترتیب مخارج تحصیل خود  كھ ھم كار و ھم تحصیل مي

ھاي  در دورة دانشگاه، كولریج ریاضیات و ھمچنین دشوارترین متون یوناني را بھ عنوان رشتھ. را درآورد
ن در حال حاضر چون سگي دیوانھ سرگرم خواندن آثار پینداروس و سرودن م«. اش برگزید مورد عالقھ

در ھمین حال سرگرم … كنم  در ساعات فراغت آثار آناكرئون را ترجمھ مي… اشعار یوناني ھستم 
  » .آموختن نوازندگي ویولن ھستم

روي  پیوستھ با زیادهپردازیم باید در نظر داشتھ باشیم كھ زندگي وي  وقتي بھ تأمل در سرگذشت كولریج مي
در  ١٧٩٣بھ ھرحال تا آن حد در مراعات سالمت خویش غفلت روا داشت كھ در سال . توأم بوده است

براي تخفیف و تسكین دردش از تریاك . بیست و یك سالگي بھ تب رماتیسم مبتال شد و بھ بستر بیماري افتاد
ن و آرامبخش رواج داشت، ولي كولریج در آن زمان، بھ كار بردن تریاك چون معجوني مسك. مدد گرفت
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اش  مطالعات و بارآوریھاي فاضالنھ. روي كرد كھ بدان معتاد شد در استفاده از تریاك چندان زیاده
بھ ھرحال در نتیجة . مندي نشان داد دستخوش كندي شد و بیشتر از گذشتھ بھ اوضاع و احوال روز عالقھ

اش بسازد؛ دچار قرض شد، و طلبكارانش او را بھ ستوه  خانوادهاین اعتیاد، نتوانست با مقرري دریافتي از 
اي براي رھایي از چنگ آنان، ناگھان دانشگاه كیمبریج را ترك گفت  آوردند، و بھ عنوان كوشش نومیدانھ

، و در سپاھي كھ براي جنگ با فرانسھ بسیج شده بود داوطلبانھ بھ عنوان سرباز )١٧٩٣دسامبر (
  سكة طال توانست موجبات رھایي  ۴٠ش جورج، با پرداخت برادر. نامنویسي كرد

از دردسري كھ براي خود بھ وجود آورده بود فراھم سازد و سپس او را ترغیب كرد تا بھ كیمبریج 
اي  بدون آنكھ درجھ -التحصیل شد از آن دانشگاه فارغ ١٧٩۴كولریج بھ ھرترتیب بود در سال . بازگردد

  . ، زیرا در ھمان اوان مدینة فاضلھ را كشف كرده بود ت اصال ناراحت نشداما از این باب. دریافت دارد

كولریج با از دست دادن ایمان مذھبي خویش براي كشف این مدینة فاضلھ آمادگي یافتھ بود؛ چرا كھ درچاه 
بسیاري انقالب فرانسھ، كولریج را نیز، نظیر . امید، بھشت و مدینة فاضلھ در حكم دو كفة یك ترازو ھستند

، كولریج ١٧٩۴در بھار سال . از جوانان تحصیلكرده و تھیدست انگلیسي، بھ شور و ھیجان آورده بود
كرد دریافت داشت مبني بر اینكھ تني چند  خبري از دوستش رابرت آلن كھ در دانشگاه آكسفرد تحصیل مي

بھ . سي اصالحاتي بھ وجود آورنداز دانشجویان آن دانشگاه مشتاق آنند كھ در نھادھا و راه و رسمھاي انگلی
موجب گزارش آلن، یكي از آن دانشجویان، درخشش و برجستگي خاصي داشت و ھمین دانشجو اشعاري 

توانست بھ آكسفرد بیاید و با آن  آیا كولریج نیز مي. در بزرگداشت و تكریم عصیان اجتماعي سروده بود
  . این ندا پاسخ مثبت داد و روانة آكسفرد شدبھ  ١٧٩۴دانشجویان دیدار كند؟ كولریج در ماه ژوئن 

IV - ١٨٠٣ - ١٧٧۴: ساوذي  

. اي مورد گفتگوي ما، رابرت ساوذي، بدترین شاعر ولي نیكترین مرد بود از گروه سھ گانة شعراي دریاچھ
آن پسر مردي جامھ فروش بود، ولي الیزابت تایلر، عمة ثروتمندش، غالبًا اورا از . در بریستول بھ دنیا آمد

آورد تا در اجتماع مھذب نجیبزادگي در شھر باث پرورش  محیط سوداگري و بازاري بھ نزد خویش مي
اي  در چھاردھسالگي بھ مدرسة معتبر وستمینستر در لندن سپرده شده و در آنجا، بدون شك، بھ شیوه. یابد

ود و قطعات مثنوي با پنھاني آثار ولتر، روسو، گیبن، و ورترگوتھ را مطالعھ كرد؛ اشعاري حماسي سر
حملة انتقادآمیزش بھ رسم تنبیھ بدني كھ در مجلة مدرسھ بھ نام شالقزن . مضامین عصیانگري تصنیف كرد

آموزان  كرد دربرابر دانش درج گردید موجب برانگیختن خشم مدیر مدرسھ شد، زیرا آقاي مدیر حس مي
ي و ھنگام فراغت وي از تحصیل دورة درست در ھمان موقع كھ پایان سال تحصیل. خلع سالح شده است

در بالیول  ١٧٩٢رسید، رابرت از آن مدرسھ اخراج شد، ولي بھ ھر ترتیب بود در دسامبر  دبیرستان فرامي
اي تحت عنوان  حماسھ. در آنجا نیز بھ عملیات پنھاني خود ادامھ داد. كالج دانشگاه آكسفرد پذیرفتھ شد

وقتي كولریج از راه فرارسید، رابرت سرگرم تنظیم . ھ را ستودژاندارك سرود و ضمن آن انقالب فرانس
  .دھقانان درانگلستان، بود ١٣٨١یك درام منظوم دربارة وات تایلر، رھبر شورش 

ترین انقالبیون فرانسھ، از جملھ دانتون و دمولن را بھ دست گیوتین  ترین و با شھامت روبسپیر، سرزنده
پرسش دردناك پیش آمده بود كھ آیا پایان اعالمیة حقوق بشر بھ رقابت براي رابرت ساوذي این . سپرده بود

اروپا در حال زوال است و : انجامید؟ كولریج با این سخنان او را دلداري داد و آرام ساخت در آدمكشي مي
 در زیر فشار بار تاریخ از پا درآمده؛ ولي تقریبًا ھر ھفتھ از بریستول، شھر زادگاه ساوذي، یك كشتي بھ

چرا كولریج و ساوذي . امریكاي بسیار پھناور، حاصلخیز، و جمھوریخواه -صوب امریكا درحركت است
گروھي از پسران و دختران دلیر و باعزم انگلیسي تشكیل ندھند، آنھا را بھ وضعي آبرومند بھ ازدواج 

بھ شیوة زندگي اجتماعي ھمدیگر در نیاورند و با آنان بھ پنسیلوانیا مھاجرت نكنند و در آنجا یك كوچنشین 
اي كھ  انگیز رودخانة مصون از آلودگي ساسكویھنا بر پا نسازند؟ تنھا نكتھ ھاي دل جمعي در كرانھ دستھ

لیره بھ  ١٢۵نمود آن بود كھ ھر فرد مذكر این گروه مبلغ  براي تحقق بخشیدن بھ این نقشھ ضروري مي
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د نظر، ھر زوج رأیي برابر داشت و بھ ھمین صندوق مشترك گروه بپردازند، در ادارة آن جامعة مور
  . نامید»  پانتیسو كراسي«خاطر كولریج نام جامعة مطلوب خویش را 

بھ منظور فراھم كردن و پرداختن سھم خود بھ صندوق مشترك جامعھ، دو پدر بنیانگذار مشتركًا یك 
امة منظوم انتشار یافت ولي این نمایشن. نمایشنامة درام منظوم تحت عنوان سقوط روبسپیر تنظیم كردند

) ناشري در بریستول(سكة طال بھ كاتل  ۵٠ساوذي نمایشنامة منظوم ژاندارك را بھ . فروشي نداشت
التحصیل دانشگاه ولي فاقد درجة دانشگاھي بھ ایراد سخنرانیھایي در بریستول  آن دو یار فارغ. فروخت

ذي را قادر ساخت بھ خواستگاري دختر دلخواھش، قدر پول نصیبشان شد كھ ساو پرداختند و از این راه آن
بھ ھمسري یكدیگر در  ١٧٩۵نوامبر  ١۴ادیث پاسخ موافق داد و آن دو در تاریخ . ادیث فریكر، برود

خواھر ادیث بھ نام مري نیز قبال پیشنھاد ازدواج از جانب رابرت الول را ھمچنین گرویدن بھ . آمدند
آمد كھ اگر كولریج نیز بھ سرا،  در این موقع بھ نظر ساوذي چنین مي. ودجامعة پانتیسو كراسي را پذیرفتھ ب

  .خواھر سوم، دل ببازد و با او ازدواج كند عملي بسیار دلپذیر و شایستھ انجام خواھد گرفت

، او را بھ خاطر ازدواج با یكي از افراد طبقة فرودست وھمچنین بھ لحاظ  وقتي الیزابت تایلر، عمة ساوذي
ھاي خرابكارانھ، از جامعة بزرگزادگان و اشراف، مطرود قلمداد كرد، ساوذي دعوتي را كھ  دیشھداشتن ان

این عمو در دستگاه سفارت انگلیس در . از جانب عمویش براي سفر بھ لیسبون بھ او رسیده بود پذیرفت
در اكناف . یداین سفر افق فكري دانشمند فیلسوف و جوان مارا گسترش بخش. پرتغال سمت پیشنمازي داشت

بھ انگلستان بازگشت، احساس كرد  ١٧٩۶اسپانیا و پرتغال بھ سفرھایي پرداخت و ھنگامي كھ در ماه مھ 
دارد واندیشة تشكیل جامعة پانتیسوكراسي را با گذشت سالھاي پرشور جواني رو  كھ وطنش را دوست مي

ھ دست آورد، و در عین حال نگار شغلي ب بھ تحصیل حقوق پرداخت، درسمت روزنامھ. بھ افول نھاد
  ھا نماند، ولي چند فرصت آن را یافت كھ اشعار حماسي بیشتري بسراید كھ چندان در خاطره

، در آن زمان كھ ١٨٠٣در سال . چكامة مشھور از جملھ چكامة نبرد بلنھایم را درھمین اوان تصنیف كرد
لیره خیالي آسوده یافتھ بود، در  ١۶٠اي بھ مبلغ  از بركت سخاوت یك دوست با دریافت مقرري سالیانھ

شدتقدیر براي او چنان  روستاي گرتاھال واقع در ناحیة كسیك مستقر شد، در حالي كھ ھرگز باورش نمي
  . رقم زده باشد كھ تا پایان حیاتش در آن نقطھ رحل اقامت افكند

V - ١٧٩٧- ١٧٩۴: كولریج  

مري اونز را كھ دختركي اھل . تخوش تردید بوداي دس كولریج معجوني از اعصاب شاد و سرزنده و اراده
داشت، ولي از اینكھ او را در شرایط زندگي خاصي كھ بدان خوگرفتھ بود نگاه دارد  لندن بود، دوست مي

آمد ولي اصال اعتقادي  دخترك نیز بھ نوبة خود از روحیة غني و پرحرارت كولریج خوشش مي. سرباز زد
بنابراین از كولریج روي گرداند و او بھ ناچار بھ سرا . داشتھ باشد نداشت كھ وي بتواند درآمد مرتبي

. فریكر، خواھرسوم از سھ خواھري كھ باجمع این شاعران آشنا شده بودند، روي آورد و با او ازدواج كرد
توانست خانھ وكاشانة كولریج را مرتب نگاه دارد  سرا از مال وزیبایي وجمال نصیبي نداشت ولي مي

  .فرزنداني بھ بار آورد، گرچھ قادر نبود براي شوھرش منبع الھامي در سرودن غزلیات باشدوبراي او 

كولریج بھ منظور سروسامان دادن بھ ازدواجي كھ قول آنرا بھ سرا داده بود، و ھمچنین براي آنكھ رؤیاي 
سخنرانیھایي در بھ تأخیر افتادة تشكیل جامعة ایدآلي خویش را در امریكا تحقق بخشد ھمچنان بھ ایراد 

گرفت و  بھ عنوان بھاي بلیت ورودي ھر جلسة سخنراني، از ھر مستمع یك شیلینگ مي. بریستول ادامھ داد
پروا تند  اي بس بي ھایي براي مردم بھ شیوه این خطابھ. بھ درازا كشید١٧٩۵این كار از ژانویھ تا ژوئیة 

ن آنكھ درخدمت توانگران بود و ھیچ خدایي، جز بود، در این سخنرانیھا، كلیساي رسمي انگلستان بھ عنوا
جنگ با فرانسھ بھ عنوان . گرفت شناخت مورد نكوھش سخت قرارمي خاوند روستاھاي خاوندي نمي

دورة وحشت . شد كوششي در جھت سركوب كردن انقالب و بازگرداندن مسیرتاریخ، محكوم شناختھ مي
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بود موجھ و قابل بخشایش شمرده  »پیتجنگ «ي بھ مسلط بر فرانسھ در آن روزھا بھ عنوان آنكھ پاسخ
بھ عنوان كوششھایي از جانب دولت بھ منظور خاموش ساختن » بند قوانین دھن«قوانین موسوم بھ . شد مي

آتش اراده و خواست مردم، مطرود و ناصواب تلقي شد، مستمعان این سخنرانیھا از نظر شمار اندك بودند 
بھ ھر حال درآمد حاصل از این سخنرانیھا آن . نمودند مي مند یافتند بسیار عالقھ ولي آنانكھ حضور مي

شاھد جاري شدن  ١٧٩۵اكتبر  ١۴اندازه بود كھ كولریج را قادر سازد دست نامزدش را بگیرد و در تاریخ 
  .صیغة عقد ازدواج با وي باشد

دو سال از ویلیام وردزورث فقط . در پاییز ھمان سال كولریج براي نخستین بار با وردزورث دیدار كرد
سمیوئل بزرگتر بود ولي تجربة انقالب را از سرگذرانده و مدینة فاضلھ را در عالم واقع از نزدیك لمس 

ویلیام در بیم و نگراني دوست جوانش از بابت بازگشت خاندان بوربون سھیم بود ولي . كرده بود
. اي در قلب خویش احساس كند ھتوانست نسبت بھ پنسیلوانیا و تشكیل جامعة غایت مطلوب درآنجا عالق نمي

ھاي رودخانة ساسكوینھا درمد نظر  ھا، اروپا بود؛ چنانچھ شكوه كرانھ بھ نظر ویلیام، صحنة نبرد اندیشھ
ھاي انگلستان، منظور خود را عملي سازند؟  بود چرا نباید با برخورداري از جالل و زیبایي ناحیة دریاچھ

نع نشده بود اما در یادداشتھایش براي خود چنین انگاشت كھ ناظر كولریج از این استدالل دوستش چندان قا
و شاھد رشد این ویلیام باشدو شاید ھم بتواند از او بیاموزد چگونھ برفراز و نشیب تندابھاي شط زندگي 

  .قایق براند و جان سالم بھ در برد

گرفتند  كھ در دسترسش قرار ميچیني از كتابھا و نویسندگاني  صفحات فراواني از یادداشتھایش را با خوشھ
خواند؛ مطالعاتش دربارة انسان،  ھاي بسیار متنوع كتاب مي با اشتیاق و بھ فراواني و در زمینھ. انباشت مي

ذھن كولریج، پرعطشترین، . زد حیوانات، نباتات، علوم، مذاھب، فلسفھ، ملل، ادبیات و ھنردور مي
حافظة او بھ صورت محفظھ و انباري . توان تصور كرد كھ ميترین ذھني بود  كننده ترین و ضبط كننده جذب

ھا، استداللھا و حتي یك بند كامل از متني  ھا، جملھ درآمده بود كھ تا پایان عمرش از آن، تصویرھا، اندیشھ
ھاي خود استفاده كرده بود غفلت  اغلب اوقات در بیان مأخذ و منبعي كھ از آن در نوشتھ. كشید را بیرون مي

كرد، و بدون آنكھ زیاد دقیق و  زید یا با احساسي ناشي از لذت در این مورد فراموشي را بھانھ ميور مي
. آمیخت ھا و نظرھاي خویش را با آنچھ از دیگران بھ عاریت ستانده بود درھم مي دربند باشد اندیشھ

غیرقابل ادارة این  سرانجام كار بھ جایي رسید كھ وزن آنچھ در مخزن مغز و حافظھ انباشتھ بود و تنوع
  .نمود ھا براي ذھن او كھ با آزادي وصلت كرده و از نظم طالق گرفتھ بود بس سنگین مي اندوختھ

اي  شاید، بھ خاطر سبك ساختن بار حافظھ یا بھ خاطر معیشت ھمسرش، كولریج بھ این فكر افتاد كھ مجلھ
نام دوستان و آشنایان . نوشت را شخصًا مي اي كھ تقریبًا ھمة مطالب آن مجلھ - چاپ كند و بھ فروش برساند

خود را ثبت كرد؛ و عالوه بر آنان، نام جملگي مستمعان سخنرانیھایش را در زمرة مشتركان بالقوة چنین 
براي آنكھ ھمگان حقیقت را بدانند و حقیقت نیز «: یك پیش آگھي بدین مضمون منتشر كرد. اي نوشت مجلھ

بھ بھاي ھر (جنگي انتشار خواھد یافت  ، نخستین شمارة١٧٩۶م ماه فوریة ما را آزاد سازد، روز جمعھ پنج
نام . فروشان ظاھر خواھد شد بار بر بساط روزنامھ روز یك كھ بعد از آن نیز ھر ھشت) شماره چھار پني

ھایي براي مردم نگاشتھ خواھد  ة خطابھ كولریج نویسند. تي.است كھ بھ قلم اس) مراقب(این جنگ واچمن 
ھایش عمل كرده بود، بھ  ھاي مندرج در صفحات آن جنگ كولریج، ھمچنانكھ در خطابھ در مقالھ ».شد

  سر را  مثابھ مردي رادیكال كھ ھمة پلھاي پشت

تضییقات علیھ مطبوعات و بھ خصوص علیھ مالیات فروش كھ در آن زمان فشارش بیرحمانھ بردوش 
ما «. رأي براي كلیة زنان ومردان بالغ پشتیباني نكردولي از حق . شد قلمفرسایي كرد مردم عادي وارد مي

باید با جسارت وشھامت، حقیقت سیاست را فقط براي كساني كھ مغزشان حساسیت و آمادگي درك بحث 
منطقي و استداللي را داشتھ باشد توضیح دھیم، ولي ھرگز براي این منظور بھ سراغ جمع كثیري از مردم 

كنند،  و از روي ناگزیري، بھ انگیزة شھوات برافروختة خویش عمل ميكھ بھ علت جھالت و نیازمندي 
پس از انتشارچند شماره از مجلة واچمن، كولریج متوجھ شد كھ انباشتن سي ودو صفحھ، آن ھم » .نرویم

شد ھربار بیشتر از پیش  پس ناگزیر مي. ناپذیر است بار با قلم خود، كاري دشوار و تحمل ھر ھشت روز یك
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بعضي از . ھاي دیگران متكي باشد و مأخذ و منابع را اعالم ندارد چیني از افكار و نوشتھ بر خوشھ
فروش نشریھ روبھ كاھش گذاشت و بھ ھمان نسبت . خوانندگان دقیق و ھوشیار آن نشریھ اعتراض كردند

  .پس از انتشار ده شماره، چراغ مجلة واچمن خاموش شد. قروض كولریج افزایش یافت

كولریج براین فرزند كھ پسر . ، نخستین فرزند كولریج دیده بھ جھان گشود١٧٩۶ل سپتامبر در تاریخ او
بود نام دیوید ھارتلي گذاشت كھ نام یكي از طرفداران و مدافعان انگلیسي مكتب تداعي معاني در 

اید سیر شد كھ ب این فرزند گرچھ سیمایي دلپذیر داشت اما یك دھان اضافي نیز محسوب مي. روانشناسي بود
برد و بیش از پیش براي تسكین دردبھ  در این دوران كولریج خود از ناراحتیھاي قلب و ریھ رنج مي. شود

درآن ھنگام كھ نزدیك بود كولریج از نظر عدم استطاعت مالي براي ادارة زندگي از . شد تریاك متوسل مي
جاورت خانة خودش در نذرستووي، پول، خانة كوچكي در م پا درآید، یك آزادیخواه شفیق بھ نام تامس

لیره  ٧واتر، در اختیار كولریج قرار داد و براي اجاره بھاي آن، بھ طور صوري، مبلغ ناچیز  نزدیك بریج
، كولریج، سرا، و دیوید نوزاد بھ این خانة جدید نقل مكان ١٧٩۶دسامبر  ٣١در تاریخ . در سال تعیین كرد

كولریج در باغچة مجاور بھ كار سرگرم . داشت و آسوده نگاه ميسرا آن خانھ را بسیار پاكیزه . كردند
سرود كھ  كرد و اشعاري دلكش و فراموش نشدني مي پول نگھداري مي ھا و خوكھاي تامس از جوجھ. شد مي

  .شد رفت و پولي از آن عاید نمي البتھ بھ فروش نمي

تان قوبالخان را نگاشت كھ قسمت اعظم آن در ھمین ایام بود كھ با استفاده از حافظة انباشتھ وغني خود داس
در یك رؤیاي معجزآسا آفریده شد وپس از بیرون آمدن نویسنده از آن حالت رؤیا بر صفحة كاغذ نقش 

  :بست

، نویسنده كھ سالمتش مختل شده بود رخت عزلت بھ گوشة خلوت یك خانة روستایي ١٧٩٧در تابستان سال 
بھ خاطر رنج ودرد مختصري كھ عارضش شده … .تن واقع بودكشید كھ در بین روستاھاي پرالك ولین

دراثر خوردن آن مسكن، درھمان حال كھ برروي صندلي سرگرم خواندن . بود، مسكني برایش تجویز شد
در اینجا قوبالخان دستور داد «. نام داشت» زیارت پرچس«خواند  كتابي كھ مي… بود، بھ خواب رفت 

سان بود كھ چندین كیلومتر مربع از خاك  بدین. ل برگرد آن فراھم آیدقصري بنا نھاده شود و باغي مجل
  حاصلخیز 

نویسنده در حدود سھ ساعت ھمچنان در خواب سنگیني فرو . »آن منطقھ در درون دیواري محصورگشت
رفتھ بود، یا دست كم حواس خارجیش در آن چند ساعت غیر فعال بود؛ و ظرف ھمین مدت، با اعتمادي 

ن گمان بود كھ الاقل از دویست تا سیصد بیت در رؤیا سروده است، آن ھم بدون آنكھ دستخوش كامل بر ای
گران بھ درآمد، این احساس بھ او دست داد كھ از ھرچھ  وقتي از آن خواب. اي بشود شور و تالش آگاھانھ

ركب و كاغذ در در خواب برایش پیش آمده بود دقیقًا بھ وضوح آگاھي دارد، بدین ترتیب بود كھ قلم و م
  .مانده است بر صفحة كاغذ ثبت كرد اختیار گرفت و با شوق، اشعاري را كھ اكنون باقي

اي سرھم كرده است تا ھم خودش و ھم دیگران  اند كھ كولریج افسانھ این مقدمة مشھور را چنین تعبیر كرده
الخان بھ چھ عفاف و سادگي بھ را بفریبد و این نكتھ را بھ خود و دیگران بقبوالند كھ اندیشة نگارش قوب

اي، پس از  با ھمة این احوال، این مطلبي بیسابقھ نیست كھ نویسنده. تصور وي درآمده و دوام یافتھ است
ھایي در طول روز، شب ھم در عالم خواب بھ این كار ادامھ دھد، گرچھ، تقریبًا در  خلق و ابداع جملھ

شود، بھ گنجینة  آید، زماني كھ شخص از خواب بیدارمي ميبیشتر موارد، گوھرھایي كھ ھنگام خواب پدید 
شاید در این مورد تریاك نھ تنھا موجب بھ خواب رفتن كولریج شده بلكھ . یابد ضمیر ناخودآگاھش راه مي

بھ . حاصلي از رؤیاي وي بوده است»  تصنیف«این خیال واھي را نیز در وي پدید آورده باشدكھ آن 
سازي و تجانس حروف كھ از ممیزات وي بود، نثر زیارت پرچس  تعداد در قافیھھرحال، كولریج با آن اس

  .ترین آثار زبان انگلیسي درآورد را بھ صورت یكي از فریبنده
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، دعوتي بود كھ از وي بھ ١٧٩٧شاید رویداد مھمتري از نگارش قوبالخان در زندگي كولریج در سال 
درنگ بھ راه  ازسرا و دیوید پوزش خواست، بي. شتابدعمل آمد تا براي دیدار وردزورث بھ ریسداون ب

در تاریخ ششم . افتاد و چند فرسنگ فاصلة بین محل سكونتش و اقامتگاه وردزورث را پیاده طي كرد
سراسر كشتزاري را كھ برابرش گسترده بود با شوقي فراوان . ژوئن، چشمش بھ دیدار مقصد روشن شد

وقتي ویلیام و داروثي در را بازكردند و بھ دنبال آن . شاعرش رسید دوان دوان پیمود تا بھ آستان برادر
قلبھایشان را نیز براي پذیرایي از او گشودند، دوران جدیدي از زندگي براي این سھ تن آغاز شد و حاصل 

  .آن یكي از پرثمرترین ھمكاریھا در تاریخ ادبیات انگلستان بود

VI - ١٧٩٨ -١٧٩٧: یك گروه سھ نفري  

سراسر بدنش، علیرغم دردھا و سموم پنھاني در وجودش، . در آن ھنگام، كولریج در اوج جذابیت خود بود
چھرة مطبوع، دھان شھواني، بیني خوش تركیب، چشماني . داد بھ عالئق شاد و پرنشاط ذھنش پاسخ مي

وي گوشھا درخشید، و زلفان مجعد و مشكي كھ بر دور گردن و ر خاكستري كھ با شوق وكنجكاوي مي
  اختیار  ریخت، از او موجودي ساختھ بود كھ بي مي

زمان زیاد الزم نیامد تا داروثي بھ دام . كرد اش، و بھ خصوص داروثي، را بھ خود جلب مي دوستان تازه
كوشید موجب  داروثي با رفتار آمیختھ با آزرم خویش، در ھمان حال كھ مي. عشق كولریج گرفتار آید

از جانب برادرش ویلیام نشود، ھر روز بیش ازپیش عشق كولریج را در دل برانگیختن اعتراضي 
كولریج ھم از دیدار جثھ و اندام بسیار خرد و ظریف وي دستخوش حیرت شد ولي در ھمان . پرورد مي

در وجود . حال ھمدلي و ھمدردي و ابراز عطوفت خاموش دخترك، اورا سخت مجذوب خود ساخت
دست و پاییھایش را  دوستي كھ بي -پذیرفت را با ھمة خطاھا وكاستیھایش مي داروثي، دوستي یافت كھ او

آورش را  ھاي مرموز و شگفتي گرفت تا بتوانداز گرمي احساسش برخوردار شود، ھوسھا و سلیقھ نادیده مي
شاھدباشد، ناظر درھمشكستگي ایمان و گمگشتگي وي شود، و بیقراري ھراسناك یك شاعر را در عصر 

توانست پي بھ  بھ ھرحال، در آن روزھاي نخستین آشنایي، كولریج اصال نمي. ھا وجنگھا نظاره كند كارخانھ
  .این نكتھ ببرد كھ آن دخترك خجول و آرام آنچنان تحت تأثیر برادر و مستغرق در وجود وي باشد

چشماني فكور، اي موقر، پیشاني بلند و  كولریج در خانة جدید، در وجود وردزورث، این مرد آرام با چھر
شاعري كھ در برابر ھرگونھ ارتعاش و نوسان چیزھا و جانھا حساسیت  -یافت یك شاعر واقعي و زنده مي

كرد؛ بھ آرامي و فارغ از تظاھر، ھدف و وظیفة خود  داد؛ از گردابھاي خطیر اقتصادي پرھیز مي نشان مي
. ي براي بیان بینش و رؤیاھایش بیابدرا در زندگي، این نكتھ قرار داده بودكھ كلمات شایستھ و مناسب

ساخت و نسبت بھ دوستش شاعر  كولریج كھ خود در آن زمان، طرح منظومة مالح فرتوت را پیراستھ مي
یافت كھ وجود خود را وقف و پیشكش االھة  شد، در وجود وردزورث مردي را مي ممتازتري محسوب مي

انستھ بود عاري از ھرگونھ قید وبندي سراسر خورد كھ چگونھ تو برحال او غبطھ مي. شعركرده است
وجودش را بھ دست شعر بسپارد، وشاید ھم این اندیشھ بھ مغز كولریج خطور كرد كھ داشتن خواھري 

كمي پس از آنكھ نزد ویلیام و داروثي مستقر شده بود چنین . دلسوز و شفیق، از یك ھمسر بھتر تواند بود
نم موجود خردي ھستم؛ و با وجود این، خود را، از آنچھ قبال ك در كنار ویلیام، احساس مي«: نوشت

ویلیام واقعًا مردي بزرگ است، تنھا مردي كھ درھمة اوقات و در . انگارم پنداشتم، كمتر و ناچیزتر نمي مي
  » .یابم ھاي فضیلت و كمال، خود را نسبت بھ او فروتر مي ھمة جلوه

ھر یك از آن دو، اشعارش را براي . فعالیت متقابل آغاز شداي ھیجان و  بدین سان یك دورة سھ ھفتھ
گفتار او «داروثي . گفت خواند و كولریج افزونتر سخن مي وردزورث شعر بیشتري مي. خواند دیگري مي

كھ تا این پایھ نیكخواه، «آورد، گفتار مردي را  بود برروي كاغذ مي» سراسر روح و مغزو شور«كھ »  را
از تمامي احساس مغز پر شورش سخن … نفس و شوح طبع است، و چشمانش تا این اندازه نیك 

  » .گوید مي
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گذارد ولي  معموال چنین وحدت سھ گانة آمیختھ با عشق و تفاھم بعد از گذشت سھ ھفتھ رو بھ سردي مي
و  خواست اندیشة پایان یافتن آن دوران خوش را بھ مغزش راه دھد از ویلیام توانست و نمي كولریج كھ نمي

داروثي تمنا كرد بھ ھمراھش بھ منزل وي در نذرستووي بروند و بھ او مجال دھند بھ پاس آن ھمھ 
آن دو بھ ھمراه كولریج عازم شدند، با این . ازي، او نیز مدتي از لذت میزباني آنان برخوردار شود نو مھمان

اي  كھ دریافتھ بود اجارة خانھپول، دوست كولریج  گمان كھ ھرچھ زودتر بھ ریسداون بازگردند، ولي تامس
رسد و صاحبخانھ نیز حاضر بھ تجدید اجاره نیست، كلبة  كھ در اختیار وردزورث است بزودي بھ پایان مي

لیره در  ٢٣اي را كھ با اثاث الزم نیز آراستھ بود، با اجارة سالیانھ  روستایي راحت و خوش منظره
خانة جدید در یك فرسنگي خانة كولریج قرار داشت و  این. الفاكسدن براي ویلیام و داروثي تھیھ كرد

خواھر و برادر، ظرف مدت پانزده ماھي كھ از آن پس آمد، با اقامت در آن از آسودگي خاطر و منبع الھام 
  .خوبي برخوردار شدند

گاھي آن دو . در آن دورة خوش، بین دو كانون آن بیضي شاعرانھ، رفت و آمدھاي ھر روزه برقرار بود
یك نوع تبادل سھ جانبة . پرداختند ، زماني كولریج و داروثي و اوقاتي ھرسھ نفر باھم بھ راھپیمایي ميمرد

كرد نیروي  وردزورث، كولریج را تشویق مي. ھا بین آنان برقرار بود سنجیھا و اندیشھ احساسات، نكتھ
ا با فیلسوفان گسترش در مقابل، كولریج افق آشنایي وردزورث ر. تخیل و تصور را رھنمون خود سازد

سالھا بعد، وردزورث در . انگیخت تا بھ سرودن یك منظومة حماسي ھمت گمارد داد و او را برمي مي
چھ سبكباري دلنشیني نصیب ھر «: منظومة پیش درآمد بھ یاد دوست سرگشتھ و حیرانش چنین نوشت

داروثي حكم » .كاپو پرداختیمروزي ما بود، آن زمان كھ نخستین بار، ھر دو در قلمرو وحشي شعر بھ ت
اي بود تا آن دو را با ھم بیامیزد، بدون آنكھ خود در آن آمیزه  پیوند و رشتة ارتباط بین آن دو بود؛ وسیلھ

اي مشتاق، آن دو  ساخت، و بھ سان شنونده آن دو را با سخنان گرم وتحسین آمیزش دلگرم مي. تركیب شود
یزھوشي و ژرفاي نیروي احساس و دریافتش، قدرت خالقة آن با ت. آورد صاحب سخن را بر سر ذوق مي

داشت، و در نقش یك عروس معنوي آنان را با ھم یگانھ  طلبید و شكوفا نگاه مي دو را بھ مبارزه مي
  . گفت كھ او و دوستانش چون یك روح در سھ بدن بودند كولریج مي. كرد مي

اي كھ داروثي از تاریخ بیستم ژانویة  داشت روزانھھم كولریج و ھم وردزورث باید نگاھشان بھ دفتر یاد
این ھردو باید از خواندن سطري در صفحة دوم آن . داشت، افتاده باشد در الفاكسدن نگاه مي ١٧٩٨

ھا، آن صداي بیصدا كھ در فضاي تابستان  زمرمة حشره«: یادداشتھا سخت تحت تأثیر قرار گرفتھ باشند
اش كھ در روزھاي  گرآنچھ را داروثي در صفحات یادداشتھاي روزانھاما سرا كولریج، ا. »زند موج مي

  :شد آمد و آزرده خاطر مي خواند مسلمًا خوشش نمي سوم تا دوازدھم فوریھ نگاشتھ بود مي

  … . ھا پرداختم با كولریج بھ راھپیمایي بر روي تپھ: سوم فوریھ

  … . از راه را پیاده ھمراه بودم بھ قصد رسیدن بھ ستووي با كولریج قسمت زیادي: چھارم فوریھ

  … . تا ستووي با كولریج ھمراه و ھمگام شدم: پنجم فوریھ

  … . با كولریج تا نزدیكي ستووي قدم زدم: یازدھم فوریھ

  .تنھا تا ستووي رفتم وشب ھمراه كولریج بازگشتم: دوازدھم فوریھ

و با معصومیت قرین بودند و دست رسید كھ آن د بھ نظر مي. آمد سرا از این عشق پرسھ زن خوشش نمي
  شد؟ كردند ولي فرجام كارشان چھ مي از پا خطا نمي

VII  - ١٧٩٨: ھاي غنایي چكامھ  
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پسران و وارثان جوسیا  -جوسیا و تامس وجوود: محرك دیگري بھ سراغ كولریج آمد ١٧٩٨در ماه ژانویة 
كساني كھ چینیھاي محصول  ، یعني ھمان)١٧٩۵ -١٧٣٠(ساز مشھور  وجوود صنعتگر و ھنرمند چیني

بھ پول این زمان (لیره ١۵٠یك مقرري سالیانھ بھ مبلغ  - كارگاھش در سراسر اروپا مشھور و مقبول بود
براي شاعر تھیدست و پاكباختھ برقرار داشتند، مشروط بر آنكھ وي ھمة فعالیت ) دالر  ٣‘٧۵٠معادل 

ولریج امتنان و شادي خاطر خویش را از ك. خویش را مصروف فلسفھ سازد و بھ كاري دیگر نپردازد
ژانویھ ابراز داشت وسرشار از سرمستي خالقیت دست بھ  ١٧اي ضمن نامة مورخ  دریافت چنان عطیھ

  .كار بھ پایان رسانیدن منظومة مالح فرتوت شد

ھ كولریج كھ براي اثبات قدرت خالقیت خود با سالح بھ پایان رسانیدن منظومة مالح فرتوت مجھز بود، ب
وردزورث پیشنھاد كرد اشعار جدیدشان را روي ھم بگذارند و مشتركًا دیوانھایي فراھم آورند و انتشار 

كولریج براین . دھند، بھ امید آنكھ از فروش آنھا پولي نصیبشان شود و ھزینة سفرشان بھ آلمان فراھم آید
ندان آشنا خواھد شد كھ بتواند آثار امید بود كھ اگر سالي در آلمان بپاید، بھ زبان و فرھنگ آن سرزمین چ

اي برگیرد؛ شاھكارھایي  نویسندگان و اندیشمندان آلماني را بھ زبان اصلي بخواند و از آن شاھكارھا توشھ
چون و چرایي را در فلسفة اروپایي بخشیده و از نظرادبیات  كھ ازكانت تاگوتھ، بھ آلمان مقام رھبري بي

وردزورث دربارة رفتن بھ . رقابت با انگلستان و فرانسھ رسانیده بود نیز آن كشور را دست كم بھ مرحلة
آلمان نظیر كولریج، شوق چنداني نداشت، ولي چون فرانسھ و شمال ایتالیا درقلمرو انقالبیون بود، سرانجام 

  .با نقشة پیشنھادي دوستش موافقت كرد

  تا بھ دیدارشان بیاید و آخرین  از كاتل ناشر كھ در بریستول بود دعوت كردند ١٧٩٨در ماه آوریل 

خواست نام آن دو شاعررا بر یك  كاتل دلش مي. لیره بھ شاعران مساعده پرداخت ٣٠التصنیف مبلغ  حق
كس آشنا  نام وردزورث كھ براي ھیچ«دیوان بنگارد، ولي كولریج با این نظر مخالفت كرد و بھ وي گفت 

  ».نام من ھم لطفي ندارد. نیست

كولریج نظري را كھ دربارة ھمكاري خودش با وردزورث دربارة فراھم آوردن دیوانھاي ھجده سال بعد، 
  :مشترك داشت چنین توضیح داد

كم رمانتیك  چنین توافق شدكھ كوششھاي من بھ خلق اشخاص و منشھاي فراتر ازحد طبیعي یا دست
د كرد جذابیت و از طرف دیگر، آقاي وردزورث براي موضوع و ھدف خویش، پیشنھا… معطوف گردد؛ 

دلكشي نوآوري را بھ چیزھاي پیش پا افتاده و ھر روزي ببخشد واحساساتي برانگیزاند كھ مانند و ھمپایة 
چیزھاي فوق طبیعي بشود، و این كار را از طریق متوجھ ساختن اذھان بھ تباھي رسم و عادت، و 

با چنین نظر … .سترده است انجام دھدمعطوف ساختن آن بھ زیباییھا و شگفتیھاي دنیایي كھ در برابر ما گ
بانوي سیھ «ھاي دیگري از جملھ  را سرودم و سرگرم تھیة منظومھ» مالح فرتوت«و ھدفي، من منظومة 

  . ام ھایي كھ در آنھا تقریبًا بر دلخواه خود جامة تحقق پوشانیده منظومھ - شدم» كریستابل«و » چرده

ھایي سروده بودند شكل  رفت پس از آنكھ دو شاعر، منظومھاحتماال این نظر و تئوري كھ شرحش در باال 
ھاي  اي بر آغاز دیوان چكامھ اي نگاشت و بھ عنوان دیباچھ گرفت و بدین سان است كھ وردزورث نیز شمھ

  :غنایي افزود

این اشعار . ھایي انگاشتھ شود قسمت اعظم اشعاري كھ در این مجموعھ آمده است باید در حكم تجربھ
ھ این منظور سروده شده است كھ محقق سازد زبان مكالمھ در طبقات متوسط و پایین جامعھ تا مخصوصًا ب

فروشي و  خوانندگاني كھ بھ زرق و برق و جلوه. تواند براي پدیدآوردن لذت شاعرانھ بھ كار آید چھ حد مي
واندن این كتاب اند، در صورتي كھ بر خ پردازیھاي بسیاري از نویسندگان امروزي خو كرده پوچي عبارت

تا پایان، پافشاري كنند، شاید ناگزیر شوند بھ كرات با احساساتي كھ از غرابت و خامدستي مضامین و 
چنین خوانندگاني بھ ھواي یافتن شعر، . شود بھ كشمكش برخیزند قوالب این اشعار بر آنان عارض مي
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شوند كھ با معیار كدام ادب و  راغب ميخوانند و بھ این كنجكاوي  زنند و مي صفحات این دیوان را ورق مي
شایستھ است چنین خوانندگاني . نزاكتي، اجازه داده شده است برچنین كوششھایي، عنوان شعر نھاده شود

چون مانعي برسر  - اي كھ بر سر معنایش جاي بسي گفتگوست واژه - »شعر«اجازه ندھند واژة مجرد … 
  … . راه رضاي خاطرشان قرار گیرد

اي را كھ بسیاري از قطعات این دیوان  گاني كھ قضاوتي در سطح واالتر دارند، ممكن است شیوهاما خوانند
این زمره از خوانندگان چنین خواھند پنداشت كھ نویسنده، بھ … در آن شیوه تصنیف شده است نپسندند 

ھ بسیاري از خاطر اجتناب ورزیدن از خطاھاي شایع و متداول روز، گاھي بسیار فروافتاده است، و اینك
چنین گمان . ور نیست تعبیرات بیش از اندازه خودماني است و بھ میزان شایستھ از وقار و فخامت بھره

بھ شكایتھاي كمتري از این دست لب … رود كھ ھرقدر خواننده با نویسندگان پیشین ما آشناتر باشد  مي
  . بگشاید

نة الفاكسدن بھ وردزورث و خواھرش نوشت كھ مالك خا: در این زمان بود كھ نثر در شعرشان دخالت كرد
ژوئن، ویلیام وداروثي عازم بریستول  ٢۵در. قابل تمدید نخواھد بود ١٧٩٨ژوئن  ٣٠اجارة آنان از تاریخ 

در تاریخ دھم ژوئیھ بر كشتیي سوار شدند كھ آنان را از روي رودخانة . شدند تا باكاتل بھ مذاكره بنشینند
در نزدیكي . آن سھ فرسنگي در ناحیة ویلز راه پیمودند تا بھ دیر تینترن رسیدندسورن عبور داد، و پس از 

نویس شعري را سرود كھ بھ  و در راه بازگشت بھ بریستول، وردزورث نخستین پیش» این ویرانة زیبا«
  .ھاي غنایي برآن افزوده گشت عنوان آخرین قطعة چكامھ

عد از آنكھ دو سرایندة ناشناختھ براي خوانندگان، ، نوزده روز ب١٧٩٨اكتبر  ۴این دیوان كوچك در 
. ھاي غنایي شایستھ و مناسب بود عنوان چكامھ. انگلستان را بھ سوي آلمان ترك گفتھ بودند انتشار یافت

داستانھایي بھ شعر  - ھاي كھن انگلیس بود سھم اصلي كولریج در آن دیوان، در حكم اخالف موروثي چكامھ
تشكیل  -سھم وردزورث را نیز اشعارغنایي ساده در بیان زندگي ساده و روزمره آوازگونھ؛ و قسمت اعظم

دیوان با منظومة مالح . داد كھ تقریبًا جملگي آن با زبان تك ھجایي روستائیان انگلیسي سروده شده بود  مي
ن قطعات این قطعھ، بلندتری. داد فرتوت آغاز شد كھ پانزده صفحھ از یكصدوھفده صفحة كتاب را تشكیل مي

آمد، گرچھ انگلستان خیلي بكندي و آھستگي متوجھ این نكتھ شد  دیوان بود و شاید ھم بھترین آن بھ شمار مي
  .گاه نخواست و نتوانست اھمیت آن قطعھ را دریابد و وردزورث ھم ھیچ

ایب بر منظومة مالح فرتوت البتھ با خطاھاي بسیاري آمیختھ است ولي ما نباید از میان این خطاھا و مع
كولریج بھ قلمروي از رمز و راز و تخیل پاي نھاده بود كھ در آن ھمھ چیز . ابتذال داستان پابفشاریم

شاعر ناگزیر . توانست روي دھد، و رویدادھاي عظیم ممكن بود از سوانح و حوادث ناچیز نشئت گیرد مي
بایست كھ از  یده بود، و ميبود برقدرت تخیل و تصور خویش متكي باشد، زیرا ھرگز پایش بھ دریا نرس

با ھمة این احوال، . ھا، اصطالحات وحاالت مربوط بھ دریانوردي و مالحان را بھ وام بگیرد سفرنامھ
ھاي  كولریج توانست بھ خوبي آن ھالة استعاري داستانھاي كھن را مجسم سازد؛ وزن و سجع پویندة چكامھ

و الزم بھ گفتن . برد ما را تا بھ فرجام با خود ميسان است كھ مالح فرتوت،  كھن را جان بخشد و بدین
  .شود نیست كھ این منظومھ یكي از واالترین شاھكارھاي غنایي زبان انگلیسي محسوب مي

سھم وردزورث در این دیوان، بھ طور عمده شامل مثالھایي شد از آن خردي كھ وي در جانھاي ساده یافتھ 
از جانب منتقدان با لحن آمیختھ با نشاطي بھ » سایمن لي«و » ھپسرك ابل«برخي از این اشعار نظیر . بود

باد ھجو و مسخره گرفتھ شد؛ اما كدام یك از ما با مادري كھ با مھري آمیختھ با شكیبایي از كودك سبك مغز 
چمن «یك مصرع از آن شعر سرشار از تفاھم از (دھیم؟  كند ھمدردي نشان نمي آزارش پرستاري مي بي

  آیا . گوید سخن مي» شنوید روییدنش را مي كھ صداي -سبز

ھاي روستایي و مھم از زندگي مردم ساده  آنگاه، پس از آنكھ وردزورث، زماني با این مضمون) برده باشد؟
اشعاري كھ یكي دو فرسنگ باالتر از دیرتینترن سروده شده (اي تفكرآمیز  كند، دیوان را با قطعھ سر مي

pymansetareh@yahoo.com



: یابد این اشعار، شاعر تعبیري بسیار عالي براي بیان احساساتش ميدر . رساند بھ پایان مي) است
. یكي ھستند) ھمان مفھوم وحدت خداوند و طبیعت اسپینوزا(احساساتي مبني بر اینكھ پروردگار و طبیعت 

راند بلكھ نیز از آن نیروھاي مھیب و بھ ظاھر ویرانگر  وي در این باب نھ تنھا از معجزة رشد سخن مي
ھمان نیروھایي كھ ترنر در تابلوھاي خود با رنگ  - دارد ھم صحبت مي) بصیرت قاصر انسان از لحاظ(

در راھپیماییھا وگشت و گذارھایش در جنگلھا و كشتزارھا، در پاروزدنھایش بر . در مقام ستایش آنھا برآمد
ر گوش فرادادنھایش ھاي عظیم د وپا باال رفتنھایش از صخره ھاي آرام، در تالطمھا و با دست پھنة دریاچھ

رسد، تأثیراتش  بھ ھزاران بانگ وزمزمھ از ھزاران جلوة حیات كھ حتي از عالم جمادات نیز بھ گوش مي
  :دارد را چنین بیان مي

  آن حالت خجستھ را،… شاید بھ آنھا مدیون باشم 

  كھ در آن بار رمز و راز،

  آور، كھ در آن سنگیني فرساینده و حزن

  میدني،سراسر این دنیاي نافھ

  … شود  سبك و آسان مي

  اي آرام یافتھ از نیروي ھماھنگي در آن حال كھ با دیده

  و از نیروي ژرف شادي،

  .نگریم بھ حیات درون چیزھا مي

  :رسد ترین مرحلة بیان ایمانش مي آنگاه وردزورث بھ واالترین و لطیف

  ام من آموختھ

  بھ طبیعت بنگرم، نھ آن سان كھ در ساعتھاي

  نگریستم، بلكھ بدان شیوه كھ ھرچھ افزونتر بشنوم از اندیشھ مي  فارغجواني، 

  آور بشریت را، موسیقي خاموش و حزن

  نھ گوشخراش ونھ جانفرسا، گرچھ با طنیني پرمھابت

  ام و من احساس كرده. سازد دارد و رام مي كھ مھذب مي

  سازد از شادي حضوري را كھ مرا مضطرب مي

  ادراكي واال: ھاي متعالي و از اندیشھ

  از چیزي ژرفتر از ژرف درھم آمیختھ،

  كھ مأوایش پرتو خورشیدھاي در حال افول است،
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  و اقیانوس دوار و ھواي سرشار از حیات،

  و آسمان الجوردي، و در مغز آدمي است؛

  راند یك جنبش و یك روح، كھ بھ پیش مي

  ھمة چیزھاي اندیشمند را، ھمة غایتھاي اندیشھ را،

  پس من ھمچنان. یابد ة اشیا سیالن ميو در درون ھم

  دلباختة مرغزارھا و جنگلھا ھستم،

  آورم، و بھ جاي مي… و كوھستانھا؛ 

  در طبیعت و در زبان ادراك وحس،

  راھنما و نگھدارندة دل و جانم را،

  و سراسر وجود نگھدارندة دل و جانم را،

  .و سراسر وجود معنویم را

وحدتبخش، ایمان آورده بود، زیرا در آن كیش، تعارضي با ایمان داروثي نیز بھ این كیش شفابخش و 
در پایان این ترانھ، وردزورث یك سرود پیروزي براي روح خواھرش . یافت مسیحي خویش نمي

  كھ: خواھد تا پایان در آن باور ایستادگي كند دھد و از او مي سرمي

  نگریم ایمان آمیختھ با نشاط ما، كھ برآنچھ مي

  بنابراین بگذار مھتاب. بركت استسرشار از 

  داري؛ ھایي كھ تنھا گام برمي بر تو بتابد در آن لحظھ

  آلود آزادانھ و بگذاركھ بادھاي كوھستان مھ

  و آن زمان كھ سالھا بگذرد،… بر تو بوزد؛ 

  آن زمان كھ این سرمستیھاي عنان گسیختھ رام شود

  ن و جان توو بدل بھ یك لذت آرام و پروقار شود، آن زمان كھ ذھ

  ھاي زیبایي باشد، مأوایي براي ھمة جلوه

  حافظة تو بھ سان آرامگھي باشد

  … براي جملگي آن صداھاي شیرین و نواھاي خوش آھنگ
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ھیچ كس این اشعار را «ھمسر كولریج چنین متذكر شد، . رو نشد ھاي غنایي با استقبال روبھ دیوان چكامھ
گوید باید بخشود، زیرا بھ االھة شعر معبود شوھرش حسادت  مياما زني را كھ چنین سخني » .دوست ندارد

منتقدان تا آن اندازه سرگرم برمالكردن پیوندھا و بندھاي سست و نااستوار در منظومة مالح . ورزد مي
ھاي وردزورث بودند كھ ظاھرًا ھیچ یك از آنان این فرصت  فرتوت و احساسات عنان گسیختھ در سروده

كھ منظومة مالح فرتوت اثري است كھ در آینده بخشي پایدار از ھر یك از جنگھا و  را نیافت تا دریابد
گلچینھاي اشعار انگلیس را خواھد ساخت، گرچھ برخي از این منتقدان متوجھ اعتقاد پارسا مآبانة شاعر بھ 

بھ  از آن دیوان كوچك، ظرف دو سال پانصد نسخھ. شده بودند» دیرتینترن«وحدت وجود مضمر در قطعة 
مالح «فروش رسید، و كولریج قسمتي از این فروش را بھ ملواني منسوب دانست كھ با دیدن عنوان 

در ھمان حال، وردزورث معتقد . اي از آوازھاي مالحان است گمان برده بود آن دیوان، دفترچھ» فرتوت
گنجانیده شده  در آن»  مالح فرتوت«بود كھ علت بھ فروش نرسیدن دیوان ناشي از این است كھ قطعة 

  .است

  برد، وردزورث زمینھ را براي چاپ دوم دیوان  ، زماني كھ كولریج در آلمان بھ سر مي١٧٩٩در سال 

. اي بردیوان بوده است در مجموع، چون لطمھ» مالح فرتوت«رسد كھ قطعة  ام بھ نظر مي استنباط كرده
ر باشد چاپ دومي از این دیوان فراھم آید، در بنابراین اگر قرا… .]تواند واقعیتي ھم باشد در این نكتھ مي[

با » .نظر دارم بھ جاي آن قطعھ، چند شعر كالسیك بگنجانم تا با ذوق خوانندگان عادي بیشتر سازگار افتد
بار دیگر در چاپ دوم گنجانیده شد و بھ ھمراه آن یادداشتي از » مالح فرتوت«ھمة این احوال، قطعة 

نده در آن خطاھاي آن قطعھ را خاطرنشان ساختھ ولي، در عین حال، بھ شد كھ نویس وردزورث دیده مي
  . غنا و واالیي آن نیز اذعان كرده بود

. بود» مایكل«شامل شعري جدید از وردزورث با عنوان ) انتشار یافت ١٨٠١كھ در ژانویة (این چاپ دوم 
ار سالھ سروده شده بود كھ داستاني كھ درسر فرصت و بھ صورت شعر آزاد دربارة یك چوپان ھشتادوچھ

افتد و در  پسري كھ گذارش بھ شھر مي -مردي بود زحمتكش، پایبند اخالق، و محبوب روستائیان و پسرش
دیباچة جدیدي كھ وردزورث بر این چاپ دوم نگاشتھ بود، بھ . شود آنجا بھ موجودي ھرزه و فاسد بدل مي

: داشت ت، نظریة اورا دربارة شعر اعالم ميھایي كھ اكنون مشھور گشتھ اس طور مشروح و با جملھ
تواند زایندة شعر بشود، در صورتي كھ چنین احساس و معنایي را در برداشتھ  اي مي ھرشيء یا اندیشھ

تواند شاعرانھ باشد، در صورتي كھ چنین احساس و معنایي را بھ ذھن  ھرگونھ سبك یا زبان نیز مي. باشد
شدن خود بھ خود و عاري از اختیار احساسات نیرومند است؛ سرچشمة  شعر، لبریز«. خواننده انتقال دھد

ھنرمند، خود باید عواطف خویش را، پیش از آنكھ » آن در عواطفي است كھ در آرامش بھ وجودآمده باشد؛
ولي چنین تأثرات و عواطف بھ باسوادان و تحصیلكردگان محدود . بتواند بدان شكلي بخشد، كنترل كند

ممكن است در آن روستایي سواد ناآموختھ نیز پدید آید، كما این كھ در یك آدم فاضل یا در شود؛ چون  نمي
پیرایھ، با درخشندگي و صفاي بیشتري  شود؛ و شاید كھ در یك روان ساده و بي یك اشرافزاده نمودار مي

نھ یا سبك خاصي ھاي شاعرا از سوي دیگر براي تعبیروتعیین چنین تأثر وعواطفي نیاز بھ واژه. تجلي یابد
ھا ھمانھاست كھ در اثر تظاھر و  ترین سبك است، وبھترین واژه نیست؛ زیرا نیكوترین سبك، ساده

غایت مطلوب آن است كھ شاعر بتواند بھ زبان مردم عادي سخن . فروشي چندان از جال نیفتاده باشند جلوه
نھ باشد، در صورتي كھ رساننده و تواند شاعرا ھاي فاضالنھ نیز مي گوید؛ اما دراین میان حتي واژه

  .دھندة احساس و نیروي اخالقي باشد انتقال

مھارت ما در فورم و . از این رو كھ در نھایت، مفھوم و معناي اخالقي است كھ در ھرھنري اھمیت دارد
بخش، شفابخش و  اي روشني آید اگر كھ این دو در جستجوي قبول آسان اندیشھ محتوي بھ چھ كار مي

یك شاعر واال باید، تا آن حد كھ میسر باشد، احساسات آدمیان را بھ راه راست «خش نباشد؟ ب رفعت
آن احساسات را سالمتر، پاكتر و پایدارتر سازد؛ ولب كالم آنكھ آن را با طبیعت … وصواب آورد، 

  سازگارتر كند، بدین معنا كھ با طبیعت جاویدان و با روح بزرگ مضمر درھمة چیزھا توافق و 
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شاعر، نقاش یا پیكرتراش كمال مطلوب، » .دارد دمیان بھ راه افتد، ھمچنانكھ در كنارشان گام برميآ
  . سازد پوشاند و بھ كمك فورم معنا و مفھوم را متجلي مي فیلسوفي است كھ برخرد جامة ھنر مي

كھ برزبان  انتشار این دیباچھ در تاریخ ادبیات انگلستان نقشي چشمگیر ایفا كرد، زیرا موجب آن شد
ھاي ناشي از تمایز طبقاتي، بر بازنگریھا و اشارات بھ نویسندگان  تصنعي و پرجلوه، برحب و بغض

خود پوشانیده آن در طالیيھاي اساطیري كھ شعر و سخنوري انگلیسي را در عصر  كالسیك، و بر پیرایھ
داشت و در سبكي كھ از ھر جھت عاري  این دیباچھ حق بیان احساس را اعالم مي. بود، نقطة پایاني بگذارد

خود وردزورث قالب و مشربي كالسیك . گفت نمود، بھ رمانس بھ زباني دیگر خوشامد مي از رمانتیسم مي
كرد، در حالي كھ كولریج  و آرامش زنده مياو خاطرات را با وقار . اي بود داشت كھ در بند تفكر و ضابطھ

  .ھمكاري این دو شاعر، بسیار عالي و پرثمره بود. تأثر و ھیجان و تخیل را بھ صحنة شعري آورد

VIII - ١٧٩٩ - ١٧٩٨: فاضالن آواره  

دو شاعر، بدون آنكھ منتظر بمانند تا دیوان مشتركشان انتشار یابد، در حالي كھ جوسیا وجوود عطیة 
اي براي برادرش وردزورث فرستاده بود بھ ھمراه داروثي در تاریخ  دیگري براي كولریج و ریچارد نقدینھ

در آنجا پس . كردندبركشتي سوار شدند و از بندر یارماث بھ سوي ھامبورگ عزیمت  ١٧٩٨سپتامبر  ١۵
كولریج : شاعر سالخوردة آلماني، دیداري عادي بھ عمل آوردند، از یكدیگر جدا شدند كلوپشتوك،از آنكھ با 

ویلیام و داروثي نیز بر دلیجاني سوار : دبھ دانشگاه گوتینگن رفت تا در آنجا بھ تحصیل زبان آلماني بپرداز
در آنجا، بر . گوسالر در دامنة شمالي كوھھاي ھارتس شتافتند» شھر آزاد امپراطوري«شدند و بھ دیدار 
خیابانھا را زیرپا . شان، چون از سرما قادر بھ حركت نبودند، بھ ناچار چھارماه ماندند خالف نقشة اولیھ

داشتن آتشدانشان كوشیدند؛ وشعر سرودند یا از روي اشعار دیگران  نھادند؛ براي روشن و گرم نگھ
كوشید خود را با خاطرات گذشتھ گرم نگھ دارد، كتاب نخستین  وردزورث كھ مي. رونوشت برداشتند

آنگاه، . اي در برگیرندة شرح زندگي خودش بود بھ رشتة تصنیف درآورد درآمد را كھ حماسھ مجموعة پیش
فوریة  ٢٣دند تا چھ اندازه انگلستان را دوست دارند، ویلیام و داروثي در یك روز سرد بر وقتي ناگھان پي

پیاده بھ راه افتادند تا بھ كولریج در گوتینگن بدرود گویند، و سپس با شتاب از دریاي پرتالطم شمال  ١٧٩٩
  گذشتند، خود را بھ یارماث رسانیدند

كشید تا بھ  مري ھاچینسن بھ آرامي انتظارشان را مي. شدندو آنگاه بھ شھر ساكبرن در كنار رود تیز وارد 
  .ھمسري ویلیام درآید

زبان آلماني را فراگرفت، و خود را . كوشید تا یك آلماني شود در این حال كولریج در گوتینگن سخت مي
روان گرایي نتوانست تعبیر و توجیھي براي ذھن و  وقتي در روانشناسي ماده. گرفتار فلسفة آلماني ساخت

فلسفة (اي مكانیكي داشت رھا كرد و بھ سوي ایدئالیسم  بیابد، نظریة تداعي معاني ھارتلي را كھ صرفًا جنبھ
كانت و االھیات شلینگ كھ طبیعت و ذھن آدمي را چون دوجلوه از ذات پروردگار عرضھ ) اصالت تصور

سپیرخواند و بھ بعضي از آنھا سخنرانیھاي آوگوست ویلھلم فون شلگل را دربارة شك. كرد، روي آورد مي
گوش داد و براي سخنرانیھاي خود كھ بعدھا دربارة درام در دوران الیزابت اول ایراد كرد از نظریات 

ھاي بدیع و مجردات ذھني سرمست شده  كولریج كھ در این زمان از بادة اندیشھ. شلگل الھام فراواني گرفت
ت ازدست داد و شعر را بھ خاطر روي آوردن بھ فلسفھ بود، آن فراست پیشین را براي احساس و تصورا

ام چگونھ  فراموش كرده. شاعري كھ در وجود من بود مرده است«: در ھمان زمان چنین نوشت. رھا كرد
  .آورنده و شناسانندة فلسفة آلماني بھ انگلستان ظاھرشد كولریج، در نقش» .اي بپردازم باید قافیھ

گفت وبھ نذرستووي بازگشت ولي یك سال دوري از زنش شوق ھمسري ، آلمان را ترك ١٧٩٩در ژوئیھ 
زن و شوھر، ھردو . انگیخت سراكولریج دیگر در اوعشق و ھوسي برنمي. را در وي خاموش ساختھ بود

از درگذشت باركلي فرزند دومشان كھ در ھمان اوان اتفاق افتاده بود دستخوش غم و افسردگي شدید شده 

pymansetareh@yahoo.com



كولریج كھ بیقرار و ناآرام بود، بھ جانب شمال بھ ساكبرن، رفت تا با وردزورث  در ماه اكتبر،. بودند
. در آن دیدار، دست سراھاچینسن خواھر مري را بیش از اندازه دردست خود نگاه داشت. دیداري تازه كند

ر بھ مرد راه یافت كھ در نتیجة آن، كولریج براي سومین با زن بھ دست جریاني مرموز و ناگفتني از دست
این سرا كھ از تعھدات خود در قبال دیگران آگاه بود، محبت و . ماجراي عشقي نافرجام گرفتار آمد

پس از آنكھ كولریج دو سال در ابراز . عطوفت خویش را نثار كولریج كرد ولي از آن، قدمي بیشتر ننھاد
یش را با تسلیم و رضا عشق و دلباختگي خود نسبت بھ دومین سرا پیگیري نشان داد، سرانجام شكست خو

تصنیف كرد كھ در حكم آخرین فروزش » دلشكستگي«پذیرا شد و غزلي شورانگیز و مؤثر با عنوان 
  .چراغ شاعري او بود

ھا ھمراھي كرد در حالي كھ ھر  آنگاه در یك سیر و گشت پیاده، كولریج، وردزورث را در ناحیة دریاچھ
ریج بھ كسیك رسید چنین انگاشت كھ مكان مطلوبش را یافتھ وقتي كول. اي بودند كدام در جستجوي كاشانھ

پست راھش را بھ سوي لندن منحرف  است، ولي در ھمان زمان پیشنھاد شغلي از جانب روزنامة مورنینگ
  در این بین، وردزورث موفق شد یك كلبة . ساخت

ادر و خواھر، سفر ، بر١٧٩٩دسامبر  ١٧در . داروثي را براي نقل مكان بھ كلبة جدید بھ دست آورد
در این جابجایي، . طوالني خود را از ساكبرن بھ گراسمیر آغاز كردند كھ قسمت اعظم آن پیاده انجام گرفت

 ٢١سرانجام در . چندین كیلومتر را، كھ زیر یخ وبرف زمستاني سخت و ناھموار گشتھ بود، پیمودند
كلبة «نامید وبعدھا بھ نام  مي» تھ شھر«دسامبرتوانستند آتشدان خود را در جایي كھ وردزورث آن را 

ترین ودر ھمان حال خوشترین سالھاي حیات  در آنجا، این دوتن سخت. موسوم شد، بیفروزند» كبوتر
  .خویش را بھ سر آوردند

IX - ١٨٠٣ -١٨٠٠: نغمة عاشقانھ در گراسمیر  

از . نگاشت ا مرتبًا مير» یادداشتھاي روزانة گراسمیر«، داروثي ١٨٠٣ژانویة  ١۶تا  ١٨٠٠مھ  ١۴از 
توانیم زندگي روزانة خواھر و  خواندن آنچھ در آن یكصدوپنجاه صفحھ یادداشت نگاشتھ شده است، مي

برادر وسپس براي مدتي كوتاه، با زندگي روزانة خواھر و برادر و ھمسر این برادر آشنا شویم و آن را 
مساعد نبود زیرا تقریبًا ھر روز برف یا باران  اقلیم گراسمیر براي سالمت ساكنان آن چندان. احساس كنیم

. نمود بارید و سرماي زمستاني، چھ بسا ھمراه با ریزش برف، در ماھھاي ژوئن و ژوئیھ نیز رخ مي مي
آمد روزھاي نشئھ و سرمستي بود و رخ نمودن متناوب  روزھایي كھ خورشید از پس ابرھا بھ درمي

براي گرم نگھداشتن كلبھ، در بخاري و اجاق . شد بخش تلقي مي نياي روش مھتاب، در حكم الھام و مكاشفھ
توانستم از شدت  گاھي نمي«اما چنانكھ داروثي در یادداشتھایش نوشتھ است . سوزاندند آن، ذغال سنگ مي
كردند بھ  سوز و صالبت ھواي سرد زمستان را صبورانھ و پارسایانھ تحمل مي» .سرما بھ خواب روم
در یادداشتھاي روزانة داروثي مكرر . ا رسد و از باران لطیف و مالیم آن محظوظ شوندعشق آنكھ بھار فر

نماید كھ قلبم  گاھي گراسمیر آن قدر زیبا مي. بارد باران نم نم و مالیم مي«: خوریم ھایي برمي بھ چنین جملھ
  » .گنجد از شوق در سینھ نمي

رویھا گاھي در حدود دو كیلومتر و بھ قصد  این پیاده. كردند ھر روز، تنھا یا با ھم ساعتھا راھپیمایي مي
شد كھ نصف روز بھ طول    اي از پستخانة واقع در آمبلساید بود و گاھي ھم سفري مي دریافت نامھ

آید كھ  بھ نظر مي. انجامید تا بھ كسیك بروند وبا كولریج كھ در آنجا مستقر شده بود دیداري تازه كنند مي
نمود و او را چنین  ھر و مصاحب غمخواري در كنار داشت بسیار راضي ميوردزورث از اینكھ خوا

  :نامید مي

  مصاحب عزیزم در راھپیمایي دلتنگي آورم، 
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  امیدم، شادیم، خواھرم، دوستم،

  یا چیزي عزیزتر، اگر عقل بداند

  اي ارجمندتر، یا چیزي كھ در جوھرعشق، اندیشھ

  .براي آن نامي گرامیتر متصور است

یاد » عشق من«از خواھرش با عنوان ) سالي كھ وردزورث سرانجام ازدواج كرد( ١٨٠٢و تا سال 
  . خطاب كند» برادر نازنین«توانست وردزورث را  داروثي نیز از این بابت دلشاد بود كھ مي. كرد مي

 لیره بود كھ با ٧٠ھزار لیره در سال داشت و نصیب برادرش نیز ۴٠در این زمان، داروثي درآمدي معادل
 ١۴٠التألیف آثارش، عایدي سالیانة این خواھر وبرادر بھ   درنظر گرفتن درآمدھاي مختصر حاصل از حق

یكي دو خدمتكار نیز در اختیار داشتند، زیرا، در آن روزگار، ) دالر؟ ٣‘۵٠٠حدود . (شد لیره بالغ مي
غذا و محلي جھت خفتن،  شوھر حاضر بودند در مقابل فقرچنان دامنگیر مردم بود كھ بسیاري از زنان بي

داروثي معموال از لباس و حتي . ھاي وردزورث و خواھرش ساده بود جامھ. بھ خدمتگزاري مشغول شوند
پوشید و یا لباسھاي دست  اي روستایي مي ویلیام نیز جامھ. كرد دوخت استفاده مي از كفشي كھ خودش مي

آن دو براي خود یك باغچة سبزیكاري ترتیب  ولي. كرد فرستادند برتن مي دومي را كھ دوستان برایش مي
از اینھا گذشتھ، در یادداشتھاي روزانة داروثي چنین . كردند داده بودندو گاھي ھم از دریاچھ ماھي صید مي

» اي برسر میز آوردم نان تازه وكلوچة خوشمزه«، »دار پختم امروز نان مربایي و كلوچة میوه«: خوانیم مي
  .شد ویلیام بھ راستي بھ ناز پرورده مي» .یني و كیك آراستھ بودو امروز میزمان با شیر«

قسمتي از ساعات ھر روز عادي را در حالي كھ سرگرم راھپیمایي بود . كرد ولي ویلیام مرتبًا كار ھم مي
گشت، آنچھ را سروده بود بھ خواھرش دیكتھ  شد و، آنگاه كھ بھ خانھ باز مي بھ سرودن اشعار سرگرم مي

پس ساعاتي را نیز بھ فراھم آوردن چوب براي آتشدان یا كندن باغچھ و كاشتن نھالي، یا كارھاي س. كرد مي
امروز ویلیام راھي را ھموار و قابل عبور ساخت كھ سخت مورد نیاز «. داشت الزم دیگر مصروف مي

برھمة اینھا . منظور این است كھ از میان انبوه برف راھي از كلبھ بھ آبریزگاه خارج آن گشوده بود» بود
چند بطري خالي بھ امانت گرفتیم تا نوشابة رم «كرد و  باید افزود كھ داروثي در منزل آبجو تیز تھیھ مي

با آنكھ غذایشان بیشتر از سبزیجات بود، ویلیام از بواسیر رنج . »تھیھ شده را در آن بطریھا نگاه داریم
ز بر ناراحتیش افزوده شد و چھ بسا شبھا كھ ، ضعف بینایي و بیخوابي نی١٨٠۵برد و بعد از سال  مي

  . شد مدتي براي او كتاب بخواند تا بھ خواب رود داروثي ناگزیر مي

سان شیوة زیستن تئوكریتوس، با آرامش قرین بود ناگھان با در میان آمدن  آن روزھایي كھ زندگي ویلیام، بھ
آو لونزدیل، درگذشت  ل  سرجیمزلوثر، ار ،١٨٢٠مھ  ٢۴در تاریخ . پاي پول و ازدواج دستخوش اختالل شد

شخص اخیر درصدد . اش سرویلیام لوثر بھ میراث گذاشت و مكنت و لقب اشرافي خودرا براي برادرزاده
لیره بین فرزندان جان  ۴‘٠٠٠ظاھرًا مبلغ . برآمد بدھي عمویش را بھ بازماندگان جان وردزورث بپردازد

  بھ . بھ آنان نرسید ١٨٠٣تا سال تقسیم شد، گرچھ سھم ویلیام و داروثي 

  .میراث بھ تأخیر افتادة پدري اطمینان خاطر یافت دست خواستگاري بھ سوي مري ھاچینسن دراز كرد

آیا بھتر نبود نخست روابط خود را با آن دختر . كرد والون ھنوز بر وجدانش سنگیني مي اما خاطرة آنت 
ویلیام و  ١٨٠٢سري او درآید؟ در نھم ژوئیة خواست كھ بھ ھم ساخت و سپس از مري مي روشن مي

داروثي پیاده از گراسمیر بھ راه افتادند و قسمتي را نیز با كالسكة پستي پیمودند تا خود را بھ خانة مري در 
وقتي بھ لندن رسیدند، . ژوئیھ گالوھیل را با كالسكھ بھ قصد لندن ترك گفتند ٢۶در . گالوھیل برسانند

جالل و شكوه شھر در آن ساعات نخستین بامدادي از فراز پل وستمینستر، سخت  وردزورث كھ از دیدار
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زمین چیزي از این «: دستخوش اعجاب گشتھ بود، یكي از چندین غزل فراموش نشدني خویش را سرود
از آنجا بھ دوور رفتند، بر كشتي پستي سوار شدند، از دریاي مانش » .زیباتر براي عرضھ كردن ندارد

  .اش را در بندر كالھ درانتظار خویش یافتند ژوئیھ، آنت و دختر نھسالھ ٣١و در  عبور كردند

فقط بر این نكتھ واقفیم كھ چھارده سال بعد، وقتي كارولین . دانیم ویلیام و آنت بھ چھ توافقي رسیدند ما نمي
اي بھ  لیانھازدواج كرد، وردزورث كھ در آن زمان از وضع مالي نسبتًا خوبي برخوردار بود مقرري سا

آن گروه چھار نفري مدت چھار ھفتھ در كالھ . براي او برقرار كرد) دالر؟ ٧۵٠معادل (لیره  ٣٠میزان 
كرد بھ قدم زدن در ساحل  ماندند، وھر روز با وضعي كھ ظاھرًا از آشتي و توافق آنان حكایت مي

  :كش خویش را سروددر ھمین جا بود كھ وردزورث یكي دیگراز غزلھاي خوش و دل. پرداختند مي

  شبي زیباست، آرام وفارغ از ھرگونھ ھیاھو،

  اي خاموش است زمان مقدس نظیر راھبھ

  آورد، در حالي كھ از غایت ستایش بھ دشواري نفس بر مي

اوت، ویلیام وداروثي كالھ را بھ صوب  ٢٩در . و در پایان این غزل دعاي خیري نثاركارولین كرده است
داد زیرا خواھر و برادر قبل از  ظاھرًا وردزورث در بازگشت شتابي نشان نمي .دوور و لندن ترك گفتند

  .سپتامبر بھ گالوھیل بازنگشتند ٢۴

اي نرسید زیرا  گونھ ھدیھ براي عروس ھیچ. ویلیام و مري با یكدیگر ازدواج كردند ١٨٠٢در چھارم اكتبر 
داروثي كھ تا ھمان اواخر در . نبودندموافق » آدم خانھ بھ دوش«بستگان مري با ازدواج او با یك 

یاد كرده بود نتوانست خود را راضي كند تا در مراسم » محبوبم«اش از ویلیام بھ عنوان  یادداشتھاي روزانھ
بھ » .احساساتش بھ حدي تھییج شده بود كھ دیگر بر آن اختیاري نداشت«. ازدواج برادرش حضور یابد

بر بستر افتاد تا موقعي كھ سراھاچینسن او را صدا كرد و گفت » دھوشتقریبًا بھ حالت م«طبقة باال رفت و 
این خبر مرا «: داروثي در یادداشت آن روز بعداز ظھرش، چنین نوشت. »گردند دارند از كلیسا برمي«كھ 

  وادار كرد 

در آغوش او  فراتر از نیروي بدنیم بھ راه افتادم، بھ زیر آمدم، و در آنجا ویلیام محبوبم را دیدم و خود را
او و جان ھاچینسن مرا بھ داخل خانھ بردند، و من در آنجا ایستادم تا ورود مري، زن برادر . انداختم

  ».عزیزم را بھ خانھ خوشآمد بگویم

اي سوار شدند وراه طوالني  ھمان روز، شاعر، با ھمسر و خواھرش بركالسكة چھار چرخة تك اسبھ
تدریج خود را با آن وضع جدید كھ سھ نفري در زیر یك سقف زندگي داروثي ب. گراسمیر را در پیش گرفتند

مري . كنند منطبق ساخت و بزودي مھر مري را بر دل گرفت و او را چون خواھر و محرم رازي پذیرفت
وقتي سرانجام . لیره برآنچھ شوھر و خواھرشوھرش داشتند افزود ٢٠درآمد سالیانة خویش را بھ میزان 

از میراث لوثر، بھ دست آنان رسید، افراد این خانواده، از نظر مالي وضعي مرفھ و سھم خواھر و برادر 
بھ عضویت گروه داوطلبان گراسمیر . پرست پرحرارت مبدل شد ویلیام بھ یك میھن. بورژواوار یافتند

  .درآمد تا ھمراه نیروھاي انگلیسي از خاك انگلستان در برابر ناپلئون دفاع كند

، غزل »بھ یك پروانھ«ھاي غنایي وردزورث از جملھ قطعة  ي از دلكشترین سرودهچكامة گراسمیر بخش
كھ در آن شاعر خود را بھ خاطر »  عزم و استقالل«بسیار محكم و منسجم خطاب بھ میلتن، قصیدة 

) ١٨٠۶تا  ١٨٠٣در فاصلة سالھاي (دھد، و سرانجام  افسردگي خویش مورد سرزنش قرار مي
. است» اشاراتي بھ بقاي خاطرات دوران كودكي«رین تصنیفاتش تحت عنوان ت مشھورترین و پرآوازه

  . بندرت یك انگار و توھم فلسفي چنین زیبا و نغز بیان شده است
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  :شود اي بھ مالل خاطر شاعر بھ خاطر بینایي روبھ زوالش آغاز مي این قطعھ با اشاره

  آورم، بھ ھر جا كھ روي مي

  خواه روز و خواه شب، 

  .توانم ببینم ام، دیگر نمي دیده را كھ ميچیزھایي 

رود، بھ  شاعر بیان این نكتھ را چون نمادي براي رؤیاھاي ایدآلیستي ما، كھ با گذشت جواني از دست مي
آید كھ چھ بسا  و برایش این پرسش پدید مي» اكنون كجاست آن شكوه و رؤیاي دلفریب؟«. گیرد كار مي

اش دوران كودكي  چاره، وابستھ بھ مأواي ملكوتي باشد كھ خاطرهمعجزة والدت ما، بھ صورت كودكي بی
  :گراید شویم، آن روشني بھ خاموشي مي سازد و آن زمان كھ بزرگ مي ما را روشن و دلپذیر مي

  تولد ما چیزي نیست جز یك خواب و یك نسیان،

  خیزد، ستارة زندگي ما،  روحي كھ با ما برمي

  در جایي دیگر مقام داشتھ است،

  رسد؛  از جایي بس دور فرا ميو 

  نھ از فراموشي محض،

  و نھ از برھنگي كامل،

  رسیم، ولي در حالي كھ بھ دنبال ابرھاي پرشكوه روان ھستیم از راه فرا مي

  ماست؛از سوي خدا، از سوي او كھ مأواي 

  !دوران نوزادي، ملكوت در پیرامون ما گسترده است در

  كند خانھ تنیدن آغاز مي - ھایي از زندان سایھ

  برگرد كودكي كھ در حال بزرگ شدن است،

  شود، نگرد و بھ آنجا كھ روشنایي از آن ساطع مي ولي كودك بر روشنایي مي

  …بیند؛  ودر شادمانیش آن روشنایي را مي

  گراید، بیند كھ بھ خاموشي مي مي سرانجام، انسان آن نور را

  .بازد و در پرتو زندگي ھرروزه رنگ مي

  :گوید بنابراین، شاعر بھ كودك چنین خوشآمد مي

  داري تو، نیكترین فیلسوفي ھستي كھ ھنوز عزیز مي
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  … میراثت را، 

  تویي كھ بقایت بر پیرامون تو

  … نشیند  چون روز بھ اندیشھ مي

   -اما حتي ما آدمھاي بالغ نیز آگاھي مبھم و نامحسوسي از آن افق گمشده داریم

  توھمات بیپایة یك موجود

  … پردازد  كھ در دنیاھاي تحقق نایافتھ بھ سیر مي

  اند روحھاي ما از آن دریاي سرمدي منظري دیده

  از آن دریا كھ ما را بھ اینجا آورده،

  آنجا سفركنند،توانند در یك چشم برھم زدن بھ  و مي

  و ببیننند كھ كودكان در ساحل آن بھ بازي سرگرم ھستند،

  .غلتند بشنوند و صداي امواج عظیم را كھ بیشتر از ھر زمان برروي ھم مي

كودك، در آن زمان كھ ھنوز بھ صورت جانوري است، : این نوعي انسانشناسي آمیختھ با االھیات است
زادي جواني خویش، از ھر نوع جامھ وپیرایھ احساس بیزاري مشعوف از احساسات، دست وپا زدنھا و آ

نھد، و در درون خویش شوق برخورداري از آزادي جواني را  كند، بھ ھیچ منع و قیدي گردن نمي مي
پرورد؛ بدانسان كھ آزادانھ در كشتزارھا و جنگلھا بھ سیر و گشت بپردازد، برروي آب یا درھوا بپرد،  مي

ر خالف میل و ارادة خویش، بتدریج كھ از دوران كودكي بھ دوران بلوغ و جواني ولي آھستھ آھستھ، و ب
خواست  ولي وردزورث نمي. شود آورد و از آن آزادیھا محروم مي نھد در برابر تمدن سر فرود مي قدم مي

بود  جست كھ امیدوار آورد و در فلسفة او پلي مي او فیثاغورس را بھ یاد مي. بھ چنین سرنوشتي گردن نھد
گذارد، بھ  آدمي كھ روي بھ سالخوردگي مي. از روي آن بگذرد و باز بھ كیش دوران كودكي راه یابد

  خیزد تا در آن زندگي  جستجوي زھدان احساساتش برمي

X - ١٨١٠-١٨٠٠: عشق، رنج، و تریاك  

اقامتي سھ  ، كولریج كھ قراردادش با روزنامة مورنینگ پست بھ پایان رسیده بود، براي١٨٠٠در آوریل 
داروثي بھ او گفت كھ براي او و . اي نزد وردزورث و ھمسر و خواھر وي بھ گراسمیر آمد ھفتھ

. اش سرپناه دلپذیري در خانة بزرگي موسوم بھ گرتاھال، واقع در پنج كیلومتري كسیك، یافتھ است خانواده
دید، در یكي از اطاقھاي آن خانھ، كولریج بھ آنجا رفت، خانھ را كھ غرق در شكوه و زیبایي تابستاني بود 

دانست و  اي مشتمل بر پانصد جلد كتاب یافت كھ بسیاري را باب دندان و بھ حال خویش سودمند مي كتابخانھ
، ھمسرش سرا و پسرش ١٨٠٠در ماه اوت . بنابراین با كمال اشتیاق، سند اجارة آن خانھ را امضا كرد

ماه سپتامبر سرا فرزندي دیگر بھ دنیا آورد  ١۴در آنجا در . دھارتلي را از نذرستووي بھ خانة جدید آور
بزودي فرا رسیدن . اي در آن حوالي بود كھ نامش را درونت نھادند، و درونت نام دریاچھ و رودخانھ

سرما و بارندگي، حالت تنگي نفس و تب روماتیسمي . زمستان، اشتباھشان را برایشان آشكار ساخت
بعد فاصلة بین او و بستگانش، افسردگي ھمسر را افزون ساخت، ھمسري كھ كولریج را تشدید كرد و 
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ماند زیرا كھ شوھرش، ھم جسمش سیار بود، وھم فكر و روحش معطوف بھ مسائلي  غالب اوقات تنھا مي
  .دیگر

كرد تا بھ  روي مي نھاد و خود بیست وچند كیلومتر پیاده كولریج غالب اوقات، ھمسرش را تنھا برجاي مي
آمیز داروثي  انگیز وردزورث و توجھات محبت كسیك و گراسمیر برود و از گفتگوي لذتبخش و شوق

رفتند تا با حضور خود كاشانة كولریج را  ولي وردزورث و خواھرش كمتر بھ شمال مي. برخوردار شود
چند ماھي  ، سرا ھاچینسن از گالوھیل نزد مري، ویلیام و داروثي آمد تا١٨٠٠در نوامبر . روشن سازند
كولریج با سادگي . بھ سر برد و در آنجا كولریج بار دیگر سردرپي وي نھاد»  كلبة كبوتر«نزد آنان در 

اي كھ در آن ھیچگونھ تعمدي مشھود نبود بھ ھمسرش اعتراف كرد كھ عاشق این سراي دوم شده  بیرحمانھ
ب بود كھ از آن پس، سرا ھرروز بدین ترتی. است و از وي اجازه خواست كھ ھر دو سرا را دوست بدارد

جست و اوقات خود را وقف وظایف مادري و مراقبت از  بیش از روز پیش از شوھرش دوري مي
  .شد كولریج نیز بیش از پیش مستغرق افكار و كتابھایش مي. كرد فرزندانش مي

غاز كرده بود بھ آ ١٧٩٧را كھ در سال » كریستابل«گونة  در این اوقات كولریج كوشید تا منظومة داستان
والتر . را در خود نیافت و داستان را ناتمام برجاي گذاشت» شوریدگي ضروري«ولي آن . انجام برساند

سكات و بایرن كھ نسخة دستنویس آن اثر ناتمام را مطالعھ كردند آن را ستودند و شاید ھم از نظر مضمون، 
، در اثر ترغیب بایرن، ناشري بھ نام ١٨١۶ سرانجام، در سال. وزن و حالت از آن اثر الھاماتي گرفتند

اثري كھ اكنون بھ صورت یادگاري برجاي ماندني از یك  - را منتشر ساخت» كریستابل«ماري منظومة 
  .جذابیت رنگباختھ در اختیار ماست
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پس از یك سال درنگ در گرتاھال، در حالي كھ سالمت وكیسة كولریج ھر دو رو بھ زوال گذارده بود، 
قضا را در ھمان موقع از اودعوت . ھا دوام آورد حس كرد كھ نخواھد توانست سالي دیگر درناحیة دریاچھ

دیگر بھ آن روزنامھ بھ عمل آمد تا بھ عنوان یكي از اعضاي ھیئت تحریریة روزنامة مورنینگ پست بار 
اكتبر داروثي ومري با او  ٩بھ گراسمیر رفت تا با دوستانش بدرود گوید و در  ١٨٠١اكتبر ۶در . بپیوندد

روز دھم آن ماه عازم لندن شد وداروثي و مري نیز بھ گراسمیر . ھمگام شدند و ھمراھش بھ گرتاھال آمدند
كولریج روز خوشي را براي سفر در اختیار «: وشتاش چنین ن داروثي در یادداشتھاي روزانھ. بازگشتند

من از رفتن او … آورد، این موجود عزیز و نازنین ھر منظر و ھر صدایي او را بھ یاد من مي. داشت
اما سرانجام با گریستن از بار غم دل خویش . توانستم صحبتي كنم دستخوش افسردگي شده بودم و نمي

وه كھ . ولي چنین نیست - ن من ناشي از برافروختگي عصبي بودهگوید آن ھق ھق كرد ویلیام مي -كاستم
» .دالیل بیشماري دارم براي آنكھ نگران حال این دوست باشم

كاري  ھایي براي روزنامھ شد، و در آن محافظھ وقتي كولریج بھ لندن رسید سرگرم نگارش سرمقالھ
اي كھ ارگان  روزنامھ. آمد ر در ميمشي روزنامة مورنینگ پست كامال جو اش باسیاست و خط افزاینده

. كرد شد، با كشیشان مخالف بود، ولي از مالكیت طرفداري مي اصلي ویگھاي نیمھ آزادیخواه محسوب مي
اي را كھ بھ طور منظم نمایندگاني از حزب »والیات پوسیده«داري و آن  ھایش برده كولریج در سرمقالھ

داد بھ  دولت را مورد نكوھش قرار مي. كرد شتند محكوم ميدا بھ پارلمنت اعزام مي) كار محافظھ(توري 
رد كرده بود؛ و، با تجزیھ و تحلیلھاي دقیق و ) ١٨٠٠در سال (خاطر آنكھ پیشنھاد صلح ناپلئون را 

وزیر وقت بھ عنوان یك سیاستمدار ویك مرد، تقریبًا موجبات بدنامي و سقوط  بیرحمانھ در شخصیت نخست
با ھمة این احوال، كولریج از مالكیت خصوصي بھ عنوان یك بنیان و اساس . وردویلیام پیت را فراھم آ

كرد، و استداللش بر این  ضروري براي یك اجتماع در حال پیشرفت ولي توأم با نظم و ھنجار، دفاع مي
بھ  بتواند قدرت ھر فرد را با آنچھ متعلق«تواند بھترین باشد كھ  پایھ استوار بود كھ تنھا آن حكومتي مي

نوشت و در نتیجھ  كولریج با حرارت و پیگیري و با بیاني مؤثر مي» .اوست ھماھنگ و متناسب سازد
اي  مند بود بھ میزان قابل مالحظھ تیراژ روزنامة مورنینگ پست در آن زمان كھ از ھمكاري كولریج بھره

ت كولریج دستخوش اختالل ولي آن یك سال كار مداوم و توأم با بیقراري موجب شد كھ سالم. افزایش یافت
بدني . بھ گرتاھال بازگشت، از نظر جسمي و رواني كامال فرسوده شده بود ١٨٠٢وقتي در سال . شود

اش نھاده  نمود؛ عاشقي بود كھ معشوق دست رد برسینھ رنجور داشت؛ شوھري بود كھ ھمسرش بیگانھ مي
  . اش نیز در اسارت تریاك گرفتار بود بود؛ اراده

در آغاز آن را . ، یعني زماني كھ نوزده سال بیشتر نداشت بھ تریاك معتاد شده بود١٧٩١سال كولریج از 
ھایش  كرد و نیز براي تأمین خواب و اینكھ زوال قلب و ریھ براي تسكین اعصاب و تخفیف درد استعمال مي

  خواست شكست را با تسلیم  را بھ تعویق اندازد؛ و شاید ھم كھ مي

اي  آمد، میزبان مجموعھ گریخت بھ سراغش مي مان ھم كھ سرانجام خوابي كھ از او ميآن ز. و رضا بپذیرد
از آن  ١٨٠٣بھ سال » رنجھاي خفتن« اي تحت عنوان  كولریج در قطعھ. شد آور مي از رؤیاھاي ھراس

  .چنین یاد كرد

  آن ازدحام دیوسیرت،

  …؛    دادند ھایي كھ مرا شكنجھ مي اشكال و اندیشھ

  اي غریب با نفرت آمیختھ بود، شیوهمیلي كھ بھ 

  ؛ انگیزي متوجھ بود و بھ سوي اشیاي وحشي و نفرت

  !وار، قیل و قالي دیوانھ كننده شھواتي غریب و كابوس
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  .و شرم و وحشت برفراز ھمھ اینھا

كھ از ھر «شود  ھاي دستنویس وي صحبت از آدمیاني تصوري و تخیلي بر كرة ماه دیده مي در كتابچھ
خورند و در دھانشان سرگین  نًا شبیھ مردم این دنیا ھستند جز آنكھ با قسمت خلفي خویش غذا ميعی  جھت،

كولریج نیز نظیر بسیاري از ما دستخوش رؤیاھاي ھراسناك ».آنان زیاد در بند بوسیدن نیستند… ؛   جوند مي
دلخراش از خواب  چنان واضح و مخوف بود كھ گاھي با فریادي  شد ولي در مورد او، آن رؤیاھا، مي
  .ساخت جست و اھل خانھ را نیز از خواب بیدار مي مي

اش را  ساخت و اراده ھایش را دستخوش اختالل مي گرچھ گاھي اندیشھ –بسا كھ رنجوري و اعتیاد كولریج 
گشود كھ اذھان و  اندازھا و تصورات و پندارھایي در برابرش مي ھا و چشم عرصھ –كرد  ضعیف مي

در ھر حال این نكتھ شایان تأمل است كھ وسعت معلومات و اطالعات . ماند نامشكوف ميروانھاي عادي 
وردزورث از او  ؛ در این رھگذر،   توانست از او فراتر رود وي در نسل معاصرش ھمتا نداشت و كسي نمي

ت وردزورث بندر. داشت البتھ كولریج در برابر وردزورث جانب فروتني را نگاه مي. بسي عقبتر بود
حتي در آن زمان كھ از نظر  در حالي كھ كولریج،  توانست جز اشعارش درباره مطلبي سخن گوید، مي

انگیزي برخوردار بود كھ  سرزندگي و شوق  چندان از وسعت فكر،  جسمي و روحي دستخوش تباھي شده،
وره از میدان بھ در توانست مادام دوستال را نیز در محا داد و چھ بسا مي كارالیل را تحت تأثیر قرار مي

جمعیت   تمركز عزم،  انگیخت، ھراس آمیختھ با احترام كولریج را برمي  آنچھ در وجود وردزورث،. كند
ساخت و پندار را بر  كولریج خود بیش از پیش آرزو را جایگزین اراده مي. خاطر و استواري اراده بود

  .نشاند جاي واقعیت مي

دانست و  ولي در ھمان حال قویًا قدر خود را مي د در حیرت بود،كولریج از فروتني و شكستھ نفسي خو
و بھ طور پنھاني   پنداشت، جالبترین موضوعھا مي) نظیر وردزورث و خودمان  و در این نكتھ،(خودش را 
توجھ ھمگان را بھ صداقت خویش، بھ رفتار مھذب و پایبندي خود بھ اخالق و . آمیزي مغرور بود و تعرض

  داشت؛ ر مورد پول و شھرت معطوف مياعتنایي د بي

پروراند و با شادماني و خونسردي از آثار دیگران  ولي آرزوي برخورداري از افتخارات را در دل مي
گرفت و بازپرداخت آن را بھ دست  از دوستانش وام مي. داد كرد و بھ نام خود انتشار مي اقتباس مي

دار شوند خم  و از اینكھ دوستانش سرپرستي آنان را عھدهھمسر و فرزندان را رھا كرد . سپرد فراموشي مي
داشت تا  شاید اعتیاد بھ تریاك قدرت جنسي او را ضعیف ساختھ بود و او را بر آن مي. آورد بھ ابرو نمي

  .پندار بیھوده را با عمل مشتبھ گیرد

تنگي و تب  نھ، نفسھاي مدیترا ، درصدد برآمد كھ با پناه بردن بھ ھوا و آفتاب كرانھ١٨٠۴در آوریل 
اي از وردزورث پذیرفت و با كشتي  لیره ١٠٠براي این منظور یك وام . روماتیسم خود را تخفیف دھد

جایي كھ در آن زمان یكي از پایگاھھاي خطیر قدرت دریایي انگلستان و از جانب   عازم جزیره مالت شد،
 لودانومخالص و دویست و پنجاه گرم  ھمراه خود در حدود سي گرم تریاك. دشمنان در معرض تھدید بود

اي از غایت نومیدي بدین مضمون  اش استغاثھ مھ در دفترچھ ١٣در تاریخ   در طول سفر دریایي،. برداشت
  :نگاشت

چندان كھ در مالت قدم برخشكي  –از یك آزمون بھ درآیم بھ من قدرت روحي عطاكن تا ! اي خداي مھربان
اي  من بنده… سپاري بھ خماري نصیبم خواھد گشت با وجود ھمة رنج و وحشتي كھ از یك ماه تن –بگذارم 

! اما چھ كنم. توانم بدون آنكھ بھ عقوبتي بیندیشم مرتكب خطا شوم قلب ھستم و نمي دوست داشتني و خوش
خداي  –! ام و ھمیشھ براي ھمین لحظھ زیستھ –ام  از بچگي نیز چنین بوده –نده ھستم من بسیار بسیار درما

  !آور  بر من رحمت  آور، اي پدر مقدس بر من رحمت  مھربان،
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در ماه ژوئیھ بھ . رسد كھ كولریج موفق شد براي مدت یكسال بر نفس خویشتن تسلط یابد چنین بھ نظر مي
و در ژانویة ھمان سال بھ مقام  فرماندار كل جزیرة مالت،  ال،عنوان منشي مخصوص سر الگزاندر ب

در این سمت كھ ھمپایة وزیر . جزیره در دستگاه فرماندار كل ارتقا یافت  المنفعة سرپرست مسئول امور عام
آنگاه پس از . گیري و اجرایي شایان تحسیني نشان داد سخت كوشید و از خود قدرت قضاوت و تصمیم  بود،

مالت را   جزیرة. اي خستھ و فرسوده گشت كھ بار دیگر در دامان اعتیاد آویخت دمت، بھ اندازهیك سال خ
وقتي پایش بھ انگلستان ) ١٨٠۶(بھ سیسیل و ایتالیا سفر كرد و از آنجا بھ انگلستان بازگشت   ترك گفت،

  .جست از الكل مدد مي  آور تریاك، تریاك شده بود و براي از بین بردن اثر خواب  رسید بیش از پیش بندة

داروثي در ھمان زمان در . ، وردزورث را در یك میخانھ واقع در كندل مالقات كرد١٨٠۶اكتبر  ٢۶در 
  ھرگز دچار چنان اندوه و حیرتي كھ در نخستین دیدارش بھ من دست داد،«دفترچة یادداشتھایش نوشت 

  چنان چاق شده » .نشده بودم

تي سیمایش كھ در گذشتھ بدان آشنا بودم تنھا پرتو و فروغي زودگذر نمودار و از آن حالت ملكو  پیدا نبود،
ھمسرش امتناع . كولریج از آنجا بھ كسیك رفت و از ھمسرش خواست كھ با او متاركھ كند» .گشت مي

مقرري . اش درونت را با خود برد كولریج او را بھ حال خود رھا ساخت ولي پسر شش سالھ. ورزید
داشت بھ ھمسرش منتقل ساخت، ولي جوسیا وجوود از پرداختن  كھ از وجوود دریافت مياي را  سالیانھ

در  ١٨٠٣از طرف دیگر، ساوذي از سال . بھ بعد استنكاف كرد ١٨١٣سھم خویش در آن مقرري از سال 
 ١٠٠اي  كولریج بھ یاري عطیھ. گرتاھال رحل اقامت افكند و سرپرستي خواھر زنش را برعھده گرفت

كھ بھ طور ناشناس از جانب یكي از آشنایان معتادش بھ نام دكوینسي برایش فرستاده شد، و ھمچنین  اي لیره
بھ دست  ١٨١٠تا  ١٨٠٨از پولي كھ از طریق ایراد سخنرانیھایي در مؤسسة سلطنتي در طول سالھاي 

  .آورد توانست زندگي خود و فرزندش را تأمین كند مي

آغاز بر الھامبخشي شعر استوار شده بود و  بنیان آن دوستي از . رسید دوستي بزرگ بھ پایان  در آن سال،
  خواب آلودگیھاي ناشي از افیون،  ناتواني و نقاھت جسمي،  در نتیجة ١٨٠٠آن زمان كھ بعد از سال 

شعر كولریج خشك شد، دوستي بین   چشمة  بیگانگي با ھمسر و كانون خانوادگي و اسارت دربند فلسفھ،
وردزورث با القاي این نكتھ بھ كولریج كھ نبوغ او بیشتر متمایل بھ . كولویج نیز پایان یافتوردزورث و 

سپس زماني رسید . شعر بشوید و بھ سوي نثر روي آورد  تشویق كرده بود دست از االھة  نثر است وي را،
اده بودند بھ ھر سھ نفر بھ سرا ھاچینسن زنھار د  كھ كولریج دریافت وردزورث و ھمسر و خواھر وي،

. ؛ و كولریج از آگاھي بر این مطلب بسي آزرده خاطر گشت  ابراز عشق كولریج مجال پیشروي بیشتر ندھد
مھ  ٣١اختالف بین دو دوست زماني بھ صورت یك شكاف عمیق درآمد كھ وردزورث در نامة مورخ 

لة جدیدي نكند كھ كولریج بھ تامس پول را برحذر داشت تا بیش از اندازه خود را درگیر و آلودة مج ١٨٠٩
یكي از «وردزورث در آن نامھ بھ عنوان . ساخت منتشر مي ١٨١٠و  ١٨٠٩نام دوست در سالھاي 
  :چنین نوشت» ترین دوستان كولریج نزدیكترین و صمیمي

دگي خود را، كھ برمبناي دالیل تقویت شده در طي سالھا استوار  در اینجا عقیدة سنجیده و دور از شتابز
تواند و نھ خواھد توانست كاري با ارزش و سودمند و قابل  و آن اینكھ كولریج نھ مي  دارم، ابراز مي  ،است

با آنكھ ھر (نھ استعدادش و نھ نبوغش . اش، و براي بشریت انجام دھد براي خانواده  توجھ براي خودش،
او نخواھد آمد و دردي از او و نھ معلوماتش كھ بسیار گسترده است بھ كار ) دودرحد واالیي و عظمت است

ھاي مثبت در وجود وي در نتیجة آشفتگي سرشت و مزاج عقلي و اخالقي  ھمة این نكتھ. دوا نخواھد كرد
گونھ قدرت آزادي ذھن  در واقع او از ھیچ. نتیجھ مانده و دستخوش ستروني و بیحاصلي شده است وي بي

حت ھیچ گونھ الزامي بھ انجام وظیفھ یا تعھد اخالقي برخوردار نیست و ھمچنین توانایي آن را ندارد كھ ت
  .بھ كاري دست بزند

  ولي وردزورث  البتھ آنچھ وردزورث در این نامھ نوشتھ بیرحمانھ و آمیختھ بھ اغراق است،
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تر و عتاب آمیزتر مطالبي براي شخص كولریج نوشتھ  پرده اي از این ھم بي چند ھفتھ قبل از آن ضمن نامھ
وردزورث بھ بزیل مانتیگیو   بنا بھ گفتة كولریج،  وضاع از این ھم بدتر شد و آن موقعي بود كھ،بعدًا ا. بود

توصیھ كرده بود با كولریج ھمخانھ نشود زیرا بھ رغم وردزورث، كولریج در نتیجة میخوارگي خارج از 
. در آمده بود» يا موجود مزاحم و آزار دھنده«در گراسمیر بھ صورت   اندازه و اعمال ناپسند دیگرش،

بھ كولریج اطمینان داد كھ چنان سخناني نگفتھ و مانتیگیو گفتة او را ) ١٨١٢در سال (وردزورث بعدًا 
ولي   كولریج نیز چنان وانمود كرد كھ توضیح و توجیھ وردزورث را باور كرده است،. تحریف كرده است

  .پایان رسید شد رشتة گسستة دوستي را گره زد و دوستي تاریخي بھ دیگر نمي

XI- ١٨١٧-  ١٨٠٨:كولریج فیلسوف  

باید متوجھ این نكتھ باشیم كھ وي در بین . ایم شاید در بیان انحطاط و اضمحالل كولریج ما بھ اغراق رفتھ
. در بریستول و نیز در مؤسسھ سلطنتي در لندن بھ ایراد سخنرانیھایي پرداخت ١٨١۵تا  ١٨٠٨سالھاي 

اي با آشفتگي اندیشھ و بیان ھمراه بود باز ھم آن اندازه مقبول و پرمغز  اندازهاین سخنرانیھا گرچھ تا 
ولي ھانت را  سمیوئل راجرز، تامس مور، لرد بایرن،   نمود كھ مستمعاني فراوان از جملھ چارلز لم، مي

ستعمان این م  داد؛ گویي یك نوع روح یگانگي خارج از اختیار و ناشي از طیب خاطر، تحت تأثیر قرار مي
ھنري كراب . داشت تا بھ پشتیباني ھمقطار و ھمكار دردمند خود برخیزند و سایر نویسندگان را بر آن مي

  دوستان خویش داشت،  رابینسن كھ گروھي از سرشناسان و برجستگان انگلیسي و آلماني را در جرگة
و ھمین شخص . توصیف كرد »عالي و بسیار آلماني پسند«سومین سخنراني كولریج را در لندن با كلمات 

برداشت مطلب و بسط مقال بسیار آلماني پسند بود و   در سخنراني چھارم، شیوة«باز چنین نظر داد كھ 
كولریج در » .نمود براي مستمعاني كھ شمارشان چندان زیاد نبود بیش از اندازه تجریدي و خشك مي

كھ فرصت پرداختن و شكافتن عنوان اعالم شده انباشت  اندیشھ و تعصب مي  سخنرانیھایش آن قدر واقعیات،
پرید، ولي با ھمة این احوال كالمش الھامبخش و  محابا از این شاخھ بھ آن شاخھ مي بي. كرد را پیدا نمي
  ،»بزرگي كھ اندكي معیوب گشتھ  فرشتة«چارلز لم كھ در توصیف كولریج با عبارت مشھور . دلپذیر بود

كافي بود كھ در معرض «: بخشد قضاوت خود دربارة وي چنین پایان مي كند و بھ جان كالم را ادا مي
  ».دمیدن نفحة نبوغ او باشیم تا نتوانیم بیش از آن ارواحمان را آرام نگاه داریم

شد،  زماني كھ كولریج باز بھ مرحلة تباھي و از پا درآمدن نزدیك مي  ،١٨١٧تا  ١٨١۵در طول سالھاي 
در اثري . آراست ود را در سالھاي واپسین عمر خویش بار دیگر بھ زیور طبعگیریھا و استنباطات خ نتیجھ

  بھ نام نظریة حیات كھ در 

آشنایي وي با علم . اي دارد علوم، بھ خصوص دربارة شیمي، چھ اطالعات عمیق و گسترده  كھ دربارة
توضیح ذھن   در زمینةكوششھا را   ولي ھمة  دوستیش با ھامفري دیوي شیمیدان برجستھ بود،  شیمي نتیجة

شیمي نادیده و مردود انگاشت، نظر ارزمس داروین را مبني بر اینكھ -با عبارات و اصطالحات فیزیكو
  .مبتذل خواند» انسان از ھیئت اورانگوتان بھ ھیئت امروزي رسیده است«

بھ عنوان منتشر شد، كتاب مقدس را  ١٨١۶در اثر دیگري بھ نام كتاب راھنماي سیاستمدار كھ در سال 
  :پیشنھاد و عرضھ داشت» بھترین راھنما براي تفكر و دوراندیشي سیاسي«

… حتي مھمترین دگرگونیھا در روابط بازرگاني دنیا را  رویدادھاي بزرگ،  یابد كھ ریشة مورخ درمي
توان نھ در بھ ھم پیوستگي و گردھمایي سیاستمداران و نھ در دوراندیشیھاي عملي سوداگران و  نمي

. بازرگانان جستجو كرد بلكھ این ریشھ را باید در خلوت تئوریسینھا و در گوشة انزواي نوابغ سراغ گرفت
تحول و دگرگوني در عادات   و ھمراه آنھا،  انقالبھایي مذھبي،  ھمة انقالبھاي تاریخساز جھان مسیحت،… 

ھمزمان با اعتال و سقوط  و رسوم مدني و اجتماعي و محلي ملتھاي درگیر در آن انقالبھا، مقارن و
  .الطبیعھ بوده است نظامھاي ماوراء
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ھاي مسیح، كوپرنیك،  رود كولریج بھ ھنگام نگارش این سطور، بھ نتایج و پیامدھاي اندیشھ گمان مي(
اي  كولریج پس از آنكھ شرح جامع و موجز و منصفانھ.) اندیشیده است گوتنبرگ، نیوتن، والتر و روسو مي

كند كھ صداي  گیري مي دھد، در پایان چنین نتیجھ در پدید آوردن انقالب فرانسھ بھ دست مياز عوامل مؤثر 
پرواي خویش ھستند در  صداي خدا نیست؛ كھ مردم چون دستخوش احساسات و ھیجانات تند و بي  مردم،

ن طریق توان قدرت را بھ دست آنان سپرد؛ و بھتری اندیشند و از اینرو نمي نتیجھ بھ مفاھیم مطلق مي
. صورت گیرد  اصالح یك جامعھ آن است كھ با وجدان و عمل یك اقلیت تحصیلكرده و صاحب ملك و منال،

نظیر عوالم دیگر، بھترین راھنما براي اقدام صحیح و صواب، كتاب مقدس   بھ طور كلي در عالم سیاست،
از طبقات كارگر و رنجبر «. است، زیرا این كتاب آسماني شامل جملگي حقایق مھم تاریخي و فلسفي است

بھ عنوان آدمھایي كھ بھ … ولي شما … رود و شاید ھم بھ طور كلي مطلوب نباشد بیش از این انتظار نمي
پادزھر سیاستداني كاذب . باید بھ تاریخ و فلسفھ و االھیات نیز آشنا باشید» یابید طبقات فراتر اجتماع راه مي

دھد و آن دو را با یكدیگر تطبیق  شتھ را برابر ھم قرار ميكھ زمان حال و گذ«و تصنعي، تاریخ است 
یافتن وجوه شباھت بین رویدادھاي دوران خودمان با   اندیشمندانة  كند؛ و ھمچنین عادت و شیوة مي

  ».رویدادھاي دورانھاي گذشتھ است

» سط جامعھطبقات باال و متو«كولریج باز بھ   ،)١٨١٧(اي غیر روحاني  در اثر دیگري بھ نام موعظھ
اجراي اصالحات سالم و استوارترین نگھبان در   شود و افراد این دو طبقھ را نیكوترین وسیلة متوسل مي

در عین حال نویسنده در . انگارد مي» انگیزان مكتب انقالبي مغلطھ كنندگان و آتش افروزان و فتنھ«برابر 
  این كتاب خود را با برخي از واقعیات تلخ زمان خویش 

  غلتید، پرواي وامھاي دولت، طبقة كشاورز كھ بھ ورطة فقر در مي افزایش بي. دھد امًال آشنا نشان مينیز ك
كولریج در كتابش بھ ناھنجاریھاي . ھا، از جملة این واقعیات بود و بھ كار گرفتن كودكان در كارخانھ

پاشي كھ بھ دنبال گستاخي، ولخرجي و ریخت و   حماقت،«: كند كشورش در آن زمان چنین اشاره مي
بازي  حد و حساب براي سفتھ سابقة اخیر ما ظاھر گشت؛ اقدامات كوركورانھ و حرص بي دوران رفاه بي

ناشي از تظاھر و خودنمایي و ارتكاب گناھان ناشي از   در دنیاي سوداگري؛ خطر پنھانكاریھاي ابلھانة
پذیر بود  كھ اقتصاد سوداگري جدید آسیبخورد از این كولریج افسوس بسیار مي» .پرستي شھوتراني و نفس

در نتیجة آن نوسانات، ورشكستگیھا و از ھم   گرفت؛ و، و در معرض شكوفاییھا و كسادھا قرار مي
  .ساخت شد كھ ھمگان را دستخوش رنج و نكبت مي گسیختگیھایي حاصل مي

ر نظامات و ھنجارھا سر صاحبان صنایع ما باید در براب«: كند آنگاه چند اصطالح بنیاني را توصیھ مي
دولت . در بند ضوابطي باشند  ھا، و بھ خصوص در مورد بھ كار گرفتن كودكان در كارخانھ» فرود آورند

امرار  - ١«: باید تحقق بخشیدن چند نكتھ را بھ عنوان ھدفھاي مثبت و اساسي خویش مورد توجھ قرار دھد
امید بھتر ساختن شرایط زندگي   ز افراد جامعھ،در دل ھر یك ا - ٢. معاش را براي ھر فرد آسانتر سازد

آن استعدادھا و كارآییھایي را كھ براي انساني ساختن جامعھ ضروري  -٣. خود و فرزندش را تقویت كند
منظور از انساني ساختن جامعھ نیز، ھمراه ساختن جامعھ با اصول عقالني و اخالقي . باشد ارتقا دھد

د كھ سازماني مركب از رھبران ھر حرفھ و پیشھ تشكیل یابد تا مسائل شو كولریج خواستار آن مي» .است
ھایي بھ  توصیھ  اجتماعي را از لحاظ فلسفي مورد بررسي و مطالعھ قرار دھد و براساس آن بررسیھا،

  ».این كلیساي ملي را باید دولت بپردازد ھزینة «بھ نظر كولریج، . جامعھ عرضھ دارد

كند كھ ھیچ خردمند  اي غیر روحاني در برابر متألھین بھ این نكتھ اذعان مي ھكولریج در پایان كتاب موعظ
تواند مشكالت بشریت را حل كند و فقط یك مذھب فراتر از حدود طبیعي  غیر روحاني و بیگانھ با دین نمي

شر اندوزي ذاتي ب و یك دستورالعمل اخالقي كھ از جانب خدا آمده باشد قادر است بر آزمندي و حرص مال
بھ تنھایي كافي نیست … ھوشیاري بشري، «شر چنان در وجود ما ذاتي و مادرزاد است كھ . لگام بزند

خویش خواست كھ با فروتني و   كولریج از مردم زمانة» .وظیفة بازگردانیدن سالمت را بھ اراده انجام دھد
شریت را بھ رستگاري و سپارد تا ب خشوع روي بھ مذھب آورند و بھ مسیح بھ عنوان خدایي كھ جان مي

  .آزادي رھنمون شود، ایمان آوردند
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یادداشتھایي تحت عنوان   خود،  بھ قصد نگارش زندگینامة  كولریج،  ،١٨١۶و  ١٨١۵در طول سالھاي 
گاه بھ پایان نرسید و كولریج آن  این كتاب ھیچ. تصنیف و دیكتھ كرد» ام طرحھایي از زندگي و عقاید ادبي«

انتشار داد كھ اینك بھ ) ادبي  زندگینامة(بھ نام بیوگرافیا لیتراریا  ١٨١٧را در سال  طرحھاي فراھم شده
    برداري جھت پي عنوان یك مأخذ و منبع بھره

این اثر بھ وضع بسیار پسندیده، منسجم، و روشن نگارش یافتھ . آید ھاي فلسفي و ادبي وي بھ كار مي اندیشھ
ھ كولریج آن را در موقعي تصنیف كرده كھ دستخوش افسردگي ناشي نماید ك است و از این نظر جالبتر مي

گرفتار قرض رو بھ افزایش، و عدم استطاعت در فراھم آوردن وسایل تحصیل   از اعتیاد بھ تریاك،
  .پسرانش بوده است

و این ھمان اصلي است كھ قبًال او  –كولریج دست بھ كار مردود شناختن روانشناسي مبتني بر تداعي شد 
این تصور را كھ اندیشھ چیزي جز محصول مكانیكي احساسات نیست كنار گذاشت . ا مجذوب ساختھ بودر

یعني  –گذارد كھ نفس  بھ نظر او، احساسات صرفًا آن مواد خامي را در اختیار ما مي. و ناصواب شمرد
و عمل   تضمن ھدف،بھ صورت تخیل خالقھ، فكر م –مقایسھ كننده و ادامھ یابنده   شخصیت بھ یاد آورنده،

در حافظھ ضبط   چھ آگاھانھ و چھ ناآگاھانھ،  ھمة تجربیات ما،. ریزد ھمراه با وقوف از نو در قالب مي
مواد و  –آگاھانھ یا ناآگاھانھ  –آید كھ از آن ذھن  سان حافظھ بھ صورت مخزني در مي شود و بدین مي

البتھ . تبیین كند و گزینشھاي حال را روشن سازدكشد تا بتواند تجربة حال را تعبیر و  مصالحي بیرون مي
او در آلمان، نھ تنھا او را   اقامت ده ماھة. كرد كولریج در این راه كھ در پیش گرفتھ بود از كانت پیروي مي

آزاد پیرو كانت   گراي پیرو اسپینوزا بھ یك طرفدار ارادة از یك شاعر بھ یك فیلسوف، بلكھ از یك جبري
در این اثر، كولریج دیني را كھ نسبت بھ فیلسوف بزرگ آلماني داشت كامًال اذعان . دمتحول ساختھ بو

بیشتر از ھر اثر دیگر در نیرومند ساختن و … ھاي آن خردمند واالمقام كونیگسبرگ  نوشتھ«: كرد مي
  ».انضباط بخشیدن بھ فھم و درك من مؤثر افتاد

واالیي نفس را بھ عنوان تنھا واقعیتي كھ مستقیمًا شناختھ آورد كھ  آنگاه كولریج از كانت بھ فیشتھ روي مي
شود كھ تضاد و اتحاد طبیعت و نفس را مطمح توجھ قرار  انگارد؛ و از آنجا متوجھ ھگل مي مي  شود، مي
رسد كھ معتقد بھ تابعیت طبیعت از ذھن است و این امر را بھ صورت دو  دھد؛ سپس بھ شلینگ مي مي

كند در حالي كھ ذھن ممكن  در ھر حال ناآگاھانھ رفتار مي  ارد كھ در آن طبیعت،پند طرف یك واقعیت مي
. تعبیر و بیان خود برسد  بھ واالترین درجة  آثاري ناشي از نبوغ،  است آگاھانھ عمل كند و با خلق آگاھانة

از اینكھ مآخذ را  كند گیرد و غالبًا غفلت مي ھاي شلینگ را بھ عاریت مي وفور اندیشھ كولریج آزادانھ و بھ
  . توضیح دھد

براي من جاي بسي خوشوقتي و «افزاید كھ  كند و مي طور كلي اعتراف مي ولي دین خود را نسبت بھ وي بھ
براي ھموطنانم قابل فھم و درك ) نظام فكري شلینگ را(افتخار است اگر موفق شوم این نظام فكري را 

  ».شدني سازم

تخیل و تصور   ادبیات بھ عنوان محصول قوة  یا شامل بحثي فلسفي دربارةیازده فصل آخر بیوگرافیا لیترار
بھ گمان كولریج، توھم یك پندار بیھوده و ناشي از ھوس . گذارد كولریج بین توھم و تخیل تمیز مي. است

ا و بخشھ  سازي آگاھانة ؛ در حالي كھ تخیل، یكی   آورد است آنچنانكھ وجود یك پري دریایي را بھ تصور درمي
  نظیر   اجزا است در یك كل جدید،

یا ریختن علوم در قالب یك نظام   سازمان بخشیدن بھ یك كتاب، بھ وجود آوردن یك اثر ھنري،  یك رمان،
  بھ صورت ابزاري براي فھمیدن و سنجیدن ھرقطعھ شعر، كتاب، نقاشي،) تخیل(این مفھوم ذھني . فلسفي

توان تشخیص داد یك محصول ھنري تا چھ  مي  كمك این ابزار، بھ. آید درمي  عمارت،  سمفوني، مجسمھ،
اندازه داراي تركیب و ساخت منسجم یا عاري از آن است و تا چھ پایھ بخشھاي مربوط و بجا در یك كل 
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در این صفحات، كولریج یك پایھ و مبناي . سازگار و پایدار و حاوي معنا در یكدیگر تنیده و بافتھ شده است
  .دارد نبش رمانتیسم در ادبیات و ھنر عرضھ ميفلسفي براي ج

كولریج بیوگرافیا لیتراریاي خود را با انتقادي سخت و زیركانھ از فلسفھ و تجربیات شعري وردزورث بھ 
تواند در روشھا و  زندگي مي  آیا درست است كھ واالترین فلسفة: شود رساند؛ و چنین متذكر مي پایان مي

مان یافتھ شود؟ آیا زبان این مردمان، بھترین و نیكوترین مضمون شعري است؟ ترین مرد ھاي ساده اندیشھ
گونھ تفاوت اساسي وجود ندارد؟ در جملگي این نكات، شاعر ما كھ اكنون بھ ھیئت  آیا بین شعر و نثر ھیچ

. دارد مي اي مؤثر بیان منتقد درآمده است با لحني آمیختھ با نزاكت و ادب مخالفت خود را قاطعانھ و بھ شیوه
آنگاه با یك ستایش التیامبخش كھ ضمن آن از خردمند گراسمیر بھ عنوان بزرگترین و واالترین شاعر پس 

  .رساند مقال را بھ آخر مي  كند، از میلتن یاد مي

XII – ،١٨١۴- ١٨٠۴  :اوج  نقطة  وردزورث  

بھ » كبوتر  كلبة«از  سرانجام وردزورث با ھمسر و خواھرش  پس از چندي سر گردانیھاي كوتاه مدت،
در آنجا استعداد شاعر بھ صورت یك باغبان ). ١٨٠٨(بنك نقل مكان كردند  اي بزرگتر نزدیك الن خانھ
گیاھان و گلھایي محصور ساخت كھ   سراسر اطراف خانھ را در حلقة: پرداز تجلي كرد دست منظره چیره

این خانواده سرانجام   ،١٨١٣در سال . ندآمد در زیر قطرات مداوم باران گراسمیر بھ رقص و وجد درمي
این محل در حدود دو كیلومتري جنوب . در ملك نسبتًا كوچكي واقع در رایدل ماونت در آمبلساید مستقر شد

چند خدمتكار در . وردزورث در این زمان از زندگي مرفھي برخوردار بودند  خانوادة. گراسمیر واقع بود
لرد لونزدیل   در این سال،. حبت چند تن دوست صاحبنام برخوردار بودنداختیار داشتند و از دوستي و مصا

این مقام كھ . ترتیبي داد تا وردزورث بھ سمت موزع تمبر و مھردار والیت و ستمرلند منصوب شود
لیره در سال نصیب  ٢٠٠آن را در اختیار داشت درآمدي اضافي بھ میزان  ١٨۴٢وردزورث تا سال 

فرصت بیشتري را در باغ ملكش   ھ از سوداي مال و غم نان آسوده خاطر شده بود،اینك ك. ساخت شاعر مي
گلھاي آزالھ و دیگر نباتات پر گل   داشت تا بدان پایھ كھ آنجا را بھ صورت بھشتي از مجموعة مصروف مي

  در آورد و آن 

ومتري واقع بود دیدگان و رایدل واتر كھ در سھ كیل  اندازي الھامبخش از دریاچة چشم  دوم،  اطاقش در طبقة
  .داد روح وردزورث را نوازش مي

آغاز كرده بود بھ پایان  ١٧٩٨را كھ در سال ) پیش درآمد(پرلود   منظومة) ١٨٠۵سال (در این زمان 
ما را بھ یك ضیافت با شكوه فرا   ھر روز،«: اش چنین نوشت داروثي در یادداشتھاي روزانھ. رسانید

آنگاه داروثي و سرا ھاچینسن بھ نوشتن آنچھ او بر آنان . صبحگاھي او بودكھ حاصل گردش » خواند مي
. قافیھ بیندیشد شعر سفید و شعر بي  وردزورث آموختھ بود كھ بھ شیوة. شدند كرد سرگرم مي دیكتھ مي

: عنوان فرعي دیگري نھاده بود  خودش بر آن حماسھ كھ در سرفرصت و با فراغت كامل سروده بود،
ذھن شاعر باشد و بھ عنوان   شد كھ زندگینامة این اثر بدان منظور تھیھ مي. »یك شاعررشد ذھني «

اي كھ شاعر در مراحل  فلسفھ  وگذار، گشت  در منظومة. وگذار بھ كار رود گشت  اي براي منظومة دیباچھ
نگاشت،  يوردزورث بھ آنچھ در این اثر م. كرد اي مشروح تفسیر مي رشد خویش بدان رسیده بود بھ شیوه

از خودخواھي ظاھري . بخشید در حافظة خود رنگي از صمیمیت مي  درپي كولریج، با یادآوري پي
سابقھ است كھ انسان این ھمھ از خودش  این بي«كرد كھ  خواست؛ و خود اعتراف مي اشعارش پوزش مي

  .بود خودداري ورزید وگذار تا زماني كھ زنده گشت  از انتشار منظومة  شاید بھ ھمین خاطر،» .سخن گوید

بندي پرلود  چھارده  دلپذیرترین قسمتھاي منظومة. ھایي كوچك از این اثر كامًال مطبوع است نوشیدن جرعھ
گردشھاي تنھایش در جنگھا، و زماني كھ چنین   ،)بندھا یا كتابھاي اول و دوم(ھاي كودكي شاعر  صحنھ
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صداي   ھا، ھا و تپھ حتي در ھمنوایي صخره  تان،خش شاخ و برگ درخ پچ حیوانات و خش پنداشت كھ پچ مي
  نشست سان شاعر آن زمان كھ مي بدین. باشد شنود، مي یك خداي مرموز و پنھاني و متكثر را مي

  تنھا بر سر پیش آمدگي یك پشتھ،

  …دمید ھا كھ نخستین پرتو سپیده مي در آن لحظھ

  آرامشي بس مقدس   ھا، چھ بسا در آن لحظھ

  و آن دیدگان جسماني   گرفت، روح مرا فرا مي

  دیدم شد و سپس آنچھ مي سراسر بھ دست فراموشي سپرده مي

  یك رؤیا،  بھ ظاھر نظیر چیزي بود كھ در درونم وجود داشت،

  …انداز در ذھن یك چشم

  من در این ھنگام،

  …شد دیدم كھ بركت بھ سان دریایي پیرامونم گسترده مي مي

  ناگفتني با خوشي و بھجتي 

  آمد كھ در حال گسترده شدن ھستم این احساس برایم پیش مي

  .نمود حركت مي برآنچھ در حال جنبیدن بود و بر آنچھ بھ نظر خاموش و بي

  بر فراز آنچھ، دور از دسترس گمان و وھم بود،

  و فراتر از دانش بشري بود و در چشمان آدمي،

  زیست؛ لب مينمود و با وجود این در ق ناپیدا و نامرئي مي

   آن بانگھا و آوازھا،  ھمة  آن جست و خیزھا،  برفراز ھمة

  لغزد و آنچھ در فضاي سرور آمیز ضربان دارد؛ بر فراز آنچھ بھ سبكي مي

  آري، حتي در درون امواج،  در زیر امواج،

  عجب مدار. و ژرفاي سھمناك آبھا

  ،كھ دستخوش چنین سرمستي با شكوه و سروري اینسان عظیم گشتم

  و بدین شیوه از زمین و آسمان راز دل گفتم

  نمود، آنچنان كھ مي  اي از آفرینش، با ھر جلوه
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  …بھ سوي ناآفریده، بھ سوي پروردگار

در اینجا ممكن است خطا و ناروایي بھ چشم آید، بدین ترتیب كھ بیت آخر سخن از تقسیم واقعیت بین (
دانیم كھ در بینش مبتني بر  گماني صواب نیست، زیرا ميولي چنین . آورد آفرینش و آفریدگار بھ میان مي

  .)خدا و طبیعت یكي بیش نیست  ھاي اسپینوزا مشھود افتاده، ھمچنانكھ در اندیشھ  وحدت وجود وردزورث،

كرد ولي  وردزورث گاھي در خوشیھا و تاخت و تازھاي ھمشاگردانش شركت مي) كتاب سوم(در كیمبریج 
پروایي و عاري از انضباطي كھ برفضاي زندگي دانشجویان مستولي بود، بھ  ا بياز آن كم مایگي آمیختھ ب

از حضور در كالسھاي مربوط بھ آثار ادباي كالسیك انگلستان یا از قایقراني برروي . افتاد وحشت مي
، آمد باز بھ مأواھاي نخستین خود باز مي) كتاب چھارم(در فصل تعطیالت . برد كم بیشتر لذت مي  رودخانة

خورد و در ھمان بستر دوران نوجواني خویش  بر سر میز خانوادگي و در كنار افراد خانواده غذا مي
  :غنود مي

  شنیدم آن بستر حقیر كھ از روي آن صداي باد را مي

  كوبید، جایي كھ بیشتر اوقات  و باراني كھ بھ شدت مي  غرید، كھ مي

  كشیدم تا بنگرم ميدر آن دراز   در شبھاي تابستان با چشماني بیدار،

  نشست ماه را كھ با شكوه تمام در كمین مي

  مان برافراشتھ بود؛ در میان برگھاي درخت زبان گنجشگ بلند باالیي كھ در كنار كلبھ

  ھا كرد، در آن لحظھ ماه را با چشماني خیره نظاره مي

  تاریك شاخسارھاي درخت مواج  كھ بر فراز قلة

  .رفت خورد و بھ پیش و پس مي ميبا ھر وزش نسیم رخسارش تكان 

سگي كھ صاحبش را آزاد  –توانست ھمراه سگ پیر خود راھپیمایي كند در كاكرماوث، وردزورث مي
» موجودي دیوانھ«گذاشت تا با صداي بلند بھ سرودن اشعارش سرگرم باشد، یعني كھ صاحبش را  مي
  انگاشت،  نمي

  دوست عزیز كھ لبالب  نیازي ھست بگویم،! آه

  بستم ولي عھدھا قلب من سرشار بود، من ھیچ عھدي نمي

  …كھ باید باشم… شد در آن زمان از بھر من بستھ مي

  روحي مشتاق و سرسپرده،

  .كند كھ براي شعر زندگي مي

تا شاعر شوریدگي ) كتاب ششم. (پرلود تفرج پنھاني بر روي دریاي مانش است  قسمتي دلپذیر از منظومة
  گردد، ستخوش انقالب را حس كند، عظمت و رفعت آلپ را بستاید و آنگاه كھ برميد  افزاي فرانسة بھجت

كھ در آن برك سالخورده در پارلمنت در ثناي   شد ببیند، ھیوالوار را كھ لندن نامیده مي  مورچة  باز آن النة
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را مردود ھا  نوخاستگان و نوكیسھ  با تحقیر و تكبر زیاد نظریة«دھد و  فضیلتھاي سنت داد سخن مي
؛ انبوه مردمان را بنگرد كھ در وكسال بھ تفرج و خوشگذراني مشغولند و یا در كلیساي جامع »شمرد مي

گفتگوھا، سر و   ھا، ھا، جامھ ؛ ازدحام جمعیت را در حال عبور، چھرھ سنت پول بھ عبادت سرگرم ھستند
دلربایي دختركان   نگ و جار فروشندگان،با  ؛ تبسم روسپیان، ھا را ببیند و بشنود ھا و درشكھ صداي كالسكھ

روھا  نقاشاني كھ با گچ رنگین برتختھ سنگ پیاده  گرد، آوازھاي سرشار از امید مغنیان خیابان  گلفروش،
ھمة این دیدنیھا و شنیدنیھا را . »آن یك جفت میمون بازیگر مسخره را بر كوھان شتر«آفرینند و  نقش مي

آید و بھ  كند اما از آنھا خوشش نمي شنید، حس مي دید و مي نگلھا را ميشاعر با ھمان حدت و شوري كھ ج
بخش پناه برد، جایي كھ عشق بھ  تا بھ آغوش مناظر آرامش) كتاب ھشتم(گریزد  ھمین خاطر از آنھا مي

  .طبیعت فراگیرنده بتواند بھ او بیاموزد چگونھ دریابد و چگونھ ببخشاید

رسید جباریت پیشین و بدبختي كھن، شورش  جایي كھ بھ نظر مي  ،)نھم كتاب(رود  بار دیگر بھ فرانسھ مي
تا آن حد كھ حتي یك بریتانیایي   بخشید، اي از شرافت مي ساخت و بدان ھالھ و عصیان را موجھ مي

  ):كتاب یازدھم(آن ببرد   توانست خود را بھ سرمستي عنان گسیختة مي

  اسر زمین،نھ تنھا در سرزمینھاي مورد لطف، بلكھ در سر

  …نوید پوشید  زیبایي جامة

  انداز بیدار نشود چھ طبعي است كھ از این چشم

  گنجد، بنگرد؟ تا آن خوشبختي را كھ در اندیشھ نمي

و وردزورث نیز با زباني كھ بھ نثر   جنایت و كشتار فروغلتید،  آنگاه از آن اوج شیفتگي، فرانسھ بھ ورطة
  :بیشتر گرایش دارد چنین سرود

  كنون، بھ نوبة خویش ستمكاراني شده بودند،ولي ا

  این فرانسویان جنگ دفاع از خویش را دگرگون ساختھ بودند،

  نمود، و در آن حال از یاد برده بودند بھ جنگي كھ قصدشان تسخیر مي

  …ھمة آنچھ را كھ بھ خاطر دستیابي بر آن تالش كرده بودند

در آن حال كھ دوستش را  –پرلود خویش را   ةشاعر منظوم  آھستھ آھستھ و با حالتي تردیدآمیز،
و در كوششھاي وي براي بازگردانیدن بشریت از جنگ و انقالب بھ  –خواند تا از مالت باز آید  فرامي

  دامان عشق و طبیعت و 

ھاي شعر، بیابانھاي  دانست برگرد آن واحھ نمود، زیرا مي از آنچھ سروده بود ناخشنود مي). چھاردھم
وردزورث بھ اعتراف خودش بین نثر و شعر تفاوت چنداني ندیده بود، و بس اتفاق . ده استبیكران گستر

كھ «او كاري كرده بود . آمیخت افتاد كھ در سیر پیوستھ و كسالتبار شعر سفیدش، آن دو را با یكدیگر مي مي
اي كھ در  طفھو این ھمان جوھر شعر بود، ولي شور و عا» .شور و عاطفھ در آرامش بھ خاطر آورده شود

معموًال خصوصیت مشخص یك . گردد چھارده بند بھ حد آرامبخشي برسد یك الالیي مقاومت ناپذیر مي
با ھمة . تر از آن است كھ بتواند حماسي باشد حماسھ، بیان یك اقدام واال و شریف است؛ و اندیشھ محرمانھ

پذیرش سالم یك واقعیت فناناپذیر برجاي  قدم را با حسي ناشي از ثابت  این احوال، منظومة پرلود خوانندة
كنند،  وردزورث گاھي با ھمان حالت بچگانھ، شبیھ سرودھایي كھ كودكان خردسال زمزمھ مي. گذارد مي
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ھاي استوار و  خواھد تا نظیر تپھ پاالید و از ما مي روان ما را با صفا و طراوت جنگلھا و كشتزارھا مي
  .نسردي از سربگذرانیم و تاب بیاوریمناپذیر، طوفانھا را با خو –تزلزل 

این منظومھ . منزوي را آغاز كرده بود  عازم آلمان شود، منظومة ١٧٩٨وردزورث پیش از آنكھ بھ سال 
بر این نظریھ استوار بود كھ فقط آدمي كھ زندگي را شناختھ و سپس از آن كناره گرفتھ است قادر خواھد 

ریج او را تشویق كرد تا این اندیشھ را گسترش دھد و از آن كول. بود دربارة آن منصفانھ قضاوت كند
دلم «: كولریج در این خصوص صریحًا چنین توصیھ كرد. خود بسازد  اي جامع و نھایي حاوي فلسفة بیانیھ

خواھد تو شعري آزاد و بدون قافیھ خطاب بھ كساني بسرایي كھ در نتیجة شكست كامل انقالب فرانسھ،  مي
خوشگذراني ناشي از خودخواھي فرو   اند، و در ورطة را بھ اصالح بشریت از دست دادهھمة امیدھایشان 

كولریج و وردزورث در آن زمان برسر این نكتھ توافق كردند كھ با وصلت فرخندة فلسفھ و » .اند رفتھ
  .اوج خود خواھد رسید  شعر، ادبیات بھ نقطة

كرد آمادگي درگیر شدن در چنان امر خطیري را احساس   وقتي وردزورث بیشتر دربارة مطلب اندیشید،
او با آغاز كردن سرایش منظومة پرلود كھ بھ گمان خودش تاریخ تحوالت و پیشرفتھاي ذھنش بود . ندارد

اثر   توانست پیش از بھ پایان رسانیدن آن مھم، اكنون چگونھ مي. اي دست یافتھ بود بھ پیشرفت قابل مالحظھ
  منزوي را كنار نھاد و منظومة  نقطھ نظرھایش باشد؟ بنابراین منظومة ھندةدیگري بنویسد كھ نمایش د

آنگاه دریافت كھ نیرو و اعتمادش رو بھ زوال . پرلود را بھ پایاني كھ براي آن در نظر داشت رسانید
منبع   زندگیش،  از صحنة –بخش بود  آن دوستي كھ زماني چنان فیض –گذارده است و كنار رفتن كولریج 

در این شرایط تھي . راند انگیخت و بھ جلو مي دة الھامبخشي را از بین برده بود كھ او را بدانسان برميزن
غاز  گشت و گذار را آ  شده از شور و نیرومندي، و زندگي آمیختھ با رفاه و آسایش بود كھ سرودن منظومة

  .كرد

  بھ كنار نھاده  احتماًال از منظومةكھ ( –شود، با شرح و وصفي  اي نیكو شروع مي این منظومھ بھ شیوه

كند  این شرح و وصف كھ زبان حال خود وردزورث است، آن كس را كھ بھ گشت وگذار آغاز مي. كند مي
كند كھ چگونھ  شود و این آدم منزوي تعریف مي كھ قھرمان منظومھ است رھنمون مي» آدمي منزوي«بھ 

بیزار شده، و بھ خلوت و آرامش كوھستان پناه آورده  از تمدن سیر و  ایمان مذھبي خود را از كف داده،
دارد و بر این باور است كھ دانش چیز  مذھب را بھ عنوان تنھا درمان نومیدي عرضھ مي» آواره«. است

» مرشد«آنگاه بھ » آواره«. افزاید خوبي است ولي بھ جاي آنكھ خوشبختي ما را تأمین كند، بر قدرتمان مي
آالیش و كانون  دارد كھ ایمان ساده و بي  شد، نظر خویش را بدین گونھ عرضھ ميآورد و این مر روي مي

دارد تا  تر از كوششي است كھ فیلسوف مبذول مي گرم خانوادگي روستاییاني كھ بر گرد اویند، خردمندانھ
ھر آواره بر زندگي تصنعي ش«. تار و پود استدالل روشنفكرانھ را جانشین خردمندي قرون و اعصار سازد

كند، و  آورد، از بسط آموزش و پرورش ھمگاني جانبداري مي و آثار زیانبار انقالب صنعتي رقت مي
مرشد كھ آخرین كالم با   با وجود این،. دھد نتایج و آثار شكوھمند آن مانند یك پیشگو، خبر مي  دربارة

  .دھد اوست، یك سرود پیروزي براي خدایي شخصي سر مي

طال منتشر   بھ بھاي ھر نسخھ دو لیرة ١٨١۴متي از منزوي، یك قصیده در سال گشت و گذار، قس منظومة
.) بھ چاپ نرسید ١٨۵٠پرلود در آغاز آن بیاید تا سال   اي كھ قرار بود بھ صورت منظومة دیباچھ. (شد

وردزورث از ھمسایگانش، خانوادة كالركسن، تقاضا كرد در فروش آن منظومھ بھ دوستان كویكر خود 
آن دوستاني كھ توانگرند و براي داشتن كتابھاي آموزنده اشتیاقي نشان «خودش   بھ گفتة –ند كمك كن

نویس داد بھ این شرط كھ آن كتاب  وردزورث یك نسخھ از آن منظومھ را نیز بھ چارلزلوید رمان» .دھند مي
انت دادن آن كتاب بھ بھ امانت داده نشود؛ خویش نیز از ام  خریدنش برآید،  بھ ھیچ كس دیگر كھ از عھدة

است زیاد » فقط از اصل اثر«یك بیوه زن ثروتمند كھ پرداختن دو لیره طال را دربھاي كتابي كھ 
  .آن بھ فروش رفتھ بود  فقط سیصد نسخة  ھشت ماه بعد از انتشار منظومھ،. دانست، امتناع ورزید مي
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لرد جفري در شمارة ماه نوامبر . بدشد ھم خوب بود و ھم  اظھارنظرھایي كھ بر این مجموعھ نوشتھ مي
؛ منظومھ  آغاز كرد» .این ھرگز بھ جایي نخواھد رسید«: ادینبره ریویو نظر خود را با جملة مشئوم ١٧١۴

قطعات دلنشین شامل توصیف مناظر «ھزلیت پس از ستودن و تحسین . را محكوم ساخت و ناچیز شمرد
تلقي » اثري مطول كھ با زحمت فراوان تصنیف شده«ر كلي منظومھ را بھ طو  ،»طبیعي و تفكر الھام یافتھ

مزه از  كند تا بدان حد كھ چیزي عاري از روح و بي گیریھا را پیوستھ تكرار مي ھمان نتیجھ«كرد و افزود 
بھ جاي پیشرفت و »  گشت و گذار،  كولریج ھم كھ انتظار شاھكاري را داشت، در منظومة» .آید آب در مي

ولي ھم او، در اثري كھ بعدًا بھ نام . یافت» اطناب، تكرار و چرخش بر گرد یك مطلباعتالي اندیشھ، 
: داشت چنین ستود» متروك  كلبة«ھاي اول و دوم منظومھ را كھ عنوان  گفتگو برگرد میز انتشار داد، كتاب

  . »یكي از زیباترین اشعار زبان انگلیسي«

جود طبیعت گرایانھ را رھا كرده و بھ مفھوم ذھني و اعتقاد بھ وحدت و  وي، وردزورث در این منظومھ،
اما كیتس آن منظومھ را بسیار الھامبخش یافت و وردزورث را در مجموع . تقلیدیتري از خداوند رسیده بود
  .زمانھ نیز نظر كیتس را مقبول یافتھ است. فراتر و واالتر از بایرن شمرد

XIII - ١٨٣۴-  ١٨١۶: ھایگیت  فرزانة  

در آن زمان كھ كولریج چھل و سھ سالھ بھ مرز درھم شكستگي جسمي و مغزي نزدیك   ،١٨١۶در آوریل 
كولریج ھر   در آن ایام،. ھایگیت لندن پاي نھاد  شد، بھ عنوان بیمار بھ مطب دكتر جیمز گیلمن در محلة مي

لریج را چنین وصف ساوذي مقارن ھیمن ایام، كو. كرد اي نزدیك بھ نیم لیتر لودانوم مصرف مي روز پیمانھ
كالبدش خرد و خمیر و خمیده، صورتش گرد و رنگپریده با پوستي سست و آویزان، نفسش كوتاه و : كند مي

تني چند از . توانست لیوان آبي را بھ لبانش برساند بریده، و دستھایش چنان لرزان و مرتعش كھ بزحمت مي
راب رابینسن ھنوز در پیرامونش بودند ولي كولریج مند و وفادار، از جملھ لم، دكوینسي، و ك دوستان عالقھ

شد و  ھاي دوستان تأمین مي دید و زندگیش اغلب از مستمري و عطیھ بندرت ھمسر و فرزندانش را مي
شاید آن پزشك جوان لندني شنیده . گرفت زندگیش در معرض گسیختگي بیشتري قرار مي  بتدریج شیرازة

ادب   كولریج، این مرد درھم شكستھ و تكیده، را واالترین چھرةبود كھ بایرن و والتر سكات ھر دو، 
بھ ھر حال متوجھ شد كھ نجات كولریج فقط در صورتي میسر است كھ تحت . انگلستان شمرده بودند

دكتر گیلمن، با جلب رضایت ھمسر خویش، كولریج را بھ . مراقبت و دلسوزي دائمي پزشكي قرار گیرد
بھ او آرامش بخشید؛ درمانش كرد؛ آسوده خاطرش ساخت؛ شفایش داد؛ و تا  خانة خود آورد؛ غذایش داد؛

  .زمان مرگ او را نزد خویش نگاه داشت

پزشك از وسعت دامنة معلومات و اطالعات بیمارش، از غناي . آور بود بھبود مغز كولریج شگفتي
اش را بر  خانھبخشي و درخشندگي صحبتش چنان دستخوش حیرت شد كھ در  ھاي وي، از فیض اندیشھ

گشود و براي این كسان بود   -شد  كھ ھر روز بر تعداد آنان افزوده مي  - روي محفلي از مردان پیر و جوان 
این صحبتھا بندرت با روشني كامل یا . كرد اي اتفاقي صحبت مي بھ شیوه» بزرگ آسیب دیده  فرشتة«كھ 

و بر مستمعان تأثیري مطبوع برجاي  نظمي منطقي ھمراه بود ولي سرشار از طنز و شوخ طبعي بود
مانده است ھنوز  ھایي از این گفتگوھا كھ تحت عنوان گفتگو برگرد میز انتشار یافتھ و باقي پاره. نھاد مي

یا ما روحي «و » .شود ھر آدم یا پیرو ارسطو یا پیرو افالطون زاده مي«: برخوردار از درخشندگي است
  فناناپذیر داریم 

  ».واقعي ھستیمھر حال حیواناتي 

بتدریج كھ بھ پایان عمرش نزدیك . واالترین و عاقلترین حیوانات باشد  كولریج راضي نبود كھ در زمرة
خواست از این سوداي خویش  و چنانكھ گفتي مي  كرد، شد، آرامش خاطر را در مذھب جستجو مي مي

سمي انگلستان، در آغوش مطمئن باشد، مذھب را بھ صورت اصیلترین وضع موجود آن، یعني كلیساي ر
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و ابراز امیدواري كرد   گرفت، آن را بھ عنوان ستون ثبات و استواري و مدار اخالقي انگلستان انگاشت،
اي تحت عنوان در تأسیس كلیسا و دولت كھ در سال  در رسالھ. كھ آن كلیسا حیات جاودان داشتھ باشد

و چیز الزم و ملزوم براي تأمین وحدت عرضھ انتشار یافت، كولریج این دو نھاد را بھ عنوان د ١٨٣٠
با آزادي سیاسي ) و وردزورث(او . كند بدانسان كھ ھریك دیگري را حمایت و معاضدت مي  كرد،

موجب افزایش تعارض وفاداري » پاپ بازي«با این استدالل كھ رشد   كاتولیكھاي انگلستان مخالف بودند،
  .شود ره انداختن دولت ميپرستي و مذھب و نتیجتًا بھ مخاط بین میھن

از رابرت اوون و  ١٨١٨در سال . كاري طبیعي سالخوردگي بسیار بھره جست كولریج از محافظھ
كرد، ولي در سال  سررابرت پیل در مبارزات آنان براي محدود ساختن بھ كارگیري كودكان پشتیباني مي

ري بر پارلمنت مطرح شده بود با الیحة اصالحي كھ بھ قصد محدود كردن تسلط اعضاي حزب تو ١٨٣١
كولریج كھ بیش از ھر فیلسوف دیگر . مخالفت ورزید، و علیھ الغاي بردگي در جزایر ھند غربي نظر داد

خودش ترجیح   تكامل را مردود شمرد و بھ گفتة  كرد، اندیشھ و نظریة بھ علوم آشنا بود و از آن پشتیباني مي
در فرجام كار، قدرت فھم » .ام باور كنم ان در كتاب مقدس یافتھآفرینش انس  داستاني را كھ دربارة«داد 

شگرف وسیع، پرگنجایش، و دورپرداز وي مقھور و مغلوب رنجوریھاي جسم و ضعف اراده، و دستخوش 
  .ھراسي آمیختھ با كمرویي از پذیرفتن ھرگونھ نوآوري در سیاست و مسایل عقیدتي شد

نصیب  اي تأمین وحدتي سازنده در آثارش ضرورت داشت، بيكولریج از آن پیگیري و استقامتي كھ بر
انتشار یافت، عزم و نیت خود را بھ این صورت اعالم داشتھ  ١٨١٧در بیوگرافیالیتراریا كھ در سال . بود

جمع جامع و   شد، این اثر، اگر نگاشتھ مي. خواھد یك شاھكار ادبي با عنوان كالم معرفت بنگارد بود كھ مي
  آشتي بین علم، فلسفھ، و مذھب بود؛ ولي آنچھ از روح و جسم رنجور و فرسودة  عرضةاوج و   نقطة

ھایي  ھا و تكھ اي درھم و برھم از قطعھ  كولریج در تحقق بخشیدن بھ این نیت حاصل شد چیزي جز مجموعھ
پر «در این زمان مغز كولریج، كھ دكوینسي آن را . نظم نبود كھ بزحمت انشا شده باشد غامض و بي

كرد، بھ  توصیف مي» مغزي كھ تاكنون در آدمیان پدید آمده است… گنجایشترین، زیركترین و نافذترین 
  .ناپذیر كشانیده شده بود بستي درمان بن

میرم اما بدون آنكھ انتظار داشتھ  من دارم مي«. ، كولریج بھ بدرود گفتن با زندگي آغاز كرد١٨٣۴در سال 
  كرد عمرش آن قدر  ھوكر آرزو مي. شوم باشم بتوانم ھرچھ زودتر راحت

من ھم بھ ھمین . بھ پایان برساند» طرز حكومت كلیسایي«بھ دنیا باشد تا بتواند اثر خود را تحت عنوان 
خود را بھ مرحلة   كنم آرزو دارم حیات و نیرویم تا آن اندازه دوام یابد كھ بتوانم تشریح فلسفة نھج اقرار مي
گواه است، آن میل و طرح اساسي و ھمیشھ پایدار در قلب من، این بوده است كھ  زیرا خدا. تكمیل برسانم

ولي مشیت خداوند جز این . نام او را متعالي سازم و بھ بیان دیگر در اصالح بشریت سھمي برعھده گیرم
  .بوده و این مشیت اوست كھ باید تحقق یابد

وردزورث از درگذشت . ي گفتدر شصت و دوسالگي بدرود زندگ ١٨٣۴ژوئیة  ٢۵كولریج در 
بسختي اندوھگین شد؛ و چارلز لم، بھترین دوست » .آورترین آدمي كھ در عمرش شناختھ بود شگفت«

  ».روح بزرگ و، ارجمند او ھمیشھ در كنار من است«كولریج، نیز گفت 

XIV- در حاشیھ  

اش بعد از سال  ر عمدهیكي از آن روانھاي حساس و پرشور متعددي است كھ آثا) ١٨٣۴-١٧٧۵(چارلز لم 
شاعران «با زندگي   شود ولي در عین حال كسي است كھ در دوران مورد گفتگوي ما، گر مي جلوه ١٨١۵
آن دو از . شد لم نزدیكترین دوست كولریج در لندن محسوب مي. با صمیمتي فراوان در آمیختھ» دریاچھ

در آن مدرسھ، لكنت زبان درمان ناپذیر لم . دوران مدرسھ در كرایست ھاسپیتال یكدیگر را شناختھ بودند
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در چھاردھسالگي مدرسھ را ترك گفت . موجب شد كھ وي نتواند بھ افتخارات و توفیقات تحصیلي نایل شود
در ھفدھسالگي بھ سمت حسابدار بھ استخدام ادارة . معاش خویش را تأمین كند  تا بھ كار بپردازد و ھزینة

  .ھسالگي كھ بھ بازنشستگي رسید، در ھمان جا بھ كارخود ادامھ دادامور ھند شرقي درآمد و تا پنجا

وي نوعي بیماري رواني را بھ ارث برده بود؛ مدت شش ھفتھ در یك آسایشگاه بیماران رواني گذرانید 
ھاي جنون ادواري،  در یكي از دوره) ١٨۴٧-١٧۶۴(خواھرش مري ان  ١٧٩۶در سال ). ١٧٩۶-١٧٩۵(

مري در چند نوبت عارضة جنون ادواري در آسایشگاه محبوس شد و . كشتمادرشان را بھ دست خود 
مند نبود، خواھرش را نزد خود نگاه  ولي، اغلب اوقات لم، كھ بھ ازدواج عالقھ  تحت مراقبت قرار گرفت،

زماني حال مري آن اندازه بھبودي یافت كھ توانست . داشت و این كار تا زماني كھ زنده بود ادامھ یافت مي
نظیري كھ چارلز فراھم آورد  اثر بي. ھمكاري كند) ١٨٠٧(بردارش در نگارش داستانھایي از شكسپیر  با

ایلیا نام مستعاري بود كھ . بتدریج انتشار یافت ١٨٢۵تا  ١٨٢٠ھاي ایلیا نام داشت كھ ظرف سالھاي  رسالھ
رش دلپذیر، فروتني و نگا  شیوة. چارلز لم در نگارش این رشتھ از رساالت براي خویش برگزیده بود

ھاي ادب  ترین چھره داشتني خورد، یكي از دوست ھنرمندي كھ در پرداختن این رساالت بھ چشم مي
  .سازد انگلستان را در دوراني كھ از این بابت چندان فیاض نبوده است بر ما متجلي مي

ست خواھر آرامش فاجعة كشتھ شدن مادر بھ د  ، درحالي كھ چارلز لم ھنوز از ضربة١٧٩٧در ژوئن 
دعوتي را از كولریج پذیرفت تا بھ دیداري در نذرستووي برود، بھ خاطر لكنت زباني كھ . نیافتھ بود

گرفت بندرت جرأت  قرار مي –وردزورث و كولریج  –گرفتارش بود، آن زمان كھ درحضور دو شاعر 
پنج . نمودند بیان بیرقیب ميیافت، آن ھم در حضور دو نفري كھ در رواني گفتار و سالست  سخن گفتن مي

او ما را بھ نیكوترین شیوة «. سال بعد او و خواھرش بھ دیدار خانواده كولریج در گرتاھال رفتند
با آنكھ چارلز لم خودش تا پایان كار آدمي شكاك باقي ماند، ھرگز نگذاشت » .نوازي پذیرا شد مھمان

در دوستي و تحسیني كھ در دلش نسبت بھ او احساس انحرافھا و از شاخھ بھ شاخھ پریدنھا مذھبي كولریج، 
رغم ھمة موجبات سرخوردگي، تا آخرین روز دوست باوفا و ستایشگر  علي  كرد خللي وارد آورد و، مي

  .كولریج باقي ماند

-١٧٧٨(در لندن، تمثالي ظریف از چارلز لم در كنار دوستش ویلیام ھزلیت » ھا گالري ملي چھره«در 
وي در . ترین منتقدان ادبي آن زمان بود ترین و صریح اللھجھ ھزلیت یكي از سرزنده. ودش دیده مي) ١٨٣٠
در دیدار بار دوم، وردزورث نیز بھ آنان . در گرتاھال با كولریج دیدار كرد ١٨٠٣و بار دیگر در  ١٧٩٨

كر شد، مقارن بھ طوري كھ ذ. پیوست و سھ نفري بر آن شدند كھ مسلم دارند آیا خداوند وجود دارد یا خیر
این احوال، ویلیام پیلي وجود خداوند را اثبات كرده بود و اساس استداللش در اثبات وجود خداوند بر این 

ھزلیت برضد این نحوة استدالل برخاست؛ . نكتھ استوار بود كھ ھر مصنوعي باید صانعي داشتھ باشد
بھ عنوان وجود خارجي و در وراي  وردزورث طریق میاني را برگزید و خداوند را تأیید كرد، اما نھ

كند؛ بلكھ او خدا را چون حیات و  كائنات، كھ آنچھ را در جھان آفرینش ھست از المكان ھدایت و اداره مي
ھزلیت خشم ھمسایگان را برانگیخت، زیرا درصدد اغواي یك دختر   در آن دیدار،. انگاشت ذھن كائنات مي

بدتر بیمناك بود بھ گراسمیر گریخت و در آنجا وردزورث براي  چون از توقیف و كیفري. اي برآمد مدرسھ
دلیجان را بپردازد و خود را بھ لندن   آن شب او را در منزلش جاي داد و روز بعد پولي بھ او داد تا كرایة

  .برساند

وقتي وردزورث و كولریج از انقالب فرانسھ روي گردان شدند و در اشعار پرشور و حرارت خود ناپلئون 
ا در معرض نكوھش قرار دادند، ھزلیت آن دو را بھ خاطر تغییر مسلك بھ باد سرزنش گرفت و خود ر

 ١٨٣٠تا  ١٨٢٨دست بھ كار نگارش اثري بھ نام زندگي ناپلئون بوناپارت شد و آن را در چھار جلد از 
. كند خویش ترسیم ميدر این كتاب، نویسنده ناپلئون را از دیدگاه خود و براساس نقطھ نظرھاي . انتشار داد

ھزلیت با ایراد سخنرانیھایي دربارة درام دوران الیزابت اول بھ عنوان یك منتقد، شھرتي بھ   ،١٨٢٠تا سال 
ھاي ادبي معاصر خود را  كھ در آن چھره) ١٨٢۵(ھم رسانده بود و ھمچنین با نگارش رمان روح عصر 

  بھ 

pymansetareh@yahoo.com



  .آمد ادبیات، چندان خوشش نميدر » مكتب روستایي«آمیختھ بھ ھجو ھزلیت نسبت بھ 

داشت، زیرا دكوینسي  را بیشتر دوست مي) ١٨۵٩-١٧٨۵(ما، تامس دكوینسي   شاعر سالخوردة  كولریج،
شد و كسي بود كھ با  اي محسوب مي تامس خود درحد خویش نابغھ. ایستاد یك دم از تحسین وي باز نمي

او كھ . دستخوش وحشت ساخت ١٨٢١در سال  انتشار اعترافات یك تریاك خور انگلیسي، انگلستان را
چون كودكي اعجوبھ توجھ ھمگان را بھ خود معطوف ساختھ بود، در پانزدھسالگي زبان كالسیك یوناني 

گریخت بدین عذر كھ درس آنجا  كرد، و از مدرسھ و سپس از دانشگاه آكسفرد مي را با سالست صحبت مي
با این ھمھ، وي بدون شك از سادگي بدون تظاھر  .كندتر از آن است كھ شوق وي را سیراب سازد

اي براي وردزورث نوشت كھ  چنان نامھ ١٨٠٣در مھ . ھاي غنایي وردزورث دچار حیرت شده بود چكامھ
  :شاعر منزوي را از لذت سرمست ساخت

ھاي غنایي را  برم ھركس چكامھ اي ندارم جز آنكھ گمان مي من در تمناي دست دوستي تو، ھیچ انگیزه
آنچھ شادي و لذت از خواندن آثار ھشت یا نھ . وانده و احساس كرده باشد، ھمین حال مرا خواھد داشتخ

ام نصیبم شده است بھ پاي آن حظ و مسرتي  شاعر دیگر كھ از زمان پیدایش جھان تاكنون بدان دست یافتھ
شھ با مناظر فریباي نام تو در نظر من ھمی. رسد كھ این دو مجلد شعر جادویي بھ من بخشوده است نمي

توانم براي وابستگي بھ انجمني كھ تو بدان تعلق داري داشتھ باشم،  من چھ ادعایي مي… طبیعت ھمراھست
  درخشد؟ انجمني كھ از نبوغي چنین سركش و متعالي مي

افزاید كھ وردزورث ھرگز كسي دیگر را نخواھد یافت كھ  دكوینسي در قسمتي دیگر از ھمین نامھ، مي
حتي جانش را فدا سازد تا فرصتي نصیبش شود كھ شادماني و خوشدلي تو را … اندازه آماده باشداین «

  ».افزایش دھد

دوستي من در «: اش چنین نوشت او در نامھ. پاسخ وردزورث بھ این نامھ سرمشقي از تعلیم مھرآمیز بود
یك … آید ھیچ كس برنمي  عھدةاي است كھ اعطایش از  اختیار من نیست تا بھ كسي نثار كنم، این ھدیھ

اگر گذشت زمان . شود دوستي سالم و ثمربخش با گذشت زمان ودر تحت مقتضیات و شرایطي حاصل مي
شود و اگر ھم چنین امكاني مساعدت  این دوستي نظیر یك گل وحشي شكوفا مي  و شرایط مساعد باشد،

وردزورث درصدد برآمد آن جوان  آنگاه. »كاري بیھوده است  نكند، در جستجوي این دوستي بودن،
دست و پاترین  من تنبلترین و بي«: نگاري مرتب منصرف سازد ھواخواه خویش را از ادامة یك نامھ

مسلمًا از دیدار شما در گراسمیر بسیار محظوظ «اما در ھمان حال افزود » .نویسان در این دنیا ھستم نامھ
  ».خواھم شد

سھ سال درنگ كرد و سپس دعوت براي دیدار   و حرارت، دكوینسي با وجود آن ھمھ ابراز شوق
وردزورث افتاد، پاي طلبش سست شد و   آنگاه، زماني كھ از دور چشمش بھ كلبة. وردزورث را پذیرفت

  در خود آن شھامت را براي دیدار نیافت 

. بازگشت كسب فیض نشناختھ باشد، روي برگرداند و  رم نزدیك شده بود، چون آدمي كھ خود را شایستة
در بریستول بھ كولریج پیشنھاد كرد كھ زن و فرزندان او را تا كسیك ھمراھي  ١٨٠٧ولي در اواخر سال 

درنگ كرد و دكوینسي نیز » كبوتر  كلبة«كولریج پذیرفت، و در بین راه خانم كولریج چند روزي در . كند
ھمچنانكھ چندي بعد از آن،   دید،» رروشن و آشكا«با او ماند؛ و در اینجا بود كھ سرانجام وردزورث را 

نظیر برق از صاعقھ، مردي بلند باال را دیدم كھ در برابرم ظاھر شد، «. براونینگ باشلي روبھ رو شد
  ».اي مرا خوشامد گفت ترین شیوه دستش را دراز كرد، بھ سالمم پاسخ داد، و با صمیمانھ

XV- ١٨۴٣- ١٨٠٣: ساوذي  
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گرچھ . در لندن، ساوذي با جدیت ھرچھ تمامتر بھ نگارش مشغول بود مقارن این احوال، در گرتاھال و
توانست وسیلة امرار معاش ادیث و پنج دخترش را كھ بین سالھاي  دراین موقع منبع الھامي نداشت، اما مي

در دھسالگي چشم از  ١٨١۶از او یافتھ بود، و ھمچنین پسر بسیار عزیزي را كھ در سال  ١٨١٢تا  ١٨٠۴
پس از سفر كولریج بھ مالت، ساوذي سرپرستي ھمسر و فرزندان او را . بست، فراھم سازدجھان فرو 

وقتي . آورد شد و بھ سویش روي مي حتي وردزورث نیز گاه بھ گاه بھ كمك او نیازمند مي. برعھده گرفت
یر در دریا غرق شد، خبر آن فاجعھ چنان دوستان ما را در گراسم ١٨٠۵جان، برادر ویلیام، در سال 

دستخوش غم و اندوه ساخت كھ وردزورث بھ ناچار پیامي براي ساوذي فرستاد تا بھ نزد آنان بشتابد و 
آن چنان مھربان و نرمخو «ساوذي آمد و بھ نوشتھ داروثي . داروثي و مري را تسلي دھد و تسكین بخشد

بھ ھمان خاطر ھم گمان  او نیز در غم ما شریك شد و گریست و. اختیار مھرش را بر دل گرفتم بود كھ بي
  ».برم ھمیشھ باید او را دوست بدارم مي

ھایي سرود كھ ھریك جز  خودبیني موجب شد كھ ساوذي چند صباحي بھ راه خطا برود؛ پیاپي حماسھ
. از آن پس بھ نثر روي آورد و در این میدان نصیب نیكوتري یافت. اي بود زمانھ خود حماسھ. شكستي نبود

بھ قلم دون مانوئل آلوارز اسپریلال منتشر ساخت و از   :ھایي از انگلستان بھ نام نامھاثري  ١٨٠٧در سال 
ھاي  دھان این اسپانیولي خیالي، روش بھ كارگیري كودكان و سایر شرایط ناگوار مستولي بر كارخانھ

  :ھا چنین آمده است در قسمتي از این نامھ. انگلستان را بھ سختي مورد نكوھش قرار داد

كھ از … آیند تفحص كنم و دریافتم برآمدم دربارة اخالق مردمي كھ با چنین شیوة بیرحمانھ بار مي درصدد
وار انباشتن چنین شمار زیادي از مرد و زن، آن ھم مردان و زناني كھ بھ ھیچ روي در اصول  اثر گلھ

نگاه داشتن انسانھا در اند كھ از  اند، آنان چنان ھرزه و فاسد شده نخستین اخالق و مذھب آموزشي نیافتھ
مردان دستخوش مستي و میخوارگي و زنان . شود محیطي متأثر از این شرایط ناگوار، بناگریز حاصل مي

  بندوباري گرفتار بي

رفت، آنان مسرفتر و الابالیتر از آن بودند كھ سھمي از  و ھرزگي بودند؛ ھرقدر ھم كھ دستمزدشان باال مي
؛ ضمنًا دریافتم كھ گرچھ شوراي بخش مسئولیت آن  خویش كنار بگذارند آن دستمزد را براي روز مباداي

را نداشت كھ از این عده چون كودكاني سرپرستي و مراقبت كند، ولي بھ ھر حال مسئول آن بود كھ از آنان 
زندگي است و ھمچنین در مقابل از كار افتادگي   در برابر ابتالي بھ بیماریھایي كھ نتیجة قھري آن شیوة

  .حمایت كند  ودرس یا كھولت،ز

در بازرگاني، حتي بیشتر از دوران «: استنتاج این اسپانیولي اشرافزاده از اقتصاد انگلستان نیز چنین بود
آورند كھ بدون كمترین احساس تأسف و  جنگ، ھم انسان و ھم حیوان را صرفًا چون ماشیني بھ حساب مي

  ».شوند پشیماني قرباني مي

تواند زندگي خود را از راه قلم تأمین كند چھ رسد بھ آنكھ تكفل بستگانش  ریافت كھ نميساوذي خیلي زود د
این . تر در پیش گیرد كارانھ اي محافظھ دار شود، مگر آنكھ شیوه خصوص در زمان جنگ، عھده را نیز، بھ

درحقش   لیره، ١۶٠یك مستمري سالیانھ بھ مبلغ  ١٨٠٧تغییر روش ساوذي موجب شد كھ دولت از سال 
برقرار سازد و ضمنًا از او دعوت بھ عمل آمد تا براي مجلة كوارترلي ریویو وابستھ بھ حزب توري مرتبًا 

، با انتشار اثري بھ نام زندگي نلسن منزلت اجتماعي خویش را ھم بھ ١٨١٣در سال . مقاالتي تھیھ كند
روایتي روشن و با روح براساس  این اثر،. پرست باال برد عنوان یك نویسنده و ھم بھ عنوان یك میھن

  مرسوم در قرن ھجدھم بود كھ ساده،  تحقیقات و تفحصات پیگیر و آمیختھ با رنج فراوان و با نثري بھ شیوة
آمیزي كھ نویسنده نسبت بھ قھرمان اثر  رغم حب تعصب روشن و روان نگاشتھ شده بود و خواننده را، علي

در این كتاب، دلدادگي و شیفتگي نلسن . راند یان كتاب بھ پیش ميو میھن وي دارد، بآساني و آرامي تا پا
  .شود نسبت بھ اما ھمیلتن بھ جاي آنكھ یك دھھ طول بكشد، در یك بند بھ ایجاز برگزار مي
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بایرن، شلي و ھزلیت از اینكھ وي با آن عمل، شأن و   الشعرایي انگلستان را پذیرفت، وقتي ساوذي مقام ملك
الشعرایي از آن زمان كھ  مقام ملك. ي را پایین آورده بود شدیدًا ابراز تأسف كردندحیثیت شعر و شاعر
. آن را بھ ھنري پاي تفویض كرده بود، شأن وحشمت خود را از دست داده بود ١٧٩٠ویلیام پیت در سال 
آن درگذشت، دولت آن مقام را بھ والتر سكات اعطا كرد، ولي وي از پذیرفتن  ١٨١٣وقتي پاي در سال 

كشد و براي تصدي آن مقام  سرباز زد و ساوذي را بھ عنوان كسي كھ در كار شاعري زحمت بسیار مي
اش بھ  ساوذي آن مقام را پذیرفت و بھ عنوان پاداش، مستمري سالیانھ. استحقاق بیشتري دارد معرفي كرد

شد با بزرگواري و  ب ميبایست بھ آن مقام منصو وردزورث كھ قاعدتًا مي. لیره در سال افزایش یافت ٣٠٠
  ».ساوذي دنیاي كوچكي دارد كھ بھ كوشش پیگیر وي وابستھ است«: استغناي طبع چنین گفت

خوش سیماترین شاعر «: او را در ھلندھاوس دید، از وي بھ نیكویي یاد كرد ١٨١٣آنكھ در ماه سپتامبر 
اگر من ھم سرو گردن و «ن گفت وي چنی  و بھ تامس مور دربارة» .ام رامشگري كھ در این سالیان دیده

او مسلمًا آدمي جذاب و . نوشتم او را مي  اختیار ھمان معاشقات زنانة داشتم بي ھاي آن شاعر را مي شانھ
نثرش درحد كمال … رفتارش با لطف و اعتدال قرین است… گیراست و از استعداد نصیبي دارد

ند دارندگان زر و زور قرار گیرد، موجب شد كھ پردة ساوذي براي آنكھ خوشای اما اشتیاق بي» .نماید مي
اي كھ در این رھگذر بر ساوذي  ترین ضربھ سخت. با وي علنًا از درخصومت درآید ١٨١٨بایرن در سال 

دستنویس یك درام ابتدایي با مضموني   وارد آمد دست یافتن گروھي از عصیانگران عالم ادب بھ نسخة
این درام را كھ ). ١٨١٧(انتشار دادند ] اي افشاگرانھ[وجد و مسرت رادیكال از ساوذي بود كھ آن را با 

  .سروده ولي آن را بھ چاپ نرسانده بود ١٧٩۴نام داشت، ساوذي در  تایلروات 

این ھمسر تا آن زمان دو سھ . اش پناھنده شد كتابخانھساوذي در گوشة گرتاھال خلوت گزید و بھ ھمسر و 
مشاعرش را از دست  ١٨٣۴از دست دادن سالمت رواني نزدیك شده بود؛ تا آنكھ در سال   بار بھ مرحلة

دست از نبرد زندگي شست و آنگاه، با  ١٨۴٣خود ساوذي نیز در سال . جان سپرد ١٨٣٧داد و در سال 
لك الشعرایي انگلستان بھ وردزورث تفویض گردید؛ در این میان فقط موافقت جامعة شاعران، عنوان م

  .خودش نسبت بھ این اقدام معترض بود

XVI- ١٨۵٠-١٨١۵: آخرین فریاد وردزورث  

بھ  ١٨٠٧شعر بھ جواني و جوانان تعلق دارد، و وردزورث كھ سال عمرش بھ ھشتاد رسید، در حدود سال 
در . گذشت وھفت بھار از عمرش مي عنوان یك شاعر فراموش شده بود؛ در حالي كھ در آن زمان فقط سي

آخرین   ت نغمةدر آن زمان كھ والتر سكا. گوزن سفید رایلستن را تصنیف كرده بود این ھنگام منظومة
انتشار داده بود، وردزورث بر سبك روان و سلیس وي غبطھ برد، و  ١٨٠۵گرد را در سال  خنیاگر دوره

جنگھاي   داستاني دربارة  خویش مدد جست و یك چكامة» نغمة«سكات در سرودن   از وزن مورد استفادة
تقریبًا ھمة افراد یك . یف كردالیزابت اول تصن  مذھبي شمال انگلستان در سال دوازدھم سلطنت ملكة

امیلي، خواھر آن پسران، كھ تنھا . در یكي از این مبارزات جان سپردند –پدر و ھشت پسرش  –خانواده 
آمد تا او را  یك گوزن سفید ھر روز مي. عمرش را بھ سوگواري سر كرد  بقیة  خانواده بود،  فرد باقي ماندة

كلیساي   ز یكشنبھ وي از آرامگاه جوانترین برادران در باغچةدلداري دھد و امیلي را در دیدارھاي رو
  وقتي ھم كھ امیلي درگذشت، گوزن سفید آن سفرھاي . كرد بولتن ھمراھي مي

آرامید تا آن لحظھ كھ مراسم دعا و نماز  گرفت و در كنار آرامگاه امیلي مي تا بولتن بھ تنھایي در پیش مي
گذشت و  بھ آرامي از میان جنگل و از رودخانھ مي  خاست، آنگاه برمي رسید؛ یكشنبھ در كلیسا بھ پایان مي

اي دلكش است كھ با لطافت و خوش آھنگي فراوان  این، افسانھ. گشت بھ كنام خویش در رایلستن باز مي
  .سروده شده است
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گذشتھ از چند غزل كھ با كمترین . ھنر وي بود آخرین پیروزي وردزورث در عرصة   این منظومھ،
درحالي كھ از نظر بدني . شعر دیگر فعالیتي از وي ظاھر نشد  در پھنة  كرد، نگیزش در ذھنش تراوش ميا

نمود كھ پیوستھ  بلند باال و موقر و باشكوه مي  پنجاھسالھ بود، سراپایش انساني حكیم و فرزانھ،  و ظاھري،
موھایش كھ كم . پوشید ني ميبی اي گرم براي محفوظ داشتن خویش در برابر سرماي غیرقابل پیش جامھ

 –سرش بھ طرف پایین خم بود و چشمانش حالتي فكور و نافذ داشت . نمود پشت، و اغلب شانھ نخورده مي
گویي زندگي شلي و بایرن را از دورة كودكي تا سرمستي جواني و افتخار و سپس مرگ شاھد بود و اینك 

ھاي  كھ بنایي برجاي خواھد نھاد كھ از مدینھ برد؛ و اطمینان داشت در انتظار نوبت خویش بھ سر مي
  .تر خواھد بود دار، بسي جاودانھ پردازیھاي كنایھ پرشور و حرارت و قافیھ  فاضلة

وردزورث از برخي كاستیھاي اخالقي نیز بر كنار نبود، زیرا خودستایي و خودبیني زیاد باید تا آدم براي 
رین معبودش بود و وردزورث گاھي جرأت آن را میلتن بزرگت«: ھزلیت نوشت. بشریت موعظھ كند

شد، از  ناپذیر خشنود مي مندان بھ نحوي اجتناب از ستایش عالقھ» .یافت تا خودش را با وي مقایسھ كند مي
بسیار دوست داشت كھ اشعارش را . انتقاد و عیبجویي بیزار بود چون در نظرش نشاني از ناسپاسي بود

  آمیز، بھ دیدار او رفتھ بود با لحني شیطنت ١٨٣٣واند؛ و امرسن كھ درسال مندان بخ براي دوستان و عالقھ
ھاي  بریكي از مجموعھ ١٨١۵سازد، ولي وردزورث در پیشگفتاري كھ در سال  این نكتھ را خاطرنشان مي

اشعارش نوشت متذكر شد كھ اشعارش بدان منظور تصنیف شده است كھ با صداي بلند خوانده شود؛ و در 
سان یك قطعھ موسیقي است و یك شعر غنایي شایستگي آن را  ن اشعار عالوه بر دارابودن معني، بھواقع ای

  .دارد تا ھمراه چنگي خوانده شود

این مزیتي و شاید ھم اقتضاي دوران   -آورد  كاري روي مي شد بھ محافظھ ھرچھ بر سال عمرش افزوده مي
پي نبردند ممكن است از آن رو بوده باشد كھ در دوران  و اگر بایرن و شلي بھ این نكتھ –سالخوردگي بود 

زوال و فساد انقالب فرانسھ از تأسیس تا انحالل بھ . شور و جنون زودرس جواني خود از دنیا رفتند
رسد كھ بیرحمي و ددخویي  اي بخشید تا جانب احتیاط را رعایت كند؛ و چنین بھ نظر مي وردزورث بھانھ

كارخانھ بھ جاي مالكان » كارگران«كند كھ با جایگزین شدن  او را توجیھ مي انقالب صنعتي، این احساس
و بعد از آن،  ١٨٠۵در سال . پا و استوار چیزي سالم و گوارا و زیبا از انگلستان رخت بربستھ است خرده

» مالكانھ  بھرة«وردزورث مالك چند قطعھ ملك كوچك شده بود؛ و بھ عنوان یك مالك خرده پا، طبعًا از 
  پشتیباني 

وي قسمتي از این امالك را خود  –شمرد  كرد و آن را عامل استواري نظم اقتصادي و ثبات اجتماعي مي
اي  طلبي بھ عنوان اینكھ نقشھ از این رو با نھضت اصالح. خریده بود و بقیھ را بھ عنوان ھدیھ پذیرفتھ بود

نتیجھ از كارگر ارزانتر با نصیب شوند، از طرف صاحبان صنایع است تا بھاي غلھ را كاھش دھند و در 
عملي » قوانین غلھ«خویش را از طریق مردود شناختن   خواستند نقشة صاحبان صنایع مي. مخالفت ورزید

شد؛ قوانیني  ھاي سنگین، ورود غلة خارجي را مانع مي قوانیني كھ بھ موجب آن، با وضع تعرفھ –سازند 
  .نمود بھ سود صاحبان صنایع بود و حافظ منافع آنان مي  شد، زعم وردزورث اگر ملغا مي  كھ بھ

شد، در این موقع، فردگرایي آزاد  ستایندگان ویلیام گادوین محسوب مي  كسي كھ در طول سالھا، در زمرة
توانند بھ بقاي خود ادامھ دھند كھ  شمرد، با این استدالل كھ افراد فقط در صورتي مي گادوین را مردود مي

پس از سال . دستھ جمعي بھ سر برند كھ با احترام بھ سنت، مالكیت و قانون توأم باشددر یك وحدتي 
دولت پشتیباني كرد و، بدین ترتیب، داغ ارتداد از اھداف   ، از جملگي اقدامات بازدارندة١٨١۵

ولي وردزورث بر نظرھاي خویش، ھمچنان استوار ماند و با تشخیص . اش خورد آزادیخواھي بر پیشاني
دنیا با این گمان كھ باید «: داد شمرد، بھ مخالفان چنین پاسخ مي ، كھ بھ اقتضاي سالخوردگي صواب ميخود

جوییھاي سیاسي آسوده  از شر مصیبتھایش بھ مدد تغییرات سیاسي، درمانھاي سیاسي و طرحھا و چاره
و فقر و ذلت  شود، دستخوش جنون گشتھ است، در حالي كھ مصیبتھاي بزرگ، از جملھ تمدن، اسارت،

  ».تواند آن مصیبتھا را از بین ببرد چیز جز تقوا و مذھب نمي عمیقًا در قلب آدمیان جایگزین شده و ھیچ
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سان بود كھ وي بھ مردم انگلستان روي آورد و از آنان خواست از كلیساي رسمي كشور پشتیباني  بدین
در چھل و ھفت غزل بھ » زلیات كلیسایيغ«اي بھ نام  او قسمتي از تاریخ انگلستان را در مجموعھ. كنند

آورد و گاھي از  این غزلھا قھرمانان فراموش شدة تاریخ انگلستان را بھ خاطر مي) ١٨٢١. (شعر درآورد
گفت  وردزورث مي«ھنري كراب رابینسن   برحسب گفتة. دارد فرط زیبایي و جالل ما را بھ شگفتي وا مي

وردزورث در . د تا از كلیساي رسمي انگلستان دفاع كنداگر ضرورت باشد حاضر است خونش ریختھ شو
آوردند كھ وي در زمان پیشین اعتراف كرده بود كھ بھ یاد  بینان بھ یادش مي ھمان حال از اینكھ خرده

گونھ تشویشي بھ خاطر راه  آورد چھ موقع پایش بھ یك كلیسا در كشور خودش رسیده باشد، ھیچ نمي
  ».داد نمي

طلبي وردزورث از مذھب زماني پیش آمده باشد كھ دنیاي  جویي و آرامش   نیست كھ تسلياي در دست  قرینھ
داروثي بھ درد سنگ كلیھ مبتال گشت  ١٨٢٩در سال . محبت در پیرامونش شروع بھ فروریختن كرده باشد

  ةتشدید این درد بتدریج موجب آن شد كھ سلسل. كھ براي ھمیشھ جسم و روحش را دستخوش ناتواني ساخت
توانست راه برود و  كارش بھ جایي رسید كھ دیگر نمي ١٨٣۵اعصابش دستخوش اختالل شود؛ و در سال 

  اش نیز رو بھ ضعف گذاشت تا  حافظھ. بر روي پاھایش بایستد

بعد از آن، تا بیست سال، داروثي بھ صورت موجودي از . توانست با صداي بلند بخواند برادرش را نیز مي
پیوستھ خاموش روي صندلي . داد سروصدا سالمت رواني خود را از دست مي مد كھ بيپاي درافتاده درآ
سرا   ،١٨٣۵در سال . برد نشست و با شكیبایي در انتظار فرارسیدن مرگ بھ سر مي كنار بخاري مي

. ھاچینسن درگذشت و وردزورث با مري ھمسرش تنھا ماند تا از داروثي و فرزندان خویش نگھداري كند
، وردزورث ھنوز از قدرت بدني كافي برخوردار بود تا بتواند ھمراه رابینسن، دوستي كھ ١٨٣٧در سال 

در پاریس باردیگر . ماھھ در فرانسھ و ایتالیا دست یازد جا در كنارش بود، بھ یك سفر شش ھمیشھ و در ھمھ
رخوردار بود دیدار اي ب با آنت والون و دخترش كارولین كھ در آن موقع از داشتن ھمسر و زندگي آسوده

  .كرد

كلیساي گراسمیر در بین ھمسایگانش بھ   بدرود حیات گفت و درباغچة ١٨۵٠آوریل  ٢٣وردزورث در 
داروثي تا پنجسال بعد از برادرش نیز دوام آورد و در این مدت، مري با شكیبایي و . خاك سپرده شد

مري نیز در . بینایي خویش را از دست داده بوددلسوزي از او مراقبت كرد در حالي كھ خودش نیز تقریبًا 
در ھشتادونھ سالگي درگذشت، در حالي كھ یك زندگي طوالني و پر وظیفھ را با وفاداري  ١٨۵٩سال 

پشت سرنھاده بود، در وردزورث بایست چیزي واالتر از شعرش وجود داشتھ باشد كھ توانستھ بود عشق و 
آن دو زن و ھمگنانشان در ھزاران ھزار خانھ، باید بھ . ش جلب كندمحبت پایدار این زنان را نسبت بھ خوی

  .عنوان بخشي از سیماي انگلستان، ھمیشھ بھ یاد آورده شوند

   فصل بیست و دوم

  

  شاعران عصیانگر 

١٨٢- ١٧٨٨۴  

I  - ١٨٠٩- ١٠۶۶: تباري نھ چندان درخشان  
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براي آنكھ بایرن را بفھمیم و بشناسیم باید با احاطھ و وقوف كامل تاریخ و منش نیاكاني را كھ خون آنان 
بخشي از این خون، نظیر نامش، ممكن است از فرانسھ . جوشید دریابیم اي در رگھاي وي مي چون تبي نوبھ

خود بایرن . در تاریخ ثبت گشتھ است) Biron(نفر با نام خانوادگي بیرون  جایي كھ نام چندین  - آمده باشد 
از یكي از اجداد فرضیش بھ نام رادولفوس دو ) ٣۶قطعة دھم، بیت (با سرفرازي در منظومة دون ژوان 

 در قرن دوازدھم بورنھا بھ نام بایرنھا. برد كھ بھ ھمراه ویلیام فاتح بھ انگلستان آمده بود بورن نام مي
بھ نام سرجان بایرن در خدمت بھ ھنري ھشتم چنان توفیق یافت كھ،   یكي از این سرشناسان،. خوانده شدند

ھا و دیرھا در سراسر انگلستان، پادشاه در برابر دریافت مبلغي صوري، یك  پس از انحالل صومعھ
دیر و « - ل ساخت و زمینھاي آن را بھ وي منتق) بنا گذارده شده بود ١١٧٠كھ در حدود سال (صومعھ 
اعقاب بایرنھا كھ بھ مقام باروني » .كھ در قلمرو والیت ما ناتینگم واقع است… پیشین نیوستد   صومعة

تاریخ انگلستان بازي كردند؛ از پادشاھان استوارت   ارتقا یافتھ بودند از آن پس نقشھاي ناچیزي در صحنة
و آن زمان : رفتند؛ امالك نیوستد ابي را از دست دادندپشتیباني بھ عمل آوردند؛ ھمراه چارلز دوم بھ تبعید 

  .كھ بار دیگر نظام سلطنتي در كشور استقرار یافت، آن را باز بھ چنگ آوردند

  پروا بود كھ  ، مردي خوش سیما و بي)١٧٩٨-١٧٢٢(عموي بزرگ شاعر بھ نام ویلیام، پنجمین لرد بایرن 

قسمت اعظم ثروت خویش را بر باد داد، یكي از این شخص . اشتھار یافت» لرد شریر«شد، بھ  مي
بھ اتھام . اي بھ قتل رسانید مقدمھ در اطاق تاریك میخانھ بستگانش بھ نام ویلیام چاورث را در دوئلي بي

: و چنین رأي داد) ١٧۶۵(جنایت بھ زندان برج لندن فرستاده شد، مجلس لردان او را بھ محاكمھ كشانید 
از آن پس » شود بلكھ بھ خاطر ارتكاب قتل غیر عمد تقصیر كار است تھ نمياز بابت جنایت مقصر شناخ«

آور بھ سر  اي از نیوستد ابي در امالك موروثي پناھنده شد و تا زمان مرگش در انزوایي دلتنگي در گوشھ
  .آورد

دستخوش : نیروي دریایي بھ خدمت آغاز كرد  با سمت افسر جزء  ،)١٧٨۶- ١٧٢٣(برادرش جان بایرن 
و داستان آن كشتي شكستگي را در اثري بھ نام روایت انتشار داد و از ھمین روایت   تي شكستگي شد،كش

ژوان  زنده و مؤثر از كشتي شكستگي در دون  اش، شاعر معروف، الھام پذیرفت و یك صحنة بود كھ نوه
اي در  رانجام در خانھس. اقیانوسھا پیمود  جان در سمت ناخداي كشتي دولفین دور زمین را بر پھنة. آفرید

معروف شد زیرا در ھر یك از بنادر » دریانورد عاشق پیشھ«غرب انگلستان مأوا گزید و در آنجا بھ نام 
  .اي در كنار گرفتھ بود مسیر سفرش ھمسري را اختیار كرده یا معشوقھ

سالة و پنج  كھ پدر شاعر ماست، در دوران سي  ،)١٧٩١- ١٧۵۶(مھترین پسرش، ناخدا جان بایرن 
پس از آنكھ چند صباحي در . معروف شد» جك دیوانھ«اي شیطنت انباشت كھ بھ لقب  زندگیش بھ اندازه

ھایش را  مستعمرات امریكایي انگلستان خدمت كرد، مدتي را در لندن گذرانید در حالي كھ معشوقھ
خود برداشت و  ، مارشنس آوكرمارذن را ھمراه١٧٧٨در سال . داشت وامھاي او را مستھلك سازند وامي

ماركوئس، شوھر این زن او را طالق داد و ناخدا بایرن با او ازدواج، و از . راه گریز در پیش گرفت
این زن براي جان سھ فرزند بھ بار آورد و از این سھ فرزند، یكي بھ نام اوگاستالي، . ثروتش استفاده كرد

  .ناخواھري شاعر بود كھ زماني ھم در سلك معشوقگانش درآمد

پروایي و جذابیتي داشت،  یك سال بعد، جان كھ ھنوز بي. ، لیدي كرمارزن بدرود حیات گفت١٧٨۴در سال 
. لیره ثروت، بھ نام كثرین گوردن آوگایت ازدواج كرد ٢٣,٠٠٠با دختري اسكاتلندي بیست سالھ، داراي 

بود و نسبتش در  اندازه مغرور و گردن فراز این دختر از صباحت منظر چندان نصیبي نداشت ولي بي
وقتي شاعر را بھ دنیا آورد، او را . رسید داشت بھ جیمز اول پادشاه اسكاتلند مي اي كھ عرضھ مي نامھ شجره

بنیادي فرانسوي،   :دیگري از نشانھاي میراثي ممتاز ولي آمیختھ با فساد و تباھي قرین ساخت  با سلسلة
مادر، خود، . بھ راھزني، جنایت و دشمني آشكار بودسیرتي طوفاني و عاري از آرامش، كھ در آن تمایلي 

این زن چنین معجوني از عشق و نفرت را بھ پاي شوھر ریخت؛ . معجوني از عشق و نفرت شدید بود
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آنگاه نوبت آن رسید كھ . شوھري كھ پس از آنكھ ثروت ھمسر خویش را بھ باد داد خودش را نیز رھا كرد
  ھ این زن، آن معجون عشق و نفرت را ب

بر او، » لنگ پسرة«محبت بھ ناز پرورید، زیر بار انضباط سخت خرد ساخت و با نھادن عناویني نظیر 
بایست حدس زده باشم كھ از  من مي«: گوید مي) یعني بایرن(چایلد ھرلد . پسر را با خویش بیگانھ ساخت

  ».چنان تخمي چھ ثمري بھ بار خواھد آمد

پاي راستش از ھمان زمان تولد بھ خاطر . در لندن بھ دنیا آمد ١٧٨٨  ژانویة ٢٢جورج گوردن بایرن در 
انحراف بھ سمت داخل كف و نیز بھ خاطر كشیدگي پاشنھ بھ سوي باال، از حال طبیعي و عادي خارج 

احتماًال ممكن بود این بدشكلي پا را با معالجات و تمرینھاي روزانھ معالجھ كرد ولي مادر نھ آن . نمود مي
یبایي را داشت و نھ آن بیباكي را تا دست بھ كاري بزند كھ در نظر فرزندش بھ آزار و حوصلھ و شك

تا ھشت سالگي، آن . كردند اي را تجویز نمي چنین طریق معالجھ پزشكان ھم. شد رحمي تعمدي وانمود مي بي
ش معمولي توانست كفش معمولي بھ پاكند؛ این كف پاي معیوب بھ حدي بھبود حاصل كرده بود كھ كودك مي

پوشید كھ مخصوص وي ساختھ شده بود تا پاي معیوب را متوازن سازد و  را بایرن روي كفش دیگري مي
در زندگي روزمره و در میدان بازي و ورزش، بایرن با وجود آن نقص در پاي . كجي آن را كاھش دھد

بردارد بدون آنكھ خواست در یك سالن پذیرایي گام  نمود، ولي آنگاه كھ مي راست، چابك و جلد مي
در جواني ھرگاه كسي بھ . داد شد و این توجھ آزارش مي خودش باشد، حواسش متوجھ پاي لنگش مي دست

ھمین نكتھ موجب تشدید حساسیت و تندخویي . شد كرد بایرن بھ شدت برافروختھ مي آن نقص پا اشاراتي مي
آوریھایي   ر صدد كسب پیروزیھا و نامانگیخت كھ د ولي چھ بسا ھمین نقص نیز او را برمي  شد، وي مي

تا شاید اذھان را از توجھ بھ نقص پاي خود  –آن ھم پیروزیھایي در شناگري، عشقبازي و شاعري  -برآید
  .دور سازد

سال بعد، شوھر بھ فرانسھ گریخت و در آنجا . ، مادر با فرزندش بھ ابردین نقل مكان كرد١٧٨٩در سال 
خانم بایرن كھ در این زمان فقط از قسمت كوچكي از ثروت ). ١٧٩١(رد در تنگدستي و بدبختي جان سپ

داشت تا فرزندش چنان تحصیل كند كھ براي كسب مقام  مند بود بیشترین كوشش را مبذول مي خویش بھره
: كرد وقتي بایرن شش سالھ بود مادرش با محبت و شوقي فراوان از او چنین یاد مي. لردي شایستھ باشد

سالگي كودك  در ھفت» .دود رود و مي نظیر ھر كودك دیگر راه مي. و دوست داشتني است پسري مطبوع«
از آن . ابردین سپرده شد و در این مدرسھ، بایرن در زبان التین آموزشي اساسي یافت سكولبھ گرامر 
تحصیالت و سفرھاي فراوان در یونان، آسیاي صغیر، و ایتالیا، بایرن چنان بر ادبیات   ادامة  نتیجةپس، در 

تواند از نقل  دست و آشنا بھ آثار كالسیك باستاني مي التیني و یوناني تسلط یافت كھ فقط یك فاضل چیره
كند، سر درآورد  ذكر مي» ژوان دون«قولھا و اشارات تاریخي كھ در البالي شیرین بیانیھا و بذلھ گوییھاي 

  تاریخي كھ از ناسیونالیسم –داشت  بایرن تاریخ را دوست مي. و لطف آنھا را دریابد

از سوي دیگر، شلي تاریخ را . پنداشت انسان مي  زیرا آن را بھترین واقعیت دربارة –و اساطیر بري باشد 
  . خوبي نداشت  خ میانةانگاشت چون با ایدآلي قرین شده بود كھ با تاری نادیده مي

درگذشت » نیوستد«اشتھار یافتھ بود در دیر » لردشریر«عموي بزرگ بایرن ھمان كھ بھ   ،١٧٩٨در سال 
و لقب اشرافي خود، عمارت دیر، و سھ ھزار و دویست جریب زمین و امالك پیرامون آن و ھمچنین 

اندازه زیاد بود، ولي پس از  ن وامھا بيمیزان ای. وامھایش را براي بایرن دھسالھ بھ میراث باقي گذاشت
استھالك آنھا، درآمدي بھ آن میزان براي مادر بایرن باقي ماند تا با كمك آن بتواند از ابردین بھ دیر نیوستد 

در آنجا خانم . شد، بھ زندگیش ادامھ دھد متوسط مي  كوچ كند و در وضعي مرفھ، چنان كھ نصیب طبقة
بھ دبیرستان معروف ھارو  ١٨٠١اي در دالیج سپرد و بایرن از آنجا در سال  بایرن، فرزندش را بھ مدرسھ

آموزان ارشد  كھ دانش» خدمتگزاري رایگان«درمدرسھ از . كھ با لندن ھفده كیلومتر فاصلھ داشت، رفت
؛ و آموزان سالھاي نخستین انتظار داشتند سر باز زد و از تن دادن بھ آن كار اجتناب ورزید معموًال از دانش

» خدمت بیگاري«آموزان ارشد درآمد، یكي از ھمشاگردان فرو دست را بھ  زماني كھ خود در سلك دانش
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آموزي پر دردسر و ماجرا  بایرن دانش. گرفت ولي در این كار ادب و احترامي كامًال انقالبي بھ كار برد
یازید، و از انجام تكالیف و  زد، دست بھ شوخیھا و شیطنتھایي مي آفرین بود، نظم و انضباط را بر ھم مي

خواند و  كتاب مي  ؛ ولي، بھ طور منظم و فراوان، كرد شد شانھ خالي مي اش محول مي مطالعاتي كھ بر عھده
آثار بیكن، الك، ھیوم، و باركلي   گزید تا بدان جا كھ كارش بھ مطالعة غالبًا كتابھایي خوب و معتبر برمي

العات، ایمان مذھبي خویش را از دست داد، زیرا در ھمین احوال، یكي ظاھرًا بھ دنبال ھمین مط. انجامید
  .كند یاد مي» یك ملحد ملعون«از ھمشاگردانش از او با عنوان 

در آنجا اطاقي وسیع در اختیار . درھفدھسالگي، بایرن بھ ترینیتي كالج در دانشگاه كیمبریج وارد شد
اطاقي براي  سگ و یك خرس بھ عنوان ھمدم و ھم گرفت، خدمتكاراني چند بھ خدمتش مشغول شدند؛ یك

این حمایت شامل پزشكان . روسپیھاي آن شھر را مورد لطف قرار داد و تحت حمایت گرفت. خود برگزید
یافت؛ ولي گاه بھ گاه ھم بھ دیدار روسپیان گرانتر و پزشكان مجربتر  شد كھ بھ آنان نیاز مي محلي نیز مي

كھ گذارش بھ برایتن افتاد دختري را كھ خود را بھ  ١٨٠٧ز تعطیالت در سال در یكي ا. شتافت در لندن مي
شكل پسري درآورده بود ھمراه داشت؛ این امر او را در كیمبریج درگیر ماجرایي كرد كھ خود از آن چنین 

آالیش براي نوجواني خوش سیما كھ در  یك عشق و تعلق خاطر تند و سركش ولي پاك و بي«: كرد یاد مي
ھمچنین از بركت سرزندگي و نشاط، سخاوتمندي و جذابیتش، دوستیھاي پایداري » .دانشجویان بود  ةزمر

این شخص . آنھا نیكوتر و پرثمرتر دوستي با جان كم ھابھاوس بود  براي خویش فراھم آورد كھ از ھمة
  یكي از دانشجویان كیمبریج و تقریبًا دو سال از او مھتر بود و در 

رسید كھ شاعر جوان بر سر آن بود تا با استفاده از  كرد؛ زیرا چنین بھ نظر مي رن القا ميشعور را بھ بای
خواست  در آن روزگار بایرن در وضعي بود كھ نمي. بندوباري اخالقي، خود را تباه سازد یك آزادي و بي

  .تأمل كند تا رشد ھوشیاریش جایگزین زنھارھاي یك ایمان مذھبي از دست رفتھ بشود

اثر جورج   ، زماني كھ بایرن نوزدھسالھ بود، دیواني از اشعارش با عنوان ساعات بطالت،١٨٠٧وئن در ژ
بھ لندن رفت تا در آنجا براي معرفي دیوانش تالشي كند و نظر . گوردن، لرد بایرن، یك صغیر انتشار داد

ھا  از این دیوان با جملھ ١٨٠٨ادینبره ریویو در شمارة ژانویة . لطف منتقدان را نسبت بدان معطوف سازد
آمیز نسبت بھ عنوان دیوان و امضاي شاعر یاد كرد؛ نخستین را چون تظاھري  و اظھارنظرھایي تمسخر

بلوغ تأمل   چرا این لرد جوان در مرحلة: اي انگاشت و چنین افزود تلقي كرد و دومي را چون عذر و بھانھ
  اي از رشد و كمال دست یابد؟ اي فرا رسد كھ بھ مرحلھ نكرده است تا زمان شایستھ

بایرن بھ بیست و یكسالگي قدم نھاد و از نظر قانوني بھ سن رشد و بلوغ  ١٨٠٩ژانویة  ٢٢در تاریخ 
وامھایي را كھ مھلت پرداختشان رسیده بود پرداخت؛ و چون دست بھ قمار زد وامھاي بیشتري بھ . رسید

در زیر بار اجبار خاموشي گزیدن كھ بر لردان  بر مسند خویش در مجلس لردان جلوس كرد و. بار آورد
گشت، رنجي را بر جان پذیرا شد ولي سھ روز بعد از جلوسش در مجلس لردان  جوان و نوآموز تحمیل مي

اي با عنوان منظومھ سرایان انگلیسي و انتقاد نویسان اسكاتلندي بر ناقدان دیوانش سخت حملھ  در رسالھ
اي زیركانھ و كوبنده تصنیف شده، و در آن از اثر معروف پوپ بھ نام  مھاین رسالھ بھ صورت ھجونا. برد

بایرن در این رسالھ، . كرد تقلید كرده بود و از نظر غناي محتوا و سبك نگارش با آن برابري مي دانسید
نھضتي كھ چند صباحي بعد از آن، خودش رھبر (یختھ با احساسات را بھ ریشخند گرفت نھضت رمانتیك آم

و خواستار آن شد كھ ادیبان و شاعران بار دیگر بھ نیرومندي منسجم و سبك نگارش .) و مظھر آن شد
  :باز گردند) آن  دوران ملكة(كالسیك دوران عظمت ادبیات انگلستان 

  ور خواھي داشت؛تو میلتن، در ایدن، و پوپ را با

  …تو بساط وردزورث، كولریج و ساوذي را برپا نخواھي داشت، 

  ؛ »رود ھومر گاھي بھ خواب مي«آموزیم،  از ھوراس مي
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  .دارد كنیم كھ بدون او، وردزورث گاھي سر از خواب برمي احساس مي

زنان،   افكندن با مشتلیسانس در رشتة ادبیات از دانشگاه كیمبریج، طرح دوستي  آنگاه پس از دریافت فوق
ژوئیة  ٢ھمراه ھابھاوس در تاریخ   لندن،  فراگرفتن فن شمشیربازي و سرگرم شدن بیشتر با زندگي شبانة

  .عازم لیسبون شد تا از آنجا بھ مشرق زمین بشتابد ١٨٠٩

II - ١٨١١- ١٨٠٩بایرن، : سیر و سیاحتي بزرگ  

انگلستان در جنگ بود و ناپلئون فرانسھ،   :مودن سیر و سیاحت بایرن از لحاظ سنتي چندان گسترده نمي
بنابراین بایرن قسمت اعظم این سفر دو سالة خود را در . بلژیك، ھلند، آلمان و ایتالیا را در اختیار داشت

  آلباني، یونان و تركیھ گذارند و حاصل این سفر و گشت و گذار بر نظرھاي سیاسي وي، نظریاتش دربارة
لیره وام برجاي گذاشت  ١٣,٠٠٠مبلغ . اي داشت جام در مرگش تأثیر قابل مالحظھزنان، ازدواج، و سران

لیسبون را شھري آلوده با فقر یافت بدان حد، كھ حتي باتوجھ بھ جنگ . و ھمراه چھار خدمتكار بھ راه افتاد
داد و  ميدر آن شھر، ھریك از اھالي بومي حالتي خصمانھ از خود نشان . نمود جزیره، قابل قبول نمي شبھ

او و ھمراھانش سوار بر اسب بھ شھرھاي . داشت رفت دو طپانچھ با خود برمي بایرن بھ ھرجا كھ مي
  در آنجا بایرن ھمة(طارق رفتند  سویل وكادیث رسیدند و از آنجا با یك كشتي جنگي انگلیسي بھ جبل

و سپس عازم .) كرد خدمتگاران را جز پیشخدمت مخصوص خویش، بھ نام ویلیام فلچر، از خدمت مرخص
  عاشق و دلباختة) ١٨٠٩از اول تا ھجدھم سپتامبر (مالت   در دوران اقامت در جزیرة. جزیرة مالت شد

میسیزسپنسر سمیث شد و این دلباختگي چندان آشكار بود كھ یك ناخداي انگلیسي، بایرن را بھ خاطر 
مبارزه خواند و در یادداشتي با این لحن  بایرن او را بھ. پرواییش مورد نكوھش قرار داد شتابزدگي و بي

شوم باید در اولین تغییر جھت باد  از آنجا كھ كشتیي كھ بر آن سوار مي«: تیغ افشاني و خودستایي كرد
فردا، ساعت شش بامداد بھترین . حركت كند، ھرچھ اختالف بین ما زودتر تسویھ شود بھتر خواھد بود

  .سخ، پوزشخواھي كردناخدا در پا» موقع براي این كار است

پس از یك . موسوم بھ عنكبوت بھ راه افتادند  سپتامبر، بایرن وھابھاوس، بر عرشة كشتي دو دكلة ١٩در 
در آنجا براي چند ساعتي پا بھ ساحل نھادند بھ خاطر آنكھ قدم برخاك . ھفتھ دریاپیمایي بھ پاتراي رسید

سوار شدند، بھ راه خود ادامھ دادند و از شھر  یونان گذارده باشند ولي ھمان شب بار دیگر بر كشتي
.) گذرد ھمسر با وفاي ادوسئوس در آنجا مي(كھ داستان اساطیري پنلویھ  ایثاكيمسولونگیون و جزیره 

 .بودجایي كھ براي آنتونیوس و كلئوپاترا بسیار بدفرجام  –ند گذشتند در شھر پروزا نزدیك آكتیون فرود آمد
اپیروس گذشتند و بھ آلباني یعني سرزمیني رسیدند كھ از   از آنجا با اسب بھ سوي شمال روان شده از ناحیة

بھ نام علي پاشا با تكیھ بر شمشیر و با كبكبة فراوان آلباني و اپیروس را اداره  پایتخت آن، ترك قھاري
  نمود بھ جاي آورد علي پاشا نسبت بھ بایرن ھمھ گونھ احترامي كھ براي یك لرد انگلیسي الزم مي. كرد مي

تبار  از دیدن دستھاي كوچك و گوشھاي ظریفش فھمید كھ بایرن از) چنانكھ خودش بھ شاعر گفت(زیرا 
  .اشراف است

ھمان ماه بھ شھر یانینا پایتخت ایالت اپیروس  ٢٧اكتبر بایرن و ھمراھان از آلباني بازگشتند و در  ٢٣در 
سان، نگارش اثر  بایرن شروع بھ ثبت آنچھ در سفر تا آن زمان بر او تأثیر گذارده بود كرد و بدین. رسیدند

در سوم نوامبر . عي شرح حال خود شاعر بود آغاز شدمشھورش بھ نام زیارت چایلدھرلد كھ در واقع نو
گروھي ) پاشا بھ دستور علي(آیتولیا گذشتند در حالي كھ   مسافران بھ طرف جنوب حركت كردند و از ناحیة

از سربازان مزدور آلبانیایي كھ ھریك از ایشان بھ خاطر مھارت در جنایت و راھزني شھره بودند، بھ 
ارباب تازة خود شدند زیرا او را آدمي   این سربازان مزدور فریفتة. ھمراه شدندعنوان محافظان با بایرن 

در حین سفر، وقتي بایرن دچار تب شد و بھ بستر افتاد، آن سربازان، . ھراسد یافتند كھ از مرگ نمي مي
د و بایرن پزشك معالج را تھدید كردند كھ اگر بیمار بمیرد او را خواھند كشت، پزشك معالج پا بھ گریز نھا
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در آنجا با . نوامبر مسافران بر كشتي سوار شدند تا از مسولونگیون بھ پاتراي بروند ٢١در . بھبودي یافت
جزیرة پلوپونسوس و آتیك بھ راه افتادند، از دلفوي و تب دیدار  محافظان جدیدي، سوار بر اسب در شبھ

  .وارد آتن شدند ١٨٠٩كردند و روز عید میالد سال 

شواھد و قراین حاكي از . ن براي آن دو نفر زائر بایست روزي آمیختھ با شادي و اندوه باشدورود بھ آت
خورد و بھ خصوص قبول آمیختھ با فروتني   عظمت باستاني در كنار آثار تباھي دوران جدید بھ چشم مي

گري در  حیلھسلطة تركان عثماني از جانب ملتي كھ زماني بس سرفراز بود و اكنون از نیرومندي بھ 
نمود، موجب تفریح خاطر ھابھاوس  غلطیده بود و بھ داد وستد و بدگویي روزانھ از تركھا دلخوش مي

استقالل طلبي و   بایرني كھ خود تجسم روحیة –ساخت  شد در حالي كھ بایرن را سخت غمگین مي مي
یان درآورد و در این چایلدھرلد را بھ صورت بانگي براي طغ  شاعر، منظومة. سرافزاري نژادي بود

  .تواند بھ این وارثان عظمت دیرینھ كمك كند تا آزادي خویش را باز یابند اندیشھ شد كھ چگونھ مي

نمود زیبایي زنان یوناني بود كھ با چشمان پررنگ و  صرفنظر از این مطالب آنچھ در آن موقع مھم مي
بایرن و ھابھاوس . ربودند رار از بایرن ميخود، آرام و ق  انگیز خود و پیكر زیبا و مسحور كنندة فتنھ

این زن صاحب سھ دختر بود كھ ھر سھ كمتر از پانزده سال . اي بھ نام مكري فرود آمدند زن بیوه  درخانة
محبتي كھ از  –دانست چگونھ نسبت بھ آن دختران محبتي احساس كند  شاعر جوان و عیاش مي. داشتند

ظاھرًا این ترزاي دوازدھسالھ بود كھ بھ . ساخت را شاد مي گرفت و دلش معصومیت آنان سرچشمھ مي
) جان شیرین من، تو را دوست دارم(زبان یوناني سالم و خوشامدگویي خوش آھنگ زوئھ موساس آگاپو 

  :بایرن برگرد آن عبارت لطیف، آواز مشھوري تصنیف كرد. را بھ بایرن آموخت

  .آتني، پیش از آنكھ از ھم جدا شویم  دوشیزة

  !ه، آري قلبم را بھ من باز دهبد

، بایرن و ھابھاوس بار دیگر بھ راه افتادند تا از یكي از جالبترین و الھامبخشترین ١٨١٠ژانویة  ١٩در 
در این سفر یك خدمتكار و یك راھنما، و دو نفر براي نگاھداري اسبھا با خود . مناظر یونان دیدار كنند

بھ جایي . ارزید طول انجامید ولي لذت آنچھ دیدند بھ رنج سفر مي سفر با اسب چھار روز بھ. ھمراه داشتند
این معبد، در دوران قھرماني . اندازشان نمودار گشت در چشم پوسیدونمعبد   رسیدند كھ ستونھاي باقیماندة

بنا شده بود تا بھ دریانوردان مژده دھد ) كولونا  دماغة(رفراز سونیون پرومو نتوریون و پرشكوه باستان، ب
از یادآوري آن كمال و شكوه درھم فرو ریختھ و دریاي بھ . كھ چشمانشان بر خاك یونان روشن شده است

عدًا این را تصنیف كرد و ب» جزیرة یونان«كرد، بایرن قطعة  ظاھر آرام اژه كھ از دوردست دلربایي مي
از سونیون تا ماراتون فقط یك روز راه بود و وقتي بھ آنجا . قطعھ را در بخش سوم دون ژوان جاي داد

  :رسیدند شاعر ما دستخوش احساساتي شد كھ اندكي بعد در این ابیات مشھور تجلي یافت

  كنند، كوھھا بر ماراتون نظاره مي

  نگرد؛ و ماراتون بھ دریا مي

  در آنجا تنھا، در اندیشھ فرو رفتھ بودم،در آن حال كھ ساعتي 

  تواند آزاد باشد؛ بردم كھ یونان بازھم مي در این رؤیا بھ سر مي

  زیرا در حالي كھ برگور ایرانیان ایستاده بودم

  .اي بینگارم توانستم خود را چون برده نمي
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ن بھ صوب ازمیر راه در پنجم مارس، بایرن و ھابھاوس سوار بریك كشتي انگلیسي بھ نام پیالدس از آت
بایرن در ازمیر ناگزیر از اقامتي یكماھھ شد، و در آنجا بخش دوم زیارت چایلدھرلد را بھ پایان . افتادند

ھاي شھري را در برابر  اي بھ افسوس، ویرانھ رسانید، در ھمان دوران اقامت در ازمیر، سفر سھ روزه
ھابھاوس . حي و اسالمي را بھ خود دیده بودچشمان بایرن عرضھ داشت كھ اوج سھ تمدن یوناني، مسی

  ».شود آثار زوال سھ مذھب در یك نگاه در برابر چشمان نمودار مي«: چنین متذكر شد

بادھاي مخالف و . آوریل، سوار بركشتي جنگي سالست شدند و بھ قصد قسطنطنیھ بھ راه افتادند ١١در 
. آسیابي داردانل لنگر بیفكند  روز در كرانةموانع و محظورھاي سیاسي موجب شد كھ كشتي مدت پانزده 

شھر باستاني ایلیوم، كھ ھومر   بایرن و ھابھاوس از جلگة ترواده پیاده گذشتند بدین امید كھ بر بازماندة
آوریل، بایرن  ١۵در . در آن زمان ھنوز بھ دنیا نیامده بود لیمانشوصفش را نوشتھ بود، قدم گذارند، ولي 

  و یك افسر نیروي دریایي انگلیس

ھلسپونت یا دارد انل بگذرند و بھ ساحل اروپایي آن تنگھ   بھ نام ستوان ویلیام اكنھد ترتیبي دادند تا از تنگة
ولي فشار جریان آب و سردي   ند،و آنگاه درصدد برآمدند شنا كنان خود را بھ جاي اول برسان. بروند
بدین ترتیب . در سوم ماه مھ بار دیگر ھمین كار را از سرگرفتند. العادة آن از توانایي آنان فراتر بود فوق

اكنھد این . كھ شنا كنان خود را از سستوس در ساحل ارك پایي بھ آبودوس در ساحل آسیایي رسانیدند
دارانل در بین دو سال   تنگة  فاصلة. آن را در ھفتاد دقیقھ طي كردفاصلھ را در شصت و پنج دقیقھ و بایرن 

دوران جدید را  لئاندرھايچیزي اندكي بیشتر از یك كیلومتر و نیم نیست، ولي فشار جریان آب، این 
  .كیلومتر شنا كنند ۶, ۵ناگزیر ساخت در حدود 

ژوئیھ  ١۴مھ بھ شھر قسطنطنیھ رسیدند؛ زیبایي و عظمت مساجد شھر را ستودند؛ و در  ١٢سیاحان در 
كئوس لنگر انداخت و در این   ژوئیھ كشتي آنان در بندرگاه زئا واقع در جزیرة ١٧در . آنجا را ترك گفتند

ا در پیش گرفت و بایرن و پیشخدمتش فلچر، بر ھابھاوس راه لندن ر. نقطھ، آن دو از ھمدیگر جدا شدند
بار دیگر بایرن سوار بر اسب خود را بھ آتن . كشتي دیگري سوار شدند تا آنان را بھ پاتراي برساند

بایرن باز بھ ارضاي حس كنجكاوي فراوان خویش براي دریافتن تفاوت بین زنان   در شھر آتن،. رسانید
آوردن دل مھرویان غره شد؛ بھ بیماري سوزاك مبتال گردید؛ و  دست پرداخت؛ بھ پیروزیھاي خویش در بھ 

: اي بھ دوستش ھابھاوس نوشت نوامبر در نامھ ٢۶از . اي برگزید افسردگي و مالیخولیا را بھ عنوان حرفھ
بینم كھ امید بھ چنگ  بیش از این چیزي نمي… ام ھمھ گونھ لذتھا را آزموده… ام اكنون من دنیا را دیده«

نش را در دل بپرورانم و شاید اینك آغاز بدان كنم كھ مطلوبترین راه را براي بیرون كشیدن پاي از آورد
در ژانویة » .توانستم بھ اندكي از شوكران سقراط دست یابم آرزو داشتم كھ مي… زندگي بیابم  عرصة
چند از خدمتگارانش  آكروپولیس، براي خود و تني  ھاي كاپوسنھا، واقع در دامنة در یكي از صومعھ ١٨١١

  .اطاقھایي گرفت بھ امید آنكھ از آرامش حاكم بر محیط صومعھ برخوردار شود

یك ماه در جزیرة مالت ماند و از آنجا بھ انگلستان . آوریل براي آخرین بار آتن را ترك كرد  ٢٢در 
در ھمان . روز پس از ترك كشور، بار دیگر قدم بر آن نھاد ١٢ژوئیھ، دو سال و  ١۴در تاریخ . بازگشت

و شش سالگي در  حال كھ سرگرم تجدید دیدارھا و تماسھا در لندن بود خبر یافت كھ مادرش در چھل
جان مادر در سكوت و تاریكي  شبي را در كنار پیكر بي. شتابان خود را بھ دیر نیوستد رسانید. گذشتھ است
وقتي یكي از خدمتگاران از او خواھش كرد بھ اطاق خویش برود و بیاساید امتناع كرد و چنین . بھ سرآورد

ھا  بایرن ھمین جملھ. »كنون از دستم بھ در رفتھ استدر این دنیا فقط یك دوست داشتم و او ھم ا«: پاسخ داد
  را 

مرده و در  ١٨٠٨این سگ در نوامبر سال . براي سنگ مزار بتسوین سگ نیوفندلندي خود گفتھ بود
  :زیرزمیني در باغچة دیرنیوستد بھ خاك سپرده شده بود

  براي آنكھ از یادگار دوستي، نشاني برجاي بماند این سنگ برافراشتھ شده؛
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  .و او ھم در اینجا آرمیده –ام  ھیچ گاه دوستي جز این یكي، نداشتھ

دیر نیوستد را وقف پسر عمویش جورج بایرن كرد؛ براي . اي تنظیم كرد بایرن وصیتنامھ ١٨١١در اوت 
ھریك از خدمتگارانش ھدایا و عطایایي مقرر داشت؛ و دستورھایي براي بھ خاكسپاري خویش برجاي 

گونھ  ھ پیكرم در سردابة داخل باغ در دیر نیوستد بھ خاك سپرده شود بدون آنكھ ھیچمیل دارم ك«: نھاد
باز میل دارم كھ بر روي سنگ مزارم، جز نام و سنم چیزي حك نشود و . تشریفات و مراسمي انجام گیرد

بابت  آنگاه پس از آنكھ خیالش از» .جا نشود این وصیت من است كھ گور سگ با وفایم از آن سردابھ جابھ
  .آنچھ باید پس از مرگش انجام گیرد آسوده شد بھ عزم تسخیر لندن بھ راه افتاد

III – ١٨١۴-١٨١١بایرن، : شیر لندن  

صحبتش . بسیار آسان دوستاني دور خود گرد آورد زیرا كھ از لحاظ شخصي و رفتار، مردي جذاب بود
و جامعي داشت؛ وفاداري او بھ دوستانش نمود؛ در ادبیات و تاریخ اطالعات گسترده  مطبوع و دلنشین مي

خیابان سنت جیمز آپارتماني براي خود فراھم آورد و  ٨در شمارة . بیش از وفاداري او بھ معشوقگانش بود
آنان نیز . كرد در آنجا از تامس مور، تامس كمبل، سیموئل راجرز، ھابھاوس و دیگران بگرمي پذیرایي مي

مشھور و   از طریق راجرز و مور بھ جرگة. داشتند ش گرامي ميبھ نوبة خود مقدمش را در جمع خوی
سرشناس ھلندھاوس راه یافت و در آنجا با ریچارد برینزلي شریدن، كھ گرچھ از نظر نفوذ سیاسي رو بھ 

بایرن چنین بھ . رفت ھنوز فراست و نكتھ سنجي خویش را در صحبت از دست نداده بود، آشنا شد افول مي
و بدون آنكھ كوچكترین   شدیم، گشود، ما جملگي گوش مي وقتي او زبان بھ سخن مي«آورد كھ  یاد مي
اي بركشیم از ساعت شش بعدازظھر تا ساعت یك بعد از نیمھ شب از محضرش مستفیض  خمیازه

شد كھ  گاه بھ گاه نوبت من مي. افتاد شد و زود از پا در مي حیف كھ كامًال مست مي! آدم بیچاره… گشتیم مي
  ».بھ خانھ برم او را

بایرن كھ از معاشرت با این طبایع آزادیخواه بر سر شوق آمده بود بھ مسئلة كارگران طرفدار نھضت 
  ند كھ در والیت ناتینگم شر، والیت خود بایرن، دست بھ خرابكاري زده بود لودایت

ھا  عطف توجھ كرد و درصدد برآمد از آن كارگران كھ بھ خراب كردن كارگاھھا و ماشین آالت كارخانھ
اي را تصویب كرد كھ بھ  ، مجلس عوام الیحھ١٨١٢فوریة  ٢٠در تاریخ . مبادرت ورزیده بود دفاع كند

این الیحھ . رسید ميشد بھ كیفر اعدام  موجب آن ھر كارگر مرتكب خراب كردن كارگاھھا كھ دستگیر مي
فوریھ، بایرن در آن مجلس از جاي خویش برخاست تا علیھ آن  ٢٧بھ مجلس لردان فرستاده شد و در تاریخ 

وي خطابة خود را قبًال بھ انگلیسي بسیار فصیح و ممتاز انشا كرده بود و با لحني آمیختھ . الیحھ سخن گوید
رفت،  ایراد نخستین خطابھ و سخنراني خویش انتظار مي با فروتني كھ از یك نمایندة مجلس لردان در موقع

اي داشت، بایرن بھ این نكتھ اذعان كرد كھ  دفاعیھ  در آن سخنراني كھ جنبة. شروع بھ ایراد آن خطابھ كرد
برخي از آن كارگران بھ خاطر ارتكاب آن اعمال خشونت آمیز كھ حاصلش وارد ساختن خسارت ھنگفتي 

توانست در نھایت براي  نظر كھ ماشین آالت خرد و ویران شده توسط آنان مي بھ اموال بود، و از آن
اند؛ ولي، در ھمان احوال، ھمین ماشین آالت  بركتي باشد، مسلمًا مقصر و خطاكار بوده  اقتصاد ملي مایة

موجب شده بود كھ صدھا نفر از كارگران را از كار بیكار سازد، آن ھم كارگراني كھ با رنج و زحمت 
خود حاصل كرده بودند، ولي این كارآیي و   راوان در طول سالھاي متمادي كارآیي و مھارتي در رشتةف

خویش را   توانستند بھ یاري آن معاش خانوادة فایده شده بود زیرا دیگر نمي مھارت ناگھان براي ایشان بي
ند و امیدشان بھ صدقھ و تأمین كنند؛ و در نتیجھ، سرنوشتي آمیختھ با فقر و تنگدستي پیدا كرده بود
توان میزان نومیدي و تلخكامي  دستگیري مردم یا مؤسسات خیریھ معطوف شده بود؛ و بدین ترتیب، مي

سخنران جوان ھمچنانكھ بھ ایراد خطابة خویش ادامھ . العمل خشونت آمیزشان سنجید آنان را از روي عكس
مستمعانش را نیز از دست داد زیرا كھ بھ جنگ  داد، جانب احتیاط را فروگذاشت و پشتیباني و ھمدردي مي

انگلستان با فرانسھ تاخت و آن را سرچشمھ و منبع بدبختي بیسابقھ در میان طبقة كارگر انگلستان تلقي 

pymansetareh@yahoo.com



آوریل، بایرن سخنراني دیگري  ٢١در . لردان اخمھا درھم كردند و آن الیحھ را بھ تصویب رسانیدند. كرد
بایرن در این . وایي و سلطة انگلستان را بر ایرلند مورد نكوھش قرار دادایراد كرد و ضمن آن فرمانر

لردان فصاحت او را . سخنراني ضمنًا خواستار آزادي جملگي كاتولیكھا در سراسر امپراطوري بریتانیا شد
ستودند، ولي درخواستش را نادیده گرفتند و او را بھ سان یك معصوم سیاسي كھ براي حزبش ھیچ سودي 

بایرن از آن پس دست از سیاست برداشت و تصمیم گرفت از نقطھ نظرھاي . ت برجاي خود نشاندندنداش
  .خویش بھ یاري شعر دفاع كند

دوازده روز پس از تاریخي كھ وي نخستین سخنراني خویش را در مجلس لردان ایراد كرد، دو بخش اول 
  و 

مصنف  –نصد نسخھ بود ظرف سھ روز نایاب شد چاپ اول كھ در پا –این اثر   موفقیت تقریبًا بدون سابقة
ھاي دفاعیھ در مجلس  ناپذیرتر از ایراد خطابھ اي استوارتر و خلل را در این باور راسخ ساخت كھ بھ رسانھ

در ھمین زمان بود كھ بایرن این جملة معروف حاكي از تظاھر و اطمینان فراوان . لردان دست یافتھ است
» .یك روز صبح از خواب برخاستم و خود را مشھور یافتم»  :جاري ساخت نسبت بھ خویشتن را بر زبان

اش در ادینبره ریویو زبان بھ تحسین او گشودند، و بایرن ھم، بھ عنوان حقشناسي،  حتي دشمنان دیرینھ
خویش بھ نام منظومھ   اي حاكي از پوزشخواھي براي جفري فرستاد، زیرا بھ این شخص در ھجونامة نامھ

  .نگلیسي و انتقاد نویسان اسكاتلندي سخت حملھ كرده بودسرایان ا

تقریبًا جملگي خانمھاي سرشناس لندن كھ . تقریبًا ھمة درھا بر روي بایرن گشوده شده بود  در این زمان،
دوازده زن، كھ شیفتھ و  –ده . كردند میزباني محافل و مجالس مھم شھر را برعھده داشتند او را دعوت مي

چرخیدند و ھریك امیدوار بودند با  اي بھ دورش مي طبوع و جذابش بودند چون پروانھمجذوب سیماي م
اینان از شھرت وي كھ در . نیروي دلربایي و رعنایي و طنازي خویش، شیر جوان را بھ دام خویش آورند

خوردند و عنوان لردیش، او را در نظر كساني كھ از میزان  امور جنسي بسیار حریص بود سر نمي
برد و  بایرن از بذل توجھ آنان لذت مي. ساخت گر مي اریھایش بي خبر بودند چون غنیمتي گرانبھا جلوهبدھك

در وجود من، چیزي است كھ «گفت  خودش مي. آمد از درخشندگي مرموز آنان بھ سادگي بھ ھیجان مي
توانم  یزي كھ نميیعني چ –نوعي نفوذ عجیب، حتي اگر عاشقشان نباشم  –سازد  زنان را بھ راحتي نرم مي

ولي با وجود ھوشمندي آمیختھ بھ » .مسائل جنسي نظر خوبي ندارم  از عھدة وصفش برآیم زیرا دربارة
شكاكیتش، بارھا مجذوب آن جاذبة مغناطیسي شد كھ ھر زن سالم در برابر ھر مرد سالم از خود ساطع 

  .كند مي

 ١٨٢٨- ١٧٨۵دگرفتار سازد لیدي كروالین لم یكي از نخستین كساني كھ توانست بایرن را در دام عشق خو
. این زن در بیست سالگي با ویلیام لم، دومین پسر لرد و لیدي ملبورن ازدواج كرد. دختر لرد بسبارو بود

آن دیدار كند، ولي نخستین بار   زیارت چایلدھرلد بر آن شد كھ با نویسندة  كروالین پس از خواندن منظومة
او را «تخوش ھراس گشت و با شتاب از او روي گرداند زیرا بھ زعم خودش كھ بھ بایرن معرفي شد دس
این روي برگرداني كروالین موجب برانگیختن شعلة شوق و كنجكاوي . یافت» براي آشنایي، آدم خطرناك

از من تمنا كرد اجازه دھم باز «بایرن شد و وقتي آن دوبار دیگر با یكدیگر دیدار كردند، بھ گفتة كروالین 
با ھمة . كروالین سھ سال از او بزرگتر و از شوھرش صاحب فرزندي شده بود. بایرن آمد» .مرا ببیند ھم

این احوال، خود را آراست و معطر ساخت و بھ استقبالش شتافت؛ درھمان حال كھ وارث ثروت ھنگفتي 
تاریھا و كارھاي شوھر كروالین كھ با گرف. بایرن بار دیگر آمد و این آمدن ھر روزتكرار شد. نیز بود

  سیاسي خویش سرگرم بود، ھمچنانكھ مرد ایتالیایي حضور یك مرد 

پرده بھ  از آن پس، كروالین روز بھ روز بیشتر شیفتھ و خاطرخواه بایرن شده بھ صورتي علني و بي
ھ ھاي شورانگیز عاشقان نامھ. آورد اي در مي رفت، گاھي خود را بھ جامھ و ظاھر غالم بچھ آپارتمانش مي

براي چند صباحي دل بایرن نیز بھ او سخت گرم شد تا بدان پایھ كھ پیشنھاد كرد با . نوشت براي بایرن مي
بھ ایرلند بردند،  ١٨١٢اما وقتي مادر و شوھر كروالین او را در سپتامبر . كروالین پا بھ گریز بگذارند
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اي با لیدي   ، درگیر روابط عاشقانھبایرن بھ آن پیشامد با خونسردي رضایت داد و اندك زماني بعد از آن
  .آكسفرد شد

آورد كھ بھ او  بایرن در كنار این ماجراھاي پرشور و عاشقانھ، نظم و ثباتي ھم در زندگي خویش فراھم مي
شد شامل یك  این آثار كھ بھ شعري بسیار نغز و روان سروده مي. در پي آثاري تصنیف كند داد پي مجال مي

این آثار ھیچگونھ ادعاي در . رشتھ از داستانھاي مشرق زمین، سرشار از ماجرا، خشونت و عشق بود
خورد، بلكھ حاصل قوة تخیل و تصوري رمانتیك و  عظمت و درخشندگي از جانب نویسنده بھ چشم نمي

در ضمن آنھا نویسنده كمتر فكر خود را . منعكس سازندة سفرھاي نویسنده در آلباني، اپیروس و یونان بود
رفت؛ از این رو  شتغال فكري از خواندن آن آثار نميگونھ ا انداخت؛ و از خواننده نیز انتظار ھیچ بھ كار مي

 ١٨١٣بود كھ در مارس  دین بينخستین داستان از این زمره، داستان . رفت بھ تعداد زیادي بھ فروش مي
از این داستان  –دسامبر، داستان عروس ابیدوس انتشار یافت  چند ماھي بعد از آن، در ماه. منتشر شد

در  ١٨١۴از آن موفقتر، داستان راھزن بود كھ در ژانویة . ظرف یك ماه شش ھزار نسخھ بھ فروش رسید
ھزار نسخھ از آن در ھمان روز اول انتشار بھ فروش رفت و ركورد  ویترین كتابفروشیھا ظاھر شد؛ ده

سپس نوبت . مان شكست زیرا چنان استقبالي از یك كتاب تا آن زمان بیسابقھ بودفروش كتاب را تا آن ز
ھاي طالي  ناشر این آثار سكھ. رسید ١٨١۶و محاصرة كورنت در سال  ١٨١۵انتشار داستان الرا در سال 

فراوان از فروش آنھا گرد آورد و سھمي از آن را در اختیار بایرن قرار داد؛ ولي شاعر، كھ از غرور 
  .ردي با نصیب بود، از دریافت پول در بھاي اشعارش خودداري ورزیدل

نگاشت، خود از داشتن زندگي  پروا بھ نظم مي حتي در آن زمان كھ بایرن این داستانھا را دربارة یاغیان بي
تواند آن سان بھ عیاشیھا و  دریافتھ بود كھ نمي. كرد نظمي احساس ماللت خاطر مي آمیختھ با آشفتگي و بي

او . زنبارگیھاي خود ادامھ دھد مگر آنكھ سالمت و اعتبار اجتماعي و مال و منالش را بر سر آن تباه سازد
گاه تن بھ ازدواج ندھند زیرا ازدواج را چون زنداني براي روح و  و دوستش ھابھاوس عھد كرده بودند ھیچ

تواند بھ صورت مھاري  اج نميپرسید آیا ازدو انگاشتند؛ ولي در این دوران بایرن از خود مي جسم مي
  بند و بار رھا  ضروري برامیال و ھوسھایش بھ كار آید، امیال و ھوسھایي كھ اگر ھمچنان بي

دھد؟ این احساس برایش پیش آمده بود كھ شاید صالح  شخص بلكھ جامعھ را نیز بھ فساد و تباھي سوق مي
ثبات و آرامش برخوردار شود؛ یا از طریق  آن باشد كھ آزادي را از دست بدھد، ولي در مقابل از نعمت

آورد دست  تر از آنچھ امالك در حال ویرانیش در دیر نیوستد برایش فراھم مي ازدواج، بھ درآمدي مطمئن
  .یابد

دختري صاحب جمال و . تواند ھمة این توقعات را برآورده سازد نمود كھ مي ظاھرًا آنا بالمیلبنك چنان مي
مارس  ٢۵وقتي بایرن نخستین بار در تاریخ . فرزند یك خانوادة بسیار ثروتمندتحصیلكرده بود و تنھا 

: اوموسوم بھ لیدي ملبورن دید، تحت تأثیر لطف و مالحتش قرار گرفت  عمة  ، او را در خانة١٨١٢
ترین وخوش رنگترین پوستي كھ  از لطیف. اش ظرافتي زنانھ داشت گرچھ بسیار شكیل نبود تركیب چھره«

اندامش باتوجھ بھ باالیش بسیار موزون و آراستھ بود و در مجموع حركات . درآید نصیب داشت بھ تصور
» .العاده مجذوب او ساخت و ھمین، مرا فوق… كرد و اطوارش یك نوع سادگي و فروتني موقرانھ تجلي مي

گشاید و بھ نخست سرصحبت را با دختر باز نكرد زیرا ھریك از آن دو منتظر بود تا دیگري لب بھ سخن ب
ھایش، مدتي را  ولي دختر نیز مجذوب بایرن شده بود زیرا دردفتر خاطرات و در نامھ. گفتگو آغاز كند

… … روحي دیر آشنا و رفتاري تند دارد«: مصروف موشكافي دربارة منش و سیرت بایرن كرده است
یمي و با استقالل رأي آدمي صم… .این رفتار، پنھان سازندة شدت تحقیري است كھ درچنین روحي نھفتھ

دانم زیرا كھ تجلیات مغز  ایمان است و من درستي این گفتھ را بعید نمي شود كھ آدمي بي گفتھ مي… . است
زیارت چایلدھرلد وي بخوبي و رسایي حاكي از   منظومة. كند اي حكایت مي وي در مجموع از چنین نكتھ
بت و شرافت داشتھ باشد ولي رفتارش موجب شده تواند احساسي ناشي از نجا این واقعیت است كھ وي مي

این عبارتھا حاكي از حدت ادراك نویسنده بود، و شاید ھم این » .است كھ محسناتش از نظرھا دور بماند
و آن اینكھ   اندیشھ بھ مغز دختر خطور كرد كھ دست بھ كاري بسیار جالب و در عین حال خطرناك بزند،
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نگال حواسش نجات دھد؛ آن فضیلتھاي پنھان مانده در زیر نقاب كمرویي بكوشد تا این مرد حساس را از چ
وي را آزاد سازد، اگر بشود، در این میان شیر جوان لندن را از چنگ جملگي آن زناني كھ اسیر و 

  .آورش شده بودند بیرون آورد و فقط براي خود نگاه دارد مجذوب شھرت رسوایي

آنگاه آن شعلة . عمل ھمچنان در دست لیدي كروالین لم بود ماھھا سپري شد و طي این مدت، ابتكار
فروغ ساخت، و  كرد، سرد و بي برافروختة عشق و شوریدگي را، دریایي كھ ایرلند را از انگلستان جدا مي

اي عجیب بھ لیدي ملبورن نوشت و ھمین نامھ در زندگي بایرن راھي  ، بایرن نامھ١٨١٢سپتامبر  ١٣در 
كھ با او … ام و ھستم و خواھم بود بیم دارم از اینكھ در بند سرزلف كسي بوده«: ه گشودمقدر و نابود كنند

داشتم  كسي كھ آرزو مي… !اش از نظرم دور نشده است گاه ھم چھره ام ولي، ھیچ ھرگز زیاد سخن نگفتھ
خویش معطوف  زني كھ نظرم را بھ… . بھ میان نیامده بود با او ازدواج كنم) كروالین لم(اگر این ماجراي 

  ساختھ، ھمان میس میلبنك

   

  

  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٨١٣(لرد بایرن : وستال. آر

لیدي ملبورن كھ از دریافت » .ام كھ این چنین احترام مرا برانگیختھ باشد ھرگز بھ زني برنخورده… . است
الع داد و از او پرسید كھ اي بسي مسرور گشتھ بود اعتراف بایرن را در عشق، بھ برادرش اط چنین نامھ

اكتبر، میس میلبنك پاسخي  ١٢در . اگر از او خواستگاري بھ عمل آید بدان ترتیب اثر خواھد داد یا خیر
تواند از قلم شخصي نظیر تالران بر كاغذ جاري شده  فرستاد كھ از نظر نكتھ سنجي و سیاستمداري مي

  :باشد

pymansetareh@yahoo.com



حبت عمیقي با نصیب نخواھد بود تا مرا در زندگي قرین چون بر این باور ھستم كھ او ھرگز از چنان م
اي غیر مستقیم، احساسات فعلیش را مورد تأیید قرار  خوشبختي سازد، اگر كاري كنم كھ، حتي بھ شیوه

ام، این آمادگي برایم فراھم شده است كھ  از تأمل محدودي كھ در رفتارش داشتھ. ام دھم، در حقش خطا كرده
بھ نفع وي باور داشتھ باشم و این حالت خویش را كھ در پذیرا شدن عشق و دلبستگي شھادت مؤكد شما را 

دھم تا آنكھ  ام با كمال میل، بیشتر بھ نارسایي و نقص احساسات خود نسبت مي وي دستخوش تردید گشتھ
تأسفي پس از این مطلب كھ بیان آن از جانب من ھمراه با اندوه و . منش و سیرت وي را ناپسندیده انگارم

اي ندارم كھ ارتباط آیندة خودمان را بھ  چاره  آید كھ مبادا موجب رنجش كسي بشوم، واقعي، بھ عمل مي
ام باشم كھ از یك آشنایي پاي عقب كشم كھ موجب  توانم ھیچ گونھ دلیلي داشتھ نمي. قضاوت او واگذارم

فقط از این بیم دارم كھ مبادا، . دتواند مرا از بسي لذات عقالیي با نصیب ساز شود و مي سرفرازي من مي
  .برخالف میل و ارادة خود، با این آشنایي، موجب اغفال او شوم

بایرن كھ در دل خویش ھیچ گونھ شوقي اساسي نسبت بھ این بانوي فاضل و با وجدان حس نكرده بود، 
لیدي فرانسس درنگ و بھ آساني در آغوش كنتس آكسفرد، سپس  امتناع او را با خوشرویي پذیرفت و بي

چیز را بھ دست فراموشي سپرد و دم را  وبستر و ھمزمان با آن در آغوش خواھر ناتنیش اوگاستالي، ھمھ
در آن . متولد شده بود از برادر ناتنیش پنجسال بزرگتر بود ١٧٨٣واگاستا كھ در سال . بھ غنیمت شمرد

گذشت و از این ازدواج سھ  مي لي  شش سال از ازدواج وي با پسر عمویش سرھنگ جورج) ١٨١٣(زمان 
اش كھ در شھر سیكس مایل باتم در والیت كیمبریج  در آن ھنگام، اوگاستا از خانھ. فرزند بھ دنیا آورده بود

شر واقع بود بھ نزد بایرن آمده بود تا از او كمك مالي بخواھد زیرا وضع مالي آنھا در نتیجة باختنھاي 
ھاي طوالنیش از خانھ و  اي مسابقات اسبدواني كھ موجب غیبتھنگفت شوھرش و سرگرمي او در میدانھ

توانست كمك زیادي بھ این خواھر ناتني  بایرن نمي. شد، دستخوش دشواري و مضیقھ شده بود خانواده مي
بكند چون درآمد خودش در آن زمان متزلزل و ناكافي بود ولي با گرمي و عالقھ سر گفتگو را با 

  .ریافت كھ او ھم زني استناخواھري گشود و بزودي د

اي كھ مورد ستایش بالزاك بود زیرا كھ  سالھ سيسالھ بود، نھ از آن نوع زن  در آن موقع، اوگاستا زني سي
  نمود و از نشاط و سبكبالي نیز نصیبي نداشت؛ ولي  روشنفكري مي  فاقد زمینة

در عوض موجودي مھربان و شفیق وخوش محضر بود و شاید ھم اندكي از شھرت برادر ناتنیش 
. آمد در اختیار وي بگذارد اش برمي دستخوش ھراس شده بود و بدان متمایل گشتھ بود كھ ھرچھ را از عھده

سالھاي طوالني جدایي آن بردار و خواھر ناتني از یكدیگر و با در نظرگرفتن اینكھ شوھر اوگاستا نیز 
جاي و ھیچ كسي پایبند  چندان در بند رسیدگي و دلجویي از ھمسرش نبود، آن زن را از نظر عاطفي بھ ھیچ

بایرن كھ، با شتابزدگي، ھر گونھ قید و بند . كرد ميساخت و او از این بابت خود را آزاد احساس  نمي
نمود بھ دور افكنده بود، در این اندیشھ بود كھ  اخالقي را كھ با معیارھاي منطق جوانیش سازگار نمي

مصر در زمان خود چنین   اشكالي نخواھد داشت او با خواھر ناتني خود ھمبستر شود، چنانكھ فراعنة
یش آمد معلوم شد كھ وي از برقرار كردن روابط جنسي با اوگاستا، درنگي نكرده از آنچھ بعدًا پ. كردند مي
  .بھ فكر افتاد كھ اوگاستا را با خود بھ یك سفر روي دریاي مدیترانھ ببرد ١٨١٣در ماه اوت سال . بود

 ١۵در وقتي . ، بایرن واگاستا را با خود بھ دیر نیوستد برد١٨١۴این نقشھ عملي نشد ولي در ماه ژانویة 
اگر میموني زاده شده باشد تقصیرش «: ، اوگاستا دختري زایید، بایرن بھ لیدي ملبورن نوشت١٨١۴آوریل 

در ماه مھ . نوزاد مدورالي نامیده شد و بعدًا اطمینان یافت كھ دختر بایرن است» .بھ گردن خود من است
درماه ژوئیھ بار دیگر . سویھ كندلیره براي اوگاستا فرستاد تا وامھاي شوھرش را ت ٣,٠٠٠بایرن مبلغ 

مدتي را با او در، ھیستینگز گذراند و در ماه اوت نیز براي بار دوم او را با خود بھ امالكش در دیر 
  .نیوستد برد
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شد، میس میلبنك نیز براي  در آن زمان كھ بایرن بیش از پیش در ماجراي ارتباط با خواھر ناتني غرفھ مي
ھا، بایرن را بر آن داشت در  ھ لحن حاكي از صمیمیت فزاینده در آن نامھفرستاد ك ھایي مي او نامھ

  :چنین بنگارد ١٨١٣خود در تاریخ اول دسامبر   یادداشتھاي روزانة

دوستي و وضع ارتباط، با یكدیگر واقعًا . دیروز نامة بس زیبایي از آنابال بھ دستم رسید كھ پاسخش را دادم
و، آنكھ … آنكھ از جانب ھیچ یك از ما دو نفر برق عشقي بدرخشد بدون ! چھ اندازه غیر عادي است
او . نماید باشد، از بدي و فساد مطلقًا در او نشاني نیست؛ و این كامًال عجیب مي وارث ثروتي ھنگفت مي

دختري بیست سالھ است؛ درحد خود از عنوان و مزایاي اشراقي نصیب دارد؛ تنھا فرزند خانواده و یك 
بھ تمام معني است؛ كسي كھ ھمیشھ راه زندگیش را خود انتخاب كرده است؛ او یك شاعره بانوي فاضل 

است؛ در ریاضیات و علوم ماوراء الطبیعھ تبحري دارد؛ و، با وجود این، زني مھربان، بخشاینده و نرمخو 
ت جاي ھركس دیگري با چنین كثرت معلوما. شود است و از تظاھر و فضل فروشي در او نشاني دیده نمي

  .كرد او بود و یك دھم امتیازات او را داشت، خویشتن را گم مي

از طرفي ھم، آنابال میلبنك كھ ظاھرًا از این ھمھ تحسین و تعریف بایرن درباره خویش با خبر شده بود در 
گفت و خاطر بایرن را  اي فزاینده، با نرمي و لطف سخن مي بھ شیوه ١٨١۴ھایش در طول سال  نامھ

ساخت كھ ھنوز قلبش را بھ كسي نداده است و از بایرن درخواست كرد تصویري از خود براي  مطمئن مي
  دوستدار و «: اش نیز امضا كرد او بفرستد و در پایان نامھ

در   كرد، ھاي دخترك، روز بھ روز شوق بیشتري احساس مي بایرن كھ در پرتو گرما بخش نامھ» شما
دارم و ھمیشھ ھمچنان  داشتم، دوست مي تو را دوست مي«: وشتاي براي او ن اوت در نامھ ١٠تاریخ 

دختر نیز پاسخ داد كھ براي ازدواج شایستگي ندارد زیرا در عالم فلسفھ و شعر و » .دوست خواھم داشت
 ٩در تاریخ . كرد بایرن كھ این پاسخ دختر را یك نوع مبارزه طلبي تلقي مي. تاریخ مجذوب گشتھ است

ولي لحن این . گر برایش فرستاد و ضمن آن از او بار دیگر خواستگاري بھ عمل آورداي دی سپتامبر نامھ
اي  درست نظیر یك شطرنج باز كھ با خونسردي مھره –نامھ بھ عمد چندان آمیختھ با شور و بیقراري نبود 

ازدواج  بایرن مصمم بود كھ ھرگاه دخترك بار دیگر تقاضاي. كند تا حریف را بھ دام آورد جا مي را جابھ
  .ام میس میلبنك آن خواستگاري را پذیرفت. را نادیده انگارد، با ھابھاوس عازم ایتالیا شود

بیم آنكھ دارد آزادیش : شد بایرن با وضع آمیختھ با بیم و امید گام بھ گام بھ سوي سرنوشت خویش نزدیك مي
ھایش از آن سود  بیان اندیشھ دھد؛ آن آزادي كھ در دوستي، معاشرت با جنس مخالف، و در را از دست مي

آمیزشھا و ماجراھاي عشقي خطرناك و   جست؛ و امید آنكھ ازدواج او را از تار و پود گرفتار كنندة مي
البتھ كھ من باید اصالح شوم، سراپاي «: كرد براي دوستانش چنین استدالل مي. خواري آور نجات بخشد

خواھد آدمي  دلم مي«گفت  و بھ نامزدش مي» .ي استاین دختر چھ موجود نازنین… . خود را اصالح كنم
اي از من  خواھد موجود تازه من در اختیار توھستم تا ھرطور كھ دلت مي… نیك و سر بھ راه باشم 

 ۴و در تاریخ . میس میلبنك نیز این وظیفة خطیر را با احساس مسئولیتي پرھیزگارانھ پذیرفت» .بسازي
  :از دوستانش امیلي میلنر نوشتاي بھ یكي  ضمن نامھ ١٨١۴اكتبر 

سیرت و منش واقعي لرد بایرن را نباید در دنیاي بزرگ جستجو كرد بلكھ بھتر است از آنان كھ بھ او 
اي كھ وي درصدد دلجویي و  از آن موجود ناشاد و درمانده –اش سؤال شود  بسیار نزدیك ھستند درباره

كش شتافتھ و حاجتش را برآورده؛ از خدمتكاران و دلداریش برآمده؛ از آن آدم تنگدستي كھ او بھ كم
در مورد علت افسردگي و . وابستگاني كھ وي در حقشان چون بھترین ارباب تفقد و مھرباني كرده است

ام ولي اینك از یك  دلسردیش متأسفم كھ باید اذعان كنم، ظرف دو سال گذشتھ، من بیش از اندازه مقصر بوده
  .ام بھ خداوند و انسان ایمان و اعتماد پیدا كرده. ھ برخوردارمدغدغ آرامش خاطر عمیق و بي

برود و رسمًا از دختر ) نزدیك دارم(وقتي زمان آن فرا رسید كھ بایرن نزد خانوادة آنابال در سیھم 
در بین راه چند صباحي در منزل . خواستگاري كند، ناگھان پاي طلبش سست شد و شھامتش كاستي یافت
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. اي براي نامزدش نوشت كھ در آن نامزدي خود را فسخ كرده بود و از آنجا نامھ اوگاستا درنگ كرد
اوگاستا او را ترغیب كرد تا آن نامھ را پاره كند، و ازدواج با آن دختر را چون ارتباطي كھ موجب 

ي ، بایرن بار دیگر بھ صوب سیھم بھ راه افتاد در حال١٨١۴اكتبر  ٢٩در . رستگاریش خواھد بود بینگارد
ھرگز ھیچ عاشقي این «: این دوست در دفتر خاطراتش چنین نوشت. كھ دوستش ھابھاوس ھمراه او بود

  چنین 

عروس را بسیار خونگرم و صمیمي یافت، كوشید تا مطبوعترین رفتار را از   داماد، خانوادة» .نداده بود
راب كلیسا در برابر كشیش نیز، در مح ١٨١۵ژانویة  ٢خود نشان دھد تا مقبول آنان افتد و در تاریخ 

  .حاضر شد تا بھ خطبة ازدواج خویش با آنابال گوش فرا دھد

IV – ١٨١۶- ١٨١۵بایرن، : آزمون ازدواج  

انگیز زمستاني عازم گذراندن ماه عسل  بعد از پایان یافتن مراسم ازدواج، عروس و داماد در یك روز غم
در این زمان، بایرن بیست و ھفت سالھ بود و ھمسرش . دارم رفتند  ھال در حومة خویش شدند و بھ ھالنبي
عشقي و عیاشیھاي آزاد و  بایرن ھشت سال یا بیشتر از عمر خود را با ماجراھاي. بیست و سھ سال داشت

بندوبار گذرانیده بود؛ و تا آن زمان در ماجراھاي خویش با زنان، عشق و محبت واقعي بندرت دخالت  بي
خاطراتي كھ (اي كھ در خاطرات بایرن خوانده بود،  از چند جملھ  بھ موجب گزارشي از تامس مور،. داشت

تا شب فرا رسد كھ بھ حجلة زفاف بروند و از وصل  ، داماد چندان صبر نكرد)سوزانیده شد ١٨٢۴در سال 
از لیدي بایرن روي نیمكت مبلي سالن كام «او در ھمان روز ازدواج و قبل از شام . عروس كامیاب شود

آورد اعتماد كرد، بایرن از ھمسرش  بعد از شام، اگر بتوان بھ آنچھ عروس بھ خاطر مي» .دل گرفت
من از اینكھ در یك «افزاید  تر كنار شوھرش بیارامد؟ و بر آن پرسش ميپرسد آیا میل دارد در ھمان بس مي

بایرن آن » .تواني در بستر كنار من بخوابي بستر با زني بھ خواب روم متنفرم ولي تو اگر دلت بخواھد مي
شب حاضر شد كھ با ھمسرش در ھمان بستر بخوابد ولي بعدًا بھ ھابھاوس گفت كھ در آن نخستین شب بعد 

دستخوش چنان افسردگي و مالیخولیایي گشتھ كھ نتوانستھ است دوام بیاورد و آن بستر و كنار «زدواج از ا
بایرن رفتاري حاكي از «) دارد ھمسر بایرن این چنین اظھار مي(روز بعد » .ھمسرش را ترك گفتھ

ري برجانم آمیز بر زبان راند كھ چون نیشت دلزدگي نسبت بھ من پیش گرفت و كلماتي نیشدار و طعنھ
در ھمان اوان » .حاال دیگر خیلي دیر شده، راھي رفتھ شده كھ دیگر بازگشت از آن میسر نیست: نشست

: اي از اوگاستا لي بھ دست بایرن رسید و بایرن خطاب سر آغاز آن نامھ را براي آنابال چنین خواند نامھ
آورد بایرن  از محفوظاتش بھ یاد ميبھ طوري كھ آنابال » .عزیزترین، نخستین و بھترین موجودات عالم«

شدم  اگر تو دو سال زودتر با من ازدواج كرده بودي، من گرفتار چنین وضعي نمي«شكایت سرداد از اینكھ 
تواند براي من چیزھایي درد دل كند  مي«ضمنًا بایرن اضافھ كرد كھ » .كھ نتوانم ھرگز برخود ببخشایم

آیا اوگاستا … از او پرسیدم«افزاید  آنابال مي…» یان خواھد آمدولي متأسفانھ پاي اسرار كسي دیگر بھ م
  خواھد بر زبان آورد اطالع دارد؟ از شنیدن این سؤال من، آثار نگراني و وحشت بر  نیز از آنچھ وي نمي

  .ظني پیدا نكرده و از ماجراي وي بایرن خبردار نبوده است

میلبنك بسر   اد، بھ سیھم بازگشتند تا مدتي با خانوادةھال عروس و دام پس از گذرانیدن سھ ھفتھ در ھالنبي
گیرد و مورد لطف و قبول ھمگان  در این موقع، بایرن بار دیگر رفتار مطبوع خویش را از سر مي. برند

پس از آنكھ شش ھفتھ از . شود گیرد و از جملھ ھمسرش نیز از آن خلق خوش وي برخوردار مي قرار مي
آنابال بھ . ، دل بایرن ھواي شور و ھیجان لندن و شنیدن صداي دوستانش را كرداقامت آنان در سیھم گذشت

پیكادلي تراس براي سكونت  ١٣در لندن، عمارتي مجلل واقع در شماره . بازگشت بھ لندن رضایت داد
در روز بازگشت زن و شوھر بھ لندن، ھابھاوس سر رسید و بایرن بار دیگر خلق و . خویش برگزیدند

براي مدت ده روز، از ھر زماني مھربانتر و «: كند ھمسرش نقل مي. ویش را باز یافتخوي خوش خ
خوش ھمسرش یا از ترس تنھا  شناسي از ھمین خلق شاید بھ خاطر حق» .آمد دوست داشتنیتر بھ نظرم مي
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. گذارندكند تا بھ نزد آنان بیاید و مدتي را نزدشان ب ماندن بود كھ آنابالي نازنین از اوگاستا دعوت مي
در بیستم ماه ژوئن، وقتي جورج تیكنر، مورخ . آمد و تا ژوئن در آنجا ماند ١٨١۵اوگاستا در آوریل 

امریكایي در ادبیات اسپانیولي، بایرن و ھمسرش را در منزل جدید آنان مالقات كرد، از طرز رفتار و 
ي آنابال با خوشحالي وارد در ھمان موقع یكي از عموھا. اخالق خوش و مطبوع بایرن شرحي مبسوط داد

  .»از این بابت بسیار متأسفم«بایرن گفت . شد و این خبر را آورد كھ ناپلئون در واترلو شكست خورده است

با ھمكاري دو آھنگساز یھودي آھنگھاي عبري  ١٨١۵در آوریل . بار دیگر سراییدن شعر را از سرگرفت
نتیجة این ھمكاري چنان . گھایش را پرداختھ بودندرا منتشر ساخت كھ شعرش را خود سروده و آن دو آھن

طال، ده ھزار مجلد در مدت كمي بھ فروش   توفیق آمیز بود كھ از آن مجموعھ، با بھاي ھر نسخھ یك لیرة
اي از آن آھنگھا را منتشر كرد كھ فقط حاوي اشعار بایرن بود و این اثر بھ شكل  ماري ناشر نسخھ. رفت

. در ماه اكتبر، بایرن داستان محاصرة كورنت را بھ پایان رسانید. ي بھ فروش رسیدجدید نیز بھ تعداد زیاد
بایرن بھ . دستنویس شوھرش پاكنویسي فراھم آورد تا در اختیار چاپخانھ گذارده شود  لیدي بایرن از نسخة

ھرگز  آنابال از چنان خویشتنداري و تمسك نفسي برخوردار است كھ«لیدي بلسینگتن در این باره گفت 
  ».شود این وضع ھمسرم موجب پدید آوردن اثري معكوس در من مي… ام  نظیرش را ندیده

براساس این تصور كھ معاملة . اي براي بدخلقي و تنگ حوصلگي پیدا كرده بود در این زمان، بایرن بھانھ
و ھمسرش  فروش امالكش در دیر نیوستد بھ مرحلة قطعي رسیده است، آپارتمان بسیار مجللي براي خود

فراھم آورده و براي مفروش ساختن و آراستن آن مبالغ گزافي خرج كرده بود؛ ولي بعدًا كھ آن معاملة 
یكي  ١٨١۵در نوامبر . طلبكاران و در وضع ناگوار یافت  فروش سر نگرفت، بایرن خود را در محاصرة

   ھایي از از مأموران اجراي دادگستري بھ آپارتمانش وارد شد، بر روي تكھ

بایرن انتظار . مورد تھدید قرارداد كھ ھرگاه صورتحسابھایش را تسویھ نكند شب را در آنجا خواھد ماند
داشت كھ والدین توانگر آنابال در مخارج فراھم آوردن آن آپارتمان و اثاث گرانبھاي آن سھم بیشتري 

  .برعھده گیرند

رده بود و ساعتھاي نرمخویي او را با تلخي نگراني بایرن در مورد بدھكاریھایش حتي در اخالقش اثر گذا
توانست ازدواج را براي من تحمل پذیر سازد، آن زن  اگر زني مي«گفت  بھ ھمسرش مي. آلود و اندوه مي

كنم تو آن قدر بھ دوست داشتن من ادامھ خواھي  تصور مي«افزود  ولي بھ دنبال این گفتھ مي» .بودي تو مي
كرد كھ امیدوار است شوھرش روزي او را دوست  ھرگاه آنابال اظھار مي ».داد تا دست روي تو بلند كنم

حال دیگر خیلي دیر شده است اگر تو دو سال پیش مرا بھ ھمسري قبول كرده «: گفت بدارد، در پاسخ مي
بایرن كھ در ھیئت » .ولي تقدیر من این است كھ بھ ھركس نزدیك شوم زندگیش را تباه سازم… بودي
كرد؛  روري لین، مقامي را پذیرفتھ بود بھ شریدن و سایرین پیوست، در میخوارگي افراط ميتئاتر د  مدیرة

آنابال بار دیگر بھ اوگاستا متوسل شد و از او تقاضا كرد نزد آنان . شد و با ھنرپیشگان آن تئاتر، ھمبستر مي
؛ برادرش را )١٨١۵امبر نو ١۵(اوگاستا آمد . بیاید و در سرو سامان دادن بھ كار بایرن بھ او كمك كند

اوگاستا براي زن برادرش «. مورد سرزنش قرار داد؛ و ھمراه آنابال در معرض خشم بایرن واقع شد
  ».دستخوش ترحم و ھمدردي شده بود

، دختري بھ دنیا ١٨١۵دسامبر  ١٠در . در جریان آن ماھھاي دشوار و ناگوار، لیدي بایرن باردار بود
بایرن از داشتن آن دختر مسرور و نسبت بھ وي بسیار . ًا ھمان آدا نامیده شدآورد كھ اوگاستا آدا و بعد

مند شد؛ و در نتیجھ، بھ مادر فرزندش نیز، بھ صورت گذرا، عطوفت و توجھ بیشتري مبذول  عالقھ
نیكوترین موجودي است كھ بر . ھمسرم مظھر كمال است«بایرن در آن ماه بھ ھابھاوس گفت . داشت مي

اندكي بعد از تولد آدا، » .ازدواج مكن: ولي این نكتھ را ھم ھمیشھ بھ یاد داشتھ باش. كشد مي این خاك نفس
در یكي از دفعاتي كھ وي دچار خشم و اوقات تلخي . بار دیگر خشم و غضب بروجود بایرن مستولي شد

نداخت و با سیخ اختیار شده بود، ساعت گرانبھایي را كھ از دوران كودكي بھ یادگار داشت در بخاري ا بي
، براساس آنچھ آنابال براي پدرش تعریف كرد، ١٨١۶ژانویة  ٣در . بخاري آنرا شكست و خرد ساخت
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دربارة ماجراھایش با زنان ھنرپیشة تئاتر براي او صحبت » العاده خشونتي فوق«بایرن بھ اطاق او آمد و با 
آن پزشك . رواني بایرن بھ مشورت پرداخت در ھشتم ژانویھ، آنابال با دكتر مثیوبالي دربارة سالمت. كرد

  .بھ منزل بایرن آمد و مدتي رفتار شاعر را تحت نظر گرفت ولي از اظھار نظر خودداري ورزید

در این اوان، ظاھرًا بایرن راضي شده بود كھ آنابال ھمراه فرزندش چند صباحي نزد مادرش، لیدي میلبنك 
آنابال صبح . وئل واقع در ناحیة كربي واقع در لسترشر برودبھ امالك ن –كھ نام دوشیزگیش نوئل بود  –

  زود روز پانزدھم ژانویھ آدا را 

اي عجیب حاكي از  وقتي بھ وبرن رسید در آنجا درنگي كرد و نامھ. بایرن ھنوز خواب بود بھ راه افتاد
  :نصیحت و در عین حال بیان شوق و محبت خویش نسبت بھ بایرن، براي شوھرش فرستاد

. آید رن بسیار عزیزم، كودكمان حالش كامًال خوبست و بھترین و آرامترین مسافران بھ شمار ميبای
خواھش دارم كھ خود را نھ تسلیم . باشي و دعاھا و سفارشھاي مرا بھ یاد بیاوري» خوب«امیدوارم تو ھم 

. و صواب نباشدحرفة وحشتناك شعرسرایي یا میخوارگي كني و نھ تسلیم ھیچ چیز یا ھیچ كس كھ مشروع 
اي از تو حاكي  ام امید آن دارم كھ نامھ گرچھ من با نوشتن این نامھ، از اطاعت دستورھایت سرپیچي كرده

  .فرستد و ھمچنین خودم آدا براي تو بوسھ مي. از اطاعت نصایح و راھنماییھایم در كربي بھ دستم برسد

اي بایرن نوشت و ضمن آن بھ او اطالع داد كھ اي آمیختھ با شوخ طبعي و محبت بر از كربي بار دیگر نامھ
كھ (اي ھم براي اوگاستا لي  در ھمان روز آنابال نامھ. والدینش مشتاق و چشم بھ راه تجدید دیدار با او ھستند

اي كرده بود كھ اوگاستا سعي كند شربت  وي در این نامھ توصیھ. فرستاد.) در آن موقع ھنوز نزد بایرن بود
  .بایرن را طوري رقیق كند كھ سھ چھارم ھر پیمانھ آب باشد )تریاك(لودانوم 

آنگاه آنابال آھستھ آھستھ ولي سرانجام بھ طور كامل رفتاري را كھ بایرین با او داشتھ است براي پدر و 
پدر و مادر كھ از شنیدن ماوقع دستخوش حیرت و خشم شده بودند اصرار ورزیدند كھ . مادرش شرح داد
لندن شد تا با یك بازرس پزشكي كھ رفتار   لیدي میلبنك با شتاب روانة. شوھرش جدا شود وي باید قطعًا از

تواند عدم سالمت  بایرن را از نزدیك تحت مراقبت قرار داده بود بھ مشورت بنشیند و دریابد كھ آیا مي
دخترش را باوي  رواني بایرن را ثابت كند و بدین ترتیب، بدون آنكھ نیازي بھ رضایت بایرن باشد، ازدواج

اختالل رواني در شاعر مشاھده نكرده، ولي   گونھ نشانة آن بازرس اعالم داشت كھ ھیچ. ملغا شده اعالم كند
ھا و حاالت غیرعادي ناشي از اختالل اعصاب  شنیده است كھ بایرن در چند مورد دستخوش برافروختگي

تئاتر در وي پدید آورده   ادمند كین در صحنةشده، كھ از جملھ یك بار از فرط شوق و ھیجاني كھ بازیگري 
آنابال یادداشتي براي مادرش فرستاد كھ ضمن آن او را از كشانیدن . تشنجي سختي شده است  دچار حملة

اوگاستا صادقترین و با «پاي اوگاستالي در دردسرھاي بایرن برحذر داشتھ بود زیرا كھ بھ زعم آنابال، 
اي وجود این زن را علت جدایي من و  بسیار بیمناكم از اینكھ مبادا عده… . وفاترین دوستان من بوده است

  ».اي در حق این زن خواھد بود شوھرم بپندارند و اگر چنین شود بیعدالتي بیرحمانھ

، پدر آنابال، سر رالف میلبنك، پیشنھادي براي بایرن فرستاد تا با وضعي دوستانھ و بي ١٨١۶فوریة  ٢در 
بیند ھمسري  شاعر با لحني آمیختھ با ادب و احترام پاسخ داد ھیچ دلیلي نمي. و جدا شودسروصدا از دختر ا

  كھ ھمان چندي 

اي فرستاد و از او پرسید كھ آیا واقعًا بھ میل خود با  براي آنابال نیز نامھ. بدین نحو كامًال تغییر كرده باشد
تشویش خاطر و «بایرن دستخوش   ن نامةآن اقدام پدرش روي موافقت نشان داده است؟ آنابال از خواند

اوگاستا نیز از آنابال و پدر و . شد، ولي پدر و مادرش مانع شدند كھ بھ آن نامھ بایرن پاسخي بدھد» رنج
من فقط باید این «: مادرش تمنا كرد در تصمیم خود تجدید نظر بھ عمل آورند و آنابال در پاسخ او نوشت

رم كھ تا چھ حد نسبت بھ زندگي زناشویي احساس بیزاري و انزجار نشان نكتھ را بھ خاطر لرد بایرن بیاو
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داد؛ كھ از ھمان آغاز زناشویي ما، چگونھ مصمم و مشتاق بوده است تا خود را از آن اسارت خالص  مي
  ».یافت زندگي زناشویي را كامًال تحمل ناپذیر مي  كند زیرا كھ ادامة

بایرن در بین راه از قسمتي شایعات و   قبل از رسیدن بھ خانة. رفتفوریھ، ھابھاوس بھ دیدار بایرن  ١٢در 
گفتگوھایي كھ در محافل اجتماعي و ادبي لندن در مورد بیوفایي و بیرحمي بایرن نسبت بھ زنش بر سر 

  :ھابھاوس در دفتر یادداشتھایش در آن روزھا چنین نوشت. زبانھا جاري بود با خبر شد

را دیدم و از آنان چیزھایي شنیدم كھ بیم دارم مبادا عین ) عموي شاعر پسر(میسیزلي و جورج بایرن 
واقعیت باشد؛ از جملھ اینكھ بایرن مرتكب ستمھاي بزرگي شده از قبیل تھدید كردن، خشمگین شدن، غفلت 

توجھي، و حتي وارد آوردن آزارھاي روحي بھ زنش و اعتراف صریح بھ اینكھ با زن دیگري بھ سر  و بي
  ھمة… از اینھا گذشتھ، درھاي اطاقھاي خانھ را قفل كرده، بھ روي زنش طپانچھ كشیده … . است برده مي

ولي آن دو او را . آنھا چیزھایي را كھ بھ نظر لیدي بایرن اعمال ناھنجار شوھرش بوده، مرتكب شده است
در آن … . یوانھ شده استگویند بایرن د چگونھ؟ بھ این ترتیب كھ مي. شمارند گناه مي كنند و بي  تبرئھ مي

شنیدم، میسیزلي بیرون رفت و وقتي باز آمد خبر آورد كھ برادرش در اطاق  موقع كھ این سخنان را مي
  …. موجود بیچاره، بیچاره. گرید خواب خویش بھ تلخي مي

كھ در  وقتي برایش تعریف كردم… . ام خود دانستم بھ بایرن بگویم نظرم را تغییر داده  در این موقع وظیفة
خودش شنیده بود كھ  –ام، سخت یكھ خورد و مبھوت شد  اش شنیده آن روزھا در خیابانھا چھ چیزھا درباره

او را ناگزیر ساختم اقرار كند  –كردند مردم او را بھ بیرحمي، مستي، و بیوفایي نسبت بھ ھمسرش متھم مي
بھ وضع وحشتناكي بر آشفتھ . تھ استقسمت زیادي از آنچھ آن روز صبح بھ من گفتھ شده بود واقعیت داش

در آن حالت برآشفتگي گفت كھ كارش بھ تباھي انجامیده است و مغز خود را داغان . و مضطرب شد
و اندكي بعد اظھار » با وجود این، ھمسرم زماني مرا دوست داشت«گوید  گاھي مي… . خواھد ساخت

بعد ھم گفت اگر من بھ سفر خارج بروم  – دارد كھ خوشحال است از شر چنان زني رھایي یافتھ است مي
  .درنگ از ھمسرش جدا خواھد شد بي

وي كھ بایرن براي خود و زنش خریده بود بھ   لیره بابت كالسكة ٢,٠٠٠در ھمین اثنا صورتحسابي بھ مبلغ 
لیره در اختیار  ١۵٠توانست از عھدة پرداخت آن بدھي برآید زیرا در آن موقع فقط  نمي. دستش رسید

 ١۶ھاي مشخص سیرت وي بود، در تاریخ  با وجود این، با سخاوتمندي عجیبي كھ یكي از نشانھ. شتدا
  صد لیره بھ عنوان كمك براي كولریج  ١٨١۶فوریھ 

فوریھ آنابال بھ لندن آمد و براي دكتر استیفن الشینگتن موضوعي را شرح داد كھ بنا بھ قضاوت  ٢٢در 
در ھمان ھفتھ در شایعات و غیبتھاي مردم اسم . ضرورت داشت شخص مزبور، جدایي آنابال از بایرن

در این موقع بود كھ بایرن متوجھ . ساختند میسیز اوگاستا لي شنیده شد و ضمنًا بایرن را بھ لواط متھم مي
شد كھ ھرگونھ امتناع از جدایي آرام و بي سروصدا از ھمسرش ممكن بود پاي دادگاه را بھ میان بكشد و 

مارس بھ جدایي رضایت داد و اعالم داشت براي  ٩در . شد شد، اوگاستا بدون شك فنا مي ان ميھر آینھ چن
لیره عاید  ١,٠٠٠گونھ حقي نسبت بھ دارایي ھمسرش كھ از محل آن براي زن و شوھر سالي  خویش ھیچ

. رداختھ شودھرسال بھ بایرن پ  ولي آنابال در مقابل موافقت كرد نیمي از آن در آمد،. شد قائل نیست مي
آنابال در ھمان حال قول داد كھ بھ طور علني دوستي خود را با اوگاستا لي از سر بگیرد و بھ آن قول 

  .بھ دنبال جدایي از بایرن، درصدد طالق گرفتن ھم برنیامد. خویش نیز پایدار ماند

  :دش اندكي بعد از خاتمة جریان جدایي از آنابال، بایرن شعري سرود كھ چنین آغاز مي

  گویم، ھر آینھ براي ھمیشھ ھم باشد، با تو بدرود مي

  .گویم باز ھم با توبدرود مي

pymansetareh@yahoo.com



ھانت،  تني چند از دوستانش از جملھ ھابھاوس، سكراپ دیویز، لي. و سپس آن شعر را براي آنابال فرستاد
برھم خوردن بساط سمیوئل راجرز، لرد ھلند و بنژامن كنستان بھ آپارتمانش آمدند تا كاري كنند كھ اندوه 

در ھمین زمان، كلر كلرمنت، نادختري ویلیام گادوین، بي آنكھ از وي دعوتي . زناشویي را فراموش كند
شده باشد، تنھا بھ آپارتمان بایرن آمد و از شاعري رقیب بایرن، بھ نام پرسي شلي، پیام تحسین و تمجیدي 

. تا چون مرھمي بر زخمھاي روح او بھ كار آیدبراي بایرن آورد و خودش را نیز در اختیار شاعر گذاشت 
بایرن نیز این اظھار لطف دخترك را پذیرفت و با این كار، سر یك رشتة طوالني از دردسرھا و اندوھھاي 

، ھمراه سھ خدمتكار و یك پزشك شخصي ١٨١۶آوریل  ٢۵سرانجام در تاریخ . تازه را براي خود باز كرد
  .ند در بلژیك عزیمت كرد؛ تقدیرش آن بود كھ دیگر انگلستان را نبیندبر كشتي سوار شد و بھ صوب اوستا

V – ١٨١١- ١٧٩٢:جواني شلي  

نسبت بھ سھ ھمسرش بھ طرز خوبي «كرد بھ خاطر آنكھ  را تحسین مي» سربیش شلي«پرسي پدربزرگش 
لگي امیدھایش از لحاظ آنكھ یك خدانشناس تمام عیار است و جم«ستود  و ضمنًا اورا مي» .رفتار كرده بود

سربیش نام غیر عادي مسیحي خود را از نام دوران دوشیزگي » .دارد را برفنا و نیستي استوار مي
توانست  مي) مانند بایرن(اي طوالني داشت كھ  نامھ این شخص شجره. مادربزرگش بھ یادگار برده بود

  . تان، بر شماردنیاكانش را تا زمان پیروزي نورمانھا بھ سركردگي ویلیام فاتح بر انگلس

اي براي كشتن ملكھ الیزابت اول، سر  ریچارد دوم اعدام شده بود؛ یكي دیگر نیز بھ خاطر شركت در توطئھ
خود سر بیش، پدر بزرگ شلي، با زن دوم خویش گریخت، او را بھ خاك سپرد، و . خود را برباد داده بود

ثروت این زن از . دة سرفیلیپ سیدني بودبا زن سومي پا بھ گریز نھاد و این سومین ھمسر، از خانوا
بھ مقام  ١٨٠۶دارایي شوھرش افزون بود و بھ كمك ھمین ثروت ھنگفت موفق شد شوھرش را در سال 

سر بیش آنقدر زیست كھ سال عمرش بھ ھشتاد و سھ رسید در حالي كھ فرزندانش از آن . باروني برساند
دانشگاه   فرزندان، كھ بھ نام تیموثي شلي موسوم بود، مھمترین این. عمر دراز پدر چندان دلخوش نبودند

  آكسفرد را بھ پایان رسانید؛ بھ عضویت پارلمنت انتخاب شد؛ و در این مقام، در صف نسبتًا آزادیخواھانة
و او زني بود بھ غایت صاحب جمال، با  –با الیزابت پیلفلد ازدواج كرد  ١٧٩١در سال . داد ویگھا رأي مي
ھمة این ممیزات جسمي و روحي در . تاحدي پیرو مذھب الادریھ بود  وش؛ و در عین حال،خلق و خویي خ

  .پسر مھترش نیز متجلي گشت

وسیع و دلگشایي   در امالك خانوادگي موسوم بھ فیلد پلیس كھ خانة ١٧٩٢پرسي بیش شلي در چھارم اوت 
بعد از وي چھار خواھر نیز بھ . آمددر میان باغ و كشتزار، نزدیك ھرشم در والیت ساسكس بود، بھ دنیا 

پرسي دائمًا در كنار و در . ترتیب چشم بھ دنیا گشودند و چندین سال بعد برادري نیز نصیب شلي شد
شد؛ و شاید بھ ھمین خاطر از آنان عاداتي ناشي از  یافت و بزرگ مي مصاحبت خواھرانش پرورش مي

ن و قدرت تخیل و تصور را فراگرفتھ باشد و در رقت خیال و نازكي طبع، آمادگي براي بھ ھیجان آمد
  .ھمین حال براي مھترین خواھرش، محبتي عمیق و شدید بھ دل گرفت

آموزان ارشد تن بدھد،  در دبیرستان ایتن بھ خاطر آنكھ ناگزیر شد بھ خدمتگزاري رایگان براي دانش
یر از قایقراني روي ورزشھا غ  از ھمة. دستخوش تألمات روحي ناشي از سر كوفتگي غرورش شد

خیلي زود استعداد و تسلطش . گردانید و از ھمان نوجواني، تقدیرش این بود كھ ھرگز شناگري نیاموزد مي
در زبان التیني آشكار شد و از طریق كمك بھ ھمشاگردیھاي زورگو و گردن كلفتش در درسھایشان، آنان 

كرد شامل داستانھاي  رستاني مطالعھ ميآنچھ خارج از برنامھ دروس دبی. ساخت را با خود دوست مي
از : برد فراواني با مضامین اسرار آمیز و وحشتناك بود، ولي در عین حال از این كیفیات بسیار لذت مي

گرایي لوكرتیوس در اثر معروفش، بھ نام دربارة طبیعت اشیا؛ از معلومات پلیني در كتاب وي بھ نام  ماده
سھ در اثر وي بھ نام طرح یك نقشة تاریخي از پیشرفتھاي ذھن انساني تاریخ طبیعي؛ از خوشبیني كوندور

. و سرانجام از آنارشیسم فلسفي ویلیام گادوین در كتاب مشھورش بھ نام تفحص در اصول عدالت سیاسي
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تري  تر و گسترده ذھن مرا بھ نظرھاي تازه) منظورم كتاب گادوین است(این كتاب «: شلي بعدھا نوشت
رمنش و سیرت من بھ طور اساسي تأثیر گذاشت؛ پس از آنكھ از خواندن این كتاب فارغ رھنمون بود؛ ب

  و از آن پس… . شدم، انساني خردمندتر و نیكوتر از جاي برخاستم

  

  )آرشیو بتمان(پرسي بیش شلي : آبرنگ اثر ویلیام بلیك

  ».دریافتم وظایفي در پیش دارم كھ باید انجام دھم

اش، دختر  ، در آن زمان كھ شانزدھسالھ بود، عاشق شد؛ دختر مورد عالقھدر دوران تعطیالت مدرسھ
بین آن دو ارتباطي از . آمد عموي وي بھ نام ھریت گروو بود كھ غالبًا براي دیدار اقوامش بھ فیلد پلیس مي

ھد ، ھر دو با یكدیگر ع١٨٠٩ھا باعث شد كھ در سال  نگاري ایجاد شد و شور و حرارت این نامھ راه نامھ
اما شلي ضمنًا بھ دخترك اعتراف كرد كھ در . و میثاق ببندند تا براي ھمیشھ نسبت بھ یكدیگر وفادار بمانند

ھایي نوشتھ بود بھ  ھمین شك نكتھ  شلي را كھ در آن دربارة  دخترك نامة. مورد شناسایي خدا شك دارد
، ١٨١١  وقتي در ژانویة. خود رھا كندپدرش نشان داد؛ و پدر نیز بھ دختر اندرز داد كھ پرسي را بھ حال 

اي بھ دوستش تامس جفرسن ھاگ نوشت كھ  ھریت بھ جواني بھ نام ویلیام ھلیر قول ازدواج داد، شلي نامھ
او دیگر بھ من تعلق ندارد، او از من بھ عنوان آدمي «: نوشتن آن درخور سركشترین قھرمانان بایرن بود

كند و این ھمان  مسایل دین معتقد نیست، احساس تنفر و بیزاري مي كھ خداوند را قبول دارد ولي بھ سایر
  مسیحیت، آنگاه كھ سرانجام ببخشایم، این دردناكترین ضربة! اوه. باوري است كھ خودش درگذشتھ داشتھ

آیا خودكشي كاري خطاست؟ … ! كھ مرا نابود سازد) اگر خدایي در كار باشد(خواھم  تو را، از خدا مي
  ».اي پر و مقداري زھر بھ خواب رفتم ولي نمردم طپانچھ شب گذشتھ با
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در آنجا . ، شلي از دبیرستان ایتن بھ یونیورسیتي كالج دانشگاه آكسفرد راه یافت)١٨١٠سال (در این اثنا 
جز یكي دو شب كھ جنبة كسب خبر و اطالع داشت از شركت در عیاشیھا و ھرزگیھایي كھ در نظر 

گاه بھ . مردي بود اجتناب ورزید  قدم گذاردن بھ دورة  یك دوره درس، الزمة بسیاري از دانشجویان، چون
گاه بھ سخنرانیھاي مدرسان دانشگاه كھ از نظر آشنایي بھ زبانھاي التیني و یوناني فقط گامي از او فراتر 

ویس و داد و بزودي بھ سرودن اشعاري بھ زبان التیني آغاز كرد و ھرگز اشیل درامن رفتھ بودند گوش مي
اطاقش بھ وضعي آشفتھ و درھم انباشتھ از كتابھا، دستنویسھا، و . گذار درام یوناني را از خاطر نبرد پایھ

بھ . در یكي از آزمایشھاي علمي نزدیك بود اطاقش را منفجر سازد. طلسمھاي مربوط بھ علوم ذوقي بود
بھ تاریخ چندان توجھي مبذول . زدعلوم اعتماد داشت و امیدوار بود علم، جھان و انسان را از نو بسا

داشت زیرا این كالم ولتر و گیبن را بھ خاطر داشت كھ تاریخ صرفًا ثبت و گزارش جنایات و  نمي
. با وجود این آثار این دو اندیشمند شكاك را با شوق و عالقة فراوان مطالعھ كرد. ھاي بشر است دیوانگي

 FACE="Traditionalر لوكرتیوس و اصحاب اندیشید كھ پاسخي براي معماي كائنات، در آثا
Arabic"<ناپذیر  آن پاسخ، رقص آفریني اتمھا بود كھ از قوانیني اجتناب: المعارف فرانسھ یافتھ است دایرة

خدا  –آنگاه بھ آشنایي با آثار اسپینوزا توفیق یافت و پي برد كھ بھ عقیدة او حقیقت وجود . كردند تبعیت مي
  .باشد ذھن آماده، زمان، و ھرچیز دیگر كھ نمودي دارد تجلیات ھمان ذات یكتا مي. یكي است –یا طبیعت 

سرمیز كالس، درتختخواب و بھ خصوص … خواند  ھمة ساعات شبانروز كتابي در دست دارد و مي
ستریت، بلكھ در شلوغترین و پر  در ھاي… نھ تنھا در آكسفرد … پردازد مواقعي كھ بھ قدم زدن مي

تر از وي  ھرگز ندیدم چشماني، مندرجات اوراق كتابي را آزمندانھ… گذرگاھھاي لندن ترین  ازدحام
ترین  نمود؛ و ساده غذا خوردن در نظر شلي چنانچھ ھمراه با كتاب خواندن نبود تلف كردن وقت مي» .ببلعد

چندان انصراف  ھاي تازه و بدیع شد كھ او از درك اندیشھ آمد زیرا موجب مي غذا نیكوترین غذا بھ شمار مي
اي نان در یك جیب و مشتي كشمش  گیاھخواران در نیامده بود ولي تكھ  ھنوز در جرگة. خاطر حاصل نكند

با ھمة این احوال، از چیزھاي شیرین بسیار . نمود در جیب دیگر در نظر او غذایي كامًال متعادل مي
و دوست داشت آب آشامیدنیش را با برد،  آمد، از خوردن نان زنجبیلي آغشتھ بھ عسل لذت مي خوشش مي

  .جام شرابي در كنار آن مطبوعتر سازد

برد، بھ صورت نوجواني بلند باال، باریك اندام، فروتن،  در آن روزگار كھ در آكسفرد بھ سر مي سیماي او، 
ھا و استدالل ترسیم شده است؛ بھ جامھ و سر و زلف خود اھمیتي  اي از احساسات، نظریھ و مجموعھ

اش رنگ و حالتي زنانھ و دیدگاني   كرد؛ چھره اش باز بود بر تن مي یقھ كھ جلو سینھ داد؛ پیراھني بي نمي
شلي از سازوارة . داد رفتاري آمیختھ با كمرویي ولي مؤدب از خود نشان مي. درخشان و بیقرار داشت

آزاد و بدون لگام  از احساسات. داد مي بدني یك شاعر بانصیب بود بدین سان ھر عصبش حساسیت نشان 
پذیرفت ولي نسبت بھ تاریخ حالتي حاكي از  ھا را مي مدام در تھیج بود؛ مجموعة ھرج و مرجي از اندیشھ

كرد و  بھ اصول اخالقي یك شاعر پایبند بود، و طبعًا بر آزادي فردي تأكید مي. داد بیزاري از خود نشان مي
كند آن شبھایي در اطاق شلي  ھاگ براي ما نقل مي .نسبت بھ قیود و محدودیتھاي اجتماعي سوءظن داشت

پرداخت؛ بساط  عالي و فراموش نشدني بود كھ ھریك از آن دو بھ خواندن شعر و فلسفھ براي دیگري مي
گذاشتند؛ و این بحث  نوردیدند؛ واقعیات و مسلمات را با یكدیگر در میان مي قوانین و كیشھا را درھم مي
در طرح یك   چیز، در آن میان، مھمتر از ھمھ –دادند  عد از نیمھ شب ادامھ ميشورانگیز را تا ساعت دو ب

  آیا خدایي وجود دارد؟  :رسیدند پرسش بھ توافق مي

اي پدید آوردند كھ بر آن ضرورت انكار  در این موضوع، دو عصیانگر جوان با ھمكاري یكدیگر رسالھ
. عنوان آن رسالھ، در اجتماعات پایبند ادب و نزاكت، مورد نكوھش و تخطئھ قرار گرفت. خدا نام گذاردند

آمیز، بھ    داوند با لحني احترام نامیدند، و از خ آقایاني كھ بھ مذھب شكاكیت پایبند بودند خود را خداپرست مي
شود و در طبیعت مضمر است و در حكم حیات و جوھر آن است، یاد  عنوان روحي كھ شناختھ نمي

شلي نیز بعدًا بھ این نظر گروید ولي در آن سالھاي جواني آمیختھ با بیباكي و ناسنجیدگي، . كردند مي
دا اعالم كنند تا بدان وسیلھ متعصبیني را كھ آن گونھ دادند خود را منكر خ نویسندگان آن رسالھ ترجیح مي

  سخنان را ناصواب
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استدالل مندرج در . شمردند بھ مبارزه بطلبند و توجھ ھمگان را بھ سوي خویش معطوف دارند و كفر مي
. آن رسالھ براین نكتھ مبتني بود كھ نھ حواس ما، نھ خرد و نھ تاریخ، وجود خدا را روشن نساختھ است

وجود   خرد، اندیشة. دھد ما فقط ماده را در حال حركت، و آن ھم برحسب قوانین فیزیكي، نشان ميحواس 
تاریخ ھم ھیچ نشاني از یك عمل خدایي و . شمارد خالقي كھ كاینات را از نیستي پدید آورده باشد مردود مي

نویسندگان . دارد ھ نميزمین ظاھر شده باشد بھ ما عرض  اثري از یك شخص ملكوتي و آسماني كھ بر پھنة
بھ خاطر كمبود دلیل «آن رسالھ، نام خود را در پاي آن نگذاشتند و در صفحة عنوان رسالھ، نگارش آن را 

  .نسبت دادند» و مدرك، بھ یك ملحد

  یك آگھي دربارة ١٨١١فوریة  ٩نشریة روزانھ آكسفرد یونیورسیتي اندسیتي ھرالد در شمارة مورخ 
ھایي از  فوریھ انتشار یافت و شلي بدون درنگ نسخھ ١٣رسالھ در تاریخ . كرده بودمعرفي آن رسالھ چاپ 

عالیجناب جان واكر، یكي از . آنرا در پشت ویترین و برپیشخوان یك كتابفروشي شھر آكسفرد عرضھ كرد
مدرسان نیوكالج، آن رسالھ را در پشت ویترین كتابفروشي دید و از صاحب كتابفروشي درخواست كرد 

در این . این كار انجام شد. ھایي را كھ از آن رسالھ در اختیار دارد معدوم كند چھ زودتر كلیھ نسخھھر
  ھایي از آن رسالھ را براي بسیاري از اسقفان و تني چند از مقامھاي عالیرتبة حیص و بیص، شلي نسخھ

و استادان یونیورسیني كالج  یكي از این مقامھاي دانشگاھي، رسالھ را بھ نزد رییس. دانشگاه فرستاده بود
شلي در روز و و . اي در حضورشان حاضر شود مارس در جلسھ ٢۵برد و آنان بھ شلي دستور دادند روز 

آن رسالھ ھست یا خیر؟ شلي   ساعت موعود آمد، رسالھ را بھ او نشان دادند و از او پرسیدند كھ آیا نویسندة
بھ . كھ باید آزادي فكر و آزادي مطبوعات محترم شمرده شوداز پاسخ دادن امتناع ورزید ولي اظھار داشت 

وقتي ھاگ از این دستور با خبر شد اعتراف . او دستور داده شد تا صبح روز بعد دانشگاه را ترك گوید
كرد كھ در نگارش آن رسالھ باشلي ھمكاري داشتھ است و خواستار شد كھ در حق وي نیز ھمان تنبیھ 

صادر شده از یونیورسیتي كالج،   آن روز بعد از ظھر یك اعالمیة. ضا موافقت شدبا این تقا. معمول گردد
زیرا در امتناع از پاسخگویي بھ «اند  اعالم داشت كھ شلي و ھاگ ھر دو از دانشگاه آكسفرد اخراج شده

آنگاه رئیس » .برخي از سؤاالتي كھ از آنان بھ عمل آمده بود سرسختي و اصرار نشان داده بودند
یورسیتي كالج، بھ طور خصوصي براي شلي پیغامي فرستاد كھ اگر نتواند ظرف یك روز دانشگاه را یون

شلي آن پیغام . ترك گوید و تقاضا كند چند روز بھ وي مھلت داده شود، با چنان تقاضایي موافقت خواھد شد
سوار و عازم لندن پستي   مارس، شلي و ھاگ با كمال غرور بر روي كالسكة ٢۶روز . را نادیده انگاشت

  .شدند

VI – ١٨١٢-١٨١١شلي، : نخستین گریز با دلدار  

پدر شلي كھ براي شركت در . پولندستریت اجاره كردند ١۵وقتي بھ لندن رسیدند، آپارتماني واقع در شمارة 
. داجالس پارلمنت بھ لندن آمده بود بھ دیدار آنان آمد و از ایشان تقاضا كرد از نظریات خویش دست بردارن

اعتنا باقي مانده است، از او خواست ھاگ را بھ  وقتي متوجھ شد كھ شلي در برابر آن تقاضا، خونسرد و بي
عنوان ھمنشیني كھ بر او تأثیري شیطاني و نامطلوب گذارده است از خود براند؛ بھ خانھ و كانون 

  یي كھ خواھم گمارد، بھ ادامةو تحت نظر مرد فھمیده و با خدا«خانوادگي خویش باز گردد؛ در آنجا بماند، 
شلي از پذیرفتن این درخواست پدر امتناع » .دھد ادامھ دھد تحصیالت در طریق فكري كھ آن مرد نشان مي

او بھ استعدادھا و تواناییھاي فكري شلي آشنا . پدر با حالتي آمیختھ از قھر و نومیدي از پسر جدا شد. ورزید
. ھ پسرش تحصیالتي عالي كند و سرانجام پس از وي بھ پارلمنت راه یابدداد ك بود و بھ خود این امید را مي

شلي نیز بزودي بھ   ھاگ لندن را بھ صوب یورك ترك گفت تا در آنجا بھ تحصیل حقوق بپردازد اندوختة
خواھرانش كھ در آن موقع در مدرسھ میسیزفنینگ در بخش كالپم لندن مشغول تحصیل بودند، . پایان رسید
اي بھ  در ماه مھ، پدرش برسر لطف آمد و موافقت كرد مقرري سالیانھ. خود را براي او فرستادند پول جیبي

  .اش برقرار سازد لیره درباره ٢٠٠میزان 
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در بین ھمشاگردیھاي خواھرانش در مدرسة كالپم، دختري شانزدھسالھ بھ نام ھریت وستبروك وجود 
وقتي ھریت با شلي . ر گروسونورسكویر بوداي د داشت كھ فرزند مردي توانگر و صاحب میخانھ

اش   بار برخورد كرد از تبار سرشناس، فصاحت كالم، وسعت معلومات و شیطنت افسوس كننده نخستین
ھریت در اثر چنین حالتي، خیلي . دستخوش ھیبتي آمیختھ با احترام شد و شدیدًا تحت تأثیر او قرار گرفت

وجود ندارد و اینكھ قوانین چیزي جز دردسرھا و محظورھاي زود با این عقیده ھماھنگ شد كھ خدایي 
اي را كھ شلي  با شوقي آمیختھ با لرزش و رعشھ، متنھاي حاوي افكار عصیانگرانھ. غیر ضروري نیست

كرد كھ حكایت از تمدنھاي  اي را مطالعھ مي خواند و ھمچنین آثار كالسیك ترجمھ شده داد مي بھ او امانت مي
  آنگاه ھریت شلي را بھ خانة. داشت، تمدنھایي كھ ھرگز نام مسیح را نشنیده بودند مي درخشان و باشكوه

  بیشتر اوقاتم را در خانة«: اي براي دوستش ھاگ نوشت در نامھ ١٨١١شلي در ماه مھ . خود دعوت كرد
  ».او در حال حاضر سرگرم خواندن فرھنگ فلسفي ولتر است. گذرانم میس وستبروك مي

  دیھاي ھریت متوجھ شدند كھ دوست عجیب آن دختر، یك آدم منكر وجود خداست از ادامةوقتي ھمشاگر
ھمنشیني با چنان دوستي، بدن ھریت رایحة جھنم   آنكھ در نتیجة  معاشرت با وي اجتناب ورزیدند بھ بھانة

نگ از مدرسھ در اي از شلي در دست ھریت یافتند او را بي ھنگامي ھم كھ اولیاي مدرسھ، نامھ. گرفتھ است
  .اخراج كردند

اي بس ناگوار  پدر ھریت او را بھ شیوه«: اي براي ھاگ چنین گزارش داد در اوائل ماه اوت، شلي در نامھ
ھریت در . خواھد ناگزیرش سازد بار دیگر بھ مدرسھ برود و وحشتناك مورد آزار قرار داده است زیرا مي

ھ باید مقاومت نشان دھد در حالي كھ ھمزمان با این بھ او پاسخ دادم ك. این مورد نظر مرا جویاگشت
كوشیدم آقاي وستبروك را نرم سازم و متقاعد كنم كھ نظرش را  راھنمایي بھ ھریت، خودم ھم بیھوده مي

دیگري،   در نامة» .در نتیجة اندرزگوییھاي من، ھریت خود را تحت حمایتم قرار داده است! تغییر دھد
دخترك بھ طور آشكاري بھ من دلبستگي و تعلق خاطر پیدا »  :كند ین بازگو مينتیجھ این عمل ھریت را چن

تحت … . اي متقابًال پاسخ دھم كرده است؛ و از این بابت بیمناك است كھ من نتوانم بھ چنان ابراز عالقھ
یكي ام سرنوشتم را با سرنوشت وي  من قول داده. تأثیر ابراز مھر و عالقة وي قرار نگرفتن ناممكن است

ظاھرًا شلي بھ دخترك پیشنھاد كرد بدون آنكھ بھ قید ازدواج تن در دھند یكدیگر را دوست بدارند و » .سازم
ورزي كنند، ولي ھریت از پذیرفتن این پیشنھاد امتناع ورزید، و آنگاه كھ شلي پیشنھاد ازدواج  با ھم عشق

اوت،  ٢۵در . چنان ازدواجي سرباز زداما پدر دختر از رضایت دادن بھ . كرد ھریت بدون درنگ پذیرفت
اي شدند؛ بھ صوب ادنبورگ حركت كردند؛ و در آنجا طبق  زوج دلداده از لندن گریختھ؛ سوار بر كالسكھ

انجام  ١٨١١اوت  ٢٨و این ازدواج در تاریخ  –آداب و مراسم كلیساي اسكاتلند با یكدیگر ازدواج كردند 
اي بھ مبلغ  اي سر تسلیم فرود آورد و مقرري سالیانھ ام یافتھپدر ھریت در برابر چنان عمل انج. گرفت
در این موقع، خواھر مھتر ھریت بھ نام الیزا بھ یورك آمد تا چند . لیره براي وي برقرار ساخت ٢٠٠

كرد در انجام امور عملي و  چون شلي اعتراف مي(صباحي با خواھر و شوھر خواھرش زندگي كند و 
زندگي خانواده و نظارت بر دخل و خرج را برعھده   ھمین خواھر ادارة) اردزندگي مھارتي ند  ادارة

الیزا درآمد مشترك مرا و ھمسرم را در اختیار خود گرفتھ و از نظر »  :نویسد اي مي شلي در نامھ. گرفت
اش پنھان كرده است و بھ میزاني كھ  اي از جامھ رعایت امنیت آن را در سوراخي از خانھ یا در گوشھ

البتھ شلي از اینكھ الیزا ھمھ كاره و ارباب خانھ باشد چندان » .گذارد واھیم از آن در اختیارمان ميبخ
ساخت و آرامش  آمد، ولي در عوض، نرمش و سر بھ راھي ھریت او را خوشدل مي خوشش نمي

  ».ستھا و احساسات من شریك ا ھمسرم در اندیشھ»  :اي براي گادوین نوشت بعدھا در نامھ. بخشید مي

زیست در یورك باقي ماندند و شلي بھ لندن رفت تا پدرش را  ھریت و الیزا باھاگ كھ در ھمان نزدیكي مي
نسبت بھ خود نرم و مھربان سازد زیرا كھ آقاي شلي پس از شنیدن خبر گریز پسرش بھ ھمراه دختري، 

نو برقرار ساخت، ولي بھ  پدر شلي تسلیم شد، آن مقرري را از. پرداخت مقرري او را متوقف ساختھ بود
وقتي شلي بھ یورك بازگشت، با خبر شد . پسرش دستور داد دیگر بھ كانون خانوادگي والدینش پاي نگذارد

  ھمسر شلي از این . كھ دوست عزیزش ھاگ، درصدد اغواي ھریت برآمده است
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خواھر ھمسرش بھ  درماه نوامبر شلي و ھمسر و. اعتراف كرد، مورد بخشایش شلي واقع و از او جدا شد
این شلي «اي نوشت  ضمن نامھ ١٨١٢ژانویة  ۴ساوذي در . كسیك رفتند؛ و در آنجا شلي با ساوذي آشنا شد
… . بودم ١٧٩۴او عینًا آدمي است كھ من در سال . گذارد آدمي است كھ بھ سان شبح خودم بر من اثر مي

شلي » .نوزدھسالھ است و من سي و ھفت سالھ بھ او گفتم تنھا تفاوتي كھ بین ما وجود دارد آن است كھ وي
. نیز ساوذي را مردي مھربان و دلپذیر و گشاده دست یافت و اشعار آن آشناي مھتر خود را بالذت خواند

. نظرم نسبت بھ ساوذي نظیر روز اول چندان عالي و موافق نیست«آغاز آشنایي نوشت  چند روز بعد از 
آید كھ نوري از مھرباني و  بھ نظر مي… بینم اش مي بین افراد خانواده باید اعتراف كنم كھ وقتي او را در
بھ آداب و رسوم آلوده . چگونھ دنیا او را بھ فساد كشانده است… . پوشاند لطف از جانب اطرافیان او را مي

  ».آید توانستھ چگونھ آدمي بوده باشد دلم بھ شدت بھ درد مي اندیشم كھ وي زماني مي وقتي مي. شده است

وقتي با خبر شد كھ آن فیلسوف . با خواندن كتاب عدالت سیاسي گادوین مرھمي بر زخم قلبش نھاده شد
عالیقدر كھ زماني چنان مشھور بود اینك با تنگدستي دست بھ گریبان است و از گمنامي و بیكسي رنج 

  :اي حاكي از كمال ستایش و احترام خود نسبت بھ وي چنین نوشت برد، در نامھ مي

متأسف بودم از اینكھ شكوه و افتخار . مردگان نامدار و شریف ثبت كرده بودم من نام شما را در سیاھة
كنید و باقي ھستید و  شما ھنوز زندگي مي. ولي چنین نیست. زمین ما محوگشتھ است  حضورتان از صفحة

من . ت طرحي نو بیفكنیداید كھ براي رفاه بشری من در این باور خویش راسخ ھستم كھ شما در این اندیشھ
ام، ولي احساسات و نحوة تعقل و استداللم با آنچھ مربوط بھ  خود بھ تازگي پا بھ صحنة عملیات آدمیان نھاده

من جوانم اما براي تحقق بخشیدن آرمانھاي فلسفھ و حقیقت سراپاي … . شما بوده است مطابقت دارد
توانم خود  اطمینان دارم مي. وي شما برخواھم خاستوقتي بھ لندن بیایم بھ جستج… . وجودم بیقرار است

  …. را با چنان وضعي بھ شما معرفي كنم كھ شایستگي برخورداري از افتخار دوستي شما را داشتھ باشم

  .خداحافظ، با كمال اشتیاق در انتظار دریافت پاسخ شما ھستم

دیگري كھ در ماه   را براساس نامةتوانیم مضمون آن  پاسخ گادوین بھ این نامھ مفقود شده است ولي مي
توانم منش و سیرت شما را  تا آنجا كھ ھنوز مي«: توسط گادوین نگاشتھ شده است دریابیم ١٨١٢مارس 

اي از صفات مطبوع و مقبول را عرضھ  العاده فوق  یابم كھ این منش و سیرت مجموعة بكاوم، در مي
این كمبودھا ھمیشھ از این منبع . یر نیز نیستدارد كھ البتھ عاري از نقایص و كمبودھاي چشمگ مي

كافي   سرچشمھ گرفتھ است كھ شما ھنوز بسیار جوان ھستید و اینكھ در برخي از جھات اساسي بھ اندازة
آنگاه بھ شلي اندرز داده است كھ حاصل ھرگونھ فوران روح و ذھن » .آگاھي ندارید كھ چھ اندازه جوانید

  د و انتشاردرنگ بھ چاپ نرسان خود را بي

اثري (زندگي آدمي كھ چنین كاري كند «. ندھد و ھرگاه ھم چیزي منتشر سازد، نامش را در پاي آن نگذارد
  ».مستلزم یك رشتھ افكار خواھد بود) انتشار دھد و پاي آن امضا بگذارد

ھایي از  نسخھاي یا  شلي خود تا آن زمان در این مورد پرھیز و امساك نشان داده بود، از جملھ اینكھ نسخھ
این اثر را در «. چاپ شده یعني ملكة مب را ھمچنان نزد خویش نگاه داشتھ بود  نخستین منظومة

گویم كھ در موقع نگارش آن دستخوش طبع جواني و عاري از  و بھ جرأت مي –ام  ھجدھسالگي نوشتھ
ھنوز سخت تحت  ١٨١٠در سال » .نگارش این اثر بھ قصد انتشار نبوده است… ولي  –ام  اعتدال بوده

ننگ را «: المعارف بود و در آغاز آن منظومھ شعار خشم آلود ولتر را نوشتھ بود  تأثیر اصحاب دایرة
انتشار  ١٧٩١انقالبھاي امپراطوریھا كھ در سال   ھا یا تفكراتي دربارة و از اثر ولنھ بھ نام خرابھ» برافكنید

  .عاریت گرفتھ بود ھاي فراواني در آثار خویش بھ یافتھ بود اندیشھ

شود، دوشیزه یا نثھ بھ خواب رفتھ است، و در عالم رؤیا ملكھ مب كھ بھ  ملكھ مب آغاز مي  وقتي منظومة
برد، و از  شود، او را با خود بھ میان ستارگان مي آید، بر وي ظاھر مي جلوة پریان است از آسمان فرود مي
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انداز وسیعي از گذشتھ و حال و آیندة كره زمین را  اه، چشمخواھد كھ بھ تفكر و تأمل بپردازد؛ و، آنگ او مي
مصر، : گذرند یك ردیف امپراطوریھاي گذشتھ از برابر چشمان دخترك مي  :گستراند در برابرش مي

ملكھ مب پادشاھي . رسند زنند و بھ زمان حال مي آنگاه جھشي مي …، یھودیھ، یونان، روم)تدمر(پالمورا 
بھ وضوح معلوم است كھ شاعر قصدش نشان دادن (سازد  را در برابر چشمان دخترك مجسم مي

ملكھ مب در حیرت » .ترین امیال خویش گرفتار است دربند پست«كھ ) معاصر خود بوده است  السطلنة نایب
برند در آن حال كھ شاھزاده سرگرم تافتن  آن بدبختاني كھ از گرسنگي رنج ميرود كھ چرا یكي از  فرو مي

در اینجاست كھ آن نظر مشھور خود را » دارد تا او را از تخت بھ زیر آورد دستي برنمي«تنور شكم است 
  :دھد سر مي

  آدمي 

  .برد دھد و نھ فرمان مي كھ روحي سرشار از فضیلت داشتھ باشد، نھ فرمان مي

  گیر و نابود كننده، نظیر بیماریي ھمھقدرت، 

  .سازد بر ھرچھ دست یابد، آنرا آلوده مي

  ھماھنگي و خوشبختي جماعتي كثیر از مردمان،«: ملكھ مب، از سوداگري و ادم سمیت نیز بیزار است
چیزھا، حتي عشق، بھ معرض فروش گذارده   ھمة» «.شود موجب فراھم آوردن ثروت و غناي ملل مي

سازد؛ این  در اینجا، ملكھ مب سوزانده شدن یك مرد ملحد را در برابر چشمان یانثھ مجسم مي» .شود مي
  شود؛ ملكھ با بیان این نكتھ  منظره موجب ھراس یانثھ مي

آید و خداي سفر پیدایش را بھ خاطر تنبیھ كردن بیلیونھا مرد و زن و كودك در   سرگردان، بھ درون مي
احتمال . (دھد  معني یك زن، مورد سرزنش قرار مي اطر گناه نامفھوم و بيطول ھزاران سال، آن ھم بھ خ

رود بایرن با خواندن این اثر، براي نگارش اثر خویش بھ نام قابیل الھام گرفتھ باشد زیرا كھ شلي  مي
  سرانجام،.) ملكھ مب را كھ بھ طور خصوصي چاپ شده بود براي بایرن فرستاده بود  اي از منظومة نسخھ

نھد؛  عشق كھ دیگر قانون بر آن قیدوبندي نمي: كند كھ مب از آینده تصویري گلگون و امیدبخش ترسیم ميمل
زندانھایي كھ تھي مانده و دیگر بھ وجودشان نیازي نیست؛ روسپیگري از صفحة روزگار رخت بربستھ؛ 

دھد بھ زمین  دستور ميآنگاه ملكھ مب بھ یانثھ . شود و مرگ نیز بدون رنج و درد براي آدمیان میسر مي
باز گردد؛ عقیدة عشق و محبت فراگیر و عالمگیر را موعظھ كند و بھ گوش ھمگان برساند؛ و بھ پیروزي 

اي است بسیار  منظومھ. شود یانثھ از خواب بیدار مي. ناپذیر و قاطع داشتھ باشد نھایي محبت، ایماني خلل
وجواني است و گاھي سبك سرایش آن حالتي با ن  مستحكم و منسجم؛ و، با وجود آنكھ حاصل اندیشة

  وقتي منظومة. است  كند، بھ ھر حال اثري جالب توجھ از فكریك نوجوان ھجدھسالھ گویي پیدا مي گزافھ
بدون رضایت شاعر، انتشار یافت، رادیكالھاي انگلستان آن را بھ عنوان شكوة   ،١٨٢١ملكھ مب در سال 

ت سال، این منظومھ چھارده بار توسط مؤسسات انتشاراتي، كھ بھ ظرف بیس. دل و رؤیاي خویش ستودند
  .دادند، بھ چاپ رسید طور غیرقانوني بھ كار خود ادامھ مي

در ایرلند، با بیطرفي و بینظري شھامت آمیزي ) ١٨١٢در ماھھاي فوریھ و مارس (شلي در دورة اقامت 
. وشید؛ سپس، ھمراه ھریت، بھ ویلز بازگشتكارگر ك  بھ خاطر تحقق بخشیدن بھ اھداف كاتولیكھا و طبقة

در آنجا درحالي كھ از مشاھدة فقر و بینوایي مردم دستخوش غم و افسردگي شده بودند بھ لندن رفتند تا 
شلي از این فرصت استفاده كرد تا مراتب . آوري اعانھ بھ نفع درماندگان ویلز دست بھ كار شوند براي جمع

بھ گادوین ابراز دارد و گادوین از دیدار شلي چنان شاد و مسرور شد كھ  احترام و تكریم خویش را نسبت
پس از آنكھ شلي و ھریت سفرھاي كوتاه . دار شدند  از آن پس دو خانواده، بارھا میزباني یكدیگر را عھده

شلي و  ١٨١۴مارس  ٢۴در آنجا در تاریخ . دیگري بھ ایرلند و ویلز كردند، در لندن رحل اقامت افكندند
كردند اطمینان یا بند از نو با یكدیگر  ھریت بھ خاطر آنكھ از مشروعیت پسر یا وارثي كھ احتماًال پیدا مي
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. عقد ازدواج بستند، ولي این بار مراسم ازدواج در حضور كشیش كلیساي رسمي انگلستان بھ عمل آمد
وفاداري خود را با وي  اندكي قبل از آن زمان، در روز جشن تولد ھریت، شلي ضمن قطعھ شعري، میثاق

  :تجدید كرده بود

  ھاي فناشدني را از ھم بگسلد، رشتھ بگذار مرگ ھمة ! ھریت

  …!ھاي پیوند ما فناناپذیر خواھد بود اما رشتھ

  ثبات و شكیبایي خلل ناپذیر،! تقوي و عشق

  !آزادي، اخالص، و پا كدامني

  .سازد چنان زندگیي روح مرا وقف تو مي

VII – ١٨١۶-١٨١٢شلي، : دومین گریز با دلداري دیگر  

رسد كھ شلي در سراسر عمر ھرگز دربند این نبوده است كھ براي گذران زندگي خود و  چنین بھ نظر مي
شاید اوھم با این نظر وردزورث موافق بود كھ یك شاعر مؤمن و صدیق . اش در آمدي تحصیل كند خانواده

. ممكن است جوھر شعر را درخون وي بخشكاند بركنار نگاه داشتھ شود باید از رنجھا و نگرانیھایي كھ
انداخت و كوششھاي خود در  شلي بین تبلیغاتي كھ دربارة حقوق مساوي در یك حكومت جمھوري بھ راه مي

جھت بھ چنگ آوردن سھم خویش از ثروت پدر بزرگش كھ بھ پدرش بھ میراث رسیده بود، ھیچگونھ 
رسید، از طریق گرفتن  اي كھ از جانب پدر بھ دستش مي ه بر مقرري سالیانھعالو. یافت تضادي نمي

بدین ترتیب بود كھ . افزود بردرآمدش مي بود،وامھایي كھ وصول آنھا براي طلبكار منوط بھ مرگ دیگران 
اي كھ انتظار داشت بھ دستش   لیره از محل ارثیھ ٢,٠٠٠مقابل سند تعھد واگذاري  در ١٨١٣در سال 

  .لیرة نقد دریافت كرد ۶٠٠برسد، مبلغ 

آمد، بھ وام دادن بھ  شاید آن وامدھندگان از دیدار اندام نحیف و مرضي كھ ھرچند صباح بھ سراغ شلي مي
اعصاب شلي را چنان «ئمي در سمت چپ بدن بنابر گفتة ھمسر دوم شلي، دردي دا. شدند او تشویق مي

زندگي بانگرش فردي كھ داراي   داد كھ نگرش او را دربارة ساخت و تحت فشار شدید قرار مي  حساس مي
رفتار و طرز برخوردش كامًال مالیم و مطبوع و . ساخت احساسات آمیختھ با سالمتي بود، متفاوت مي

از تند مزاجي و بیحوصلگي و شاید ھم از ھیجان زیاد رنج ولي در ھمان حال  آمیختھ با شكیبایي بود،
برد و قدرت تحمل و بردباریش در برابر آن فشارھا و رنجھا تقریبًا در حد نھایي و گسیختگي  مي
  ».نمود مي

پنداشت كھ باروي آوري بھ یك رژیم گیاھخواري خواھد توانست آالم و رنجھاي خویش را تخفیف  شلي مي
اي  جان نیوتن در رسالھ  ین امید خویش مایة تقویتي یافت و آن تجربیات مورد توصیةدر ا. و تسكین دھد

، شلي و ھریت ھر دو در ١٨١٢در سال. تحت عنوان بازگشت بھ طبیعت یا دفاع از رژیم گیاھخواري بود
 نظام«آنچھ ھریت از آن بھ   ، شلي دربارة١٨١٣در سال . گیاھخواران ثابت قدم در آمده بودند  زمرة

ملكھ مب نگاشت،   منظومة  مند شده بود كھ در یادداشتھایي كھ بردیباچة كرد چنان عالقھ یاد مي »فیثاغورسي
  :ر شدخطاب بھ ھمة مردم از ھر رنگ و نژاد و ملت قسمتھایي را گنجانیده و ضمن آن خواستا

آنان كھ خوشبختي و حقیقت را   سوگند بھ آنچھ در امید ما براي بني نوع بشر مقدس است، من از ھمة
كنم بھ شیوة گیاھخواري توجھي مبذول دارند و آن را از سر حوصلھ مورد  دارند درخواست مي دوست مي

یوة گیاھخواري گونھ بیماري، چھ جسمي و چھ روحي، نیست كھ با توسل بھ ش ھیچ… ! آزمایش قرار دھند
در ھر مورد كھ آزمایش شده نتیجھ  –و نوشیدن آب پاك بھ طور یقین و مسلم تسكین و تخفیف نیافتھ باشد 
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شود، و بیماري جاي خود را بھ تندرستي  ضعف و سستي بتدریج بدل بھ نیرومندي مي. مثبت بوده است
  .بخشد مي

ھاي شیطاني و  انتشار داد ریشة انگیزه ١٨١٣سال  اي بھ نام در دفاع از پرھیز طبیعي كھ بھ شلي در رسالھ
زیانبار آدمي و اغلب جنگھا را مربوط بھ گوشتخواري انسان دانست و از خوانندگانش درخواست كرد از 

  :سوداگري و صنعت باز گردند و بھ كشاورزي روي آورند

ز ھند یا شراب از پرتغال و اگر ما یك نظام طبیعي تغذیھ براي خود فراھم آوریم نیازي بھ آوردن ادویھ ا
روح ملت كھ باید رھبري این اصالح بزرگ را برعھده … . اسپانیا و فرانسھ و مادیرا نخواھیم داشت

عیوب، ناھنجاریھا و  سوداگري با ھمة. گیرد، بھ طور نامحسوس و آھستھ بھ كشاورزي روي خواھد آورد
ھاي طبیعیتر، موجب پدید  نگاه عادات و شیوهپلیدیھاي ھمراه آن بتدریج رو بھ زوال خواھد گذارد و آ

  . تر خواھد شد آوردن آداب و رسوم لطیفتر و آبرومندانھ

آن ھمان روي آوري شلي بھ گیاھخواري بود،   یك رشتھ عجیب و نامنتظر از حوادث، كھ سرچشمة
نسبت بھ  شلي بھ خاطر تحسیني كھ در دل خویش. سرانجام منجر بھ برھم خوردن ازدواج نخستین وي شد

این زن در . كرد، سروكارش بھ دیدار میسیزجان بوینتن خواھر زن جان نیوتن افتاد جان نیوتن احساس مي
گیاھخواران و طرفداران جمھوري بود و با وجود موھاي سفیدش، ھنوز از جذابیتي نصیب داشت و   زمرة

، ھریت دختر ١٨١٣ماه ژوئن در . مطالب جالب و شنیدني صحبت بدارد  توانست بھ دو زبان دربارة مي
ملوسي بھ دنیا آورد و شلي او را یانثھ نامید و تابستان ھمان سال بھ اتفاق ھمسر و دختر نوزاد و الیزا 

اندكي پس از آن میسیز بوینتن . خواھر زنش بھ بركنل كھ محل زیبایي در پنجاه كیلومتري لندن بود رفتند
اي از مھاجران سیاسي فرانسوي و رادیكالھاي انگلیسي را  دهاي گرفت و بھ دور خود ع نیز در آنجا خانھ

از آن پس، روز . آمد نظریات این عده دربارة حكومت و پرھیز غذایي، شلي را بسیار خوش مي. گرد آورد
شتافت تا  میسیز بوینتن مي  كرد و بھ خانة اي ھریت و یانثھ را بھ امید الیزا رھا مي  بھ روز بھ وضع فزاینده

  .اش برخوردار شود ر وي، دوستانش و دختر شوھر كردهاز محض

ظاھرًا شلي چنین احساس . ھاي ناسازگاري افتاده بود بر روابط وي با ھمسرش، از چندین لحاظ سایھ
ھریت بھ صورت روزافزوني : كرد كھ در رشد فكري ھمسرش نوعي كندي و توقف حاصل شده است مي

اعتنایي  شد و نسبت بھ سیاست بیعالقگي و بي ت از وي ميمجذوب فرزندش، و سرگرم نگھداري و مراقب
  اي چشمگیر  ولي در ھمان حال، عالقھ  داد، نشان مي

حساس و بحراني از   در چنین مرحلة. گرانقیمت فراھم آورده بود  خواست ھریت بود كھ شلي یك درشكة
كرد مبني بر اینكھ اگر  اي از پدرش دریافت شلي نامھ ١٨١٣مھ  ٢۶زندگي عاطفي و مالي، در تاریخ 

دست از عقیده انكار خدا برندارد و از این بابت از رییس كالج پیشین خود در دانشگاه آكسفرد پوزشخواھي 
. نكند، نھ تنھا او را از ارث محروم خواھد ساخت بلكھ ھرگونھ كمك مالي و مقرري را نیز قطع خواھد كرد

و بلوغي كھ قانونًا بھ او فرصت ) ١٨١٣وات  ۴( شلي كھ بھ امید فرارسیدن سن بیست و یك سالگي
داد، قرض فراواني بھ بار آورده بود، اینك با آن وضع ناگوار و  ھنگفتي را مي  برخورداري از ارثیة

ھریت و الیزا از . یافت عمر و آیندة خود را در وثیقة طبلكارانش مي  نامنتظر كھ برایش پیش آمده بود، ھمة
ستخوش وحشت و اضطراب شدند و برایشان این سؤال پیش آمد كھ آیا بھتر نیست شنیدن تصمیم پدر شلي د

سفر بھ   شلي تن بھ قبول دستور پدرش بدھد؛ در مراسم عشاي رباني شركت جوید؛ و با آن كار برنامة
پاریس را كھ از چندي قبل طرح آن را ریختھ بودند عملي سازد؟ شلي از قبول دستور پدر استنكاف ورزید، 

در ھمین . نشیني آنان ادامھ داد مچنان بھ معاشرت با میسیز بوینتن و دوستانش و شركت در مجالس شبو ھ
موقع ویلیام گادوین براي او پیغامي فرستاد كھ طلبكارانش درصدد توقیف او ھستند و بھ طور ضمني بھ 

، ١٨١۴در ماه ژوئن . دشلي فھماند از ھرگونھ كمكي كھ از او برسد استقبال خواھد كرد و ممنون خواھد ش
ھریت بھ اتفاق دخترش بھ شھر باث رفت و ظاھرًا انتظارش این بود كھ شوھرش نیز بزودي در آن شھر 

اما شلي بھ جاي رفتن بھ نزد ھمسر و فرزند، بھ لندن شتافت، در آنجا اطاقي در . بھ وي خواھد پیوست
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آوري كند، و تقریبًا ھر روز  ین اعاناتي جمعفلیت ستریت اجاره كرد، كوشید تا براي كمك بھ ویلیام گادو
كرد و در ھمین خانھ بود كھ با  غذایش را در خانة آن فیلسوف كھ در اسكینرستریت واقع بود صرف مي

  .مري گادوین دیدار كرد و آشنا شد

مري، دختري بود كھ ھفده سال قبل مادرش، ھمان مري وولستنكرافت، مدافع سرسخت و با استعداد ولي 
جواني و شادابي این دختر، ذھن ھوشیار . بخت حقوق زنان جانش را برسر زادن او از دست داده بود شور

اینھا بیش از آن   رنگپریده و فكورش، احساس تحسین آشكارش نسبت بھ شلي، ھمة  و وقادش، چھرة
یكسال بیشتر تفاوت باقي بماند، آن ھم شاعري كھ ھنوز بیست و  نمود كھ شاعر بتواند در برابرش بي مي

مطالب زیادي دربارة . بار دیگر در مغز و روح شلي، احساس ترحم با میل و آرزو درھم آمیخت. نداشت
یافت كھ  مري وولستنكرافت و كتاب با ارزش وي شنیده بود و حاال، در برابر خود، دختر آن زن را مي

ا بھ تنھایي در كنار آرامگاه مادر چون در زیر سلطة یك نامادري خشن و بیمھر قرار داشت و غالبًا ساعتھ
دختري كھ میراثي دوگانھ از حساسیت و  –كرد كھ در وجود مري  نشست، شلي چنین احساس مي مي

ھنوز یك ھفتھ از . ذھن و روحي عالیتر و ظریفتر از ھریت وجود دارد –روشنفكري با خود داشت 
  چنان شوریدگي و نخستین دیدارش با مري سپري نگشتھ بود كھ شلي خود را اسیر 

در روز ششم ژوئیھ شلي بھ نزد گادوین رفت و رسمًا . دید كھ تا آن زمان ھرگز چنین احساس نكرده بود مي
از «فیلسوف حیرتزده، آن تقاضاي شلي را بھ عنوان عملي ناشي . دخترش را از او خواستگاري كرد

اش پا نگذارد و مري را تحت  خانھ مورد نكوھش قرار داد، بھ او امر كرد دیگر بھ» ھرزگي و ھوسراني
  .مراقبت و نظارت نامادریش قرار داد

اندكي پس از آن روز، تامس الوپیكاك، شاعر را در حال ھذیانگویي در اطاقش در فلیت ستریت یافت و 
تواند با آنچھ در برابر  ام نمي آنچھ تاكنون در داستانھا و در تاریخ خوانده«وضع او را چنین توصیف كرد 

موجودي دستخوش یك عشق شدید و ناگھاني و مقاومت ناپذیر، كھ در چنگال . كند دیدم برابري  یش ميخو
آنچھ دیدم موقعي بود كھ بنا بھ تقاضاي وي از روستا خود را بھ لندن و بھ كنار او رسانیده . برد آن رنج مي

وقتي چشمش بھ . ده بودنمود و لباس و سر و زلفش درھم ژولی چشمانش چون دو كاسة خون مي… . بودم
  ».›دیگر از این معجون جدا نخواھد شد‹من افتاد یك شیشھ لودانوم برداشت و بھ من گفت 

وقتي بھ مري گفت . موانع باز ترتیبي داد تا بتواند مري را در كنار گور مادرش ببیند  اما شلي با وجود ھمة
م رایان روابطي برقرار كرده است، ظاھرًا كھ ھریت نسبت بھ او بیوفایي در پیش گرفتھ و با مردي بھ نا

براي مدتي نیز تعلق فرزندي را كھ در آن زمان، ھریت . مقاومت مري را در برابر خود كاھش داده بود
ھریت .) البتھ بعدًا ادعا كرد كھ آن بچھ متعلق بھ خود اوست. (كرد در رحم داشت نسبت بھ خویش انكار مي

و دوستان شلي از جملھ پیكاك، ھاگ، ترالوني و ناشر آثارش بھ نام آن اتھام شوھرش را مردود شناخت 
  .گادوین نیز بعدًا آن اتھام را مردود شمرد. ھوكم از ھریت پشتیباني كردند

 ١۴ھریت در . اي نوشت و از او خواست بھ لندن بیاید نامھ) كھ ھنوز در شھر باث بود(شلي بھ ھریت 
شلي او را در آن خانھ مالقات كرد و دریافت كھ بسختي بیمار  .پدرش رفت  آمد و بھ خانة ١٨١۴ژوئیھ 

وقتي شلي بھ اطاق خویش در . از ھریت تمنا كرد با جدایي از وي موافقت كند ولي ھریت نپذیرفت. است
اي حاكي از بیقراري و ناآرامي خاطر براي ھمسرش نوشت و بھ خیال خود  فلیت ستریت بازگشت، نامھ

   :اي را عرضھ داشت بھیك نوع موافقت و مصاح

  دوست بسیار عزیزم

دانم فردا باز ترا در ساعت  ام و ضمن اینكھ مي با آنكھ از دیدار و گفتگوي امروزمان بھ كلي فرسوده شده
  .توانم از نوشتن این نامھ خودداري كنم خواھم دید، با وجود این نمي ١٢
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  …. ام ر گشتھاي، آرامتر و دلشادت از اطمینانھایي كھ امروز بھ من داده

محبتھا و   در میان ھمة. كنم ھریت بسیار عزیزم، بھ خاطر ھمین، از صمیم قلب از تو سپاسگزاري مي
. شاید این بزرگترین باشد –و ھنوز ھم امیدوارم نصیبم گردد  –الطافي كھ از جانب تو نصیبم گشتھ است 

و كراھتي عمیق و غیرقابل توصیف از نگریستن بر روشنایي روز بیزار بودم و بروجود خودم با نفرت 
كردم و در این  من بھ امید تشفي و دلداري و خوشبختیي كھ از جانب تو نصیبم شود زندگي مي. نگریستم مي

  .ام میان دستخوش فریب نشده

كھ تعلق خاطر و دلبستگي ) گویم خواھش دارم سخنم را باور كني زیرا از روي صمیمت مي(كنم  تكرار مي
عالقھ و ارتباطم با تو حتي   بھ نظر خودم رشتة  :من بھ تو دستخوش ھیچ گونھ كاھش و ضعفي نشده است

گر در معرض مستحكمتر شده و عمق و استواري بیشتري یافتھ است، و این ارتباط و دلبستگي دی
ھاي گذرا  ارتباط ما با یكدیگر صرفًا براساس شھوت و انگیزه. نوسانات، تخیالت و ھوسھا قرار ندارد

از . نبوده است، اساس آن بر دوستي استوار بوده و بر ھمین اساس، روز بھ روز وسعت و قوام یافتھ است
. اي حد نساختھ شور و ھیجاني بي این بابت، بر من سرزنشي وارد نیست كھ تو ھرگز قلب مرا سرشار از

 …  

آیا من براي تو بیشتر از یك دوست نخواھم بود؟ اوه، البتھ كھ خیلي بیشتر، بیشتر از برادرت و پدر 
  …. فرزندت، فرزندي كھ براي ما ھر دو چنین عزیز است

را در اختیارت اگر میل داري قبل از آنكھ باز تو را ببینم از بانك پولي دریافت داري، ھو كم دستھ چك 
  .خواھد گذارد

  .من باید بھ خاطر توھم كھ باشد او را دوست داشتھ باشم. خداحافظ، فرزند نوزاد ملوس مرا با خود بیاور

  شلي. بي.پي. مند بھ تو خواھم بود ھمیشھ دوستدار و عالقھ

رابطة خود با اي از  خطاب بھ دوستش، كثرین نیوجنت، شمھ ١٨١۴نوامبر  ٢٠اي بھ تاریخ  ھریت در نامھ
  :دھد شلي را چنین شرح مي

با صحبت كردن دربارة مادرش، قوة تخیل و … . مري مصمم بود او را اغوا كند و از راه بھ در برد… 
رفت تا سرانجام روزي بھ شلي  افروخت، و ھر روز ھمراه او بر سرگور مادرش مي تصور او را برمي

توانیم ھمگي با ھم زندگي  چرا نمي) مري پرسیده بودظاھرًا (… گفت كھ از عشق او بیچاره گشتھ است
كنیم؟ من بھ عنوان خواھر و ھریت بھ عنوان ھمسرت با تو باشیم؟ شلي آنقدر دیوانھ بود كھ چنین كاري را 

تواني تصورش را بكني وقتي بھ  تو مي. ممكن تلقي كرد و بھ دنبال من كھ در آن موقع درباث بودم فرستاد
. مدت پانزده روز بیمار و بستري بودم. رتباط شوھرم با مري با خبر گشتم چھ حالي شدملندن رسیدم و از ا

حال، دوست عزیز، من در انتظار ھستم تا … . شلي از من تقاضا كرد در لندن بمانم. بیچاره شده بودم
الي كھ ماه آینده موقع زایمان من است در ح. فرزند دیگري بھ این دنیاي پر از ادبارو بدبختي بیاورم

  .شوھرم در كنارم نخواھد بود

  ھریت شلي

این رویداد بھ دست   براي جان تیلر، اطالعات بیشتري دربارة ١٨١۴اوت  ٢٧اي بھ تاریخ  گادوین در نامھ
  :دھد مي

اي یافت  نھایت اعتماد را داشتم؛ بھ نظرم در وجودش احساسات بسیار نجیبانھ) شلي(من نسبت بھ این جوان 
 ٢۶روز یكشنبھ … . دار بود و سھ سالي با ھمسرش بھ خوبي و خوشي سركرده بود  نوادهشد؛ مردي خا مي
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رسد كھ در  بھ نظر مي… . ژوئن، شلي ھمراه مري و خواھرش جین كلرمنت بھ سرمزار مادر مري رفتند
آنجا این اندیشة ناپاك و دور از معصومیت براي از راه بھ در بردن مري، در سر شلي خطور كرد تا 

شلي … روز چھارشنبھ ششم ژوئیھ، … . نسبت بھ من مرتكب خیانت شود و ھمسرش را رھا سازد
گذشت با من در میان بگذارد و رضایت مرا در  مرتكب این دیوانگي شد كھ آنچھ را در خاطرش مي

  …با لحني دوستانھ او را مورد عتاب و سرزنش قرار دادم، . ازدواج با مري طلب كند

ولي بعد … . چنان مؤثر افتاد كھ شلي قول داد دست از آن عشق آمیختھ با ھرزگي برداردلحن عتاب آلودم 
من   ژوئیھ، مري و خواھرش جین از خانة ٢٧در شب . معلوم شد كھ آنھا ھر دو، مرا فریب داده بودند

  .دان اي یافتم كھ در آن برایم شرح داده بودند دست بھ چھ كاري زده گریختند و صبح روز بعد نامھ

نام اصلیش . او دختر ھمسر دوم ویلیام گادوین و از شوھر قبلش بود. جین كلرمنت تنھا ناخواھري مري بود
و ھمین نام بتدریج بدل  داد فقط كالرا نامیده شود،  را كالرا مري جین گذاشتھ بودند ولي خودش ترجیح مي

و در این موقع شانزده سال داشت و  بھ دنیا آمده بود ١٧٩٨آوریل  ٢٧كلر در . بھ كالره و سپس كلر گشت
دست، حساس و  دختري با استعداد، گشاده. شوھر را دارد  نمود كھ آمادگي رفتن بھ خانة كامًال واضح مي

. كشید برد و درد مي مغرور بود و از اینكھ تحت نفوذ و سلطة مادري مشوش و تندمزاج باشد رنج مي
ھاي زندگي و بدھكاریھایش خمیده بود كھ بتواند دستي از مھر ناپدریش نیز بیش از آن در زیر بار ناراحتی

آنان نیز چنین كردند . بنابراین از شلي و مري تمنا كرد او را نیز با خودشان ببرند. و تفقد بر سر وي بكشد
  .آن سھ نفر از لندن بھ سوي دورر حركت كردند و از آنجا عازم پاریس شدند ١٨١۴ژوئیة  ٢٨ودر تاریخ 

در آنجا شلي متوجھ شد كھ نھ پیغامي برایش . اوت مسافران ما بھ لوسرن در سویس رسیدند در بیستم
با اندوه و ناراحتي . لیره داشت ٢٨در آن موقع در كیفش فقط . گذارده شده و نھ پولي از لندن رسیده است

با كالسكھ و  .بھ ھمراھانش گفت ناگزیر است بھ لندن باز گردد تا بھ امور مالي خود سروصورتي ببخشد
از آن پس تا . بار دیگر در لندن بودند ١٨١۴سپتامبر  ١٣كشتي با شتاب بھ سوي شمال بازگشتند و در 

كوشید كھ خود را از چشم طلبكاران پنھان نگھدارد و قرض بیشتري باال بیاورد تا بتواند  بیست ماه شلي مي
گادوین گرچھ ھنوز از دیدار شلي امتناع . زندگي خود، مري، كلر و ویلیام گادوین را تأمین كند  ھزینة

در این اثنا، ھریت فرزند دوم خویش را بھ دنیا . پذیرفت ھاي نقدي او را با امتنان مي ورزید ولي حوالھ مي
كلر ھم بھ بستر بایرن . مري ھم نخستین كودكش را زایید و بر او نام ویلیام نھاد. آورد و او را چارلز نامید

شد،   بزرگ شاعر درگذشت و براي پدر شلي، كھ در آن زمان سرتیموثي شلي نامیده ميسرانجام پدر. خزید
شد؛ گرچھ پدر  شلي تنھا وارث قانوني پدرش محسوب مي. لیره بھ میراث نھاد ٨٠,٠٠٠امالكي بھ ارزش 

 شلي بھ پدرش پیشنھاد كرد در برابر یك مقرري سالیانھ بھ میزان. این نكتھ را بھ رسمیت قبول نداشت
پدر . رسید، صرف نظر كند لیره تا پایان عمر، از حقوق خود بر آنچھ بھ عنوان میراث بھ وي مي ١,٠٠٠

در چھارم ماه مھ . لیره از آن مقرري را براي ھریت منظور داشت ٢٠٠با این پیشنھاد موافقت كرد و شلي 
بایرن   نھ روز قبل از آن،. ند، شلي، مري، ویلیام و كلر بار دیگر عازم دورر شدند تا بھ فرانسھ برو١٨١۶

  » .گرد و غبار انگلستان را از پاھاي خویش زدوده بود«نیز 

VIII – ١٨١۶بایرن و شلي، : تعطیالت در سویس  

اي مستقل از یكدیگر، سویس را بھ عنوان پناھگاه خویش برگزیده بودند و ژنو را بھ  ھر دو شاعر، بھ شیوه
مھ بھ ژنو رسیدند و در ناحیة سشرون  ١۵لي و ھمراھانش روز ش. عنوان پایگاه و مركز عملیات خویش

بایرن و مالزمانش در اوستاند بر كالسكة مجللي كھ . واقع در حومة شھر براي خود مأوایي در نظر گرفتند
اي  لیره و بھ الگوي كالسكھ ۵٠٠این كالسكھ بھ بھاي . بھ دستور بایرن ساختھ و آماده شده بود، سوار شدند

ژماپ نزدیك واترلو بھ عنوان غنیمت   شد و سرانجام در ناحیة ه بود كھ ناپلئون بر آن سوار ميساختھ شد
اي تعبیھ شده بود  در این كالسكة مجھز، تختخواب و كتابخانھ. جنگي نصیب سپاھیان فاتح جنگ واترلو شد

اي  ترلو رسید، از منطقھبایرن وقتي بھ وا. گونھ تسھیالت براي غذا خوردن در آن فراھم آورده بودند و ھمھ
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كھ جنگ در آن رخ داده بود دیدار بھ عمل آورد و آثار باقیمانده از آن نبرد مشھور را تماشا كرد، و احتماًال 
زیارت چایلد ھرلد   سوم منظومة  را كھ بھ خصوص در قطعة ٢٨تا  ٢١ھمان شب در بروكسل بندھاي 

  .جاودانھ مانده است، سرود

آنگلتر كھ حدود یك كیلومترو نیم تا مركز ژنو فاصلھ / و ھمراھانش بھ ھتل د مھ بایرن ٢۵غروب روز 
الزم بود كھ در دفتر مشخصات مھمانان ھتل، سن خود را قید كند و بایرن در ستون . داشت فرود آمدند

كلر كلرمنت كھ با نھایت اشتیاق در جستجوي واردشدگان . را نگاشت» ١٠٠«مربوط بھ این پرسش عدد 
آمده بود وقتي آن عدد را در دفتر یافت، یادداشتي براي بایرن فرستاد كھ در آن بر سن وي دلسوزي  بھ ھتل

اي  مھ بھ سراغ شلي، مري و كلر در نقطھ ٢٧بایرن، روز . كرده و تقاضاي دیدارش را نیز افزوده بود
بایرن . عر در سویس بوداین نخستین دیدار دو شا. كنار دریاچة ژنو كھ كشتي در آن لنگر انداختھ بود آمد

اي مؤدبانھ دربارة دیدگاھھاي  ملكة مب را خوانده و ھنر شاعري شلي را ستوده بود ولي بھ شیوه  منظومة
بھ نظر بایرن، براي جواني بیست و چھار سالھ نظیر شلي ھنوز خیلي . سیاسي او سكوت اختیار كرده بود

رود آن دو بر سر این نكتھ با  ي ببرد، گرچھ احتمال ميزود بود كھ بتواند بھ فضیلتھا و مزایاي اشرافیت پ
شلي تا زماني كھ زنده . ھم بھ توافق رسیده بودند كھ اگر مال و منالي بھ میراث نصیب شود موھبتي است

  .شمرد بود بایرن را از نظر ھنر شاعري برتر از خود مي

  این محل در كرانة. نو اجاره كرداي در مونتالگر واقع در سھ كیلومتري ژ در چھارم ژوئن، شلي خانھ
را كھ ده دقیقھ » ویال دیوداتي«در ھفتم ژوئن، بایرن نیز ویالیي موسوم بھ . ژنو واقع بود  جنوبي دریاچة

آنگاه ھردو مشتركًا یك قایق شراعي كرایھ كردند و از آن . روي با خانة شلي فاصلھ داشت اجاره كرد پیاده
پرداختند و یا شب در ویال  با ھم بر آن قایق بھ گردش بر روي دریاچھ مي پس افراد ھر دو خانواده غالبًا

  در آنجا . شدند آمدند و بھ بحث و گفتگو سرگرم مي دیوداتي گرد مي

ولي مري . ھمگي كوشیدند و، جز مري، در پایان بھ عدم توانایي خویش معترف گشتند. بھ اشباح بنگارد
مشھورترین رمانھاي ھراس آور قرن نوزدھم را بھ نام فرانكشتاین كھ در آن زمان نوزدھسالھ بود یكي از 

انتشار  ١٨١٨اي كھ شلي بر آن نگاشتھ بود در سال  این كتاب با مقدمھ. یا پرومتئوس جدید بھ وجود آورد
داستان مورد بحث عالوه بر محسناتي كھ از نظر مضمون و شیوة نگارش دارد دو مسألھ را نیز كھ . یافت

تواند موفق بھ آفرینش حیات شود؟ و آیا  آیا علم مي: سازد اي اساسي دارد مطرح مي ر بشر جنبھھنوز از نظ
  تواند نیروھا و امكانات خود را از شر آفریني و ھمچنین از خبر آفریني باز دارد؟ علم مي

ژنو   دریاچةھاي  بایرن ھمچنین پیشنھاد كرد كھ او وشلي با قایق ساده و معمولي خودشان دور تا دور كرانھ
ژاك  –را بپیمایند و از نقاط تاریخي كنار دریاچھ، بھ خصوص آن جاھایي كھ در رمان معروف ژان 

شلي موافقت كرد، گرچھ ھنوز شناگري . روسوبھ نام ژولي یا ھلوئیز جدید سرمدي گشتھ است، دیدار كنند
یز ھمراھشان بود، شراع بر كشیدند ژوئن، آن دو در حالي كھ دو نفر قایقران ن ٢٢در تاریخ . نیاموختھ بود

اي درنگ كردند كھ  در آنجا در نقطھ. رسیدند) در ساووا(دو روز طول كشید تا بھ میري . و بھ راه افتادند
پرو كھ از ژولي بھ دور افتاده بود  –طبق مندرجات رمان روسو، یكي از قھرمانان داستان بھ نام سن 

وقتي بار دیگر سفر خود را از سر گرفتند، دو شاعر با طوفاني . ودظاھرًا نام وي را برتختھ سنگي نوشتھ ب
ریخت و  آمد و بھ درون آن مي امواج خروشان دریاچھ پیاپي از دماغة قایق باال مي. رو شدند ناگھاني روبھ

: آورد ھا را چنین بھ یاد مي آن لحظھ  بایرن بعدھا صحنة. كرد ھر لحظھ قایق را بھ واژگون شدن تھدید مي
ام را از تن بھ در آوردم، شلي را نیز وادار ساختم لباسھایش را در آورد و یكي از پاروھا را در  جامھ«

توانم جانش را نجات دھم،  اگر در آب بیفتیم مي… كنم دست گیرد و در ھمان حال بھ او گفتم تصور مي
اي در پاسخ گفت  العاده وقشلي با خونسردي ف… . گیرم تقالي بیھوده نكند مشروط بر آنكھ وقتي او را مي

شود پس بھتر است من سعي كنم فقط خودم را  كھ ھیچ اطالعي ندارد چگونھ جان یك غریق نجات داده مي
  ».نجات دھم و سپس با اصرار از من خواست بھ خاطر او خود را دچار دردسر نسازم
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رام گرفتند، صبح روز بعد از اي بر ساحل فرود آمدند، آ دقایقي بعد، طوفان آرام گرفت، شاعران در نقطھ
دیدار ) ١۵٣۶-١۵٣٠(اي كھ فرانسوا دو بونیوار بھ دست دوك لوزان در آن زنداني شده بود  شیلون و قلعھ

ژاك روسو را بھ عنوان راھنما در دست  –شلي در حالي كھ رمان ژان . وقتي بھ كالرن رسیدند. كردند
ز زمیني كھ بھ عنوان جایگاه مقدس رمانتیسم فرانسھ داشت و دو شاعر ا داشت، در كنار بایرن گام برمي

ژوئن در اوشي، بندرگاه واقع درجنوب لوزان و كنار دریاچة ژنو،  ٢٧در . مشھور شده بود، دیدار كردند
مشھور زنداني شیلون را سرود و طرح بندھایي را كھ باید   لنگر انداختھ و ھمان شب، بایرن منظومة

شاعران در   ژوئن، ٢٨در . گنجانید ترسیم كرد سرود و در چایلد ھرلد مي ژاك روسو مي –دربارة ژان 
  اي  لوزان از خانھ

. دیدار كردند كھ گیبن در آن اثر مشھور خویش را بھ نام انحطاط و سقوط امپراطوري روم پدید آورده بود
اي كھ از  ظرف دو ھفتھ. ھاي خود در مونتالگر و ویالدیوداتي بازگشتند در اول ژوئیھ، مسافران ما بھ خانھ

سرود  آن پس آمد، بایرن سومین بخش منظومة زیارت چایلد ھرلد را سرود و كلر كلرمنت آنچھ را وي مي
  .گذارنید ھاي زندگي خویش را در كنار بایرن مي كرد؛ و در این مدت خوشترین لحظھ تحریر مي

علني وي نسبت بھ بایرن،   عالقة اظھار شوریدگي و. سرنوشت كلر این بود كھ با خود شوربختي بیاورد
گویي سویسیھا را برافروخت كھ موجب رنجش شدید شاعران، و  پردازي و یاوه چنان آتش شایعھ
اي آمیختھ با ھرج و مرج   براساس آن شایعات و اراجیف، دو شاعر با دو خواھر بھ شیوه. ھمراھانشان شد

بعضي از این اشخاص . زیستند و روابطي داشتند ميو بدون رعایت اصول و قواعد مورد احترام جامعھ، 
انگاشتند و یك بانوي  تخیلشان را بھ كار انداختھ بودند، بایرن و شلي را بھ عنوان شیاطین مجسم مي  كھ قوة

كرد، چون بایرن را در سالن مادام دوستال در كوپھ  انگلیسي كھ در آن اوقات در سویس سفر مي  اشرافزادة
گوییھا بایرن را مصمم ساخت تا بھ روابط  شاید ھمین شایعات و یاوه. حتي از پاي درآمددید از فرط نارا

كلر كھ در آن . از شلي درخواست كرد نگذارد كلر بیش از آن بھ ویالدیوداتي بیاید. خویش با كلر پایان دھد
یدار بایرن برود ولي با زمان از بایرن سھ ماھھ حاملھ بود تمنا كرد بھ او اجازه داده شود یك بار دیگر بھ د

  .آن تمنا موافقت نشد

ژوئیھ، شلي، مري و كلر را براي سفر كوتاھي بھ شاموني واقع در ایالت ساووا در خاك فرانسھ  ٢۴در 
یخھاي دایمي در   خود را عملي كنند ولي روز دوم موفق شدند بھ منطقة  روز اول نتوانستند برنامة. برد

. شارتروز واقع در مونتانور دیدار كردند  گشتند از یك صومعة سویس باز ميوقتي بھ . كوھستان آلپ برسند
در دفتر بازدیدكنندگان از صومعھ، شلي نام خود را نگاشت ولي چون از مندرجات زاھدمنشانة سایر 

بازدیدكنندگان پیش از خود در آن دفتر، دستخوش كسالت و مالل گشتھ بود زیر امضاي خویش بھ یوناني 
وقتي اندكي بعد از آن تاریخ،  ».ھستممن یك دوستدار بشریت، یك دموكرات و یك ملحد «: نوشت چند جملھ

را از آنچھ شلي در دفتر نوشتھ بود زدود زیرا » ملحد»  بایرن نیز گذارش بھ آن صومعھ افتاد، كلمة
  . عاقبت ھمین طور ھم شد. ترسید مبادا آن نوشتھ در انگلستان علیھ شلي بھ كار رود مي

  دستنویس منظومة  بایرن نسخة. اوت، شلي و مري و كلر سویس را بھ قصد انگلستان ترك گفتند ٢٩در 
سلیم جان چایلدھرلد را بھ شلي سپرد تا در لندن ت  زنداني شیلون و ھمچنین بخشھاي سوم و چھارم منظومة

ستایش زیبایي «خود شلي، كھ گرفتار مري و كلر بود، از این سفر فقط قطعة . ماري ناشر آثارش كند
  ابیاتي كھ در درة : مون بالن»  و چكامة» معنوي

كوھستانھاي مشرف   اي كھ در دامنة این چكامھ مانند جویبارھا و نھرھاي كوچك یخزده. را بھ سوغات آورد
شلي تأثرات و احساسات خویش را چنان . و خمان جریان دارد، درھم و برھم است بھ دریاي یخ، پیچان

اي روشن و مستقیم پیش گیرد، و ھرگاه  فراوان و متنوع یافت كھ قادر نبود براي بیان و تعبیر آنھا شیوه
ث طبیعت وردزور –ھمان خدا   آساي یخ، بیان دارندة عظیم و غول  كرد كھ آن تودة اي تصور مي  لحظھ

نگرد كھ بھ  داد كھ بر ستبرایي عظیم و پھناور و سرد مي است، اندكي بعد برایش این احساس دست مي
  .ماند قضاوتھاي آدمي خاموش مي  اي آمیختھ با تحقیر و تكبر در برابر ھمة شیوه
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ھ ھایي ب اشاره«نمایاند، ولي  ھایي از نفوذ وردزورث را بر شلي، مي ستایش زیبایي معنوي نیز نشانھ
براي شلي این پرسش آمیختھ با . شود بازد و خاموش مي ھاي شلي بزودي رنگ مي در سروده» فناناپذیري

او این رؤیا را . شود كھ چرا در كنار نور، ظلمت و پھلو بھ پھلوي شر، خیر وجود دارد حیرت مطرح مي
طلب زیباییھا در پروراند كھ آدمي با وسعت و عمق بخشیدن بھ حس جمالشناسي خود و در  در سر مي

  :اندیشھ و كردار و ھمچنین در پیكر و كالبد، ممكن است بھ رستگاري دست یابد

  عھد بستم كھ نیروھایم را پیشكش سازم

  …ام؟ آیا بر سر میثاقم نایستاده –بھ تو و بھ آنچھ از آن تست 

  ھرگز شادي جبین مرا روشن نساخت… 

  اختاین امید از دست ھشتھ نشد كھ تو آزاد خواھي س

  این جھان را از اسارت تاریكش،

  اي دلربایي و صفاي بیكران،  - كھ تو

  .ھا نتواند بیان دارد كني آنچھ را كھ این واژه آیا بیان مي

در پایان، كوششھاي وردزورث، بایرن و شلي براي یافتن یك دولت مشفق و نیك اندیش در طبیعت، در 
وردزورث بھ دامان كلیساي انگلستان پناه برد، بایرن . برابر بیطرفي آرام و خاموش آن بھ شكست انجامید

  .و شلي نیز بھ نومیدي تسلیم شدند

IX – ١٨١٨- ١٨١۶بایرن، : تباھي در ونیز  

، ھابھاوس از انگلستان بھ دیدار بایرن آمد و در دیدار از سراسر منطقة ١٨١۶در سپتامبر سال 
در میالن . در ماه اكتبر از آلپ گذشتند و در ایتالیا فرود آمدند. كوھستانھاي آلپ در سویس با وي ھمراه شد

رن را بھ عنوان واالترین مورد استقبال گرمي قرار گرفتند، ایتالیاییھاي تحصیلكرده و فاضل، مقدم بای
انگلیس گرامي داشتند و از ابراز بیزاري علني وي نسبت بھ سلطھ و فرمانروایي اتریشیھا   شاعر زندة

ستندال كھ او را در آنجا دید . بایرن لژي در اپراي اسكاالي میالن گرفت. برلومباردیا سپاسگزاري كردند
  با حالتي سرشار از شور و جذبھ زبان بھ 

تر   ھرگز در عمرم، چیزي زیباتر و خوش حالت… از دیدن چشمانش از خود بیخود شدم«: گشود توصیفش
اندیشم كھ یك نقاش بزرگ باید بھ یك نابغھ بدھد، سر  وقتي بھ حالتي مي  حتي امروز،. ام از آن چشمان ندیده

اش را از یاد  كوتي چھرهگاه آن حالت مل من ھیچ… . شود موقر و باشكوه بایرن در برابر چشمانم نمودار مي
  ».آرام و با صفا كھ تجسم نیرومندي و نبوغ بود  نخواھم برد؛ آن چھرة

ھابھاوس او را برجاي گذاشت تا خود با شتاب از . بھ ونیز رسیدند ١٨١۶نوامبر  ١۶شاعر و دوستش در 
ب از میدان سان بایرن در یكي از خیابانھاي منشع. اي بردارد و سپس بھ رم برود دیدنیھاي ونیز بھره

با . اي پرداخت اش بھ نام ماریانا سگاتي براي خویش معشوقھ ماركو مأوایي برگزید و از ھمسر صاحبخانھ
، ١٨١٨مانفرد را بھ پایان برساند و در ماه سپتامبر   سرگرمیھایش، فرصت آن را یافت تا منظومة  ھمة

و برجستھ، از وادي سر بھ جیب تفكر فرو  ژوان را آغاز كند؛ در این اثر متعالي  غنایي دون  منظومة
آمیز و  گذرد و بھ طنز و ھجوي پرنشاط و طیبت آسایي مي بردنھاي دلتنگ كننده، رمانتیك و آمیختھ با تن

  .رسد واقعپردازانھ مي
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بدیھي است مانفرد بار دیگر خود بایرن است كھ این بار بھ عنوان فردي بیزار از آدمیان و دستخوش 
» كند روحش گرفتار لعنتي شدید شده احساس مي«مانفرد كھ . شود یك قصر گوتیك ظاھر ميافسردگي، در 

خواند تا از كنامھاي خود در كوھستانھاي آلپ بھ  گناھانش فرورفتھ، جادوگران را فرامي  و در اندیشة
ران بھ جادوگ. اینكھ بھ دست فراموشي سپرده شود: كند درآیند و از آنان فقط یك لطف و موھبت طلب مي

كند و  یونگفراو صعود مي  آنگاه مانفرد از قلة. شود دھند فراموشي فقط با مرگ حاصل مي مانفرد پاسخ مي
وي در  –كن شده است  صاعقھ سرنگون و ریشھ  ضربة  افتد كھ در نتیجة از آن بلندي چشمش بھ كاجي مي

اي نفرین شده كھ از دیدن  اده برصخرهدرختي از پاي درآمده و فروافت  تنة« - یابد  آن، نمادي از خویش مي
خواھد با جھیدن بھ درون پرتگاھي، خود را  در آن لحظھ مي» .شود آن احساس تباھي بر آدمي عارض مي

اي كوھستاني ھدایت  دارد؛ سپس او را بھ كلبھ تسلیم مرگ سازد، اما یك شكارچي او را از این كارباز مي
مانفرد، كھ آن جام . شود دارد، و از علت نومیدیش جویا مي ميانگیز عرضھ  كند، شرابي گرم و نشاط مي

توان آنھا را بھ اعتراف بھ زناي  دھد كھ مي انگارد، با كلماتي بھ شكارچي پاسخ مي شراب را چون خون مي
  :با خویشان نزدیك تعبیر كرد

  این مایع صافي و گرم! گویم این خونست من مي

  .داردكھ در رگھاي پدرانم و خودمان جریان 

  زماني كھ در دوران شباب بودیم و قلبمان را با خود داشتیم،

  كردیم؛ ورزیدیم، كھ نباید چنان مي و بھ یكدیگر عشق مي

  آید، جوشد و بر مي آن خون ریختھ شد، ولي ھنوز مي

  .دارد سازد كھ مرا از بھشت بھ دور مي و ابرھایي را رنگین مي

  :خورد رچي غبطھ و حسرت ميآنگاه مانفرد بھ زندگي آزاد و سالم شكا

  سازد، با وجود این بیگناھي؛ امید با خطر تو را محتشم مي  اي آنكھ مقابلة

  پروراني، بھ یك سالخوردگي ھمراه با سرور و شعف و آنگاه دستیابي بھ یك گور آرام را در سر مي

  گلي بر چمن سبز نھاده شده باشد، كھ بر روي آن صلیب و تاج

  ؛ گورت بنگرند  بر مزارت بیایند و بر كتیبة و نوادگانت با محبت

  –نگرم  و آنگاه بھ درون خویش مي  - بینم  من این چیزھا را مي

  .روح من مدتي است دستخوش آتش شده –ولي باكي ندارم 

آنگاه با توسل بھ دانشي كھ دارد ولي . شود دھد و از او جدا مي طالیي بھ شكارچي مي  سپس مانفرد سكة
. بیند عشق ممنوع خویش را مي  خواند و در وجود او چھرة را فرا مي آستارتھادة از آن نیست، مجاز بھ استف

آستارتھ، محبوب من، با من سخن « - شود  تمناي او از آستارتھ براي بخشوده شدن، كھ چنین آغاز مي
سرزمین   مانفرد، نظیر جنایتكاران عمدة. یكي از تجلیات متعالي شور و احساس بایرني است - » !بگوي

پندارد كھ این بزرگترین كیفر ممكن  گالیور، محكوم بھ فناناپذیري شده چنین مي  در سفرنامة الگناجیان
طلبد كھ بھ كمك نیروي مرموز و استعاري خویش، نعمت مرگ را  است؛ الجرم از آستارتھ با استغاثھ مي

» .پذیرد  مانفرد، فردا حیات خاكي تو پایان مي»  :كند آستارتھ با خواھش او موافقت مي. وي ارزاني داردبھ 
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  اش را تابع ارادة او برخویشتن مسلط است و شكنجھ«كند،  یكي از جادوگران شھامت مانفرد را تحسین مي
  ممكن است شیطان منظومة» .آمد بود، روحي مھیب از كار در مي سازد؛ اگر اویكي از ما مي خویش مي

رود تا او را بھ  مانفرد بھ راھب بزرگ دیر كھ شب بعد بھ جستجویش مي. میلتن در بایرن اثر گذارده باشد
  :افزاید دھد كھ دیگر بسي دیر شده است و مي سوي مسیح بازگرداند، پاسخ مي

  ھستند جماعتي

  شوند از آدمیان فناشونده بر روي زمین، كھ پیر مي

  میرند پیش از آنكھ بھ میانسالي برسند، شان، و مي نيدر جوا

  .آنكھ دستخوش خشونت مرگ جنگ آسا شوند بي

آمیز  راھب بزرگ بالحني دردناك و اسف  شود، و آنگاه كھ مانفرد بھ سوي آخرین میعادگاه روان مي
  :گوید مي

  شد؛ او بایست كھ موجودي شریف و بزرگوار مي این مي

  پرداخت دار بود كھ او را مياز ھمة نیروھایي برخور

  بھ صورت قالبي زیبا و نفیس از عناصري باشكوه،

  .آمیخت اي خردمندانھ درھم مي اگر آن نیروھا بھ شیوه

ظنھایشان دربارة وي،  ترین سوء خواند تا گمان برند تیره بایرن، چنانكھ گفتي مردم دنیا را بھ مبارزه مي
مانفرد را بھ انگلستان   دش عرضھ شده، دستنویس منظومةاي از سوي خو اكنون بھ صورت اعترافنامھ

انتقادي   یك مقالة  اي بعد از انتشار، نویسندة ھفتھ. منتشر ساخت ١٨١٧ژوئن  ١۶فرستاد و ماري آن را در 
ھاي لندن بھ چاپ رسید، از خوانندگان خواستار شد تا بھ ھرگونھ ھمدردي خویش با  كھ در یكي از روزنامھ

مانفرد … مانفرد را با خصوصیات شخصي خویش رنگین و مجسم ساختھ«بخشند، كسي كھ بایرن پایان 
ماند كھ نسبت بھ یك تبعیدي  خویشتن را از اجتماع تبعید كرده، بنابراین براي ما دیگر چھ موجبي باقي مي

محارم شفقت نشان دھیم؟ این موجود بسادگي مباشر یكي از مھوعترین جنایتھا گشتھ، او مرتكب زناي با 
ذوق . بایرن ونیز را ترك گفت تا با ھابھاوس ماھي را در رم بگذراند  ،١٨١٧آوریل  ١٧در » !شده است

ھا سري بزند، ولي از آثار عظیم باستاني در شھر رم دیدار كرد و سپس بھ  چنداني نداشت كھ بھ موزه
این جملھ از زبان چایلد ھرلد » .ام ھا ایستاده اي در میان ویرانھ من خود چون ویرانھ«تماشاي پمپئي رفت 

  .ماه مھ بار دیگر بھ ونیز بازگشت ٢٨در . شود شنیده مي

در ماه دسامبر ھمان سال، پس از گرفتاریھاي فراوان در دادگاه، سرانجام موفق شد عمارت و امالك 
صدي بانك بھ داگالس كینرد، مت. لیره بھ فروش برساند ٩۴‘۵٠٠موروثي خویش را در دیر نیوستد بھ مبلغ 

سالي . ماند آنچھ باقي مي  وامھایش را تسویھ كند و از بھرة طرف حساب خود در لندن، دستور داد ھمة
التصنیف  عالوه بر این درآمد، بایرن سرانجام موافقت كرد بابت حق. لیره برایش بفرستد ٣‘٣٠٠

وضع مالیش بھ ھیجان آمده آنگاه، درحالي كھ از سر و سامان یافتن . ھایش از ناشر وجھي بگیرد منظومھ
را ) كانال بزرگ(گرانده  درنگ عمارت مجلل موسوم بھ پاالتتسو موچنیگو واقع در كنار كانالھ بود، بي

؛ و عالوه بر آنھا، دو میمون و دو سگ بزرگ كھ   در آنجا چھارده نفر خدمتكار گردآورد. خریداري كرد
جدیدي بھ نام   اینھا، معشوقة  رد و بر ھمةداراي گوشھاي آویختھ بودند در آن عمارت فراھم آو

توانست كھ بھ یك زن  گاه نمي بایرن ھیچ. مارگاریتاكوگني كھ ھمسر مغرور یك بانكدار محلي بود، بیفزود
گفت در دوران اقامتش در ونیز، برسر دویست زن یكي پس از  سازگار باشد؛ با غرور و الفزني مي
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: اي بھ بانكدارش در لندن نوشت  ضمن نامھ ١٨١٨  ژانویة ٢٠در . دیگري، دست نوازش كشیده است
باز  ١٨١٨مھ  ٩و در » .كنم روي مي روم و ھمیشھ ھم درھماغوشي با زنان زیاده شبھا گاھي بیرون مي«

وقتي نیمة تابستان آن سال فرا رسید، » .ام دنیایي از روسپیگري براي خود ساختھ«: بھ ھمان بانكدار نوشت
وقار روحي كھ ستندال دوسال قبل بایرون را بھ داشتن آن ستوده بود، دیگر چیزي باقي  از آثار معنویت و

در این زمان، بایرن بھ صورت موجودي فربھ با موھایي خاكستري درآمده بود و از سي سالي . نمانده بود
ا چنان رو شد از اینكھ او ر وقتي شلي بار دیگر با بایرن روبھ. نمود تر مي كھ داشت بسي سالخورده

  سالخورده و نزار 

X – ١٨١٨-١٨١۶: شلي، ساالر خانواده  

مري، فرزندانش ویلیام، پرستاري سویسي بھ نام الیز فوگي و كلر كلرمنت بھ   ، شلي،١٨١۶سپتامبر  ٨در 
جملگي آنان جز شلي بھ شھر باث رفتند و او با شتاب عازم لندن شد بھ این امید و انتظار . انگلستان رسیدند

ھیچ پولي نرسیده بود و شلي ناگزیر شد از قولي كھ براي . لیره از پدر برایش رسیده باشد ۵٠٠آنجا  كھ در
گادوین سخت برآشفت، . اش داده بود عدول كند لیره بھ پدر معشوق تنگدست و در مضیقھ ٣٠٠پرداخت 

  .شلي نیز بھ سوي جفت نامشروع خویش در باث گریخت

ھاي پر مھر و لطفي از فني گادوین خواھر ناتني  اكتبر، مري نامھ ٣ سپتامبر و سپس در ٢۶در آنجا در 
كپتین » دختر نامشروع«در فرانسھ متولد شده بود،  ١٧٩۴این دختر كھ در سال . خویش دریافت داشت

وقتي ویلیام گادوین با مري وولستنكرافت ازدواج كرد این . شد ایملي و مري وولستنكرافت محسوب مي
با وجود آنكھ گادوین نسبت بھ این دختر مھر و تفقدي مبذول . فرزندي خویش پذیرفتدختر را نیز بھ 

برد و ناخشنود  اش میسیز كلرمنت رنج مي داشت، فني از سرپرستي عاري از لطف و دلسوزي نامادري مي
با یك روح لطیف و مھربان بود، موجودي كھ شوربختي و ناكامي را   ھاي این دختر نشان دھندة نامھ. بود

گرفت و با وضعي آمیختھ با كمرویي مشتاق  كس را از آن بابت بھ سرزنش نمي كرد، ھیچ شھامت تحمل مي
اي داشت ولي  مري نسبت بھ این خواھر ناتني دلسوزي و عالقھ. نمود كھ مقبول دیگران واقع شود آن مي

. كس شده بود  پناه و بي بي پس از آنكھ او و كلر ھمراه شلي از انگلستان رفتند، فني در برابر نامادریش
داد  وضع متزلزل و نابسامان مالي آنان اجازه نمي  ھنگامي ھم كھ گریزپاھا بار دیگر بھ انگلستان بازگشتند،

اكتبر، شلي براي مري و كلر  ١٢در . كھ فني را نیز در جمع خویش بپذیرند و متكفل مخارجش شوند
رفتھ، در یك اطاق ھتل معتكف گشتھ و در ھمان جا با  خبري ناگوار آورد، و آن اینكھ فني بھ سوانسي

  .تریاك بھ زندگي خویش پایان بخشیده است

گشت در وقتي بھ انگلستان باز. آوردند گونھ رحمي نمي برحال شلي ھیچ انتقامآمد كھ االھگان   بھ نظر مي
جستجوي ھمسرش برآمد، چھ از نظر قانوني ھنوز بھ وي وابستگي داشت؛ ولي با خبر شد كھ وي نزد 

. دارد لیره مقرري تعیین شده توسط پدر و شوھر را دریافت مي ۴٠٠كند و مرتبًا سالي  پدرش زندگي مي
 ١٢در تاریخ . پدید گشتھ استدر ماه نوامبر درصدد برآمد با او دیداري تازه كند ولي گفتھ شد كھ آن زن نا

جان ھریت وستبروك دو روز قبل از آن از  تایمز گزارش داد كھ پیكر بي  ، روزنامة١٨١۶دسامبر 
  .اي واقع در ھاید پارك بھ دست آمده است دریاچھ

عقد ازدواج   و پرخود بگیرد، با شتاب درصدد برآمد ارتباط خود را با مري از طریق جاري ساختن صیغة
رسیدگي بھ ادعایش براي . عملي ساخت ١٨١۶دسامبر  ٣٠و مشروعیت بخشد، و این كار را در رسمیت 

مري بھ شلي اطمینان داد كھ با . در اختیار گرفتن آن دو فرزند، مدت سھ ماه در دادگاه بھ درازا كشید
ت با ولي پدر و خواھر ھری» .ھاي عزیز را زیربال و پر خویش خواھد گرفت آن جگر گوشھ«خوشحالي 

بدین دلیل كھ او آدمي است كھ علنًا بھ خداناشناسي خویش اذعان دارد و . ادعاي شلي از در مخالفت درآمدند
براي ازدواج قانوني نیز احترام و اعتباري قائل نیست؛ كسي است كھ ھمسر خویش را رھا ساختھ و با یك 

ر و خواھر ھریت این طور استدالل پد. ازدواجي در بین باشد، گریختھ است  زن دیگر، بدون آنكھ علقة
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اي كھ شایستة زندگي در محیط  كردند كھ چنین آدمي از عھدة بار آوردن و تربیت فرزندان، بھ شیوه مي
دادگاه استدالل آن دورا در مورد خداناشناسي شلي رد كرد، ولي دالیلي دیگر . انگلستان باشد، برنخواھد آمد

ولي بھ ھر حال، دادگاه كساني را كھ بھ عنوان ). ١٨١٧مارس (را وارد دانست و علیھ شلي رأي داد 
والدین رضاعي از جانب شلي انتخاب شده بودند مورد تأیید و تصویب قرار داد و او نیز موافقت كرد سالي 

  .لیره بابت مخارج نگھداري آن دو فرزند بپردازد ١٢٠

مري از كلر كلرمنت   زندانش بود،در موقعي كھ شلي در لندن سرگرم امور دادگاه مربوط بھ وضع فر
دختري بھ دنیا  ١٨١٧ژانویة  ١٢سال داشت، در  كرد، و این دختر، كھ در آن زمان فقط نوزده مراقبت مي

بعد از آنكھ شلي و ھمراھانش سویس را ترك كرده بودند، ھمة . آورد كھ سرانجام براونام آلگرا نھادند
اینكھ بایرن   داد؛ و اندیشة ھاي شلي پاسخ مي ، گرچھ بایرن بھ نامھجواب مانده بود ھاي كلر بھ بایرن بي نامھ

شلي . ھرگز حاضر نشود انتساب آن كودك را بھ خود بپذیرد، موجب اندوه و نومیدي شدید كلر شده بود
اي از بایرن مصرانھ خواست دربارة آن كودك نظر و دستوري بدھد و مخصوصًا دقت كرد بر  ضمن نامھ

بایرن موافقت كرد بچھ را بپذیرد و تحت مراقبت خویش قرار دھد، مشروط بر . أكید بگذاردزیبایي آلگرا ت
فرزند دومش را بھ دنیا آورد كھ بر او نام  ١٨١٧وقتي كلر در سپتامبر سال . آنكھ او را بھ نزدش ببرند

نجور بودند و مادر و دختر نوزادش ھر دو علیل و ر. و بغرنج شد  كالرا اورینا نھادند، اوضاع پیچیده
بزودي ھمة آدمھاي بزرگ آن خانواده بھ این نتیجھ رسیدند كھ آنچھ آن خانواده بدان نیاز دارد گرماي آفتاب 

از فرانسھ گذشتند و با كالسكھ راه سفري طوالني  ١٨١٨مارس  ١١در . ھاي ایتالیاست و آسمان آبي و میوه
  .دند و سرانجام خود را بھ میالن رسانیدندرا در پیش گرفتند كھ ضمن آن مسافران دچار دل آشوب ش

بایرن از بیم اینكھ ممكن است . از آنجا، شلي دعوتي براي بایرن فرستاد تا بھ میالن بیاید و آلگرا را ببیند
این دیدار موجب برقراري روابطش با كلر شود، از رفتن بھ میالن امتناع ورزید و در مقابل توصیھ كرد 

ود بھ ونیز بیاورد و اگر این ترتیب پیشنھادي، یعني ماندن بچھ نزد پدرش، عملي و پرستار بچھ، او را با خ
  رضایتبخش از آب درآید، مادر نیز خواھد توانست گاه 

بایرن، دختر كوچكش . كلر از روي ناچاري و بیمیلي آن پیشنھاد را پذیرفت. بھ گاه سري بھ دخترش بزند
و را با خود بھ قصرش برد؛ ولي آلگرا از دیدن حیوانات و داشتني یافت كھ ا قدر زیبا و دوست را آن

معشوقگان رنگ بھ رنگ پدرش چنان وحشتزده شد كھ بایرن خیلي زود ناچار شد از ریچارد ھاپنر كنسول 
انگلیس در ونیز و ھمسرش خواھش كند در برابر دریافت مبلغي براي مخارج كودك، او را بھ خانة خود 

  .ببرند

ھا را در شھر لوكا در ایالت توسكانا باقي  وقتي شلي و كلر از این اقدام بایرن با خبر شدند، مري و بچھ
گذاردند و خودشان عازم ونیز شدند، و در آنجا دریافتند كھ از آلگرا بھ وضعي مطلوب و قابل قبول 

سوار شد و بھ  برگوندوالیيبایرن، شلي را با محبت و خونگرمي پذیرفت، ھمراه او . شود نگھداري مي
اش، از جملھ كلر و آلگرا، دعوت كرد بھ ویالي او موسوم بھ   بایرن از شلي و افراد خانواده. لیدو رفتند

مري با . ھر مدت كھ بخواھند در آنجا بماننداستھ در نزدیكي ونیز بیایند و   واقع در ناحیة» اي كاپوچیني«
در  ١٨١٨سپتامبر  ٢۴ھایش از لوكا آمدند ولي كالرا اورینا دختر دوم كلر در بین راه بیمار شد و در  بچھ

با آلگرا بدرود گفتند و عازم » اي كاپوچیني«اكتبر، پس از یك ماه اقامت در ویالي  ٢٩در . ونیز درگذشت
  .رم شدند

XI – ١٨٢١-١٨١٩اوج اشتھار،   :شلي  

) پیسا(و تجدید دیدار با بایرن در پیزا ) ١٨١٩(مھمترین رویدادھاي زندگي شلي در فاصلة ورود بھ رم 
ھایي از تعالي نبوغ شاعري وي در منظومة  پیش از این دوران، جلوه. ھایش بود ، خلق منظومھ)١٨٢١(

  قطعة –انتشار یافت، متجلي گشتھ بود  ١٨١٧در سال  ، كھ»اوزي ماندیاس«ملكھ مب و بعدًا در قطعة 
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ھاي  اشعاري كھ بر تپھ«اي تحت عنوان  قطعھ. اخیر غزلي سرشار از اندیشھ و نیرویي تكان دھنده بود
انتشار یافت از نظر تمركز اندیشھ و پیراستگي و روشني شكل، بھ  ١٨١٨، كھ در سال »یوگاني سروده شد

اشعاري كھ در دلشكستگي در نزدیكي ناپل سروده «دیگري با عنوان   قطعة. درسی پاي آثار قبلي او نمي
انتشار یافت ترحم شاعر را نسبت بھ خویشتن بیش از آن در بردارد كھ ھمدردي  ١٨١٨و در سال » شده

آخر مگر نھ این است كھ آدمي نباید اشك در آستین داشتھ باشد و ھر دم نالھ و شكایت . خواننده را برانگیزد
اي تقدیم بھ باد  چكامھ«سردھد؟ ولي از آن پس در مدت سھ سال، بھ ترتیب پرومتئوس از بندرستھ، 

نخست . كند گري مي و آذونائیس، یكي پس از دیگري، جلوه  ، اپیپسیچیدیون،»ابر»  ،»بھ چكاوك«، »مغرب
  كنیم كھ در سرودن آن، شلي با توفیقي كمابیش كافي كوشید  از تراژدي چنچي یاد مي

در پدید آوردن داستاني سیاه و خونبار از  جیمز  -وبستر و سایر نویسندگان و در امنویسان دوران الیزابت 
  . زناي با محارم و جنایت، بھ رقابت برخیزد

واقع در رم  كاراكاال، بر فراز حمامھاي ١٨٢٠مصنف بھ سال   چةپرومتئوس از بندرستھ، طبق دیبا منظومة
شلي با تصنیف تراژدي چنچي با درامنویسان انگلیسي در دوران ملكھ الیزابت اول بھ . سروده شده است

طلبي خویش را ارضا كند بھ مقابلھ با  اي فراتر از جاه اي آنكھ مرحلھمقابلھ برخاستھ بود اینك، بر
اشیل، در امنویس واالمقام یوناني، در پرومتئوس در زنجیر نشان . درامنویسان یوناني كمر بستھ بود

اي در كوھھاي  عصیانگري بر صخره تیتانبھ صورت » از غیب با خبر است  كسي كھ،«دھد چگونھ  مي
ضرورت بر انسان آشكار ساختھ   شود، چرا كھ از درخت معرفت بیش از اندازة قفقاز بھ زنجیر كشیده مي

زئوس نرم شده و پرومتئوس را از   در قسمت مفقود شده از پنج درام سھ بخشي، طبق سنت معمول،. است
و شبھا [خورد  و ھمچنین از چنگ عقابي كھ بھ دستور خداي خدایان، روزھا جگر او را مي آن صخره،

. رھا ساخت –نظیر شكي كھ پیاپي در باورھاي یك انسان عصیانگر پدید آید  –] رویید جگرش از نو مي
ون و آدمي بورب  سان یكي از افراد خانوادة زئوس را بھ) نامید چنانكھ خود آن را مي(شلي » درام غنایي«

اي بیرحمانھ مسئول بدبختیھاي نوع بشر و بدرفتاري زمین  كند كھ بھ شیوه سالخورده و تندخو ترسیم مي
آید دمار از روزگار زئوس  حرارت و غیرتي كھ از یك دانشجوي آكسفرد برمي  است؛ پرومتئوس، با ھمة

آنگاه تیتان از شدت و ژرفاي . خواند خدا فرا مي  آورد و اسقفان را بھ حضور در مراسم تشییع جنازة برمي
بعد از آن بھ رسالتي كھ » .خواھم كھ ھیچ جانداري رنج ببرد نمي»  :گوید شود و مي نفرین خود متأسف مي

بني نوع بشر از نعمت خرد و محبت   و آن با نصیب ساختن ھمة –گردد  براي خود برگزیده است باز مي
تو از خداوند واالتري، زیرا كھ «: گوید شود و بھ او خوشامد مي روح زمین نیز از این نكتھ شاد مي. است

  ».خردمند و مھربان ھستي

پذیر است، و اشعار غنایي ارواح مالزم، با قدرتي  اول منظومھ، گفتارھا تحمل  در سراسر و تا پایان پردة
نگي دلپذیر ادامھ درخشد؛ و با آھ اي داراي لذت و عطر آسماني مي آید؛ با استعاره بسیط بھ غرش در مي

ولي دیگر گفتارھا، چھ آنھا كھ از االھیات نشان دارد و چھ آنھا كھ الحادي است چون برقي در . یابد مي
شود،  ھا و غزلھا، آنگاه كھ با ترا كمي گیج كننده بر ذھن خواننده انباشتھ مي درخشد؛ چكامھ شعر نمي

آخر مگر نھ . دھد و گیرایي خود را از دست مي شود، و این جذبھ آن نازیبا مي: یابد صورتي دگرگون مي
  اینست كھ زیبایي پایان ناپذیر نیز مالل انگیز است؟ قسمت زیادي از اشعار شلي در این منظومھ، 

اي از ضعف وجود  كنیم در این اشعار مایھ رویم، احساس مي ھمچنانكھ پیش مي. آرامشي در پي آن فرا رسد
دازه براي كردارھایي بس اندك و ناچیز، تعدادي بیش از اندازه از حاالت ابراز احساساتي بیش از ان: دارد

ایست كھ بر  این جملھ» .میرد شبنمي ھستم كھ مي من قطرة«(و بیتھاي بسیار فراوان در وصف دلھا و گلھا 
م تواند یك قطعة غنایي را زیبا كند، ولي درا ایست كھ مي این سبك و شیوه). شود زبان روح زمین جاري مي

. آید، باید پیوستھ با عمل توأم و در حال تحرك باشد سازد؛ زیرا درام، آن چنان كھ از نامش برمي را كند مي
  .اصطالحي با تناقض لفظي است» درام غنایي«پس، 
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كھ سراسر آن ما را بھ ) ١٨١٩(است » اي تقدیم بھ باد مغرب چكامھ«مقابل آنچھ در باال گفتھ شد،   نقطة
در اینجا . آورد زیرا كھ الھامبخشي نیرومند آن در ھفتاد مصراع متراكم شده است يشور و ھیجان درم
سازد؛ تأثرات و  ھاي شلي آن اندازه فراوان است كھ یك لحظھ خواننده را سیر نمي غناي پرتنوع قافیھ
ر بود توان امیدوا اینكھ مي: نازكي گسترده نشده بلكھ برگرد یك اندیشھ متمركز گشتھ  عواطف چون الیة

این استعاره كھ ھمیشھ مقبول بوده، در اشعار . داشتھ باشد زمستان نارضایي ما بھاري از شكوفایي در پي
آمد دنیاي امیدھا و رؤیاھایش در  ھمین استعاره، در آن زمان كھ بھ نظر مي. شود شلي پیاپي نمودار مي

كرد  شلي آرزو مي. داشت نگاه ميریزد، شلي را دلگرم و استوار  برابر ھجوم تجربھ و واقعیت فرو مي
جادوي ظریف «نمود، پایدار بماند و بھ مدد  ھایش كھ نظیر برگھاي پراكنده شده در اثر وزش باد مي اندیشھ

  .و چنین نیز شد. گسترده شود» شعر

در جنگلي كھ در «گوید  ھاي شامخ شعر پا نھاده است، از قراري كھ شلي براي ما مي آن چكامھ كھ بر قلھ
ر رودخانة آرنو، نزدیك فلورانس گسترده شده، بھ ذھن من رسید و در ھمانجا سروده شد، آن ھم در كنا

» .آورد تا بھ صورت بارانھاي پائیزي فرو ریزد مھ و بخارھایي را گرد مي… روزي كھ یك باد طوفانزا 
ستھ است گوشة خوا چرا شلي روم را ترك گفتھ بود؟ از جھتي ممكن است بھ خاطر آن بوده باشد كھ مي

انزوایي بجوید یا آنكھ مجاورت جھانگردان انگلیسي را، كھ در او نھ بھ چشم شاعري گرانمایھ بلكھ بھ 
آن زمان كھ ویلیام پسر چھار سالة . نگریستند، برخود تحمل پذیر سازد عنوان آدمي خدانشناس و زناكار مي

وقتي نھ ماه بعد . تاب شدند یار بيدرگذشت، او ومري از داغ مرگ فرزند بس ١٨١٩ژوئن  ٧شلي در 
دخترشان نیز دیده از دنیا فرو بست، پدر و مادر، دیگر نتوانستند زیربار چنان فشار سھمگیني از غم و 

اي او، كھ در آن زمان فقط بیست و ھفت سال داشت، تارھاي سفید  در موھاي قھوه. حرمان كمرراست كنند
  .و خاكستري نمودار شد

اش بھ سوي شمال راه  م را در گورستان انگلیسیھا در رم بھ خاك سپردند، شلي با خانوادهپس از آنكھ ویلیا
زد، از  در آن شھر روزي شلي در حالي كھ در باغي قدم مي. افتادند تا در شھر لیوورنو اقامت گزینند

  پرواز ھراسان پرندگان 

از آن پرندگان بھ خصوص او  یكي. چنانكھ ھر شاعري ممكن است دستخوش چنین آزردگي خاطر بشود  - 
وقتي شلي بھ . اي نیز سر داد كشید چھچھھ را فریفتھ ساخت زیرا در ھمان حال كھ بھ سوي فضا پرمي

با مضموني  وتديرا سرود كھ بھ صورت شعري شش » بھ چكاوك»  اطاقش بازگشت، نخستین قالب چكامة
كند زیرا كھ  آن بندھاي ظریف و دلنشین از نظر قافیھ بر ذھن سنگیني نمي. اندیشناك و فراموش نشدني بود

  .اي ناب استحكام یافتھ است زند و از اندیشھ در ھر مصراع آن گرمي احساس موج مي

. نجا مري فرزند سومش را بھ دنیا آورداش بھ فلورانس رفتند و در آ ، شلي با خانواده١٨١٩در دوم اكتبر 
در فلورانس، كلر كلرمنت شغلي در سمت یك معلم سرخانھ پیدا كرد . پسري بود كھ او را پرسي نام گذارند

، از فلورانس بھ شھر پیزا ١٨٢٠اكتبر  ٢٩در . و سرانجام شلي را از كشیدن بار تكفل خود آزاد ساخت
ترین  قامت گزیدند؛ در ھمین شھر بود كھ شلي با جالبترین و عجیبرفتند و در آنجا در ھتل ترپاالتتسي ا

  .رو شد ماجراھاي زندگیش روبھ

ھاي  گاه حساسیت خویش را در برابر جاذبھ با آنكھ شلي پیاپي دستخوش كسالت و رنجوري جسمي بود، ھیچ
بخت نیز بود، آن كشش  خورد كھ نھ تنھا زیبا بلكھ شوریده جنسي از دست نداده بود؛ و چنانچھ با زني برمي

امیلیا ویویاني دختري از یك خانوادة بزرگ و سرشناس بود؛ او . ساخت مضاعف او را از خود بیخود مي
اي نزدیك پیزا سپرده بودند كھ بكارتش محفوظ بماند تا زماني كھ  را، و برخالف میل خودش، بھ صومعھ

رفتند و  و گاھي نیز كلر بھ دیدار آن دختر ميشلي و مري . برایش پیدا شود) از نظر مالي(شوھري مناسب 
جملگي مجذوب زیبایي اصیل چھره و اندام، رفتار آمیختھ بھ فروتني و سادگي عاري از ریا و اطمینانبخش 

كرد و شلي او را موضوع رؤیاھاي در  در نظر شاعر ما، آن دختر غایت مطلوب جلوه مي. وي شده بودند
بھ یك روح «(اي بھ نام اپیپسیچیدیون  ي از آن رؤیاھا را در قطعھحال بیداري خود قرار داد و برخ
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چند مصراع شگفتي . انتشار یافت ١٨٢١بھ شعر سرود و این قطعھ با نام مستعار شاعر درسال ) »ھمتا؟ بي
  :برانگیز از این قطعھ

  ھرگز نیندیشیدم كھ پیش از مرگ شاھد باشم 

  امیلي،. باشدتجلي جواني را كھ این چنین بھ كمال رسیده 

  دارم، گرچھ مردمان پروایي ندارند تو را دوست مي

  .اي از رونق عاري سازند آن عشق را با شرم ناشایستھ

  !اي كاش من و تو، توأماني از یك مادر بودیم

  یا، اگر نامي كھ قلب من بھ دیگري عاریت داده

  اي از خواھري براي او و تو باشد، توانست رشتھ مي

  آمیخت؛ تو از یك ابدیت را در ھم ميبدانسان كھ دو پر

  نمود، و باز در ھمان حال، یكي مجاز و دیگري واقعي مي

  تواند آن چنانكھ شاید، تصویر كند این نامھا گرچھ عزیز است، نمي

  !چگونھ در وراي ھرگونھ پناھي، من از آن تو ھستم، آه، من

  .اي از وجود تو ھستم من پاره: از آن تو نیستم

  :غلطد اي بھ جذبة دیگر مي وضع، شاعر از جذبھو با ھمین 

  .رھنماي سرنوشت! فرشتھ! ھمسر، خواھر

  اي كھ مسیرت این چنین عاري از ستاره است، اي آنكھ بسي دیر آمده

  !اي اي آنكھ بسي زود ستایش مرا برانگیختھ! محبوبم

  زیرا كھ در كشتزارھاي ابدیت

  اشدروح من از آغاز باید كھ روح تو را پرستیده ب

  .كھ حضوري ملكوتي در مأوایي ملكوتي است

برد كھ از پدید آوردن  واضح است كھ در آن زمان جواني بیست و ھشت سالھ در وضعي بھ سر مي
ھاي ما را كامًال تحت نظم و  توانند غده قوانین و اخالقیات نمي. برد تصوري از كمال مطلوب لذت مي

غھ یا شاعر ھم باشد، باید گریزگاھي و آرامشي بجوید، خواه بھ اي درآورند؛ و انسان، خالصھ كھ ناب قاعده
در این مورد بھ خصوص، روح رنجور و بیمار با شعري . صورت عمل و خواه بھ شكل تجلي ھنري

  :درمان یافت یا بھ رھایي رسید؛ شعري كھ بین ابتذال و تعالي در نوسان است
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  …. روز فرا رسیده و تو با من پرواز خواھي كرد

  اكنون كشتي در بندرگاه شناور است،ھم 

  .بادي برفراز ستیغ كوھستان در ھیاھوست

  :اي در دریاي نیلگون اژه برساند تا شاعر و دلدارش را بھ جزیره

  ایست بین بھشت، فضا، زمین، و دریا، جزیره

  …كھ چنین گھواره در آرامشي كامل در اھتزاز است

  ام عھد كرده اي در آن از آن منست و من این جزیره و خانھ

  .تا تو را بانوي گوشة انزواي خود سازم

  :در آنجا، عاشق و معشوق، ھر دو معشوق یكدیگرند

  نفسھایمان در ھم خواھد آمیخت، آغوشھایمان بر ھم خواھد سایید،

  و رگھایمان ھمزمان خواھد طپید؛ و لبھایمان

  با فصاحتي در وراي واژگان، ھمدیگر را خواھد پوشانید 

  بین لبھا فروزانست و چاھھایي كھ روحي كھ در

  ھاي ذاتمان جوشانست، در درونیترین یاختھ

  چشمھ سارھایي از ژرفترین ژرفاي زندگیمان

  …در صفاي زرین شور و ھیجان ما فروخواھد ریخت

  !شوم لرزم و از خود بیخود مي ریزم، مي افتم، فرو مي بھ طپش مي

باشد؟ مري بیچاره كھ سرش با پرسي، كودك نوزاد، گرم بود و » پرده شلي عریان و بي«تواند  آیا این مي
خورد، تا چندي از این جوشش و فوران احساسات شوھرش در برابر  در رؤیاھاي خویش غوطھ مي

امیلیا . تخیل رو بھ زوال گذارد  اما در ھمین اوان، آن منبع الھام و برانگیزانندة. خبر بود دختري دیگر بي
شلي از گناه » .زندگي دوزخي فراھم آورد«براي شوھرش ) بنا بھ گفتھ مري(و  با مردي ازدواج كرد،

شیرین و پرلذت و خوش آھنگش توبھ كرد و مري نیز برخاطر پریش شوھرش با تفاھم و ھمدردیي 
  .مادروار، مرھم نھاد

انگیزتري  اش جوشش دل چشمة طبع شاعرانھ) ١٨٢١فوریة  ٢٣(وقتي شلي شنید كیتس در گذشتھ است 
» اي انتقاد بیرحمانھ«داشت ولي  شاید او بھ منظومة اندیمیون اثركیتس چندان توجھي معطوف نمي. پیدا كرد

شلي را چنان  كھ در مجلة كوارترلي ریویو دربارة آن كار با ارزش و برجستة كیتس درج شده بود،
شعر، تمنا كرد او را الھام بخشد تا   خود و كیتس، یعني از موز االھة  دستخوش خشم ساخت كھ از االھة

: ژوئن بھ ناشر لندني خود چنین نوشت ١١در . اي شایستھ براي آن شاعر جوانمرگ بسراید مرثیھ
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براي آنكھ از مقبولیتي . واھي كردبھ پایان رسیده است و تو آن را بزودي دریافت خ› آدونائیس›  منظومة«
نقصترین تصنیفاتم بھ شمار  ام ولي شاید كھ بتوان آن را بي برخوردار شود كوشش چنداني مبذول نداشتھ

كھ اندكي قبل از آن زمان، . شلي براي سرودن این قطعھ قالب دشوار اشعار سپنسر را برگزیده بود» .آورد
شلي بر . زیارت چایلدھرلد بھ كار برده بود ھا، آن را در منظومة اي سرشارتر از قافیھ بایرن با سرچشمھ

دقت و وسواس پیكر تراشي كھ مجسمة یادبودي براي یك دوست بپردازد، سرگرم   روي این مرثیھ با ھمة
تصنیف شد ولي ضرورت و قید آن قالب خشك و عاري از انعطاف بھ برخي از پنجاه و پنج بند این اثر 

. توانست از آن احتراز جوید حالتي كھ اگر ھنرمند كمتر دستخوش شتابزدگي بود مي  -  حالتي تصنعي بخشید
مضمون این اثر نیز بر این گمان استوار شده بود كھ كیتس در نتیجة آن انتقاد جان سپرده است و شاعر 

 لعن قابیل بر آن كسي كھ سینة معصوم تو را آماج تیر جفا«كرد  سوگوار در مرگ دوستش، دعا مي
  .ولي كالبد شكافي كیتس نشان داد كھ شاعر در اثر بیماري سل حاد در گذشتھ است» .ساخت

گوید چون موجب بھ ھم پیوستگي خجستة وي با آن  در سھ بند فرجامین، شلي بھ مرگ خویشتن خوشامد مي
  :درگذشتھ نامیرا خواھد شد

  گذرند؛ شوند و مي ماند، بسیاري دگرگون مي یكي بر جاي مي

  نھند؛ ھاي زمین روبھ گریز مي درخشد، و سایھ ي بھشت براي ھمیشھ ميروشنای

  زندگي، نظیر گنبد بلوریني رنگارنگ،

  گذارد، بر تابش سپید و پاك ابدیت، لكھ مي

  بمیر، –. پاره سازد تا آن زمان كھ مرگ آن را پایمال كند و پاره

  …!اگر خواھي در كنار آن كس باشي كھ در جستجویش ھستي

  شوي، قلب من؟ گردي، چرا درھم فشرده مي كني، چرا باز مي مي چرا درنگ

  امیدھاي تو چند گاھي است بر باد رفتھ؛ از ھمھ چیزھا كھ در اینجاست

  …!تو نیز باید اكنون روانھ شوي –امیدھاي تو زایل گشتھ 

  اوه، با شتاب بدانجا روان شو،! خواندت این آدونائیس است كھ فرا مي

  …. تواند پیوند دھد ندگي بگسالند آنچھ را مرگ ميمگذار بیش از این ز

  شوم؛ من در تاریكي و بیمناكي بھ جایي بس دور برده مي

  سوزم، در حالي كھ در درونیترین حجاب ملكوت مي

  سان اختري، روح آدونائیس بھ

  .از مأوایي كھ جاودانگان در آنجایند رھنمونم شود

  :این ندا با چند مصراع فراموش ناشدني خویش پاسخ گفتھ باشدتوان چنین پنداشت كھ كیتس بھ  در اینجا مي
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  نماید، اینك بیش از ھر زمان دیگر، مردن با شكوه مي

  كھ در نیمشب بدون ھیچ رنجي از ماندن باز ایستي،

  كني در آن حال كھ روحت را آزادانھ نثار مي

  !در چنان نشئھ و از خود بیخود شدني

XII – ١٨٢١- ٨١٨١بایرن، : عشق و انقالب  

رفتار مطلوب و آمیختھ با ظرافت  –شلي از آخرین دیدار خود با بایرن خاطرات متنوعي ھمراه داشت 
پرده  و رضایت خاطر بي –دستي  تزویر و آمیختھ با صداقت، شواھدي از سخا و گشاده وي، گفتگوھایي بي

زنان «. و روسپیان و ھویداي وي از گذراندن یك زندگي آمیختھ با آشفتگي حقارت آمیز در كنار مصاحبان
… . برند ترین زناني باشند كھ در زیر آسمان بھ سر مي آمیزد شاید فرومایھ ایتالیایي كھ وي با آنان در مي

ترین زناني از این گونھ آشناست؛ از آن قماش زنان كھ رانندگان گوندوالھاي ونیزي وي  بایرن با فرودست
دھد كھ بر سر بھاي دخترشان با وي بھ  و مادران مجال مياو بھ پدران . كنند از خیابانھا ھمراه خویش مي

ولي اینكھ وي شاعري توانا و واالست گمان دارم كھ در خطاب وي بھ اقیانوس … . زدن برخیزند چانھ
نمود از  ل اخالقي و آنچھ را بھ ذوق و سلیقة انگلیسي مطبوع ميبایرن خود از اینكھ اصو ».باشدمنعكس 

انگلستان او را از میان خود رانده و از مزایاي اجتماعي   قوانین جامعة. دست فرو ھشتھ است آگاه بود
بھ  ١٨١٩با وجود این، در سال . انگاشت محروم ساختھ بود؛ و او ھم بھ سھم خویش آن قوانین را نادیده مي

توانستم از آن  شدم اگر مي من از زندگیي كھ در ونیز داشتم خستھ و بیزارم و خوشحال مي«: فتدوستي گ
  بایرن در این » .روي برگردانم

  .نبرد با یاري و شكیبایي و اخالص ترزاگویتچولي پیروز شد

با  از راونا براي گردش بھ ونیز آمده بود، او و بایرن براي نخستین بار ١٨١٩وقتي ترزا در آوریل 
اي  زني بود نوزدھسالھ، كوچك اندام، زیبا، خودپسند كھ تحصیالتش را در صومعھ. یكدیگر مالقات كردند

پنجاه و   شوھرش، كنت آلساندرو گویتچولي،. نمود موجودي خونگرم و شورانگیز مي. بھ پایان رسانیده بود
دقیقًا بھ . یھاي خویش مستغرق بودھشت سالھ، قبل از آن دوبار ازدواج كرده بود و اغلب اوقات در سوداگر

خاطر ھمین موقعیت بود كھ قوانین و اصول اخالقي معمول و مرسوم در بین طبقة ممتاز ایتالیا زن را 
چنین مردي . در كنار داشتھ باشد) ندیم ملتزم ركاب(شمرد مردي را بھ عنوان كاوالي یره سرونتھ   مجاز مي

تا او را تحسین كند؛ موجبات تفریح خاطرش را فراھم آورد؛  ھمیشھ در دسترس زن مورد نظر قرار داشت
اي بر دست زن پاداش یابد، و گاھي پاداش از  او را ھمراھي كند؛ و در برابر آن خدمتھا، بھ نھادن بوسھ

كرد و  رفت و این در صورتي میسر میشد كھ زن كرم را با احتیاط و بصیرت توأم مي این حد فراتر مي
البتھ ھمیشھ این خطر نیز كمابیش متصور بود كھ . رفتار یا خستھ و از حال رفتھ بودشوھر نیز گیج و گ

شمرد و چند  كار بھ دوئل انجامد، ولي گاھي شوھر، كمك آن آقاي مالزم و ندیم ھمسرش را غنیمت مي
وب سان بود كھ خانم كنتس بھ خود اجازه داد مجذ بدین. كرد تا بھ سرگرمیھاي خود برسد صباحي غیبت مي

لنگ خرامیدن جذاب آن مرد انگلیسي بشود، یا چنانكھ  انگیز و لنگ مطبوع، سخنان وسوسھ  چھرة  و فریفتة
  :گفت خود بعدھا مي

سیماي نجیب و بسیار ظریف و مطبوع وي، لحن صدا، طرز رفتار، ھزاران افسونگري و فریبایي كھ او 
ت و برتر از دیگراني كھ تا آن زمان دیده بودم ساخ گر مي گرفت، او را بدان حد متفاوت جلوه را در برمي

از آن شب در ھمة مدتي كھ در ونیز بودم، ھر . داد كھ ممكن نبود ژرفترین تأثیر را بر من نگذارد قرار مي
  .كردم روز با او دیدار مي
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نا ترزا را بھ راو  پروایي زماني بھ پایان رسید كھ كنت آلساندرو، آن روزھاي خوشبختي آمیختھ با بي
 ٢٢  از جملھ در نامة. ھاي اطمینانبخش و سرشار از وعد و وعید براي ترزا فرستاد بایرن نامھ. بازگردانید

دھم كھ تو آخرین عشق و مایة شور و نشاط من خواھي  بھ تو اطمینان مي«: چنین نوشتھ بود ١٨١٩آوریل 
كردم ولي ھرگز ھوش و حواسم  ل ميپیش از آنكھ با تو آشنا شوم، نسبت بھ زنان بسیاري احساس تمای. بود

دیگر در دنیا زني جز تو براي من . توانم بگویم كھ تو را دوست دارم اكنون مي. شد معطوف بھ یك نفر نمي
  .تا آنجا كھ اطالع داریم بایرن این بار واقعًا بر سر قول خویش پایدار ماند» .وجود ندارد

خویش ونیز را بھ صوب راونا ترك گفت » وار ن ناپلئونمجھز و سنگی  آن كالسكة«در اول ژوئن بایرن با 
داشت، كنت  ترزا مقدم او را گرامي . آن ھم بھ عنوان جھانگردي كھ قصد دارد از مزار دانتھ دیدار كند –

در این دیار «: اي بھ یكي از دوستانش نوشت بایرن ضمن نامھ. ھم از خود مھرباني و خوشرویي نشان داد
  ورزند و كمتر بھ  شق ميبھ میزان فراواني ع

) در یازده كیلومتري جنوب ونیز(بھ او فرصت داده شد ترزا را ھمراه خویش بھ المیرا » .آالیند دست مي
ورزي آن دو بدون  در آن ویال، دور از چشم اغیار، عشق. جایي كھ بایرن در آن ویالیي داشت –ببرد 

آلگرا، دختر بایرن، در آن ویال بھ . ادامھ یافتھیچگونھ محظوري آغاز شد و حتي با وجود بواسیر ترزا 
تام مور در این زمان . پدرش و ترزا پیوست و با حضور خود بھ آن گردھمایي ظاھري احترام آمیز بخشید

را از بایرن » زندگي و ماجراھاي من«بھ آن ویال رسید، درنگي كرد و نسخة دستنویس اثري بھ نام 
  .وجب برانگیختن آشوب و ھیجان زیادي پس از مرگ نویسنده شداثري كھ انتشارش م –دریافت داشت 

بایرن ترزا را از المیرا بھ ونیز برد و در آنجا با ھم در عمارت مجلل مرسوم بھ پاالتتسو موچنیگو متعلق 
در این موقع پدر ترزا بھ سراغ دخترش آمد، او را با خود بھ راونا برد، و قدغن . بھ بایرن بھ سر بردند

وقتي ترزا بھ راونا رسید سخت بیمار شد و حالش تا آن اندازه بھ وخامت . رن بھ دنبالش روان شودكرد بای
. گرایید كھ شوھرش شتابزده بھ دنبال بایرن فرستاد؛ بھ امید آنكھ با حضور بایرن حال ترزا بھبودي یابد

جام بھ عنوان یك مستأجر بھ راونا آمد و پس از آنكھ مدتي سرگردان بود سران ١٨١٩دسامبر  ٢۴بایرن در 
بایرن در این منزل جدید، دو گربھ، شش سگ، یك گوركن، یك . در طبقة سوم قصر كنت سكونت گزید

در حالي كھ چنین زندگي با تعلقات خاطر . یك میمون و یك روباه بھ ھمراه آورد  آموز، قوش، یك زاغ دست
ادبي و   ژوان را تصنیف كرد، چند نمایشنامة ندو  اي از منظومة كرد قسمتھاي عمده گوناگون را دنبال مي

بھ عالوه نمایشنامة . شد آنھا را برروي صحنھ آورد ھاي ونیز نگاشت كھ نمي»داج«پراز لفاظي دربارة 
یك نمایش مذھبي را : ، درام منظوم قابیل١٨٢١سرانجام، در ژوئیھ   نوشت؛ و، سارداناپالوسجالبي دربارة 

  . پدیدآورد و این اثر زشتي و كراھت نام وي را در انگلستان بھ اوج رسانید

و ھابیل ) خواھر و ھمسرش(ر آنان، قابیل با عاده دھد و در كنا صحنة اول این درام، آدم و حوارا نشان مي
ھستند كھ جملگي آمادة بھ عمل آوردن مراسم قرباني و نیایش بھ درگاه یھوه ) خواھر و ھمسرش(نیز باظلھ 

كند و اینھا ھمان نكاتي است  ھایي از پدر و مادرش مي در این موقع قابیل شروع بھ پرسیدن نكتھ. نمایند مي
چرا خداوند مرگ را ابداع كرده؟ اگر حوا از میوة   :وران دانشجویي بھ حیرت افكنده استكھ بایرن را در د

اي كھ بھ چشم بیاید  درخت معرفت خورده، چرا خداوند آن درخت با میوة ممنوع را درباغ عدن در نقطھ
  كاشتھ است؟ و اصًال چرا باید میل و شوق براي معرفت بھ گناه تعبیر شود؟ چرا خداوند قادر 

قابیل با ھمان حالت .) تا آن زمان كسي مرگ را ندیده بود(موجودات زنده باشد؟ مرگ چیست؟   تقدیر ھمة
شود در حالي كھ دیگران بیرون   اش، مستغرق در افكار خویش، بھ حال خود گذارده مي عصیانگرانھ

شود و چنانكھ  ظاھر مي )نوآور یا شیطان(در این موقع لوكیفر . روند تا بھ كارھاي روزانة خود برسند مي
گیرد و با حالتي غرور آمیز  در منظومة مشھور میلتن نیز آمده است، ابتكار صحنھ را بھ دست خود مي

  :خواند، یكي از خود را چنین مي

  كنند برجبار قادر مطلق بنگرند، ارواحي كھ جرأت مي
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  جاویدانش، و بھ او بگویند  بر چھرة

  .شر او نیكو نیست

قابیل در آن روز سھم . كند بھ بستگانش در مزرعھ ملحق شود دد و از قابیل درخواست ميگر عاده باز مي
كند  خود را از كارھاي روزانھ انجام نداده است؛ عاده بھ جاي آن چنین كرده، واینك از قابیل دعوت مي

براي او عشق كند و  لوكیفر عاده را سرزنش مي. ورزي بپردازند ساعتي را در كنار ھم بیارامند و بھ عشق
كند كھ از آن پس قرنھا و قرنھا  را چون اغوایي جھت باروري و تولید مثل توصیف كرده و پیشگویي مي

كار و ستیزه و رنج و مرگ در انتظار میلیونھا مردي خواھد بود كھ سرمنشاء وجود خویش را در رحم 
ھابیل نخستین بره از رمة . زندسا سپس قابیل و ھابیل مذبح خود را آماده مي… . وي جستجو خواھند كرد

دارد در حالي كھ بھ جاي دعا و  سازد ولي قابیل مقداري میوه بھ عنوان نذر تقدیم مي خویش را قرباني مي
اي كھ ھابیل قرباني كرده ھمراه  پرسد چرا قادر مطلق، شر و بدي را مجاز شمرده است؟ بره نیایش، باز مي

شود و  ولي مذبح قابیل در اثر وزش بادي تند و سخت واژگون مي شود اي درخشان بھ آسمان برده مي شعلھ
قابیل كھ از این بابت دستخوش خشم شده است . شود ھایي را كھ نذر كرده بر روي خاك پراكنده مي میوه

اي  كند، و قابیل ضربھ ھابیل در برابرش ایستادگي مي. ھابیل را ویران سازد  آید كھ مذبح درصدد آن برمي
كند و او را منشاء اصلي گناه  آدم، حوا را سرزنش مي. آید آورد؛ و ھابیل از پاي در مي د ميبر او وار

مادر، او را نفرین مكن زیرا كھ او «خیزد  عاده بھ شفاعت برمي. كند شمارد؛ حوا نیز قابیل را نفرین مي مي
و دیگر بھ سویشان باز دھد آنان را ترك گوید  آدم بھ قابیل دستور مي» .برادر من است و نیز شوي من

از آنجا كھ ھابیل بدون پدید آوردن فرزندي مرده بود، . رود عاده نیز ھمراه قابیل با او بھ تبعید مي. نگردد
آیند و نشان و داغ او را در غرایز  از اخالف قابیل بھ شمار مي) رسد بایرن بھ این نتیجھ مي(ھمة ابناء بشر 

  .كند بھ صورت خشونت، جنایت و جنگ تجلي ميغرایزي كھ  –نھفتھ بھ ھمراه دارند 

نماید كھ  اي ملحد مي درام قابیل گاھي چون معارضھ و كوششي مخالفت آمیز از جانب یك شاگرد مدرسھ
ھایي دارد كھ این درام قدرت و شكوھي نظیر اثر  كتاب جامعھ را نخوانده باشد؛ ولي، در ھمان حال، لحظھ

ت كھ بایرن درام قابیل را بھ وي اھدا كرده بود، آن را ستود كما اینكھ گوتھ والتر سكا. كند میلتن را پیدا مي
  وار خویش را   انداز المپ اي چشم وقتي لحظھ

انتشار درام » .زیبایي این اثر چنانست كھ بار دیگر نظیرش را در جھان نخواھیم دید«كنار گذاشت گفت 
انگلستان   در نظر جامعة –رو شد  وغا و ابراز تنفر روبھقابیل در انگلستان، با انتقاداتي آمیختھ با خشم و غ

آمد كھ قابیل دیگري ولي از او جنایتكارتر نمودار گشتھ، جنایتكاري كھ ایمان بر پا نگھدارندة  چنین مي
  .یابد ماري بھ بایرن زنھار داد كھ خوانندگان آثارش بسرعت كاھش مي. دھد ھزاران نسل را برباد مي

از عاده شریك باوفاي زندگي قابیل ترسیم كرده است دلیل بر وجود عنصر لطف و تصویري كھ بایرن 
دھد حاكي از وجود  شفقت در سیرت خود اوست؛ ولي رفتاري كھ با آلگرا دخترش و مادر وي نشان مي

دختر بچة معصومي كھ زماني شاد بود و در آن موقع چھار . باشد عاطفگي درھمین سیرت مي شقاوت و بي
این . كرد یافت، احساس اندوه مي از اینكھ خود را چنان دور از محل اقامت ھریك از والدینش مي سال داشت

اند و دیگر تمایلي بھ  ھاپنر نیز از سرپرستي او خستھ شده  احساس برایش پیش آمده بود كھ خانوادة
اونا بیاورد، ولي بایرن كسي را فرستاد تا آلگرا را بھ نزد او در ر. نگھداري او در نزد خویش ندارند

آورده  توانست در آن شھر دختر خردسال را با خود و در كنار باغ وحش كوچكي كھ بھ گردخویش جمع نمي
آن ھم در خانة آدمي كھ بیش از آن حوصلة زیستن با بایرن را نداشت؛ مردي كھ در اثر  –بود نگاه دارد 

جویي، بایرن دخترش  مدتي اندیشیدن و چاره پس از. ارتباط با ھمسرش او را انگشت نماي مردم ساختھ بود
بھ دیري در باگنا كاوالو كھ در بیست كیلومتري راونا بود سپرد، با این گمان كھ  ١٨٢١را در اول مارس 

كاتولیك بودن . آلگرا در آنجا مصاحباني خواھد یافت، و از فرصتي ھم براي آموزش با نصیب خواھد شد
كرد، كھ اگر دخترك  اي نبود و برعكس چنین احساس مي براي بایرن مسئلھآن دیر   ھاي اداره كنندة راھبھ

اي خواھد بود، آن ھم در كشوري كھ ھر زن یك كاتولیك  در ایتالیا بدون مذھب بار بیاید در حكم فاجعھ
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در نظر . داد خداترس بود و این دینداري راحتي بھ عوالم عشقبازي و ماجراھاي عشقي خود سرایت مي
شد كسي مسیحي باشد چھ بھتر كھ مسیحي متدین و مؤمني از آب در آید؛  ھرحال اگر قرار مي بایرن، بھ

پایبند انجیل و طریقت حواریون مسیح باشد؛ در مراسم قداس حضور یابد، قدیسین را بشناسد؛ و خالصھ 
ارم آلگرا پیرو میل د«نوشت  ١٨٢١آوریل  ١٣اي بھ تاریخ  بایرن در نامھ. آنكھ یك كاتولیك تمام عیار بشود

بایرن نزد خویش چنین تصمیم گرفتھ بود » .مذھب كاتولیك رومي باشد كھ بھ نظر من بھترین مذاھب است
لیره بھ عنوان جھیزیھ ھمراه او كند تا دخترش براي پیدا  ۴,٠٠٠كھ وقتي آلگرا بھ سن ازدواج برسد، 
  .كردن شوھر با دشواري مواجھ نشود

نمود، ولي وقتي كلر كلرمنت مادر آلگرا از این امر با خبر شد شدیدًا  سب مياین ترتیب از نظر بایرن منا
شلي قبول . مخالفت ورزید، و از شلي خواھش كرد كاري كند تا بایرن بار دیگر آلگرا را بھ او بازگرداند

وارد راونا شد و بایرن با  ١٨٢١در ششم اوت . كرد بھ راونا برود تا دریابد وضع آلگرا چگونھ است
  اي براي ھمسرش  شلي در نامھ. صمیمت از او استقبال كرد

سالمت خویش را كامًال … او . حال لرد بایرن بسیار خوب است و از دیدن من ابراز مسرت كرد«نوشت 
بایرن براي شلي » .كند كھ با زندگیش در ونیز كامًال متفاوت است اي زندگي مي بازیافتھ و اكنون بھ شیوه

سازد ھرچھ زودتر بھ فلورانس یا پیزا برود، در آن  وضاع سیاسي او را ناگزیر ميتعریف كرد كھ چون ا
صورت آلگرا را نیز با خود خواھد برد و در آن حال دخترك نزدیك مادرش خواھد بود و دیدار آن دو 

شلي از این راه حل بایرن راضي شد و سپس توجھش معطوف بھ ماجرایي شد كھ مستقیمًا . آسان خواھد شد
  .داشت شد و خاطرش را سخت بھ خود مشغول مي بوط بھ خودش ميمر

از قرار معلوم الیزه پرستار سویسي آلگرا . وقتي در راونا بود خبري شنید كھ موجب حیرت و وحشتش شد
ھاپنر گفتھ بود شلي با مادر آلگرا،   بھ خانوادة) از خدمت اخراج كرده بود ١٨٢١كھ شلي او را در سال (

حاصل آن ارتباط را بھ صورت فرزندي بھ دنیا آورده   نھاني داشتھ است و كلر در فلورانس،ارتباط جنسي پ
از آن گذشتھ شلي و كلر . كند، سپرده است اي كھ از كودكان سرراھي نگھداري مي و آن بچھ را بھ مؤسسھ

درنگ  یشان حال بيشاعر متعجب و پر. اند اند و حتي او را بھ باد كتك گرفتھ آور داشتھ با مري رفتاري شرم
اي بھ مري نوشت و از او تقاضا كرد شرحي براي خانوادة ھاپنر بنویسد و ساختگي  اوت نامھ ٧در تاریخ 

اش را براي شلي فرستاد تا وي  مري نیز این كار را كرد ولي نامھ. بودن آن اراجیف را اعالم دارد
اد و ظاھرًا خیالش آسوده شد كھ بایرن آن نامھ شلي آن نامة مري را بھ بایرن نشان د. مضمون آنرا تأیید كند

در ھمان اوان، شلي دریافت كھ بایرن ھم از آن شایعات و اراجیف باخبر . ھاپنر خواھد داد  را بھ خانوادة
این موضوع موجب ناراحتي و تأثر خاطر شلي شد زیرا كھ از . بوده و ظاھرًا آنھا را باور داشتھ است

سان بود كھ آتش دوستي دیرین بین شلي و بایرن شروع بھ سردشدن كرد؛  بدین .بایرن چنان انتظار نداشت
و ھنگامي كھ بایرن از راونا عازم پیزا شد و آلگرا را ھمچنان در دیر باقي گذاشت، آن دوستي، بیش از 

  .مھري نھاد پیش روبھ سردي و بي

، ١٨٢٠در ژوئیة . با انقالب بودتغییر خاطر بایرن و تأثیرش بر دوستي وي با شلي، نتیجة اختالط عشق 
پدر ترزا موسوم بھ كنت روگروگامبا از شوراي كاردینالھا فرماني دریافت داشتھ بود كھ بھ موجب آن ترزا 

ھمسر را ھمچنان بپردازد، مشروط بر آنكھ ترزا با والدینش   توانست از ھمسرش جدا شود و شوھر نفقة مي
بایرن كھ ھنوز در قصر كنت . پدري رفت  فقت كرد و بھ خانةترزا نیز با این تصمیم موا. زندگي كند

در این میان، بایرن از پي بردن . كرد از آن پس مرتبًا بھ خانھ گامبا رفت و آمد داشت گویتچولي زندگي مي
كاربوناري . رھبران نھضت كاربوناري ھستند، خوشحال شد  بھ اینكھ گامبا و پسرش پیترو در زمرة

البي بود با ھدف براندازي سلطة اتریشیھا بر شمال ایتالیا، سلطة پاپ در ایتالیاي سازماني سري و انق
منظور از سیسیلھاي دوگانھ، (» قلمرو سیسیلھاي دوگانھ«وسطي و نفوذ بوربونھاي مستقر در ناپل بر 

 اي بھ نام ، در منظومھ١٨١٩بایرن قبل از آن تاریخ، در سال ). سیسیل است  جنوب ایتالیا و جزیرة
  گویي دانتھ از جملگي مردم پیش
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در سال . ایتالیا خواستار شده بود بھ پاخیزند و خود را از قید سلطة ھاپسبورگھا و بوربونھا آزاد سازند
اسلحھ براي   كردند وجوه الزم در تھیة ، جاسوسان اتریش بھ بایرن مظنون شدند زیرا تصور مي١٨٢٠

طلبان  اي كھ از طرف سلطنت در ھمان اوان، در اعالمیھكند؛ و  نھضت كاربوناري را بایرن تأمین مي
فوریة  ٢۴در . طرفدار اتریش بر در و دیوار راونا چسبانده شد، كشتن بایرن را نیز خواستار شده بودند

قیام سازمان كاربوناري بھ شكست انجامید و رھبرانش راه گریز پیش گرفتند؛ و از آن نواحي ایتالیا  ١٨٢١
بھ . كنت گامبا و پسرش بھ پیزا رفتند. ي اتریشیھا و پاپ و بوربونھا بود خارج شدندكھ تحت فرمانروای

خود بایرن نیز بھ پیزا وارد شد  ١٨٢١در اول نوامبر . تشویق و توصیھ بایرن، ترزا ھم بھ دنبال آنان رفت
لي نیز در آن براي و در ھتلي بھ نام كازاالنفرانچي در كنار رود آرنو مأوا گزید، این ھمان ھتلي بود كھ ش

در ھمین محل مقدر بود كھ دوستي آنان براي آخرین بار بھ محك . اش چند اطاق گرفتھ بود خود و خانواده
  .تجربھ سوده شود

XIII – تضادھا  

بایست چند بخش از منظومة  بایرن ھنوز مي. دو شاعر در این زمان بھ اوج تكامل ھنري خود رسیده بودند
ین بخشھا چنان با تلخي خصومت نسبت بھ انگلستان آمیختھ بود كھ حتي یك خوانندة ا. دون ژوان را بسراید

اثري دیگر از بایرن بھ نام رؤیایي از روز داوري كھ در . یافت باذوق فرانسوي آن را عاري از اعتدال مي
در اثر  ولي چون ساوذي،. اي بیرحمانھ، ھجوآمیز و طنزآلود بود انتشار یافت، نیز بھ شیوه ١٨٢١اكتبر 

دیگر بھ ھمین نام كھ در آوریل آن سال منتشر شده بود، بایرن را رھبر و پیشرو مكتب اھریمني در شعر 
انگلیسي خوانده بود، آن عملش حس انتقامجویي را در جان بایرن برانگیخت و بھ یاري ذوق و استعداد 

رین، از آن افسردگي رمانتیك بایرن در این اثر آخ. خاص خودش ساوذي را ادب كرد و برجاي خود نشاند
كالسیك بیشتري از   آمیختھ با ترحم بر حال خویش كھ در چایلد ھرلد نشان داده بود دوري جست و بھ جنبة

. طبعي در قضاوت دربارة دیگران، روي آورد، ولي ھنوز از مرحلة اعتدال بھ دور بود خردمندي و شوخ
تري  تر و جا افتاده طبع و حالت پختھ  ارش نوشتھ است،ھایش، بھ خصوص آنھایي كھ بھ ماري ناشر آث نامھ

اش با كنكاشي انتقادآمیز در درون خویش،  گویي تلخ و گزاینده ھا بذلھ دھد؛ زیرا در آن نامھ را نشان مي
  .گشاید چنانكھ گویي نویسنده دریافتھ است آزرم و فروتني راھي بھ خردمندي مي –مالیم شده است 

من بھ ھیچ روي، شعر و شاعران را از نظر ھوش «. داشت بایرن دربارة شعرش جانب فروتني را نگاه مي
شاید این امر نوعي تظاھر تلقي شود، ولي عقیدة راستین من چنین . دھم و خرد در ترازي واال قرار نمي

  من استعداد براي عمل … . است

شلي » .دھم تأمالت آنان كھ صرفًا رؤیابیناني ھستند، ترجیح ميرا بر ھمة تفكرات و   -سنا یا در پھنة علوم 
ستود ولي در نظرش، قسمت اعظم اشعار وي، اوھام و وسواسھاي كودكانھ جلوه  را بھ عنوان یك انسان مي

. خودش مشتاق آن بود كھ بیشتر بھ عنوان یك انسان، و نھ بھ خاطر شاعر بودنش، ارج و قدر یابد. كرد مي
پیمایي ترجیح  سوار شدن در كالسكھ را بر راه. زي دردناك از ظاھر خویش با خبر بودشخصًا بھ طر

. ساخت داد، زیرا لنگي پاي راستش نظر رھگذران را از سیماي مقبولش بھ پاي معیوبش معطوف مي مي
گذشت، بدین معني كھ  از نظر پرھیز غذایي، زندگي بایرن بین دو مرحلة افراط و تفریط در نوسان مي

كرد  گرایید، سپس براي مدتي آنقدر امساك مي آمد و بھ فربھي مي خورد كھ از دھانش برمي دتي چنان ميم
 ١٧۴با قدي در حدود  ١٨٠۶در اثر این نوسان، بایرني كھ در سال . آمد كھ از ضعف جانش برمي

با  ١٨١٨ل كیلوگرم رسیده بود و باز در سا ۶٢وزنش بھ  ١٨١٢كیلوگرم وزن داشت، در  ٨٨سانتیمتر، 
  ورزي مغرور بود، از پیروزیھایش در عشق. نمود كیلوگرم چون موجودي باد كرده مي ٩۴وزني در حدود 

بایرن مردي بود دستخوش . فرستاد  و از آن پیروزیھا گزارشھایي متكي بر ارقام براي دوستان مي
باري خویش را از دست شد و عنان اختیار و برد احساسات و عواطف؛ غالبًا برافروختھ و خشمگین مي

گوتھ در این باره چنین اظھار . ھوش و خردش درخشان ولي نااستوار و آمیختھ باعدم اعتدال بود. نھاد مي
  ».نشیند، كودكي بیش نیست در آن لحظھ كھ بایرن بھ اندیشھ و تأمل مي«: نظر كرده بود

pymansetareh@yahoo.com



منظومة چایلدھرلد با ھمان حرارت  بھ ھنگام آغاز نگارش. از نظر مذھبي، بایرن در آغاز كالوینیست بود
  .كرد اظھار نظر مي» روسپي بابلي«و شوق پروتستانھاي نخستین دربارة نظام پاپي با عنوان یك 

داد و  آمد؛ ھیوم را بر او ترجیح مي از اسپینوزا خوشش مي. فلسفھ پرداخت  در دھة سوم عمر بھ مطالعة
 ١٨١١در سال » .دارم كنم ولي در ھمھ چیز شك روا مي چیز را انكار نمي من ھیچ«داشت  چنین اظھار مي

من بھ فناناپذیري شما اصًال اعتقادي «كوشید او را بھ مذھبي دیگر بگرواند نوشت  بھ دوستي كھ مي
تواند جاي  رسد كھ نمي دربارة عقیده بھ فناناپذیري روح بھ نظرم مي«؛ ده سال بعد چنین نوشت »ندارم

ر ایتالیا با اقلیم و مردم آن دیار سرسازگاري پیدا كرد، و بھ اندیشیدن در د» .ھیچگونھ شكي باقي باشد
آمد بایرن  در كلیساھا بھ صدا در مي آنجلوسوقتي صداي ناقوس . چارچوب معتقدات كاتولیكھا پرداخت

ارواح آن دیار مستولي   ھایي بر ھمة از آرامشي برخوردار شود كھ ظاھرًا براي لحظھكرد تا  آرزو مي
، نظیر )١٨٢٣در سال (در اواخر عمر » .آمدم ام كاش یك كاتولیك بھ دنیا مي غالبًا آرزو كرده«. شد مي

  .دوران كودكي، از تقدیر ازلي و از خداوند صحبت بھ میان آورد

قي نیافتھ بود، دیگر نقطة اتكایي در اختیار نداشت كھ بھ استظھار آن، در برابر گونھ پایبندي اخال  فلسفھ ھیچ
ھوش و نیروي ادراك . ساخت ایستادگي كند یا تمایالتي كھ او را منقلب و بیقرار مي  احساسات، عواطف،

ت؛ بھ یاف اي براي تسلیم شدن در برابر خواھشھاي نفس مي فارغ از تعصب و چاالك وي دالیل اغوا كننده
داد تا بھ حكمت موجود در وضع موانع و  گونھ فرصتي نمي بیان دیگر مزاج و فطرتش بھ عقل وي ھیچ

ظاھرًا بایرن توانست بر تمایالت ھمجنس بازي خود غلبھ كند و بر . اجتماعي بیندیشد  مقررات بازدارندة
ولي در مقابل . ري جایگزین سازدآنھا سرپوش بگذارد و آن تمایالت را با دوستیھاي گرم و آمیختھ با وفادا

پروایي و  جذابیت خواھر ناتنیش نتوانست مقاومت آورد؛ و در منظومھ چایلدھرلد، با وضعي حاكي از بي
  :گوید، عشقي براي گستاخي دربارة عشقش سخن مي

  یك سینة گرم و لطیف 

  كھ با سینة خودش با پیوند مستحكمتري بستگي داشت

  .داشت قرر مينسبت بھ پیوندي كھ كلیسا م

بایرن كھ توسط جامعة انگلیسي، بھ خاطر پا فراتر نھادن از حدود مجاز یا از آن جھت كھ نتوانستھ بود بر 
تزویر و دو «روي اعمال و گفتار خود سرپوش ظریفي از ریا بگذارد، محكوم شناختھ شده بود، علیھ 

: كرد لیسي بھ عنوان ھجو چنین یاد مياز طبقات ممتاز انگ. و زھدفروشي انگلیسي اعالن جنگ داد» رویي
كشي از كارگران را توسط صاحبان  استثمار و بھره» .تشكیل شده از دو قبیلة عظیم سرخران و ملوالن«

  :شد شمرد و گاھي خواستار انقالب مي ھا محكوم مي كارخانھ

  و شاھان را،» !خدا شاه را نجات دھد«

  .بیش از این حاضر شوند چنین كنندزیرا اگر چنین نكند، شك دارم از آنكھ مردم 

  خواند، شنوم كھ چنین مي كوچكي را مي  گمان دارم صداي پرندة

  …مردم اندك اندك نیرومندتر خواھند شد، 

  و انبوه جمعیت 

  …. سرانجام، جملگي از تقلید صبر ایوب بھ جان آیند
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  .»اف بر تو«گفتم  با طیب خاطر مي

  اگر در نیافتھ بودم كھ انقالب،

  .تواند زمین را از آلودگي دوزخ نجات بخشد ط انقالب، ميو فق

این احوال، پس از تأملي بیشتر، بایرن دریافت كھ تمایل و كششي نسبت بھ دموكراسي احساس   با ھمة
نسبت بھ تودة مردم اعتمادي نداشت، و از آن بیمناك بود انقالب، بھ دنبال خود، یك حكومت . كند نمي

اشراف كھ   در حكومت طبقة. راتب بدتر از وجود پادشاه یا پارلمنت خواھد بودآورد كھ بم خودكامھ مي
اصالت داشتھ باشد فضیلتي سراغ كرد و آرزوي روي كار آمدن یك آریستو كراسي از افراد خردمند تربیت 

  خودش. شده و كار آمد و مھذب در دلش پدیدار شد

خیلي زود جلو ھر گونھ فرض و التزام آشنایي و برد كھ یك لرد است، و  گاه ازیاد نمي  شخصًا، ھیچ
دانست كھ در روابط اجتماعي، رعایت فاصلھ، بھ  او مي. گرفت خودماني بودن برمبناي تساوي را مي

  .شد بخشید و موجب برقرار ماندن احترام مي كیفیات زندگي حالتي فریبنده مي

ماني كھ ناپلئون خود را امپراطور نخوانده و تا ز. ناپلئون بھ اقتضاي رویدادھا دگرگون شد  نظرش دربارة
برگزیده بین پادشاھان و   برگرد خویش القاب و عناویني فراھم نیاورده بود، بایرن او را بھ صورت واسطة

نخستین و آن ھجومھاي غیرمنطقي بھ   رغم آن كارھاي نسنجیدة حتي، علي. نگریست ھاي مردم مي توده
سپس امپراطور . كرد كھ ناپلئون بر حكومتھاي سلطنتي اروپا فایق آید اسپانیا و روسیھ، بایرن دعا مي

گیري از مقام سلطنت، چرا خودش را نكشتھ  داد كھ بھ جاي كناره شكست خورده را مورد سرزنش قرار مي
ولي وقتي ناپلئون از جزیرة الب بازگشت، بایرن بار دیگر دعا كرد وي در مصاف علیھ دول متحد . بود

برانداختن «شش سال بعد، وقتي از مرگ ناپلئون با خبر شد، با لحني سوگوار گفت . روز شوداروپایي پی
  ».ایم از آن زمان ما برده و اسیر احمقھا بوده. اي بود كھ بر سرم فرود آمد وي در حكم ضربھ

توانست بھ صورت  شد مي وقتي دستخوش خشم مي. آوري از خطاھا و فضایل بود بایرن ممزوج شگفت
خشن و بیرحم درآید؛ در حالت عادي، معموًال مردي مؤدب، با نزاكت، با مالحظھ، و سخاوتمند بود  آدمي

لیره را بھ نام رابرت داالس  ١,٠٠٠التصنیفي بھ ارزش  كرد؛ حق پروا بھ دوستان نیازمندش كمك مي بي
ترزا . یابدلیره دیگر موجب شد كھ فرانسیس ھاجسن از ورشكستگي نجات  ١,٠٠٠بخشش . انتقال داد

دید بایرن را در سراسر نھصد صفحة كتابش بھ  گویتچولي كھ ظرف چھار سال، تقریبًا ھر روز او را مي
یك فرشتة بزرگ «بایرن بھ مراتب بیشتر از كولریج مصداق . كند واقعي توصیف مي  عنوان یك فرشتة

این عیوب . كشید اه ميبود، زیرا كھ در گوشت و خونش لغزشھا و عیوب موروثي را ھمر» آسیب دیده
كرد و این كار را با گستاخي در رفتار، فیضان و  ساخت یا آنھا را جبران مي گر مي موروثي را جلوه

سالخورده را چنان   داد، تا بدان حد كھ گوتة فوراني در شعر و ناشي از یك اندیشھ عصیانگرانھ انجام مي
  .نامید» قرن ما بزرگترین نابغة ادبي«تحت تأثیر قرار داد كھ او را 

چھ كسي خواھد گفت : اثر نبود نامید؛ البتھ چندان ھم بي» اثر بي  فرشتة«در مقام مقایسھ، شلي را باید 
برگھاي گسترده و پراكنده از افسون و جادوي شعر وي، بخشي از آن بذرھایي را بر زمین نیفشاند تا از آن 

تصمیم حق رأي و اصالحاتي   تكنولوژي و فلسفھ،نھالھاي تساھل مذھبي، آزادي زنان، پیروزي علوم در 
» انگیز قرن شگفت«در نظام پارلماني بروید و تنومند شود و از بركت آن نھالھا قرن نوزدھم را بھ عنوان 

  در نیاورد؟

  جسمي داشت، و خواھشھاي آن دست كم . اي بھ صورت انسان بود از اینھا گذشتھ، شلي كامًال فرشتھ
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ي الغر اندام و پیوستھ گرفتار رنجوریھا و دردي در پشت بود كھ كمتر دست از سرش آدم. بھ میان آوریم
تر  ھاي بروني و دروني، حساس بود و حتي حساس البتھ بھ وضعي استثنایي در برابر انگیزه. داشت برمي

ن تو از م«: وي را بھ كلر كلرمنت بھ یاد بیاوریم ١٨٢١ژانوایھ  ١۶مورخ   نامة. نمود از بایرن مي
  آورم؟ در وزش باد، در نور، در ھوا، در رایحھ گلھا، و ھمة پرسي شادیھایم را در كجا بھ دست مي مي

  ».دھد اینھا مرا با ھیجاني شدید تحت تأثیر قرار مي

در این باب بھ ویلیام  ١٨١٢  ژانویة ٢٨  در نامة. نظیر ھمگي ما، ولي شدیدتر، شیفتة خویش بود  شلي نیز،
شلي با روي آوردن بھ » .آید كھ خودپرستي من پایان ناپذیر است بھ نظر مي»  :تراف كردگادوین چنین اع

گادوین و خواستار شدن از ھمسرش، ھریت، بھ قبول مقام خواھري در روابطش با وي، در جھت  مري
سفھ و داشت، و با بیان این نكتھ كھ ھریت از مري كمتر با فل ارضاي تمایالتش نظیر ھر آدم فاني گام برمي

  دربارة. داشت گذشت بیشتر پرده برمي ایدآلھاي وي توافق و سازگاري دارد، از آنچھ در درونش مي
در دوستي تا پایان وفادار و با . انگاشت اي فروتر از شعر بایرن مي شعرش فروتن بود، و آن را در مرتبھ

اي  شما جملگي بھ شیوه«: وقتي بایرن، مرگ شلي را بھ ماري گزارش داد، چنین نوشت. مالحظھ بود
این مرد، بدون شك نیكترین و خاكسارترین مردي بود كھ . شلي دستخوش اشتباه بودید  بیرحمانھ دربارة

شلي را آدمي   ھاگ،» .كس را سراغ ندارم كھ در مقام مقایسة با وي، جانوري بیش نباشد ھیچ. شناختم مي
كرد؛ كسي كھ خیلي زود مستغرق در تفكر  ميكند كھ قول و قرارھایش را فراموش  نامنظم معرفي مي

انگاشتند،  او را معموال آدمي غیرعملي و ناوارد مي. سپرد شد و زمان و مكان را بھ دست فراموشي مي مي
حقوق خود نسبت بھ میراث پدربزرگش   خورد، و دربارة ولي در مسائل مربوط بھ پول بسادگي فریب نمي

  . وردحداكثر كوشش و مجاھدت را بھ عمل آ

كامال عقالني باشد و كمتر از آن شوخ طبعي نصیب   شلي آدمي حساستر از آن بود كھ بتواند یك اندیشندة
فریفت و بھ  آنچھ او را دائمًا مي. ھاي خویش را مورد پرسش قرار دھد داشت كھ درستي یا نادرستي اندیشھ

ھاي كوچك  ایسھ با بھبودھا و نكتھكشانید تصور و تخیل بود؛ واقعیت از براي او در مقام مق اغوا مي
شد تا از آن بگریزد و بھ  كرد كھ متمایل بدان مي امیدبخش قابل درك، چنان دلتنگ كننده و ناھنجار جلوه مي
كرد شاھان، وكالي دادگستري  شلي پیشنھاد مي. كشتزارھا و باغھاي بھشتي پدید آمده از رؤیاھایش پناه برد

برد بھ سوي گیاھخواري كشانیده  نیایي كھ ھنوز در مرحلھ شكار بھ سر ميو كشیشان كنار گذارده شوند؛ د
شلي در این آزاد بودن عشق . قیدھا و موانع قانوني آزاد و رھا گردد  شود؛ و عشق بین زن و مرد از ھمة

. كرد گونھ مانع و اشكالي تصور نمي شناسي انسان، ھیچ زیست  بین زن و مرد از نظر فطرت آدمي یا سابقة
شلي بر این باور بود كھ «: گفت ھمسر بیوة شلي كھ ھنوز عشق وي را در دل داشت دربارة شلي چنین مي

گونھ اثري از شر و پلیدي نباشد و اگر چنین كند اثري از شر و  انسان فقط باید اراده كند و بخواھد تا ھیچ
  شلي این باور را با شوقي … . پلیدي بر جاي نخواھد ماند

انگاشت جز آنكھ یونانیان را جزء كساني كھ بھ  تاریخ را تقریبًا نادیده مي» .پروراند ميسوزان در جان 
ستود و در این مورد نیز بردگان را، كھ در ھمان دوران كمال مطلوب وجود  كمال مطلوب رسیده بودند مي

  .انگاشت داشتند، نادیده مي

بریم كھ مرگ ھرگز بھ او  شویم زیرا از یاد مي ميروي  اختیار دستخوش زیاده ما در ساده پنداشتن شلي بي
ھم بایرن و ھم شلي، بھ خاطر فرا رسیدن مرگ نابھنگام و زودرسشان، در . مجال نداد بھ حد كمال برسد

. شوند گر مي نظر ما بھ عنوان شاعران رمانتیك و چون مظھر خدایان نھضت رمانتیسم در انگلستان جلوه
كار از كار در  رسیدند احتماًال دو شھروند محافظھ بھ شصت سالگي مي كرد و چنانچھ عمرشان وفا مي

كردند كھ بسا از آنچھ مرگ رمانتیك زودرس  آمدند و در نظر ما در تاریخ ادبیات مقامي پیدا مي مي
  .نمود نصیبشان ساختھ بود فروتر مي

بھ صورت انساني راستي را كھ آتش دروني شلي در بیست و ھشت سالگي چنان فروكش كرده بود كھ 
اي اساسي و معتبر تحت عنوان نظري  ، رسالھ١٨٢٠در سال . نمود آمیز مي برخوردار از یك اعتدال احترام
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شاعران و »  :در آن رسالھ چنین اظھار نظر كرد. فلسفي دربارة اصالحات نوشت كھ سال بعد انتشار یافت
شاعران، بھ خاطر آنكھ صداي تصور و تخیل » .ددنیا ھستن  فیلسوفان، قانونگذاران بھ رسمیت شناختھ ناشدة

ھایي كھ گاه  آفریند؛ اندیشھ ھاي بدیھي مي تخیل و تصوري كھ در بین ابتذالھاي فراوان آدمیان اندیشھ. ھستند
فیلسوفان نیز بھ خاطر آنكھ بھ مسائل . انگیزد تا دست بھ تجربھ بیازند و پیش بروند بھ گاه آدمیان را برمي

اندازھاي سالھاي  سازند و چشم تعقل و استدالل آرام و آمیختھ با خونسردي را وارد مي اجتماعي، عادت
شلي نیز، نظیر بایرن و ھر موجود انساني و مھذب آن زمان، از . گسترانند آینده را در برابر مردم مي

تجویزھاي و ھمچنین از آن . ھا در انگلستان دچار طغیان و برآشفتگي شده بود شرایط كارگران كارخانھ
گفت چگونھ جلو ازدیاد جمعیت را بگیرند ولي  عاري از شفقت و انسانیت مالتوس سخت برآشفتھ بود كھ مي

یعني كھ ببینند چند نفر در جستجوي كار براي  –تعیین دستمزدھا را بھ دست عرضھ و تقاضا بسپارند 
م پروتستانھا و ھم كاتولیكھا را شلي ھ. آیند دست یافتن بھ شكلھاي موجود درصدد رقابت با یكدیگر برمي

داد زیرا بھ زعم وي این گروھھا ھر دو در بھ كار بردن روح مسیح در روابط بین  مورد نكوھش قرار مي
سبك سازند   پیشنھاد كرد وامھاي دولت را با وضع عوارضي براغنیا،. غني و فقیر دچار شكست شده بودند

ور پرداخت بھرة سالیانھ آن وامھا متوسل بھ مالیاتھاي سنگیني تا ناگزیر نشوند براي تأمین اعتبار بھ منظ
 ١۶٨٩شلي متذكر این نكتھ بود كھ افزایش جمعیت بین . آید شوند كھ فشارش بردوش عموم مردم وارد مي

نسبت رأي دھندگان را بھ آنان كھ حق رأي ندارند بسي دگرگون ساختھ است تا بدانجا كھ انتخاب  ١٨١٩و 
مردم را از برخورداري از   منت در اختیار اقلیتي باز ھم محدودتر قرار گرفتھ و عمال عامةنمایندگان پارل

ھاي آن را در قانون و زمان  بخشود زیرا كھ پایھ او آریستو كراسي را مي. چنان حقي محروم ساختھ است
  شاید با نظري بھ (یافت و  استوار مي

كرد؛ و، در   وع انتقال تدریجي و معتدل ثروت را تجویز ميیك ن) شدند كھ در آینده در خاندان شلي پیدا مي
صاحبان صنایع، بازرگانان و بانكداران بھ چشم حقارت   ھمان حال، در توانگرساالري افزاینده و رشدیابندة

كرد،  اعتنایي دولتھا و حكومتھا را بھ اصول اخالق، بدان صورت كھ ماكیاولي تجویز مي بي. نگریست مي
سیاست فقط آن زمان از صحت و عافیت برخوردار است كھ بر اصول »  :پذیرفت د و نميشمر مذموم مي

یك جمھوري كھ «كرد  درخواست مي» .سیاست در واقع اخالق ملتھاست. اخالق استوار باشد و اداره شود
در ھمان حال نظیر مربي و مرشدش، » .در آن فقط یك مجلس قانونگذاري وجود داشتھ باشد مستقر شود

كرد؛ ناپلئون كنسول  از انقالب فرانسھ دفاع مي. داد یام گادوین، علیھ انقالب ھمراه با خشونت اندرز ميویل
كرد؛ و از شكست فرانسویان در واترلو تأسف خود را ابراز  ستود؛ ناپلئون امپراطور را مذمت مي را مي

  .داشت مي

در . ناشري پیدا نشد ١٨۴٠، تا سال )١٨٢١(براي اثر منثوري كھ شلي تحت عنوان دفاع از شعر نگاشت 
این اثر، شاعري كھ بھ دست خویش خود را بھ عزلت و انزوا كشانیده بود، فیلسوفان را بھ كنار نھاده و 

وي این باور . برد ستاید و مقامشان را باال مي  مي» قانونگذاران واال مرتبة دنیا«شاعران را بھ عنوان 
ما دالیلي براي قبول «: پرومتئوس از بند رستھ چنین بیان داشتھ بود منظومة  آرامش دھنده را در دیباچة

این عقیده داریم كھ نویسندگان بزرگ دوران ما ھمراھان و پیشقدمان برخي از دگرگونیھاي غیر قابل 
عقایدي كھ موجب قوام و استحكام آن   تصور در اوضاع و احوال اجتماعي ما ھستند و یا بیان دارندة

برقھایي را كھ در آن گرد آمده و متراكم شده است از خود تخلیھ   ابر ذھن،. آیند بھ شمار ميدگرگونیھاست 
» .رود بزودي چنین شود كند و توازن بین نھادھا و عقاید اكنون در حال برقرار شدن است یا انتظار مي مي

مندانھ، دوراني فراموش دوران ما از نظر پیشرفتھاي ذھني و ھوش»  :افزاید در دفاع از شعر، شلي چنین مي
و شاعراني ] كانت، فیشتھ، ھگل، شلینگ، و گادوین[ناشدني است و ما ھم اكنون در بین چنان فیلسوفان 

كنیم، كھ از زمان آخرین تالش ملي براي بھ  زندگي مي] گوتھ، شیلر، وردزورث، كولریج، بایرن و شلي[
شعر و فلسفھ پدید آمده است در   كھ در زمینةھركس   ،)١۶۴٢سال (دست آوردن آزادیھاي مدني و مذھبي 

  ».رسد مقام مقایسھ بھ پاي فیلسوفان و شعراي زمان ما نمي

شاعران و فیلسوفان داشت، نقش علوم را كھ از نو بھ قالب ریختن   شلي، برعكس نظري كھ دربارة
دربارة پیشرفت علوم . آورد نمود بھ حساب مي ھا و نھادھا را آغاز كرده بود كمتر از آنچھ واقعًا مي اندیشھ
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داد مواظب باشند مبادا این  وي زنھار مي  داد،  شلي، صرفًا ابزارھاي انسان را ترقي مي  كھ بھ عقیدة
زیرا اگر . ادبیات و فلسفھ كھ ناظر بھ تعالي ھدفھاي انساني است پیشي گیرد  پیشرفت بر ترویج و توسعة

بھ كارگیري مطلق استعدادھا و «وید، نتیجھ آن خواھد بود كھ چنین شود و علوم بر ادبیات و فلسفھ پیشي ج
  شود كھ آن شمار اندك زیركھا بیش از پیش غني شوند و بھ  موجب مي» تواناییھاي مناسب

شلي كھ بار دیگر افالطون را . گادوین نیز تسري یافت  نارضایي شلي از وضع پدر زن دومش بھ فلسفة
، از تعبیر ناتورالیستي طبیعت )یون را از این فیلسوف ترجمھ كرده بودمھماني و ا  رسالة(كشف كرده بود 

در این زمان در اعتقاد بھ صالحیت جامع . و حیات بھ تعبیر معنوي و روحاني از آن دو دست یافت
. االطراف خرد شكي برایش حاصل شده بود و آن شوقي را كھ نسبت بھ الحاد داشت نیز از دست داده بود

كشید؛  بر مذھب استوار بر ماوراءالطبیعھ دست مي  شد، از حملة عمرش بھ سي نزدیكتر مي بتدریج كھ سال
اندیشید؛ بدین معني كھ طبیعت را شكل بروني یك  و در این موقع، تا حد زیادي شبیھ وردزورث جوان مي

توانست  مي آمد كھ حتي یك نوع فناناپذیري و خلود نیز بھ نظرش مي. انگاشت روح دروني شامل و نافذ مي
شود  دھد و بھ شكلي دیگر متجلي مي نیروي حیاتي در فرد، بھ ھنگام مرگ، تغییر جا مي: وجود داشتھ باشد

  .میرد ولي ھرگز نمي

XIV – ١٨٢٢- ١٨٢١: آنچھ در پیزا گذشت  

بایرن، زماني كھ بھ پیزا رسید دوران ماجراھاي عشقي و جنسي خود را پشت سر نھاده بود، مگر در 
انگاشت، از جملھ  برخي از آن ماجراھا را ھنوز در عالم تصور، درخشان و غایت مطلوب مي خاطره كھ

كرد ولي  دون ژوان، در پیزا، ترزا گویتچولي ھنوز با بایرن زندگي مي  در منظومة» ھایده«در داستانھاي 
ا دوستان خود یا بایرن در اینجا اغلب اوقاتش را ب. آن صمیمیت و نزدیكي گذشتھ رو بھ زوال گذارده بود

داد و در این مھمانیھا  براي این جمع دوستان ھر ھفتھ مھماني شامي ترتیب مي. گذرانید با دوستان شلي مي
كرد و در مواضع فكري  شلي در این مھمانیھا شركت مي. آمد از ھر در صحبت و بحث آزاد بھ میان مي

پرواي مھمانان  ، و آنگاه كھ نوبت میگساري بيماند خود بھ ھنگام استدالل، مؤدبانھ ولي استوار برجاي مي
ترزا كوشید بھ زندگي آرام و یكنواخت خود معنایي بخشد و بدین منظور . گفت رسید مجلس را ترك مي مي

با مري شلي طرح دوستي ریخت، و براي آنكھ مصاحبتش با این دوست تازه كھ اھل فضل بود مطبوع و 
بایرن از روي آوري بھ مطالعھ چندان راضي نبود، زیرا وي . داختتاریخ پر  قابل دوام باشد بھ مطالعة

  .داد كھ فھم و كمال روحیشان فروتر از جذابیت جسمي آنان باشد ھمیشھ زناني را ترجیح مي

كلر، مادر آلگرا، متضرعانھ از مري شلي . در این زمان بایرن آلگرا را بھ دست فراموشي سپرده بود
اي طرح كنند و بھ راونا بروند، دخترك را بربایند  اید تا از آنجا دو نفري نقشھدرخواست كرد بھ فلورانس بی

شلي اجازه نداد مري با این نقشھ ھمراھي . و او را بھ محلي با آب و ھواي سالمتر و زندگي متنوعتر ببرند
ري كھ در نتیجة ابتالي بھ ماالریا در دی ١٨٢٢آوریل  ٢٠سپس خبر آمد كھ آلگراي پنجسالھ در . كند

  این رویداد موجب. كرد در گذشتھ است زندگي مي

اندكي قبل از آن رویداد، در بھار ھمان سال، شلي در . شد كھ سردي دوستي شلي با بایرن افزایش یابد
تمایالت و مشربھاي خاصي در سیرت بایرن، صمیمیت نزدیك و «: ھانت نوشتھ بود اي براي لي نامھ

. سازد ناپذیر مي  براي من تحمل –یت و نزدیكي من نسبت بھ او است استثنایي با وي را منظورم صمیم
كنم و بھ حسن نیت و تشخیص صواب  دوست بسیار عزیزم، تا ھمین اندازه موضوع را بھ تو اعتراف مي

  ».تو اعتماد دارم

ھانت  شلي كوشید تا عدم رضایت خاطر خویش را پنھان نگاه دارد زیرا كھ بایرن را وادار كرده بود از لي
اي را بھ نام لیبرال كھ قرار بود شلي و بایرن بھ راه بیندازند  دعوت كند بھ پیزا بیاید و سردبیري مجلھ

كار كوارترلي ریویو  مجلة لیبرال را آن دو بدان منظور علم كردند كھ در برابر مجلة محافظھ. برعھده گیرد
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اش از لندن بھ  ھانت و خانواده. كستھ حوالھ كردھانت ورش لیره براي لي ٢۵٠بایرن مبلغ . بھ مقابلھ برخیزد
شلي نیز قول داد بھ پیشباز وي . بھ لیوورنو در ایتالیا برسند ١٨٢٢راه افتادند، بدان امید كھ تا اول ژوئیھ 

  .برود

از نظر ظاھر، ششماه اول آن سال سرنوشت ساز در دوستي دو شاعر، براي ھر دوي ایشان دوران 
زني با  در یك باشگاه طپانچھ. رفتند راني مي ھر روز بھ اتفاق ھم بھ گردش و كالسكھ تقریبًا. دلپذیري بود

شلي از نظر . پرداختند و از این بابت ھر دو ھمپایھ بودند یكدیگر بھ تمرین و مسابقة تیراندازي مي
سالمت «: اي براي پیكاك نوشت در ھمین اوان شلي ضمن نامھ. رسید گیري تقریبًا بھ پاي بایرن مي نشانھ

ام را درمان بخشد،  تواند ضعف كیسھ من بھتر است؛ از دلمشغولیھایم كاستھ شده؛ و گرچھ ھیچ عاملي نمي
. چنانكھ صاحب كیسھ نیز ھمین وضع را دارد –دھد  ام ھمچنان بھ یك زندگي در حال مرگ ادامھ مي كیسھ
نیست، این كیسھ ھمیشھ تھي است ولي ھرگز نھ آن اندازه تھي كھ  فورتوناتوس  شباھت بھ كیسة ام بي كیسھ

با آنكھ بایرن از (در ژانویة آن سال، مادرزن بایرن در گذشت و براي او » .چیزي در آن یافت نشود
لیره عایدي داشت و، بدین ترتیب،  ٣‘٠٠٠امالكي بھ میراث گذاشت كھ سالي ) ھمسرش جدا شده بود

درنگ سفارش ساختن یك  بایرن كھ از آن میراث بر سر شوق آمده بود بي. درآمدھاي بایرن فزوني گرفت
جان ترالوني را نیز بھ عنوان ناخداي آن . قایق تفریحي بزرگ و مجلل داد تا در لیوورنو برایش آماده كنند

نام گذارد و از شلي و دوستان » بولیوار«آن قایق را بھ افتخار انقالبي مشھور امریكاي جنوبي . رگزیدب
گامبا ملحق شوند و جملگي   اش بھ نامھاي ادوارد ویلیامز و تامس مدوین دعوت كرد تا بھ او و خانوادة تازه

ركًا یك قایق شراعي سفارش داده بودند شلي و ویلیامز مشت. در تابستان بھ سیر و گشتي با آن قایق بپردازند
این قایق شراعي داراي بیست و ھفت متر طول بود و دكل اصلي . لیره برایشان ساختھ شود ٨٠كھ بھ بھاي 

  آن

نامید ولي مري نام آن را بھ » دون ژوان«ترالوني آن قایق شراعي را . نزدیك سھ متر ارتفاع داشت
  .تغییر داد» آریل«

بود سراسر تابستان را بھ قایقراني روي دریا بگذراند، ویالي معروف بھ ویالي دوپوي بایرن كھ امیدوار 
ھایشان، منزلي را بھ نام  شلي و ویلیامز نیز براي خود و خانواده. را نزدیك لیوورنو در اختیار گرفت

جنوب كیلومتري  ۶۵خلیج سپتسیا در   این محل در كرانة. كازاماگني در نزدیكي لریچي اجاره كردند
ھایشان بھ منزل جدید نقل مكان كردند و  ، شلي و ویلیامز با خانواده١٨٢٢آوریل  ٢۶در . لیوورنو واقع بود

  .در آنجا منتظر ماندند تا قایق سفارشي حاضر و تحویل داده شود

XV – ١٨٢٢شلي،   :قرباني  

مكاني كھ تا . را برگزیند توانست موجب شود شلي مكاني چنان پرت و دور افتاده فقط یك جذبة شاعرانھ مي
اي بزرگ بود كھ ھر  كازاماگني، خانھ. آن حد براي گذراندن دوران تعطیلي، دور افتاده و ناسازگار باشد

توانستند در آن زندگي كنند، ولي از مبل و اثاث عاري بود، و از نظر ساختمان نیز كھنھ  دو خانواده مي
نگریست و  صور در جنگل بود و از جلو بھ دریا مياز سھ طرف مح. نمود و رو بھ ویراني داشت مي

بوران و تندباد، «: آورد مري شلي بعدًا چنین بھ یاد مي. رسید امواج خروشان دریا، گاه تا آستان در خانھ مي
تر و  بومیان ساكن این ناحیھ از خود مكان بیگانھ. نخستین چیزھایي بود كھ ورود ما را خوشامد گفت

اي دور افتاده در دریاھاي جنوب  حتي اگر كشتي ما شكستھ بود و بر روي جزیزه. دنمودن ناسازگارتر مي
  » .توانستیم خود را تا آن اندازه دور از تمدن و آسایش احساس كنیم افكنده شده بودیم، نمي

ویلیامز كھ در نیروي دریایي خدمت كرده بود و . ، از جنووا رسید»آریل«مھ قایق شراعي  ١٢در تاریخ 
ھ ھنوز شناگري نیاموختھ بود، از دیدار قایق بسي شاد شدند و از آن پس بسیاري از بعد از ظھرھا یا شلي ك

گاه آن چنان سالم  تا آن زمان شلي ھیچ. پرداختند ماندند و در امتداد ساحل بھ قایقراني مي سرشبھا در آن مي
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ھمسرانشان نیز بھ آنان ملحق گاھي . كرد و سرحال نبود و آن اندازه احساس خوشبختي و سبكباري نمي
كرد و از این بابت ناخشنود بود  شدند، ولي مري كھ بار دیگر حاملھ شده بود، غالبًا احساس رنجوري مي مي

  .را ببیند  ھاي حاكي از شكایت پدرش، گادوین، گذاشت نامھ كھ شلي نمي

ذرانید، بھ سرودن آخرین گ ماند و چھ در ساعاتي كھ برروي قایق مي شلي، چھ ساعاتي كھ در خانھ مي
مصرع آن، در  ۵۴۴كھ پس از سرودن » پیروزي حیات«اي بھ نام  منظومھ. پرداخت خویش مي  منظومة

اي از  خورد زیرا در آن سلسلھ در این منظومھ پیروزیي بھ چشم نمي. نتیجة سفر آخرین شاعر، ناتمام ماند
  ظھر شكستكند، كھ جملگي م آدمیان را با الگوھاي مختلف توصیف مي

خیزد تا بیھودگي و  اي از روسو برمي ، سایھ٨٢در مصرع . و تباھي ھستد و با شتاب بھ سوي مرگ روانند
افالطون، قیصر، قسطنطین،  –دھد  ھاي مشھور تاریخ را نشان مي شلي چھره. بالھت تمدن را بیان دارد

نگ آوردن ثروت یا قدرت گرفتارند وار براي بھ چ كھ چگونھ جملگي درھمان شتاب دیوانھ –ولتر، ناپلئون 
  .كند و آنگاه شاعر بھ عنوان تنھا گریزگاه رستگاري، بازگشت بھ یك زندگي ساده و طبیعي را توصیھ مي

اندیشة خودكشي بھ مغزش خطور  ١٨٢٢ژوئن  ١٨پس از آنكھ در . شلي ھنوز بھ سي سالگي نرسیده بود
  :نویسد اي بھ ترالوني مي كند، در نامھ مي

ا آدم اھل علمي برخورد كردي كھ بتواند اسید سیانیدریك فراھم كند یا روغن عصارة بادام تلخ را بھ اگر ب
در بھاي این … . دست آورد، كمال مھر و محبت تو خواھد بود مقدار كمي از آن برایم تھیھ كني و بفرستي

ل حاضر بھ ھیچ روي نیت و دانم بھ تو بگویم كھ در حا الزم نمي… . دارو ھر مبلغ الزم باشد خواھم داد
كنم برایم موجب بسي آرامش خاطر خواھد بود كھ آن كلید طالیي  قصد خودكشي ندارم ولي اعتراف مي

  .ورود بھ وثاق آسایش جاویدان را در اختیار داشتھ باشم

 شاید بھ خاطر كمك بھ ھمسر رنجورش بود كھ شلي از كلر كلرمنت دعوت كرد از فلورانس بیاید و تابستان
كلر در اوایل ماه ژوئن از راه رسید و این درست زماني بود كھ بھ . را نزد آنان در كازاماگني بگذارند

در . كاري كھ نزدیك بود بھ بھاي جان مري نیز تمام شود –كمك مري بشتابد تا او جنین خود را سقط كند 
دستخوش كابوسي چنان  ژوئن، شلي كھ اعصابش سخت درھم ریختھ و نزدیك بود از پاي درآید شبي ٢٢

  .كشید از اطاقش بھ سوي مري روي آورد اختیار در حالي كھ جیغ مي وحشتناك شد كھ بي

اند و در نظر دارند با یك كشتي مسافري  اش بھ جنوا رسیده ھانت و خانواده در اول ژوئیھ خبر رسید كھ لي
كھ مشتاق بود بھ دوست باوفایش  شلي. محلي از جنووا بھ لیوورنو بیایند و خود را بھ بایرن برسانند

خوشامد بگوید، و زحمت بایرن را در پذیرایي وي بكاھد و شوق رو بھ زوال شریكش را در بھ راه 
درنگ برآریل سوار شود و ھمراه ویلیامز عازم لیوورنو  انداختن مجلة جدید افزایش دھد، بر آن شد كھ بي

دو یا سھ مرتبھ شلي را «. مان اول بھ دلش بد آمده بودگرفت و از ھ مري آن سفر را بھ فال نیك نمي. شود
  ».وقتي ھم سرانجام بھ راه افتاد نتوانستم خودداري كنم و گریة تلخي سردادم… . صدا زدم تا برگردد

شلي و ویلیامز با قایق شراعي آریل ظھر روز اول ژوئیھ كازاماگني را ترك گفتند و ھمان روز ساعت نھ 
شلي با وجد بسیار بھ ھانت خوشامد گفت ولي از اینكھ دریافت . ھ لیوورنو رسیدندبعداز ظھر بھ سالمت ب

اند ھرچھ زودتر قلمرو آن والیت را ترك گویند و  مقامھاي والیت توسكانا بھ گامبا و پسرش دستور داده
ا در بایرن نیز چون مصمم بود بھ دنبال ترزا برود در نظر داشت در اولین فرصت لیوورنو را ترك كند ت

  –جنووا بھ ترزا ملحق گردد، افسرده 

ھانت گذاشتھ بود محترم بشمارد و بھ  با ھمة این احوال، بایرن موافقت كرد قراري را كھ با لي. خاطر شد
شلي نیز در . ھانت اجازه دھد در عمارت كازاالنفرانچي در پیزا فرود آیند و در آنجا سكنا گزینند خانوادة
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اش بھ پیزا رفت، خیالش از بابت استقرار و اسكان آنان آسوده شد و سپس روز ھفتم  معیت ھانت و خانواده
  . ژوئیھ بار دیگر بھ لیوورنو بازگشت

ویلیامز توصیھ كرد ھر . صبح دوشنبھ ھشتم ژوئیھ بھ خرید سوغاتي براي ساكنان كازاما گني سپري شد
كپتین . وزید استفاده كنند فق كھ در آن ساعت بھ جانب لریچي ميچھ زودتر برگردند تا از جریان باد موا

كرد  بیني ھوایي طوفاني در دریا مي رابرتس، ناخداي قایق تفریحي بولیوار براي بعد از ظھر آن روز پیش
ولي ویلیامز اصرار داشت . و بھ شلي و ویلیامز اندرز داد سفر بازگشت خود را یك روز بھ تأخیر اندازند

شلي پذیرفت و بعد از ظھر ھمان روز ھمراه با ویلیامز و چارلز و یویان ملوان با قایق . راه افتندزود بھ 
  .آریل راھي شدند

حدود ساعت شش و نیم بعد ازظھر آن روز طوفان سھمگیني ھمراه با رعد و برق و باران برخلیج سپتسیا 
. بھ بندرگاه رساندند و لنگر انداختندمستولي شد بھ طوري كھ صدھا قایق و كشتي كوچك شتابان خود را 

در كازاماگني، طوفان چنان مھیب بود كھ آن سھ زن چشم بھ راه بازگشت مسافران، خود را با این گمان 
اند بلكھ منتظر ھستند تا  ساختند كھ شلي و ویلیامز از لیوورنو راه نیفتاده دادند و آسوده خاطر مي تسلي مي

عذاب و «: مري بعدًا چنین نوشت. ھ، چھارشنبھ و پنجشنبھ سپري شدشنب سپس سھ. طوفان آرام گیرد
. رود اي با پربارترین قدرت تخیلي بنگارد فراتر مي ھا از ھر داستاني كھ نویسنده نگراني واقعي این لحظھ
دور افتاده، فطرت وحشي و عاري از ھمدردي ساكنان آن روستاي ھمسایھ، و   انزواي ما در آن گوشة

داد و روزھاي آمیختھ با بیقراري و  با دریاي خروشان و متالطم، دست بھ دست ھم ميمجاورت ما 
ھانت خطاب بھ شلي آمد  اي از لي روز جمعھ نامھ» .ساخت اطمیناني ما را دستخوش وحشتي عجیب مي بي

ارم خواھش د«: كھ در آن مطالبي نوشتھ شده بود كھ آن زنان چشم بھ راه و نگران را كامًال متوحش ساخت
گویند پس از آنكھ روز دوشنبھ عازم شدید ھواي  بھ ما خبر بدھید سفر بازگشت چگونھ انجام گرفت زیرا مي

جین ویلیامز و مري سواره بھ راه » .خبري از حال شما نگرانیم  دریا طوفاني شد و ما ھم بھ خاطر بي
د كھ بھ عمارت كازاالنفرانچي فرود نیمھ شب بو. افتادند و سراسر روز را در راه بودند تا بھ پیزا رسیدند

بایرن و ھانت را آنجا یافتند و دیگر برایشان شكي باقي نماند كھ شلي و ویلیامز روز دوشنبھ از . آمدند
ژوئیھ بھ لیوورنو  ١٣ھمان شب باز بھ راه افتادند و در ساعت دو بامداد شنبھ . اند لیوورنو حركت كرده

كوشیدند آن دو را با اشاره بھ این احتمال آرام سازند كھ قایق آریل در  در آنجا ترالوني و رابرتس. رسیدند
بایرن رابرتس را مأمور كرد . كرس یا جزیره الب رانده شده باشد  نتیجھ باد و امواج شدید بھ جانب جزیرة

و  ترالوني نیز با مري. سوار بر عرشة بولیوار، دریا را در امتداد ساحل لیوورنو تا لریچي جستجو كند
  جین در سشكي در طول ساحل بھ جستجوي 

ژوئیھ با آن زنان سوگوار در كازاماگني باقي ماند و آنگاه آنجا را ترك گفت تا  ١٨ترالوني تا روز . بیابند
بخشترین  ژوئیھ بازگشت و براي ھمسران سوگوار، با آرامترین و تسلي ١٩وي در . بھ تحقیقاتش ادامھ دھد

جان شوھرانشان را یك یا دو روز پیش از آن، امواج دریا بھ  ورد كھ پیكر بيتوانست، خبر آ لحني كھ مي
چارلز ویویان چند كیلومتر باالتر پیدا   ام ژوئیھ نیز بدن مثلھ شدة در حدود سي. (ساحل ویارجو افكنده است

جا بایرن از ترالوني، مري و جین را با خود بھ پیزا برد و در آن.) و در ھمانجا در ساحل بھ خاك سپرده شد
مري در . آنان دعوت كرد در كازاالنفرانچي اقامت كنند ولي آنان در منزلي در مجاورت آنجا ماندند

لرد بایرن نسبت بھ من بسیار مھربان است و ھمراه ترزا گویتچولي «: اي بھ یكي از دوستانش نوشت نامھ
  ».آمد مرتبًا بھ دیدار ما مي

. ھاي كنار دریا بھ خاك سپرده شده بود ن موقع توسط بومیان در ماسھآن دو پیكر بھ ساحل افكنده شده ھما
اي نبش قبر صورت گیرد یا دوباره  داد در مورد چنین اجساد بھ خاك سپرده شده قوانین توسكانا اجازه نمي

خواھد جسد شوھرش  دانست كھ میسیز شلي دلش مي در جاي دیگري بھ خاك سپرده شود، ولي ترالوني مي
بنابراین بھ مقامات توسكانا متوسل شد و با . رامگاه پسرشان ویلیام در رم بھ خاك سپرده شوددر كنار آ

اصرار از آنان خواست اجازه دھند قبر شلي را نبش كنند مشروط بر اینكھ جسد در ھمان ساحل سوزانده 
ولي در شد؛  آن دو جسد طوري ناقص و دگرگون شده بود كھ شناسایي و تشخیص آنھا میسر نمي. شود
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اي كھ متعلق بھ یكي از آن دو پیكر بود، در یك جیب، یك مجلد از آثار سوفوكلس و در جیب دیگر  جامھ
  .مجلدي از آثار كیتس بھ دست آمد

اوت، بایرن، ھانت و ترالوني ھمراه یكي از متصدیان ادارة قرنطینھ و یك افسر نیروي  ١۵در روز 
ھایي بودند كھ یك جوخھ سرباز، جسد ویلیامز را  لحظھدریایي انگلیس بھ نام كپتین شنلي، شاھد 

اي از ساحل، مقابل جزیرة الب، قبر شلي نبش شد؛ جسدش را بیرون  روز بعد در نقطھ. سوزانیدند مي
ترالوني . آوردند؛ و در حضور بایرن، ھانت، ترالوني و چند نفر ساكنان روستاي مجاور، سوزانده شد

تش ریخت؛ اورادي بر زبان جاري ساخت؛ و خاكستر جسد را بھ بخور و شراب و روغن معطر در آ
بایرن كھ تاب دیدن آن منظره را تا پایان نداشت خود را بھ دریا . سپرد» پرستید طبیعتي كھ شلي مي«

بعد از سھ ساعت، تقریبًا سراسر جسد سوختھ بود جز قلب كھ . انداخت و شناكنان بھ عرشة بولیوار پناه برد
ترالوني بدون آنكھ از سوختن دستش پروا كند، قلب شلي را از میان . خورد آتش بھ چشم ميھنوز در میان 

اي مخصوص تعبیھ و خاكستر شلي بھ رم برده شد، و در گورستان جدیدي در  جعبھ. ھا بیرون آورد شعلھ
قلب . شدمجاورت گورستان پروتستان، كھ آرامگاه ویلیام فرزند شلي در آنجا قرار داشت، بھ خاك سپرده 

چشم  ١٨۵١ھنگامي كھ مري، بھ سال . شلي نیز توسط ترالوني بھ ھانت و بھ دست او بھ مري سپرده شد
  از جھان 

XVI – ١٨٢۴- ١٨٢٢بایرن، : تغییر سیما  

بایرن از ھنگام . جنووا رفتند  از پیزا بھ آلبارو در حومة) پدر و پسر(، بایرن با گامباھا ١٨٢٢در سپتامبر 
اكنون بھ كرات در معرض تغییرات بدني، ذھني، آداب و اخالق، افكار و معتقدات خویش ترك انگلستان ت
تغییراتي كھ او را خستھ و فرسوده ساختھ بود تا بدان حد كھ بتدریج از عشق خستگي  –قرار گرفتھ بود 

زندگي چشمان تیزبین و روح شكاك و طنزآلود وي نقابھاي . شد خورد و خستھ مي ناپذیر ترزا نیز سر مي
گونھ واقعیتي برجاي نگذاشتھ بود تا موجب شود بھ ایدئالیسم یا ایمان و  را كنار زده بود، و ظاھرًا ھیچ

شد، ولي از شعر خویش  در آن زمان، بایرن مشھورترین شاعر زنده محسوب مي. اخالص روي آور گردد
بایرن، چیزي دور از  شكایتھاي تب آلود چایلد ھرلد در این زمان در نظر. كرد احساس غرور نمي

دون ژوان سراینده و خواننده را عریان در یك دنیاي وارستھ از   نمود و شكاكیت ھوشمندانة مردانگي مي
یك مرد باید براي بشریت «: كرد در این زمان بایرن چنین احساس مي. نھاد اغفال و شیفتگي برجاي مي

جنووا از پزشك مخصوص خود خواست بھ او در » .كاري بیشتر و با ارزشتر از شعر سرودن انجام دھد
  »بھترین و سریع التأثیرترین زھرھا كدامست؟«بگوید 

زیریوغ تركان عثماني در  ١۴۶۵این كشور از سال . یونان براي بایرن مرگ نجاتبخشي را عرضھ داشت
بخش دوم (د بایرن در منظومة چایلد ھرل. آمده و در اثر تسلط بیگانھ بھ حالت رخوت و خفگي فرورفتھ بود

  :از یونان و یونیان خواستھ بود بھ پا خیزند و سر بھ شورش بردارند) ٨۴تا  ٧٣بندھاي 

  دانید آیا نمي! زر خریدھاي موروثي

  خواھد خود را آزاد كند باید ضربة نخستین فرود آورد؟ آن كس كھ مي

بدون برخورداري از سر بھ طغیان برداشتھ بود ولي بدون داشتن پول و  ١٨٢١یونان یك بار در سال 
از آن پس بانگ استعانت بھ سوي ملتھایي سرداده بود كھ از میراث غني وي . وحدت و یكپارچگي

ھمین . اي را بھ لندن اعزام داشتھ بود تا از آن دولت كمك مالي دریافت دارد كمیتھ. برخوردار شده بودند
اھد اگر صداقتي دارد، از امكانات مالي خود كمیتھ، نمایندگاني بھ جنووا گسیل داشتھ بود تا از بایرن بخو

خواست، بھ یاري شعر، الھامبخش مردم یونان سازد  سھمي را بدان اختصاص دھد تا آن انقالبي را كھ مي
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، بایرن بھ فرستادگان گفت كھ خود را در اختیار دولت موقت یونان ١٨٢٣آوریل  ٧در . بھ ثمر برساند
  .دھد قرار مي

وجودش با عمل و تحرك ھمراه   ھمة: سراپا دگرگون شده و سیمایي دیگر یافتھ بوددر این زمان، بایرن 
نمود؛ شكاكیت جاي خود را بھ ایمان و اخالص و از خود گذشتگي سپرده بود؛ شعر بھ سویي نھاده شد؛  مي

پس از آنكھ مبلغي براي ھانت و از آن مھمتر، . رمانس از صورت قافیھ بھ شكل عزم و قاطعیت درآمد
  بلغي ھم براي ترزا برجاي نھاد، آنچھ از ثروت م

بھ نمایندگانش در لندن دستور داد آنچھ را در انگلستان بھ وي . وقف بھ ثمر رسانیدن انقالب یونان ساخت
قایق . گشت بھ فروش برسانند و حاصلش را براي وي حوالھ كنند متعلق بود و از فروش آن پولي عاید مي

نیم بھا فروخت و یك كشتي انگلیسي بھ نام ھركولس را در اختیار گرفت تا او،  تفریحي بولیوار را نیز بھ
عالوه بر آن مقادیري . پیتروگامبا و ترالوني را ھمراه چند فروند توپ و مقداري مھمات بھ یونان برساند

ولي ترزا گویتچ. لوازم و تجھیزات پزشكي ھمراه برد تا نیازھاي ھزار مرد را براي دو سال تأمین كند
بسیار كوشید تا بایرن را در كنار خود و براي خویش نگاه دارد، ولي بایرن با نرمي و محبت در برابر 

اصرار او ایستادگي كرد و از این بابت خیالش آسوده شد كھ سرانجام بھ ترزا و والدینش اجازه داده شد بھ 
برایم این احساس پیش از وقوع «تن گفت در ھمین اوان بایرن بھ لیدي بلسینگ. خود در راونا باز گردند خانة

امیدوارم مرگم در آن زمان كھ در حال عمل و تحرك . حادثھ حاصل گشتھ است كھ در یونان خواھم مرد
  ».ھستم پیش آید زیرا چنان پایاني براي یك حیات بسیار اندوھناك فرجامي شایستھ خواھد بود

بعد از تأخیرھاي خشم . قصد یونان ترك گفت ، كشتي ھركولس بندر جنووا را بھ١٨٢٣ژوئیھ  ١۶روز 
اوت در بندر آرگستولیون واقع در جزیره سفالونیا كھ  ٣آورنده و ناراحت كننده، سرانجام در تاریخ 
از آنجا تا خاك اصلي یونان ھنوز ھشتاد كیلومتر فاصلھ بود، . بزرگترین جزایر یونیایي است لنگر انداخت

ترین  وي امیدوار بود در مسولونگیون بھ برجستھ. رساینده در آنجا بمانداما بایرن ناگزیر شد چند ماه ف
رھبران انقالبي یونان بپیوندد ولي ماركو بوتساریس در حین عملیات جنگي كشتھ شده بود، بندر 

مسولونگیون نیز در دست تركان عثماني بود و كشتیھاي جنگي عثماني ھمة راھھاي نزدیك شدن بھ خاك 
در اوایل دسامبر، پرنس آلكساندروس . از جانب مغرب، زیر حراست خود داشتنداصلي یونان را 

دسامبر بایرن جزیزة  ٢٩ماوروكورذاتوس بندر مسولونگیون را از چنگ عثمانیان بھ در آورد و در تاریخ 
ي آوري كمك برا  یوناني كھ در انگلستان بھ جمع  سرھنگ لستر ستنپ نمایندة كمیتة. سفالونیا را ترك گفت

ھمھ در انتظار و چشم بھ راه ورود لرد بایرن «: انقالبیون یوناني سرگرم بود از مسولونگیون چنین نوشت
بعد از چندین ماجرا و تأخیر، ناجي جوان در » .ھستند چنانكھ گویي در انتظار ورود مسیح موعود باشند

جود او معدن طالیي سراغ بھ مسولونگیون رسید و از جانب پرنس و مردم كھ در و ١٨٢۴چھارم ژانویة 
  .كرده بودند با استقبال پرجوش و خروشي مواجھ شد

ماورو كورذاتوس از بایرن خواست سركردگي یك گروه ششصد نفري از سولیوتھا را كھ وحشیاني جنگجو 
 و نیمھ یوناني و نیمھ آلبانیایي بودند برعھده گیرد؛ مخارج آنان را بپردازد؛ و اسلحھ و سورساتشان را نیز

دانست كھ بیش از جنگجو بودن،  بایرن از ظاھر آن جنگجویان چندان خوشش نیامد؛ او مي. فراھم آورد
با وجود این، خوشحال بود از اینكھ مأموریت و نقش مھم و . پروراند ھا و ھدفھاي سیاسي در سر مي اندیشھ

  و  اش محول شده است، پرتحركي برعھده

لیره بھ شخص پرنس ماوروكورذاتوس  ٢,٠٠٠اي  فقط ھفتھ بنابراین در اعطاي كمك دریغ نورزید؛
در ھمان حال، . آنان را قوي نگاه دارد   پرداخت تا براي مردم مسولونگیون غذا فراھم آورد و روحیة مي

كرد جایي كھ بنا بھ گفتھ ترالوني در كنار  خودش در ویالیي واقع در شمال شھر و كنار دریا زندگي مي
آن جنگجویان سولیوت عمًال نشان . قرار داشت» ردابھایي كھ تا آن زمان دیده بودمماللت انگیزترین م«

انضباط و شورشي ھستند؛ بیشتر در بند بھ چنگ آوردن پولي از بایرن بودند تا آنكھ  دادند كھ افرادي بي
گي جوان براي دست یازیدن بھ عملیات جن» لوخینوار«امید . بخواھند تحت رھبري و فرماندھیش باشند
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  توانست تحقق یابد زیرا الزم بود كھ نخست در افراد تحت فرماندھیش نظم و انضباط و روحیة ھنوز نمي
گاه حوصلة انتظار نداشت از نزد بایرن رفت تا در جایي دیگر بھ  ترالوني كھ ھیچ. اطاعت مستقر شود
در حالي كھ سخت نگران احوال او فقط پیتروگامبا ھمچنان در كنار بایرن باقي ماند و . پیشواز حادثھ بشتابد

دید كھ بایرن چگونھ در اثر گرما، دلشوره و آن محیط ماالریا خیز زجر  كرد و مي بود از او مراقبت مي
  .كشید مي

روز پانزدھم فوریھ، وقتي بایرن بھ دیدار سرھنگ ستنپ رفتھ بود ناگھان رنگ از رخسارش پرید و در 
اندكي بعد بھ ھوش آمد، او . در حالي كھ از دھانش كف برآمده بودحال تشنج بیھوش و نقش بر زمین شد، 

پزشكان بھ گرد بالینش جمع آمدند و تجویز كردند براي خون گرفتن از . را بھ ویالي محل سكونتش بردند
فوریھ سولیوتھا بار دیگر سر بھ شورش برداشتند و تھدید كردند كھ بھ  ١٨در . وي زالو بھ كار برده شود

وي از بستر بیماري برخاست و . بیگانگان مقیم در آن را بھ قتل برسانند  ور شوند و ھمة یرن حملھویالي با
لپانتو   آنان را آرام ساخت ولي امیدش بھ آنكھ آن جنگجویان را در جنگ علیھ تركان عثماني در ناحیة

مر و شجاعانھ بود نابود رھبري كند مبدل بھ یأس شد و، ھمراه آن، رؤیایش نیز كھ دستیابي بھ یك مرگ پرث
اي از اوگاستالي بھ دستش رسید كھ ھمراه آن عكسي از آدا دختر بایرن بود و در آن   در این موقع نامھ. شد

خواندن آن نامھ موجب شد كھ بایرن . نامھ توصیف آنابال از عادتھا و طبع دخترك نیز نگاشتھ شده بود
تا آن زمان لذت . یك لحظھ خوشبختي درخشیدن گرفت اندكي تسلي یابد، چشمانش در اثر برخورداري از

  .ھر چیز عادي و طبیعي از او دریغ شده بود

در راه بازگشت باران شدیدي بارید، و بایرن آن شب . روز نھم آوریل ھمراه پیتروبھ اسب سواري رفت
یرویش رو بھ بستر پناه برد و احساس كرد ن. روز یازدھم تبش شدت یافت. دچار سرماخوردگي و تب شد

گاھي در آن ده روزة آخر عمر در . رود بھ زوال است و آنگاه دریافت كھ دارد بھ سوي مرگ پیش مي
براي من دانستن اینكھ چھ . راستش را بگویم«شد  رفت، ولي در ھمان حال متذكر مي اندیشة مذھب فرو مي

. نم چھ چیز را نباید باور بدارمچیز را در این دنیا باور داشتھ باشم ھمانقدر دشوار است كھ بخواھم بدا
بسیار دالیل موجھ و ظاھر پسندي وجود دارد كھ مرا اغوا كند بھ عنوان یك فرد متعصب سر بھ بالین 

  مرگ بگذارم، 
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دكتر پولیوس » .ھمان دالیلي كھ مرا واداشتھ است تا امروز بھ عنوان آدمي آزاداندیش زندگي كنم  بھ اندازة
 :كرد میلینگن كھ پزشك معالج اصلي بایرن بود چنین اظھار نظر مي

با نھایت تأسف باید اذعان كنم گرچھ در روزھاي واپسین بیماري بایرن ھرگز از كنار بسترش جدا نشدم، 
اي شنیدم كھ   یك بار در لحظھ. اي حتي كوچكترین سخني دربارة مذھب بر زبان آورد ھیچ گاه نشنیدم اشاره
نھ، «و بعد از مكثي طوالني افزود » آیا باید كھ خواستار رحم و بخشایش بشوم؟«: گفت بایرن با خودش مي

  ».بمانيبگذار تا پایان كار یك مرد باقي . نھ، سعي كن از خودت ضعف نشان ندھي

. خواھم كھ پیكرم بھ انگلستان فرستاده شود نمي«: كند ھمان پزشك در جاي دیگر از قول بایرن چنین نقل مي
اي كھ فراھم شود بدون تشریفات و  مرا در اولین گوشھ. بگذارید استخوانھایم در ھمین جا بپوسد و خاك شود

  ».مراسم بیھوده بھ خاك بسپارید

ز آنكھ بایرن بار دیگر دستخوش تشنج شد، بھ پزشكان اجازه داد از او خون روز پانزدھم آوریل، بعد ا
آنان در حدود یك لیتر از او خون گرفتند و دو ساعت بعد باز ھمان مقدار خون از بدنش بیرون . بگیرند
اي دور از معیارھاي  كالبدشكافیھایي كھ بھ شیوه. درگذشت ١٨٢۴بایرن روز نوزدھم آوریل . كشاندند
مبتال  –وارد شدن اوره در خون  –وي بھ عمل آمد نشان داد كھ بایرن بھ بیماري اورمي   دربارةصحیح 
  .بدین معني كھ آن مواد سمي كھ بایستي از راه پیشاب دفع شود، در خونش جمع شده بود. شده بود

كھ خون كرد  اي از سیفیلیس در بایرن مشھود نبود ولي ھمھ قرائن از آن حكایت مي گونھ نشانھ ھیچ
مغز بایرن از نظر بزرگي تا آن . نھایي مرگ وي بوده است  ھاي قوي علت گرفتنھاي مكرر و تجویز مسھل

وزني كھ از بزرگترین مغز انسان معمولي فراتر  –گرم قید شده بود  ٧١٠وزن آن : زمان سابقھ نداشت
پروا، نیرو و  داري بي وزهھاي متناوب پرخوري و ر شاید سالھا افراط در اعمال جنسي و دوره. رفت مي

بنیة او را براي مقاومت در برابر فشار و اضطراب و ھواي بدبو و ناسالم محل اقامتش در ماھھاي آخر 
  .زندگي، بھ شدت كاستھ بود

ھابھاوس آن خبر ناگوار را براي اوگاستالي آورد و ھر دو . مھ بھ لندن نرسید ١۴خبر مرگ بایرن تا 
. گاه حواس ھابھاوس بھ مشكل خاطرات محرمانھ و سري بایرن معطوف گشتسخت بھ گریھ افتادند، آن

رغم   علي –لیره بھ ماري ناشر فروختھ بود و شخص اخیر ھم  ٢,٠٠٠مور آن خاطرات را در بھاي 
شد مبني بر اینكھ  زنھارھایي كھ از جانب ویلیام گیفرد، سر مشاور مؤسسة انتشاراتیش بھ وي داده مي

نمود و ھر آینھ چاپ و منتشر  ھا مناسب مي آن خاطرات فقط براي روسپیخانھ«) ھاوسبراساس گفتة ھاب(
مند و مشتاق  ھمچنان عالقھ» .آبرویي و رسوایي محكوم ساخت گشت لرد بایرن را براي ھمیشھ بھ بي مي

آنگاه ماري و ھابھاوس پیشنھاد كردند نسخة . بود كھ ھرچھ زودتر آن خاطرات را بھ چاپخانھ بفرستد
  دستنویس آن خاطرات را معدوم سازند ولي مور 

دستنویس خاطرات   آن زن نیز تقاضا كرد نسخة. میسیز لي بگذارند  كھ اتخاذ تصمیم نھایي را برعھدة
  . لیره را بھ ماري مسترد داشت ٢,٠٠٠مورھم . سوزانده شود و بھ ھمین ترتیب ھم عمل شد

ورزید كھ اربابش، اندكي قبل از مرگ ابراز تمایل كرده  فلچر مستخدم قدیمي و با وفاي بایرن اصرار مي
مقامھاي یوناني و ساكنان مسولونگیون نسبت بھ این امر اعتراض . بود در انگلستان بھ خاك سپرده شود

رضایت خاطر آنان بدین ترتیب حاصل شد كھ پیش از حنوط و خوش بو كردن پیكر بایرن، قسمتي . داشتند
شد در  جسد بایرن كھ در یكصدوھشتاد گالن الكل نگھداري مي. یونان بماند از احشاي او در ھمان خاك

درخواستي بھ مقامھاي كلیساي وستمینستر رسید كھ ضمن آن تقاضا شده . ژوئن بھ لندن رسید ٢٩تاریخ 
با این درخواست موافقت . بود اجازه دھند جسد بایرن در گوشة مخصوص شاعران بھ خاك سپرده شود

ژوئیھ بھ مردم فرصت داده شد براي آخرین بار برجسد بایرن كھ در تابوتي  ١٠و  ٩اي در روزھ. نشد
اي از  عده. سرشناسان در بین آنان بسیار اندك بود  بسیاري آمدند ولي عدة. قرار داده شده بود نظر بیفكنند
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ژوئیھ جسد  ١۵تا  ١٢ھاي خالي ایشان در مراسم تشییع جنازه كھ در روزھاي  متنفذان اجازه دادند كالسكھ
از پنجرة ساختماني، كلر كلرمنت و مري شلي مراسم تشییع . برد، روان شود را از لندن بھ ناتینگم شر مي

شد كھ لیدي كروالین لم بر آن سوار  اي سرباز نیز دیده مي اندكي جلوتر كالسكھ. كردند جنازه را نظاره مي
م كسي را كھ در گذشتھ بود دریافت ولي تا چند روز راند نا شوھر كروالین كھ فراتر از وي اسب مي. بود

روز شانزدھم ژوئیھ، پیكر بایرن را در مقبرة . بعد از آن تاریخ، آن نام را براي ھمسرش فاش نساخت
نیاكانش، در كنار مادرش در گورستان كلیساي ھكنل تركارد، روستایي در مجاورت دیر نیوستد بھ خاك 

  .سپردند

XVII – برجاي ماندگان  

از آنان كھ در درام زندگي بایرن نقشي ایفا كردند بسیاري تا سالیان بعد زنده ماندند تا بھ دوران بعدي تاریخ 
كسي كھ زودتر از ھمھ از میان رفت، پیترو گامبا بود كھ پس از مشایعت پیكر بیجان . نیز قدم گذارند

در اثر  ١٨٢٧قالب وفادار ماند و در سال در آنجا بھ ان. اش بھ لندن، بھ یونان بازگشت قھرمان مورد عالقھ
لیدي كروالین لم نیز پس از آنكھ شوھرش بھ او گفت آن روز از كنار جسد بایرن . ابتالي بھ تب درگذشت

مورد ھجو  ١٨١۶این زن، بایرن را در زماني بھ نام گلناروون در سال . شد» بیمار«رد شده است سخت 
بسیار متأسفم از اینكھ «كھ از سرگذشت بایرن با خبر شده بود گفت و طعن قرار داده بود ولي در آن لحظھ 

. وي چھار سال بیشتر پس از مرگ بایرن زنده نماند» .كوچكترین سخني عاري از مھر علیھ وي گفتھ باشم
این (ثروتي را كھ از وي برجا مانده بود وارث شد   بایرن، تقریبًا ھمة  اوگاستا لي، بر حسب وصیتنامة

  قسمت اعظم این میراث را.) لیره بود ١٠٠,٠٠٠حدود ثروت در 

با  ١٨۵٢بدھیھاي شوھر و پسرانش كھ در راه قمار بھ وجود آمده بود كرد و خود در سال   صرف تسویة
لیدي بایرن تا روز واپسین براي مردي كھ شیطنتھا و ناھنجاریھاي موروثیش . فقر و تنگدستي جان سپرد

نفرین و لعنت ساختھ بود، احساسي آمیختھ با مھر و گذشت در دل داشت زندگي زناشویي وي را دستخوش 
من احتماًال این خواھد بود كھ نتوانم از او   تا زماني كھ زنده باشم دشواري عمدة«: اي نوشت و در نامھ

از  توانند باور داشتھ باشند ھر آینھ بگویم بعد آیا این سخن مرا نمي» «.بامھرباني و عطوفت بسیار یاد كنم
ام، باز ھم اذعان دارم كھ در وجود آن جانور، در سراسر عمرش، چیزي واالتر و بھتر  آنچھ فاش ساختھ

آمد ولي ھرگز نتوانست آن  چیزي كھ وي پیوستھ در صدد مخالفت و معاوضھ با آن بر مي… وجود داشت
میدھا بستھ بود با دخترشان آدا كھ بایرن در بزرگ شدن و رشد وي ا» .را در وجود خویش نابود سازد

بندي بر سراسبھا از دست داد؛ مادرش او را از بدبختي  ازدواج كرد؛ ثروتي را در شرط» ارل آو الولیس«
وشش  ناشي از ورشكستگي مالي نجات بخشید؛ امید و سالمتش را از دست داد، و نظیر پدرش در سي

كوشید با اشتغال بھ خدمات  ن ميلیدي بایرن كھ پس از آ. زندگي را بدرود گفت ١٨۵٢سالگي در سال 
  .درگذشت ١٨۶٠اجتماعي، زندگي خالي خود را پرسازد، در سال 

جان كم ھابھاوس، بھ عنوان فردي رادیكال بھ پارلمنت راه پیدا كرد و تا مقام وزارت جنگ ترفیع یافت 
لي پس ترزا گویتچو). ١٨۶٩(، عنوان باروني گرفت، و در ھشتادوسھ سالگي درگذشت )١٨٣٣-١٨٣٢(

مدت . از مرگ بایرن، بھ سوي شوھر خویش بازگشت ولي خیلي زود مجددًا از او درخواست جدایي كرد
زماني كوتاه با دوست لنگ بایرن بھ نام ھنري فاكس، ماجراھایي عاشقانھ داشت؛ ھمچنین چند صباحي با 

ز آغوش محبوبي بھ آغوش پس از مدتي كھ ا. المارتین، شاعر فرانسوي تأیید كنندة بایرن، نرد عشق باخت
محبوبي دیگر افتاد، سرانجام در چھل و ھفت سالگي با ماركي دو بواسي كھ مردي ثروتمند و مھربان بود 

نویسان انگلیسي كھ البتھ نظرشان اندكي با  بنا بھ گفتة برخي از شرح حال(ازدواج كرد و این شخص 
ھمسرم، معشوقة پیشین »  :كرد ن معرفي ميبا كمال سرفرازي و غرور ھمسرش را چنی) تعصب ھمراه بود

وقتي ماركي درگذشت، ترزا بھ احضار ارواح روي آورد، با روح بایرن و شوھر آخرینش گفتگو » !بایرن
» .برند و نظیر بھترین دوستان ھستند آن دو اكنون با یكدیگر بھ سر مي«: كرد و بعد چنین تعریف كرد

درگذشت حال آنكھ چندین كتاب در تصویر و ترسیم  ١٨٧٣ل سرانجام ترزا در ھفتادودو سالگي در سا
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كلر كلرمنت در . عیب و نقص بھ رشتة تحریر درآورده بود  سیماي بایرن بھ عنوان یك جنتلمن و نابغة بي
درگذشت، و تا آخرین لحظھ حیات از بایرن این نظر را با خود ھمراه  ١٨٧٩ھشتادویك سالگي بھ سال 

  خودبیني، دیوانگي، و وي معجوني از «داشت كھ 

لقبي كھ دوستان خیلي نزدیك (» آلبھ«ھاي خاطر نسبت بھ   مري شلي، با وجود برخي كدورتھا و رنجیدگي
آلبھ، این آلبة «: وقتي از مرگ بایرن با خبر شد چنین نوشت. نظري خوشتر داشت) بایرن بر او نھاده بودند

خدا كند من ھم در جواني از نعمت . را ترك گفتھ است عزیز و بوالھوس و فریبنده، این دنیاي چون بیابان
مري قسمت اعظم از بیست و ھفت سال بقیة زندگي خویش را با عشق و دلسوزي » .مرگ برخوردار شوم

  .بھ ویراستاري آثار شوھرش پرداخت و در این كار بھ فصاحت عاري از تظاھر خویش مجال تجلي داد

ي را بستاید، آن ھم در زماني كھ جملگي منتقدان، اشعار شلي را ھانت كھ جرئت یافتھ بود اشعار شل لي
شمردند، ھمچنان بر عقیدة خویش استوار ماند و نسبت بھ  چون بوالھوسیھاي یك بلوغ ناپختھ محكوم مي

آمیزي از بایرن انتشار داد؛ و عمرش تا  رادیكالیسم دوران جوانیش وفاداري نشان داد؛ خاطرات خصومت
ھاگ، پس از آنكھ ماجراھاي دلدادگي و شوریدگي متعددي را  تامس جفرسن. یا باقي بودبھ دن ١٨۵٩سال 

گذرانید سرانجام باجین، ھمسر بیوة ویلیامز ازدواج كرد و مدت سي و پنج سال تا پایان زندگیش با او بھ 
ي شلي وارد جالبترین این ھواخواھان شاعران ما، ادوارد جان ترالوني بود كھ در پیزا در زندگ. سر برد

شلي در آن زمان بھ پایان عمر خویش نزدیك . سالگي قدم نھاده بودند شد و این زماني بود كھ ھر دو بھ سي
سبزه و … این شوالیة سرگردان«اما . ونھ سال دیگر در پیش داشت شد در حالي كھ ترالوني ھنوز پنجاه مي
چنان درگیر ) او را ترسیم كرده است آن سان كھ ھانت(» چرده، خوش سیما، با سبیلھایي مردانھ سیھ

گاه احساس  ماجراھاي متنوع در كشورھاي مختلف شده بود كھ دوستانش از شنیدن مكرر خاطرات وي ھیچ
كارة اصطبل و قایق تفریحیش، بولیوار، ساختھ بود، باز ھم شلي،  گرچھ بایرن او را ھمھ. كردند مالل نمي

ترالوني، این مرد عمل و ماجراجو، او را بیشتر از ھمھ دوست بود كھ » طبع بدون ریش این پسرك مالیم«
تحرك شدن وي در  ترالوني پس از آنكھ شاھد ورود بایرن بھ مسولونگیون، و گیر افتادن و بي. داشت مي

آنجا شد، از آن دیار رفت تا سر بھ تقدیر خود بنھد درحالي كھ انتظار داشت در راه استقالل یونان جان 
 ١٨٨١ني چندي بعد شاھد آزاد گشتن یونان شد، سرگردانیھایش را با دیگر آغاز كرد، تا سال ترالو. بسپارد

فصل در كنار خاكستر شلي در گورستان انگلیسیھا در رم  ١٨٢٢اي كھ در سال  زنده ماند و در مقبره
  بیست و سوم

  

  ھمسایگان انگلستان

١٨١- ١٧٨٩۵  

I – اسكاتلندیھا  

انگلیسیان در آمده بودند، در چارچوب جزیره از   تحت سلطة ١٧٠٧اسكاتلندیھا بھ موجب قانون اتحاد سال 
مند بودند ولي ھرگز با حكومتي از جانب یك پارلمنت كھ در فاصلة  آزادي رفت وآمد و بازرگاني بھره

 ١,٨٠٠,٠٠٠اتلند با پارلمنتي كھ در مجلس عوام آن، اسك –دوري مستقر بود بر سرآشتي در نیامدند 
نفر ساكنان  ١٠,١۶۴,٠٠٠نماینده از جانب  ۵١٣جمعیت، تنھا چھل و پنج نفر نماینده داشت درحالي كھ 

از نمایندگان اسكاتلند در مجلس عوام، پانزده نفر از جانب . یافتند انگلیس و ویلز در آن مجلس حضور مي
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خویش دائمًا برمسند   كھ خود را بھ ارادة شدند؛ اعضاي این شوراھا، شوراھاي شھري فاسد منصوب مي
سي نفر . شدند نفر برگزیننده از سراسر والیات، انتخاب مي ١,٢٢٠داشتند، جمعًا توسط   خویش نگاه مي

باقیمانده نیز توسط ساكنان والیات و نواحي كشاورز نشین براساس حق انتخابي كھ محدود و منحصر بھ 
نفر رأي دھنده  ٢١نفر جمعیت،  ١۴,٠٠٠بدین ترتیب كھ والیت بیوت با  .شدند مالكان منتفذ بود انتخاب مي

مند  نفر از حق انتخاب كردن بھره ٢,۴٠۵و انتخاب كننده داشت و در سراسر این گونھ والیات رویھمرفتھ 
رسیدند توسط نجباي بزرگ و اشراف صاحب امالك  بودند اغلب نامزدھاي انتخاباتي كھ بھ پیروزي مي

رسمًا در سراسر اسكاتلند منسوخ شده بود،  ١٧۴٨فئودالیسم در سال . یع برگزیده شده بودندقدیمي و وس
اسكاتلندي نیز، . دھد ولي فقر ھمچنان بر جاي بود زیرا كھ آزمندي و نابرابري، ساخت آدمي را تشكیل مي

كرد،  ي مينظیر انگلیسي، رویھمرفتھ، این شیوة حكومت براساس پارلمنت را بھترین نوع حكومت تلق
توانست براي مردمي مستقر شود كھ مشتاقانھ بھ سنتھا پایبند بودند، و بیشتر از  بھترین نوع حكومتي كھ مي

  نمودند كھ بتوانند فرصت بھ دست  شان مي آن گرفتار و دربند نیازمندیھاي روزانھ

. ري گناھان بودروز یكشنبھ، روز عبادتي دلتنگ كننده و بھ یادآو. مذھب از دولت نیرومندتر بود
شد و خدایي منتقم، موعظھ  سقوط آدم از بھشت، شیطاني كھ در وجود ھر فرد یافت مي  روحانیان، دربارة

یافتند، از نظر عقاید و  سان، جماعتي كھ در مراسم روز یكشنبھ در كلیساھا حضور مي كردند؛ و بدین مي
دیوید دینز . آمدند رتر و متعصبتر از كار در مياخالقیات، در مقام مقایسھ با واعظان و آباء كلیسا، سختگی

كند كھ ھر آینھ دختري پاي بھ مجلس رقص بگذارد بھ جھنم راه خواھد  ابراز اطمینان مي میدلوثیندر قلب 
  .یافت

در اسكاتلند یك نظام ملي مدارس ملي برقرار . ي جھات از انگلیس پیش بودبا وجود این، اسكاتلند از بسیار
اي را دایر نگاه  ھر بخش مكلف بود مدرسھ. مدارسي كھ واقعًا در دسترس اكثریت مردم قرار داشت: بود

براي این آموزش، . دارد تا در آنجا پسران و دختران در كنار ھم بھ آموختن خواندن و حساب بپردازند
پرداختند؛ چنانچھ مبلغ دو شیلینگ اضافي  آموز، دو شیلینگ مي ن در ھر فصل براي ھر دانشوالدی
ھاي  التعلیم فرزندان خانواده حق. توانست مقدمات زبان التیني را نیز فراگیرد آموز مي پرداختند، دانش مي

  كھ بتواند ھمةتر از آن بود  شد، در صورتي كھ قلمرو بخش گسترده تنگدست توسط بخشداري تأمین مي
افتاد و آنچھ را بایست بھ كودكان آموختھ  سیار، بھ راه مي  ھا را دریك جا گردآورد، یك معلم مدرسة بچھ

معلمان، دقیقًا تابع كشیش بخش بودند، و از آنان . داد شود، بھ نوبت، در قسمتھاي مختلف بخش تعلیم مي
ت ھراس انگیزي بھ ذھن كودكان انتقال دھند؛ زیرا كھ رفت بھ مقامھاي كلیسا كمك كنند تا االھیا انتظار مي

توانست طریقي مقرون بھ صرفھ براي  مھتران قوم دریافتھ بودند كھ پیروي از اصول مذھب كالوینیسم مي
پروا و با شھامت بر جاي  گروه قابل توجھي از مردم بي. مستقر ساختن یك محتسب در ھر وجدان باشد

لندي را در نسل قبل از فرانسھ پدیدآورند و آنرا، ھرچند مقھور شده و رنگباختھ، مانده بودند تا تنویر اسكات
  . در نسل دوران ناپلئون نیز فروزان نگھدارند

، ابردین )١۴۵١(، گالسگو )١۴١٠تأسیس، (اندروز  دانشگاھھاي سنت –اسكاتلند بھ دانشگاھھاي خود 
این دانشگاھھا از بسیاري جھات خود را از . كرد بالید و افتخار مي مي –) ١۵٨٣(و ادنبورگ ) ١۴٩۴(

در . گذارند اي از فضالي جدید بر این ادعا صحھ مي دانستند و پاره دانشگاھھاي آكسفرد و كیمبریج برتر مي
مجلة ادینبره ریویو كھ . علوم پزشكي، دانشگاه ادنبورگ رھبریت و زعامتي بھ رسمیت شناختھ شده داشت

اي  ترین و درخشانترین نشریھ شده بود، بنابر رأي مورد قبول عموم، برجستھبنیان گذارده  ١٨٠٢در سال 
وكیل مدافع آزادیخواه و شجاع ) ١٨٢٣-١٧۵٠(تامس ارسكین . شد بود كھ در سراسر انگلستان منتشر مي

ا ب. داد یافتند تحت الشعاع قرار مي تقریبًا جملگي وكالي مدافعي را كھ در برابر دادگاھھاي لندن حضور مي
  این احوال، باید   ھمة

ھیچ قانوندان انگلیسي بھ  -كرد انقالبي طرفداري مي  بھ خصوص زماني كھ این آزادي اندیشھ از فرانسة - 
. ناپذیر، رقیب آنان شود توانست در صدور احكام سخت و انعطاف رسید و نمي پاي ھمتایان اسكاتلندیش نمي

ري در ادنبورگ و گالسگو ھمچنان از آن گونھ آزادي غیر از آنچھ گفتھ شد، فضاي آمیختھ با روشنفك
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توانست بھ امثال دیوید ھیوم، ویلیام رابرتسن، جیمز بازول و رابرت برنز و ادم  كرد كھ مي طرفداري مي
گویند كھ ھنگام سخنراني دوگلد استوارت دربارة فلسفھ نھ تنھا دانشجویان،  مي. سمیث مجال شكوفایي بدھد

  .داشتند آمدند و یادداشت برمي شنفكر ادنبورگ، در محضرش گرد ميبلكھ جملگي مردم رو

این استوارت استاد فلسفھ، امروزه دیگر در خارج از اسكاتلند شھرتي ندارد؛ ولي یكي از بناھاي بسیار 
. مجلل و فخیم در ادنبورگ، كھ یك معبد كوچك بھ سبك معماري كالسیك است، بھ یادبود وي بنا شده است

ھیوم و روانشناسي مكانیكي دیویدھارتلي   گیریھاي شكاكانة تعلیمات تامس رید پیروي كرد و نتیجھوي از 
وي ماوراء الطبیعھ را بھ كنار نھاد زیرا آن را كوشش بیھودة ذھن در . آموزد مي» عقل سلیم«را بھ محك 

تواند از بند  است كھ مي مونتنھاوزنفقط بارون . (انگاشت بردن بھ كنھ ذات و طبیعت ذھن مي  جھت پي
  .)كفش خود وسیلة نجات بسازد

كرد از روانشناسي قیاسي مدد گرفتھ شود زیرا این  استوارت بھ جاي توسل بھ ماوراء الطبیعھ پیشنھاد مي
پردازد بدون آنكھ ادعا داشتھ باشد خود  ة فرایندھاي مغز و ذھن ميدانش با شكیبایي و دقت تام بھ مشاھد

گو و فرزانھ بود كھ از ھوش و ادراك،  استوارت مردي شوخ طبع، بذلھ. ذھن را تبیین كند و توضیح دھد
داشت و شرحھاي دقیقي بیان  ھاي بدیعي عرضھ مي  رؤیاي تخیلي و استعداد و خالقیت شاعري نكتھ

ھایي كھ قلبھاي   ترین ترانھ آوازھاي عاشقانھ بود و برخي از لطیف  وي ھنوز سرچشمةسرزمین . (كرد مي
ھاي اسكاتلند  ھا و دامنة تپھ ھاي رودھا و دریاچھ آورد، از كرانھ ما را در جواني بھ طپش و ھیجان مي

  .)برخاستھ است

شخصًا آدمي با  –اشت روي روا د گرچھ در آموزش فرزندش اندازه را رعایت نكرد و زیاده –جیمزمیل 
او كھ فرزند كفاشي بود در رشتھ زبان و ادبیات یوناني در دانشگاه . حسن نیت و ذھن و ھوشي وقاد بود
التحصیل شد بھ لندن رفت؛ زندگي  پس از آنكھ از آن دانشگاه فارغ. ادنبورگ بھ مقام شامخي دست یافت

پیش گرفت؛ ازدواج كرد؛ خداوند پسري بھ او نگاري در  اي را از طریق پرداختن بھ روزنامھ پرمخاطره
تا  ١٨٠۶بین سالھاي . مجلس خود، جان استوارت نامید  داد كھ نامش را، از روي نام دوست نمایندة

اي مستند و متقاعد كننده از شیوة نادرست   ، كتاب تاریخ ھند بریتانیا را نگاشت و در آن بھ شیوه١٨١٨
فرمانروایي انگلیسیان درشبھ قارة ھند انتقاد كرد؛ و ھمین انتقادات موجب شد كھ در اصول فرمانروایي 

  اصالحاتي اساسي بھ 

این مذھب بر . با جرمي بنتم دیدار كرد و مذھب سودخواھي او را پذیرفت) ١٨٠٨بھ سال (در ھمین اوان 
ملگي آداب و مفھومھاي ذھني و سیاسي را باید از این نقطھ نظر مورد سنجش و قضاوت آن است كھ ج

میل كھ سرشار از نیرو و . قرار داد كھ تا چھ اندازه براي تأمین خوشبختي بشریت كارآیي و توانایي دارند
راي چاپھاي ب. ھاي بدیع بود خود را بھ صورت حواري و مبلغ بنتم براي انگلستان درآورد توان و اندیشھ

المعارفي كھ در  دایرة –المعارف بریتانیكا   دایرة) ١٨٢٠(، و ششم )١٨١۵(، پنجم )١٨١٠(چھارم 
ھایي دربارة حكومت، قانونشناسي، اصالح  جیمز میل مقالھ  -بنیانگذاري آن اسكاتلندیھا نیز سھیم بودند 

ھایي خارج از  صورت رسالھ ھا بھ زندانھا، آموزش و پرورش و آزادي مطبوعات نگاشت؛ این مقالھ
اي  المعارف نیز منتشر شد، خوانندگان فراوان و مشتاقي پیدا كرد، و بر افكار عمومي تأثیر عمده ة دایر

نوشت چون نیرویي مؤثر در  ھایي كھ وي براي وستمینستر ریویو مي ھا و نیز مقالھ این رسالھ. گذاشت
رادیكالھاي انگلیسي بھ . منجر شد ١٨٣٢در سال  نھضتي بھ كار افتاد كھ بھ تصویب قانون اصالحات

اي روي آوردند كھ  زعامت چنین رھبران فكري از توسل بھ انقالب روي گردانیدند و بھ اصالحات مترقیانھ
گشت كھ خود بر حق انتخاب گسترده و ھمگاني و یك فلسفة سودخواھي مبتني  بھ دست حكومتي عملي مي

انتشار یافت، میل چنین زنھار داد كھ جمعیت  ١٨٢١اد سیاسي كھ بھ سال در اثري بھ نام اركان اقتص. بود
دارایي انباشتھ شده بدون آنكھ حاصل «نباید مجال آن یابد تا از سرمایھ سریعتر رشد كند، و پیشنھاد كرد بر 

مالیات وضع شود و غرض میل از این گونھ دارایي، افزایشي بود كھ در قیمت زمین » كار و زحمتي باشد
ھاي ذھن  میل در اثر دیگري بھ نام تحلیلي در پدیده. شد بدون آنكھ روي آن كاري انجام شده باشد حاصل مي
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در سال . اعمال ذھني را با توجھ بھ تداعي معاني تشریح كند و توضیح دھد  كوشید تا ھمة) ١٨٢٩(بشري 
  . تاش انتشار داداي دربارة مكین نیز، یك سال قبل از مرگش اثر دیگري باعنوان قطعھ ١٨٣۵

پس از آنكھ بھ ابزارھاي . فكري اسكاتلندیھا ادامھ داد  سرجیمز مكینتاش، بھ آشنا ساختن انگلیسیان بھ شیوة
در آنجا از . بھ لندن مھاجرت كرد ١٧٨٨اندیشھ در دانشگاھھاي ابردین و ادنبورگ دست یافت، در سال 

. باستیل شده است كامًال مسرور و مشعوف شدشنیدن این خبر كھ یك شورش عمومي موجب تسخیر زندان 
آمیز ادمند برك نسبت بھ انقالب فرانسھ مندرج در اثر وي بھ  ، از اظھار نظرھاي خصومت١٧٩٠در سال 

آن انتقاد سخت تاریخي را با انتشار  ١٧٩١نام تأمالتي دربارة انقالب فرانسھ رنجیده خاطر شد و در سال 
این فیلسوف بیست و شش سالھ در مراحل نخستین آن . فرانسوي پاسخ داداثري بھ نام دفاع از دموكراسي 

شنید و  صداي شریف و میوة گواراي یك فلسفة بشر دوستانھ را مي) انقالب فرانسھ(تغییر بزرگ ناگھاني 
كرد، حكومتھاي سلطنتي در معرض تھدید، مبتني بر خردمندي آزموده  چنانكھ برك فرض مي. چشید مي

بیني  ھاي آمیختھ با ھرج و مرج نھادھاي تصادفي، رویدادھاي پیش بلكھ پسمانده: بھ نبودندشدة سنت و تجر
  .نشده، و اصالحات سرھم بندي شده، بودند

… . اند بھ طور تصادفي پدید آمده) جز ایاالت متحد امریكا(جملگي حكومتھایي كھ اینك در دنیا وجود دارد 
حكومتھاي اتفاقي و تصادفي فراتر از اقدامات و اعمال روشنفكران بھ یقین نباید چنین انگاشتھ شود كھ این 

ممكن كھ   زماني فرا رسیده است كھ آدمي باید بیاموزد كھ با ھیچ نكتة… . گیرند و اندیشمندان قرار مي
مورد تأیید و قبول خرد نباشد مدارا نكند و نیز از ھیچ نكتھ بدیع و نوكھ خرد آدمي بدان رھنمون گردد 

باید آغاز یك دوران جدید را در … زماني است كھ نیروھاي آدمي. رداند و خود را عقب نكشدروي نگ
سان كھ بھ ھنر تكامل و بھترسازي حكومت و افزایش خوشبختي مدني انسان  تاریخ مشخص سازد بدین
  .مجال دھد تا بھ وجود آید

ان، بھ ستم و ھرج و مرج مردان ھمچنانكھ انقالب فرانسھ از غایت مطلوبھا و آرمانھاي متعالي فیلسوف
كرد و خویشتن را  كرد، مكینتاش نیز در برھانھاي خود تجدید نظر مي دستخوش ھراس و وحشت سقوط مي

سخنرانیھاي وي تحت عنوان . داد گذارد سازش و تطبیق مي با آن نیروھاي اجتماعي كھ بر او اثر مي
ا و استداللھایي بود كھ احتماًال ادمند برك را نیز ھ نكتھ  در بردارندة) ١٧٩٩(» قوانین طبیعت و ملتھا«

تواند در روند رو بھ كمال نھادن فرد، عاداتي را  از جملھ اینكھ، چگونھ سازمان اجتماعي مي. آمد خوش مي
براي عمل و قضاوتھاي وجدانیش در او بھ وجود آورد كھ از ھمة ظواھر ذاتي و فطري بودن برخوردار 

كھ یك انسان بالغ، در پرتو برخورداري از تمدن نھ تنھا یك فراوردة طبیعت بلكھ سان است  باشد؛ و بدین
مكینتاش، در سالھاي واپسین عمر، با برخورداري از . شود محصول رشد و پرورش نیز محسوب مي

  ).١٨٣٢(تحقیقات و مستندات اصیل و بدیع، كتاب تاریخ انقالب در انگلستان را نگاشت 

وان چنین قضاوت كرد كھ تمدن اسكاتلند در آن برھة از زمان، كھ قرن ھجدھم را ت از روي این شواھد مي
كشاورزي این . اش متكي نبود نھاد، فقط بر افتخارات گذشتھ گذاشت و بھ قرن نوزدھم گام مي سر مي پشت

سرزمین درحال رونق و شكوفایي بود و آثار این شكوفایي بخصوص در مناطق كم ارتفاع و جلگھ بیشتر 
در آن نواحي، كارگاھھاي نساجي نیز بھ تعداد فراوان دایر و سرگرم كار بود و رابرت اوون . نمود مي

نازید و  گالسگو بھ دانشمندانش مي. گشود اي از ھمكاري انساني در برابر آدمیان مي اندازھاي تازه چشم
در رشتة خود افكاري بدیع  ادینبورگ از فعالیت وكالي مدافع، حقوقدانان، پزشكان و روحانیان، كھ ھركدام

پرداخت كھ  در ھنر، سر ھنري ریبرن تمثالھا و تصاویري مي. داشتند، درجوش و خروش بود عرضھ مي
زندگي سمیوئل  ١٧٩١در ادبیات بازول، در سال . ساخت او را چون رنلدز اسكاتلند مقبول و مشھور مي

در ابتسفرد، در كنار رود توید، . وي استاي تمام ناشدني از لذات معن جانسن را انتشار داد كھ چشمھ
وي درحالي كھ در بین . زیست ارجمندترین فرزند اسكاتلند و كریم الطبعترین ایشان، سروالترسكات مي

  سرود ھاي خوش مي سرودھا و نغمھ خت،پردا ميدشمنان كھن سرزمین اسكاتلند بھ میانجیگري 
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  ھا، لندن گالري ملي چھره). ١٨٣٢(سر والتر اسكات : ویلیام الن

داستانھایي  –نوشت تا وامھایي را كھ فقط بخشي از آن را خود وي گرفتھ بود تسویھ كند  و داستانھایي مي
  .كھ بعدًا در سراسر دنیا مشھور شد

تش كامًال شایستگي آن را داشت كھ در شكوفایي رمانتیك ادبیات والتر سكات بھ خاطر مزاج و طبیع
كسوتي داشتھ باشد، زیرا دوست داشت خود را چنین بینگارد كھ از اعقاب  انگلستان مقام رھبري و پیش

ھاي مھیج و تكان دھنده  ھا و جنگھاي آنان مایھ مرز داراني كھ ستیزه: رؤساي مرزنشین اسكاتلندي است
كرد و سیراب  آورد كھ در دوران كودكي روح و ذھنش از آن تغذیھ مي ھایي فراھم مي مھبراي سرودن چكا

بھ ھر حال والدینش عبارت بودند از پدري با حرفة وكالت دادگستري، و مادري كھ دختر یك استاد . شد مي
ه فرزند در ادنبورگ بھ دنیا آمد و یكي از دوازد ١٧٧١سكات در سال . پزشكي در دانشگاه ادنبورگ بود

وقتي ھجده ماھھ . اي بود كھ شش تاي آنان بھ رسم معمول در آن زمان، در كودكي درگذشتھ بودند خانواده
شاید نقص و عیب بدني . بود بھ فلج اطفال مبتال شد كھ پاي راستش را براي سراسر عمر بھ لنگي كشانید

تي كھ از نظر اخالقي و عقیدتي با رغم ھمة اختالفا مشابھي كھ در بایرن بود سكات را موفق ساخت، علي
  .وي داشت، دوستي خلل ناپذیري با شاعر جوان بھ ھم رساند

پنجسالة   التحصیل شد، یك دورة پس از آنكھ سكات بھ اولد كالج در دانشگاه ادنبورگ راه یافت و از آن فارغ
ر كانون وكالي بھ عنوان وكیل دادگستري د ١٧٩٢كارآموزي حقوق را نزد پدر آغاز كرد و در سال 

با دختري بھ نام شارلوت شارپانتیھ و میراثي كھ در سال  ١٧٩٧ازدواج وي در سال . اسكاتلند پذیرفتھ شد
سكات . پس از مرگ پدر، از جانب وي نصیبش شد، در آمدي كافي و مطمئن براي وي تأمین كرد ١٧٩٩

آورد، و   ان سرشناس و متنفذ جمعداشتني بود، و برگرد خود شمار فراواني دوست آدمي اجتماعي و دوست
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حقوقي كھ . بھ سمت منشي دادگاه شھر ادنبورگ برگزیده شد ١٨٠۶از طریق ھمین دوستان بود كھ در سال 
كرد و درآمدي كھ در وصیتنامة تني چند از بستگان براي وي اختصاص داده شده  از این بابت دریافت مي

لت منصرف شود و، بعد از چندي، آن را بھ كلي كنار گذارد تا وكا  بود او را بر آن داشت كھ از ادامة حرفة
  .بتواند با فراغت تام ھمة وقت و ذوق خویش را مصروف ادبیات سازد

اي كھ بھ اثر تامس پرسي بھ نام یادگارھایي از شعر  یك برخورد اتفاقي با رابرت برنز، ابراز شوق و عالقھ
لنوره اثر گوتفرید   كھن انگلیسي نشان داد و ھمچنین آشنایي با اشعار غنایي، بھ خصوص با منظومة

در . جاني تازه بخشیدھاي كھن انگلیسي  بورگر، شوق و رغبت دوران جواني سكات را نسبت بھ چكامھ
سكات كھ . اثري موسوم بھ خنیاگران مرزھاي اسكاتلند در سھ جلد انتشار داد ١٨٠٣و  ١٨٠٢طول سالھاي 

از استقبال مردم از آن داستانھاي دلكش بر سر شوق آمده بود درصدد برآمد طبع خویش را در پدید آوردن 
گرد  اي را بھ نام نغمة آخرین خنیاگر دوره مھمنظو ١٨٠۵آثاري بھ آن شكل بیازماید؛ و الجرم در سال 

وقتي در سال . اي تجلي كرد فروش این منظومھ در تاریخ شعر انگلیسي چون رویداد برجستھ. انتشار داد
  بھ لندن  ١٨٠٧

از آن پس تصمیم گرفت پرداختن بھ ادبیات را حرفة خویش سازد، . دید و در ھمة محافل برصدر نشست
آمیز، ھمة وقت و  ا از راه خلق آثار ادبي تأمین كند، از این رو، بھ وضعي مخاطرهمخارج و زندگي خود ر

  . نیرو و شوق و ثروت خویش را مصروف تصنیف و چاپ انتشار آثارش كرد

ھا و روایات بزمي ورزمي، و نقل داستانھاي پر از رمز و راز و مافوق طبیعي كھ  سكات براي بیان قصھ
اي را  گرفت و حالتي رمانتیك و بیقرار و پرتحرك داشت، وزن و قافیھ د مایھ مياز اساطیر و تاریخ اسكاتلن

آن وزن بھ صورت ابیاتي ھشت ھجایي و . كھ كولریج در منظومة كریستابل بھ كار برده بود، مقبول یافت
، بانوي دریاچھ )١٨٠٨(ھاي مارمیون  حاصل كوشش و آفرینش وي در این میدان، منظومھ. دار بود قافیھ

سكات ادعا نداشت كھ شاعري بزرگ و . بود) ١٨١۵(ھا  و ساالر جزیره) ١٨١٣(، ركبي )١٨١٠(
نوشت تا خاطر مردم را شاد سازد، آنان را خوش آید، و از این رھگذر درآمد جالبي  برجستھ است، او مي

ال از موزھایي كھ بھ ھر ح -نصیبش شود؛ ولي ھدفش آن نبود كھ مقبول موز شعر و ھنر قرار گیرد، 
صبري در  خوانندگان آثار سكات باشوق و ولع و بي. داستانھاي حماسي و اشعار شش وتدي ملول بودند

انتظار بودند تا آثار جدید و بدیع وي را یكي پس از دیگري بخوانند؛ از شھسواران بھ زنان زیباروي و از 
جا زینت بخش  آوزاھایي را كھ جابھ جوییھاي شھامت آمیز بپردازند و با میل و رغبت فراوان آنان بھ ستیزه

  :خواندند نظیر آواز سپردند و با صداي بلند مي آثار نویسندة محبوبشان بود بھ یاد مي

  ھان، لوخینوار جوان از غرب فرا رسیده،

  .در سرزمین پھناور بوردر، توسنش رھوارترین است

ھاي راھزن و  منظومھ ١٨١۴درسال ھاي بیدین و عروس آبیدوس، و  بایرن منظومھ  ،١٨١٣آنگاه، در سال 
گذرند تا آثاري را كھ  مندان آثارش از مرز مي سكات متوجھ شد كھ خوانندگان و عالقھ. الرا را انتشار داد

آید بجویند،  در آنھا، از اسرار مشرق زمین و ماجراھاي آدمیان گریزان از بشر و نومید، سخن بھ میان مي
تواند ارباب ابتسفرد را در  قع بود كھ دریافت لرد جوان دیر نیوستد ميدر آن مو. بھ دست آورند و بخوانند

با  ١٨١۴سان بود كھ در سال  پھنة شعر و ادب پشت سر بگذارد و میدان را از دست او بگیرد؛ و بدین
  .اي دست یافت انتشار رمان ویورلي، از شعر بھ نثر روي آورد و بھ معدن زر تازه

پولي  ١٨٠٢وي در سال . نویسي، اقدامي بسیار بھ موقع و شایستھ بود تانروي آوري سكات بھ نثر و داس
  دار مقیم كلسو بود خواستھ بود چاپخانة بھ عنوان مساعده بھ جیمز باالنتاین پرداختھ و از او كھ یك چاپخانھ

. ك شددر مؤسسھ چاپ و انتشار جیمز و جان باالنتاین شری ١٨٠۵در سال . خود را بھ ادنبورگ انتقال دھد
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یافت قطعًا در چاپخانة باالنتاین بھ چاپ  و از آن پس ترتیبي داد كھ آثارش توسط ھر ناشري كھ انتشار مي
  با درآمد امالك و آثارش و سودي كھ از بابت سھم . رسید مي

ابتسفرد در مجاورت ملرز ابتیاع كرد، بتدریج، وسعت آن را از یكصدوده جریب بھ یكھزار و دویست 
روستایي قدیمي واقع در آن ملك را با قصري مجلل كھ با فرشھا و اثاث و مبلھاي  داد؛ خانة جریب گسترش

این قصر با تزیینات آن، یكي از جاھاي بس . گرانقیمت بھ شیوة دلپذیري آراستھ بود، جایگزین ساخت
رشكستگي ، مؤسسة چاپ و نشر باالنتاین بھ مرحلة و١٨١٣در سال . دیدني و تماشایي در اسكاتلند است

اي بھ خاطر چاپ و انتشار بعضي آثار دیگران بود كھ  نزدیك شد و علت این ورشكستگي نیز تا اندازه
رفت و بنابراین جز ضرر چیزي بھ  سكات ویراستاري آنرا عھده داشت ولي بھ میزان كافي بھ فروش نمي

ورشكستگي نجات دھد و سكات سپس بر آن ھمت گماشت كھ ھرچھ زودتر آن مؤسسھ را از . آورد بار نمي
براي كمك بھ مؤسسھ، از دوستان توانگرش وامھایي گرفت، و . از نظر مالي دوباره سروسامان بخشد

، مؤسسة چاپ و نشر باالنتاین ١٨١٧سرانجام، در سال . درآمد آثارش را نیز در این راه مصروف داشت
در این زمان، سكات خود . پدید آوردتوانست بار دیگر روي پاي خود بایستد و در داخل و خرجش تعادلي 

  .را مستغرق در تصنیف یك رشتھ از معروفترین رمانھا در تاریخ ادبیات انگلستان ساختھ بود

قسمت . اش ساخت لیره عاید نویسنده ٢,٠٠٠با نام مستعار انتشار یافت و  ١٨١۴رمان ویورلي در سال 
سكات از . لك و عمارت ابتسفرد مصروف شداعظم این پول، در اندك مدتي در راه توسعھ و آراستن م

كرد براي یك شاغل مقامي  نھادن نام خویش بر آن رمان از این جھت خودداري ورزیده بود كھ احساس مي
بھ ھر حال قلمش . نمود حساس در دستگاه دیواني، نگارش داستان بھ قصد كسب درآمد، چندان زیبنده نمي

ظرف شش ھفتھ . آمد ست و چابكي خلق آثار منظوم بھ گردش در ميدر پدید آوردن آثار منثور بھ ھمان سال
شاھد انتشار رمان  ١٨١۶سال . انتشار یافت ١٨١۵گاي مانرینگ را تصنیف كرد كھ در سال  رمان 
) من  داستانھایي از صاحبخانة: زیر عنوان كلي( ١٨١٩تا  ١٨١۶آنگاه در فاصلة سالھاي . شناس بود عتیقھ
داستانھاي فناپذیري : اي از مناظر اسكاتلند در برابر خوانندگانش فراھم آورد تردهانداز دلكش و گس چشم

كھن، قلب میدلوثین، عروس المرمور، و افسانة مونت رز در طي این چند سال، یكي پس از دیگري پدید 
داستان دونیدزتي آھنگساز اپرا پرداز ایتالیایي براساس . آمد و ھزاران خواننده را مجذوب و مفتون ساخت

عروس المومور اپرایي بھ نام لوچیاري المرمور تضعیف كرد كھ درآمد سرشاري از آن بھ دست آورد؛ و 
اي در اسكاتلند و  از آن پس سكات بھ سفرھاي گسترده. رود ھم اكنون از اپراھاي مقبول بھ شمار مي

آنكھ یك داستانسرا بنامد یك او خودش را بیش از . انگلستان دست یازید و بھ جزایر اطراف نیز پاي گذارد
سان بود كھ بھ ھر یك از آثارش چنان رنگ و بوي  دانست و بدین شناس مي كاوشگر آثار باستاني و عتیقھ

سكات در . شد بخشید كھ موجب التذاذ فراوان خوانندگان اسكاتلندي وي مي بومي مي  تند لھجة  محلي و مزة
انتشار یافت، انگلستان  ١٨٢٠گ كھ جملگي در سال نگارش داستانھاي آیونھو، صومعھ و راھب بزر

ناگفتھ نماند كھ این كار بھ آن اندازه كھ  –ماجرا آفریني خویش برگزید   قرون وسطي را بھ عنوان صحنة
  در داستانھاي اسكاتلندي 

، سكات بھ عوالم مشرق زمین در دوران قرون ١٨٢۵در سال . نمود با واقعیت قرین نبود وي مشھود مي
اي از صالح الدین ایوبي  ایي قدم نھاد و در رمان موسوم بھ طلسم چندان تصویر جالب و فریبندهوسط

ترسیم كرد كھ خوانندگان خداترس و دیندار اسكاتلندي در استحكام و درستي اعتقادات مذھبي نویسنده 
مذھبي وي را  وقتي از جورج الیت پرسیده شد چھ عاملي براي نخستین بار، ایمان. دستخوش تردید شدند

  ».آثار والتر سكات«: دستخوش تزلزل ساخت پاسخ داد

اند، اكنون بیش از آن  لذت برده» داستانھاي ویورلي«از كساني كھ در دوران جواني از خواندن رشتھ 
دستخوش تب و تاب زندگي جدید با جو و حالت آمیختھ با شتابزدگي آن ھستند كھ بتوانند از خواندن آن 

 در داستان قلب آثار، امروز ھم محظوظ شوند؛ ولي حتي یك مرور تند و گذرا در یكي از آنھا، مثًال
توانست در طول یك دھھ، ھر  تواند بار دیگر این احساس را در آنان تازه كند كھ مردي كھ مي میدلوثین مي

. بایست یكي از شگفتیھاي دوران خویش بوده باشد سال یك داستان، آن ھم چنان گیرا و جاذب، بیافریند مي
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عنوان باروني یافت، و از  ١٨٢٠در سال (شود  مي بینیم كھ در نقش یك بارون ابتسفرد ظاھر سكات را مي
؛ ولي، در ھمان حال نیز، با ھمھ با مھرباني و سادگي رفتار )نامیدند آن پس او را سر والتر سكات مي

شد، و صیت شھرتش از ادنبورگ  زمان خویش محسوب مي  آن ھم كسي كھ نام آورترین نویسندة –كند  مي
كشیده شده ) داشت ن نویسنده و شاعر برجستة روس او را گرامي ميجایي كھ پوشكی(پطرزبورگ  تا سن

خندید  خواندند از تھ دل برآنان مي شنید كھ او را ھمطراز شكسپیر مي ولي وقتي از زبان اطرافیان مي. بود
اشعار و رمانھایش در نھضت . اي را سزاوار بداند انگاشت كھ چنان مقایسھ و خود را كوچكتر از آن مي

آمد؛ با این حال، وي بھ خود كمتر مجال  ران رمانتیك انگلستان، عاملي بسیار مؤثر بھ شمار ميادبي دو
ھا و رسوم  مردم بھ شیوه سكات در احیاي عالقة. داد كھ دستخوش اغفال و فریبندگي رمانتیك بشود مي

كرد آن ایدآلیسم  زندگي دوران قرون وسطي سھیم بود؛ با وجود این از ھمشھریان اسكاتلندي خویش تمنا مي
گذشتة آمیختھ با فئودالیسم خشن و پرماجراي خویش را بھ كناري نھند و فراموش كنند؛ و بكوشند تا خود را 

وقتي بھ . سازگار سازند  آورد، با آن اتحاد با انگلیس كھ بتدریج دو ملت را بھ صورت ملتي واحد درمي
نیز دلگرمي ) خاص وابستگان بھ حزب توري(انھ كار پرستي محافظھ دوران سالخوردگي رسید از آن میھن

  .كرد و نقصي در قانون اساسي انگلستان اذعان نمي گونھ عیب یافت تا آنجا كھ در پناه آن بھ وجود ھیچ مي

چاپ باالنتاین و مؤسسة انتشاراتي آرچیبالد كانستبل كھ آثار سكات را چاپ و نشر   در ھمین اوان، مؤسسة
، این دو مؤسسھ ھرچھ را در تملك ١٨٢۶در سال . شدند ورشكستگي نزدیك مي  حلةكردند، ھر دو بھ مر مي

داشتند در اختیار دادگاه قرار دادند و سر والتر سكات مسئول تسویة دیون مؤسسة چاپ باالنتاین شناختھ 
  سرانجام اروپا آگاه شد كھ نویسندة . شد

ز بھر خویش نگھدارد ولي جز آن ھرچھ ابتسفرد و نیز حقوق رسمي مقام دیواني خویش را ھمچنان ا
سكات با آنچھ برایش باقي مانده بود . باالنتاین توقیف شد  دارایي و امالك داشت، در قبال دیون مؤسسة

توانست بھ راحتي و آسودگي زندگي كند، ولي ھمچنان با تالش فراوان بھ خلق داستان ادامھ  ھنوز ھم مي
، نسخة ١٨٢٧در سال . از آنھا، دیون خویش را مستھلك سازدداد بدان امید كھ از درآمد حاصل  مي

دستنویس اثري را كھ با مرارت فراوان تصنیف كرده بود تحت عنوان زندگي ناپلئون براي چاپ و انتشار 
توصیف كرده » كفر و ناسزاگویي بھ مقدسات در ده مجلد«گوي نكتھ سنج  این اثر را یك آدم بذلھ. فرستاد

نویسنده قھرمان جزیرة كرس را از ھرگونھ فضیلتي عاري ساختھ بود ولي ھمین اثر در این اثر، . بود
  .اي كاست موجب تلذذ خاطر انگلیسیان شد و از بار وامھاي نویسنده تا اندازه

در طول سالھاي . شتاب و ناآسودگي خاطر وي بود  كیفیت آثاري كھ سكات از آن پس پدید آورد نشانة
سپس حالش بھبودي . وش تشنج و حمالت عصبي شد و بھ سكتھ گرفتار آمدچندبار دستخ ١٨٣١و  ١٨٣٠

یافت و دولت یك كشتي را مأمور ساخت تا او را براي سیر و سیاحت در آبھاي مدیترانھ و تفریح در زیر 
آسمان آبي آن خطھ ببرد، ولي سكتة دیگري كھ در حین آن سفر عارض شد او را چنان ناتوان ساخت كھ 

ناشر ) ١٨٣٢(گلستان مراجعتش دادند تا آنكھ براي ھمیشھ در ابتسفرد محبوبش بیارامد، باشتاب بھ ان
لیره برعھده گرفت و در قبال  ٧,٠٠٠دیگري بھ نام رابرت كدل پرداخت تتمة وامھاي سكات را بھ میزان 

ھا، بھ وام  آثار وي را نیز بھ خود اختصاص داد؛ و از این رھگذر، پس از تسویة  التصنیف ھمة آن حق
ثروتي دست یافت زیرا كھ داستانھاي سر والتر سكات تا پایان قرن نوزدھم ھمچنان از محبوبیت برخودار 

  ».زیست واالترین روحي كھ در نسل ما مي«گفت  وردزورث دربارة او چنین مي. بودند

II - ایرلندیھا  

نفر كاتولیك  ٣,١۵٠,٠٠٠نفر جمعیت داشت كھ از این عده،  ۴,۵۵٠,٠٠٠تخمینًا  ١٨٠٠ایرلند در سال 
 آلستركھ قسمت اعظم ایشان در ( ٩٠٠,٠٠٠نفر وابستھ بھ كلیساي پروتستان اسقفي و  ۵٠٠,٠٠٠رومي، 

بھ كاتولیكھا حق رأي  ١٧٩٣در سال . ھاي مختلف مذھب پروتستان بودند متعلق بھ فرقھ) سكونت داشتند
داده شد و آنگاه اینان حق آن را یافتند كھ بھ بسیاري از مسندھاي دولتي دست یابند ولي، ھمچنان از رسیدن 
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در واقع بھ كاتولیكھا . ماندندبھ مقامھاي عالي، اشتغال بھ قضاوت و عضویت در پارلمنت ایرلند محروم 
شد از بین نامزدھاي پروتستان، كساني را بھ نمایندگي پارلمنت برگزینند تا آنان بر ایرلند  اجازه داده مي

  پادشاه . كاتولیك حكومت كنند

السلطنھ منصوب  انگلستان یا وزرایش یك عضو عالیمرتبة پروتستان را بھ عنوان لرد نایب یا نایب
گذاشتند  بھ عنوان عالیترین قدرت مجریھ بر ایرلند حكومت كند و چنین شخصي را مجاز مي ساختند تا مي

زیادي بر پارلمنت ایرلند فرمان راند و این فرمانروایي را از   برنظام دیوانساالري آن سرزمین و تا اندازة
  دادن و توزیع یا فروش مقامھا و مناصب تحت حمایت خویش، اعمال كند، راه رشوه

پس از . سراسر امالك و اراضي ایرلند در تصاحب بریتانیاییھا یا ایرلندیھاي پروتستان بود ١٧٩٣سال تا 
بقیة ساكنان آن سرزمین . ، تعداد اندكي از كاتولیكھا نیز اجازه یافتند زمین و ملك خریداري كنند١٧٩٣سال 

شدند؛ یا آنكھ كارگراني  ميیا كشاورزان مستأجر بودند كھ در قطعھ زمین كوچكي بھ جان كندن سرگرم 
اجارة زمینھاي زراعتي و عشریھ، با خشونت . كردند ھا كار مي بودند كھ بر روي كشتزارھا یا در كارخانھ

اي  شد؛ نتیجة این روش آن بود كھ قسمت اعظم كشاورزان ایرلندي در فقر و فاقھ و قاطعیت وصول مي
ھایشان، كمتر و  و حس ابتكار و پیروي از انگیزه –دند آنان فقیرتر از آن بو. بردند وصف نشدني بھ سر مي

افزود  آالت جدیدي كھ بازده كشتزارھا را در بریتانیا بسي مي تا بتوانند از آن ماشین –ناچیزتر از آن بود 
بزرگترین و «. سان، كشاورزان ایرلند در حال در جازدن و ركود باقي مانده بودند بدین. خریداري كنند

گاه خود در ایرلند حضور نداشتند و ساكن انگلستان محسوب  كان، كساني بودند كھ ھیچترین مال عمده
شدند، و این اشخاص بدون آنكھ اصًال در بند رسیدگي بھ امالكشان باشند، یا كوششي در جھت باال بردن  مي

ھ یغما رسید از حاصل دسترنج كشاورزان ایرلندي ب بازده آن امالك بھ عمل آورند، ھرچھ دستشان مي
ھا بود، فقر و فاقھ نسبت بھ بخشھاي  در آن مناطق از شھر دابلین كھ محل استقرار كارخانھ» .بردند مي

خام   در نتیجة تحمیل عوارضي كھ مانع از وارد كردن پنبة. نمود زراعتي آن سرزمین، وحشتناكتر مي
شاورزي آن سرزمین، بھ شد، و ھم در اثر مقررات بازرگانیي كھ برحسب آن محصوالت صنعتي و ك مي

غیر از كتان و منسوجات كتاني، در قلمرو امپراطوري از رقابت با محصوالت بریتانیایي ممنوع شناختھ 
شلي كھ شرایط زندگي كارگران ایرلندي را در . شده بود، صنایع ایرلند دچار خفگي و عدم توسعھ شده بود

تا این زمان، از عمق بدبختي و «: چنین نوشت ١٨١٢ھاي آن كشور از نزدیك دیده بود، در سال  كارخانھ
  .»روزي انساني، درك و تصوري بجا نداشتم سیھ

پرداختند تا بھ مصرف نگھداري كلیساي  اي مي كاتولیكھاي ایرلند، نظیر جملگي ساكنان آن دیار، عشریھ
نات و كمكھاي رسمي پروتستان در ایرلند برسد؛ ولي این كاتولیكھا عالوه بر آن عشریھ، از طریق اعا

كردند و این روحانیون كساني بودند كھ از  داوطلبانھ، مخارج روحانیان كاتولیك خویش را نیز تأمین مي
كلیساي رومي طبعًا از نھضت استقالل ایرلند پشتیباني . ثروت پیشین خود محروم و بركنار مانده بودند

  كرد، و در نتیجھ، وفاداري آمیختھ بامھر و عالقة جمعیت  مي

كار مذھبي بود؛ و آزادیخواھاني نظیر تامس مور، گرچھ ممكن بود باشكاكاني نظیر بایرن  یك محافظھ
  .شدند دوست باشند، ھرگز بھ نحو آشكار، از معتقدات كاتولیكي خود رویگردان نمي

كشي از ایرلند را رھبري كرد فردي  دوم قرن ھجدھم، شورش و عصیان علیھ بھره  كسي كھ در نیمة
او بھ . بود –برك و شریدن  –ان بود كھ ھنري گرتن نام داشت و وابستھ بھ مكتب دو ایرلندي دیگر پروتست

اي مجھز بود  درحالي كھ بھ چنین حربھ. نیروي خردي كھ با فصاحت عرضھ شود اعتقاد داشت
داري لغو قانون آزمون، كھ اطاعت و فرمانبر: پیروزیھایي، گرچھ محدود ولي حائز اھمیت، بھ چنگ آورد

از كلیساي رسمي انگلستان را براي برگزیده شدن بھ عضویت پارلمنت الزامي و اجباري ساختھ بود؛ 
اي از محدودیتھاي خفقان آوري كھ در سر راه بازرگاني ایرلند وجود داشت؛ و بھ  برطرف ساختن پاره

د، حق دارد بھ رسمیت شناسانیدن اینكھ فقط پادشاه انگلستان، با رضایت و تصویب پارلمنت ایرلن
معناي ) سنجي بھ انجام رسانید و كار اخیر را در كمال دقت و نكتھ. (قانونگذاري در ایرلند اقدام كند
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. پیروزي اخیر این بود كھ لوایح پارلمنت ایرلند از آن پس دیگر نیازي بھ تصویب پارلمنت انگلستان نداشت
براي كاتولیكھاي ایرلند نیز حق انتخاب شدن بھ  این تالشھا، ھنگامي كھ گرتن درصدد برآمد  با وجود ھمة

نمایندگي پارلمنت ایرلند را تأمین كند، در كوشش خود با شكست مواجھ شد و، در نتیجھ ایرلند ھمچنان یك 
  .راند كشور كاتولیك باقي ماند كھ دولتي پروتستان بر آن حكومت مي

نیز كھ نظیر گرتن یك دانشجوي او . دنبالة پیكار را گرفت) ١٧٩٨- ١٧۶٣(ثئوبالدوولف تون 
وقتي بھ ایرلند . التحصیل ترینیتي كالج دابلین بود بھ لندن رفت تا در رشتة حقوق بھ تحصیل ادامھ دھد فارغ

ھدف اساسي این انجمن، ). ١٧٩١(گذاردن انجمن ایرلندیھاي متحد گماشت  بازگشت، ھمت بھ بنیان
با شور و نیرویي . ن بھ اصالحات سیاسي و اجتماعي بودھمكاري پروتستانھا و كاتولیكھا در تحقق بخشید

اقدامات این   برنامة. فراوان در راه نیل بھ این ھدف تالش كرد و از جملھ انجمني از كاتولیكھا ترتیب داد
كاتولیكھا نیز از  ١٧٩٣انجمن چنان موجب وحشت پارلمنت ایرلند شد كھ بھ موجب قانون مصوب سال 

  .با نصیب شدندحق شركت در انتخابات 

كھ، بھ طور مخفیانھ، نمایندگي  –با ویلیام جكسن  ١٧٩۴در سال . تون بھ این پیروزیھا قانع و خرسند نبود
وارد  –كرد برعھده داشت  نجات ملي را كھ در آن زمان برفرانسة در حال جنگ فرمانروایي مي  كمیتة

بھ ایاالت متحد امریكا گریخت و از آنجا تون . ظن قرار گرفت و دستگیر شد جكسن مورد سوء. مذاكره شد
اي از فرانسھ بھ ایرلند  در فرانسھ، الزار كارنو عضو آن كمیتھ را برآن داشت تا حملھ. بھ فرانسھ باز آمد

او . ژنرال الزار اوش بھ فرماندھي سپاه مأمور این حملھ منصوب شد. را بھ تأیید اعضاي كمیتھ برساند
  بھ صوب ایرلند عزیمت كرد درحالي كھ  ١٧٩۶دسامبر  ١۵ید، و در تاریخ تون را بھ آجوداني خود برگز

تون جان سالم . طوفان مھیبي مواجھ شد، و تقریبًا ھمگي كشتیھا درھم شكستھ، و سربازان غرق شدند
افراد این نیرو توسط . بدربرد و ھمراه یك نیروي اعزامي كوچكتر بھ قصد كمك بھ ایرلند عازم شد

دار برگردنش افتد در زندان گلوي   تون محكوم بھ اعدام شد، ولي قبل از آنكھ حلقة. ستگیر شدندبریتانیاییھا د
  ).١٧٩٨نوامبر (خویش را برید 

در این حیص وبیص، بیزاري ایرلندیھا از سلطة انگلیسیان بھ مرحلة شورشي ھمھ جانبھ و گسترده رسیده 
بھ . ریق آشتي جویي و مسالمت، آن جنبش را آرام سازدوزیر انگلستان بھ این فكر افتاد كھ از ط نخست. بود

اجازه داد تا ویلیام ) و امور ایرلندرا نیر برعھده داشت(دیوك آور پورتلند كھ در آن زمان وزیر كشور بود 
شخص . ایرلند منصوب سازد  ونتورث، ملقب بھ دومین ارل فیتز ویلیام را در سمت لرد نایب براي ادارة

ماه خدمت در سمت جدید  پس از سھ. داشت دي خود را نسبت بھ ایرلندیھا ابراز مياخیر آشكارا ھمدر
وزیر، صواب  كھ در طي آن امتیازھایي فراتر از آن حد كھ ویلیام پیت نخست) ١٧٩۵ژانویھ تا مارس (

پنداشت، بھ كاتولیكھاي ایرلند اعطا كرد، از جانب حكومت لندن احضار شد؛ و در نتیجھ، مقاومت  مي
براي چند صباح، پروتستانھاي ایرلندي نیز در حملھ علیھ سلطة . لندیھا بھ صورت جنگي علني درآمدایر

بیگانھ بھ كاتولیكھا پیوستند ولي در آلستر، جایي كھ پروتستانھا در اكثریت بودند، پروتستانھا خیلي زود 
وفیق آن شورش موجب شود دست از ھمكاري كشیده از در مخالفت درآمدند زیرا از آن بیمناك بودند كھ ت

، پروتستانھاي آلستر موجب شود آلستر انجمن ١٧٩۵در ماه سپتامبر . آلستر تحت تسلط كاتولیكھا درآید
ملحق شدند و بھ كمك آنان » پسران طلوع فجر«اي بھ نام  اورنج را تشكیل دادند، بھ ھواخواھان دستھ

صدھا نفر از كاتولیكھا، از ترس كشتار . اختندھا و كلیساھاي كاتولیكھا را سوزانیدند و ویران س خانھ
. از آن پس عدة بیشتري از پروتستانھا از انجمن ایرلندیھاي متحد گسیختند. جمعي، از آلستر گریختند دستھ

چند والیت را   كاتولیكھایي كھ در آن انجمن باقي مانده بودند بھ ناچار بھ اسلحھ متوسل گشتند؛ اختیار ادارة
گرتن كھ در آن زمان عضو . و بھ سوي استحكامات و ارگ دولتي در دابلین روي نھادند بھ چنگ آوردند؛

پارلمنت ایرلند بود درصدد برآمد با پیشنھاد اعطاي حق انتخاب شدن بھ نمایندگي پارلمنت بھ كاتولیكھا، 
شناختھ شد این پیشنھاد از جانب عدة زیادي از نمایندگان مردود . موجبات استقرار صلح را فراھم آورد

چنانچھ از حق انتخاب ) در آن زمان كاتولیكھا حق انتخاب كردن نماینده براي پارلمنت را داشتند(زیرا 
شدند، خیلي زود اختیار پارلمنت ایرلند بھ دست اكثریت  شدن بھ نمایندگي پارلمنت نیز برخوردار مي
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یروھاي كمكي كرد، و نیرو برایش اعزام ژنرال انگلیسي مستقر در آلستر تقاضاي اعزام ن. افتاد كاتولیك مي
شد؛ سپس حكومت نظامي برقرار ساخت و از آن پس تاچندین ھفتھ، شھر دابلین، پایتخت شاد و مفرح 

پیروزي نیروھاي دولتي با كشتار بیدریغ . توزي و كشتار گشت آلستر بدل بھ دوزخي از نفرت و كینھ
  .لندیھاي كاتولیك كامًال سركوب شده بود، شورش ایر١٧٩٨در پاییز سال . شورشیان مسلم شد

دانست كھ آن سركوبي، چارة اساسي كار نبود، و نارضایتي ایرلندیھا كھ در آن زمان بھ  ویلیام پیت مي
. شد صورت آتشي زیرخاكستر، ظاھرًا فرونشستھ بود براي انگلستان خطري جدي و حیاتي محسوب مي

فرانسھ بر سر جنگ بود، و در طي آن مدت از ھرج  ، ھفتمین سالي بود كھ انگلستان با١٨٠٠سال 
ولي، بھ ھر حال، اینك ناپلئون فرانسھ . ومرجي كھ در فرانسھ بھ دنبال انقالب پدید آمده بود، سود جستھ بود

ناپلئون در ھمان ایام سرگرم . را از نظم و آرامش برخوردار ساختھ و بھ ارتش فرانسھ قدرت بخشیده بود
اي بود كھ امكان داشت خیلي زود با سیطرة انگلستان بردریاھا بھ  دریایي قابل مالحظھ فراھم آوردن نیروي

عصیان و طغیان بود   یك ایرلند ناراضي و خصم انگلستان كھ پیوستھ در آستانة. مقابلھ و معارضھ بر خیزد
انش عبور دھد؛ توانست ھر روز موجب و انگیزة دعوتي براي ناپلئون باشد تا نیروھایش را از دریاي م مي
شدند، ممكن بود سراسر ایرلند را بھ صورت  چنانكھ كاتولیكھاي فرانسھ با كاتولیكھاي ایرلند ھمدست مي  و،

كرد باید بھ ھر ترتیب راه حلي  ویلیام پیت احساس مي. نیروي متخاصمي در یك جناح انگلستان درآورند
با انگلستان درآورد تا تحت فرمانروایي یك پارلمنت خطر بھ اتحاد  پیدا شود تا مردم ایرلند را بھ طریقي بي

حل مقبول، باید حق  كرد كھ براي تحقق این راه پیت پیشنھاد مي. و یك پادشاه بھ حیات خود ادامھ دھند
برخورداري كامل از انتخاب كردن و انتخاب شدن در پارلمنت و رسیدن بھ مناصب مھم بھ جملگي ساكنان 

تنھا در ایرلند بلكھ در سراسر انگلیس، اسكاتلند و ویلز اعطا شود؛ كاتولیكھا بھ یك  ذكور و بالغ كاتولیك، نھ
اي از صندوق  پارلمنت واحد در لندن راه یابند؛ و براي مقامھاي كلیسایي و كشیشان كاتولیك حقوق و وظیفھ

ین ترتیبي عملي اگر چن. دولت برقرار گردد، كما اینكھ درحق روحانیان كلیساي رسمي انگلستان مقرر بود
توانست بھ صورت یك عامل تھییج انقالبي بھ كار گرفتھ شود بلكھ بھ عنوان  شد، مذھب دیگر نمي مي

  .گرفت برداري قرار مي نیرویي در جھت استقرار اتحاد ملي و رضامندي عمومي مورد بھره

ساي كاتولیك مطرح شده ناپلئون با كلی ١٨٠١سیاستمدارانھ كھ یكسال جلوتر از كنكورداي سال   این نقشة
كاتولیكھاي ایرلند این نقشھ را چون طرحي با ظاھر فریبنده تلقي . بود، با مخالفتھاي گوناگوني مواجھ شد

توانست ھمچنان تسلط خود را بر ایرلند پایدار نگاه دارد؛ پروتستانھاي  كردند كھ براساس آن انگلستان مي
  د نقشة مزبور موجب خواھد شد آنان تحت سلطةكردن ایرلند نیز اعتراض داشتند چون تصور مي

كاتولیكھاي ایرلند و آنگاه كھ كاتولیكھاي ایرلند پیروز شدند چون حائز اكثریت ھستند درصدد انتقامجویي 
خواست موجودیت  از پروتستانھا و مصادرة اموال و امالكشان برآیند؛ پارلمنت ایرلند نیز بھ ھیچ روي نمي

یت امیدوار بود كھ در صورت عملي شدن آن نقشھ و تحقق وحدت ایرلند با پ. خود را از دست بدھد
. انگلستان، كھ از نتایج و مظاھر آن، آزاد شدن بازرگاني ایرلند با سراسر سرزمینھاي تابع امپراطوري بود

  در دراز مدت، سرانجام موجب 

در ایرلند بدان تمھید نرم شود، از  احتمال داشت اكثریت كاتولیك. متحدسازد كھ اسكاتلندیھا متحد شده بودند
آنگاه با صرف بیدریغ . دوستي درآید و تحت نفوذ و اختیار اكثریت عظیم پروتستان در انگلستان قرار گیرد

پول، برقراري مستمریھاي كلیسایي و اعطاي القاب و مناصب اشرافي، و با پشتیباني بازرگانان ایرلندي، 
از آن پس تا ). ١٨٠٠اول اوت (د كھ خود بھ نابودي خویش رضایت داد پارلمنت ایرلند بھ آنجا كشانیده ش

در این پارلمنت، چھار لرد . ، ایرلند محكوم بدان شد كھ زیر سلطة پارلمنت انگلستان در آید١٩٢١سال 
یافت و یكصد نفر نماینده  روحاني و بیست و ھشت لرد غیر روحاني از ایرلند در مجلس اعیان حضور مي

  .شد ین بھ عضویت مجلس عوام انتخاب مياز آن سرزم

اش، دستخوش تیرگي  توفیق ظاھري ویلیام پیت بھ علت عدم توانایي وي در جلب رضایت پادشاه با نقشھ
وقتي پیشنھاد كرد كھ قول و وعدة ضمني خویش را مبني براعطاي آزادي كامل سیاسي بھ كاتولیكھا . شد
بھ مرحلة عمل درآورد، جورج سوم پادشاه وقت انگلستان از  »مملكت متحد بریتانیاي كبیر و ایرلند«در 
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اعالم رضایت سرباز زد، دلیلش نیز آن بود كھ بھ ھنگام تاجگذاري سوگندي یاد كرده بود كھ او را بھ 
وقتي پیت درصدد برآمد با اصرار خود پادشاه را زیر . ساخت حمایت از كلیساي رسمي انگلستان ملزم مي

پیت بھ ناچار سرتسلیم فرودآورد و . دشاه آثاري ازعودت جنون ادواریش ظاھر شددر پا. فشار بگذارد
) ١٨٠١فوریة  ٣. (المصالحھ قرار گرفتھ است، از مقام نخست وزیري استعفا داد چون احساس كرد وجھ

ق این مھم بھ تحق ١٨٢٩مسئلة آزادسازي كاتولیكھا بار دیگر بھ بایگاني رفت و تا سال   سان، پروندة بدین
  .نپیوست

اند و ویلیام پیت ھرگز در صدد نبوده  قسمت اعظم رھبران ایرلندي بھ این نتیجھ رسیدند كھ فریب خورده
مقاومت در برابر وحدت كھ در واقع بھ صورت الحاق ایرلند بھ انگلستان بود . است تا بھ قول خود وفا كند

اي را بھ راه  رش متھورانھ و نومیدانھ، رابرت امت شو١٨٠٣در سال . افزایش یافت و بھ خشونت گرایید
وي در . انداخت كھ او را در تاریخ ایرلند و آوازھاي آن سرزمین بھ صورت محبوبترین چھره درآورد

وي . شد در دابلین بھ دنیا آمده بود و جوانترین فرزند پزشك مخصوص لرد نایب محسوب مي ١٧٧٨سال 
التحصیل شود، بھ عنوان اعتراض  عالي فارغ ك بود با درجةدانشجوي ترینیتي كالج بود، و ھنگامي كھ نزدی

علیھ تفتیش عقاید اولیاي دانشگاه دربارة معتقدات سیاسي دانشجویان، نام خود را از صورت دانشجویان 
بھ انجمن ایرلندیان متحد پیوست، كھ برادرمھترش، تامس، در . آماده براي گذرانیدن امتحانات حذف كرد

تامس با خشونت انقالبي موافق نبود، ولي رابرت بھ . كرد لي در آن انجام وظیفھ ميسمت دبیر شوراي عا
فرانسھ رفت، بھ ناپلئون دسترسي پیدا كرد و از او با الحاح خواست یك بار نیرویي از فرانسھ براي نجات 

گشت، مقادیري امت چون موفق نشد ناپلئون را بھ این امر متقاعد سازد، بھ دابلین باز. ایرلند اعزام دارد
وقتي . ور شود اسلحھ و شماري ھمدست گردآورد و درصدد آن برآمد كھ بھ قلعھ و استحكامات دابلین حملھ

  دریافت كھ مقامھاي حكومتي 

البداھھ یك نیروي ضربتي یكصدوشصت نفري تشكیل داد  اند، في كشف و دستور بازداشتش را صادر كرده
راه خود با لرد كیل واردن قاضي القضات ایرلند برخورد كرد؛  در سر. و بھ سوي قلعة دابلین عازم شد

امت در آن لحظھ متوجھ شد . جا كشتند اش جابھ گروه برآشفتھ و ھیجانزدة ھمراه امت، لرد را با برادرزاده
ھمراھانش مسلمًا با شكست مواجھ خواھد شد، پا بھ گریز نھاد و   آن عمل نسنجیدة  كھ كوششھایش در نتیجة

وقتي درصد برآمد خود را بھ منزل نامزدش، سراكارن . ند صباحي در كوھستانھاي ویكلو پنھان شدبراي چ
كھ دختر جان فیلپت كارن پروتستان مدافع اھداف و خواستھاي كاتولیكھا بود نزدیكتر سازد، خطر افشا 

و بھ اتھام  اندكي بعد محل اختفاي امت كشف شد، وي را دستگیر. گشتن محل اختفایش را بھ جان خرید
اش در برابر ھیئت منصفة دادگاه یكي از آثار كالسیك  نطق دفاعیھ. خیانت محاكمھ، محكوم و اعدام كردند
  :آید فصاحت در زبان ایرلندي بھ شمار مي

اینكھ دنیا خیرخواھي خود را بھ صورت : خواھم این دنیا را ترك گویم فقط یك تقاضا دارم اكنون كھ مي
اي بنگارد زیرا چون  كس از بھر من روي سنگ مزارم كتیبھ خواھم ھیچ نمي. داردسكوت، از من دریغ ن

نباید كھ تعصب و جھالت . ھا را ندارد ھاي من با خبر نیست، جرأت مدافعھ از آن انگیزه ھیچكس از انگیزه
ود ھا و خود من در گمنامي و آرامش بھ حال خ خواھم كھ آن انگیزه مي. ھا را بدنام سازد آن انگیزه

ام بھ دست فراموشي سپرده شود تا آنكھ در  خاطره. گونھ نشاني نباشد واگذاشتھ شویم و برگور من ھیچ
تا آن زمان كھ . روزگاري دیگر، مرداني دیگر برآیند و پاس سیرت مرا آن چنانكھ باید و شاید نگاه دارند

  .بة گور من نباید نگاشتھ شودكشور من مقام خویش را در بین ملتھاي زمین بیابد و نھ پیش از آن، كتی

   فصل بیست و چھارم

  

  پیت، نلسن و ناپلئون
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١٨١٢- ١٧٨٩  

I – پیت و انقالب  

. داري انگلستان منصوب شده بود بھ سمت وزیر دارایي و لرد اول خزانھ ١٧٨٣ویلیام پیت دوم در سال 
داشت، بھ منزلة ساالر كسي كھ در قلمرو كشور، اختیار گرد آوردن پول و خرج كردن آن را دردست 

  .شد جزایر و مشوق و گردانندة ائتالفھا تلقي مي

از . پیت تقریبًا از جملگي مزایایي كھ امكان داشت در اختیار یك فرد انگلیسي قرار گیرد برخوردار بود
اي معتبر و سرشناس برخاستھ بود؛ بھ سیاستھاي جھاني، امور مالي و بانكداري در مقیاسي وسیع  خانواده

اش و مصاحبان وي، از موھبت رفتاري دلپذیر و  شنایي داشت؛ و، در نتیجة معاشرت با پدر برجستھآ
پدرش، ارل آوچتم، خود از سرشناسان و برجستگان عالم سیاست انگلستان . نجیبانھ برخوردار شده بود

مستقیمًا تحت  آموزشي كھ قسمتي زیاد از آن –مند بود  پیت از نیكوترین شیوة آموزش خصوصي بھره. بود
ویك سالگي بھ پارلمنت راه یافت و در بیست و  در بیست. سرپرستي و بھ تصدي پدرش انجام یافتھ بود

آمیز و ھمراه با متانت و  پیت رفتاري مسالمت. چھار سالگي زمام امور انگلستان را بھ دست گرفت
ار بود؛ بھ جاي احساسات و خودداري داشت؛ از ھوشمندي و كیاست و معلوماتي بسیط و گسترده برخورد

كرد؛ قدرت و فصاحت سخنوري داشت؛ در چشمانش  ھیجانات، منطق بر رفتار و كردارش حكمفرمایي مي
شد؛ باالخره در باب امور مالي اطالعاتي وسیع داشت؛ و براي  العاده دیده مي نیرو و قدرت نفوذي فوق

بست؛ این ھمھ عوالم مادي و  یق بھ كار ميایجاد تعادل بین درآمد و ھزینة كشور تدابیري صحیح و دق
معنوي اعضاي حزب اقلیت را كھ در صف مخالف وي در پارلمنت قرار داشتند، سخت تحت تأثیر قرار 

فلسفة سمیث را در مورد آزادي تجارت . كتاب ثروت ملل ادم سمیث را با تحسین فراوان خوانده بود. داد مي
او كھ یك آریستو كرات بود، از ادعاي . پذیرفت اي تولیدي ميگذاري بخش خصوصي در فعالیتھ و سرمایھ

  طبقة پورژواي نوخاستھ، مركب از بازرگانان و صاحبان

صنایع، براي برخورداري از سھم بیشتري در نمایندگي پارلمنت و ادارة سیاست كشور پشتیباني كرد؛ و بھ 
ناپلئون از سرجنگ درآمد درحالي كھ یاري كمكھاي مالي بیدریغ و دست بھ نقد ھمین طبقھ بود كھ با 

آریستو كراسیي كھ ثروتش بھ صورت امالك غیر منقول بود، او را با راھنمایي و مشورت، دیپلماسي و 
پیت صندوقي از وجوه قابل استھالك ترتیب داد تا وامھاي ملي را تسویھ كند، و . كرد تشریفات یاوري مي

انقالبي و سپس با ناپلئون، ھریك شیلینگ را كھ   با فرانسة تا زماني كھ جنگ –در راه تقلیل آن وامھا 
اي مردانھ ولي در  با شیوه. توفیقھایي بھ دست آورد  -داد  شد از ملت حاصل كرد بھ خود اختصاص مي مي

را اصالح كند؛ گرچھ خود بھ یاري ھمان نظام بھ مقام » نظام فاسد والیات«نتیجھ كوشید تا آن  عین حال بي
كرد كھ در موارد افترا و توھین، حق اظھار نظر و صدور  اي پشتیباني مي از الیحھ. سیده بودو منزلت ر

نھاد، و این عمل بدان معنا بود كھ پیت  یك ھیئت منصفھ مي  آورد و برعھدة حكم را از دست قاضي در مي
مبارزه و كوششھاي پیت از . كرد از مطبوعات براي افشاي فساد و ناشایستگي مقامھاي دولتي پشتیباني مي

ناپلئون شخص او را شكست داد و . پیگیر ویلبرفورس براي لغو تجارت برده نیز پشتیباني بھ عمل آورد
اش را مقھور ساخت، ولي انگلستاني را كھ پیت بھ استواري رسانیده و از لحاظ مالي و اعتماد بھ  روحیھ

  .ئون شدنفس مردم قدرتمند ساختھ بود سرانجام موجب شكست دادن ناپل

اي براي كشورش درآمده  پادشاه انگلستان نیز نظیر كنسول اول فرانسة بعد از انقالب، بھ صورت مسئلھ
. جورج سوم نصایح و راھنماییھاي پیت را تقریبًا در جملگي امور جز آزادسازي كاتولیكھا پذیرفت. بود

احتمال داشت ھر لحظھ  برد كھ رفت در وضعي بھ سرمي ولي این پادشاه كھ رو بھ سالخوردگي مي
چنین شد؛ و ھر زمان كھ چنین  ١٧٨٩- ١٧٨٨دستخوش جنون ادواریش بشود، چنانكھ در فاصلة سالھاي 

اي بر پادشاه مستولي شد، پرنس آو ویلز، یعني شاھزادة ارشد كھ سمت ولیعھدي را داشت،  عارضھ
ل اعضاي حزب ویگ و دوست این شاھزادة ولیعھد كھ مقبو. كرد درنگ برگرد تخت و تاج طواف مي بي
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مندیش  وزیر كشور داشت، عالقھ اشتراكي كھ با ویلیام پیت نخست  نزدیك چارلز جیمز فاكس بود، تنھا نكتة
رفت كھ جورج سوم  براي چند صباحي، انتظار مي. آنكھ اعتدال را رعایت كند بھ شراب بود آن ھم بي

آن پس موجودي ضعیف و مردد و متزلزل  بھبودي یافت و از ١٧٨٧دستخوش مرگ شود، ولي در سال 
  .باقي ماند و در نتیجھ بھ فرمانروایي واقعي پیت بر كشور و ادارة امور تسلیم شد

وقتي سیاستمدار جوان، زمان امور كشور را بھ دست گرفت، انگلستان بتازگي از آثار و عواقب زیانبار و 
اي  بریتانیا در برابر فرانسھ. م كرده بودمخرب جنگ با مستعمراتش در امریكا رھایي یافتھ و قد عل

ورشكستھ ولي پیروزمند از نظر نظامي در وضعي نااستوار و خراب قرار داشت؛ حال آنكھ اسپانیا، در 
برد؛ و روسیھ، در دوران سلطنت  دوران سلطنت كارلوس سوم در رفاه و فارغ از نفوذ كلیسا بھ سر مي

  گذاشت، ارتشي عظیم  و مرزھایش پا فراتر ميكاترین دوم مرتبًا از ھر جھت از حدود 

در چنین . تا متصرفات اروپایي امپراطوري عثماني را بین خود و یوزف دوم امپراطور اتریش تقسیم كند
: در این حال نجات و بقاي انگلستان بھ دو عامل بستگي داشت. نمود موقعیتي، انگلستان كامًال ضعیف مي

چنانچھ ھریك از این . ر قارة اروپا از نظر سیاسي توازن قوا بھ وجود آوردبر دریاھا تسلط داشتھ باشد و د
شد، ممكن بود انگلستان را بھ زانو درآورد، بدین معنا كھ بازارھاي قارة اروپا بر روي  دو عامل فراھم نمي

 تھدید از جانب مشرق اروپا ١٧٩٠مرگ یوزف دوم امپراطور اتریش در سال . اجناس انگلیسي بستھ شود
را كاھش داد؛ كاترین دوم نیز دستخوش تردید شد، و پیت درصدد برآمد كھ توجھ خویش را از سیاست 

خارجي بھ مسائل داخلي كشور معطوف سازد ولي درست درھمین زمان، انقالبیون فرانسھ اعالم داشتند بھ 
ي ھمراه سازند یا اند كھ نظامھاي سلطنتي را با حكومت مشروطھ و قانون اساس خاطر آن برسر كار آمده

زندان : رسید آوري از آن سوي دریاي مانش بھ انگلستان مي ھر روز اخبار حیرت. آنكھ آنھا را براندازند
باستیل توسط گروھي از مردم شھر پاریس سقوط كرد؛ حقوق و امتیازات فئودالھا ملغا شد؛ اموال و امالك 

مد؛ گروھي از زنان بھ طرف ورساي راه افتاده و اي فارغ از دین بھ مصادره درآ كلیسا توسط ھیئت حاكمھ
لویي شانزدھم و ماري آنتوانت را ناگزیر ساختھ بودند ھمراه آنان بھ پاریس بروند و در آنجا تحت نظارت 

  .انقالبیون باشند

بھ ھر . دوستانش در طبقة ممتاز جامعة انگلستان سراسیمھ نشده بود  پیت در آغاز ماجراي انقالب بھ اندازة
ال، ھرچھ بود انگلستان كشوري داراي قانون اساسیي بود كھ بسیاري از فرانسویان سرشناس آن را ح

اگر فرانسھ اندكي دستخوش آشوب و اضطراب شد از یك جھت . خورده بودند ستوده یا نسبت بھ آن غبطھ
مسائل داخلي توانست با آرامش خاطر بھ حل  انگلستان مي  :نمود براي انگلستان چنین فرصتي مغتنم مي

نظمي شده بود بار دیگر بھ زندگي سیاسي خویش  خود بپردازد و در آن حال فرانسھ نیز كھ دچار بي
در آن زمان كھ آریستوكراتھا در اثر انقالب فرانسھ بھ لرزه افتاده بودند، مردان . بخشید سروساماني مي

ریج، ساوذي، كوپر و برنز از این گادوین، وردزورث، كول –كردند  عالم شعر و ادب انگلستان شادي مي
در » در انگلیس ١۶٨٨انقالب سال   انجمني براي بزرگداشت خاطرة« ١٧٨٩نوامبر  ۴در . جملھ بودند

نتیجة موعظة یك كشیش پیرو مذھب اونیتاریانیسم بھ نام ریچارد پرایس چنان بھ شور و ھیجان درآمد كھ 
: رسال داشت و در آن پیام ابراز امیدواري شده بود كھپیام تبریك و تھنیتي براي مجلس ملي در پاریس ا

حقوق غیرقابل «موجب تشویق و برانگیختن سایر ملتھا شود تا » سرمشق باشكوھي كھ فرانسھ داده است«
شوھر خواھر ویلیام پیت » ارل ستنپ«این پیام توسط رئیس انجمن مزبور . را تثبیت سازند» انتقال بشریت
اي در سراسر انگلستان توزیع شد در واقع  یچارد پرایس كھ بھ صورت نشریھر  خطابة. امضا شده بود

  :خواند چنان لحن و مضموني داشت كھ مردم را بھ انقالب فرامي

  زنید، برسر اي جملگي شما دوستان آزادي، و اي شما كساني كھ در دفاع از آزادي قلم مي
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ثمر نبوده  رنجھا و كوششھاي شما بیھوده و بي. استزمان، فرخنده و مساعد ! شوق آیید و امیدوار باشید
اند، چگونھ مردمان آن  بر آن كشورھاي داراي نظام سلطنتي بنگرید كھ مورد زنھار شما بوده. است

گسلند و از جباران و ستمكاران، پایبندي  خیزند، زنجیرھاي اسارت خویش را مي كشورھا از خواب برمي
كھ پس از آزاد ساختن امریكا، اینك بر  –اند بنگرید  قي كھ برگیتي جھانیدهبھ آن بر! طلبند بھ عدالت را مي

نشاند و  اي درآمده است كھ خودكامگي را بھ خاكستر مي فرانسھ منعكس شده و در آنجا بھ صورت شعلھ
  !بخشد اروپا را گرمي و روشني مي

شما پشتیبانان حكومتھاي درخور  زنھار بگیرید، اي جملگي! اي ھمة جباران و ستمكاران دنیا برخود بلزید
… . توانید دنیا را در ظلمت نگاه دارید دیگر نمي… !ساز بردگان و اي سلسلھ مراتبھاي فرومایھ و برده

ھا و تضییع حقوق دیگران جبران  حقوق افراد بشر را بھ آنان بازگردانید و رضایت دھید كھ سوء استفاده
  .د شویدگردد پیش از آنكھ آنان و شما با ھم نابو

او دیگر آن . پرواتر از آن بود كھ ادمند برك بتواند آنرا نادیده بینگارد مضمون این خطابھ خشنتر و بي
سخنور آتشین و پرشوري نبود كھ در برابر پارلمنت از اھداف ساكنان مستعمرات امریكایي انگلستان دفاع 

امالك وسیعش گذارده و بار دیگر در این زمان وي شصت سال داشت و ھمة وجودش را در گرو . كرد مي
مجلس عوام بحث و  ١٧٩٠فوریة  ٩برك در جلسة مورخ . بھ مذھب دوران جواني خویش گرویده بود

  :اي را آغاز كرد كھ بھ دوستي وي با چارلز جیمز فاكس پایان بخشید مناظره

ینكھ از طریق خطر ا  :از آنارشیسم و ھرج و مرج است… كند خطري كھ درحال حاضر ما را تھدید مي
رویھاي یك  تحسین یك فریب و خشونت توفیق یافتھ، بدانجا كشانیده شویم كھ درصدد برآییم از زیاده

دموكراسي نامعقول، دور از اصول، تبعید سازنده، مصادر كننده، غارتگر، درنده خوي، خونخوار و 
ھل نیست، بلكھ از الحاد ناشي از نقطھ نظر مذھبي نیز، خطر دیگر از ناحیة عدم تسا. ستمگر تقلید كنیم

رسد كھ  و بھ نظر مي –شأن و وقار و تسلي بشریت  یك شرارت شنیع و غیر طبیعي، دشمن ھمة  –شود  مي
اي تجسم یافتھ، معتبر شناختھ شده، و صورتي  این الحاد در فرانسھ از مدتھا پیش بھ صورت مرام دستھ

  .روشن و آشكار پیدا كرده بود

این تأمالت . انقالب فرانسھ انتشار داد  رك كتاب خویش را تحت عنوان تأمالتي دربارة، ب١٧٠٩در نوامبر 
ضمن . صفحھ بود ٣۶۵اي كھ در   درج ساخت، نامھ» یك جنتلمن در پاریس«اي بھ  را وي بھ صورت نامھ

ه، بھ نظر نویسند. این نامھ، دكتر پرایس و انجمن بزرگداشت خاطرة انقالب را مورد نكوھش قرار داد
روحانیون باید بھ كار خود بپردازند كھ ھمان موعظة آشنا ساختن مردم بھ فضیلتھاي مسیحیت است نھ آنكھ 

رسد كھ ھمان تمایالت شرارت آمیز  اصالحات سیاسي را تبلیغ كنند؛ فضیلتھا بھ قلب و كنھ مطلب مي
سازد زیرا قادر  ن ميھاي شرارت آدمي را دگرگو فطرت آدمي است؛ اصالحات فقط ظواھر اشكال و جلوه

  .جوید حق رأي براي عموم فریبي است كھ از اغفال بھره مي. نیست در ذات آدمي تغییري پدید آورد

نظم . گیریھاي مربوط بھ اعمال قدرت تأثیري نخواھد داشت شمارش سرانھ در توزیع قدرت و تصمیم
ھر فرد بھ خود حق دھد از ھر  اجتماعي براي تأمین امنیت فردي ضرورت دارد، ولي چنانچھ قرار باشد

وجود طبقة آریستوكراسي . آید سرپیچي كند، چنین نظم اجتماعي پایدار نخواھد ماند قانوني كھ خوشش نمي
بخشد كھ گروھي از مغزھاي تربیت   در حد خود مطلوب و پسندیده است زیرا بھ ملت این فرصت را مي

سلطنتي نیز نیكوست زیرا از نظر روانشناسي یك  نظام. شده و برگزیده زمام حكومت را در دست گیرند
آورد كھ در عمل دشوار آشتي دادن بین نظم و آزادي سودمند  نوع وحدت و نیز تداومي تاریخي فراھم مي

  . افتد مي

مجلس ملي   اي بھ یك نمایندة اي سھمگین بود، برك نامھ دو ماه بعد از آن كتاب تاریخي، كھ چون ضربھ
اي بھ یك لرد  اي مشروحتر، تحت عنوان نامھ مانند و در نامھ رسالھ در این نامة . دادفرانسھ را انتشار 

بھ عقیده برك، . منتشر شد، نویسنده براي محافظھ كاري، مبنایي فلسفي ارائھ داد ١٧٩۶شریف كھ در سال 
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و  ھیچ فردي ھر قدر ھم ھوشمند، برجستھ و مطلع باشد، قادر نخواھد بود در مدت عمرش آن دانش
خردمندي را فراچنگ آورد كھ بھ او فرصت و امكان دھد بر مسندي بنشیند و از آن مسند، سنتھاي بغرنج، 

سنتھایي كھ در برگیرندة تجربھ و  –اي را مورد قضاوت و چون و چرا قرار دھد  دقیق، ظریف و پافشارنده
یشگاه بزرگ كھ تاریخ نامیده قضاوت جامعھ، ملت یا نژادي است آن ھم بعد از ھزاران آزمون در آن آزما

بھ جاي آوردن جملگي وظایف اخالق و ھمچنین بنیانھاي اجتماعي بر آن استوار باشد كھ «چنانچھ . شود مي
» .الزم آید دالیل وجودیشان براي ھریك از افراد روشن و اثبات شود، تمدن غیر ممكن خواھد بود

فرد جواني تفھیم شود كھ بھ دانش اندكي دست یافتھ  تواند فقط با دشواري فراوان بھ مذھب مي  سان، بدین
چنین جواني تا آن زمان كھ در مطالعة فطرت . خویش احساس دلشادي كند  باشد و از شعور از بند رستة

آدمي بھ تجربیاتي دست نیافتھ و بھ نیروي غرایز بدوي بشر پي نبرده باشد بھ قدر و ارزش نقش مذھب 
. تواند بھ جامعھ كمك كند تا فردگرایي جبلي و فطري آدمیان را كنترل كند نخواھد برد؛ مذھبي كھ مي پي
غرض آن است كھ بھ غرایز خود مجال دھیم بدون ھیچ گونھ قید (اگر ما پرده از عریاني خویش برداریم «

مذھبي كھ … و این عمل را از طریق كنار گذاردن مذھب مسیحیت انجام دھیم) و بندي بھ جوالن در آیند
بیم آن خواھد رفت كھ خرافاتي ناھنجار و … ھاي بزرگ تمدن در بین ما بوده است، از سرچشمھیكي 
تمیز و تعقل   بھ ھمین نحو، بھ نوجواني كھ تازه بھ مرحلة» .زاي جایگزین آن شود آور و خواري زیان

ھ یك فرد داراي برد، مشكل بتوان این نكتھ را فھمانید ك اش رشك مي رسیده و نسبت بھ مال و منال ھمسایھ
تواناییھا و استعدادھاي استثنایي، رنج، و مرارت آموزش و پرورش درازمدت و گرانقیمت را بر خود 

تحمیل نكرده است فقط بھ خاطر آنكھ بھ مھارتي دست یابد تا از نظر اجتماعي سودمند باشد یا آنكھ وادار 
  شود بخشي از درآمد حاصل از بھ كار  شود آن مھارت را بھ كار اندازد، مگر آنكھ بھ وي اجازه داده

از این گذشتھ، جامعة بشري صرفًا یك مجمع آدمیان در مكان نیست . موھبتي براي فرزندانش بھ سویي نھد
از مردم درگذشتھ، زنده یا ھنوز زاده نشده، در یك تداوم گوشت و  –بلكھ تداوم مردم در زمان نیز ھست 

دارتر از حضور و  مي در وجود ھریك از ما عمیقتر و ریشھچنین تداو. خون در طول نسلھاي پیاپي
این تداوم حتي در آن زمان كھ بھ صورت . وابستگي ما بھ مجمعي در یك گوشة معین از كرة ارض است

حال چگونھ ممكن است این نكتة كامًال ظریف و . ماند گذاریم بر جاي مي مھاجرت، پا از مرزھا فراتر مي
شناسند و با حالتي  طلبي فردي و غرور جواني سراز پا نمي شود كھ از غایت جاهدقیق بھ جواناني تفھیم 

  ھاي خانوادگي یا قیود اخالقي را بشكنند؟ شوند تا رشتھ پروا، آمادة آن مي بي

سرایي برك براي یك دنیاي درحال از ھم پاشیدن مورد سپاسگزاري و شادي خاطر رھبران  نوحھ
مي كھ داراي قدرت قضاوت آمیختھ با اعتدال بودند، آن سھ رسالھ را بھ كار انگلستان شد؛ و مرد محافظھ

كولریج در آن . عنوان كوششي پرارج و ممتاز در راه غناي فلسفة اجتماعي و سیاسي ستودند و پذیرفتند
 ھاي ادمند  نھاد، ھمانطور كھ زماني شیفتة انقالب شده بود، از مطالعة رسالھ سالھا كھ پا بھ سالخوردگي مي

توانم تصور كنم زماني فرارسد و اوضاعي پدید  نمي«: چنین نوشت ١٨٢٠برك بر سر شوق آمد و درسال 
رسد كھ بتوانم یك  بھ نظرم نمي… ھاي برك، ھمچنان از ارزش و واالیي برخوردار نباشد آید كھ نوشتھ

  ».مارمكلمھ بر آنچھ او نوشتھ است بیفزایم و یا آنكھ بخواھم یك كلمھ از آن را مردود ش

  :از طرف دیگر در میان جمعي از اندیشمندان موافق انقالب فرانسھ، دو نفر درصدد دفاع از آن برآمدند
سر جیمز مكینتاش كھ كتاب خود را در این باره تحت عنوان دفاع از دموكراسي فرانسوي انتشار داد و 

ر دسترس مردم د ١٧٩١تامس پین كھ كتاب معروف خود حقوق بشر را نگاشت و ھر دو كتاب در سال 
در آن زمان، از عمر انقالب فرانسھ فقط دو سال سپري شده بود ولي در ھمان فاصلة زماني . قرار گرفت

بھ فرانسھ قانون اساسیي بر مبناي : كوتاه انقالب، اقدامات اساسي مورد نظر خود را انجام داده بود
بود؛ آزادي بیان و مطبوعات و اجتماعات را آزادیخواھي بخشیده بود؛ بھ امتیازات نظام فئودالي پایان داده 
. در حال ورشكستگي كشور را نجات دھد  تأمین كرده بود؛ و ثروت كلیسا را مصادره كرده بود تا خزانة

در تحت چنین اوضاع و احوالي، مكینتاش . رویھاي ویرانگر انقالب ھنوز فرا نرسیده بود زمان زیاده
د كھ انقالب، یك اعتراض مشروع علیھ حكومتي ناعادالنھ و بیكفایت توانست بھ آساني بھ برك پاسخ گوی مي

توانست چنین استدالل كند كھ نباید بھ ھیچ رسم و سنتي اجازه داده شود مانع از  تامس پین نیز مي. است
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جملگي كوششھا در جھت اصالح جامعھ شود و حقوقي كھ در اثر انقالب اعالم شده منشور صواب و 
  .دید استشایستة یك كشور ج

او خواستار آن شد كھ نظامھاي سلطنتي و اشرافي جاي . ولي تامس پین پا را از این مرحلھ بسي فراتر نھاد
  خود را بھ نظام جمھوري بسپارد؛ یك شیوة مالیات بردرآمد تصاعدي

كن  بھ كار گرفتھ شود تا بھ یاري آن ثروتھاي متمركز شده از نو توزیع شود، و از ھمین ممر براي ریشھ
ساختن بیكاري و فقر استفاده بھ عمل آید؛ براي كلیة كودكان جامعھ امكان آموزش و پرورش فراھم آید، و 

ژاك  -تامس پین بھ ھمان سیاق و شیوة ژان. براي سالخوردگان و از كار افتادگان نیز مستمري برقرار شود
  :روسو، حقوق بشر را چنین توضیح داد و توصیف كرد

آیند و از نظر برخورداري از حقوق خویش ھمیشھ آزاد و برابر باقي   ھ دنیا ميانسانھا آزاد ب. ١
تواند برآن اساس استوار باشد كھ شخص تا چھ اندازه  بنابراین تمایزات مدني فقط مي. خواھند ماند

  . افتد بھ حال جامعھ سودمند مي

بیعي و سلب نشدني ھدف و غایت جملگي انجمنھا و نھادھاي سیاسي، حفظ و استمرار حقوق ط.٢
این حقوق عبارت است از آزادي، مالكیت، امنیت و مقاومت در برابر زورگویي و . انسان است

  .تعدي

ملت ذاتًا منشاء حاكمیت است؛ ھیچ فرد یا جمعي از افراد حق ندارند از اختیاراتي برخوردار . ٣
  .شوند كھ صریحًا و منجزًا از ملت ناشي نشده باشد

تواند مؤید  تامس پین ظرف چند ھفتھ پنجاه ھزار نسخھ بھ فروش رفت، این نكتھ مي از كتاب حقوق بشر
انجمنھایي كمابیش رادیكال از اینجا و . باشد ١٧٩١قدرت و محبوبیت نھضت رادیكالیسم در انگلستان سال 

انون قانون اساسي؛ انجمن انطباق با موازین ق  انجمن اطالعات دربارة: آنجا سربر آورد و رونق یافت
برخي از این انجمنھا . اساسي در لندن؛ جمعیت دوستان اسكاتلندي مردم؛ انجمن بزرگداشت خاطرة انقالب

مراتب تبریك و تھنیت خویش را بھ بانیان انقالب فرانسھ اعالم داشتند و دوتا از این انجمنھا در توزیع 
  .وسیع كتاب پین كمك كردند

ین و استقبال قابل مالحظة مردم از آن بود، از این بابت خاطرش پ ویلیام پیت كھ ناظر انتشار كتاب تامس
اش  بھ خواھر زاده. شخصًا و در خلوت تحت تأثیر فصاحت و استدالل پین قرار گرفتھ بود. مشوش شد

گوید حق با او باشد ولي اگر من آنچھ را او  شاید ھم در آنچھ مي. این تامس پین آدم ابلھي نیست«: گفت
لة اجرا درآورم ھمین فردا صبح ھزاران نفر راھزن بر سرم خواھند ریخت و شھر لندن طلبد بھ مرح مي

پین بھ . پس از این تأمالت بود كھ پیت حكم بازداشت تامس پین را صادر كرد» .دستخوش حریق خواھد شد
او بھ صورت غیابي بھ عمل آمد و بھ جرم خیانت محكوم شد   فرانسھ گریخت؛ در انگلستان محاكمة

  ).١٧٩٢سامبر د(

 ١٧٨٩انگلیسیان انقالب سال . روي نكند انگلستان دالیل زیادي داشت كھ در راه انقالب از فرانسھ دنبالھ
آنان عصیان روشنفكرانة خویش را قبل از فرانسویان آغاز كرده . آزموده بودند ١۶۴٢فرانسھ را در سال 

بھ یاري خداپرستي پیش از عصر  فرسایش عقاید قشري عقاید قشري و جزمي در انگلستان: بودند
، تأثیر مطلوب آن )١٧٢۶(روشنگري فرانسھ شروع شده بود؛ و تا ھنگامي كھ بھ خاك انگلستان پاي نھاد 

نھضت طرفداران كلیساي متدیست برخي از . در ایجاد متانت و اعتدال انگلیسیان مشھود افتاده بود
  كلیساي آنگلیكان در قیاس با كلیساھاي دیگر، . نارضاییھا را بدل بھ پارسایي و دینداري ساختھ بود
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فئودالیسم از مدتي پیش از . نیندوختھ بود كھ حسادت و خصومت عوام و غیر روحانیان را برانگیزد
قسمت اعظم كشاورزان مالك زمیني . انگلستان رخت بربستھ بود، و دیگر عوارض فئودالي وجود نداشت

طبقة متوسط نیز بھ پارلمنت راه یافتھ بود و در طرح و اجراي . دكشیدن شده بودند كھ برروي آن زحمت مي
وزیر در بسیاري از موارد بھ نظرھاي عرضھ  شخص نخست. سیاستھاي ملي از سھم مؤثري نصیب داشت

كارگران از جانب كارفرمایان و . داشت شده توسط نمایندگان طبقھ متوسط توجھ كافي مبذول مي
داشتند  دیدند؛ برخي از گروھھاي كارگري با خشونت سربھ شورش برمي ميقانونگذاري رفتاري ناشایستھ 

توانست براي سركوب آن شورشھا بر ارتش متكي باشد، و دستگاه قضایي براي بھ  ولي دولت مي
وقتي انگلستان و فرانسھ با یكدیگر از در . داد دارآویختن سران شورشي قدرت و شدت عمل بھ خرج مي

انقالب بھ صورت . پرستي، نفرت طبقاتي را بدل بھ شور وحمیت ملي ساخت نجنگ در آمدند، حس میھ
  .اصالحات فروكش كرد و آثار چنان اصالحاتي در سراسر قرن نوزدھم در انگلستان ظاھر شد

در این اثنا، انقالب فرانسھ از مرحلة نخستین و قانونگذاري خود بھ كشتار دستھ جمعي ماه سپتامبر متحول 
و ) ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠(انقالبي، نیروھاي پروسي و اتریشي را در والمي شكست داده بود  ارتش. شده بود

شھروندان ماینتس و دارمشتات كھ سلطة فئودالھا را . یافت تب انقالب بھ راینالند در آلمان گسترش مي
داشتند  برانداختھ و دولتي مردمي برپا داشتھ بودند چون از حملھ و تنبیھ قشون كشورھاي سلطنتي بیم

حكومت فرانسھ پس از . فرستادگاني بھ فرانسھ اعزام داشتھ بودند تا از حمایت فرانسھ برخوردار شوند
  :انقالبیترین فرمان خود را بھ شرح زیر صادر كرد ١٧٩٢نوامبر  ١٩مدتي بحث و تبادل نظر در 

ي ھمة مردمي كھ دارد كھ دست برداري و كمك بھ سو كنوانسیون ملي بھ نام ملت فرانسھ اعالم مي
كند، و از قوة مجریھ خواستار است بھ فرماندھان ارتش  خواھند آزادي خویش را بازیابند دراز مي مي

دستورھاي الزم را در جھت كمك رسانیدن بھ این گونھ مردم و دفاع از شھرونداني كھ بھ خاطر حفظ 
  .كند آزادیھاي خویش دستخوش محظور شده باشند یا دچار زحمتي بشوند، صادر

حكومت . پروا نصیب داشت جملگي نظامھاي سلطنتي اروپا را ھشیار ساخت این بیانیھ كھ از سخاوتي بي
بریتانیاي كبیر بخصوص از این بابت متوحش شد كھ نیروھاي فرانسوي در بلژیك شروع بھ پیشروي كرده 

سكلت را بھ روي بازرگاني بودند و در ھمان حال فرانسھ از ھلند خواستار شده بود كھ راه آبي رودخانة 
این رودخانة قابل كشتیراني بھ طول درحدود چھار صدوسي كیلومتر از . كلیة كشورھاي ذیعالقھ آزاد سازد

، بھ ھلند )گذرد از كنار شھر آنتورپن مي(كند،  گیرد، از بلژیك عبور مي نواحي شرقي فرانسھ سرچمشھ مي
ھلند بھ موجب موافقتنامة . ریزد و بھ دریاي شمال ميشود  رسد و در آنجا بھ دو كشندان منشعب مي مي

  ھر دو این كشندانھا را بر روي بازرگاني كلیة كشورھا، جز آنھا كھ بھ  ١۶۴٨صلح وستفالن در سال 

توانست از طریق این شاھراه آبي با اروپا بھ داد و ستد بپردازد در  در نتیجھ انگلستان مي. بستھ بود
شد  مكان محروم بود؛ و بدین ترتیب بود كھ بندر آنتورپن دستخوش انحطاط ميصورتي كھ بلژیك از این ا

حكومت فرانسھ انگلستان را از  ١٧٩٢نوامبر  ٢٧در . گرفت درحالي كھ ھمزمان با آن آمستردام رونق مي
سكلت بر روي سایر   تصمیم خود دائر بر مجبور ساختن دولت ھلند بھ بازگشایي شاھراه آبي رودخانة

از ھلند در برابر  ١٧٨٨ پیت پاسخ داد كھ دولت انگلستان بھ موجب عھدنامة . ، مطلع ساختكشورھا
ھایي در خاك  از آن گذشتھ، چون شط راین نیز از طریق مصب. ھرگونھ ھجوم خارجي حمایت خواھد كرد

فرانسھ بتواند شد كھ  یافتند نتیجھ آن مي چنانچھ فرانسویان بر ھلند تسلط مي. ریخت ھلند بھ دریاي شمال مي
شط راین نیز مسلط شود و در آن صورت بازرگاني انگلستان از طریق شاھراه آبي شط راین با   بر دھانة

دولت انگلستان پیام زیر را براي  ١٧٩٢دسامبر  ٣١در تاریخ . افتاد آلمان مركزي نیز بھ مخاطره مي
  :فرانسھ ارسال داشت

برخورداري از چنان حقوق   بھ میل خود و با توسل بھ بھانة انگلستان ھرگز رضایت نخواھد داد كھ فرانسھ
پندارد بھ اقداماتي متشبث شود  طبیعي كھ خود آن دولت، خویشتن را در استقرار آن حقوق تنھا قاضي مي

ھاي رسمي ایجاد شده و با رضایت كلیة  نظامي كھ براساس عھدنامھ –كھ نظام سیاسي اروپا را برھم زند 

pymansetareh@yahoo.com



ضمنًا این دولت كھ بیش از یك قرن است از اصولي كھ خود . ركار تضمین گشتھ استكشورھاي دست اند
تفاوتي ناظر آن نخواھد نشست تا فرانسھ بھ طور  گاه با بي داند پیروي كرده است ھیچ را بدان پایبند مي

  .وپا بنشیندمستقیم یا نامستقیم سلطة خود را برھلند مستقر سازد یا آنكھ درمقام داور حقوق و آزادیھاي ار

خبر این واقعھ . حكومت فرانسھ لویي شانزدھم را تسلیم تیغة گیوتین ساخت ١٧٩٣ژانویة  ٢١در تاریخ 
ژانویھ بھ لندن رسید و جورج سوم را دستخوش حیرت و وحشت ساخت؛ و اندكي بعد قسمت  ٢٣روز 

نگلستان بھ وزیر ژانویھ حكومت ا ٢۴روز . اعظم مردم انگلستان در این حیرت و وحشت سھیم شدند
برناردوشوولن دستور داد خاك انگلستان را ترك  –مختار فرانسھ در لندن، موسوم بھ ماركي فرانسوا 

  .روز اول فوریھ فرانسھ بھ انگلستان و ھلند اعالن جنگ داد. گوید

پیت از . شود جورج سوم از جنگ استقبال كرد زیرا بر این عقیده بود كھ آن وضع موجب وحدت ملت مي
مذاكراتي را آغاز كرد . ناگزیر شدن بھ جنگ متأسف بود ولي ھمة نیرو و توان خود را مصروف آن داشت

ائتالف انگلستان، پرتغال، اسپانیا، ساردني، ناپل، اتریش، : منجر شد ١٧٩٣كھ بھ ائتالفیة نخستین در سال 
ن مالیاتھاي سنگیني وضع سپس بر جملگي طبقات و گروھھا در انگلستا. پروس، روسیھ در برابر فرانسھ

مقررات را علیھ ھرگونھ تبلیغات در . كرد، و براي متحدین انگلستان بھ طور مكرر كمكھاي مالي فرستاد
و ھمچنین قانوني را  ١٧٩۴آزادي مطبوعات را در سال . تر كرد  دفاع از فرانسھ و انقالب آن كشور سخت

حق داشت بخواھد ھرچھ زودتر در دادگاه بھ شد  ملغا ساخت كھ بھ موجب آن ھر شخصي كھ توقیف مي
  كارش 

توانستند، بدون آنكھ بھ دادگاه  بدین ترتیب از آن پس مظنونان سیاسي را مي. درنگ آزاد شود یا آنكھ بي
پس از یك رشتھ تظاھرات ضد جنگ از ). فرانسھ نیز ھمین كار را كرد. (بكشانند، در توقیف نگاه دارند

» انگیز قانون اجتماعات فتنھ«كھ ضمن آن سنگي ھم بھ جانب پادشاه پرتاب شد، جانب جمعي از انگلیسیان 
وضع شد، اجتماعات بیش از پنجاه نفر را ممنوع ساخت مگر آنكھ با اجازه و تحت  ١٧٩۶كھ بھ سال 

كردند بھ كیفر ھفت سال تبعید بھ منطقة  كساني كھ از قانون اساسي انگلستان انتقاد مي. نظارت دولت باشد
شناسي  رادیكالھاي سرشناس نظیر جان ھورن توك، كھ در لغت. شدند لیج باتني در استرالیا محكوم ميخ

ھاردي كفاش،  گشت، و تامس جواني كولریج محسوب مي  شھرتي داشت و جان تلوال كھ از دوستان دورة
ماه مھ (ھ كشانیده شدند كھ بنیانگذار انجمن انطباق با قوانین اساسي در لندن بود، بھ اتھام خیانت بھ محاكم

  .و آنگاه تامس ارسكین بھ دفاع از ایشان برخاست و آنان تبرئھ شدند) ١٧٩۴

ممتاز و حاكم بریتانیا دستخوش چھ وحشت و اضطرابي شده بودند زیرا   داد كھ طبقة این محاكمات نشان مي
شورش پرخرج مستعمرات یافتند، آن ھم درحالي كھ در زیر بار  خود را در برابر یك انقالب دیگر مي

پادشاھان و   رسید كھ دنیاي ھزار سالة چنان بھ نظر مي. امریكایي ھنوز كامًال كمر راست نكرده بودند
كشانیدند؛ و  آریستوكراتھا در شرف سقوط بود؛ دھقانھا، قصرھاي فئودالھا و اسناد مالكیت را بھ آتش مي

. ساختند زاده جدا مي داختند و سر از تن صدھا نجیبان سلطنتي را بھ زندان مي  جمعیتھاي شھري خانوادة
 FACE="Traditionalكردند كھ این ھمھ نتیجة الحاد اصحاب  مردم بریتانیا احساس مي

Arabic"<رفت كھ  احتمال مي. است –گاودین و پین  –ةالمعارف در فرانسھ و مقلدین انگلیسي آنھا   دایر
راینالند را تحت سلطة خود درآورند و ظرف یكي دوسال نیز بزودي نیروھاي خدانشناس فرانسوي ھلند و 

میلیون جمعیت و بدون داشتن یك  ١۵شاید بھ فكر حملھ بھ انگلستان بیفتند چگونھ ممكن بود انگلستان با 
میلیون جمعیت و ارتشي كھ بھ  ٢٨گرفت فرانسھ را با  السالح، در جنگي كھ در مي ارتش مجھز و تحت

  شكست دھد؟پیروزیھایش غره بود 

دانست ولي بیشتر از آنكھ مسألھ را از نظر نیروي انساني در نظر بگیرد از جنبة  پیت ھمة این نكات را مي
توانستند اگر نھ در انگلستان، از جاھاي دیگر، از اتریش،  سرباز را مي. داد مالي مورد تأمل قرار مي

ي كھ ھر روز از طریق بازرگاني، صنعت، انگلستان پول داشت، پول. پروس و روسیھ با پول فراھم آورند
زمین، مستعمرات، وامھا و مالیاتھایي كھ برھریك از اقالم كاالھاي مصرفي و ھرگونھ درآمد وضع شده 
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توانست ارتش كوچكي را براي دفاع از كشور و مقابلھ با  این درآمدھا مي. گشت بود، عاید خزانھ مي
ھاي انگلستان را دایر نگاه دارد؛ در  توانست كارخانھ ميھرگونھ ھجوم نامحتمل آماده و مجھز سازد؛ 

پرستي بدمد و بھ كاریكاتوریستھا مجال دھد بھترین ھنرنمایي خویش را بھ منصة  مطبوعات روحیة میھن
توانست بھ متحدان خود كھ از نظر مالي تنگدست ولي از نظر  با این درآمدھا، انگلستان مي. ظھور برسانند

  از. ساني گشاده دست بودند كمك كند تا سپاھیان بیشماري را مجھز سازندسرباز و نیروي ان

توانست كشتیھایي بسازد، بھ تعداد كافي دریانورد در آنھا بگمارد و  ھمھ مھمتر، با این درآمد انگلستان مي
 تجھیزات الزم را آماده كند تا آنكھ اقیانوسھا را تحت سیطره و حراست خویش درآورد؛ ھریك از بنادر

فرانسوي را در محاصرة اقتصادي گیرد؛ ھر كشتي فرانسوي را روي دریاھا بھ تصرف درآورد؛ و ھریك 
ھرماه برشمار . از مستعمرات فرانسھ را از چنگ آن دولت خارج، و بھ امپراطوري انگلستان ملحق سازد

شد؛ و  م افزوده مينظیر آن نیروي دریایي عظی پیكر و دریانوردان با انضباط و بي كشتیھاي ستبر و غول
  .یكي از بزرگترین دریاساالران تاریخ نیز در این نیروي دریایي حضور داشت

II – ١٨٠۴- ١٧۵٨:نلسن  

شاید از بدو تولد . برخاستھ بودند شرقانگلیاي  وایكینگھايخانوادة نلسن در اصل از نیلسنھا و از تبار 
دربرنم تورپ واقع در ایالت نورفك كھ  ١٧۵٨سپتامبر  ٢٩وي روز . ھوریشیو، كشتیراني درخون وي بود

با مادرش رابرت والپول یكي از . ودپدرش كشیش كلیساي بخش ب. در مجاورت دریاست بھ دنیا آمد
 ١٧٧٠كپتین موریس ساكلینگ در سال ) دائي ھوریشیو(وزیران انگلستان نسبتي داشت و برادرش  نخست

بھ فرماندھي كشتي موسوم بھ ریزنایبل منصوب شد؛ و این زماني بود كھ جنگ دریایي با اسپانیا انتظار 
اشت تمناكرد زیردست دایي خود در آن كشتي بھ خدمت ھوریشیو كھ در آن زمان دوازده سال د. رفت مي

  .این اجازه بھ او داده شد و از آن پس دریا حكم مدرسة این پسر سلحشور را پیدا كرد. گماشتھ شود

شد اما عزم آن را داشت  اغلب اوقات بیمار مي. ھوریشیو از نظر جسمي و بنیة بدني، آدمي نیرومند نبود
بر روي كشتیھاي مختلف و در . فتن، پیشرفت و كسب افتخار، مغتنم بشماردكھ ھر فرصتي را براي یادگر

افكند؛ و بدین ترتیب، قدم بھ قدم ارتقاء   مأموریتھاي گوناگون خدمت كرد و چندین بار جانش را بھ مخاطرة
ھمان  ھوریشیو بھ. بروك برگزیده شد چین درجھ یافت تا در بیست سالگي كھ بھ ناخدایي كشتي جنگي ھین

داشت  اندازة استعداد و كارآییش از خودبیني و خودستایي بھره داشت و ھرگز دراین نكتھ تردیدي روا نمي
كھ سرانجام روزي بھ عالیترین منزلت در نیروي دریایي خواھد رسید و از افتخارات چنان مقامي 

كرد كھ آن  رنگ ميوي در اطاعت از آنانكھ مافوقش بودند ھمان اندازه تأخیر و د. برخوردار خواھد شد
داشتند؛ لكن، نخست یك بازو، سپس یك چشم و سرانجام زندگیش  مافوقھا در تقدیر از خدماتش تأمل روا مي

  را در راه انگلستان فدا كرد، و بدین ترتیب، 

  .رسد براو بخشود بھ پاي بناي یادبودش مي

یلي زود تحت تأثیر زیبایي، العاده داشت خ ھوریشیو كھ نسبت بھ ھر منظره و ھر تماسي حساسیت فوق
، در آن ھنگام كھ در سمت ناخدایي كشتي ١٧٨٢در كبك در سال . گرفت ظرافت و مالحت زنان قرار مي

كرد نزدیك بود شغل و مقام خویش را ترك گوید و ھمھ سوابق خدمتش را از دست بدھد  آلبمارل خدمت مي
ن او را در آغوش خویش پذیرفتھ بود پیشنھاد بھ خاطر آنكھ بھ شھر بازگردد و بھ زني كھ شب قبل از آ

ازدواج بدھد؛ یكي از دوستانش كھ مصمم شده بود مانع این اقدام ھوریشیو شود بر سرراھش ایستاد و او را 
با سمت ناخدایي رزمناو بور آس در  ١٧٨٧در سال . دوباره بھ وظایفش و بھ سر نوشتش رھنمون گشت

یر ھند غربي چند صباحي درنگ كرد و زني را بھ نام میسیزفرانسیس الجزا جزیرة انتیگوا واقع در مجمع
ھوریشیو . این زن، بیوة جوان خوشگلي بود كھ عموي ثروتمندي داشت. نیزبت بھ ھمسري خویش درآورد

اي مستقر ساخت و دوران خوش مابین  ھمسرش را بھ انگلستان آورد، او را در ملك كوچك ولي آسوده
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ھنگامي كھ احتمال جنگ با فرانسھ بیشتر شد، وي بھ . گذرانید ي را با وي ميمأموریتھاي جنگي دریای
ترین و مجھزترین كشتیھاي نیروي دریایي انگلستان، منصوب  ناخدایي كشتي آگاممنون، یكي از پیشرفتھ

و بھ او دستور داده شد خود را بھ ناوگان تحت فرماندھي لرد ھود در مدیترانھ برساند، و ) ١٧٩٣(گشت 
نًا پیامي را نیز براي سرویلیام ھمیلتن، وزیر مختار انگلستان در دربار ناپل ببرد ھوریشیو پیغام را بھ ضم

  .صاحبش رسانید ولي در ھمان جا بھ لیدي ھمیلتن برخورد

در خانوادة یك آھنگر اھل ویلز بھ دنیا آمد، در جواني زندگي خویش را بھ بركت  ١٧۶١لیون در سال  امي
در آن سال . صباحت منظر تأمین كرده، در نوزدھسالگي صاحب دو فرزند نامشروع شده بودزیبایي بدن و 

عالي جناب چارلز گرویل، پسر دوم ارل آو وارویك در كنار او آرام گرفت و پایبند   بھ عنوان معشوقة
ت؛ بھ چارلز نام او را بھ اماھارت تغییر داد؛ راه و رسم یك بانوي متشخص بودن را بھ او آموخ. گشت

خرامیدن با ظرافت در یك سالن، و در جمع مھمانان بھ مجلس   ھارپسیكورد،  ھنرھاي آوازخواني، نواختن
آرایي و شیرین زباني و پذیرایي كردن آشنایش ساخت، چارلز پس از آنكھ موفق شد ھمھ چیز را در وجود 

ھ نقاشي پیكر نگار مشھور غیر ازروحش، دگرگون و نوسازد، او را بھ نزد جورج رامني ك  آن دخترك،
وقتي . زیباي اما، بھ طرحھاي مختلف پرداخت  زمان خویش بود برد، و این نقاش سي تصویر از چھرة

چارلز گرویل فرصتي یافت تا با یكي از دختران اشراف كھ ثروت معتنابھي بھ ارث برده بود ازدواج كند، 
لز دلبستگي پیدا كرده بود آشیانة دیگري جستجو ناگزیر شد براي این بانوي زیبا كھ دراین موقع بھ چار

خوشبختانھ در ھمان اوقات، عموي چارلز موسوم بھ سر ویلیام ھمیلتن كھ ھمسرش را از دست داده . كند
این شخص آدمي ثروتمند بود و برادر رضاعي . برد بود و فرزندي ھم نداشت در انگلستان بھ سر مي

  نتي شد؛ در انجمن سلط جورج سوم محسوب مي

   

  

pymansetareh@yahoo.com



  تیت گالري، لندن. ویلیام پیت كھین: جورج رامني

ھم عضویت داشت؛ یكي از گرد آورندگان سرشناس آثار عتیقة ھركوالنئوم، شھر باستاني ایتالیا نزدیك 
وقتي چشمش بھ اما افتاد از او بسیار خوشش . مند بھ آثار ھنري یونان و روم باستان بود ناپل، و نیز عالقھ

اي براي  ھنگامي كھ بھ ناپل بازگشت دعوتنامھ. اش بردارد كرد بار او را از دوش برادرزاده آمد و موافقت
اما این . موسیقي بھ اتمام برساند  اما فرستاد تا بھ اتفاق مادرش بھ آنجا برود و تحصیالتش را در رشتة

دنبالش بھ ناپل خواھد دعوت را پذیرفت چون امیدوار بود كھ چارلز گرویل نیز اندك زماني بعد از آن بھ 
  .آمد ولي چارلز گرویل در انگلستان ماند

سر ویلیام در عمارت محل اقامت وزیر مختار انگلیس در ناپل، چھار اطاق در اختیار اما و مادرش قرار 
ترتیبي داد كھ اما . با ھدایاي تجملي و مدح و تحسین آمیختھ با تدبیر بتدریج دخترك را آرام ساخت. داد

ھ فراگرفتن موسیقي و زبان ایتالیایي ادامھ دھد، ھمھ گونھ مخارج مربوط بھ كفش و كاله و لباس اما بتواند ب
ھاي پرسوز عاشقانھ براي چارلز  اما در ھمان حال نامھ. را بدون كوچكترین چون و چرایي پرداخت

عي كن نسبت بھ س«نوشت  چارلز در پاسخ مي. كرد در ناپل بھ او ملحق شود نوشت و از او خواھش مي مي
شد تا  ھاي چارلز كوتاھتر و كمتر مي بتدریج نامھ» .سر ویلیام امتنان داشتھ باشي و دل او را بھ دست آوري

برد كھ  آنگاه اما معشوقة سر ویلیام شد زیرا كھ از عشق، فقط زماني لذت مي. روزي كھ بھ كلي قطع گردید
موضوع، اما زندگي را با سادگي و آمیختھ با نظر از این  صرف. كرد پرستیش را اقناع مي حس تجمل

مند شدند؛ و از  ھا بھ او سخت عالقھ یازید؛ راھبھ بھ كارھاي خیریھ دست مي. گذرانید نزاكت و آزرم مي
براي آنكھ تصاویري از وي كشیده شود در كارگاھھاي . تقرب بھ پادشاه و ملكة ناپل برخوردار گشت

. لوبرن حضور یافت –لھ رافائل منگس، آنگلیكا كاوفمان و مادام ویژه نقاشي چند استاد مشھور زمان از جم
بھ ھمسري خویش  ١٧٩١آمد سرانجام اما را در سال  سر ویلیام كھ روز بھ روز بیشتر از او خوشش مي

پرستي پرشور در آمد  وقتي فرانسھ علیھ انگلستان اعالم جنگ داد اما بھ صورت زني فعال و میھن. برگزید
  .شش خویش را مصروف آن داشت كھ ناپل را در حلقة ائتالف با انگلستان نگاه داردو ھمة كو

بھ نلسن دستور داده شد بندرگاه كالوي واقع در جزیرة كرس را كھ در اختیار  ١٧٩۴در تابستان سال 
نلسن آن بندرگاه را كھ بھ صورت قلعة مستحكمي بود بھ تصرف . فرانسویان بود تحت محاصره درآورد

اي از دشمن در نزدیك نلسن منفجر شده و در نتیجھ مشتي شن و ماسھ  رد؛ لیكن در حین نبرد، خمپارهدرآو
زخم ناشي از آن رویداد التیام پیدا كرد بدون . بھ ھوا پرتاب شد و با شدت بھ چشم راست وي اصابت كرد

  .آنكھ چھرة نلسن آسیبي ببیند، ولي آن چشم راست براي ھمیشھ نابینا ماند

زي در آن مأموریت در رابطھ با رویدادھایي كھ از آن پس پدید آمد چندان چشمگیر نبود چون طي دو پیرو
  ارتش . شد سال بعد از آن، مسیر رویدادھا اغلب بھ ضرر انگلستان تمام مي

ناپلئون بھ ایتالیا سرازیر شد، نیروھاي ساردني و اتریش را مضمحل ساخت، و حكومتھاي ساردني، 
را مجبور كرد از ائتالف نخستین با انگلستان سر باز زنند و بھ شرایط صلح با فرانسھ گردن  اتریش و ناپل

، اسپانیا كھ از اقدامات و تركتازیھاي بریتانیا در جزایر ھند غربي بھ خشم آمده ١٧٩۶در اكتبر سال . نھند
شد كھ بھ نیروي دریایي وقتي نیروي دریایي اسپانیا نیز آماده آن . بود علیھ انگلستان اعالن جنگ داد

  فوریة ١۴در تاریخ . خطرناكي درآمد  فرانسھ بگرود، دریاي مدیترانھ براي بریتانیا بھ صورت منطقة
، یك ناوگان بریتانیایي مركب از پانزده فروند كشتي تحت فرماندھي در یاساالر سرجان جارویس ١٧٩٧

ناپذیر یا آرماداي اسپانیا  ت، با جھازات شكستكھ در آن زمان فرماندھي ناوگان مدیترانھ را برعھده داش
سنت وینسنت در منتھا الیھ جنوب غربي   مركب از بیست و ھفت فروند كشتي در پنجاه كیلومتري دماغة

نلسن كھ در ھمین ناوگان فرماندھي كشتي موسوم بھ كپتین را برعھده داست . سواحل پرتغال برخورد كرد
ور شوند؛ سپس خود  دیگر بھ جناح محافظ در عقب ناوگان دشمن حملھدستور داد كشتي خودش و كشتیھاي 

و ملوانان كشتي تحت فرماندھیش بر عرشة یكي از كشتیھاي دشمن بنام سان ژوزف و سپس بر عرشة 
كشتیھاي اسپانیایي . نیكوالس فرود آمدند و آن دو كشتي را بھ تصرف درآوردند –كشتي دیگري بنام سان 
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اي گماشتھ  و فرماندھي ضعیف بودند، و بر پشت توپھاي آنھا نیز توپچیان ناآزمودهكھ از نظر تجھیزات 
شده بودند؛ الجرم یكي پس از دیگري از در تسلیم درآمدند و در نتیجھ چنان پیروزي كاملي نصیب 

بدین . مفتخر شدند باثانگلیسیان ساختند كھ جارویس بھ لقب ارل آو سنت وینسنت و نلسن بھ مقام شھسوار 
  .ترتیب، بار دیگر نیروي دریایي انگلستان سیادت بر مدیترانھ را بھ چنگ آورد

، نلسن كھ اكنون مقام دریاداري داشت مأمور شد تا شھر سانتا كروز واقع درجزایر ١٧٩٧در ژوئیھ 
این شھر را اسپانیاییھا بھ صورت دژ مستحكمي درآورده بودند زیرا كھ . رف درآوردكاناري را بھ تص

امریكا بسیار خطیر   موقعیت آن از نظر استراتژیكي براي حفظ و حراست راھھاي بازرگاني اسپانیا با قارة
ن دریاي مواج و در این بی. مدافعان شھر از خود مقاومتي نامنتظر و شایان تحسین نشان دادند. و حیاتي بود

و پرطالطم نیز بھ یاري مدافعان برآمد زیرا كھ لنگر انداختن كشتیھاي انگلیسي و پیاده شدن سربازان را از 
ھا برخورد و درھم شكست؛ و چند قایق دیگر زیر  چندین قایق بھ صخره. ساخت قایقھا تقریبًا ناممكن مي

  نلسن نیز شخصًا در نتیجة. نلسن ناكام ماند  ملةاسپانیاییھا غرق شد؛ و بدین ترتیب، آن ح  آتش توپخانة
اي عاري از حذاقت قطع كردند و او را  بازوي او را با شیوه. اي بھ آرنج راستش مجروح شد اصابت گلولھ

  .بھ انگلستان فرستادند تا با برخورداري از پرستاري و دلسوزي ھمسرش بھبودي حاصل كند

  تصور اینكھ وزارت دریاداري. دید بودنلسن دستخوش افسردگي و آزردگي خاطر ش

   

  موزة ملي دریایي، لندن. نلسن پس از قطع دستش در تنریفھ: ابت. اف. ال

انگلستان او را بھ عنوان افسري كھ یك چشم و یك بازوي خویش را از دست داده است براي ھمیشھ در 
اش  ضا كرد مأموریت جدیدي برعھدهمصرانھ تقا. نمود ناپذیر مي معلولین بھ شھر آورد برایش تحمل  زمرة
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با مقام دریاداري بھ ناخدایي كشتي وانگارد برگزیده شد و مأموریت یافت بھ  ١٧٩٨در آوریل . محول شود
در تاریخ دوم ماه مھ فرماندھي . ناوگان تحت فرماندھي لرد سنت وینسنت در آبھاي جبل طارق ملحق شود

وي مأموریت داشت كھ . وي محول بود  ناوگان برعھدة عالي سھ كشتي بزرگ و پنج كشتي كوچك از آن
اندكي دورتر از بندر تولون در كمین بنشیند زیرا در آن موقع ناپلئون در پناه استحكامات آن بندر، نقشة 

كرد و خود را براي یك حملة دریایي برناوگان انگلستان آماده  عملیات جنگي مرموزي را طرح مي
، كشتیھاي تحت فرماندھي نلسن در نتیجة طوفان شدید دریا چنان دستخوش روز بیستم ماه مھ. ساخت مي

وقتي كشتیھا . طارق بازگشت تا در آنجا كشتیھا را مورد تعمیر قرار دھد آسیب شد كھ نلسن بناچار بھ جبل
نلسن اطالع یافت كھ . بار دیگر بھ محل مأموریت خود بازگشتند تا بندر تولون را زیر نظارت قرار دھند

اوگان فرانسوي مستقر در آن بندر، با استفاده از تاریكي شب، تولون را بھ طرف مشرق و بھ مقصد ن
تا مدتي . درنگ بادبان برافراشت و بھ تعاقب كشتیھاي دشمن پرداخت  نلسن بي. نامعلومي ترك گفتھ است

ذخایرش رو بھ  .كرد ردپایي از دشمن بھ دست آورده است مسیري نامطمئن در پیش گرفت زیرا تصور مي
اتمام بود؛ در پالرمو لنگر انداخت تا ذخایر را تجدید كند و كشتیھاي تحت فرماندھیش را از آمادگي 

این كار فقط با وساطت لیدي ھمیلتن نزد دولت ناپل میسر شد چھ در آن زمان ناپل با . برخوردار سازد
  . باین با بیطرفي بیازدفرانسھ از سر صلح درآمده بود و تردید داشت دست بھ كارھایي مت

نلسن كھ بار دیگر كشتیھایش بھ صورت آماده و مجھز درآمده بود، تعاقب كشتیھاي جنگي ناپلئون را در 
در . سرانجام در خلیج و بندرگاه ابوقیر نزدیك اسكندریھ بھ ناوگان فرانسھ برخورد. مدیترانھ از سرگرفت

بھ جملگي افسران دستور داد كشتیھاي  ١٧٩٨ژوئیھ  ٣١در شب . اي عظیم زد اینجا نلسن دست بھ مخاطره
فردا در «: بھ آنان چنین گفت. دم دست بھ حملھ برند خود را بھ حالت آماده باش جنگي درآورند تا در سپیده

جایي كھ بھ عنوان » ام ام یا در گوشة كلیساي و ستمینستر غنوده ھمین موقع، یا من بھ مقام لردي دست یافتھ
وقتي صبح روز بعد نبرد را آغاز كرد مثل ھمیشھ خودش در پیشاپیش . مشخص باشد گور یك قھرمان

او را بھ . اش اصابت كرد اي بھ پیشاني تكھ خمپاره. افسران و ملوانان و در معرض آتش دشمن قرار داشت
قسمت زیرین كشتي بردند بھ تصور آنكھ از ضربت آن خمپاره جان خواھد سپرد ولي معلوم شد آسیب 

از خمپاره سطحي بوده است زیرا كھ اندكي بعد از آن نلسن درحالي كھ سرش را نوارپیچ كرده بود  ناشي
كشتي آمد و در آنجا باقي ماند تا پیروزي انگلستان بر نیروي دریایي حریف در   بار دیگر بر روي عرشة

  .آن مصاف مسلم شد

  اي فرو رًا تا اندازهخطرناك ظاھ» كوچك  سرجوخة«در این ایام چون زبانة كشورگشایي 
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  موزة ملي دریایي، لندن. لیدي ھمیلتن: جورج رامني

نشستھ بود، پیت موفق شد ائتالفیة دومي، این بار با دولتھاي روسیھ، عثماني، اتریش، پرتغال و ناپل بھ 
این بابت  ناپل كھ خواھر ماري آنتوانت سر بھ زیر گیوتین رفتھ بود، از  ماریا كارولینا ملكة. وجود آورد
سلطنتي ھاپسبورك و كلیساي   نمود كھ قلمرو دستخوش ھرج و مرجش بار دیگر در كنار سلسلة مسرور مي

كاتولیك قرار گرفتھ است و بھ اتفاق فردیناند چھارم شوھر بیحالش، درصدد برآمد استقبالي شاھانھ از 
. در ناپل پھلو گرفت ١٧٩٨سپتامبر  ٢٢این ناوگان در روز . دیدة نلسن بھ عمل آورد ناوگان پیروز و آسیب

لیدي ھمیلتن كھ چشمش بر دریادار مجروح افتاد با شتاب بھ سویش دوید تا بھ او خوشامد بگوید، و وقتي بھ 
آنگاه لیدي ھمیلتن و شوھرش، نلسن را بھ عمارت پاالتتسوساسا كھ . نلسن رسید در آغوش او از حال رفت
بردند و از ھیچ كوششي براي راحت و خوش نگاھداشتن وي دریغ  محل اقامت وزیر مختار انگلستان بود

اما ھمیلتن ھیچ كوششي نكرد كھ شیفتگي خود را نسبت بھ دریادار قھرمان پنھان دارد؛ و . نورزیدند
در آن ایام، نلسن . قھرمان گرسنة عشق و دلجویي نیز، در پرتو تبسمھا و مالطفتھاي اما بتدریج دلگرم شد

البتھ اما دیگر آن طنازي و دلربایي پیشین را نداشت، ولي در آن . اما سي و ھفت سال داشتچھلسالھ بود و 
زمان كھ در اختیار نلسن قرار گرفت نلسن را از آن ستایش آمیختھ با چاپلوسي برخوردار ساخت كھ 

بادة نبرد، ستایش را نیز چون   آور قھرمان در كنار پیروزیھایش در عرصة مطلوبش بود زیرا كھ جنگ
سر ویلیام ھمیلتن كھ در این زمان پنجاه و ھشت سالھ بود، از وضع مالي . كرد گرمیبخش زندگي تلقي مي

وار، آنچھ را  وي فیلسوف. شد خوبي بھره نداشت و ھمة اوقاتش مجذوب و مصروف ھنر و سیاست مي
شتھ بود احساس آرامش انگاشت و شاید ھم از اینكھ اما او را آسوده گذا گذشت نادیده مي زیرچشمانش مي

. پرداخت  ، نلسن بود كھ قسمت اعظم مخارج اما را از جیب خویش مي١٧٩٩در بھار سال . كرد خاطر مي
وزارت دریاداري انگلستان پس از آنكھ عالیترین القاب و افتخارات را ھمراه مبالغ ھنگفتي پاداش نثار 
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باشد، دستور داد بھ یاري سایر دریاساالران بشتابد؛ نلسن ساختھ و بھ او اجازه داده اندكي بیاساید و خوش 
ھاي انقالب برایش اھمیت  ولي او بھ عذر آنكھ ماندنش در ناپل و حفظ آن سرزمین از گسترش شعلھ

  .بیشتري دارد از اجراي آن دستور معذرت خواست

. عازم ناپل شد ، آرثرپجت بھ عنوان وزیر جدید انگلستان بھ جاي سر ویلیام ھمیلتن١٧٩٩دراواخر سال 
، سر ویلیام و اما ناپل را بھ قصد لیوورنو ترك گفتند و نلسن نیز در آنجا بھ آنان ١٨٠٠آوریل  ٢۴در 

سپس جملگي از راه زمیني بھ سوي وطن عزیمت كرده، پس از عبور از دریاي مانش، قدم بھ . پیوست
اشتند ولي عقیدة عموم در مورد اینكھ مردم در سراسر لندن مقدم نلسن را گرامي د. خاك انگلستان گذاشتند

نمود و مردم آن عمل را محكوم  یافت حاكي از نارضایي مي ھمسر مردي دیگري مي  نلسن را دلباختة
در این موقع میسیز نلسن از راه رسید تا بار دیگر شوھرش را بھ آغوش خویش باز گرداند و . شناختند مي

ي نلسن از این تقاضا سر باز زد، ھمسرش او را ترك كرد و وقت. از نلسن خواست دست از سر اما بردارد
  .بھ حال خویش گذاشت

برد، دختري بھ دنیا  ، اما در آن حال كھ در امالك شوھرش سر ھمیلتن بھ سر مي١٨٠١ژانویة  ٣٠در 
  بارةدر» اظھار تفقد نلسن«آورد كھ او را ھوریشیا نلسن تامسن نامیده و این كودك بھ احتمال زیاد در نتیجة 

 –در ھمان ماه، نلسن كھ بھ درجة دریاباني ارتقا یافتھ بود عازم مأموریتي جدید شد . اما بھ وجود آمده بود
و چندي بعد او را در محل مأموریتش  –تا نیروي دریایي دانمارك را یا بھ تصرف آورد یا نابود سازد 

مرتن   مین، در امالك خویش در ناحیةوقتي از آن مأموریت بازگشت در دوران برقراري صلح آ. یابیم مي
واقع در والیت ساري بھ استراحت پرداخت و در ھمین دوران سر ویلیام ھمیلتن و ھمسرش نیز بھ عنوان 

، سر ویلیام در آغوش ھمسرش درگذشت درحالي كھ در ھمان ١٨٠٣آوریل  ۶در . مھمان نزد او آمدند
لیره در سال، با نلسن در  ٨٠٠با میراثي در حدود از آن پس، اما، . موقع دست نلسن را در دست داشت

ھمان امالك مرتن بھ زندگي ادامھ داد تا زماني كھ نلسن براي دست یافتن بھ بزرگترین پیروزیھایش و 
  .سپس رفتن بھ كام مرگ فراخوانده شد

III – ١٨٠۵: ترافالگار  

درنگ از انتصاب  ش استعفا داد بيوزیري خوی نخست  از نخستین دورة ١٨٠١  فوریة ٣وقتي پیت در تاریخ 
خوشي نداشت و   ادینگتن نظیر پیت با جنگ میانة. دوستش ھنري ادینگتن بھ جانشیني خویش پشتیباني كرد

متوجھ بود كھ مردم انگلستان، بھ خصوص طبقة بازرگانان صادر كننده، تاچھ اندازه از جنگ ناخشنود 
دوم را برھم   شكست از ناپلئون در جنگ مارنگو، ائتالفیةوي شاھد آن شد كھ چگونھ اتریش پس از . ھستند

دید كھ با كمكھاي مالي از چنان متحدان سست عنصري پشتیباني كند،  زده بود؛ و چون ھیچ منطقي نمي
، ١٨٠٢مارس  ٢٧در . حل آبرومندي پدید آید بھ جنگ پایان بخشد بنابراین مصمم شد بھ محض آنكھ راه

ھاي توپ بھ خاموشي  براي مدت چھارده ماه لولھ. آمین را امضا كردند پلئون، صلحنمایندگان ادینگتن با نا
طلبي ناپلئون در ایتالیا و سویس و امتناع انگلستان از ترك جزیرة مالت، این دوران  گرایید، ولي توسعھ

ادینگتن بھ . آغاز شد ١٨٠٣مھ  ٢٠آرامش و صفا را برھم زد و بار دیگر خصومت طرفین در تاریخ 
نلسن مأموریت داد ناوگاني گرد آورد و خود در مقام فرماندھي آن ناوگان عازم مأموریتي شود كھ ھدف آن 

قسمت اصلي نیروي دریایي فرانسھ را ردیابي كند و آن را تا آخرین كشتي منھدم : بسیار ساده و صریح بود
ھ، دنكرك، و اوستاند را با سرباز و ھاي بنادر بولوني، كال در این اثنا، ناپلئون اردوگاھھا و اسكلھ. سازد

انباشت و دست بھ كار ساختن صدھا فروند كشتي شده بود بھ قصد آنكھ آن  كاملي مي  تجھیزات و زرادخانة
ادینگتن كوشش فراوان كرد تا بھ این . نیروھا را از دریاي مانش عبور دھد و انگلستان را تسخیر كند

قاطعیت داشتھ باشد دستخوش تردید و تزلزل بود، زیرا سازمان  جویي پاسخ دھد ولي بیش از آنكھ مبارزه
  دفاع كشور دستخوش ھرج ومرج 
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  گالري ملي، لندن. اسكلة كالھ: ترنر. دبلیو. ام. جي

نفر كاھش یافتند آمادگي خویش را براي  ١٠٧نفر بھ  ٢٧٠وقتي طرفداران حزبیش از . نظمي شده بود و بي
وزیري  پیت دوران دوم نخست ١٨٠۴مھ  ١٠ي اعالم داشت؛ و در تاریخ وزیر گیري از مقام نخست كناره

  .را آغاز كرد

با ھمكاري روسیھ،  ١٨٠۵پیت بھ محض آمدن برسركار دست بھ كار تشكیل ائتالفیة سوم شد كھ در سال 
ل اتریش، و سوئد تحقق یافت و با افزایش مالیاتھا بھ میزان بیست و پنج درصد افزایش یافت تا از آن مح

ناپلئون در پاسخ بھ این عمل پیت بھ سپاھیان فرانسوي مستقر . كمكھاي مالي در اختیار متحدان قرار گیرد
. دریاي مانش دستور داد فرانسھ را زیر پا بگذارند، و بھ اتریش درس عبرت دیگري بدھند  در بنادر كنارة

ي خویش را مأمور ساخت مجھزترین و در ھمان حال دریابان پیر دو ویلنو و عالیترین مقام نیروي دریای
كشتیھاي جنگي فرانسھ را آماده سازد تا بھ مصاف نلسن بشتابد و بھ عمر سیادت دریایي انگلستان پایان 

  .بخشد

نفر افسر و ملوان و خدمھ داشت كھ حد متوسط سن آنان  ٧٠٣كشتي فرماندھي نلسن موسوم بھ ویكتوري 
در حدود . ان دوازده و سیزدھسالھ و حتي چند نفري دھسالھ بودندبرخي از این. رسید بھ بیست و دو سال مي

بسیاري نیز محكومان در دادگاھھا . سربازگیري آورده شده بودند مخصوصنیمي از اینان توسط گروه 
. بودند كھ كیفرشان، بھ خاطر جرمھایي كھ مرتكب شده بودند، خدمت در نیروي دریایي تعیین شده بود
اي كھ  دستمزد این اشخاص ناچیز بود، ولي برحسب مقام و رتبھ و طرز رفتار و محل خدمتشان، از نقدینھ

. بردند شد، سھمي بھ غنیمت مي تصرف درآمده یا از انبارھاي گشوده شده نصیب مياز كشتیھاي بھ 
از نظر تأمین احتیاجات . رفت كھ پا بھ گریز بگذارند مرخصي در ساحل بسیار نادر بود چون خطر آن مي
 ٣٠٧زن با  ٣٠٩در بندر برست، یك روز صبح . شد مردان، قایقھایي پر از روسپیان بھ كشتیھا آورده مي

این مردان بھ خدمت نیروي دریایي درآمده، از . مرد بر كشتیھاي لنگر انداختھ درحال عشقبازي بودند
شد، خیلي زود آموختند كھ چگونھ خود را با شرایط جدید  طریق انضباط شدیدي كھ در حقشان معمول مي

دادند  ي كھ بھ خرج ميگرفتند و از شھامت زندگي خویش منطبق سازند، و معموًال از وظایفي كھ برعھده مي
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از قراري كھ گفتھ شده است نلسن مورد عالقھ و محبوب ملوانان كشتیھاي خویش . كردند احساس غرور مي
آمد مگر آنكھ ضرورت شدید تنبیھ آنان را اقتضا كند؛ و ھر وقت  بود زیرا ھرگز درصدد تنبیھ آنان برنمي

دانست كھ یك دریانورد چھ  نلسن بخوبي مي. بود زد با تأسف و دریغ آشكار ھمراه دست بھ تنبیھ كسي مي
ضمنًا نلسن فرماندھي . شد اي دارد و بندرت در تاكتیك یا شیوة فرماندھي خویش دستخوش اشتباه مي وظیفھ

گونھ جانبازي   داد و از این رو، زیر دستانش از ھیچ بود كھ خود را بیدریغ در معرض آتش دشمن قرار مي
بودند كھ ھرگز نباید از فداكاري براي او و در راه انگلستان دریغ ورزند؛ و اینكھ فروگذار نكرده و معتقد 

  ھرگز با شكست 

  .ساخت بود كھ آن محكومان را فریفتة او مي» ھنر نلسن«این ھمان . مواجھ نخواھند شد

ندر ، بھ ناوگان خویش مركب از یازده كشتي، در دریاي مدیترانھ، اندكي دورتر از ب١٨٠٣ژوئیة  ٨در 
  ھاي وسیع این بندر، ویلنوو و ناوگانش خود را تحت حمایت توپخانة در لنگرگاھھا و اسكلھ. تولون، پیوست

دریادار فرانسوي اخیرًا دستوري تازه از ناپلئون دریافت . مستقر در استحكامات ساحلي قرار داده بودند
طارق  توپخانة كشتیھایش از معبر آبي جبل داشتھ بود مبني بر اینكھ از بندرگاه تولون بگریزد؛ بھ یاري آتش

بگذرد؛ بھ جانب جزایر ھند غربي بشتابد؛ بھ ناوگان دیگر فرانسھ در آنجا ملحق شود؛ و سپس با كمك آن 
در آن ھنگام كھ كشتیھاي نلسن در . ناوگان معظم، ھرجا بھ ناوگان بریتانیایي برخورد كند بر آن حملھ برد

مارس  ٣٠كردند، ویلنوو در تاریخ  انبارھاي خود را از آب شیرین پرميیكي از بنادر جزیرة ساردني 
نلسن در آن حال كھ بسیار دیر شده بود . از بندر تولون بھ درآمد و باشتاب فراوان عازم امریكا شد ١٨٠۵

ویلنوو كھ از این ماجرا با خبر شده بود، . ژوئن بھ جزیره بار بادوس رسید ۴بھ تعقیب وي پرداخت و در 
ار دیگر پھنة اقیانوس اطلس را زیرپا گذاشت و در الكورونیا بھ ناوگاني مركب از چھارده كشتي ب

  .اسپانیایي، بھ فرماندھي دریادار فدریگود گراوینا پیوست

در این موقع دستور جدیدي از جانب ناپلئون صادر شد كھ، برحسب آن، ویلنوو راه شمال را در پیش 
نیروي دریایي فرانسھ مستقر در بندر برست بپیوندد و سعي كند كنترل دریاي گرفت تا بھ ناوگاني دیگر از 

ولي كشتیھاي ویلنوو پس از آن . مانش را، قبل از آنكھ نلسن از جزایر ھند غربي فرا رسد، در دست گیرد
آساي رفت و برگشت بھ آبھاي دریاي كارائیب، در وضعي نبودند كھ بتوانند بھ مصاف حریف  سفر برق

اوت، ویلنوو ناوگان تحت فرماندھي خویش را، كھ اینك پس از افزوده شدن كشتیھاي  ١٣در . دبرآین
اسپانیایي، گسترده شده بود بھ سمت جنوب روانھ ساخت و بھ بندرگاه مجھز بھ استحكامات نظامي كادیث 

ماه اوت، یك در اواخر . رسانید و در آنجا شروع بھ مرمت كشتیھا و تقویت نیرو و روحیة ملوانانش كرد
ناوگان كوچك از كشتیھاي انگلیسي تحت فرماندھي دریادار كاثبرت كالینگوود، مأموریت یافت ویلنوو و 

نلسن پس از پایان یافتن كمدي رفت و برگشت اقیانوس اطلس . ناوگان تحت فرماندھیش را زیر نظر گیرد
اي  خویشتن این اجازه را داد كھ چند ھفتھ اندیشید كھ خود و مردانش احتیاج بھ استراحت دارند و بنابراین بھ

سپتامبر او و كشتیھایش بھ ناوگان كالینگوود مستقر در آبھاي دور  ٢٨در . اش بھ تفرج بپردازد با معشوقھ
از كادیث پیوستند و با ناشكیبایي در انتظار ماندند تا ناوگان فرانسوي از آن پناھگاه بھ درآید و بھ میدان 

  .جنگ كشانیده شود

ویلنوو باید از كادیث بھ درآید؛ سعي كند رد خویش : ر این موقع ناپلئون بار دیگر دستوراتش را تغییر دادد
را برناوگان بریتانیایي گم كند و بگریزد، بھ قلمرو ژوزف بوناپارت بشتابد و با او در امر برقرار 

این دریابان فرانسوي كھ اكتبر،  ٢٠و  ١٩در روزھاي . نگھداشتن سلطة فرانسھ بر ناپل ھمكاري كند
  كرد، سي  میلي اطاعت مي دستورات امپراطور را این بار با بي

روز بیستم اكتبر، . كشتي تحت فرماندھي خویش را از بندرگاه كادیث بھ درآورده و عازم جبل طارق شد
 درنگ دستور داد بیست و ھفت كشتي تحت فرماندھیش عرشة نلسن طالیة كشتیھاي دشمن را دید و بي
اي را براي لیدي ھمیلتن آغاز كرد و  آن شب نلسن نگارش نامھ. كشتیھا را آمادة درگیري با دشمن سازند

  :صبح روز بعد آنرا بھ پایان رسانید
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اي بھ دست آمده كھ ناوگان متشكل دشمن از  اماي عزیز و نازنینم، دوست بھتر از جانم، اكنون نشانھ
ن نیست، و بنابراین امیدي ندارم قبل از رسیدن فردا بتوانم بھ آنان باد موافق چندا. بندرگاه خارج شده است

بھ ھرحال من نھایت سعي خود را . آرزو دارم خداوند جنگ، كوششھاي مرا با توفیق قرین سازد. برسم
خواھم كرد تا نام من براي تو و ھوریشیا ھمچنان عزیز و افتخارآمیز باقي بماند، شما دونفري را كھ بھ 

آرزو دارم خداوند متعال بھ ما توفیق دھد براین حریفان فائق آییم و … . جان خویش دوست دارم  اندازة
  .برصلح دست یابیم

  :در روز جنگ نیز در دفتر خاطراتش این سطور را نگاشت

آرزو دارم كھ خداوند متعال بھ كشور من و بھ خاطر مصلحت سراسر اروپا، پیروزي بزرگ و با … 
آرزو . دار سازد اي از جانب ھیچ كس نباید چنین پیروزیي را لكھ ھیچ رفتار ناشایستھ .شكوھي اعطا فرماید

سرنوشتم را بھ … خودم نیز، . دارم پس از این پیروزي، در ناوگان انگلستان انسانیت عامل مسلط باشد
مرا  سپارم، بھ دست كسي كھ مرا خلق كرده است؛ مسئلت دارم كھ الطاف پروردگار كوششھاي دست او مي

سپارم و وجود خویش را وقف  خودم را بھ دست او مي. بركت دھد تا بتوانم بھ كشورم صادقانھ خدمت كنم
  .آمین، آمین، آمین. سازم نیل بھ ھدف شایستھ و عادالنھ كھ مرا مأمور دفاع از آن كرده است مي

ھاي اسپانیا، كمي  نھ، اندكي دورتر از دماغة ترافالگار در كرا١٨٠۵اكتبر  ٢١دو ناوگان رقیب روز 
ویلنوو از روي عرشة كشتي فرماندھیش بھ نام بوسانتور . پایینتر از بندر كادیث برابر یكدیگر قرار گرفتند

گیرند بھ طوري كھ سمت چپ  بھ كشتیھایش اشارت داد بھ صورت یك خط واحد از شمال تا جنوب موضع
اي عاري از  شتیھاي مزبور كھ بھ شیوهك. كشتیھا بھ جانب حریف درحال پیشرفت و ھجوم قرار گیرد

شدند ھنوز این مانور را بھ پایان نرسانیده بودند كھ ناگاه خود را ھدف و در معرض آتش  مھارت اداره مي
 ٣۵و١١در ساعت . آمدند كشتیھاي بریتانیایي یافتند كھ درجھت شمال شرقي در دو ردیف پیش مي  توپخانة

فرماندھي ویكتوري پیام معروف خویش را بھ كلیة كشتیھاي تحت دقیقة آن روز، نلسن از عرشة كشتي 
در ساعت » .انگلستان انتظار دارد كھ ھر فرد بھ وظیفة خودش عمل كند»  :فرماندھیش مخابره كرد

دقیقھ، دریادار كالینگوود كھ پانزده كشتي زیرفرمان داشت، بھ كشتي فرماندھي خویش مرسوم بھ  ۵٠و١١
د مستقیمًا پیش برود، از شكافي كھ بین دو رزمناو دریاساالر گراوینا بھ نامھاي رویال ساورین دستور دا

  با این عمل، مردان . سانتاآنا و فوگو پیدا شده بود بگذارد و بدین ترتیب ابتكار حملھ را بھ دست گیرد

دند این رزمناوھا در آن موقعیت كھ بو. دو پھلوي كشتي، دو رزمناو اسپانیایي را زیر آتش بگیرند
شدند  رزمناوھا در آن زمان طوري طراحي و ساختھ مي. توانستند بھ آتش توپخانة انگلیسیان پاسخ دھند نمي

. شد یا اصًال در آن دو قسمت فاقد توپخانھ بودند كھ در سمت جلو و عقب آنھا فقط چند توپ تعبیھ مي
نستند توپھاي خود را با آتشزنھ آتش توا آنان مي: توپچیان انگلیسي از یك مزیت اضافي نیز برخوردار بودند

این ابداع، از نظر كاربري دو برابر سرعت شیوة فرانسویھا را داشت زیرا آنان توپھاي خود را با . كنند
از آن گذشتھ، ھمزماني آتش توپھا بھ شیوة انگلیسي . شد انداختند كھ بھ كندي آماده مي ھایي بھ كار مي فتیلھ

بقیة كشتیھاي تحت فرماندھي كالینگوود از ھمین سرمشق كشتي . شد مي در ھنگام چرخش كشتي بھتر ھم
دادند آتش توپھاي خود را  فرماندھي پیروي كردند؛ در صف دشمن نفوذ یافتند؛ و آنگاه كھ تغییر جھت مي

ملوانان و فرماندھان آن رو بھ ضعف و   ساختند، بركشتیھایي كھ روحیة بركشتیھاي گراوینا متمركز مي
در جناح شمالي عرصة نبرد، كشتیھاي فرانسوي با شجاعت در برابر آتش نلسن . ارده بودسستي گذ

زنده باد «آوردند  ورزیدند و برخي از ملوانان فرانسوي در آن حال كھ فریاد بر مي مقاومت مي
ود با ھمھ این احوال، آن چنان كھ در جنگ ابوقیر مشھ. سپردند ھا جان مي ، در زیر آتش گلولھ»امپراطور

افتاده بود، تربیت برتر و مھارت و چیره دستي ملوانان انگلیسي در دریانوردي و سر و كار داشتن با 
  . توپخانھ، مصاف آن روز را بھ سود انگلستان پایان داد

ولي ختم ماجرا در آنجا بود كھ یكي از تك تیراندازان از فراز باالترین دگل كشتي فرانسوي ردوتابل، نلسن 
دریاساالر انگلیسي نھ . شتي فرماندھي ھدف قرار داد و تیر مھلكي بھ جانب او رھا ساخترا برعرشة ك
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داد، بلكھ با امتناع ورزیدن از اینكھ  محابا در معرض دید دشمن قرار مي تنھا مثل ھمیشھ خود را بي
خود بردارد،   نشانھاي ممتاز افتخاري را كھ انگلستان بھ پاس خدماتش بھ او اعطا كرده بود از روي سینة

پر نشان، آماج روشن و خوبي براي تك تیرانداز   داد و ھمین سینة پذیري خویش را افزایش مي خطر آسیب
آجودان با وفایش، . نلسن را شكافت و ستون فقراتش را خرد كرد  گلولة تك تیرانداز سینة. فرانسوي شد

در آنجا دكتر بیتي . ن كشتي حمل كردكپتین تامس مستر من ھاردي، پیكر مجروح نلسن را بھ انبار زیری
نلسن چھار ساعت دیگر بھ . این نظر نلسن را تأیید كرد كھ چند ساعت بیشتر از عمرش باقي نمانده است

كرد تا از این نكتھ با خبر شود كھ ناوگانش بھ پیروزي كامل دست یافتھ  ھوش بود و این زمان كفایت مي
اند؛ و ھیچ یك از كشتیھاي انگلیسي تسلیم یا غرق نگشتھ  یم شدهاست؛ نوزده فروند از كشتیھاي دشمن تسل

از لیدي ھمیلتن عزیز من «: آخرین سخناني كھ نلسن قبل از خاموش شدن برزبان آورد این بود. است
ھاردي، مرا ببوس، من اكنون بھ «: و سپس» .ھاردي از لیدي ھمیلتن بیچاره مواظبت كن. مواظبت شود

  ».ام ام را بھ خوبي انجام داده خدا را شكر، وظیفھ. ام رضایت خاطر دست یافتھ

  جان فرمانده در آن جملگي كشتیھاي ناوگان نلسن كھ برگرد كشتي فرماندھي كھ پیكر بي

بیني وقوع آنرا كرده بود جان سالم بھ در بردند  قرار داشت، لنگر انداختھ بودند، از شر طوفاني كھ وي پیش
دند تا ملوانان خود را فرصت دھند در جشن و سرور ملي بھ خاطر و بھ سالمت بھ انگلستان رسی

آن بھ تأخیر افتد، در تابوتي در   پیكر قھرمان كھ در الكل غرقھ گشتھ بود تا تجزیة. پیروزیشان سھیم باشند
 اي كھ مردم انگلستان تا حال ایستاده بھ انگلستان حمل شد، و در آنجا عالیترین و باشكوھترین تشییع جنازه

بدرود واپسین عاشق لیدي ھمیلتن را بھ وي   كپتین ھاردي نامة. آن زمان بھ یاد داشتند از آن بھ عمل آمد
لیدي ھمیلتن آن نامھ را چون تنھا منبع تسلي خویش گرامي داشت؛ و در پایان آن نامھ، این دو . تسلیم داشت

  :خط را افزود

  اوه، اي اماي بیچاره و بینوا

  .و شادمان اوه، اي نلسن پرشكوه

امالك، دارایي، عطایا، و پاداشھایي را كھ از دولت نصیبش شده بود براي   نلسن در وصیتنامة خویش ھمة
نلسن كھ . واقع درمرتن را كھ ھمچنان براي لیدي ھمیلتن تخصیص داد  ھمسرش باقي گذارد، جز خانة

رسید براي تأمین  شوھر اما بھ دست او مياي كھ از بابت ارثیة  مبادا آن خانھ و مقرري سالیانھ. نگران بود
احتیاجات و آسایش وي كافي نباشد، بر وصیتنامة خویش در ھمان روز نبرد تاریخي ترافالگار، متممي 

سپارم بھ امید آنكھ امكان كافي  اما لیدي ھمیلتن را بھ عنوان میراثي از خود بھ پادشاه و كشورم مي»  :افزود
و دكتر سكات » .كند، ادامھ دھد ند بھ زندگي خویش چنانكھ شأنش اقتضا ميدر اختیارش بگذارند تا بتوا

نیز » از دخترم ھوریشیا«شود كھ نلسن در آن ساعات واپسین درخواست داشت كشورش  متذكر مي
، اما بھ ١٨١٣چندي بعد در سال . البتھ پادشاه و كشور اجابت این تقاضاھا را نادیده انگاشتند. نگھداري كند

مھایي كھ باالآورده بود دستگیر، ولي اندكي پس از آن آزاد شد؛ از شر طلبكارانش بھ فرانسھ خاطر وا
  .با فقر و بینوایي در بندر كالھ جان سپرد ١٨١۵ژانویة  ٢٠گریخت و در تاریخ 

دریاساالر گراویناي اسپانیایي، پس از یك مقاومت دلیرانھ و غرورآمیز با كشتي تحت فرماندھي خویش، بھ 
ویلنوو، . اسپانیا گریخت ولي چنان مجروح شده بود كھ چند ماه پس از ورود بھ اسپانیا درگذشتسوي 

وي نیز، . دریاساالر فرانسوي گرچھ بھ نحوي خردمندانھ فرماندھي نكرده بود ولي شجاعانھ جنگیده بود 
ھ دریافت ادامة نبرد پس از آنك. داد محابا در معرض دید و آماج تیر دشمن قرار مي نظیر نلسن، خود را بي

او . سودي ندارد و فقط زماني كھ نفراتش تا آخرین نفر بر عرشة كشتي كشتھ شدند كشتي خود را تسلیم كرد
رو شود، در  خواست با ناپلئون روبھ و چون نمي. را بھ انگلستان بردند؛ آزاد شد؛ و بھ فرانسھ بازگشت

خود از   در آخرین نامة. ندگي خویش پایان دادبھ ز ١٨٠۶آوریل  ٢٢ھتلي واقع در شھر رن در تاریخ 
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اینكھ ھمسرش را بھ حال خود رھا ساختھ بود پوزش طلبیده بود؛ و از اینكھ فرزندي از او باقي نمانده است 
  .كرد از سرنوشت خویش اظھار رضایت مي» تا بار نام مرا بردوش خویش كشد«

این نبرد براي مدت یك قرن، سیادت . بود تاریخ» ساز جنگھاي قاطع و سرنوشت«ترافالگار یكي از 
انگلستان را بر دریاھا مسلم ساخت؛ شانس ناپلئون را براي آنكھ فرانسھ را از قید كمربندي كھ نیروي 

ھایش كشیده بود نجات دھد، از بین برد؛ و فرانسھ را وادار ساخت  دریایي انگلستان برگرداگرد كرانھ
جنگ ترافالگار بھ آن معنا بود   نتیجة. اك انگلستان را از سر بھ دركندھرگونھ اندیشة پیاده كردن نیرو برخ

بایست بھ جنگھاي زمیني تن در دھد، جنگھایي كھ روز بھ روز پرخرجتر و  كھ ناپلئون از آن پس مي
اندیشید كھ شكست ترافالگار را  ناپلئون مي. آورد شد و ھر جنگ، جنگ دیگري را بھ دنبال مي كمرشكن مي

  ولي این پیروزي،) ١٨٠۵دسامبر  ٢در تاریخ . (زي چشمگیر و عظیم اوسترلیتز جبران كرده استبا پیرو
بورودینو، الیپزیگ و واترلو بھ دنبال خود داشت و سرانجام ثابت شد   نبردھاي ینا، آیلو، فریدالند، واگرام،

  .فاتح نھایي است  كھ قدرت دریایي تعیین كنندة

صدھا بحران را از سر گذرانده بود تا بتواند از پیروزي ترافالگار احساس این احوال، پیت كھ   با ھمة
شادماني كند، در این مورد با ناپلئون موافقت داشت كھ پیروزي اوسترلیتز برابر با پیروزي ترافالگار بود 

خارجي رویارویي با بحرانھاي داخلي و   ویلیام پیت كھ در نتیجة. ساخت و اثر فتح بزرگ نلسن را خنثي مي
در آنجا این خبر بھ او . سخت فرسوده شده بود براي اندكي استراحت در باث، خود را از لندن بیرون كشید

روحي ناشي   ضربة. اش، بار دیگر شكست خورده است گانھ ھاي سھ رسید كھ اتریش، محور اصلي ائتالفیھ
از غایت افراط در میخوارگي، از این خبرناگوار، چون تیر خالصي براي تني رنجور و وامانده بود كھ 

اش در پاتني  شخصي  پیت را بھ خانة ١٨٠۶ژانویة  ٩روز . دیگر از ھرگونھ توان و طاقتي تھي شده بود
، در چھل و ھفت سالگي زندگي را بدرود گفت در حالي كھ ١٨٠۶ژانویة  ٢٣در آن خانھ در تاریخ . بردند

م عمر خود، زمام امور انگلستان را در مقام نخست از زماني كھ بھ سن بلوغ رسیده بود، در قسمت اعظ
در آن نوزده سالي كھ بر مسند قدرت استوار بود موفق شده بود كشورش را بھ . وزیري در دست داشت

. اي استادانھ منظم سازد سوي تفوق صنعتي، بازرگاني و دریایي رھنمون گردد و نظام مالي آنرا بھ شیوه
اروپا   نسھ را تھذیب كند یا آنكھ توسعة قدرت خطرناك ناپلئون را در صحنةولي موفق نشده بود انقالب فرا

توازن قوا در قارة اروپا كھ از جملھ آزادي بیان و اجتماعات و مطبوعات كھ با كوشش و . كنترل كند
پیگیري فراوان براي انگلستان حاصل شده بود، در دوران جنگي كھ تا آن زمان دوازده سال بھ درازا 

  .اي از پایان یافتن آن مشھود نبود، بھ حكم اجبار رو بھ زوال گذاره بود  شده و ھیچ نشانھكشیده 

IV – ١٨١٢- ١٨٠۶: زند انگلستان در جا مي  

اوراق این كتاب بھ ما مجال آن را نخواھد داد كھ بھ تفصیل از چھار نخست وزیري كھ بھ جانشیني 
بھ جز یك سال زمامداري فاكس، نیرو و توان این . پیت بر مسند قدرت نشستند گفتگو كنیم  ویلیام

وزیران بھ جاي آنكھ بھ سیاستمداري و اتخاذ خط مشي صحیح صرف شود، بھ مشكالت شخصي و  نخست
سقوط از مرحلة : واحدي رسید  المللي، نیز جمعبندي دوران اینان بھ نتیجة حزبي توجھ داشت؛ و از نظر بین

نگدستي، و فرو غلطیدن از دوران سازندگي و پیشروي بھ ورطة تعلل رفاه و غنا بھ دوران بینوایي و ت
  .گرایي واپس

بھ طول انجامید در نتیجة  ١٨٠٧تا  ١٨٠۶كھ در فاصلة » وزیري جملگي استعدادھا نخست«دوران كوتاه 
كوششھاي چارلز جیمزفاكس با درخشندگي قرین بود، و او در مقام وزیر امور خارجھ، توانست ترتیب 

وي در دوران زمامداري سست و لرزان خود، با شكیبایي نام . پیمان صلحي را با فرانسھ بدھد انعقاد
كرد، و براي پذیرفتن واقعیت انقالب فرانسھ و حتي وجود ناپلئون، بھ عنوان  آزادیخواھي را تحمل مي

ھ نیروي متأسفانھ فاكس زماني بر سر قدرت آمد ك. غرابتھاي قابل تحمل تاریخ، ظرفیتي عظیم داشت
براي . رو بھ زوال نھاده بود  پرواي وي در صرف اطعمھ و اشربھ جسمي و روحیش در نتیجة افراط بي
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براي تالران وزیر  ١٨٠۶فوریة  ١۶آغاز مذاكرات صلح، گام قابل توجھي برداشت بدین معنا كھ در 
وزارت امور خارجھ آمده پرست بریتانیایي بھ  امورخارجة ناپلئون پیامي فرستاد بدین مضمون كھ یك میھن

است با این نقشھ كھ ناپلئون را بھ قتل برساند و افزود كھ این آدم ابلھ و لوده كامًال تحت نظر و مراقبت 
امپراطور فرانسھ از این طرز فتح باب مذاكرات خوشش آمد ولي چنان از فتوحات خویش مغرور و . است

كھ  –كرد  روزي نلسن در ترافالگار احساس سرفرازي ميو انگلستان نیز بدان پایھ از پی –گردن فراز بود 
صلح بود   یك از دو حریف، بر سر میز مذاكرات حاضر بھ دادن امتیازاتي كھ الزمة رسیدن بھ مرحلة ھیچ

اي كھ براي پایان بخشیدن بھ تجارت برده بھ پارلمنت داد پیروزي  از طرف دیگر، فاكس در الیحھ. نشدند
داري از یك نسل پیش توسط ویلبرفورس و صدھا  وششھایي كھ براي الغاي بردهقاطعي بھ دست آورد؛ ك

ولي در این ). ١٨٠٧مارس (مرد آزاد اندیش دیگر مبذول شده بود و سرانجام آن را صورت قانوني داد 
پس از مرگ وي سیاست . گذشت وھفت سالگي مي فاكس در پنجاه) ١٨٠۶سپتامبر (موقع چند ماه از مرگ 

  .كرد، حالتي امیدبخش داشت ھ چرخشي تبدیل شد كھ گرچھ بھ كندي گردش ميبریتانیا ب

ھاي مقتدر كھ مقامھاي حساس انگلستان را در  تواند براي چھره آنچھ گفتھ شد بزحمت مي  با وجود این،
ھا، باید از ویلیام كوندیش  از جملة این چھره. برعھده داشتند، تعبیر صحیحي باشد ١٨٠٩تا  ١٨٠٧سالھاي 

جورج . وزیري را برعھده داشت نتینك، ملقب بھ دیوك آو پورتلند نام برد كھ در آن دوره مقام نخستب
  ناوگاني ١٨٠٧كنینگ وزیر امور خارجھ، در سال 

رابرت استوارت كھ لقب وایكاونت كاسلري را . را بھ دانمارك اعزام داشت تا كپنھاگ را بمباران كند
نیرویي بھ والگرن فرستاد تا بندر آنتورپن را تسخیر كند؛ ولي  ١٨٠٩داشت در مقام وزارت جنگ در سال 

این دو وزیر از نظر كارداني و استعداد و نیز از لحاظ ھیجان و . این لشكركشي با شكست مواجھ شد
خاست تا   احساسات رقیب و ھمتاي یكدیگر بودند و ھریك بر سر اقدامات خویش با دیگري بھ نزاع برمي

دیوك . كارشان بھ دوئل كشید، و در این دوئل، كنینگ جراحت مختصري برداشت آنجا كھ سرانجام
  .دار و بدنام شده بود سرانجام استعفا داد آوپورتلند كھ ھم از كمدي داخلي و ھم از تراژدي خارجي لكھ

وزیري نشست، از این شوربختي مضاعف  برمسند نخست ١٨١٢- ١٨٠٩سپنسر پرسیول كھ در سالھاي 
كھ ھم شاھد دوران حضیض قرن نوزدھم انگلستان باشد و ھم بھ خاطر رنجھایش بھ قتل بانصیب گشت 

اي بھ صنعت و بازرگاني انگلستان آسیب  ، محاصرة اقتصادي ناپلئون بھ اندازه١٨١٠در پاییز سال . برسد
بي از فقر رسانیده بود كھ ھزاران نفر از انگلیسیان دستخوش بیكاري بودند و میلیونھا نفر در وضع نامطلو

طغیان انقالبي رسیده بود؛ بافندگان   ناآرامي و نارضایي مردم بھ مرحلة. بردند و تنگدستي بھ سر مي
صادرات  ١٨١٠در سال . ، شروع بھ خردكردن ماشینھا كردند١٨١١طرفدار شورش لودایتھا در سال 
این رقم بھ  ١٨١١ي در سال لیره عاید كشور ساختھ بود، ول ٧,٧٠٠,٠٠٠بریتانیا بھ اروپاي شمالي، مبلغ 

، انگلستان بھ جنگ دیگري با امریكا كشانده شده بود و بھ ١٨١١در سال . لیره كاھش یافت ۵٠٠,٠٠٠,١
لیره در سال  ١١,٣٠٠,٠٠٠صادراتش بھ ایاالت متحده از   عنوان بخشي از ھزینھ و خسارات این جنگ،

نا مالیات افراد بریتانیایي مرتبًا در حال افزایش دراین اث. تقلیل یافت ١٨١١لیره در  ١,٨٧٠,٠٠٠بھ  ١٨١٠
رفت كھ نظام مالي انگلستان را از ھم بپاشد  ، فشار و سنگیني این مالیاتھا مي١٨١۴بود تا آنجا كھ در سال 

آوردند تا عوارض غلة  انگلیسیان گرسنھ فریاد برمي. و لیرة انگلیسي در خارج از درجة اعتبار ساقط شود
شود؛ و كشاورزان انگلیسي با چنین اقدامي مخالف بودند زیرا كھ از قیمت غلة تولیدي آنان وارداتي كاستھ 

بدین ترتیب كھ در سالھاي   ناپلئون این بحران را براي انگلستان اندكي تخفیف داد،. كاست در بازار مي
ل نیازمند بود تا او بھ این پو. فروخت جواز صدور غلھ بھ تولیدكنندگان غلھ در فرانسھ مي ١٨١١و  ١٨١٠

انگلستان   عازم تسخیر روسیھ شد، ١٨١٢وقتي كھ ارتش بزرگ ناپلئون در سال . صرف نبردھایش كند
دریافت كھ پیروزي ناپلئون در آن نبرد، بدان معنا خواھد بود كھ كلیة بنادر اروپایي بھ نحوي قاطع بر 

ونھ كاال از قارة اروپا بھ سوي بریتانیا روي كاالھاي بریتانیایي بستھ شود؛ و ناپلئون براي ارسال ھرگ
بدین سان بود كھ مردم سراسر انگلستان با نگراني شاھد روي آوري ناپلئون بھ . نظارت دقیقتري روا دارد

  .روسیھ و نتایج حاصل از آن بودند
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ین بار زیرا كھ براي آخر. نمود ھا بر كنار مي در این میان فقط جورج سوم پادشاه انگلستان از این دغدغھ
  .دستخوش جنون ادواري و ھمراه آن مبتال بھ ناشنوایي و نابینایي شده بود

اي بود كھ بر جسم و روح این  چون آخرین ضربھ  ،١٨١٠مرگ محبوبترین دخترش، آملیا در نوامبر 
اینك جورج سوم از . سلطان رنجور فرود آمد و ھرگونھ رشتة ارتباط بین ذھن وي و عالم واقع را گسست

گذشت بھ زندگي خویش  موھبت برخوردار بود كھ در دنیاي خویش و فارغ از آنچھ در پیرامونش مياین 
در این دنیاي جورج سوم، دیگر از مستعمرات سر بھ شورش برداشتھ، از ابراز قدرت فاكس . ادامھ دھد

او . خبري نبود گونھ آدمكشیھایش دیگر ھیچ  وزیري، از ناپلئون با رفتارھاي ناجوانمردانة در مقام نخست
كرد زیرا كھ در ھمان حال، سالمت  برد رضایت خاطري حاصل مي ظاھرًا از دنیایي كھ در آن بھ سر مي

مزاجش رویھمرفتھ رو بھ بھبودي بود، بدان سان ده سال دیگر زندگي كرد، دوراني كھ در آن، بدون آنكھ 
نمود و در  از گفتة خود دلشاد ميگفت و  خواست مي در بند منطق یا دستور زبان باشد ھرچھ دلش مي

گونھ وسایل آسایش و خدمتگزاري اطرافیان برخوردار بود، و این وضع مقارن  این احوال از ھمھ ھمة
 ١٨١٢- ١٨١٠تر از سالھاي  ایامي بود كھ انگلستان از نظر اقتصادي دستخوش ركودي بھ مراتب سخت

. شد وم بھ موازات بیماري و رنجوریش افزوده ميمحبوبیت جورج س. كرد بود، و براي ادامة حیات تقال مي
آوردند و برخي از آنان كھ ھنوز بھ  كشیدند برحال وي ترحم مي اتباعش در ھمان حال كھ گرسنگي مي

  .خداست  ھا اعتقاد داشتند، بر این باور بودند كھ وي آدمي مشمول الطاف و نظر كردة اساطیر و افسانھ

یك صراف ورشكستھ بھ نام  وزیر، بھ زخم دشنة  وام، پرسیول نخستدر تاالر مجلس ع ١٨١٢مھ  ١١در 
برد كھ وضع نابسامان سوداگریش نتیجة سوء سیاستھاي دولت  قاتل گمان مي. جان بلینگم از پاي درآمد

جدیدي را بر سر كار   ، ارل آو لیورپول بھ نخست وزیري رسید و كابینة١٨١٢درماه ژوئن . وقت بود
بر سر  ١٨٢٧بھ معجزة تدبیر و كارداني و فراھم آمدن اوضاع و احوال مساعد تا سال آورد؛ این كابینھ 

  در ھمان ماه ژوئن ایاالت متحده امریكا بھ انگلستان اعالن جنگ داد و ناپلئون . كار ماند

  كتاب چھارم

  پادشاھان در گیر و دار ستیز

   فصل بیست و پنجم

  

  ایبري

I – ١٨٠٨-١٧٨٩: پرتغال  

آور  اخبار انقالب كبیر فرانسھ ھنگامي بھ پرتغال رسید كھ این كشور، پس از كوشش سخت و افتضاح
م و اسپانیاي عصر كارلوس ماركس دپومبال براي رسانیدن كشورش بھ پاي فرانسة عصر لویي پانزدھ

كوھھاي پیرنھ . كرد بھ نظم و ترتیب آرام قرون وسطي بازگردد سوم از لحاظ فرھنگ و قانون، سعي مي
جزیرة ایبري بود؛ نفوذ عقاید و افكار از اسپانیا، در نتیجة اشتیاق  مانع انتقال عقاید میان فرانسھ و شبھ

منوع بود؛ و در ھر دو كشور عامالن تفتیش افكار مانند مكرر آن دولت براي بلعیدن كشور مجاور خود، م
خواستند كھ ھر كلمھ یا ھر فكري  رسیدند كھ در كنار دروازة قصري قرار داشتند، و مي شیراني بھ نظر مي

  .آورد طرد كنند را كھ دربارة آیین دیرین شك و تردید بھ وجود مي

افراد عوام و ساده دل كھ بیشتر آنھا بیسواد  : اشتندھرم اجتماعي، پاسداران دیگر گذشتھ قرار د  در قاعدة
دیني بودند كھ از كودكي با آن خوگرفتھ و   و شیفتة) و سربازان  وران، صنعتگران، پیشھ  مانند كشاورزان،(
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لرزیدند؛ و از  یافتند؛ از معجزاتش برخود مي ھاي آن تسالي خاطر مي بزرگ شده بودند؛ از افسانھ
در رأس ھرم اجتماعي، بارونھاي فئودال قرار داشتند كھ سرمشق آداب . آمدند مراسمش بھ ھیجان مي

رفتند و مالك اراضي بودند؛ سپس ماریا فرانسیشكاي اول، ملكة محجوب و  ورسوم بھ شمار مي
با عنوان ژان ششم   السلطنھ بود و سپس، نایب) ١٧٩٩(النفس، و فرزندش ژان قرار داشتند كھ ابتدا  ضعیف

كردند، و آن را كمكي  از آن حمایت مي. ھمة آنھا بھ كلیسا وابستھ بودند). ١٨٢۶- ١٨١۶( سلطنت كرد
  بسیار الزم براي 

دانستند كھ در نظر آنان حق الھي پادشاھان تلقي  اي مي اخالق خصوصي، نظم اجتماعي، و سلطنت مطلقھ
  .شد مي

دانشجویان، فراماسونھا،   :، ماننددر میان این نگھبانان مختلف، اقلیت كوچكي در انتظار فرصت بودند
اینان از استبداد گذشتھ . دانشمندان، شاعران، كاسبان، تني چند از كارمندان، و حتي یكي دوتن از اشراف

ناراحت بودند؛ در نھان با فلسفھ سروكار داشتند؛ و خواستار یك دولت ملي، تجارت آزاد، مجلس آزاد، 
  . در تعاطي افكار بین ملتھا بودند مطبوعات آزاد، فكر آزاد، و شركت مھیج

اخبار انقالب كبیر فرانسھ اگر چھ بر اثر تأخیر تازگي خود را از دست داده بود، براي آن اقلیت ترسو، آن 
بخش یا ترسناك را  عوام مرعوب، آن بزرگان و اعضاي وحشتزدة دستگاه تفتیش افكار، كیفیت الھامي نشاط

وري در پرتغال آن واقعھ را جشن كردند؛ لژھاي فراماسون پروا علنًا شادیھا مي بعضي از افراد بي. داشت
گرفتند؛ سفیر پرتغال در پاریس، كھ شاید آثار روسو را خوانده یا سخن میرابو را شنیده بود، از مجلس ملي 

فرانسھ بھ ستایش پرداخت؛ وزیر امور خارجة پرتغال بھ روزنامة رسمي اجازه داد كھ بھ سقوط باستیل 
بھ وسیلة كتابفروشان فرانسوي در پرتغال بھ  ١٧٩١سي انقالبي ھایي از قانون اسا احترام بگذارد؛ نسخھ

  . فروش رفت

از سلطنت خلع شد، مكلھ ماریا ) ١٧٩٢(اما ھنگامي كھ لویي شانزدھم در نتیجة شورشي در پاریس 
ژان . احساس كرد كھ تخت و تاجش لرزان شده است؛ الجرم زمام حكومت را بھ دست فرزند خود سپرد

و غضب بھ جان آزادیخواھان پرتغال افتاد، و رئیس پلیس خود را بر آن داشت كھ ھر  ششم آینده با خشم
مھم، ھر نویسنده و مدافع اصالحات سیاسي را دستگیر یا اخراج كند یا مدام تحت   فراماسون، ھر بیگانة

ر طرد شدند؛ فرانسیشكو دا سیلوا رھبر آزادیخواھان بھ زندان افتاد؛ اشراف آزادیخواه از دربا. نظر بگیرد
زنداني   شاعر برجستة زمان، كھ قطعة موثري علیھ استبداد سروده بود،  ،)١٨٠۵- ١٧۶۵(مانوئل دوبوكاژه 

دولت . خود، در زندان شروع بھ ترجمة آثار اووید و ویرژیل كرد  ، و براي تقویت روحیة)١٧٩٧(شد 
مانند اسپانیا، علیھ فرانسھ وارد جنگي ، ١٧٩٣پرتغال كھ براثر اعدام لویي شانزدھم بھ خشم آمده بود، در 

پس از چندي، . مقدس شد، و ناوگروھي براي پیوستن بھ كشتیھاي بریتانیا واقع در مدیترانھ گسیل داشت
؛ پرتغال نیز خواھان صلح مشابھي شد، ولي فرانسھ )١٧٩۵(اي دست زد  اسپانیا بھ انعقاد صلح جداگانھ

این كشمكش ادامھ یافت تا آنكھ . اقع مستعمره و متحدانگلستان استنپذیرفت و اظھار داشت كھ پرتغال در و
ناپلئون، پس از تسخیر نیمي از اروپا، بھ فكر تصرف آن كشور كوچك افتاد كھ حاضر نبود در محاصرة 

  .بري علیھ بریتانیا شركت جوید

ت ملي آن، مانند ثرو. در ماوراء وضع نظامي و سیاسي پرتغال، ساختمان متزلزل اقتصادي آن قرار داشت
این طال و نقره و نیز محصوالت داخلي، صرف . اسپانیا، متكي بھ ورود فلزات گرانبھا از مستعمراتش بود

خرید كاالھاي وارداتي، مطال كردن تخت سلطنتي، و ثروتمند ساختن توانگران، و خرید كاالھاي تجملي و 
  طبقة متوسط امكان آن را نداشت كھ با . شد برده مي

پس از آنكھ انگلیس بر دریاھا . برداري از منابع طبیعي بپردازد زي مترقي و صنعت ماشیني بھ بھرهكشاور
اسپانیا صالح كار . تسلط یافت، تھیة طال منوط بھ فرار ازدست ناوگان بریتانیا یا جلب موافقت آن دولت شد

عالي ) دریانوردي و روحیھ جز(خود را در مبارزه دانست، و براي تھیة یك نیروي دریایي كھ از ھر حیث 
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نیروي دریایي مزبور، ھنگامي كھ، با اكراه، بھ نیروي دریایي . منابع خود را از دست داد  بود، تقریبًا ھمة
فرانسھ پیوست، در ترافالگار شكست خورد، و اسپانیا وابستھ فرانسھ شد؛ پرتغال نیز براي احتراز از 

انگلیسیھاي متھور مقامات مھم را در . انگلستان وابستھ كردسلطة دولت فرانسھ یا اسپانیا، خود را بھ 
كاالھاي . ھا پرداختند كارخانھ  ھایي در آنجا تأسیس كردند یا بھ ادارة پرتغال بھ دست آوردند، و كارخانھ

موافقت  پورتوبریتانیایي در واردات پرتغال مقام اول را بھ دست آورد، و بریتانیاییھا با ورود شراب از 
  .كردند تا شراب قرمز و شیرین پورت را در خاك خود بنوشند

این وضع موجب خشم و تھییج ناپلئون شد، زیرا مخالف نقشة او در مورد مجبور كردن انگلیس بھ عقد 
اي براي تسخیر  كشور در بازارھاي اروپایي بود، و بھانھ صلح از طریق جلوگیري از عرضة كاالھاي آن

توانست بھ اتفاق این كشور، اسپانیا  آمد، مي اگر پرتغال بھ تصرف فرانسھ در مي. داد پرتغال بھ دست او مي
شد، تاج و تخت دیگري براي  سیاست فرانسھ نگاه دارد؛ و ھرگاه اسپانیا تابع فرانسھ مي  را در داخل حوزة

گونھ كھ دیدیم، ناپلئون دولت اسپانیا را  از این رو، ھمان. آمد اعضاي خانوادة بوناپارت بھ دست ميیكي از 
خانوادة سلطنتي پرتغال با یك كشتي انگلیسي بھ . ترغیب كرد كھ ھمراه با فرانسھ بھ پرتغال حملھ كند

یایي، بدون برخورد با ژونو در رأس یك لشكر فرانسوي و اسپان ١٨٠٧نوامبر  ٣٠برزیل گریختند؛ و در 
رھبران آزادیخواه پرتغال در پیرامون دولت جدید گردآمدند؛ و اینان امیدوار . مقاومتي بھ لیسبون وارد شد

بودند كھ ناپلئون كشور آنھا را بھ فرانسھ ملحق خواھد ساخت، و نھادھایي نمونھ در آن بھ وجود خواھد 
اعالم كرد  ١٨٠٨خندید؛ و در اول فوریة  ھان بھ آنھا ميرونو دل آنھا را بھ دست آورد، ولي در ن. آورد

  .و اندك اندك خود رفتار شاھان را در پیش گرفت» كند دیگر سلطنت نمي براگانزا  كھ خانوادة«

II - ١٨٠٨: اسپانیا  

  كشوري بود . داد ھمین حال را داشتھ باشد  برد، و ترجیح مي وسطي بھ سر مي اسپانیا ھنوز در قرون

و بخشوده شدن  آمرزشنامھافزودند؛ از دریافت  رفتند؛ بھ تعداد راھبان مي بھ زیارت اماكن مقدس مي
آوردند؛ ضمن ترسیدن از دستگاه تفتیش افكار، بھ آن احترام  ي خاطري بھ دست ميگناھان خود تسل

شد زانو   ھا حمل مي ھاي مرعوب یا مجذوب در كوچھ گذاشتند؛ در برابر نان مقدس كھ بھ توسط دستھ مي
را  ساخت، كودكان داشتند كھ خدا را در ھر خانھ متجلي مي چیز ایماني را دوست مي زدند؛ بیش از ھمھ مي

آورد، حافظ بكارت بود، و بھشت را در پایان آزمایشي پرمشقت، بھ نام زندگي، وعده  با انضباط بار مي
الاقل در (» ستاي شدید ا ھا بھ اندازه جھل توده«چنین متذكر شد كھ  بارویك نسل بعد، جورج . داد مي

كھ سحر و تعویذھاي چاپي علیھ شیطان و مریدان او، و علیھ ھرگونھ بدبختي، در دكانھا بھ فروش «) لئون
ناپلئون، فرزند عصر روشنگري، ضمن امضاي موافقتنامھ با كلیسا، بھ » .رسد، و خواھان فراوان دارد مي

ولي كشاورز » .كمتر از سھم روسھاست سھم كشاورزان اسپانیایي در تمدن اروپا«این نتیجھ رسید كھ 
  ».مانند یكي از اصیلترین دوكھا مغرور باشد«اسپانیایي، ھمانگونھ كھ بایرن گواھي داد، ممكن بود 

آمد؛ حتي  تعلیم و تربیت تقریبًا محدود بھ طبقات بورژوازي و نجبا بود؛ سواد داشتن امتیازي بھ شمار مي
اي نداشت؛ و، در ھر صورت، با  حاكمھ بھ فن چاپ عالقھ  طبقة. خواندند ھا بندرت كتاب مي اشرافزاده

بعضي از شھرھاي تجاري، مانند كادیث وسویل نسبتًا . سوادي ھمگاني در اقتصاد اسپانیا مورد نیاز نبود
بعضي » .زیباترین شھر اروپاست«عقیده داشت كھ كادیث  ١٨٠٩پیشرفتھ بودند، بھ طوري كھ بایرن در 

اما كشور بھ . نیز پیشرفتي كرده بودند؛ تولدو ھنوز بھ سبب شمشیرھایش شھرت داشتاز مراكز صنعتي 
نمود؛ راھھاي زمیني و  اي كوھستاني بود كھ تنھا یك سوم زمین از لحاظ كشاورزي قابل استفاده مي اندازه
ي ایالتي یا كننده، نامرتب، و چنان مشمول اخذ باج و خراجھا اي كم، ناراحت ھاي دریایي بھ اندازه  ترعھ

كشاورزان، كھ براثر خاك . شد فئودالي بود، كھ ورود گندم از خارج ارزانتر از كشت آن در كشور تمام مي
دادند؛ و  نامرغوب دلسرد شده بودند، استراحت و تناساني را بر ثمرات نامعین كشت و زرع ترجیح مي

انداز  برفراز این چشم. اش آن نامتناسب باشدشھرنشینان بھ امر قاچاق بیشتر تمایل داشتند تا بھ كاري كھ پاد
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كرد، و یك سازمان اداري  اقتصادي، بار مالیاتھاي سنگین قرار داشت كھ سریعتر از عایدات ترقي مي
آوري آن   وسیع، پلیسي سختگیر با تعداد نفرات بسیار، و دولتي فاسد بھ امر مطالبھ، وصول و جمع

  .پرداختند مي

  عالي ملت از بین نرفت، و بھ وسیلة سنتھاي فردیناند، ایسابل، فیلیپ   روحیةرغم این دشواریھا،  علي

ھنر اسپانیا از شھرتي برخوردار بود كھ با ھنر ایتالیایي و ھلندي رقابت . شد و خاور دور، تقویت مي
 و این –شد  پرادو نگھداري مي  سازي در موزة در این ھنگام، گنجینة ھنرھاي نقاشي و مجسمھ. كرد مي

- ١٧٨۵(اي بود كھ در مادرید بھ دست خوان د ویلیانوئوا و جانشینان و دستیاران او ساختھ شده بود  موزه
انگیز نقاش برجستة عصر  در آنجا، در میان بزرگترین تابلوھاي افتخارآمیز، شاھكارھاي حیرت). ١٨١٩

وینسنتھ لوپزاي پورتانیا تصویر  .داردقرار ) ١٨٢٨- ١٧۴۶(یعني فرانثیسكو خوسھ دگویا اي لوثینتس 
عبوسي از او كشیده است كھ تجلي روحیة نیرومند و افسردة ھنرمندي است كھ جنگ را با تمام توحش 

  .شمارد و پادشاھانش را خوار مي. دارد خونبارش نشان دھد؛ و در عین حال، كشور خود را دوست مي

تحت انگیزة دوگانة  –ملت را فرسوده كرد آن زماني كھ جنگھاي داخلي و خارجي –ادبیات اسپانیا 
كشیشي یسوعي بھ نام خوان فرانثیسكو . دانشمندي كاتولیك و عصر روشنگري فرانسوي رونق گرفت

اي، بھ صورت جزوه جزوه، تحت عنوان تاریخ انتقادي  كتاب عالمانھ ١٨٠۵تا  ١٧٨٣دماسدئو از سال 
ب تاریخي را از طریق ادغام تاریخ فرھنگي در تاریخ جوان اسپانیا و فرھنگ اسپانیا انتشار داد كھ ھمة

دبیركل دستگاه تفتیش  ١٨٠١تا  ١٧٨٩خوان آنتونیو لیورنتھ كھ از سال . گرفت تمدن عمومي در برمي
وي . كھ تاریخ آن سازمان را بنویسد) ١٨٠٩(افكار در اسپانیا بود از طرف ژوزف بوناپارت مأمور شد 

). ١٨١٨-١٨١٧(و چنین نیز كرد  –پاریس و بھ زبان فرانسھ انجام دھد صالح دانست كھ این كار را در 
گاسپار : رواج نظم و نثر، كھ عصر كارلوس سوم را شكوھمند ساختھ بود، با مرگ او بھ كلي از بین نرفت

لواي آزادیخواھي را در زمینة تعلیم و تربیت و حكومت كماكان ) ١٨١١-١٧۴۴(ملچور د خوولیانوس 
با كمدیھاي معروف خود سلطان تئاتر اسپانیا ) ١٨٢٨- ١٧۶٠(لئاندرو فرناندز دموراتین  افراشتھ داشت؛

، )١٨١۴- ١٨٠٨(طي جنگھاي آزادي . بود و بھ ھمین مناسبت ھم عنوان مولیر اسپانیایي بھ اوداده شد
 مانوئل خوزه كینتانا و كشیش خوان نیكاسیو گالیگو اشعار پرشوري در تھییج مردم علیھ فرانسویان

  .سرودند

تازماني كھ كشمكش باعث جدایي نویسندگان برجستھ از یكدیگر شد، بسیاري از نویسندگان طراز اول 
) فرانسھ زده(اسپانیا بھ فكر آزادي فرھنگي و سیاسي افتاده بودند؛ اینان بھ اتفاق فراماسونھا آفرانسسادوس 

بھ دست پادشاھان كھ روزگاري اسپانیا را در سراسر قلمرو خود فعال  كورتسشده بودند؛ آنان از تضعیف 
كردند؛ و ناپلئون را كھ از  خوردند؛ از انقالب كبیر فرانسھ تمجید مي و زنده نگاه داشتھ بود، افسوس مي

  خواست خود را از دست اسپانیا مي

در اینجا . دادند كلیسایي قرون وسطایي، و دولتي بیكفایت برھاند، مورد استقبال قرار مي اشراف فئودال،
اي درحال انقراض  اي مؤثر در مرگ سلسلھ بھتر است بھ سخن یك مورخ برجستة اسپانیایي كھ مرثیھ

  :سروده است توجھ كنیم

ساخت، وضع سیاسي و  ، ھنگامي كھ سلسلة بوربون زمینة انقراض خود را فراھم مي١٨٠٨بھ سال 
اي اشرافي، مخصوصًا درباریان، كھ دیگر براي  طبقھ: توان چنین خالصھ كرد اجتماعي اسپانیا را مي

پادشاھان احترامي قائل نبودند؛ سیاستي پوسیده، تحت نفوذ دشمنیھاي خصوصي و وحشتھاي متقابل؛ فقدان 
بع شھوت و آزمندي خود قرار داده بود؛ پرستي در میان طبقات باال، كھ ھمھ چیز را تا مطلق حس میھن

ھا بھ پادشاھي فردیناند نام، كھ قبًال نشان داده بود ھم متقلب است و ھم انتقامجو؛ و  امید ھذیان آمیز توده
  .المعارف و انقالب كبیر فرانسھ باالخره، نفوذ عمیق عقاید و افكار اصحاب دایرة
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كارلوس چھارم : دگاه ناپلئون شرح داده شده استدر فصلي دیگر، انقراض سلطنت در اسپانیا از دی
بھ ھمسرش ماریا لویسا و معشوقش گوذوي اجازه داد كھ زمام حكومت را از ) ١٨٠٨- ١٧٨٨سلطنتش (

دستش بیرون آرند، شاھزاده فردیناند ولیعھد، پدر را با نیرنگ وادار بھ استعفا كرد؛ طرفداران گوذوي با 
ناپلئون این آشفتگي . اش گرفتار ھرج و مرج شد داختند؛ و مادرید و حومھطرفداران فردیناند بھ مبارزه پر

جزیره و حصول اطمینان از محاصرة بري فرصتي  را براي استقرار استیالي خود بر سراسر آن شبھ
از این رو، مورا را با لشكري دیگر از فرانسویان بھ اسپانیا فرستاد و بھ او دستور داد كھ . مناسب یافت

و شورش مردم را در ) ١٨٠٨مارس  ٢٣(مورا وارد مادرید شد . رامش را درآنجا برقرار سازدنظم و آ
در عین حال، ناپلئون كارلوس چھارم و فردیناند، ھر دو را دعوت كرد كھ . روز تاریخي دوم مھ فرو نشاند

ه را با ارعاب بر آن در آنجا، آن شاھزاد. با او در بایون در خاك فرانسھ و نزدیك مرز اسپانیا مالقات كنند
داشت كھ تاج و تخت را بھ پدر خود بازگرداند؛ و سپس پدرش را متقاعد ساخت كھ بھ نفع شخص مورد 

نظر ناپلئون از سلطنت كناره گیرد، بھ شرط آنكھ آیین كاتولیك بھ عنوان مذھب ملي شناختھ و مورد حمایت 
ژوزف با آنكھ ناراضي . بر تخت اسپانیا بنشیندآنگاه ناپلئون بھ برادر خود ژوزف دستور داد . واقع شود

بود بھ بایون آمد، و از دست ناپلئون قانون اساسي جدیدي را دریافت داشت كھ قسمت اعظم آرزوھاي 
. شد كھ با كلیسایي تھذیب شده صلح كنند كرد، ولي از آنھا خواستھ مي آزادیخواھان اسپانیا را برآورده مي

تأثر خاطر پذیرفت، و ناپلئون، در حالي كھ از تصرف اسپانیا شادمان بود،  جدید خود را با  ژوزف وظیفة
  .بھ پاریس بازگشت

  .ھاي اسپانیا و ولینگتن را بھ حساب نیاورده بود اما توده

III – ١٨٠٧-١٧۶٩: آرثر ولزلي  

در دبلین تولد یافت؛ پنجمین ) روز قبل از ناپلئون ١٠۵( ١٧۶٩وي در اول مھ . زیاد فاصلھ داشت متودیسم
در سن . فرزند گرت وزلي، اولین ارل آومور نینگتن بود كھ ملكي در شمال پایتخت ایرلند داشت

دلیلي . واندنداو را فراخ» آمیز سھ سال تحصیل افتضاح«دوازدھسالگي او را بھ ایتن فرستادند، ولي پس از 
وجود ندارد كھ نشان دھد كارش در ورزش جدیتر و بھتر از تحصیل بوده باشد؛ و بعدھا اظھار داشت كھ 

نبرد واترلو بر روي «آن گفتھ كھ امروزه معلوم نیست از چھ كسي بوده از دھان او بیرون نیامده است كھ 
ارش بیشتر پیشرفت كرد، ولي با وجود این با معلمان سرخانھ ك» .زمینھاي بازي ایتن بھ پیروزي انجامید

از این رو او را بھ ارتش » .دانم با پسر ناشیم آرثر چھ كنم بھ خدا نمي«گفت كھ  كنان مي مادرش نالھ
در اینجا بود كھ فرزندان نجبا . در ھفدھسالگي بھ آكادمي سلطنتي سواركاري در آنژه اعزام شد: سپردند

قدري بیشتر اسب سواري و شمشیربازي، كھ براي افسران سودمند بود، ریاضیات، اندكي علوم انساني، و 
  .آموختند مي

بھ مقام  –یا بر اثر نفوذ خانوادگي یا از طریق خریداري و پرداخت وجھ  –پس از اتمام دورة آكادمي 
 آجوداني فرماندار كل ایرلند رسید، و نیز كرسي نمایندگي بخش تریم را در مجلس عوام ایرلند بھ دست

اي كھ یورك علیھ فالندر انجام داد فرماندھي سھ ھنگ را  سرھنگ دوم شد و در حملھ ١٧٩٩در سال . آورد
از این جنگ بیحاصل با چنان سرخوردگي برگشت و چندان از بیكفایتي افراد صاحب . برعھده داشت

نواختن ویولن را  .عنوان متنفر شد كھ تصمیم گرفت از ارتش بیرون آید و زندگي غیر نظامي در پیش گیرد
بھ بیماریھاي چندي دچار آمد؛ و در برادرش مورنینگتن چنان تأثیري گذاشت كھ   بھ سربازخانھ ترجیح داد؛

تصویري كھ جان ھاپنر در سن بیست و شش . پنداشت او استعدادي ندارد و انتظاري از وي نباید داشت
مانند . رسد ز لحاظ زیبایي بھ پاي بایرن ميسالگي از او كشید او را بھ صورت شاعري در آورده است كھ ا

. ورزي پرداخت بایرن از خانمي اشرافي خواستگاري كرد و تقاضایش پذیرفتھ نشد؛ و بھ ھوسبازي و عشق
و ریچارد در این  –با درجة سرھنگي و تحت فرمان برادرش ریچارد، بھ ھندوستان رفت  ١٧٩۶در سال 

نشینھاي  ولزلي، حاكم مدرس بود و سپس فرماندار بنگال شد، و تعدادي شاھزاده ماركوئسھنگام، با نام 
در این جنگھا ) خواند دیوك آینده اینك خود را چنین مي(آرثر ولزلي . ھندي را بھ امپراطوري بریتانیا افزود
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در بازگشت بھ انگلیس، كرسیي . بھ لقب سر مفتخر شد ١٨٠۴ي دست یافت، و در بھ پیروزیھاي سودآور
در پارلمنت بریتانیا بھ دست آورد؛ بار دیگر بھ كتي پاكنم پیشنھاد ازدواج داد؛ درخواستش مورد قبول واقع 

ت كھ بردند كھ صالح در آن اس گذشت تا اینكھ ھر دو پي زندگي زناشویي در كمال بدبختي مي). ١٨٠۶(شد 
  غالبًا از یكدیگر 

  .این زن براي او دو پسر زایید. جدا زندگي كنند

رفت، ولي دیگر مقامھا خریداري نبود، بلكھ با كسب شھرت از  وي ھمچنان از مقامي بھ مقام دیگر باال مي
را  ویلیام پیت در اواخر عمر خود او. آورد نظر تجزیھ و تحلیل مسائل و كفایت در عمل آنھا را بھ دست مي

كند، ولي وقتي كھ آن را  ھر دشواري را قبل از تعھد خدمت تشریح مي«بھ عنوان مردي معرفي كرد كھ 
آو پورتلند بھ  وزارت ایرلند را در كابینة دیوك ١٨٠٧در » .آورد تعھد كرد، سخني از دشواري بھ میان نمي

سرباز را جھت  ١٣,۵٠٠كھ  در ماه ژوئیھ مأموریت یافت. در سلك امرا درآمد ١٨٠٨عھده گرفت، و در 
  .طرد ژونو و فرانسویان از پرتغال رھبري كند

در اول اوت سربازان خود را از خلیج كوچك موندگو در صدوشصت كیلومتري لیسبون بھ خشكي پیاده 
اي از وزارت جنگ دریافت  سرباز متفق پرتغالي بھ او پیوستند، و نامھ ۵,٠٠٠در آنجا در حدود . كرد

نفر دیگر بزودي خواھند آمد؛ ھمچنین تذكر داده شده بود كھ  ١۵,٠٠٠وعده داده شده بود  داشت كھ در آن
سر ھیود لریمپل پنجاه و ھشت سالھ ھمراه این قواي امدادي خواھد آمد و فرماندھي كل قوا را در سراسر 

خوش  ولزلي قبًال نقشة جنگ را طرح كرده بود، و مرئوس بودن را. لشكركشي بھ عھده خواھد داشت
سرباز خود بھ سمت  ١٨,۵٠٠نفر نماند، بلكھ با  ١۵,٠٠٠از این رو تصمیم گرفت كھ منتظر آن . نداشت

ژونو كھ بھ لشكریان . شمال حركت، و جنگي را آغاز كند كھ براي ژونو و خود او سرنوشت ساز باشد
د براي مقابلھ با او بیرون سرباز خو ١٣,٠٠٠خود اجازه داده بود كھ از جمیع لذات پایتخت استفاده كنند با 

دلریمپل پس از این نبرد ). ١٨٠٨اوت  ٢١(آمد و در ویمیرو، نزدیك لیسبون، شكستي سخت خورد 
اي  فرارسید، رھبري را بھ عھده گرفت، از تعقیب دشمن دست برداشت، و باژونو در سینترا موافقتنامھ

ھایي را كھ فرانسویان در پرتغال بھ تصرف  ھشھرھا و قلع  ژونو ھمة  كھ طبق آن،) سپتامبر ٣(تنظیم كرد 
كرد، ولي موافقت او را براي خروج بالمانع بقایاي لشكرش بھ دست آورد، و  درآورده بودند تسلیم مي

ولزلي آن . انگلیسیھا موافقت كردند كھ براي كساني كھ مایل بھ بازگشت بھ فرانسھ ھستند كشتي تھیھ كنند
پنداشت كھ آزادي پرتغال بر اثر یك نبرد، آنقدر ارزش دارد كھ دولت  ین ميعھدنامھ را امضا كرد، زیرا چن

  .انگلستان قدري گذشت از خود نشان دھد

اي بود كھ وردزورث و بایرن، كھ ھیچگاه و در ھیچ امري باھم موافق نبودند، اكنون  این ھمان موافقتنامھ
دانستند؛ بھ عقیدة آنھا، آن سربازان آزاد  ني ميبر سر آن توافق داشتند و آن را بھ منزلة حماقتي باور نكرد

شدة فرانسوي، درصورت داشتن قدرت حركت، دوباره براي مبارزه با انگلیس یا متفقینش بھ كار گرفتھ 
زیرا از . وي از این احضار چندان ناراحت نشد. ولزلي را بھ دادگاه تحقیق در لندن احضار كردند. شدند مي

پس از . پل دل خوشي نداشت و، اگر چھ باورنكردني است، از جنگ متنفر بودخدمت كردن زیر نظر دلریم
  پیروزیھاي متعدد،

باور كنید، اگر یك روز جنگ را ببینید، از خداي متعال خواھید خواست كھ دیگر یك ساعت «روزي گفت 
منصرف ساختن دشمن از گویا موفق شد بردادگاه تحقیقي ثابت كند كھ عھدنامة سینترا، با » .از آن را نبینید

سپس بھ ایرلند بازگشت . مقاومت بیشتر، موجب نجات جان ھزاران سرباز انگلیسي و متفقین آنھا شده است
  .و در انتظار موفقیت بھتري نشست تا بھ كشور خود خدمت كند

IV – ١٨١٢- ١٨٠٨: جنگ سوم شبھ جزیره  
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كوشید تا محبوبیتي بیش از آنچھ از  ي ميو. ژوزف بوناپارت پادشاه اسپانیا گرفتاریھاي متعددي داشت
این عده خواھان ضبط و مصادرة دارایي كلیساي متمول . اي قلیل از لیبرالھا داشت بھ دست آورد لحاظ عده

دانست كھ ھر حركتي علیھ روحانیان موجب تشدید  بودند، ولي ژوزف كھ بھ خدانشناسي شھرت داشت مي
آن عده از سربازان اسپانیایي كھ از ناپلئون شكست . اھد شدمقاومت مردم در برابر حكومت خارجي خو

جنگ . انضباط ولي پرشور و ھیجان درآمده بودند خورده بودند بھ صورت واحدھایي پراكنده و بي
قواي . یافت پارتیزاني كشاورزان علیھ غاصبان، ھمھ سالھ بین موقع بذرافشاني و ھنگام درو، ادامھ مي

شد كھ بھ قسمتھاي مختلف تحت فرمان سرداران حسود تقسیم شود و در نبردھاي  فرانسھ در اسپانیا مجبور
پرھرج و مرجي شركت جوید كھ مانع از كوششھاي ناپلئون در جھت ھماھنگ كردن آنھا از پاریس 

اگر دولت اسپانیا مرده باشد، جامعة اسپانیا ھنوز پر از «كارل ماركس گفتھ بود كھ ناپلئون فھمید كھ . شد مي
جا  جا و در ھمھ  مركز مقاومت اسپانیا در ھیچ… . ات، و ھر قسمت آن سرشار از قدرت مقاومت استحی
اشراف اسپانیا بھ انقالبیون پیوستند و   پس از اضمحالل یك ارتش عمدة فرانسھ در بایلن، قسمت عمدة» .بود

ن بھ شورش موجب شد كمك فعاالنة روحانیا. مخالفت مردم را با خود بھ طرف مھاجمان معطوف داشتند
كھ نھضت از عقاید آزادیخواھانھ منحرف شود؛ و عجیبتر آنكھ پیروزي جنگ آزادیبخش باعث تقویت 

این حكومتھا . بعضي عناصر آزادیخواه در حكومتھاي ایالتي باقي ماندند. كلیسا و دستگاه تفتیش افكار شد
جزیرة  شبھ. ھیة قانون اساسي جدیدي بودنمایندگاني بھ كورتس در كادیث اعزام داشتند؛ كورتس مشغول ت

سوخت، در حالي كھ ژوزف آرزوي تصرف ناپل را داشت؛ ناپلئون  ایبري در تب شورش و امید و تقوا مي
كرد كھ بار دیگر از  كھ مردي كامًال مترقي بود خود را آماده مي –ولینگتن  –جنگید، و ولزلي  با اتریش مي

  .برد، كمك كند یي كھ گویي ھنوز در قرون وسطي بھ سر ميانگلیس بیاید و بھ احیاي اسپانیا

بھ دولت بریتانیا توصیھ كرده بود ) ١٨٠٩ژانویة  ١۶(سرجان مور، پیش از آنكھ در الكورونیا وفات یابد 
  كھ 

تواند وسایل نقلیھ،  فرانسویان دیر یا زود پرتغال را خراجگزار فرانسھ خواھند ساخت؛ و انگلیس چگونھ مي
فرانسوي در اسپانیا تھیھ كند؟ اما سر   سرباز كار آزمودة ١٠٠,٠٠٠اد كافي نفرات براي مقابلھ با و بھ تعد

آرثر ولزلي كھ در ایرلند قرار و آرام نداشت بھ وزیر جنگ گفت اگر بتنھایي فرماندھي بیست تا سي ھزار 
پرتغال را از تجاوز ھر ارتش سرباز بریتانیایي و قواي بومي را بھ عھده داشتھ باشد، تعھد خواھد كرد كھ 

 ٢٢و ولزلي در  دولت بریتانیا حرف او را پذیرفت،. نفر نباشد حفظ كند ١٠٠,٠٠٠فرانسوي كھ بیش از 
اراذل «: وي بعدھا این عده را چنین توصیف كرد. تبعة بریتانیا وارد لیسبون شد ٢۵,٠٠٠با  ١٨٠٩آوریل 

؛ ولي »شوند كنند، و فقط با شالق رام مي منویسي ميناس، مشتي بیشرف، جمعي كھ فقط براي میگساري نا
  . جنگیدند گرفتند كھ باید بكشند یا كشتھ شوند، با حرارت مي ھنگامي كھ در برابر این انتخاب قرار مي

سرباز فرانسوي را از طریق ساحل بھ پورتو  ٢٣,٠٠٠مارشال سولت، كھ انتظار ورود آنھا را داشت، 
. ھا بیشتر آشنایي داشتند تا با تاالرھاي پذیرایي اي بودند كھ با میخانھ فراد بیچارهاین عده بدون شك ا. فرستاد

  در این ضمن، از طرف غرب یك سپاه دیگر فرانسوي بھ رھبري مارشال كلودویكتور در طول رودخانة
آنكھ  ولزلي، كھ جنگھاي ناپلئون را بدقت بررسي كرده بود، تصمیم گرفت كھ، قبل از. آمد تاگوس پیش مي

آن دو مارشال قواي خود را متحد كنند و بھ لیسبون كھ در دست انگلیسیھا بود حملھ برند، بھ قواي سولت 
سرباز پرتغالي را كھ تحت فرمان ویلیام كار  ١۵,٠٠٠سرباز خود در حدود  ٢۵,٠٠٠آنگاه بھ . بتازد

دورو در   اي در كنار رودخانة  ھقرار داشتند بیفزود، و آنھا را بھ نقط) وایكاونت برسفرد بعدي(برسفرد 
از آن رودخانھ گذشت و از پشت بھ قواي سولت كھ انتظار  ١٨٠٩مھ  ١٢در . مقابل پورتو رھبري كرد

 ۶,٠٠٠چنین حركتي را نداشت حملھ برد، و فرانسویان را منھزم و مجبور بھ عقبنشیني كرد؛ فرانسویان 
لزلي بھ تعقیب آنھا نپرداخت، زیرا مجبور بود براي و. خود را از دست دادند  سرباز و جملگي توپخانة

متوقف ساختن ویكتور بھ جنوب بشتابد، ولي ویكتور كھ از شكست سولت آگاه شده بود، بھ تاالورا 
در مقابل . نفر رسید ۴۶,٠٠٠بازگشت، و در آنجا كمكھایي از ژوزف دریافت داشت تا تعداد سربازانش بھ 

دو گروه متخاصم در تاالورا . اسپانیایي تحت فرمان داشت ٣۶,٠٠٠یایي و بریتان ٢٣,٠٠٠این عده، ولزلي 
با یكدیگر مواجھ شدند؛ ولي سربازان اسپانیایي كھ از جنگ خستھ شده بودند از  ١٨٠٩ژوئیھ  ٢٨در 
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با وجود این، ولزلي حمالت مكرر فرانسویان را دفع كرد تا آنكھ ویكتور با كشتھ شدن . معركھ گریختند
كشتھ دادند، ولي از معركھ  ۵,٠٠٠بریتانیاییھا . باز و از دست دادن ھفده توپ عقبنشیني كردسر ٧,٠٠٠

  .ولزلي را تصدیق كرد و او را ملقب بھ وایكاونت ولینگتن ساخت  دولت بریتانیا رھبري دلیرانة. نگریختند

روزي ناپلئون در پی. شد با وجود این، در وزارت جنگ انگلستان از او حمایت و طرفداري چنداني نمي
بھ وفاداري اتریش در مورد ) ١٨١٠مارس (و ازدواج او با دختر امپراطور اتریش ) ١٨٠٩(واگرام 

  روسیھ ھنوز . انگلیس خاتمھ داده بود

مارشال آندره ماسنا قصد داشت . خدمت بودند  سرباز فرانسوي در اسپانیا آمادة ١٣٨,٠٠٠و، عالوه بر آن 
دولت بریتانیا بھ ولینگتن خبر داد كھ اگر . یا بھ فتح قطعي پرتغال بپردازدسرباز از اسپان ۶۵,٠٠٠با 

  .فرانسویان دوباره بھ اسپانیا حملھ برند، وي مجاز خواھد بود كھ با قواي خود بھ انگلیس عقبنشیني كند

دار  عقبنشیني ھرقدر ھم مجاز بود سابقة او را خدشھ. مشي ولینگتن بود اي بحراني در خط این خود لحظھ
از . اي بھ شكستھایش بدھد رفت، جلوه اي در آینده، كھ انتظار آن نیز نمي كرد، مگر آنكھ پیروزي عمده مي

در این . مشي و زندگي خود را بار دیگر بھ دست حوادث بسپارد این رو تصمیم گرفت كھ سربازان و خط
س ودراس استحكاماتي تا كنار تاگوس و از طریق تور  ضمن، بھ سربازان خود دستور داد كھ از رودخانة

  .، بسازند)در شمال پایگاه او در لیسبون(دریا، بھ طول چھل كیلومتر 

سرباز وارد پرتغال  ۶٠,٠٠٠پرتغالي سیوداد رودریگو آغاز كرد، و سپس با   ماسنا نبرد را با تسخیر قلعة
شمال (در بوساكو ) غاليیعني بریتانیایي، اسپانیایي، و پرت(سرباز متفقین  ۵٢,٠٠٠ولینگتن با . شد

كشتھ و زخمي داد؛ تعداد تلفات  ١,٢۵٠و در این جنگ ) ١٨١٠سپتامبر  ٢٧(با او مواجھ شد ) كویمبرا
تواند مانند ماسنا بھ قواي  كرد كھ نمي با وجود این، ولینگتن، چون احساس مي. نفر بود ۴,۶٠٠ماسنا 

  یني كرد، و دستور داد، ضمن عقبنشیني،امدادي متكي باشد، بھ طرف استحكامات تورس ودراس عقبنش
، ماسنا ١٨١١مارس  ۵در . مواد غذایي را بسوزانند، و در انتظار گرسنگي و نابودي سپاه ماسنا باقي ماند

  .خود را بھ اسپانیا باز گرداند و فرماندھي را بھ دست اوگوست مارمون سپرد  قواي گرسنة

آنگاه، ابتكار عمل را بھ . را بھ استراحت و تمرین بپردازندولینگتن دستور داد تا نفراتش سراسر زمستان 
سرباز مارمون در حوالي ساالمانكا حملھ  ۴٨,٠٠٠سرباز بھ  ۵٠,٠٠٠دست گرفت، بھ اسپانیا تاخت، و با 

نفر  ۴,٧٠٠نفر، و از آن متفقین  ١۴,٠٠٠در این عملیات تعداد تلفات فرانسویان ). ١٨١٢ژوئیھ  ٢٢(برد 
سرباز از مادرید بھ منظور  ١۵,٠٠٠ژوئیھ ژوزف پادشاه اسپانیا با  ٢١در . قبنشیني كردمارمون ع  بود؛

چون جرئت . ضمن راه، از شكست مارمون استحضار یافت  كمك رساندن بھ مارمون خارج شد؛ و،
قواي فرانسویان، تحت رھبري   بازگشت بھ پایتخت را نداشت، قواي خود را بھ والنسیا برد تا بھ عمدة

بشتاب ولي بھ صورتي » فرانسھ زده«نفر  ١٠,٠٠٠درباریان و كارمندان او با . شال سوشھ، بپیونددمار
اوت ولینگتن وارد مادرید شد و مورد استقبال پرشور جمعیتي  ١٢در . نامنظم بھ دنبال او حركت كردند

تن بھ دوستي چنین ولینگ. قرار گرفت كھ از زیبایي فرانسوي و قانون اساسي ناپلئون مصون مانده بودند
خدا كند كھ بخت مساعدم ادامھ داشتھ باشد، و . اند در میان مردمي ھستم كھ از شادي دیوانھ شده«: نوشت

  ».من بتوانم ابزار تھیة استقالل آنھا باشم

سرباز بھ مقابلة  ٩٠,٠٠٠ساماني بخشید، و ولینگتن در آنجا بھ محاصرة او پرداخت، ژوزف از والنسیا با 
 ۶,٠٠٠تافت، و ولینگتن بھ پشت ساالمانكا عقبنشیني كرد، بھ سیوداد رودریگو رفت، و ضمن راه متفقین ش

در . ژوزف در برابر نارضایي مخوف عوام و شادي طبقة متوسط دوباره وارد مادرید شد. نفر تلفات داد
یجة قمار او را براي یك لرزید، و اسپانیا مانند بقیة اروپا، انتظار نت این ضمن ناپلئون در مسكو از سرما مي

  .كشید قاره مي
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V – نتایج  

از لحاظ جغرافیایي، مھمترین . جزیره، نتایجي چند بھ دست آمده بود حتي در این آتش بس موقت جنگ شبھ
نتیجھ این بود كھ مستعمرات اسپانیا و پرتغال در امریكاي جنوبي خود را از كشور اصلي ضعیف شده رھا 

م داشتند؛ و سراسر اسپانیا در جنوب رود تاگوس از وجود سربازان فرانسوي ساختھ، خود را مستقل اعال
و احتماًال  –تواند پرتغال را بگیرد از لحاظ نظامي، ولینگتن ثابت كرده بود كھ فرانسھ نمي. پاك شده بود

ز دست راین را ا  متصرفات خود واقع در شرق رودخانة  مگر آنكھ ھمة –تواند اسپانیا را نگاه دارد  نمي
موفقیتي براي كشاورزان و  –اگرچھ توأم با ھرج و مرج بود  –از لحاظ اجتماعي، مقاومت عوام . بدھد

ھركدام   از لحاظ سیاسي، مجالس ایالتي قسمتي از اختیارات محلي را بھ دست آورده،. كلیسا كسب كرده بود
است خود را در بعضي از آنھا ارتش خود را تشكیل داده، سكة مخصوص خود را ضرب كرده، و سی

مھمتر از ھمھ . اي بستھ بودند صلح جداگانھ  موارد تعیین كردند؛ و حتي، در مواردي، با بریتانیا عھدنامة
آنكھ مجالس ایالتي نمایندگاني بھ كورتس اعزام داشتھ بھ آنھا دستور داده بودند كھ قانون اساسي جدیدي 

  .براي اسپانیاي جدید تدوین كند

، در ایسال د لئون تشكیل جلسھ ١٨١٠كھ از برابر قواي فرانسھ گریختھ بود، نخست، در  این مجلس عالي
، قانون ١٨١٢مارس  ١٩داده بود؛ ھنگامي كھ فرانسویان عقبنشیني كردند، بھ كادیث رفت؛ و در آنجا، در 

ا ایماني بودند، در از آنجا كھ بیشتر نمایندگان كاتولیكھاي ب. اساسي آزادیخواھانة پرافتخاري را اعالم داشت
. مذھب ملت اسپانیا كاتولیك، حواري، و رومي یعني تنھا مذھب واقعي است»  :چنین ذكر شده بود ١٢  مادة

؛ با وجود »ملت آن را با قوانین عاقالنھ و صحیح حفظ خواھد كرد، و جلو ھر مذھب دیگر را خواھد گرفت
كورتس تقریبًا در . داد جوامع مذھبي را محدود كرداین، قانون اساسي دادگاه تفتیش افكار را ملغي، و تع

) آزادیخواه(بیشتر آنھا خود را لیبرال . نمایندة طبقة متوسط را پذیرفت ١٨۴موارد دیگر رھبري   ھمة
تحت . و این نخستین استعمال شناختھ شدة این اصطالح بھ عنوان یك شاخص سیاسي است –نامیدند  مي

  .كرد فرانسھ انقالبي برابري مي ١٧٩١تنظیم شد كھ با قانون اساسي  ١٨١٢رھبري آنھا، قانون اساسي 

  قانون اساسي مزبور رژیم اسپانیا را سلطنتي اعالم داشت، و فردیناند ھفتم غایب را بھ عنوان 

بلكھ از آن ملت، از طریق نمایندگان   پادشاه قانوني بھ رسمیت شناخت؛ اما قدرت در دست پادشاه نبود،
ھا  خواه باشد، و از قوانین اطاعت كند؛ انعقاد عھدنامھ   قرار شد پادشاه فرمانروایي مشروطھ. منتخب آن بود

بایستي  ھر دو سال یك بار مي. بایستي یك مجلس باشد، خواھد بود فقط در رابطھ با كورتس ملي، كھ مي
. اي، و ایالتي طقھبخشي، من: اي تشكیل یابد كورتس جدیدي با آراي مردان، و از طریق انتخابات مرحلھ

بایستي در برابر قانون  بایستي در سراسر اسپانیا بھ صورت یكنواخت درآید؛ ھمة شھروندان مي قوانین مي
قانون اساسي خواھان . یكسان باشند؛ قوة قضائیھ مستقل، و ھم از كورتس و ھم از پادشاه مجزا خواھد بود

بایستي، جز در موارد مسائل  مطبوعات مي. دي شدلغو شكنجھ، بردگي، دادگاھھاي فئودالي، و حقوق خاون
  .بایستي میان مستمندان توزیع شود اي مي زمینھاي غیر مزروعي ناحیھ. مذھبي، آزاد باشند

فصل قانون اساسي  –گرفت  كھ سنتھاي مذھبي اسپانیا را در بر مي –این قانون اساسي در آن شرایط 
  بیست و ششم 

  

  ایتالیا و فاتحانش 
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١٨١٣- ١٧٨٩  

I – ١٧٨٩ایتالیا در   نقشة  

ھاي  این كشور، كھ بھ مناطق و لھجھ. داد بلكھ صرفًا یك آوردگاه بود در این دوره ایتالیا ملتي را تشكیل نمي
توانست بھ صورت نیروي واحدي علیھ حملة  اي بودن نمي جداگانھ و رقیب تقسیم شده بود، بھ سبب منطقھ

در آن  –ل بیش از حد از آفتاب و زمین حاصلخیز و پرآب برخوردار بود شمال ناپ. خارجي مقاومت كند
تا مردم بتوانند بھ كرات سالح بردوش  –شد  جریانھایي ثمربخش از كوھھاي آلپ یا آپنن سرازیر مي

  .آمد مداخلھ كنند بگیرند و در اختالفي كھ میان مالیاتگیران داخلي و خارجي پیش مي

تحت استیال یا نفوذ سلسلة ھاپسبورگ اتریش در ) ١٧١٣(قسمت اعظم ایتالیا در نتیجة پیمان صلح اوترشت 
آمده بود، و بر طبق آن میالن، مانتوا، ناپل، ساردني و سایر توابع آن بھ امپراطور شارل ششم تعلق 

پادشاھان ساردني قرار  جزیرة ایتالیا، ساووا و پیمونتھ تحت تسلط گرفت، در گوشة شمال غربي شبھ مي
بھ وسیلة جنگجوي   - ناپل و پالرمو   - با پایتختھایش » مملكت پادشاھي سیسیلھاي دوگانھ« ١٧٣۴در . داشت

قابل و فرمانروایي كھ بعدًا بھ عنوان كارلوس سوم اسپانیا مشھور شد از خانوادة ھاپسبورگ بھ بوربونھا 
فردیناند . رو ناپل خود را بھ فرزندش فردیناند چھارم واگذاشتوي پیش از رفتن بھ اسپانیا قلم. انتقال یافت

با مھیندوشس ماریا كارولینا ازدواج كرد؛ تسلط این زن بر روحیة شوھرش، سراسر كشور پادشاھي ناپل 
، فرزندانش )١٧٨٠(ھنگامي كھ امپراطریس ماریا ترزیا درگذشت . را تحت نفوذ اتریش درآورد

كردند؛ دخترانش بھ ترتیب ھمسران فرمانروایان ناپل و پارما  دنا حكمروایي ميبرلومباردیا، توسكانا، ومو
تنھا مناطق مستقل ایتالیا عبارت . الحمایة اتریش درآمدند شدند؛ وساووا، پیمونتھ، وساردني بھ صورت تحت

  بدین ترتیب، ایتالیا میان ھاپسبورگھاي . بودند از ونیز، لوكا، سان مارینو و جنووا

ھاي رقیبي كھ این امالك را از دو طرف احاطھ كره بودند؛ و نیز  ماند، زیرا رقابت متقابل سلسلھ پاپ باقي
توانست بھ تنھایي ایتالیا را بھ صورت سرزمیني واحد در آورد، جلو آنھا را سد  تورع كاتولیكي، كھ مي

  .كرد مي

اردیا از مالكان فئودال و كلیسایي در لومب. حكومت اتریشیھا در شمال ایتالیا در شرایط آن عصر عالي بود
اي كاھش یافتھ بود؛ حدود صد صومعھ بستھ  شد، و امتیازات آنھا بھ طور قابل مالحظھ مالیات گرفتھ مي

شد، تحت تشویق و اقدامات پیگیر چزاره  شده بود، و عواید آنھا مصروف تعلیم و تربیت یا امور خیریھ مي
؛ شكنجھ از میان رفت؛ و در زندانھا روشي )١٧۶۴(اصالح شد بكاریا اصول محاكمات و قوانین جزایي 

مھیندوك لئوپولد بھ سرزمین سابق مدیچیھا  ١٧٩٠و  ١٧۶۵در توسكانا، بین سالھاي . ترمعمول شد انساني
فلورانس پایتخت او در سراسر تموجات قدرت عقاید بھ . را اعطا كرد» احتماًال بھترین حكومت اروپا«

  . ماند صورت مھد تمدن باقي

ظاھرًا بھ عنوان یك دولت مستقل بھ پایان كار خود ) ١٧٨٩(ونیز ثروتمند و فاسد و زیبا در این ھنگام 
متصرفات شرقي آن از مدتھا پیش بھ دست تركان عثماني افتاده بود، ولي سلطة آن ھنوز از . شد نزدیك مي

اي اشرافي و  ًا جمھوري بود عمًال جامعھگرچھ رژیم آن رسم. آلپ تا پادوا، و از تریست تابرشا برقرار بود
و نیز بھترین جاسوسان جھان عیسویت . كرد بستھ بود، و حكومتي بیعالقھ، ظالم و بیكفایت آن را اداره مي

لذات و خوشیھا بود   زمین بازي اروپا شده بود؛ كانون سرگرمي،. را در اختیار داشت، ولي فاقد ارتش بود
از آنجا كھ ونیز میان اتریش در شمال و . نرم كردن دشمنان بودند دار و روسپیان سرشناسش عھده

لومباردیاي اتریشي در غرب گرفتار آمده بود، كامًال معلوم بود كھ ھرگاه فرانسھ از حمایتش دست بردارد 
  .اتریش آن را بھ تصرف در خواھد آورد
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 –د از ناحیة رومانیا و توابعش پو، ایاالت پاپي با محیط پرپیچ و خم خو  در جنوب توسكانا و رودخانة
شد سپس، در طرف  آغاز مي –كرد  پاپ اداره مي فرارا، بولونیا، وارونا، كھ ھریك از آنھا را یك نمایندة 

آنگاه . جنوب، ناحیة ماركھ یا اراضي مجاور دریاي آدریاتیك یعني ریمني، آنكونا، و اوربینو قرار داشت
گرفت؛ نیز از ناحیة  گذشتھ در اومبریا، پروجا و سپولتورا در برميخط محیطي ایاالت پاپي از فراز آپنن 

 –ھمة این منطقة تاریخي تحت تسلط پاپھا . شد التسیو گذشتھ اورویتو و ویتربو را شامل، و بھ رم ختم مي
این  ٧٧۴بھ آنھا داد، و شارلماني ھم در  ٧۵۴كھ پین كوتاه، اولین پادشاه فرانكھا، در » عطایایي«بر طبق 

بر تسلط خود بر ) ١۵۶٣- ١۵۴۵(پاپھا پس از پیروزي قاطع در شوراي ترانت . بود –امر را تأیید كرد 
 –و این روشي بود كھ پادشاھان نسبت بھ خاوندھاي فئودال در پیش گرفتھ بودند  –اسقفھا افزوده بودند 

  .قدرت باید در یك نقطھ متمركز شود

و فسادي تدریجي شد؛ و این امر و پیشرفتھاي علمي و نیز طولي نكشید كھ دستگاه پاپي دستخوش تباھي 
  حمالت فلسفي باعث آن شد كھ كلیسا بھ نحو خطرناكي حامیان خود را در میان طبقات

   

متنفذ اروپاي غربي از دست بدھد؛ كلیسا از این پس نھ تنھا مواجھ با مخالفت فرمانروایان پروتستان بود 
یوزف دوم، امپراطور اتریش و فردیناند چھارم، پادشاه ناپل، نیز با آن  بلكھ فرمانروایان كاتولیك، مانند

حتي در ایاالت پاپي یا ممالك كلیسا اقلیتي روز افزون از شكاكان در نھاني تسلط . ورزیدند مخالفت مي
تقریبًا بھ «) ١٧۶٨(بھ قول یوزف دوم ) دربار پاپ(كوریا . كردند روحانیان را برمردم تضعیف مي

برند و  از لحاظ داخلي، ساكنانش در نھایت فقر و فاقھ بھ سر مي. آوري در آمده است ضوع خندهصورت مو
ممكن است تصور » .اعتبار است حالند؛ ضمنًا اوضاع مالي داخلي آن مغشوش، مختل و بي سخت افسرده

باشد؛ ولي كرد كھ یوزف، چون آدم مؤمني نبود، در این اظھار نظر تحت تأثیر افراد دیگر قرار گرفتھ 
اوضاع داخلي دولت پاپ در نھایت آشفتگي است؛ و بتدریج «گزارش داد كھ  ١٧٨٣سفیر كبیر ونیز در 

رود؛ و دولت ھر روز قسمتي از قدرت و اختیار خود را  شود، و رو بھ تباھي و فساد بیشتري مي بدتر مي
وده بھ ماالریا، از اغماض كلیسا رغم فقر وفاقة خود و ھواي تابستاني آل مردم رم، علي» .دھد از دست مي

بردند و زندگي خود را قابل تحمل  در مورد عشقبازیھاي مداوم و جشنھاي كارناوال استفادة كامل مي
  . پرداختند ساختند، و خود روحانیان نیز گاه گاه زیر آفتاب ایتالیا بھ استراحت مي مي

  ،)١٧٩٩-١٧٧۵پاپ (پیوس ششم . بودندھر دو پاپ این دورة بحراني افرادي پرھیزگار و شرافتمند 
رغم سفر دشوارش بھ وین، نتوانست یوزف دوم امپراطور اتریش را مجبور بھ اطاعت از خود كند؛ و  علي

نیز ھمة معلومات و مھرباني و بزرگواري او مانع از آن نشد كھ آوینیون را بھ فرانسھ بدھد و بھ صورت 
نھایت سعي خود را در باز گرداندن ) ١٨٢٣-١٨٠٠پاپ (ھفتم پیوس . زنداني ھیئت مدیره در حبس بمیرد

آیین كاتولیك بھ فرانسھ بھ جا آورد، مدتي طوالني بھ فرمان ناپلئون در زندان بھ سر برد، و عمرش آنقدر 
  ).١٨١۴(طول كشید كھ در كمال خضوع از سقوط امپراطور اظھار مسرت و شادي كند 

انیایي بر اثر پیشرفت و ترقي گائتا، كاپوا، كازرتا، ناپل، كاپري و در جنوب ایاالت پاپي، بوربونھاي اسپ
شھرھایي مانند پسكارا، آكویال، . شد ولي ترقي ایتالیا بھ ھمین جا محدود مي. شدند سورنتو ثروتمند مي

امپراطور امپراطوري (فودجا، باري، بریندیزي، تارانتو، و كروتونا گرچھ یاد میلو، قیصر، فردریك دوم 
سوختند؛ بر اثر  داشتند، در آفتاب گرم مي ، حتي فیثاغورس را گرامي مي)»اعجوبة جھان«س روم، مقد

سپس تحصیلداران . یافتند شدند؛ و تنھا از ایماني كھ داشتند تسلي خاطر مي پرداخت مالیات، غارت مي
؛ و در آنجا )خاروبدیساز سكوال بھ (رفتند  گذشتند و بھ مسینا در سیسیل مي مالیاتي از ردجو كاالبریا مي

  واندالھا، نیز شھرھا براي ارج گذاشتن بھ فقر و فاقة خود از فنیقیان، یونانیھا، كارتاژیھا، رومیھا،
  مسلمانان، نورمانھا، 

pymansetareh@yahoo.com



ھا،   لداران مالیاتي در پالرمو توقف كنند؛ نیازھاي پادشاھان و ملكھكردند تا اینكھ تحصی اسپانیاییھا یاد مي
چنین بود . بازرگانان عمده، راھزنان، و مقدسان را برآورند؛ و وسایل تجمل را در اختیار آنھا قرار دھند

وي بعدھا بھ صورت جوان . بھ ارث برد ١٧۵٩اي كھ فردیناند چھارم ھشت سالھ در  قلمرو بظاھر آراستھ
و الجرم، . داد شكار خوش اندامي درآمد كھ لذت و ورزش را بھ مشكالت اعمال قدرت ترجیح ميورز

  .سپرد بیشتر اوقات زمام حكومت را بھ دست ماریا كارولینا مي

وزیر و معشوق او بود گرایش سیاست ناپل را از اسپانیا بھ  ماریا تحت رھبري سرجان اكتن كھ نخست
در این ضمن، بارونھاي فئودال ھرگونھ حقوقي را . انگلیس معطوف ساختبھ  ١٧٩١اتریش متمایل، و در 

از كشاورزان فرسوده بھ عنف گرفتند؛ فساد در دربار و ادارات و دستگاه قضایي حكمفرما بود؛ مالیات 
آورد؛ ساكنان شھر بر اثر فقر وفاقھ بھ وحشیگري  سنگین بود، و بیشتر بردوش طبقات پایین فشار مي

اي روحاني و مخالف  ھ ھرج و مرج و جنایت خوگرفتھ بودند؛ با تعداد زیادي پلیس و عدهگراییده و ب
دریك نمازخانة كلیسا، از بقایاي قدیس (روشنفكري كھ در عوامفریبي و نمایش دادن معجزات تبحر داشتند 

ناھان بدني بھ طور معمول، كلیسا در مورد گ. گرفتند ، جلو آنھا را مي)چكید جانواریوس ھرسالھ خون مي
شد؛ و در روزھاي كارناوال،  كرد؛ در ھر حال، اینھا تجمالتي بود كھ بھ مستمندان اعطا مي سختگیري نمي

  .آمد جھت بر طبیعت بشر بھ شمار مي حكم ششم از احكام عشره بھ منزلة یك تحمیل بي

. برد ر داشت حسد ميبا وجود این، ملكھ بھ كاترین دوم امپراطریس روسیھ، كھ آن ھمھ فیلسوف در اختیا
دانست،  كرد؛ و احتماًال اگر چھ خود نمي از این رو از ھنرمندان و دانشمندان و اصحاب عقل حمایت مي

بسیاري از این . داشت» بیش از سایر شھرھاي ایتالیا مرد و زن درس خوانده و داراي افكار جدید«ناپل 
رسید مبني بر آنكھ مردم سر بھ  ھ از پاریس ميكردند ك مردان با امیدواري و سكوت اخباري را دنبال مي

  .اند شورش برداشتھ و قلعة باستیل را بھ تصرف در آورده

II – ایتالیا و انقالب كبیر فرانسھ  

اي از آزادیخواھان مؤثر و با نفوذ كھ در اطراف پراكنده شده بودند، طبقات تحصیل كردة ایتالیا را  عده
بكاریا و پاریني در میالن؛ تانوتچي، جانووسي، : سھ آماده كرده بودندبراي بعضي تغییرات اساسي در فران

این عده، قبًال، با نثر و نظم و قانون و فلسفھ طرحھاي . و فیالنجیري در ناپل؛ كاراتچولو در سیسیل
اقدامات و عملیاتي را آماده كرده بودند كھ در این زمان بھ وسیلة مجلس ملي فرانسھ بھ صورت قانون 

در توسكانا، مھیندوك لئوپولد شخصًا انقالب كبیر را بھ . شد و ظاھرًا مبتني بر حق و اعتدال بود وضع مي
  مفھوم قول اصالحات گرانبھا و مطلوب

  .كرد در كشورھاي اروپایي تلقي مي

، )١٧٩۶(ھنگامي كھ ناپلئون بھ عنوان فرزند و سردار انقالب مانند باد سركش غرب بھ ایتالیا ھجوم برد 
كرھاي ساردني و اتریش را از پیمونتھ و لومباردیا بیرون راند، تقریبًا ھمة جمعیت آن حدود از او بھ و لش

تا . كند عنوان مردي ایتالیایي استقبال كردند كھ قواي فرانسوي را جھت آزاد ساختن ایتالیا رھبري مي
نشینھاي  یاالت و شاھزادهجنووا و ورونا، وي توانست كار ا  رغم شورشھاي محلي در پاویا، مدتي، علي

از این . قید و شرطي بھ دست آورده است ایتالیایي را طوري تمام كند كھ گویي آنھا را بھ عنوان ھدایاي بي
، میالن، مودنا، ردجو امیلیا، بولونیا، و قسمتي از سویس را بھ ھم پیوست و ١٧٩٧رو در ژوئیھ و اوت 

مھوري سیزالپین نام نھاد، و قانون اساسیي شبیھ قانون اي درآورد، آن را ج آنھا را بھ صورت مجموعھ
  .اساسي فرانسة انقالبي براي آن پرداخت

رھبران . لیبرالیسم او در اوایل حكومتش در شمال ایتالیا تا مدتي رؤیاھاي آزادي را در محل آرام ساخت
اي  دیق كردند كھ در قارهبومي، كھ با مقام و دریافت مقرري در مقابل كار كم نرم و تسلیم شده بودند، تص
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كھ میان گرگان تقسیم شده است یكي از گرگان باید بھ عنوان حامي پذیرفتھ شود؛ و چھ بھتر كھ گرگي باشد 
كھ بھ زبان ایتالیایي بھ طور عالي حرف بزند و وضع مالیات و حملھ بھ آثار ھنري را با قوانین 

الب كبیر علیھ كلیساي كاتولیك در فرانسھ این ھمدردي اما قانونگذاري پیشرفتة انق. روشنفكرانھ تسھیل كند
ایتالیاییھا را دگرگون ساخت؛ در نظر عوام ایتالیا، مذھب گرانبھاتر از یك آزادي سیاسي بود كھ بھ استناد 

  .آن، كشیشان تحت تعقیب قرار گیرند و از آن بوي قتل عامھاي سپتامبر بھ مشام برسد

جماعتي قرار گرفت، و چنان بشدت   مایندة سیاسي فرانسھ مورد حملة، یك ن١٧٩٢ژانویة  ١٣در رم، در 
این واقعھ بحران جدیدي براي پاپ پیوس ششم، كھ قبًال از صدور فرمان . كتك خورد كھ روز بعد درگذشت

وي اینك خود را با . یوزف دوم، امپراطور اتریش، لطمھ خورده بود بھ وجود آورد) ١٧٨١(آزادي مذھبي 
مواجھ ) ١٧٩٠ژوئیة  ١٢(ل كلیساي فرانسھ توسط انقالبیان، و قانون اساسي مدني روحانیان مصادرة اموا

العاده قائل بود،  پیوس كھ اعتقادات دیني بسیار محكم و اصیلي داشت و براي سنن احترامي فوق. دید مي
كوشیدند  بودند و ميانقالب كبیر را تقبیح كرد و بھ حمایت از پادشاھاني برخاست كھ بھ مبارزه طلبیده شده 

، بر اثر پیروزیھا و تھدیدات )١٧٩٧فوریة  ١٩(در عھدنامة تالنتینو . انقالب مزبور را از بین ببرند
 –رفت، بھ فرانسھ بدھد، و كشور  ناپلئون، مجبور شد كھ آوینیون و ونسن را كھ از ایاالت پاپي بھ شمار مي

  . ید التأسیس سیزالپین واگذار كندشھرھاي فرارا، بولونیا، و راونا را بھ جمھوري جد

ژنرال لویي . ، جماعتي از مردم رم ژنرال فرانسوي لئونار دوفو را بھ قتل رساندند١٧٩٧در دسامبر 
بھ فرماندھي سپاه ایتالیا منصوب شده بود، از این ) كھ در آن وقت در مصر بود(برتیھ، كھ بھ جاي ناپلئون 

  فرصت استفاده كرد و 

پاپ پیوس ششم اعتراض كرد؛ دستگیر شد؛ ابتدا بھ سینا، و سپس بھ فلورانس، و . ا داشتنفوذ فرانسھ برپ
). ١٧٩٩اوت  ٢٩(سرانجام بھ واالنس در فرانسھ برده شد؛ و بھ عنوان زنداني ھیئت مدیره درگذشت 

  .پرسیدند كھ آیا دستگاه پاپي بھ پایان رسیده است ناظران بیخبر از تاریخ از خود مي

سپاه جدیدي را كھ توسط : فرصتي سھ گانھ در اختیار فردیناند چھارم پادشاه ناپل قرار داداین وضع 
سرجان اكتن برایش تشكیل شده بود بیازماید؛ ثابت كند كھ فرزند وفادار كلیساست؛ و بخشي از اراضي پاپ 

یفتة اما ھمیلتون بود، دریاساالر نلسن كھ در آن ھنگام در ناپل مانده و ش. را بھ عنوان پاداش دریافت دارد
پادشاه فرماندھي سپاه خود را بھ سردار . موافقت كرد كھ با پیاده كردن قوایي در لیوورنو بھ كمك او بشتابد

افواج فرانسوي كھ در آنجا ). ١٧٩٨نوامبر  ٢٩(اتریشي كارل ماك داد، و با آن رم را بھ آساني فتح كرد 
  .الجرم، بزودي آن شھر را تخلیھ كردند  آیند، مام سپاه ناپل بر نميت  باقي مانده بودند دریافتند كھ از عھدة

كردند، نیروھاي فردیناند از آثار  ضمن آنكھ كاردینالھاي مناطق مختلف پاپ جدیدي در ونیز انتخاب مي
اتین شامپیونھ از  –در این ھنگام، سرداري برجستھ بھ نام ژان . شدند ھنري و زیبارویان رم محظوظ مي

؛ )١٧٩٨دسامبر  ١۵(اقوایي تازه نفس سر رسید؛ بر سپاه متالشي ماك در چیویتاكاستالنا فایق شد شمال ب
آنان را تا ناپل تعقیب كرد؛ شھر را بھ تصرف درآورد؛ شادي روشنفكران را برانگیخت؛ و جمھوري 

او، با  بواريلتن و اش، سرویلیام ھمی فردیناند و ملكھ). ١٧٩٩ژانویة  ٢٣(پارتنوپي را در آنجا بنیان نھاد 
  .كشتي نلسن بھ نام وانگارد بھ پالرمو گریختند

شامپیونھ و بسیاري از افرادش براي طرد اتریشیھا بھ شمال . دوام جمھوري جدید حتي بھ پنج ماه ھم نرسید
كاردینال فابریتسیو روفو با كمك سروان انگلیسي، ). ١٨٠٠(آن مصاف درگذشت  احضار شدند؛ وي در

اي براي فردیناند تشكیل داد، و ناپل را بھ یاري مردم شھر، كھ پادگان فرانسوي را  ادوارد فوت، سپاه تازه
یاساالر فرانسویان با مساعدت یك در. آوردند، دوباره تصرف كرد بھ عنوان خدانشناسان ملعون بھ شمار مي

كاردینال روفو و سروان فوت پیشنھاد . ناپلي، بھ نام فرانچسكو كاراتچولو، بھ دو قلعة آن بندر پناه بردند
فرانسویان . كردند كھ اگر فرانسویان تسلیم شوند، بھ آنھا اجازه خواھند داد كھ بدون مانع آنجا را ترك كنند

شود، نلسن و ناوگانش با پادشاه و ملتزمانش از پالرمو نیز پذیرفتند؛ ولي پیش از آنكھ این قرار داد اجرا 
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رغم اعتراض كاردینال بھ عھده گرفت و توپھاي خود را  درنگ فرماندھي را علي نلسن بي. سر رسیدند
كاراتچولو كھ قصد فرار داشت بھ اسارت . فرانسویان بدون قید و شرط تسلیم شدند. ھا كرد متوجھ قلعھ

  نظامي بر روي كشتي درآمد؛ فورًا در دادگاھي 

پادشاه و ملكھ ). ١٧٩٩ژوئن  ٢٩(دار آویختھ شد  گرفت، و از یكي از دكلھاي كشتي او بھ نام المینروا بھ
  .كھ دوباره برتخت نشستھ بودند صدھا تن از آزادیخواھان را دستگیر و رھبران آنھا را اعدام كردند

III - ١٨١٢- ١٨٠٠: ایتالیا تحت فرمان ناپلئون  

كوشید تا ملت فرانسھ را با تعریفي كھ وي از آزادي سیاسي  تا نھ ماه پس از بازگشت از مصر ميناپلئون 
بیني در جھت تصویب استبداد منور بھ  كرد آشنا سازد، و آن را با رفراندومھاي ادواري و قابل پیش مي

لھاي ایتالیا از فرانسھ از آزادي دموكراتیك خستھ شده بود، آن ھم در زماني كھ لیبرا. اجرا درآورد
پس چھ : پرسیدند از خود مي. بردند و خواھان آزادي دموكراتیك بودند برقراري مجدد تسلط اتریش رنج مي

وقت آن مرد ایتالیایي كھ فرانسوي شده بود دوباره بھ ایتالیا خواھد آمد تا اتریشیھا را بیرون براند و براي 
  كشور ایتالیا حكومتي ایتالیایي بھ وجود آورد؟

ھنگامي كھ . آن كنسول زیرك و زرنگ عجلھ نكرد، زیرا تدارك دقیق، نخستین اصل استراتژي او بود
از كوھھاي آلپ باال و پایین   :١٧٩۶  اي دست زد درخشانتر از حملة سرانجام بھ حركت درآمد، بھ حملھ

حملھ برده و آن را در رفت؛ اتریشیھا را بھ دو قسمت كرد؛ قسمت عمدة قواي آنھا را بھ عقب جبھھ كشانید؛ 
محاصره گرفت؛ و فرماندھان كھنسال آن را زنداني كرد تا آنكھ گرگ اتریشي ھمة متصرفات خود واقع 

ناپلئون دستاوردھاي خود را با فراست و زیركي ). ١٨٠١(درغرب ونیز را بھ روباه فرانسوي تسلیم كرد 
بھ جمھوري سیزالپین، در پیرامون . ردترتیب داده بود در آو ١٧٩٧بھ صورتي شبیھ تشكیالتي كھ در 

میالن، و جمھوري لیگوریا در جنووا استقاللي نسبي داد، و استانداراني ایتالیایي و تحت حمایت فرانسھ بر 
باكلیسا در جریان بود؛ ) كنكوردا(توافقھایي مذھبي . ولي بھ ایاالت پاپي ھنوز دست نزده بود. آنھا گماشت

، فردیناند چھارم فرمانرواي ١٨٠١مارس  ١٨ یده بود؛ در نتیجة انعقاد عھدنامةناپلئون دست از مسلماني كش
آمد،  از دست نلسن كاري بر نمي. ناپل موافقت كرد كھ بندرھاي ناپل را بر روي كشتیھاي انگلیس ببندد

ي كردند دست نیرومند مرد ایتالیاییھا كھ احساس مي). ١٨٠١آوریل  ٢(زیرا سرگرم حملھ بھ كپنھاگ بود 
  .ھاست، شادیھا كردند ایتالیایي در پشت این نقشھ

نماینده از  ۴۵۴، ھیئتي مركب از ١٨٠٢  در ژانویة. آنگاه این دست بھ صورت قبضة قدرت بستھ شد
جمھوري سیزالپین در لیون گرد آمدند؛ قانون اساسي جدیدي را كھ بھ وسیلة ناپلئون تنظیم شده بود 

. مبني بر انتخاب ناپلئون بھ عنوان رئیس جمھوري ایتالیاي جدید قبول كردندپذیرفتند؛ و پیشنھاد تالران را، 
  ولي براي كسي كھ خود را امپراطور فرانسھ 

، ناپلئون در میالن تاج آھنین دیرین و قابل احترام پادشاھان لومباردیا را پذیرفت و پادشاه ١٨٠۵مھ 
ایاالت ثروتمند را بر آن داشت كھ بھ   ا رواج داد؛ناپلئون را در آنج  نامة سپس قانون. ایتالیا شد) شمال(

ایاالت فقیر كمك كنند و، بدین ترتیب، فرصت و امكان تعلیم و تربیت را براي عموم یكسان ساخت؛ و قول 
پس از حركت از » .ملت ایتالیایي من كمتر از ھمة ملتھاي اروپایي مالیات بپردازند«داد كھ كاري كند تا 

السلطنھ و تضمین حسن اجراي  سر خویش، اوژن دوبو آرنھ، را بھ عنوان نایبآنجا، پسر محبوب ھم
  .مواعید خود نزد آنھا برجاي نھاد

از پیشرفت و رفاھي كلي، و حیات سیاسي ) عمدتًا لومبادریا(طي ھشت سال بعد، كشور پادشاھي جدید 
دولت ادعایي در مورد دموكراسي . دكردن ور بود كھ ایتالیاییھا مدتھا از آن بھ خوبي یاد مي نیرومندي بھره

الناس نداشت كھ بتوانند چھ در آنجا و چھ در جاي دیگر نمایندگان و  نداشت؛ ناپلئوني اطمینان بھ عوام
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ترین و الیقترین مدیران را  در عوض، بھ اوژن توصیھ كرد كھ با تجربھ. سیاست خود را عاقالنھ برگزینند
دستگاه اداري مدبر و . با ذوق و شوق و مھارت بھ او خدمت كردند این افراد،. در پیرامون خودگرد آورد

اي ـ یعني ایجاد راه، ترعھ، پارك، خانھ، و  المنفعة گسترده با كفایتي بھ وجود آورده، و بھ انجام خدمات عام
دست زدند؛ امور مربوط بھ بھداشت، زندانھا، و قوانین كیفري را سروصورتي دادند؛ بھ با سواد  –مدرسھ 

بھ  ١٨٠۵میلیون فرانك در  ٨٢میزان مالیات از . كردن افراد پرداختند؛ و موسیقي و ھنر را تشویق كردند
رسید، ولي قسمتي از این حاكي از تورم پول جھت تھیة جنگ بود، و قسمتي دیگر  ١٨١٢میلیون در  ١۴۴

  .توزیع ثروت متمركز شده در راه رفاه عامھ

پیمونتھ را بھ  ١٨١٢در سپتامبر . رم ناپلئوني كردن ایتالیا بوددر این ضمن، امپراطور ھمچنان سرگ
، دولت جنووا را مجبور ساخت كھ جمھوري لیگوریا را بھ ١٨٠۵در ژوئن . فرانسھ ملحق كرد

دوكنشینھاي پارما، پیاچنتسا، و گواستاال را بھ تصرف  ١٨٠۵در سپتامبر . امپراطوري فرانسھ ملحق كند
پس ازآنكھ قواي اتریش را در نبرد اوسترلیتز تقریبًا از بین برد، امپراطور  ،١٨٠۵در دسامبر . درآورد

و نیز از اینكھ امپراطور، بدین . فرانسیس دوم را بر آن داشت كھ ونیز را بھ قلمرو جدید اوژن بیفزاید
كھ  العاده سپاسگزار بود، الجرم وقتي كرد فوق را جبران مي ١٧٩٧وسیلھ، قسمتي از مبادلة ننگین سال 

، ناپلئون ١٨٠٨در مھ . بھ دیدن شھر مزبور رفت، مردم در جشن و سرور افراط ورزیدند ١٨٠٧وي در 
. مھیندوكنشین توسكانا را، كھ توسط اتریشیھا بھتر از سایر نقاط اداره شده بود، بھ تصرف درآورد

در . بھ توسكانا انتقال داد اي خوب فرمانروایي كرده بود كھ ناپلئون وي را خواھرش الیزا در لوكا بھ اندازه
آمیز این زن، فلورانس مركز ادب و ھنر، و یادآور روزھاي  اینجا، تحت حكومت عاقالنھ و مسالمت

  .حكومت خانوادة مدیچي شد

رسد  بھ نظر مي. او را با قواي فرانسوي براي طرد فردیناند چھارم سركش و ملكة سختگیرش گسیل داشت
را براي ژوزف مھربان در نظر گرفتھ و بھ دشواریھایي كھ در راه انجام  كھ امپراطور دشوارترین وظایف

ژوزف مردي با فرھنگ بود، و مصاحبت . وظیفة وي وجود داشت چندان بذل توجھي بھ عمل نیاورده بود
افراد تحصیل كرده و ھمنشیني زناني را كھ تحصیلشان موجب از بین رفتن زیباییشان نشده بود دوست 

تواند با موفقیت بر كشوري  كرد كھ ژوزف با این نحوة زندگي نمي ئون بھ خوبي احساس ميناپل. داشت مي
پس چرا باید او را بھ این كار گماشت؟ دلیل آن این است كھ قلمروھاي آن جھانگشا بیش از . حكومت كند

  .داشتھ باشدتواند اعتماد  پنداشت كھ وي جز بھ خویشان نزدیك خود نمي تعداد برادرانش بود، و چنین مي

الناس  اما عوام. ژوزف بآساني مورد قبول طبقات متوسط، كھ از فئودالیسم ناراحت بودند، واقع شد
فرمانروایي او را بھ عنوان فردي غاصب و كافر نپذیرفتند، و ژوزف براي درھم شكستن مقاومت آنان 

انك دولتي را بھ سیسیل انتقال ھاي موجود در ب ملكھ ھمة سرمایھ. مجبور شد دست بھ اقدامات شدیدي بزند
داده بود؛ یك كشتي انگلیسي بندر را محاصره كرده و جلو تجارت دریایي را گرفتھ بود؛ و قواي فرانسوي، 

داشت، بھ طور خطرناكي متمرد شده  كھ گرچھ بھ پیروزي دست یافتھ بود، چون مواجب كافي دریافت نمي
ناپلئون بھ او . تم پولي قابل اعتماد و اعتبار استمداد كردژوزف از بردار خود براي استقرار یك سیس. بود

ژوزف از بانكداران ھلندي وام گرفت، و بر . دستور داد كھ از مردم ناپل بھ سبب آزاد شدن پول بگیرد
سپس پیر لویي رودرر را كھ از اقتصاددانان . عواید اشراف و عوام و روحاني و غیرروحاني مالیات بست

د از پاریس خواست تا امور مالي را بھ عھده بگیرد؛ بدین ترتیب، پس از مدت كوتاھي، محبوب ناپلئون بو
سایر مدیران با تجربھ در ھریك از بخشھاي كشور دبستاني مجاني، و در . دارایي دولت سروساماني یافت

و طبقة ملوك الطوایفي ملغي شد؛ اراضي كلیسا ملي، و بھ كشاورزان . ھر ایالت دبیرستاني تأسیس كردند
در امور قضایي . قوانین را، براساس قانون نامة ناپلئون، ھماھنگ ساختند. متوسط روزافزون فروختند

ھایي انجام گرفت؛ در اصول محاكمات اصالحاتي بھ عمل آمد تا دادرسیھا زودتر پایان پذیرد؛ در  تصفیھ
  .زندانھا و قانون كیفري اصالحاتي بھ وجود آمد

وفقیتھایي نایل آمده و تقریبًا مقبولیت عامھ یافتھ بود، ناگھان او را براي كاري در موقعي كھ ژوزف بھ م
ناپلئون . تا بر تخت سلطنت اسپانیا جلوس كند) ١٨٠٨ژوئن  ١٠(دشوارتر و خطرناكتر احضار كردند 
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را و مو –چون برادر دیگري آماده نداشت، ژو آشم مورا را بھ جاي او بھ عنوان پادشاه ناپل منصوب كرد 
  .رفت در این موقع، از طریق ازدواج با كارولین بوناپارت، خواھر ناپلئون، از نزدیكان وي بھ شمار مي

باید . اش در جنگ بود كرد، لباسھاي پرزرق و برق و ابتكارات بیباكانھ آنچھ در مورا بیشتر جلب توجھ مي
  از 

یا سیاستمداري مآل اندیش باشد براي كشاورزان، غیر از شكیبایي، بود؛ و بیش از آنكھ دیپلماتي زیرك 
اي بھ  رویھمرفتھ شوھري بود مھربان، و بھ اندازه. وظایف قھرمانانھ و عملیات نظامي بیشتر مناسب بود

از محاصرة بري كھ مورد نظر ناپلئون . پنداشت برادرزن متكبر خود وفادار بود كھ وي او را دیوانھ مي
با وجود . اصره، زندگي اقتصادي ناپل را مختل خواھد ساختگفت كھ این مح بود، شكایت داشت، و مي

این، شاید بھ سبب عدم شكیبایي، وي بھ اتفاق دستیاران خویش كارھاي زیادي ظرف سلطنت چھارسالة 
این عده سیستم اخذ مالیات را اصالح كردند؛ بانكي ملي بھ وجود آوردند؛ قرضھاي ملي را . خود انجام داد

؛ عوارض تجارت داخلي را ملغي ساختند؛ و بھ انجام )طریق فروش امالك كلیسابیشتر از (پرداختند 
رویھمرفتھ، اقدامات ژوزف و مورا، . المنفعة اساسي پرداختند و كمكھاي مالي بھ عمل آوردند كارھاي عام

 كھ كمتر از ھشت سال بھ طول انجامید، حیات سیاسي و اقتصادي و اجتماعي ناپل را بھ صورتي تغییر داد
اصالحات فرانسویان را   ، تقریبًا ھمة١٨١۵كھ فردیناند چھارم، پس از بازیافتن تاج و تخت خود در 

  . پذیرفت

از لحاظ ژوآشم، مھمتر از این اقدامات تشكیل ارتشي بود مركب از شصت ھزار سرباز، كھ خود آن را بھ 
متحد كند و خود او نخستین پادشاه این وجود آورده و تربیت كرده بود؛ و امیدوار بود كھ با آن ایتالیا را 

او را فراخواندند تا بھ بردار  ١٨١٢ولي آن رؤیا و آن آفتاب درخشان ایتالیا چندان نپایید كھ در . كشور شود
  .زن خود براي فتح روسیھ بپیوندد

IV – امپراطور و پاپ  

ل در جنوب، قدمھاي مھمي كرد كھ با تشكیل جمھوري سیزالپین در شمال و سلطنت ناپ ناپلئون احساس مي
اما اتریشیھا، طي غیبت او در . در راه تبدیل ایتالیا از یك اصطالح جغرافیایي بھ یك ملت برداشتھ است

مصر، جمھوري رومي را كھ تنھا یك سال قبل بھ وسیلة فرانسویان تأسیس شده بود از بین برده بودند؛ پاپ 
مجمعي از كاردینالھا پاپ   ،١٨٠٠مارس  ١٣تھ بود؛ و، در پایتخت تاریخي و بیشتر ایاالت خود را باز یاف

، »قدرت دنیوي«كاتولیكھا از او انتظار داشتند از   جدیدي با نام پیوس ھفتم برگزیده بودند كھ تقریبًا ھمة
  .یعني از متصرفات ارضي پاپھا، قاطعانھ دفاع كند

دانست مذاكراتي با وي در رم و پاریس انجام داد كھ منجر بھ امضاي  ناپلئون كھ پیوس را مردي منطقي مي
گرچھ روزگاري ادعا . شد؛ نیز پیوس او را در پاریس بھ عنوان امپراطور ترك كرد ١٨٠١كنكورداي 

بوده است، حقیقت امر این است كھ این امالك بھ  قسطنطینكھ ایاالت پاپي عطیة  –ادعایي فرض  –شد  مي
  بھ ستفانوس دوم ٧۵۴وسیلة پین كوتاه، شاه فرانكھا، در 

در ایاالت پاپي بھ دخالت پرداخت و خود «این عطیھ را تأیید كرد، ولي  ٧٧۴شارلماني در . اعطا شده است
حتي در قضایاي مربوط بھ   بایستي از او، اي جھان عیسویت شمرد و اعالم داشت كھ پاپ ميرا فرمانرو

وي تصمیم گرفتھ بود كھ در مقابل . ناپلئون نیز در این باب داراي عقاید مشابھي بود» .االھیات، پیروي كند
ولي . گیري كندمحاصرة فرانسھ از طرف انگلیس، بھ وسیلة محاصرة بري از ورود كاالھاي انگلیسي جلو

  بایستي بر روي تجارت ھمة كوریاي پاپ، یا دستگاه اداري پاپھا، اصرار داشت كھ بنادر ایاالت پاپي مي
گذشتھ از این، ایاالت پاپي بھ منزلة سد مقسمي میان شمال و جنوب ایتالیا بھ شمار . كشورھا باز باشد

ت ایتالیا زیر نظر شخص وي بھ صورت نیرویي در این موقع، براي ناپلئون، عالقھ بھ ایجاد وحد. رفت مي
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بر طبق » .این عمل ھدف عمده و ثابت سیاست من است«غالب درآمده بود، الجرم بھ ژوزف گفت كھ 
الجیشي در  ، كھ بندري سوق)١٧٩٧(ھمین سیاست بود كھ قواي فرانسھ آنكونا را بھ تصرف درآوردند 

نوامبر  ١٣در . دة میان شمال و جنوب ایتالیا مشرف بودشد و بر راه عم كنار دریاي آدریاتیك محسوب مي
كرد، پیوس ھفتم، كھ از دستگاه اداري  چون ناپلئون خود را آمادة مواجھھ با اتریش و روسیھ مي ١٨٠۵

ما حق داریم كھ از آن «كھ : انگیز خود را بدین نحو بر ناپلئون اقامھ كرد خود غره شده بود، ادعاي شگفت
توانیم بفھمیم كھ این امر را  آنكونا را مطالبھ كنیم؛ و اگر با امتناعي مواجھ شویم، نمي  اعلیحضرت تخلیة

ناپلئون از تعیین وقت این اتمام حجت » .چگونھ با حفظ روابط دوستانھ با سفیر آن اعلیحضرت وفق دھیم
قامة دعواي متقابلي كھ آن را در شب قبل از نبرد اوسترلیتز در وین دریافت داشتھ بود بھ خشم آمد، و با ا

ناپلئون ھمچون شارلماني » .آن مقام مقدس پادشاه رم است و من امپراطور آن«: بھ پاپ چنین پاسخ داد
  .سخن گفت؛ مانند قیصر پیش رفت؛ و اتریشیھا و روسھا را در اوسترلیتز شكست داد

رلین تقاضایي براي ناپلئون، پس از شكست دادن ارتش پروس درینا، از ب) ١٨٠۶نوامبر  ١٢(سال بعد 
» كنفدراسیون ایتالیایي«پاپ فرستاد مبني بر آنكھ انگلیسیھا را از رم بیرون براند، و ایاالت پاپي بھ 

میان كشور سلطنتي ایتالیاي او و كشور سلطنتي ناپل «تواند تحمل كند كھ  بپیوندد، زیرا عقیده داشت كھ نمي
ت جنگ بھ تصرف انگلیس درآید، و امنیت كشورھا و ھایي وجود داشتھ باشد كھ در صور بنادر و قلعھ

وي نپذیرفت و بھ . مھلت داده شد كھ اطاعت كند ١٨٠٧بھ پاپ تا فوریة » .ملتھاي او را بھ خطر بیندازد
ناپلئون پس از بازگشت پیروزمندانة خود از تیلزیت، . سفیر انگلیس اجازه داد كھ كماكان در رم بماند

در . را از رم خواھان شد، و پیوس ھفتم بار دیگر آن درخواست را رد كرد دوباره اخراج عمال انگلیس
پاپ كھ بھ وحشت افتاده بود . اوت ناپلئون تھدید كرد كھ ایاالت پاپي را بھ تصرف درخواھد آورد ٣٠

ناپلئون در این ھنگام تقاضا كرد كھ پاپ با او علیھ . حاضر شد بنادر خود را بر روي انگلیسیھا ببندد
  ناپلئون بھ ژنرال  ١٨٠٨ژانویة  ١٠در . ان فرانسھ ھمدست شود؛ پاپ قبول نكرددشمن

  . دستور داد بھ سوي رم حركت كند) كھ در آن زمان در رأس یك لشكر فرانسوي در فلورانس بود(

 ٢در . از آن روز بھ بعد، وقایعي پیش آمد كھ كشمكش تاریخي دیگري را میان كلیسا و دولت پدید آورد
اي  میولي و سربازانش چیویتاوكیا را گرفتند؛ و روز بعد وارد رم شدند؛ و كویرینالیس را، كھ تپھفوریھ، 

پاپ  ١٨١۴از آن زمان بھ بعد تا مارس . گرفت، محاصره كردند بود كھ قصر و ادارات كوریا را در بر مي
اپي را بھ دولت سلطنتي ناپلئون دستور الحاق ایاالت پ ١٨٠٨آوریل  ٢در . پیوس ھفتم زنداني فرانسھ بود

میان  –اي میان كشور سلطنتي ناپل و كشور سلطنتي ایتالیا  در این وقت راھرو گسترده. ایتالیا صادر كرد
  . برقرار شد –ژوزف و اوژن 

، كھ پس از تصرف مجدد وین از این شھر باز ١٨٠٩مھ  ١٧در . سال بعد ناپلئون سرگرم كار اسپانیا بود
 ١٠در . پي را بھ امپراطوري فرانسھ و پایان اختیارات دنیوي پاپھا را اعالم داشتآمد، الحاق ایاالت پا

ژوئیھ ژنرال راده با تعدادي سرباز وارد مقرپاپ شد و از او  ۶در . ژوئن پاپ ناپلئون را تكفیر كرد
و بھ پیوس فقط كتاب دعاي خود را با یك صلیب برداشت، . خواست كھ یا استعفا دھد یا تبعید را بپذیرد
وي با این كالسكھ از طریق . كشید اي رفت كھ انتظار او را مي دنبال اسیر كنندگان خود بھ طرف كالسكھ

در آنجا در حبسي مؤدبانھ نگاه داشتھ شد تا اینكھ ناپلئون . سواحل ایتالیا از جنووا گذشت و بھ ساوونا رفت
 –اپ و بردن او بھ انگلیس چیده شده است اي كھ ادعا كرده بود بھ منظور ربودن پ  پس از افشاي توطئھ –

پیوس عھدنامة جدیدي با ناپلئون امضا  ١٨١٣فوریة  ١٣در . بھ فونتنبلو انتقال داد ١٨١٢او را در ژوئن 
زیست و حتي  وي در زندان كاخ مانند خویش بھ سادگي مي. مارس آن را ملغي ساخت ٢۴كرد، ولي در 

 ٢١كماكان در آنجا ماند تا آنكھ در  ١٨١٣و  ١٨١٢سالھاي طي وقایع . كرد پیراھن خود را وصلھ مي
در ماه آوریل، متفقین . ناپلئون كھ نزدیك بود خود زنداني شود او را بھ ساوونا بازگردانید ١٨١۴ژانویة 

مھ پیوس  ٢۴در . پس از تصرف پاریس و دستگیري ناپلئون، بھ پاپ پیغام فرستادند كھ آزاد شده است
تقریبًا ھمة جمعیت آن . ذابھاي جسمي و روحي فرسوده شده بود، دوباره بھ رم بازگشتھفتم، كھ بر اثر ع
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شھر از او با شوق و ذوق و ھلھلھ استقبال كردند و مقدمش را گرامي داشتند؛ جوانھاي رومي براي كسب 
  . اش تا كویرینالیس با یكدیگر بھ رقابت پرداختند امتیاز تعویض اسبان او و راندن كالسكھ

ران فرانسوي ناپلئون، طي ادارة كوتاه مدت ایاالت پاپي با كمك لیبرالھاي محلي، وضع اقتصادي و مدی
ملوك الطویفي و دستگاه . ناگفتھ نماند كھ این امر مستلزم دشواریھاي بسیار بود –سیاسي را تغییر دادند 

 –راھبھ را آزاد ساختند  راھب و ۵,٨۵٢مذھبي بستھ شد؛   تفتیش افكار از بین رفت؛ بیش از پانصد خانة
كارمندان فاسد از كار بركنار شدند؛ حسابھا بر اصول صحیحي . آزادیي كھ براي آنھا ناراحت كننده بود

تنظیم شد؛ راھھا تعمیر شد، و در آنھا پلیس راه بھ وجود آمد؛ راھزني تقریبًا از بین رفت خیابانھا و 
  از ماندابھاي پونتین زھكشي، و در آن ھا تمیز و داراي روشنایي شدند؛ یك چھارم  كوچھ

بھ تعداد . خود بیرون بیایند؛ لژھاي فراماسونري رونق یافت  توانستند بھ آزادي از محلة یھودیان مي
بیمارستانھا افزوده شد؛ وضع زندانھا اصالح و بھبود یافت؛ مدارسي تأسیس، و بھ كلیة وسایل مجھز شدند؛ 

اي  آمد، حفاري بقایاي آثار كالسیك ادامھ یافت؛ و كانووا متصدي موزهدانشگاه جدیدي در پروجا بھ وجود 
در مورد اخذ مالیات روش خشني وجود داشت و آن را . دادند شد كھ اشیاء بھ دست آمده را در آن قرار مي

گرفتند؛ جوانان را بھ وسیلة نظام وظیفھ بھ خدمت در ارتش ملي  با اصرار و ابرامي غیرعادي مي
بازرگانان از محدودیتھایي كھ فرانسویان براي تجارت با انگلیس قایل شده بودند اظھار نارضایي . بردند مي
آور با پاپ، كھ حتي مورد  بیشتر اھالي از تغییر ناگھاني سازمانھاي سنتي خود و از رفتار شرم. كردند مي

  ».كردند رت یاد ميمردم از حكومت آرام و سست پاپ با حس«. عالقة خدانشناسان بود، خشمگین بودند

انگیز بود كھ از طرف این  رویھمرفتھ، زنداني شدن پاپ پیوس ھفتم بھ فرمان ناپلئون، اشتباھي شگفت
پاپ باعث شده بود كھ نوعي آشتي   امضاي كنكورداھا و تاجگذاري بھ وسیلة. فرمانرواي زیرك بھ عمل آمد

جود آید؛ و حتي، تقریبًا و مسالمت میان كنسول قبلي و امپراطور بعدي با كاتولیكھاي سراسر اروپا بھ و
ھمة پادشاھان اروپا، حكومت او را بھ طور رسمي بپذیرند؛ اما رفتار اخیر او با پاپ تقریبًا ھمة كاتولیكھا 

خواست آن را بھ صورت  دستگاه پاپ بر اثر كوشش ناپلئون، كھ مي. و بسیاري از پروتستانھا را رنجانید
یعني ضد  »گالیكان«كلیساي كاتولیك فرانسھ، كھ تا روزگار او ابزار سیاسي خود در آورد، نیرومندتر شد؛ 

یسوعیان، كھ در نتیجة تھدید شدن پاپ از جنبة . آغاز كرد پاپ بود، در این ھنگام احترام و اطاعت پاپ را 
، ١٨١۴بھ وسیلة پاپ پیوس ھفتم، كھ در عین مھرباني قاطع و مصمم ھم بود، در  سیاسي، طرد شده بودند،

خود ناپلئون، در مدت زمان میان دو استعفا، بھ داوري . در سراسر جھان مسیحیت مقام خود را باز یافتند
س النف كردم كھ پاپ مردي بسیار ضعیف ھمیشھ فكر مي«: پیوس ھفتم اعتراف كرد و گفت  بد خود دربارة

از طرف دیگر، پاپ پیوس ھفتم ھرگز » .با او بھ خشونت رفتار كردم، اشتباه كردم، غافل بودم… . است
ستود؛ و ھنگامي كھ زندانبان سابقش خود بھ صورت  ناپلئون را ناچیز نشمرد؛ از جھات بسیار او را مي

اپ زبان بھ شكایت گشود در زماني كھ مادر ناپلئون نزد پ. زنداني درآمد، تا حدي بھ حالش دلسوزي كرد
كنند، پیوس از كاردینال كونسالوي خواست كھ بھ نفع  كھ انگلیسیھا با فرزندش در سنت ھلن بدرفتاري مي

، ١٨٢٣پاپ دو سال بیش از امپراطور زندگي كرد، و در . دشمن سقوط كردة او بھ وساطت بپردازد
  .درگذشت» ونتنبلوساوونا، ف«داشت  گفت و زیرلب اظھار مي درحالي كھ ھذیان مي

V – در وراي نبردھا  

نبرد بھ منزلة آتشبازي فني درام تاریخي است؛ در وراي آن، عشقھا و تنفرھاي زنان و مردان، رنجھا و 
قمارھاي زندگي اقتصادي، شكستھا و پیروزیھاي علم و ادبیات و ھنر، و شور و اشتیاقھاي نومیدانة ایمان 

  .قرار دارد

داد و آن  اي باشد، ولي با بنیة خوب خود بھ بقاي نوع ادامھ مي مرد ایتالیایي ممكن است عاشق شتابزده
. توان تقلیل جمعیت انبوه دانست كرد كھ یك بعد جنگ را مي جزیرة طالیي را چنان با امثال خود پر مي شبھ
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توانست مانع از  وسیلة تكثیر افراد ميكلیسا با جلوگیري از زاد و ولد بیش از زناكردن مخالف بود؛ زیرا بھ 
نگریست، و پارچة سیاه برجشن و سرور كارناوال  بھ چشم محبت مي) خداي عشق(بھ اروس   شقاق شود،

كردند، و نظارت قبل از ازدواج  ماندند، زیرا زود شوھر مي دختران تقریبًا ھمیشھ باكره مي. گسترد نمي
توانست یك ندیم  زن مي –وًال مبتني بر اصل پیوند داراییھا بود كھ معم –شدید بود؛ اما، پس از زناشویي 

ملتزم ركاب، یا حتي عاشقي داشتھ باشد، و ھنوز ھم مورد احترام قرار گیرد؛ اگر دو یا سھ عاشق بھ 
اما این نكتھ گوھي بر گفتار بایرن است كھ . آوردند مالحظھ بھ حساب مي گرفت، او را كمي بي خدمت مي

شاید ھدف او فقط زنان شھر ونیز بود، چھ در آنجا ونوس مخصوصًا . دانست بل تصرف ميھر زني را قا
شناختھ شده بود؛ ولي نباید فراموش كرد كھ ستندال تصویر مشابھي از آن در صومعة پارما بھ دست داده 

  .است

آمد، و  ننده ميبھ نظر مادام رموزا خستھ ك ١٨٠۵اي، زندگي میالنیھا در  با وجود چنین اخالق سھلگیرانھ
شكایت » فقدان كامل زندگي خانوادگي یعني بیگانگي مرد با زن خود و سپردن او بھ ندیم ملتزم ركاب«از 
درخشید و ھم در مصاحبت زنان، از آنچھ كھ بھ  كرد؛ و مادام دوستال، كھ ھم در مصاحبت مردان مي مي

ایتالیاییھا از خستگي تفكر «عقیدة او  بھ. آمد ناراضي بود نظر او سطحي بودن گفتگوي میان مردان مي
پسندد؛ و قسمت  توانستند بھ وي تذكر بدھند كھ كلیسا تفكر قابل شنیدن را نمي ایتالیاییھا مي» .كنند مي  اجتناب

اعظم آنھا با پاپ ھمعقیده بودند كھ مذھب، با اصول مسلم و عواید ماوراء آلپي، در ایتالیا نھاد سودمندي 
اي در میان اقلیت تحصیل كرده  ، حتي تفكر آزاد و پنھاني و مخالفت سیاسي قابل مالحظھبا وجود این. است

آلفیري، تا زماني كھ انقالب كبیر فرانسھ دارایي او را مصادره نكرده بود، شور و شعفي . وجود داشت
اي انجمنھاي فضل ایتالیا دار. داد؛ صدھا تن از ایتالیاییھا از خبر سقوط باستیل اظھار شادي كردند نشان مي

مانند آكادمیا دل آركادیا؛ و انجمن مشھور مردان و زنان بھ نام . و ادب بسیار مركب از مرد و زن بود
زني بھ نام كلوتیدا تامبروني در دانشگاه  ١٨٠٠در . مجددًا تشكیل یافت ١٨١٢آكادمیا دالكروسكا، كھ در 

  .بولونیا بھ تعلیم یوناني اشتغال داشت

اي آھن  اي را بھ قطعھ غھ نشان داد كھ اگر ساق پاي قوربا) ١٧٩٨- ١٧٣٧(یا، لویجي گالواني دانشگاه بولون
اي مس، جریاني الكتریكي بھ وجود خواھد آمد و باعث انقباض عضلة  وصل كنیم، و عصب آن را بھ قطعھ

ختراع كرد، و پیل ولتا را ا) ١٨٢٨- ١٧۴۵(، در دانشگاه پاویا، آلساندرو ولتا ١٧٩۵در . جانور خواھد شد
او را بھ پاریس دعوت كرد تا آن را در انستیتو نشان  ١٨٠١آن چنان موجب تعجب اروپا شد كھ ناپلئون در 

دربارة یكسان بودن جریان «نوامبر، در برابر جمعي كثیر، سخنراني جالبي تحت عنوان  ٧وي در . دھد
تحقیقات بسیار مھم خود را در مورد  ، لویجي روالندو١٨٠٧در . ایراد كرد» الكتریك و جریان گالواني
  . انقالبي را بھ اروپا تعلیم داد كھ مھمتر از انقالب فرانسھ بود» بیفكر«ایتالیاي . تشریح مغز منتشر ساخت

. ایتالیاییھا تبدیل حرف بھ آواز، و درام بھ اپرا، امري طبیعي بودتئاتر ایتالیایي فعالیتي نداشت، زیرا براي 
تر بھ تماشاي  رفتند؛ افراد فھمیده آرتھ مي/ ھاي شبیھ كمدیا دل مردم عادي دستھ دستھ بھ دیدن نمایشنامھ

ھ تنفر خود را از استبداد و اشتیاق خود را ب) ١٨٠٣-١٧۴٩(رفتند كھ در آن، ویتوریو آلفیري  درامھایي مي
ھاي او قبل از انقالب فرانسھ بھ  تقریبًا ھمة نمایشنامھ. داشت آزادي ایتالیا از حكومت بیگانگان اعالم مي

در  ١٧٨٧نوشتھ شده و در  ١٧٧٧استبداد كھ در   روي صحنھ آمد؛ ولي رسالة شورانگیز او بھ نام دربارة
ي از آثار كالسیك ایتالیا در فلسفھ و نثر انتشار یافتھ بود بھ صورت یك ١٨٠٠بادن و سرانجام در ایتالیا در 

در اواخر پایان عمر پر آشوب خود، از مردم ایتالیا خواست كھ ) ١٧٩٩(وي عاقبت، در میسوگاال . در آمد
این نخستین بازتاب . قیام كنند و ھرگونھ استیالي خارجي را از بین ببرند و بھ صورت ملتي واحد در آیند

  .ماتسیني و گاریبالدي بود جیمنتويآشكار فریاد ریسور 

این دورة . گرا، زبان خوش آھنگ، و استعداد موسیقي ایتالیاییھا براي شعر متناسب بود شوق و ذوق برون
صدھا شاعر داشت  –دي را وابستھ بھ آینده حتي اگر آلفیري را مربوط بھ گذشتھ بدانیم، و لئوپار –كوتاه 

نام داشت كھ دربارة ) ١٨٢٨-١٧۵۴(شادترین آنھا وینچنتسو مونتي . رفتند باال مي پارناسوسكھ از كوه 
از مذھب در مقابل انقالب كبیر ) ١٧٩٣(سویلیانا وي در با. ھر موضوع امیدبخشي سخني دلپذیر داشت
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از آزاد ) ١٨٠۶(در ایل باردودال سلوانرا . فرانسھ دفاع كرد، و این امر موجب قبول او در دربار پاپ شد
پس . شدن ایتالیا بھ دست ناپلئون اظھار شادي كرد، و بھ دستور این جھانگشا بھ استادي دانشگاه پاویا رسید

در سراسر این . بود كھ معایب فرانسویان و فضایل اتریشیھا را كشف و اعالم كرداز سقوط ناپلئون 
  جھشھا،

ایلیاد از این مقامات باالتر رفت؛ و ) ١٨١٠(وي با ترجمة . كرد ستایش مي »جھانزیباییھاي «ھمچنان از 
آن را كھ بھ نثر بود بھ شعر در آورد، بھ طوري كھ فوسكولو  دانست، و فقط ترجمة  گرچھ زبان یوناني نميا

  .ھاي ھومر خواند او را مترجم بزرگ ترجمھ

كھ چون شاعر بود بیشتر از . شاعري بزرگتر و مردي غمگینتر بود) ١٨٢٨- ١٧٧٨(اوگو فوسكولو 
امیال خود را آزاد گذاشت؛ از عشقي بھ عشق دیگر پرداخت؛ كرد تا از فكري منظم؛  احساسات پیروي مي
اما، در . دیگر روي آورد؛ و عاقبت مشتاق رؤیاھاي كھن شد  اي بھ كشور یا عقیدة از كشوري یا عقیده

حتي زماني كھ نھ تنھا قافیھ بلكھ وزن را بھ عنوان تزییناتي  –سراسر این مراحل اھل كار و عمل بود، و 
قالبي براي اشعارش  –نداخت و بھ دنبال كمال در زبان و موسیقي خاص خود رفت خوشنما بھ دور ا

  .كرد جستجو مي

در جزیرة یونیائي زانت بین یونان و ایتالیا، از پدري ایتالیایي و مادري  -وي در میان دو دنیا تولد یافت
د بھ معاشرت پرداخت؛ و پس از پانزده سال اقامت در زانت، بھ ونیز رفت؛ با زیبارویان سست عھ. یوناني

. جو و غاصب اظھار تنفر كرد عاشق فریبندگي منحط آن شد؛ و از سرزمین مجاور آن، اتریش سلطھ
ھنگامي كھ ناپلئون مانند سیلي از نیس بھ مانتوا آمد، وي مراتب شادي خود را ابراز داشت، و قھرمان 

مسلك ونیز را بھ اتریش داد، وي در داستاني  آركولھ را بوناپارت منجي نامید؛ ولي ھنگامي كھ آن منجي بي
این داستان بھ منزلة آخرین . ھاي جاكوپو اورتیس بھ او حملھ كرد  رومانتیك تحت عنوان آخرین نامھ

ھایي خطاب بھ دوستان این دو ضایعھ، افتادن معشوقھ بھ دست  ھاي یك ورتر ونیزي است كھ در نامھ نامھ
  .دھد را شرح مي توتونيرقیب و افتادن ونیز بھ دست غولي 

ھنگامي كھ اتریشیھا درصدد تسخیر مجدد شمال ایتالیا برآمدند، فوسكولو بھ ارتش فرانسھ پیوست؛ در 
براي حملھ بھ انگلیس فراھم آورده بود با بولونیا، فلورانس، و میالن دلیرانھ جنگید؛ و در قوایي كھ ناپلئون 

پس از ازبین رفتن آن رؤیا، فوسكولو بھ جاي سرنیزه قلم بھ دست گرفت؛ بھ . سرواني شركت جست  درجة
اي،  در این اثر سیصد صفحھ). ١٨٠٧(ایتالیا بازگشت؛ و بھترین اثر خود تحت عنوان مقابر را انتشار داد 

ھاي  انگیز است، وي از كتیبھ تنقیح شده و از لحاظ رومانتیك بودن ھیجانكھ باتوجھ بھ معیارھاي كالسیك، 
آور مردان بزرگ دفاع كرد، و از كلیساي سانتا كروچة فلورانس بھ سبب  روي قبور بھ عنوان یادبود الھام

 پرسید چگونھ ممكن است ملتي وي مي. دقت در حفظ بقایاي ماكیاولي، میكالنژ، و گالیكھ بھ ستایش پرداخت
كھ آن ھمھ قھرمانان فكر و عمل را طي قرنھا پرورش داده، و آن ھمھ شاھكارھاي فلسفي، ادبي، و ھنري 

آفریده است، بتواند بھ دستور اربابان بیگانھ تن در دھد؟ و از میراث مردان بزرگ، بھ عنوان جاودان بودن 
  واقعي آنھا، و بھ منزلة روح و زندگي معنوي 

فوسكولو بھ سویس و سپس بھ . اتریشیھا دوباره بر شمال ایتالیا مستولي شدند ١٨١۵- ١٨١۴ھنگامي كھ در 
در  ١٨٢٧كرد؛ و، سرانجام، در  انگلیس مھاجرت كرد؛ و، با درس دادن و نوشتن مقالھ امرار معاش مي

، بقایاي او را از انگلیس بھ فلورانس آوردند و در كلیساي ١٨٧١در . فقر و فاقة شدید درگذشت
  .بھ خاك سپردند بود، در ایتالیایي كھ سرانجام آزاد شده سانتاكروچھ

در ایتالیا مرد یا باید ندیم ملتزم ركاب بانویي باشد، یا «: داشت گفتھ است بایرن كھ ایتالیا را دوست مي
اپراي ایتالیایي، كھ مخصوصًا در ونیز و » یا در امر اپرا خبره باشد، واال ھیچھمراه كسي آواز بخواند، 

. ناپل بھ وجود آمد، بعد از درخشندگي كوتاه مدت گلوك و موتسارت؛ ھنوز بر تئاترھاي اروپا مسلط بود
، آھنگھاي گیرا و نواھاي تند و طوفاني روسیني صحنھ را، حتي در وین، اشغال )١٨١۵(پس از چندي 
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پیچیني، پس از مرافعھ با گلوك در پاریس، بھ ناپل بازگشت، و بھ سبب ھمدردي با انقالب كبیر . ردك
بعد از استیالي ناپلئون بر ایتالیا، وي دوباره بھ فرانسھ دعوت شد . اش محبوس ماند فرانسھ در خانھ

ركستر در سن پایزیلو بھ عنوان آھنگساز و رھبر ا. ، ولي دو سال بعد، درآنجا در گذشت)١٧٩٨(
پطرزبورگ، وین، و پاریس، و در ناپل در زمان فردیناند چھارم، و سپس در عھد ژوزف و بعد مورا 

دومنیكو چیماروزا بھ عنوان رھبر اركستر در وین جانشین آنتونیو سالیري شد، . پیروزیھایي بھ دست آورد
در ). ١٧٩٢(نمایش گذاشت  و در آنجا مشھورترین اپراي خود را تحت عنوان ازدواج مخفي بھ معرض

ھنگامي كھ فرانسویان ناپل را گرفتند، . فردیناند او را بھ عنوان رھبر اركستر بھ ناپل دعوت كرد ١٧٩٣
وي آنھا را بھ خوبي پذیرا شد؛ پس از آنكھ فردیناند دوباره برتخت نشست، آن آھنگساز را بھ مرگ محكوم 

چیماروزا بھ طرف سن پطرز پورگ بھ حركت . مبدل كندكرد، ولي حاضر شد كھ این دستور را بھ تبعید 
در این ضمن موتسیو كلمنتي آھنگھایي براي پیانو در ) ١٨٠١(درآمد، ولي بین راه در ونیز در گذشت 

نواخت، و مشغول تھیة گرادوس اد پارناسوم براي تعلیم پیانیستھاي جوان  ساخت و مي پایتختھاي مختلف مي
  . در نقاط مختلف بود

از . در ژنو كار متمادي خود را بھ عنوان ویولن نواز كنسرت آغاز كرد) ١٨۴٠-١٧٨٢(نیكولو پاگانیني 
اش بھ ویولن بیش از توجھ و عنایت او نسبت بھ زناني بود كھ قلبشان از شنیدن  آنجا كھ دلبستگي و عالقھ

اي تھیھ و اجراي آھنگھا آمد، امكانات آن آلت موسیقي را از لحاظ دشواریھ موسیقي او بھ طپش در مي
. وي بیست و چھار كاپریس از خود برجاي نھاد كھ از لحاظ ابتكار تكامل آنھا باعث شگفتي بود. توسعھ داد

، ولي قبول این سمت مانع از آن نبود )١٨٠۵(الیزا بوناپارت باتچوككي او را رھبر موسیقي پیومبینو كرد 
  سترتھایي بپردازد كھ جمعي تماشاچي كھ بھ سفرھایي برود و ضمن آنھا بھ اجراي كن

فرانك بھ برلیوز كھ با فقر وفاقھ دست بھ گریبان بود،  ٢٠,٠٠٠. در پاریس اقامت گزید ١٨٣٣در . آورد مي
كار و نوازندگي طاقت فرساي پاگانیني او را . داد و او را تشویق بھ ساختن آھنگ ھرلد در ایتالیا كرد

ت آن پایتخت را كھ پر از جنون نبوغ و شور و ھیجان انقالب بود تصمیم گرفت كھ ھیجانا. فرسوده كرد
در نیس درگذشت و غیر از كاپریسھاي خود ھشت كنسرتو و تعداد زیادي  ١٨۴٠وي در . ترك گوید

نوازي تنھا در این روزگار  ھنر ویولن. سونات بھ جاي نھاد و نوابغ ویولن قرن نوزدھم را بھ مبارزه طلبید
  .یابد ميآمیز رھایي  ي مسخرهاست كھ از شوخیھا

VI – ١٨٢٢-١٧۵٧: آنتونیو كانووا  

ایتالیا در عصر ناپلئون، چنان در جنگ و سیاست درگیر بود، و روحیة عمومي یا بشردوستي در آن چنان 
وانست از لحاظ ھنري و مخصوصًا معماري آثاري بھ وجود آورد كھ با آنچھ ت ضعیف و ناچیز بود كھ نمي

فرستادند موجب اعتال و سرافرازي  در عصري كھ سراسر اروپا نذورات سالیانة خود را نزد پاپھا مي
در آن . ایتالیا شده بود رقابت كند، فلورانس، ونیز، و میالن، نظیر رم و ناپل، ثروتمند و خودمختار بودند

-١٨٠۶(آركودال پاچھ در میالن، اثر لویجي كانیوال : ران تعدادي ساختمانھاي برجستھ بھ وجود آمددو
؛ پاالتسو براسكي در رم، اثر كوزیمو مورلي )١٧٩٢(؛ تئاتر و الفنیچھ در ونیز، كار سلوا )١٨٣٣

نقاشي جالب و قابل . ھاي مجللش؛ و نماي باشكوه تئاتر وسان كارلو در ناپل، كار نیكولیني با پلھ) ١٧٩۵(
سازان ایتالیا از حفاریھاي ھركوالنئوم الھام گرفتند و غرابتھاي سبك  ذكري بھ وجود نیامد؛ ولي مجمسھ

تحرك، و سادة  باروك و وفور زینتي سبك روكوكو را ترك گفتند و در جستجوي طرحھاي زیبا، بي
د بھ جاي نھاد كھ ھنوز دیده را خیره، و سازان اثري از خو ھاي كالسیك بر آمدند یكي از این مجسمھ مجسمھ

  .ماند ھا باقي مي كند، و یاد آن در خاطره حس المسة انسان را تحریك مي

ساز بود و ھم پدربزرگش؛ و  ھم پدرش مجسمھ. آنتونیو كانووا در پوسانیو در كنار آلپھاي ونیز تولد یافت
، )١٧۶٠(كھ پدرش درگذشت  ھنگامي. ھر دو در ساختن محراب و بناھاي مذھبي تخصص داشتند

آمادگي پسر براي كار و اشتیاق او بھ آموختن . پدربزرگ آنتونیو را بھ خانھ و سپس بھ كارگاه خود برد

pymansetareh@yahoo.com



فالیر پولي براي تحصیل آنتونیو در . توجھ جوواني فالیر را، كھ از اشراف آرسولو بود، بھ خود جلب كرد
در . مالحظة آن جوان بھ نام اورفئوس وائورودیكھ بود ونیز فراھم آورد، و پاداش او نخستین اثر قابل

رفتھ . ، با موافقت فالیر، بھ رم رفت، و در آنجا بھ تحقیق و مطالعھ در آثار ھنر باستاني پرداخت١٧٩٧
  رفتھ بھ 

سازي یوناني كھ ھدف آن نشان دادن كمال زیبایي از طریق شكل، طرح، و خطوط كامل بود  دربارة مجسمھ
  .ترتیب، وي خود را وقف احیاي سبك كالسیك كرد بدین. گروید

دوكاتو طي سھ سال بعد  ٣٠٠دوستانش در ونیز دولت را ترغیب كردند كھ مستمري سالیانھ، بھ قرار 
ھاي كالسیك بھ تقلید   آشكارا از نمونھ. این امر نھ او را دلسرد كرد، و نھ از كار بازداشت. برایش بفرستد

زن  بھ این ترتیب، پرسئوس و مشت. كند كھ گاھي تقلیدش با اصل برابري ميرسد  پرداخت، و بھ نظر مي
بھ انجام رسید، تنھا آثار جدیدي بود كھ شایستگي آن را داشت كھ در تاالر بلودره  ١٨٠٠او كھ ھردو در 

س در یكي از آثار او بھ نام تسئو. در واتیكان در كنار آثار كالسیك كھ مورد تحسین جھانیان بود قرار گیرد
ھاي مرمري كھ اكنون در باغھاي سابق  ، و مجموعة عظیمي از مجسمھ)١٨٠۵(حال كشتن قنطورس 

امپراطوري در وین قرار دارد، بھ آساني ممكن است بھ جاي یك شاھكار باستاني محسوب شود؛ ناگفتھ 
نووا در زماني بھترین آثار كا. نماند كھ كانووا در نشان دادن عضالت وخشم قھرمانان مبالغھ كرده است

ساختھ شده كھ داراي حالت روحي آرامتري بوده و اخالقي سازگارتر داشتھ است، از جملھ ھبھ، در گالري 
جواني است كھ مجسمة زیباي او در حال حركت ساختھ   ملي در برلین؛ در اینجا دختر زئوس و ھر االھة

  .شده، كھ مشغول توزیع شراب در میان خدایان است

ونوس   ، كانووا ساختن مشھورترین مجسمة خود را آغاز كرد، و آن مجسمة)١٨٠۵(ثمر در این سال پر
وي پولین بورگزه خواھر ناپلئون را ترغیب . ویكتریس است كھ اكنون در گالري بورگزه در رم جاي دارد

 وي در آن زمان بیست و پنج سالھ و در كمال زیبایي. كرد كھ چنین حالت شھوت انگیزي بھ خود بگیرد
شود كھ آن ھنرمند فقط چھرة او را مدل قرار داد؛ در مورد جامھ و اعضاي بدنش وي از  بود؛ ولي گفتھ مي

انجام این مجسمھ مدت دوسال بھ طول انجامید؛ سپس . قوة تصور و رؤیاھا و خاطرات خویش الھام گرفت
رآمیز و پرداخت آنھا از زیبایي غرو. آن را در معرض دید و داوري مردم و ھمكارانش قرار داد

داشتني آن مجسمھ بھ شگفتي افتادند، چھ در اینجا با تقلید صرفي از بعضي شاھكارھاي باستاني  دوست
ساز، كھ بنا بھ عقیدة برادرش، زیباترین زن آن  مواجھ نبودند، بلكھ با زني زنده از عصر خود آن مجسمھ

  .یم كرداي بھ نسلھاي بعد تقد كانووا او را بھ صورت ھدیھ. عصر بود

اي با كنسول  پاپ پیوس ھفتم، كھ موافقتنامھ. ناپلئون از كانووا خواست تا از رم بھ پاریس بیاید ١٨٠٢در 
وي . اول امضا كرده بود، بھ كانووا توصیھ كرد فقط بھ عنوان یك ایتالیایي دیگر فاتح فرانسھ بھ آنجا برود

. ھمھ در موزة محقر ناپلئون در دماغة آنتیب است ھاي نیمتنة چندي از ناپلئون ساخت، كھ جالبتر از مجسمھ
اثري دیگر كھ بدون دلیل . كند در اینجا آن جوان جنگجو بھ صورت ارسطوي واقعي در حال تفكر جلوه مي

شھرت دارد مجسمة تمام قدي از ناپلئون است كھ كانووا از گچ تھیھ كرد، و پس از بازگشت بھ رم، از 
  ، بھ پاریس ١٨١١اي از آن پرداخت كھ، در  كارارا مجسمھ روي آن، با یك قطعھ سنگ مرمر

رسید كھ  ظاھرًا علت اعتراض وي این بود كھ چنین بھ نظر مي. اما ناپلئون بھ آن اعتراض كرد. شد
الجرم، بھ فرمان . خواھد از دستش بگریزد مجسمة بالدار پیروزي كھ در دست راست او قرار داده بود مي

دولت انگلیس آن را خریداري،  ١٨١۶در . اي پیچیدند و از نظر پنھان داشتند رچھوي، آن مجسمھ را در پا
متري خود، در كنار پلة قصر ولینگتن در لندن، بھ نام  ٣۵/٣و بھ ولینگتن تقدیم كرد؛ و اكنون، با ارتفاع 

. ویز بسازدل اي نشستھ از ماري دوباره بھ پاریس آمد تا مجسمھ ١٨١٠كانووا در . اپسلي ھاوس، قرار دارد
نتیجة این كار جالب نبود، ولي ناپلئون در حال عزیمت آن ھنرمند، پولي جھت تعمیر كلیساي جامع 

پس از سقوط ناپلئون، . در رم بھ وي داد) براي ھنرمندان(بودجھ براي آكادمي قدیس لوقا   فلورانس و تھیة
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ود آثار ھنري را كھ سرداران كانووا بھ ریاست ھیئتي منصوب شد كھ از طرف پاپ مأموریت یافتھ ب
  .فرانسوي بھ پاریس فرستاده بودند بھ صاحبان اصلي آنھا بازگرداند

بر او ) ١٨٢٨-١٧۴١(سازان ایتالیایي عصر خود قرار داشت و در اروپا فقط اودون  وي در رأس مجسمھ
 –جھان  –اروپا «كھ كرد، عقیده داشت  بایرن، كھ در ایتالیا بیش از فرانسھ احساس راحتي مي. تفوق داشت

احتماًال بخشي از تحسین و » .كانووا امروزه مانند بزرگان پیشین است«و » فقط داراي یك كانوواست
و  –آید بھ سبب موج نئوكالسیك بود كھ موجب شد رھبري كانووا، مانند داوید  ستایشي كھ از او بھ عمل مي

اما اروپا تا مدت زیادي بھ تقلید . گان واقع شودھنري مورد تصدیق ھم  در زمینة –ھر دو بھ كمك ناپلئون 
برداري از روي آثار ھنري باستان قناعت نكرد؛ طولي نكشید كھ، نھضت رومانتیك، طرح و  یا نسخھ

  .خطوط و شكل را تابع رنگ و احساسات قرار داد، و شھرت كانووا رو بھ زوال گذاشت

وا اصوًال مرد خوبي بود، و بھ سبب فروتني و مناسبت نباشد كھ بگوییم كانو شاید ذكر این نكتھ بي
كرد، و از آب و  زیاد كار مي. پرھیزگاري و صدقھ دادن و ارج گذاشتن بھ رقیبان خویش شھرت داشت

از رم  ١٨١٢در تابستان . برد ھاي یادگاري عظیم رنج مي ھواي ماالریاخیز رم، و نیز از تراشیدن مجسمھ
. ر و زندگیي آرامتر در شھر زادگاه خود پوسانیو رحل اقامت افكندبیرون رفت و بھ جستجوي ھوایي صافت

افراد   ، در شصت و چھارسالگي، دیده از جھان فروبست و ھمة١٨٢٢اكتبر  ١٣در ھمینجا بود كھ، در 
  .فھمیده ایتالیایي در مرگش سوگواریھا كردند

VII – والھ ایتروم ایتالیا  

براي ملتي كھ . ال بدي كھ فرانسھ در ایتالیا انجام داد چھ بودحال ببینیم مجموع جبري كارھاي خوب و اعم
ملتي بود كھ با خشم قیام   در نتیجة تسلط بیگانھ بھ سستي گراییده بود، فرانسھ مظھر فریاد مھیج و نمونة

  كرد و با اراده و 

نامة ناپلئون را رواج داد كھ سختگیرانھ، ولي  قانون. جدیدي در روابط میان شھروند و دولت در كار آورد
داد كھ گرفتار اختالفات طبقاتي  بود؛ و نظم و وحدت و تساوي حقوق را بھ ملتي وعده مي  سازنده و روشن

ھاي دولتي را اصالح و  ایندناپلئون و مدیران سختكوش وي فر. بود و بھ اطاعت از قانون عادت نداشت
المنفعھ افزودند، شھرھارا زینت دادند؛  تنقیح كردند، جریان كار را تسریع بخشیدند؛ بر كارھاي عام

ھا را ھموار، زھكشي، و الیروبي كردند؛ مدرسھ بھ  بولوارھا و پاركھا ساختند؛ راھھا، باتالقھا، ترعھ
ند؛ بھ تشویق كشاورزي و صنعت وعلم و ادبیات و ھنر وجود آوردند؛ بھ دستگاه تفتیش افكار پایان داد

حكومت جدید مورد حمایت قرار گرفت، ولي قدرت سركوبي ناسازگاران   مذھب مردم بھ وسیلة. پرداختند
و از طرف دیگر، ناپلئون . ھاي دولتي را بپردازد را از دست داد، و كلیسا مجبور شد كھ بخشي از ھزینھ

سراسر اصول محاكمات تسریع . راي تكمیل كلیساي جامع میالن اختصاص دادشكاك بود كھ مبالغي پول ب
- ١٧٨٩(در این دوره . و اصالح شد؛ شكنجھ از میان رفت؛ و زبان التیني دیگر در دادگاھھا الزامي نبود

ژوزف و مورا در ناپل، و اوژن در میالن، نعمتھا و بركاتي براي قلمروھاي خود بھ شمار ) ١٨١٣
  . گرفتند اگر ایتالیایي بودند، مورد محبت مردم قرار ميآمدند، و  مي

ناپلئون بھ راھزني خاتمھ . دزدیھاي ماھرانھ مالیاتگیري، و دلھ: طرف دیگر این چشم انداز عبارت بود از
ربود كھ اگر در كشوري مانند ایتالیا نبود كھ از شاھكارھاي  داد، ولي آثار ھنري را چنان استادانھ مي

ترین و  بھ عقیدة ناپلئون نظام وظیفھ عاقالنھ. شد شده باشد، شاید با حسن قبول تلقي نميمختلف اشباع 
ایتالیاییھا «: گفت وي مي. ترین روش حفظ ملتھاي جدید از بینظمي داخلي و استیالي خارجي بود منصفانھ

ھ جواناني كھ وقت آن رسیده است ك. باید بھ خاطر داشتھ باشند كھ سالح، حامي و حافظ اصلي كشور است
گذارنند دیگر از خستگیھا و خطرھاي جنگ بیمي بھ خود راه  در شھرھاي بزرگ عمر را بھ بطالت مي

رود كھ براي حفظ مصالح ناپلئون  اگر سربازان جدید ایتالیایي پي نبرده بودند كھ از آنھا انتظار مي» .ندھند
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ك داروي تلخ ولي ضروري مورد قبول قرار یا فرانسھ بھ ھرجا بروند، احتماًال نظام وظیفھ بھ عنوان ی
مشكوكي علیھ انگلیس بھ طرف   ، براي حملة١٨٠٣كما اینكھ، شش ھزار تن از آنھا را در . گرفت مي

دریاي مانش بردند؛ و ھشتاد ھزار نفر از آنھا را از آفتاب بومي خود بیرون كشیدند تا با دشتھا، برفھا، و 
  .قزاقھاي روسي دست و پنجھ نرم كنند

در این مورد دسترنج ایتالیاییھا نھ . پرستانة مالیاتگیري نیز با او ھمعقیده نبودند میھن  ایتالیاییھا دربارة جنبة
ھاي امپراطوریھاي  شد، بلكھ بھ ناپلئون براي مقابلھ با ھزینھ تنھا صرف حفاظت و اداره و تزیین ایتالیا مي

رفت كھ، ضمن خالي كردن جیب مردم  انتظار مي از اوژن. كرد روز افزون و متزلزل او نیز كمك مي
بھ  ١٨٠۵میلیون فرانك در  ٨٢در كشور كوچك او، مالیات از . میالن، مورد عالقة آنھا نیز واقع شود

  گفتند كھ، چنانچھ  ایتالیاییھا ھمچنین مي. رسید ١٨١٢میلیون در  ١۴۴

؛ و حال آنكھ حقوق گمركي صادرات و نمود انگلیس نشده بود شاید تحمل چنین مالیات سنگیني سھلتر مي
  . زد واردات بھ سود فرانسھ بود و بھ تجارت ایتالیاییھا با فرانسھ و آلمان صدمھ مي

از این رو، حتي پیش از بازگشت اتریشیھا، ایتالیاییھا از تحت الحمایگي ناپلئون خستھ شده بودند؛ و 
دھند، بلكھ دیگران ثروتي را كھ آنھا جمع  مي كردند كھ نھ تنھا آثار ھنري عظیمي را از دست احساس مي

این ھمان رؤیایي نبود كھ شاعران . برند تا فرانسھ بھ انگلیس حملھ ببرد و روسیھ را فتح كند كرده بودند مي
آنان قبول داشتند كھ كارمندان پاپ تا حدي فساد را در دستگاه اداري ایاالت . ایتالیایي در آرزوي آن بودند

اند، با این حال از بدرفتاري افسران فرانسوي با پاپ پیوس ھفتم ناراضي بودند، و حبس  پاپ رواج داده
دانستند، سرانجام حتي دیگر اوژن محبوبیت خود را از دست داد،  طوالني او را بھ دستور ناپلئون روا نمي

  ل شده بود؛ الجرم،زیرا بھ وسیلة او بود كھ بسیاري از فرمانھاي بسیار ناخوشایند ناپلئون بر مردم تحمی
، آنھا مانع از )١٨١٣(ھنگامي كھ ناپلئون پس از جنگ الیپزیگ در خطر شكست كامل قرار گرفت 

كوششھایي كھ براي رھایي ایتالیا از طریق سالحھا و تسلط . مساعي اوژن جھت ارسال كمك بھ او شدند
امل وحدت ملي از طریق ادبیات، ثمر ماند، و آزادي ایتالیا وابستھ بھ تك بیگانھ صورت گرفتھ بود بي

  .سیاستمداري، و اسلحھ شد

سالي كھ در آن  – ١٨٠۵در . بیني كرده بود خود ناپلئون، در میان محاسبات غلطش، این دشواریھا را پیش
  :بھ بورین چنین گفت –بھ عنوان پادشاه ایتالیا تاجگذاري كرد 

ایتالیا تحت قوانین مشترك ] ایاالت[تا ملتھاي وحدت ایتالیا با فرانسھ فقط موقتي است، ولي الزم است 
… . میالن، و ساكنان توسكانا، رم، و ناپل از یكدیگر تنفر دارند  اھالي جنووا، پیمونتھ، ونیز،. زندگي كنند

براي این . آید با وجود این، رم بھ سبب خاطراتي كھ بھ آن مربوط است، پایتخت طبیعي ایتالیا بھ شمار مي
توانم بھ فكر این موضوع  حاال نمي. ھ قدرت پاپ بھ حدودي كامًال روحاني محدود شودكار الزم است ك

ھمة این ایاالت كوچك بھ طور نامحسوس بھ قوانین … . آن فكري خواھم كرد  باشم، ولي بعد دربارة
واحدي عادت خواھند كرد؛ و ھنگامي كھ آداب و عادات یكسان شود و دشمنیھا از بین برود، در آن وقت 

اما براي این كار بیست سال وقت . ایتالیایي وجود خواھد داشت، و من بھ این كشور استقالل خواھم داد
  تواند بھ آینده متكي باشد؟ الزم دارم، و چھ كسي مي

شاید نتوان ھمواره بھ حرف بورین اعتماد داشت، ولي الس كازه، در این مورد، از قول ناپلئون در سنت 
ام كھ ھرگز ریشھ كن نخواھد  من در قلب ایتالیاییھا اصولي را گذاشتھ«: كند ل ميھلن مطلب مشابھي را نق

  فصل بیست و ھفتمدیر یا زود این تجدید . شد
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  اتریش

١٨١٢- ١٧٨٠  

I –  ١٧٩٢- ١٧٨٠مستبدان روشنفكر  

 نازید، و و بھ تاریخ و فرھنگ و قدرت خود مي  اروپا بود،  اتریش یكي از كشورھاي عمدة ١٧٨٩در سال 
بھ درستي مفھوم ) باد جنوب(آن نام، مشتق از آوستر . امپراطوریي داشت بھ مراتب عظیمتر از نامش

رسانید كھ خوش طبع و خوش مشرب، و مانند ایتالیا مشتاق تمتع از زندگي و  قومي توتوني و خشن را مي
یاد رومیھا درآمدند؛ و چنین مردم آن از قوم سلتھا بودند؛ اندكي پیش از مسیح تحت انق. موسیقي، بود  دیوانة

در . اند رسید كھ طي دو ھزار سال قسمتي از چاالكي و ھوش و زیركي سلتي را حفظ كرده بھ نظر مي
، رومیھا پاسگاھي براي حفظ تمدن خود در برابر بربرھاي مزاحم )كھ بھ صورت وین درآمد(ویندوبونا 

ان افكار عالي خود، توانست ماركومانھا را در تأسیس كردند؛ در ھمینجا بود كھ ماركوس آورلیوس، در می
میالدي شكست دھد؛ در ھمینجا بود كھ شارلماني مرز شرقي قلمرو خود را تعیین كرد؛ در  ١٧٠حدود 

، قلمرو شرقي خود را علیھ مجارھا تثبیت كرد؛ و در ھمینجا ٩۵۵، در )كبیر(ھمینجا بود كھ اوتوي اول 
- ١۶١٨در . ادامھ یافت ١٩١٨ھاپسبورگ را تأسیس كرد كھ تا   ، رودولف اول سلسلة١٢٧٨بود كھ در 

، باد جنوب با جنبة كاتولیك خود شدیدًا وزیدن گرفت و ضمن سي سال جنگ، مذھب قدیم را در ١۶۴٨
، ھنگامي تقویت شد كھ وین بار دیگر بھ صورت ١۶٨٣و آن مذھب، در  داد،برابر مذھب جدید قرار 

در این ضمن، سلسلة ھاپسبورگ تسلط اتریش . پناھگاه عیسویت قرار گرفت و تركان عثماني را عقب راند
، )روماني(، ترانسیلواني )چكوسلواكي(را بر دوكنشینھاي مجاور ستیریا، كارینتیا، كارنیوال، تیرول، بومن 

اي  چنین بود قلمرو پراكنده. برقرار ساخت) بلژیك(ان، گالیسي لھستان، لومباردیا، و ھلند اسپانیایي مجارست
  كھ اروپا در آن

ھاي شھر وین كوبید آن را بھ عنوان  ، ناپلئون براي نخستین بار بر دروازه١٧٩٧زمان كھ، بھ سال 
  .شناخت امپراطوري اتریش مي

ماري، زن . بھ كمال قدرت خود رسید) ١٧٨٠- ١٧۴٠سلطنتش (ا سلسلة ھاپسبورگ در عصر ماریا ترزی
اي نیرومند، كھ در میان فرمانروایان روزگار خود تنھا با كاترین دوم و  انگیزي بود داراي اراده شگفت

ز آن با اتباع و متفقین  منش داد، پس ا اگر چھ سیلزي را بھ فردریك ماكیاولي. كرد فردریك كبیر رقابت مي
سر گذاشت، آن  ز آنكھ آن كشمكش را پشت پس ا. با او بھ مبارزه پرداخت كھ او را فرسوده كردخود چندان 

یوزف را در وین؛ : قدر عمر كرد كھ توانست پنج تن از شانزده فرزند خود را برتختھاي مختلف بنشاند
. ري آنتوانت را در فرانسھلئوپولد را در توسكانا؛ ماریا آمالیا را در پارما؛ ماریا كارولینا را در ناپل؛ و ما

طلبي او چندان اعتماد و  بھ اكراه قلمرو خود را بھ فرزند ارشد خویش واگذاشت، زیرا بھ دینداري و اصالح
داشتند، بر اثر پیدایش ھرگونھ  كرد كھ اتباعش، كھ پیوستھ او را دوست مي بیني مي ایماني نداشت، و پیش

  .خت خواھند شداخاللي در عقاید و روشھاي سنتي خود، بدب

 ١٧۶۵یوزف از سال . داوري او را دربارة پسرش گرفتاریھایي را كھ موجب حیرت یوزف شد تأیید كرد
وي با آزاد كردن سرفھا . در سلطنت با او شریك بود و سپس ده سال دیگر مستقال سلطنت كرد ١٧٨٠تا 
ادي مراسم مذھبي بھ پروتستانھا و اشراف را وحشتزده كرد، و با اظھار توجھ بھ ولتر و اعطاي آز) رعایا(

در اواخر عمر، كارمنداني كھ در اطرافش . آزردن پاپ پیوس ششم كاتولیكھاي متعصب را نگران ساخت
بودند دست از حمایت او برداشتند، و خود اعتراف كرد كھ كشاورزان چون ناگھان از خاوندان فئودال جدا 

ھمچنین قبول كرد كھ اقدامات او اوضاع اقتصادي را بھ . شده بودند از آزادي خود سوء استفاده كردند
زده و موجب شورش طبقات باال در مجارستان، ھلند و اتریش شده است بھ طوري كھ نزدیك بوده  ھم
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از . كرد نیاتش خیرخواھانھ بود، ولي روشھایي نامتناسب اتخاذ مي. موجودیت امپراطوري را تھدید كنند
داد، ولي بھ تھیة وسایل  بیشمار؛ نتیجھ را مورد نظر قرار مي جملھ حكومت كردن با دستورھاي

وي پیوستھ گام دوم را پیش از برداشتن قدم اول «: فردریك كبیر دربارة او گفتھ است. پرداخت نمي
و از محافظھ . كرد ، از رفتار تند خود اظھار تأسف مي)١٧٩٠فوریة  ٢٠(در بستر مرگ » .دارد برمي

  .خود را دوست داشتند و حاضر بھ تحمل اصالح نبودند متأثر بودكاري مردمي كھ عادات 

اگر چھ در ھنگامي كھ عنوان . كرد برادرش لئوپولد در مقاصد او مشترك بود ولي مانند او شتاب نمي
ھجدھسالھ بود، قدرت خود را با احتیاط معتدل كرد؛ ) ١٧۶۵(مھیندوك توسكانا را بھ دست آورد 

را كھ با مردم و نیازمندیھاي آنھا و امكانات آن مھیندوكنشین آشنا ) مانند چزاره بكاریا(ایتالیاییھاي با تجربھ 
  بودند در پیرامون خود گردآورد، و با كمك آنھا بھ 

بعضي از اصالحات یوزف را تعدیل، و بعضي . بھ مقام امپراطوري، بیست و پنج سال تجربھ اندوختھ بود
یك مستبد روشنفكر را پذیرفت و امكانات فرھنگي و اقتصادي اتباع  دیگر را منسوخ كرد، ولي كامًال تعھد

با استفاده از قسمتي از   عثماني بازداشت؛ و،  ارتش اتریش را از حملة ناصواب بھ تركیة. خود را باال برد
با بھ رسمیت شناختن قدرت ملي دیت اشراف . آن نیرو، بلژیك را بھ بازگشتن بھ تابعیت اتریش واداشت

ھمچنین با بازگرداندن تاج پادشاھان قدیم بومن بھ پراگ، . تان و قانون اساسي، آنان را آرام ساختمجارس
دانست كھ در امر  مي. و قبول تاجگذاري در آنجا در كلیساي سن ویتوس، اھالي بومن را راضي كرد

  .توان جوھر را پس گرفت حكومت، اگر عرض حفظ شود مي

ران فرانسوي و پادشاھان اروپایي بھ منظور درگیر شدن او با فرانسة در این ضمن، در برابر كوشش مھاج
ترسید كھ جنگ با  سوخت، مي اگر چھ دلش بھ حال خواھر جوانش ماري آنتوانت مي. انقالبي، مقاومت كرد

با وجود این، ھنگامي كھ فرار . فرانسھ موجب شود كھ بلژیك، كھ ھنوز آشتي نكرده بود، از دست برود
ھم و ماري آنتوانت در وارن شكست خورد، و آنھا را بھ پاریس بازگردانیدند و جانشان در شانزد لویي

معرض خطر روزانھ قرار گرفت، لئوپولد بھ سالطین اروپا پیشنھاد كرد كھ براي جلوگیري از انقالب 
رد و بھ اتفاق فردریك ویلھلم دوم پادشاه پروس با لئوپولد در پیلنیتس مالقات ك. دست بھ اقدام مشترك بزنند

لویي شانزدھم با قبول . و تھدید بھ مداخلھ در فرانسھ كرد) ١٧٩١اوت  ٢٧(اي را منتشر ساخت  او اعالمیھ
با این حال، در فرانسھ ھرج ومرج ادامھ . قانون اساسي انقالبي، اقدام او را تضعیف كرد) سپتامبر ١٣(

لئوپولد دستور آماده باش ارتش اتریش . ر انداختیافت، تشدید شد، و باردیگر جان پادشاه و ملكھ را بھ خط
 ١(ولي پیش از رسیدن پیام، لئوپولد درگذشت . را صادر كرد، مجلس فرانسھ در این باره توضیح خواست

پسر و جانشین او، امپراطور فرانسیس دوم كھ بیست و چھارسالھ بود اتمام حجت فرانسھ ) ١٧٩٢مارس 
  .دولت اعالن جنگ داد آوریل، بھ آن ٢٠را رد كرد، و در 

II – فرانسیس دوم  

كردند؟ آنھا  موضوع را از زاویة دید فرانسویان باز گفتیم، ولي اتریشیھا چگونھ آن را تلقي و احساس مي
مورد  –كھ زیبایي او ادمند برك را از شوق بھ فضاحت كشانده بود  –شنیده بودند كھ مھیندوشس آنان 

الناس محبوس  ي بھ دست عوامتحقیر پاریسیھا قرار گرفتھ و اتریشي خوانده شده است، و در واقع در تویلر
آنھا قضیة قتل عامھاي سپتامبر را شنیده . مانده و سپس بھ وسیلة مجلس عزل و بھ زندان افكنده شده است

  بودند كھ چگونھ سر قطع شدة شاھزاده خانم المبال را بر روي نیزه 

زدند گذراندند و بھ  مي كھ چگونھ آن ملكة موي سفید و اسیر را با ارابھ از میان جمعیتي كھ بھ او طعنھ
ھیچ عاملي وجود نداشت كھ مردم اتریش را از گرد آمدن بھ دور امپراطوري . طرف سكوي گیوتین بردند

این نكتھ مھم نبود كھ وي فكري . خواست آنھا را علیھ آن قاتالن فرانسوي رھبري كند مانع شود كھ مي
گزید؛ و در جنگھا یكي پس  بیكفایت را برمي متوسط داشت؛ و مستبدي ناشي ولي نیكوكار بود؛ سرداراني
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داد؛ و پایتخت خود را در اختیار  خورد؛ و ھربار بخشي از اتریش را بھ دشمنان مي از دیگري شكست مي
بھ نظر آنھا، وي كسي . این شكستھا بیشتر موجب محبوبیت فرانسیس در میان اتریشیھا شد. گذاشت فاتح مي

یس پاپ و حق مشروع و بالمعارض دودمان سلطنتي بر تخت نشستھ بود كھ بھ موجب حق االھي و تقد
. كرد توانست، از آنھا در مقابل بربرھاي قاتل و سپس علیھ یك شیطان كرسي دفاع مي بود؛ و تا آنجا كھ مي

جست؛ كھ حقوق فئودالي و بیگاري را باز  شایع بود كھ او از ھراقدام آزادیخواھانة عم و پدرش دوري مي
ورزید؛ با  داد احتراز مي سوق مي –د؛ از ھر گرایشي كھ استبداد را بھ طرف حكومت مشروطھ گردانی مي

این ھمھ، پس از آنكھ، بھ دنبال شكست در اوسترلیتز و پرسبورگ، مأیوس و مغلوب وارد پایتخت خود شد 
اوفا با شوق كلیة آن اعمال و كردار و رفتار از طرف اتباعش بھ دست فراموشي سپرده شد و اتریشیھاي ب

در تمام حوادث جنجالي و پرتالطم ھشت سال بعد، آنھا فقط پیروزي افراد . و ذوق از او استقبال كردند
و، ھمان گونھ . دیدند كھ از طرف خداوند منصوب شده بود آور فرمانروایي را مي شریر و سرافكندگي شرم
سرفرصت از دشمنان اتریش انتقام دانستند كھ فرانسیس  شمردند، قطعي مي كھ وجود خدا را مسلم مي

  .خواھد گرفت، و با كمال افتخار متصرفات و اختیارات خود را باز خواھد یافت

III – مترنیخ  

تولد یافت، و  ١٧٧٣مھ  ١۵مردي كھ او را در تحقق آن امر راھنمایي كرد در كوبلنتس در كار راین در 
بزرگترین فرزند پرنس فرانتس گئورك كارل فون  وي. نام او را كلمنس و نتسل لوتارفون مترنیخ گذاشتند

امیران مزبور عنوان (تریر، ماینتس، و كولن بود  برگزینندةاتریش در دربارھاي امیران   مترنیخ، نمایندة
نام نخست خود را از نخستین فرد این فرمانروایان كلیسایي بھ آن كودك دو). اسقف اعظم داشتند –پرنس 

نھ در دوران جواني كھ طرفدار افكار ولتر بود، و نھ در دوران سیاستمداري كھ از روش . دست آورد
ھمچنین بھ او نام لوتار . كرد؛ ھرگز روابط و وفاداریھاي مذھبي خود را از یاد نبرد ماكیاولي پیروي مي

  وپا تذكر دھنددادند تا بھ ار
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كتابخانة نیویورك (پرنس فرانتس كلمنس ونتسل فون مترنیخ : حكاكي از روي تابلویي اثر سر تامس الرنس
  )سوسایتي

وینبورگ «گاھي . كھ یكي از نیاكان او بھ ھمان نام در تریر در قرن ھفدھم فرمانروایي كرده بود
اش تعلق داشتھ بود،  امالكي باشد كھ طي ھشت قرن بھ خانوادهافزود تا یادآور  را بھ نام خود مي» بایلشتاین

آنچھ . ساخت تا عنوان اشرافي فون بھ وي اعطا شود اي را فراھم مي و صدونود كیلومتر وسعت آن زمینھ
  .مسلم بود وي نھ انقالب را دوست داشت نھ براي رھبري آن ساختھ شده بود

. دة معلمي سپرده شد كھ او را با عصر روشنگري آشنا ساختتعلیم و تربیتي كھ متناسب با شأنش بود برعھ
ھنگامي كھ وضع این دانشگاه بر اثر سقوط باستیل . و سپس در دانشگاه ستراسبورگ بھ تحصیل پرداخت

متزلزل شد، كلمنس را بھ دانشگاه ماینتس انتقال دادند، و او در آنجا بھ تحصیل حقوق بھ عنوان علم دارایي 
فرانسھ كوبلنتس را كھ مركز مھاجران ناآرام بود بھ تصرف  ١٧٩۴در . شغول شدو سوابق قضایي م

كلمنس كھ . اش پناه و زندگي راحتي در وین یافتند خانواده. درآورد، و تقریبًا ھمة امالك مترنیخ را ملي كرد
این . آورد جواني بلند اندام و ورزشكار و ظریف بود شیفتة الئونوره فون كاونیتس شد و دل او را بھ دست

ھاپسبورگ اتریش را با خانوادة بوربون فرانسھ پیوند داده   دختر ثروتمند نوة سیاستمداري بود كھ خانوادة
گاه با تصدیق یا تكذیب قطعي  از عروس خود فنون ظریفي از دیپلماسي آموخت، از جملھ اینكھ ھیچ. بود

شش صواب و تقوي تزیین كند و بدین خود را گرفتار و ملزم نسازد؛ مصادره و ضبط اموال را با پو
  .ترتیب، خود را براي اجراي حیل جنگي و گرفتن غنایم آماده سازد

در آنجا با . ، در سن بیست و ھشت سالگي، بھ عنوان سفیر در دربار ساكس منصوب شد١٨٠١در سال 
او را با سال رایزن و سخنگوي مترنیخ شد، و  گنتس مدت سي. فریدریش فون گنتس آشنایي پیدا كرد

pymansetareh@yahoo.com



از آنجا كھ بھ عادات و آداب رژیم . مؤثرترین دالیل براي استقرار وضع موجود قبل از انقالب مجھز كرد
اي ھجدھسالھ اختیار كرد بھ نام كاتارینا باگراتیون، دختر سرداري   مند بود، معشوقھ سابق فرانسھ عالقھ

دختري براي كلمنس زایید و  ١٨٠٢رینا در كاتا. روسي كھ بزودي بازھم ذكري از او بھ میان خواھیم آورد
وین كھ تحت تأثیر فعالیت و كارداني او قرار گرفتھ بود او را بھ سفارت . گفتھ شد كھ از ھمسر اوست

وي طي سھ سال اقامت خود در پروس با تزار الكساندر اول مالقات ). ١٨٠٣(اتریش در برلین گماشت 
كرد چھ  ناپلئون ھرگز چنین امري را تصور نمي. ادامھ یافت كرد، و دوستي آنھا تا زمان سقوط ناپلئون

كاونیتس شخصي را بھ عنوان سفیر بھ   وي، پس از اوسترلیتز از دولت اتریش خواست كھ از خانوادة
. كنت فیلیپ فون شتادیون كھ در آن زمان وزیر امور خارجھ بود، مترنیخ را نزد او فرستاد. فرانسھ بفرستد

  .بھ پاریس رسید ١٨٠۶اوت  ٢ة كاونیتس در وسھ سال داماد سي

در این ھنگام یك نبرد نھسالة ھوشھا میان دیپلوماسي و جنگ آغاز شد، كھ در آن، دیپلمات ما با ھمكاري 
براي آنكھ زیاد در معرض دید ناپلئون نباشد و با چشمان نافذ وي مواجھ . آن سردار بھ موفقیت دست یافت

  نشود، و از 

چھ ھمواره ھمان بود كھ بود؛  -را برانگیزد، نھ آنكھ از نظر جسماني لذتي بھ او ببخشدھوش و ذكاوت او 
اما فراموش . داشت الجرم مترنیخ خود را با خانم لورژونو، ھمسر استاندار وقت پاریس سرگرم مي

وي ھمة رفت كھ فكر ناپلئون را بیازماید؛ مقاصد او را كشف كند؛ و بھ جستج كرد كھ از او انتظار مي نمي
. كرد ھریك از آن دو دیگري را ستایش مي. امكانات در جھت سوق دادن آنھا بھ طرف مصالح اتریش برآید

ناپلئون نیز » .كند تنھا مرد اروپاست كھ اراده و عمل مي«ناپلئون : بھ گنتس چنین نوشت ١٨٠۶مترنیخ در 
ضمن، آن مرد اتریشي با بررسي رفتار در این . دید كھ مانند ھوش خود او نافذ بود در مترنیخ فراستي مي

  .ھا آموخت تالران نكتھ

با رضایتي پنھاني محاصره شدن اتریش . وي درحدود سھ سال در پاریس بھ عنوان سفیر كبیر بھ سر برد
درصدد برآمد كھ مسلح شدن مجدد اتریش را بھ منظور كوشش دیگري در راه . دید بزرگ را در اسپانیا مي

از پاریس بیرون رفت؛ بھ  ١٨٠٩مھ  ٢۵در . پنھان كند، ولي در این امر موفق نشدخلع ناپلئون از او 
فرانسیس دوم در جبھھ پیوست؛ شاھد شكست اتریش در واگرام بود، شتادیون چون در ماجراجویي نظامي 

 ٨خود با شكست مواجھ شده بود، زمام سیاست را رھا كرد، و فرانسیس آن مقام را بھ مترنیخ سپرد، و در 
ونھ سالة خود را بھ عنوان وزیر خانواده سلطنتي  وشش سالگي وظیفة سي مترنیخ در سن سي ١٨٠٩اكتبر 

  .و امور خارجھ آغاز كرد

نزدیك بود او را خفھ . عاشقانة مترنیخ را در میز ھمسر خود یافت ، ژنرال ژونو چند نامة ١٨١٠در ژانویة 
ناپلئون با اعزام آن . در ماینتس بھ مبارزه بطلبد كند، و سوگند خورد كھ آن سفیر سركش را در دوئلي

این واقعھ ظاھرًا زیاني بھ شھرت مترنیخ و ازدواج او و . ژنرال و ھمسرش بھ اسپانیا بھ مرافعھ پایان داد
وي در ترتیب دادن ازدواج ناپلئون با ماري لویز مھیندوشس اتریشي . مقامش در دولت اتریش وارد نیاورد

ین نزدیكي میان فرانسھ و اتریش كھ روسیھ را بر خشم آورد محظوظ شد؛ افزایش شركت جست، و از ا
ناراحتي میان آن دو كانون قدرت را در اروپا نظاره كرد، و انتظار داشت كھ تضعیف ھر دو امپراطوري 

بھ بازیافتن سرزمینھاي از دست رفتة اتریش كمك كند، و این كشور مقام ارجمندي را كھ روزگاري در 
  .ن قدرتھاي معارض داشتھ بود باز یابدمیا

IV – وین  

زیستند كھ مخلوط نسبتًا سازشكاري از  در وراي دیوارھاي جنگ، مردم صلحجو و دوست داشتني وین مي
  -مجارھا، چكھا، اسلوواكھا، كروآتھا، فرانسویھا، ایتالیاییھا، لھستانیھا، روسھا، و اھالي موراویا  آلمانھا، 

  د مجموعًا یكصد و نو

pymansetareh@yahoo.com



توانستند بھ پرستش قدیس حامي شھر در كلیساي قدیس شتفان  كاتولیك رومي بودند، و ھر وقت كھ مي
. بیشتر خیابانھا باریك بود، ولي بولوارھاي وسیع و سنگفرش شدة چندي نیز وجود داشت. پرداختند مي

اش و بیشتر  وادهانبوھي از ساختمانھاي با شكوه در باغ شونبرون گرد آمده بود كھ امپراطور و خان
گذشت، و تجارت و لذت را بھ  از كنار شھر مي» آبي«دانوب . داد ساختمانھاي دولتي را در خود جا مي

شد و پراتر نام داشت  پاركي كھ بھ طرف آن رودخانھ متمایل مي. آمیخت طرزي دوست داشتني درھم مي
ھاي شھر، جنگلھاي وین  دروازه درست در خارج از. راني و گردش پیر و جوان محلي بود براي كالسكھ

حالي را كھ عاشق درخت و قرارگاه مالقات و بوي شاخ و برگ و  قرار داشت كھ گردش كنندگان فرخنده
  .خواند آواز و چھچة پرندگان بودند بھ سوي خود مي

دون كھ چھ در حال انقالب و چھ ب –رویھمرفتھ اھالي وین مردمي آرام و خوشرفتار بودند، و با پاریسیھا 
زیستند؛ از ازدواج گریزان بودند؛ از اشراف تنفر داشتند؛ بھ پادشاه خود  آن، در حال ھیجان و تحرك مي

در وین اشراف نیز وجود داشتند . كامًال تفاوت داشتند –كردند؛  بردند؛ و در وجود خدا شك مي گمان بد مي
گذاشتند؛ بھ ثروت و مقام  ھا احترام مي هخواندند؛ بھ پیاد رقصیدند و آواز مي ولي آنھا در قصرھاي خود مي

در مقابل جنگجویان تجارت پیشة ناپلئون ) اگرچھ بھ طور غیر مؤثر(كردند؛ و دلیرانھ  خود افتخار نمي
كھ با تھیة ملزومات ارتش،   - وقوف از امتیاز طبقاتي در میان افراد باالي طبقة متوسط . سپردند جان مي

رسوم ملوك الطوایفي غیر فعال و تھیدست شده بودند، قرض دادن بھ دولتي  وام دادن بھ اشرافي كھ بر اثر
  .شدید بود  - اندوختند  خورد، ثروت مي جنگید و شكست مي كھ ھمیشھ مي

بیش از صد كارخانھ در وین یا در  ١٨١٠در سال . تشكیل یك طبقة زحمتكش در این زمان آغاز شد
تقریبًا ھمگي با دستمزدھایي  –و ھفت ھزار نفر زن و مرد  پیرامون آن ساختھ شده بود كھ در حدود بیست

بھ بعد  ١٨١١از . در آنھا بھ كار اشتغال داشتند –كرد  كھ فقط براي زیستن و تولید مثل آنھا كفایت مي
ھاي روغنكشي و كارگاھھاي شیمیایي ھوا را آلوده  رسید حاكي از اینكھ كارخانھ شكایتھایي بھ گوش مي

بھ سبب دسترسي بھ دریاي آدریاتیك در تریست و بھ وسیلة رودخانة دانوب كھ از صدھا تجارت . كنند مي
پس از اقدام ناپلئون در . ریخت رونق گرفت گذشت و بھ دریاي سیاه مي شھر و از جملھ بوداپست، مي

تجارت بھ منظور جلوگیري از ورود كاالھاي انگلیسي بھ قارة اروپا، و تسلط فرانسویان بر ایتالیا،  ١٨٠۶
  .و صنعت اتریش بھ موانعي برخورد كرد و صدھا خانواده گرفتار بیكاري و فقر و فاقھ شدند

امور مالي بیشتر در دست یھودیان بود كھ چون از كشاورزي و قسمت اعظم صنایع محروم بودند، در كار 
شكوه بعضي از بانكداران یھودي در اتریش از لحاظ عظمت و . معاملة پول ورزیده شده بودند

كردند؛ برخي از آنھا بھ صورت دوستان محبوب  دستگاھھایشان با خانوادة استرھازي رقابت مي
  امپراطوران درآمدند، و باالخره جمعي بھ عنوان منجیان 

پرستي بعضي از بانكداران یھودي آنھا را در سلك اشراف  یوزف دوم براي قدرداني از میھن. قرار گرفتند
فون آرنشتاین برود و با ھمسر زیباي آن بانكدار  ناتان  ًا میل داشت كھ بھ خانةامپراطور مخصوص. درآورد

ھاي مختلف  ایتسیگ بود كھ در رشتھ این زن ھمان فاني. بھ بحث دربارة ادبیات و موسیقي بپردازد
  .كرد رفت؛ و یكي از خوشایندترین سالنھا را در وین اداره مي صاحبنظر بود و زني با فرھنگ بھ شمار مي

اي اندك  شد كھ از لحاظ كفایت در حد متوسط بودند و از شرافت بھره دولت بھ دست نجبایي اداره مي
كند  از فساد اخالقي كامل دولت اتریش اظھار تأسف مي ١٨١٧ژوئیة  ٧مورخ   جرمي بنتم در نامة. داشتند

مسلح یا در دولت بھ  توانست در قواي ھیچ فرد عادي نمي. مأیوس است» مردمي شرافتمند«و از یافتن 
در نتیجھ، سربازان یا كارمندان انگیزة زیادي نداشتند كھ براي نیل بھ مقام باالتر بھ خود . مقامي بلند برسد

صفوف ارتش بھ وسیلة داوطلبان تنبل یا از طریق . زحمت بدھند یا خود را با خطراتي مواجھ سازند
بنابراین، . شد ان و جانیان و افراد افراطي پر ميكشي یا وارد كردن اجباري گدای سربازگیري با قرعھ

كھ در آن ھر سرباز عادي ممكن بود بھ  –عجبي نیست اگر چنین ارتشي مرتبًا از نیروھاي فرانسوي 
  .شكست بخورد –رھبري برسد و حتي بھ گروه دوكھاي ناپلئون بپیوندند 
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فرمانروایان ھاپسبورگ اصالح دیني را  .شد ارتش، پلیس، و عقاید مذھبي حفظ مي  نظم اجتماعي بھ وسیلة
از . رد كردند؛ بھ كلیساي كاتولیك وفادار ماندند؛ و بھ روحانیان آن، كھ خوب تربیت شده بودند، اتكا كردند
این افراد براي تعلیم در مدارس، سانسور مطبوعات، و تربیت ھر كودك عیسوي با این اصل مذھبي 

االھي مقدس است، و فقر و اندوه با تسلیتھا و  ھ عنوان یك حقكردند كھ سلطنت موروثي ب استفاده مي
معابد بزرگ مانند كلیساي شتفان و كلیساي كارل مراسم عبادت را با آواز و . ھاي ایمان قابل تحمل وعده

كرد كھ پروتستانھایي  داشت، و آیین قداس را چنان عالي اجرا مي بخور و دعاي دستھ جمعي برپاي مي
ھاي مذھبي، در ادوار معین،  دستھ. اكاني مانند بتھوون حاضر بودند براي آن آھنگ بسازندمانند باخ و شك

كرد، و براي وساطت رحمت  افتاد، خاطرات مربوط بھ شھیدان و قدیسین را تجدید مي درخیابانھا بھ راه مي
ي تصاویر گذشتھ از ترس از عذاب جھنم و بعض. شد جشنھایي برپا مي) مریم عذرا(وین   آفرین ملكة

  .مقدسان، مذھب كاتولیك تسلي بخشترین مذھبي بود كھ بھ بشر عرضھ شده است  نامطبوع شكنجة

در دانشگاھھاي وین، اینگولشتات و اینسبروك . آموزش ابتدایي و متوسطھ بھ دست كلیسا سپرده شده بود
مطبوعات سخت تحت كنترل بود؛ ھرگونھ نوشتة ولتر در مرزھاي . دادند معلمان دانشمند یسوعي درس مي

: شدند درت یافت ميصاحبان افكار آزاد و وارستھ از مذھب، بن. شد ھاي شھر متوقف مي كشور یا دروازه
رغم مساعي ماریا ترزیا در راه نابودي آنھا، باقي ماندند؛ ولي آنھا  بعضي از لژھاي فراماسوني، علي

  فعالیتھاي خود را محدود بھ مخالفت آرام با روحانیان 

اصالحات   و بھ برنامة –مخالفتي كھ حتي یك فردكاتولیك مؤمن احتماًال بھ آن اعتراضي نداشت  –كردند 
بدین ترتیب، موتسارت كھ فرد كاتولیك متعصبي بھ . پذیرفت اجتماعیي توجھ داشتند كھ امپراطور آن را مي

اصول اصالحات را . رفت عضو فراماسون بود؛ و یوزف دوم نیز بھ آن انجمن مخفي پیوست شمار مي
بھ نام انجمن افراطي مخفي دیگري . تصویب كرد، و بعضي از آنھا را بھ صورت قانون در آورد

باقي  –تأسیس كرده بود  ١٧٧۶كھ آدام وایسھاوپت، از یسوعیان سابق، در اینگولشتات در  –ایلومیناتي 
  .لئوپولد دوم مانند مادر خود ھمة انجمنھاي سري را ممنوع اعالم كرد. ماند، ولي فعالیت چنداني نداشت

نظم اجتماعي و خودداري از امور كلیسا وظیفة خود را در تربیت مردم جھت میھندوستي و صدقھ دادن و 
مؤسسات … . بینید ھرگز گدایي نمي«: چنین نوشت ١٨٠۴مادام دوستال در . داد جنسي بھ خوبي انجام مي

چیز از دولتي مشفق، عاقل، و مذھبي نشاني  ھمھ. شود خیریھ با نظم و ترتیب و سخاوت زیاد اداره مي
 –نسبتًا مستحكمي مبتني بود؛ ولي در میان طبقات باال اخالق جنسي در میان مردم عادي برزمینة » .دارد

گوید كھ بتھوون بھ عنوان  ثایر مي. سست بود –كردند و زنان، عاشق  كھ مردان معشوقھ اختیار مي
در زمان ما غیر معمول نیست كھ مردي با زني ازدواج نكند؛ ولي با او بھ عنوان ھمسر «: اعتراض گفت

آداب و رسوم . اما وحدت خانوادگي معمول بود، و قدرت پدر و مادر محفوظ» .زندگي مشتركي داشتھ باشد
نوشت كھ  ١٧٩۴اوت  ٢بتھوون در . دلپذیر و مطبوع بود، و با احساسات انقالبي چندان سازگاري نداشت

  » .زند بھ عقیدة من مادام كھ فرد اتریشي آبجو سیاه و سوسیس در اختیار دارد دست بھ شورش نمي«

داد كھ بھ جاي آنكھ كسان در فكر اصالح او برآیند، وسایل سرگرمي و تفریحش  ویني ترجیح ميفرد نمونة 
وي بھ سھولت پشیزھاي خود را در راه سرگرمیھاي ساده از قبیل تماشاي نیكلوس روگر . را فراھم سازند

اگر . دكر ماند خرج مي كرد از آتش مصون مي كھ ادعا مي» آن اسپانیایي غیر قابل اشتعال«یعني 
ھاي  در وین و پیرامون آن كافھ. كرد توانست مختصري پول بیندوزد، آن را صرف بیلیارد یا بولینگ مي مي

اسم كافھ از قھوه گرفتھ شده كھ در این روزگار با آبجو، كھ نوشابة مورد نظر بود،  –بسیاري وجود داشت 
رفت سري  كھ وضعشان رو بھ بھبود مي افرادي. باشگاھھایي نیز براي فقیران وجود داشت. كرد رقابت مي

افراد متمول پول . زدند؛ این سالنھا داراي اطاقھاي زیبا و باغھایي مصفا بود بھ سالنھاي آبجوخوري مي
رفتند، چھ در  مي  -و بیشتر شاید بھ سالن ردوتن   - دادند یا بھ بالماسكھ  ھا از دست مي خود را در قمارخانھ

حتي پیش از روزگار یوھان . نستند در یك زمان بھ رقص و پایكوبي بپردازندتوا آنجا صدھا زن و مرد مي
رقص با احتیاط و . كردند ، زنان و مردان ویني براي رقصیدن زندگي مي)١٨۴٩- ١٨٠۴(شتراوس 

توانست از برخورد بدن زن در  در این زمان بود كھ مرد مي. شكوھمند مینوئت جاي خود را بھ والس داد
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ش ارتعاش لذت بخشي بشود؛ او را بھ حركت درآورد؛ و بچرخاند و از ھمین جاست حین رقص، دستخو
  كھ این 

  .آورد كرد، ولي چندان سختگیري ھم بھ عمل نمي البتھ كلیسا بھ جاي خود اعتراض مي

V- ھنر  

ھاي فوري گرفتھ تا درامھاي  از طرحھاي دوپشیزي بر روي صحنھ –تئاتر در وین در تمام مراحل 
قدیمیترین تماشاخانة منظم كارنتنرتور بود كھ بھ . پیشرفت كرد –مكانھا و دكورھاي مجلل  كالسیك در

، )١٧٢۶متوفا در (ساختھ شده بود، در اینجا بود كھ یوزف آنتون سترانیتسكي  ١٧٠٨توسط شھرداري در 
ایتالیایي، شخصیتي بھ نام ھانسوورست، یا یان بولوني، ساخت كھ دلقكي مضحك بود، و  آرلكنبراساس 

آور و دوست داشتني خود را در وجود او متجلي  آلمانیھاي شمال و جنوب شوخ طبعیھا، حركات خنده
ا زیر نظر یوزف دوم سرپرستي عالیة بورگ تئاتر ر ١٧٧۶در . دادند ساختند و مورد تمسخر قرار مي مي

گونھ  نماي كالسیك سردر این تئاتر مبین آن بود كھ در آن ھمھ. خود گرفت و كمكھایي بھ آن اعطا كرد
تئاتر (وین - در- ان –مجللتر از ھمھ، تئاتر . بھ موقع اجرا گذاشتھ خواھدشد –اعم از قدیم و جدید  –نمایش 

و وي ھمان كسي  –ساختھ شد  ١٧٩٣در در بود كھ بھ وسیلة یوھان امانوئل شیكان) در كنار رودخانة وین
. موتسارت را تھیھ، و خود نقش پاپاگنو را ایفا كرده است) ١٧٩١(اثر   است كھ متن اپراي ني سحرانگیز،

گردانھاي آن زمان از آن آگاھي داشتند مجھز ساخت، و  وي تئاتر خود را با كلیة وسایل مكانیكي كھ صحنھ
داشت؛ و ھمو بود  گذشت بھ شگفتي وا مي اي مھیجي كھ از حد واقعیت ميھ تماشاچیان را با مناظر و صحنھ

  .كھ اپراي فیدلیو اثر بتھوون را براي نخستین بار در تماشاخانة خود بھ معرض نمایش درآورد

 ١٧٨٩این ھنر، معماري نبود؛ زیرا كھ اتریش در حدود . كرد تنھا یك ھنر بود كھ بادرام در وین رقابت مي
ادبیات ھم نبود، زیرا كھ كلیسا بر بالھاي نبوغ بیش از . اروك خود را بھ پایان رسانده بودعصر طالیي ب
استاد شعر و نثر غنایي اتریش ھنوز فرا ) ١٨٧٢- ١٧٩١(كرد، و عصر گریلپارتسر  حد سنگیني مي

ھم در ؛ ھمانطور كھ امروز »كنند مردم زیاد مطالعھ نمي«در وین، مادام دوستال نوشت كھ . نرسیده بود
ساخت؛ و ھم  بعضي شھرھا مرسوم است، یك روزنامھ نیازمندیھاي ادبي جامعھ را برطرف مي

  .وینرتسایتونگ عالي بود و ھم وینر تسایتشریفت

ھمانگونھ كھ در خور مردمي بود كھ خانة خود را  –در اتریش و آلمان . این ھنر عالي وین موسیقي بود
اي تلقي شود، ھنري ذوقي و  بیش از آنچھ كاري در سطح افراد حرفھموسیقي  –دانستند  منبع و دژ تمدن مي

  خانگي بھ شمار رفت 

گاه براي  گاه. توانستند یك كوارتت اجرا كنند ھا مي اي داراي آالتي موسیقي بود؛ حتي بعضي خانواده شده
روي ھمگان در  شد؛ ولي كنسرتھایي كھ بھ پرداختند، كنسرتي تشكیل مي اي مي مشتریاني كھ قبًال ورودیھ

با وجود این، وین پر از موسیقیدانھایي بود كھ، بر اثر . شد قبال پرداخت ورودیھ باز باشد بندرت تشكیل مي
  .ماندند كثرت، تعداد زیادي از آنان گرسنھ مي

ماندند؟ بیشتر از راه قبول دعوتھاي خصوصي جھت نواختن در منازل؛  پس موسیقیدانان چگونھ زنده مي
بھ اشراف و روحانیان یا بازرگانان  –با یا بدون ترتیب دادن قبلي دستمزد  –اي آھنگھاي خود یا، با اھد

. عشق بھ موسیقي، نواختن، و حمایت از آن، طي دو قرن، سنت فرمانروایان ھاپسبورگ شده بود. متمول
د موسوم بھ سنت مزبور در این دوره شدیدًا بھ وسیلة یوزف دوم، لئوپولد دوم، و فرزند جوان لئوپول

خانوادة . ، كھ ھم شاگرد بتھوون و ھم حامي او بود، ادامھ یافت)١٨٣١-١٧٨٨(مھیندوك رودولف 
بھ طوري كھ ذكر شد، پرنس میكلوش یوزف . كردند استرھازي، در طي چندین نسل از موسیقي حمایت مي

نگاه » مجارستانورساي «سال بھ عنوان رھبر اركستر در قصر استرھازي  ھایدن را سي) ١٧٩٠-١٧١۴(
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بتھوون را استخدام كرد تا براي ) ١٨٣٣-١٧۶۵(او پرنس میكلوش نیكوالئوس استرھازي  نوة . داشت
دوست صمیمي و حامي ) ١٨١۴-١٧٣۵(پرنس كارل لیخنوفسكي . اركستر خانوادگي او آھنگ بسازد

خانوادة قدیمي بوھمي،  لوبكوویتس، از یك پرنس فران. بتھوون شد، و تا مدتي او را در قصر خود جاي داد
این افتخار را داشت كھ در رساندن كمك مالي بھ بتھوون تا زمان مرگ او با مھیندوك رودولف و كنت 

را بیفزاییم كھ وي بیش ) ١٨٠٣- ١٧٣۴(بھ این عده باید نام بارون گوتفرید فون شویتن . كینسكي سھیم باشد
ھمو . كرد مھارت خود شغل و حامي براي آنھا پیدا مياز آنچھ بھ موسیقدانان كمك مالي كند، با فعالیت و 

بود كھ راه لندن را بھ روي ھایدن گشود؛ و بتھوون سمفوني اول خود را بھ او ھدیھ كرد؛ سپس انجمن 
این انجمن متشكل از بیست و پنج تن از نجبا بود كھ متعھد شده بودند فاصلة . موسیقي وین را بنیاد نھاد

ھمت و اقدام چنین مرداني موجب آن شد كھ . ران موسیقي و شنوندگان را پركنندمیان آھنگسازان، و ناش
حتي بدخوترین آھنگساز از لحاظ تاریخ موسیقي جاودانھ شود، و بھ صورت استاد موسیقي بدون معارض 

  .قرن نوزدھم درآید

   

  

  موزة تاریخ طبیعي، پاریس. بارون ژرژ ـ لئوپولد كوویھ: پالك چیني

   ھشتمفصل بیست و 
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  بتھوون

١٨٢٧- ١٧٧٠  

I - ١٧٩٢-١٧٧٠: جواني او در بن  

كولن بود، و كولن یكي از  برگزینندةسر اسقف   - مقر امیر  بن. تولد یافت ١٧٧٠دسامبر  ١۶وي در 
رفت كھ قبل از آنكھ ناپلئون آنھا را از قلمرو روحانیون بیرون بكشد،  امیرنشینھاي راینالند بھ شمار مي

تحت تسلط سراسقفھاي كاتولیكي قرار داشت كھ غرق در حطام لذات دنیوي، و متمایل بھ حمایت از 
. فري بن وابستھ بھ تشكیالت امیر برگزیننده بودن ٩,۵۶٠قسمت اعظم جمعیت . ھنرمندان خوشرفتار بودند

خواند، و پدرش، یوھان وان بتھوون با  آواز مي پدربزرگ بتھوون در گروه ھمسرایان امیر با صداي بم
) Van(لفظ وان . اي نزدیك لوون مھاجرت كرده بود خانوادة او اصًال ھلندي بود، از دھكده. صداي زیر

عنوان اشرافي یا ) de(یا فرانسوي دو) Von(، و برخالف آلماني فون ھلندي حاكي از محل زادگاه است
ھم پدربزرگ متمایل بھ میگساري شدید بود و ھم پدرش، و بخشي از این عادات ھم . باشد نجیبزادگي نمي

  .بھ آھنگساز بھ ارث رسید

رش آشپزي در ارنتس یوھان وان بتھوون با بیوة جواني بھ نام ماریا ماگدالنا كوریخ الیم، كھ پد ١٧۶٧در 
وي چنان مادري شد كھ، بھ سبب قلب مھربان و رفتار خوش، مورد عالقة . برایتشتاین بود، ازدواج كرد

آنھا كھ . ماریا ھفت فرزند آورد كھ چھار تن از آنھا در كودكي درگذشتند. شدید پسر نامدارش قرار گرفت
و نیكوالئوس ) ١٨١۵- ١٧٧۴(، كاسپاركال باقي ماندند عبارت بودند از سھ برادر بھ نامھاي لودویگ

  ).١٨۴٨- ١٧٧۶(یوھان 

  و این تنھا ممر عایدي  –گرفت  فلورن حقوق مي ٣٠٠» تنورخوان دربار امیر برگزیننده«پدرش، بھ عنوان 

پدر . جوان طوري نبود كھ از او یك جنتلمن بسازد؛ و الجرم تا پایان عمر، خشن و سركش باقي ماند
اي از آن كودك افزایش دھد، فرزند چھارسالة  را با ساختن اعجوبھ  درآمد خانواده بتھوون كھ آرزوداشت

ظاھرًا آن . كرد كھ طي روز، و گاھي شبھا، بھ تمرین پیانو یا ویولن بپردازد خود را ترغیب یا مجبور مي
و را با انضباط بایستي ا مي) بنا بھ گفتة شاھدان متعدد(و . اي بھ موسیقي نداشت كودك، در بدو امر، عالقھ

این شكنجھ نتیجھ داد، و كودك بھ . شد شدیدي بھ كار بگمارند، چندانكھ گاھي اشك از چشمش سرازیر مي
در ھشت سالگي، با شاگرد دیگري در یك . باخت كھ بھ بھاي آن ھمة ساعات دردناك تمام شده بود ھنري دل

در ھر . الي آن معلوم نشده است، كھ نتیجة م)١٧٧٨مارس  ٢۶(كنسرت عمومي، بھ نواختن پرداخت 
صورت، پدرش تشویق شد كھ آموزگاراني استخدام كند تا لودویگ را بھ دقایق عالیتر موسیقي رھنمون 

  .شوند

رفتھ و آن اندازه الیتني آموختھ  اي مي شود كھ بھ مدرسھ گفتھ مي. گذشتھ از این، آموزش رسمي چنداني ندید
كھ (بھ اندازة كافي ھم فرانسوي یاد گرفت . ابتكارات بامزة التیني بھ كار بردھاي خود  كھ بتواند در نامھ

اما ھرگز یاد نگرفت كھ . توانست آن را بھ طور قابل فھم بنویسد و مي) زبان اسپرانتوي آن روزگار بود
اما . داد گذاري را بھ خود مي امالي كلمات را در ھیچ زباني درست بنویسد، و بندرت زحمت استعمال نقطھ

آمیز مطالعات خود  تعدادي كتاب خوب، از داستانھاي سكات گرفتھ تا اشعار فارسي، خواند و قطعات حكمت
دوست داشت كھ بالبداھھ بنوازد، . ھاي خود یادداشت كرد، تنھا ورزش او در انگشتانش بود را در دفترچھ

  .توانست با او رقابت كند و در این بازي فقط آپت فوگلر مي

pymansetareh@yahoo.com



فرزند جوان ماریا ترزیا بھ نام ماكسیمیلیان فرانسیس بھ عنوان برگزینندة كلون تعیین شد، و در  ١٧٨۴در 
» ترین مرد اروپا فربھ«وي مرد مھرباني بود، بھ غذا و موسیقي عالقة بسیار داشت، و . بن اقامت گزید

ده سال داشت در آن بتھوون كھ در آن زمان چھار. در عین حال یك اركستر سي و یك سازي ترتیب داد. شد
در سال ) ؟٧۵٠(گولدن  ١۵٠با حقوق » زن دربار معاون ارگ«نواخت، و نیز بھ عنوان  اركستر ویوال مي

استعدادش «اند نوشتھ شده است كھ وي  بھ امیر برگزیننده داده ١٧٨۵در گزارشي كھ در سال . استخدام شد
  ».خوب، رفتارش خوب، اما فقیر است

رفتار خوب و لیاقت روزافزون آن جوان باعث شد كھ امیر  جنسي،بارة ماجراھاي رغم گفتگوھایي در  علي
تا بھ وین سفر كند و دربارة آھنگسازي تعلیمات الزم را ) ١٧٨٧(برگزیننده پولي در اختیار وي قرار داد 

  كمي پس از ورودش، موتسارت با او مالقات كرد، و بھ. فراگیرد

ALIGN="JUSTIFY"<نواختن او گوش داد، و از او ستایشي بھ عمل آورد كھ بیشتر نومید كننده بود .
بتھوون كھ بھ این بدگماني پي . چھ ظاھرًا چنین پنداشتھ بود كھ بتھوون آن قطعھ را مدتھا تمرین كرده است

موتسارت از شدت ابتكار و . بھ او بدھد اریاسیونوبراي   است كھ روي پیانو تميبرده بود از موتسارت خو
مواظب او باشید؛ روزي بھ دنیا چیزي «: حیرت افتاد، و بھ دوستان خود گفتقوت انگشتان آن جوان بھ 

ظاھرًا . ؛ ولي این قصھ بیشتر رنگ شایعھ دارد»عرضھ خواھد كرد كھ دربارة آن حرفھا خواھند زد
، و خبر ١٧٨٧مھ  ٢٨موتسارت درسھایي بھ آن جوان داده است، ولي مرگ لئوپولد پدر موتسارت در 

لودویگ شتابان بھ بن بازگشت، و در ھنگام مرگ مادرش . وون این رابطھ را قطع كرداحتضار مادر بتھ
  . بر بالین او بود) ژوئیھ ١٧(

اي بھ امیر برگزیننده نوشت و فقر و فاقة   پدرش كھ صداي زیر خود را مدتھا پیش از دست داده بود نامھ
داده باشد، اثري از آن برجاي نمانده اگر ھم امیر جوابي . شدید خود را شرح داد و از او كمك خواست

خود لودویگ با آموختن  ١٧٨٨در . ھمسرایان بھ یاري او شتافت  است؛ ولي آواز خوان دیگري در دستة
مادر بیوه و ثروتمند و تربیت . فون برونینگ و برادرش لورنتس درآمدي تحصیل كرد پیانو بھ الئونوره 

گونھ بھ وجود  در میان فرزندان خود پذیرفت؛ رفاقتھایي كھ بدین شدة آنھا آن معلم جوان را با تساوي كامل
  .ھاي تند اخالقي بتھوون را اصالح كرد اي جنبھ آمد تا اندازه

نیز بھ حال بتھوون مفید بود، زیرا كھ او، ھم خود ) ١٨٢٣-١٧۶٢(والدشتاین  مھرباني كنت فردیناند فون
وي چون از تھیدستي . نزدیك امیر برگزیننده بود رفت و ھم از دوستان موسیقیدان خوبي بھ شمار مي

كرد كھ از طرف امیر  فرستاد، و وانمود مي گاه ھدایایي بھ صورت پول نزد او مي بتھوون آگاھي یافت، گاه
، كھ نام او را بر تارك دارد، بھ وي )ماژور در سي ۵٣اوپوس (بتھوون بعدھا سونات پیانوي خود . است

  .اھدا كرد

ھنگام بیش از پیش بھ كمك نیاز داشت، زیرا پدر نومیدش تن بھ میگساري داده و بھ  لودویگ در این
بتھوون اگر چھ نوزده  ١٧٨٩در سال . زحمت از بازداشت، بھ جرم مزاحمت براي مردم، نجات یافتھ بود

بر طبق . سال بیش نداشت مسئولیت برادران جوان خود را تقبل كرد، و سرپرست قانوني خانواده شد
، یوھان وان بتھوون از خدمت معاف شد، و مقرر گشت كھ نیمي از )نوامبر ٢٠(ان امیر برگزیننده فرم

بتھوون ھمچنان مبلغ مختصري بھ . رایش تالر حقوقش بھ وي داده شود و نیم دیگر بھ پسر ارشدش ٢٠٠
  .داشت عنوان پیانیست عمده و ارگ زن دوم دراركستر امیر دریافت مي

را كھ تازه ساختھ بود بھ وي  كانتاتبتھوون یك . بر سر راه خود بھ سوي زادگاھش وین در بن توقف كرد
ساعد این شاید خبر این ستایش بھ گوش امیر رسید كھ وي با نظر م. تقدیم داشت، و ھایدان آن را ستود

پیشنھاد را پذیرفت كھ بتھوون جوان جھت تحصیل در وین ھمراه ھایدن بھ آنجا برود، و ھمچنان تا چند ماه 
احتماًال كنت فوق والدشتاین بود كھ این . حقوق خود را بھ عنوان نوازنده در دستگاه امیر دریافت دارد

م لودویگ این یادداشت خداحافظي را وي در آلبو. موقعیت را براي دوست جوان خود آماده ساختھ بود
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پروراندید عازم سفر بھ وین  بتھوون عزیز، شما براي تحقق آرزویي كھ آن را مدتھا در سر مي«: نوشت
گرید و  ھنوز بر مرگ محبوب خود مي] وفات یافتھ بود ١٧٩١دسامبر  ۵كھ در [نبوغ موتسارت . ھستید

دوست واقعي شما . را از دست ھایدن دریافت بدارید ساعیانھ بكوشید و روح موتسارت… . كند زاري مي
  ».والدشتاین

طولي نكشید كھ قواي . ترك كرد ١٧٩٢بتھوون بن و پدر و خانواده و دوستان را در حدود اوایل نوابر 
  .انقالبي بن را اشغال كردند؛ امیر برگزیننده بھ ماینتس گریخت؛ و بتھوون دیگر ھرگز بن را ندید

II – ١٨٠٢-١٧٩٢: اژديپیشرفت و تر  

بتھوون چون بھ وین رسید، شھري را دید پر از موسیقیداناني كھ در جستجوي حامي و شنونده و ناشر با 
كنند؛ و در جوان از بن آمده اثري از لطف و  یكدیگر در رقابتند و بھ ھر تازه واردي چپ چپ نگاه مي

رو بود؛  و آبلھ) خواند مي مورن استرھازي او را آنتو(چرده  بتھوون كوتاه قد، چاق و سیھ. بینند مھرباني نمي
پوشاند؛ بیني او پھن و مسطح بود و چشماني عمیق و مبارز  دندانھاي پیشین باالیش دندانھاي پایین را مي

قیافة وي طوري نبود . كشید را یدك مي» وان«گذاشت و عنوان  يبود و كاله گیس م» گرد كلھ«جوداشت؛ 
  .كھ باعث محبوبیت او نزد مردم یا رقیبان شود ولي بندرت بدون دوستي مساعد بود

  از آنجا كھ اشكاالتي از بابت سھم ). ١٧٩٢دسامبر  ١٨(پس از چندي خبر رسید كھ پدرش مرده است 

گذشتھ «: امیر با مضاعف كردن آن سھم بھ وي پاسخ داد و نوشت. اي نزد امیر فرستاد دریافت آن، عریضھ
یعني براي كارل و یوھان كھ آنھا (» .براي تحصیل برادرانش دریافت خواھد داشت… از این، سھ كیل غلھ

در  ١٧٩٣مھ  ٢٢بتھوون، سپاسگزار از این نعمت تصمیم خود را اتخاذ كرد، در ). ھم بھ وین رفتھ بودند
عیب  –آدم شریري نیستم «: چنین نوشت) اثر شیلر(كارلوس  استفاده از كلمات كتاب دونآلبوم دوستي با 

اگر چھ احساسات شدید و سركش ممكن … جنایتم این است كھ جوانم –من این است كھ خوني گرم دارم 
تا حد امكان خوبي كند؛ «وي تصمیم گرفت كھ . »است اسرار درونم را فاش سازد، ولي قلبم مھربان است

  ».آزادي را بیش از ھمھ چیز دوست داشتھ باشد؛ ھرگز حقیقت را، حتي در برابر پادشاه انكار نكند

براي ) دالر؟ ٣۵(چھارده فلورن  ١٧٩٢در ماه دسامبر : ھاي خود را صبورانھ بھ حداقل كاھش داد ھزینھ
غذا با «؛ )شش سنت( »كرویتسر ١٢خوراك، ھر بار «خانھ؛ شش فلورن براي كرایة یك پیانو؛  كرایھ

اشاره شده كھ برایش دو  Haidnدر یادداشت دیگري چندین بار بھ ). دالر؟؟ ١۶.٢۵(» فلورن ۶.۵شراب، 
داده پول كمتري  ظاھرًا ھایدن براي درسھایي كھ بھ وي مي. داشتھ است خرج برمي) چند سنت( گروشن

اما رفتھ رفتھ كھ . پذیرفت مي تا مدتي دانشجوي جوان اصالحات استاد را خاضعانھ. كرده است مطالبھ مي
درسھا ادامھ یافت، ھایدن دیگر نتوانست انحرافات گزارش شدة بتھوون را از اصول سنتي آھنگسازي 

، بتھوون استاد پیر خود را ترك گفت، و سھ بار در ھفتھ براي فراگرفتن ١٧٩٣در اواخر سال . بپذیرد
این شخص یوھان  –، نزد مردي رفت كھ بھ عنوان استاد موسیقي بیشتر مشھور بود تا آھنگساز آنكنترپو 

در ھمان زمان، سھ بار در ھفتھ نیز، براي تمرین ویولن، نزد ایگناتس . گئورگ آلبر ختسبرگر نام داشت
حساس كرد ھمة آنچھ را كھ الزم دارد از آلبرختسبرگر فرا ، پس از آنكھ ا١٧٩۵در . رفت شوپانتسیگ مي

گرفتھ است، از آنتونیوسالیري، كھ در آن زمان مدیر اپراي وین بود، تقاضا كرد كھ بھ وي تعلیماتي در 
بتھوون خود را بھ عنوان یكي از آنھا معرفي كرد . گرفت سالیري از شاگردان تھیدست پول نمي. آواز بدھد

چھارتن استاد او وي را شاگردي سختگیر دانستند كھ آكنده از عقاید شخصي بود، و از ھر . و قبول شد
تصور این موضوع سخت نیست كھ . شد اباداشت ھاي موسیقي كھ بھ او عرضھ مي قبول رسمیت نظریھ

كھ تا سال (» بابا ھایدن«ھایي بھ  ھاي غیر عادي و پر سر و صداي آھنگھاي بتھوون چھ ضربھ جنبھ
  .زده است) دگي كردزن ١٨٠٩
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بھ  ١٧٩۴وي در  –و شاید ھم بھ سبب ھمین انحرافات  –رغم انحرافات بتھوون از راھھاي معمول  علي
پیروز شده بود؛  ھارپسیكوردپیانو در نبرد با . عنوان یكي از جالبترین پیانو نوازان در وین مشھور شد

موتسارت نیز آن را . با پیانو در انگلیس شروع بھ تكنوازي كرده بود ١٧۶٨یوھان كریستیان باخ در 
.از او پیروي كرد؛ و موتسیو كلمنتي كنسرتوھایي براي پیانو ساخت ١٧٨٠پذیرفت؛ و ھایدن در 

امل برد، اگر چھ استفاده از نوازي استفادة ك بتھوون از قدرت پیانو و نیروي خود مخصوصًا در بدیھھ
: فردیناند ریس، كھ ھم شاگرد ھایدن بود و ھم شاگرد بتھوون، بعدھا گفت. شد چاپي ھم مانع سبك او نمي نت
نوازي بدان نایل آمد  اي كھ بتھوون در بدیھھ از ھنرمنداني كھ بھ كارشان گوش دادم ھیچ یك بھ مرتبھ«

دادند، بلھوسیھایي كھ خود را تسلیم آنھا  تحت فشار قرار مي در وي، انبوه عقایدي كھ او را. رسند نمي
  ».كرد، تنوع طرز عمل، و دشواریھا پایان ناپذیر بود مي

زندگینامة   بنا بر گفتة شیندلر، نویسندة. كردند حامیان موسیقي از او در آغاز بھ عنوان پیانیست تمجید مي
بتھوون را نزد «یتن، میزبان، پس از پایان برنامھ، بارون فوق شو  بتھوون، در یك كنسرت شبانھ در خانة

پرنس كارل » .باخ را بھ عنوان دعاي شب بنوازد فوگخود نگاه داشت و او را ترغیب كرد كھ چند 
اي بھ بتھوون عالقھ داشت كھ او را مرتب  بھ اندازه –ین اي برجستة و موسیقیدان غیر حرفھ –لیخنوفسكي 

اش  كرد، و مدتي ھم از او بھ عنوان مھمان در خانھ براي شركت در مجالس موسیقي جمعة خود دعوت مي
توانست خود را با اوقات غذاي پرنس منطبق سازد، و ھتلي را كھ در  اما بتھوون نمي. پذیرایي كرد

پرشورترین حامیان لقبدار آھنگساز، پرنس لوبكوویتس بود كھ خود . یح دادمجاورت خانة پرنس بود ترج
. كرد رفت، و تقریبًا ھمة درآمد خود را صرف موسیقي و موسیقیدانان مي پیانو نوازي عالي بھ شمار مي

اي كھ با بتھوون داشت، سالھا بھ او كمك كرد و اصرار بتھوون را در  رغم اختالف سبك و سلیقھ  وي علي
خانمھاي این نجباي نیكوكار و . آید بھ دل نگرفت ن كھ بایستي از لحاظ اجتماعي با او یكسان بھ شمار ميای

گرفتند و مورد عتاب و خطاب  بردند، از او درس پیانو مي حامیان ھنر از استقالل غرورآمیز او لذت مي
ھم . عشقبازي كند –ز طریق نامھ ا –دادند كھ با آنھا  شدند؛ و بھ آن مرد مجرد تھیدست اجازه مي واقع مي

پذیرفتند و تا حد اعتدال او را از پاداش  كرد مي آنان و ھم شوھرانشان آثاري را كھ بتھوون بھ آنھا ھدیھ مي
  .ساختند برخوردار مي

از پراگ و برلین بھ  ١٧٩۶تا این موقع شھرت او تنھا بھ عنوان پیانونواز بود، ولي در دیداري كھ بھ سال 
 ١٧٩۵اكتبر  ٢١در . ساخت در این ضمن، آھنگ ھم مي. بھ منزلة استاد موسیقي تلقي شد عمل آورد

انتشار داد كھ یوھان كرامر پس از نواختن آنھا تریو بزرگ  سھاوپوس شمارة یك خود را تحت عنوان 
بتھوون، كھ » .دھد این مردي است كھ وجودش سوگ مارا در مرگ موتسارت تسكین مي«: اظھار داشت

رغم ھمة  علي! باید شجاع بود«: تیجة این ستایش برانگیختھ شده بود، در دفتر یادداشت خود نوشتدر ن
نباید كاري ناتمام . امسال باید سرنوشت مرد كامل تعیین شود… . ضعفھاي بدني، روحم غالب خواھد شد

  ».بماند

وان، پس از طرد اتریشیھا این سردار ج. ناپلئون، پنھاني، نخستین بار وارد زندگي بتھوون شد ١٧٩٧در 
پایتخت ھنر و موسیقي . شد از لومباردیا، قواي خود را از فراز كوھھاي آلپ گذرانده، بھ وین نزدیك مي

در این زمان ھایدن سرود ملي اتریش را . غافلگیر شده دفاع خود را بالبداھھ با اسلحھ و سرود آغاز كرد
: ؛ و بتھوون سرود جنگي دیگري ساخت»را، حفظ كندخدا امپراطور فرانتس، امپراطور خوب ما«: ساخت

این تصانیف با روح بعدھا ارزش چندین فوج را پیدا كرد، ولي ناپلئون » .ما مردم آلماني بزرگي ھستیم«
  .آور را بھ زور بر اتریش تحمیل كرد را تكان نداد؛ والجرم صلحي شرم

ین آمد، و با برافراشتن پرچم سھ رنگ انقالبي سال بعد، ژنرال برنادوت بھ عنوان سفیر جدید فرانسھ بھ و
بتھوون كھ صریحًا عقاید جمھوریخواھانة خود را بر زبان . فرانسھ از بالكن خود، مردم را وحشتزده كرد

ظاھرًا . شد آورده بود علنًا ستایش خود را از بوناپارت اعالم داشت، و غالبًا در ضیافتھاي سفیر دیده مي
  .نیف آھنگي در ستایش ناپلئون را بھ بتھوون القا كردبرنادوت بود كھ فكر تص
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اثر سیزدھم خود تحت عنوان  ١٧٩٩لودویگ كھ در فكر پول درآوردن از منابع نزدیكتري بود در 
بھ  -یا در انتظار آن مراحم-براي سپاسگزاري از مراحم پرنس لیخنوفسكي» انگیز سونات بزرگ رقت«

تا شغل «: گولدن بھ بتھوون، عكس العمل نشان داد و اضافھ كرد۶٠٠پرنس نیز با اعطاي . وي اھدا كرد
. شد، و گویي بستگي مختصري با موتسارت داشت این سونات بھ سادگي آغاز مي» .مناسبتري پیدا كنیم

 ھامركالویرآمد كھ در مقایسھ با پیچیدگي و قدرت تقریبًا مھاجم سوناتھاي  سپس بھ صورت دشواري در مي
  .آید بھ نظر ساده مي» آپاسیوناتا«یا 

نیز در زمرة كارھاي سادة او ) ١٨٠١(دیزمینور » سي«در » سونات مھتاب«و ) ١٨٠٠(سمفوني اول 
ظاھرًا قصد . نامید» ھ فانتزيسونات نیم«بتھوون بھ قطعة اخیر این نام مشھور را نداد، بلكھ آن را . بودند

درست است كھ وي آن را بھ كنتس جولیا گویتچاردي، . نداشت كھ آن را بھ صورت آھنگي عشقي درآورد
  ھاي غیر  یعني بھ كسي اھدا كرد كھ در شمار االھھ

  .رؤیاھاي او بود، ولي آن را بھ مناسبت دیگري تصنیف كرده بود كھ بھ این االھھ اصال ربطي نداشت

اي  تعلق دارد، و آن وصیتنامھ ١٨٠٢انگیزترین و جالبترین اسناد تاریخ موسیقي بھ سال  از شگفت یكي
سري است كھ در ھایلیگنشتات تنظیم و پس از مرگ بتھوون در میان اوراق او دیده شد، و فقط با مقایسھ 

سبكروحي،  -داشت در جواني او، در اخالقش، صفات دلپذیر فراواني وجود. با اخالق او قابل فھم است
مانند آموزگارش (طبعي، عالقة زیاد بھ تحصیل، آمادگي جھت كمك؛ و بسیاري از دوستان او در بن  شوخ

رغم تلخي روز  علي) والدشتاین برونینگ، حامي او كنت فون كریستیان گوتلوپ نیفھ، شاگردش الئونوره فون
ن خود را یكي پس از دیگري رنجاند، تا آنكھ او در وین دوستا. افزون او در زندگي بھ او وفادار ماندند

با این حال، ھنگامي كھ شنیدند در حال مرگ است، بازگشتند و ھرچھ در قوه داشتند براي . تقریبًا تنھا ماند
  .تخفیف آالم او بھ كار بردند

آن نخستین محیط زندگي چنان او را رنجیده خاطر ساخت كھ ھرگز نھ آن را از خاطر برد، و نھ عامالن 
كنندة خود، یا شرمساري دیدن پدر خویش را بھ ھنگام تسلیم شدن او بھ  فقر پر زحمت و ناراحت. را بخشید

خود او نیز، بھ نسبتي كھ روزگار او را . توانست از یاد ببرد و ببخشاید ناكامي و میگساري ھرگز نمي
موجب ) سانتیمتر ١۶۴(او در وین قد. شد ساخت، بتدریج تسلیم فراموشي ناشي از شراب مي متأثر مي

صورتش تا نزدیك . انبوه، آشفتھ، و زبر داشت مویي. اش گیرا و مطبوع نبود شد، و چھره گویي مي لطیفھ
تراشید كھ بلندي آن بھ بیش از یك سانتیمتر  اش مودار بود، و گاھي ریشش را آنقدر نمي چشمان فرو رفتھ

  »!كشد ة نحسي مثل من دارد، چھ عذابي ميكسي كھ قیاف!خدایا«: فریاد زد ١٨١٩در . رسید مي

اي براي كارھاي بزرگ بود، ولي پس از چند سال اول زندگي در وین،  این نقایص جسماني احتماال انگیزه
آدم كثیفي ھستم، «: چنین نوشت ١٨٠١آوریل  ٢٢در . موجب بیدقتي در لباس و بدن و اطاق و رفتار او شد

بھ اندازة كافي پول » .كھ چیزھایم ھیچ وقت داراي نظم و ترتیب نیستشاید تنھا عالمت نبوغ من این است 
افتاد، و بندرت كسي را نگاه  آورد كھ مستخدماني داشتھ باشد، ولي پس از چندي با آنھا در مي بھ دست مي

گفت و گاھي با آنھا  بھ افراد طبقات باال گاھي تملق مي. با افراد زیردست خود خشن بود. داشت مي
شد  در ارزیابي رقیبان خود بیرحم بود، و پاداش این عمل آن مي. كرد ھ و حتي گستاخانھ رفتار ميمغروران

كرد، ولي بھ بعضي از آنھا بھ  دربارة شاگردان خودسختگیري مي. كھ آنھا تقریبًا ھمگي از وي تنفر داشتند
  .داد رایگان درس مي

دانست، ولي با مھر و شفقت، برادرزادة  ایھ مياز نوع بشر تنفر داشت و ھر فردي را اساسًا پست و فروم
بھ طبیعت مھر و محبتي . داشت كرد، و ھر شاگرد زیبارویي را دوست مي مزاحم خود كارل را عفو مي

  چون و چرا داشت، و حال  بي
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