
شد، ولي تقریبًا بھ ھمان اندازه حاالت شادي ناھنجاري  بیشتر اوقات گرفتار حاالت مالیخولیا مي. بست نمي
ھاي شمارة  مانند نامھ«كرد  اي مي مالحظھ غالبًا شوخیھاي بي. داد بھ او دست مي - با یا بي نشئة شراب- مھ

برد، گاھي القاب  كرد، و جناس لفظي بھ كار مي ، در ھر موقعیتي با الفاظ بازي مي» ٣٠،٢٢،٢۵،١۴
  .كرد تبسم نميخندید، ولي ھرگز  گاھي مي: كرد اي براي دوستان خود انتخاب مي زشت و زننده

 ٢٩در نامة مورخ . ساخت پنھان كند طي سالھاي پراضطراب كوشید تا آن محنتي را كھ زندگیش را تلخ مي
  :آن را براي فرانتس و گلر آشكار كرد ١٨٠١ژوئن 

رود كھ این حال بر اثر وضع  تصور مي. طي سھ سال گذشتھ، حس شنوایي من بتدریج ضعیفتر شده است
ده باشد كھ، حتي قبل از آنكھ بن را ترك گویم، خراب بود؛ ولي در وین بدتر شده است، ام بھ وجود آم معده

وضع من تا … . ام العاده رنج برده ام، و در نتیجھ از ضعفي فوق زیرا در اینجا پیوستھ گرفتار اسھال بوده
  .شدم پاییز گذشتھ چنین بود، تا جایي كھ گاھي تسلیم یأس و نومیدي مي

تقریبًا دو سال بود كھ ھیچ یك از وظایف اجتماعي خود را انجام . م كھ زندگي بدي دارمباید اعتراف كن
توانستم از عھدة  اگر شغل دیگري داشتم شاید مي. دادم، زیرا محال بود بھ مردم بگویم كھ كر ھستم نمي

من چھ  داند كھ بر سر فقط خدا مي. انگیزي است نقص خود برآیم؛ ولي با شغلي كھ دارم مصیبت وحشت
تقاضا دارم دربارة وضع من چیزي بھ كسي … ام ھم بھ خالق خود و ھم بھ زندگي خود بد گفتھ. خواھد آمد

  [ .فون برونینگ الئو نوره] نگویي، حتي بھ لووشن 

را در ھایلیگنشتات، كھ  ١٨٠٢ھاي گوگرد، قسمتي از سال  مند شدن از گرمابھ بتھوون، ظاھرًا بھ امید بھره
كرد، چوپاني  روزي كھ در یك جنگل مجاور دھكده گردش مي. بود نزدیك گوتینگن، گذرانیددھكدة كوچكي 

شنید، بھ این فكر افتاد كھ فقط صداھاي  از آنجا كھ صدایي نمي. نواخت را در آن حوالي دید كھ ني مي
بود، ھم در این زمان وي ھم رھبري اركستر را بھ عھده گرفتھ . بزرگتر اركستر بھ گوش او خواھد رسید

اشارات ضمني ني ناشنودة چوپان او را گرفتار یأس و نومیدي : ساخت داد، و ھم آھنگ مي كنسرت مي
معروف شده » وصیتنامة ھایلیگنشتات«و سندي را نوشت كھ بھ ) ١٨٠٢اكتبر  ۶(بھ اطاق خود رفت . كرد

ولي آن : گذاشت» ونبتھو… براي برادرانم كارل و «اگر چھ عنوان آن را . و وصیتنامة باروحي است
  :شود رئوس مطالب اصلي آن در اینجا نقل مي. سند را بدقت از انظار پنھان كرد

دارید، شما كھ از علت  دانید، چھ ستمي بر من روا مي اي كساني كھ مرا بدخواه و لجوج و ضد بشر مي
جھت نیكخواھي بوده از كودكي، قلب و فكرم متمایل بھ احساسي لطیف در . پنھاني رفتار من آگاه نیستید

ام كھ كارھاي بزرگ انجام دھم، ولي توجھ كنید كھ اینك شش سال است وضع نومید  است، حتي میل داشتھ
ام كھ  و سرانجام خود را مجبور دیده… اي دارم، و حالم بر اثر اقدامات پزشكان نادان بدتر شده است،  كننده

من كھ با طبعي پرشور و سرزنده بھ دنیا آمدم و حتي … . العمر مواجھ باشم با چشم انداز یك بیماري مادام
  گیري و تنھایي شدم، و حال آنكھ بھ انحرافات جامعھ حساس بودم، چھ زود مجبور بھ گوشھ

شنوایي نومیدم ساخت، و با  انگیز كم آه، چقدر تجربة سخت و غم. گاه گاه كوشیدم ھمة اینھا را از یاد ببرم
چگونھ . بگویم كھ بلندتر حرف بزنند، فریاد بكشند، چرا كھ من كر ھستموجود این، محال بود بھ مردم 

آه، قادر بھ … توانستم بھ نقص یكي از حواس خود اعتراف كنم كھ باید در من قویتر باشد تا در دیگران  مي
شما  كشم، در حالي كھ بھ طیب خاطر مایلم با بینید كھ خود را كنار مي بنابراین، ھرگاه مي. این كار نیستم

چھ تحقیري بود كھ آن كھ در كنار من قرار داشت صداي فلوتي را كھ … . معاشرت كنم، مرا معذور دارید
داد؛ اگر كمي  چنین حوادثي مرا بھ یأس و نومیدي سوق مي! شنیدم شنید و من ھیچ نمي آمد مي دوردست مي

نمود كھ قبل از  آه، محال مي. زداشتفقط ھنر بود كھ مرا با-بیشتر شده بود، بھ زندگي خود خاتمھ داده بودم
اي خداي بزرگ، تو ضمیر … . دانستم دنیا را ترك گویم خلق تمامي آنچھ خود را موظف بھ خلق آنھا مي

اي . تو میداني كھ عشق بھ بشر و میل بھ نیكوكاري در ضمیر من وجود دارد. بیني و از آن آگاھي مرا مي
و شما، برادرانم، كارل … . اید بھ یاد آرید كھ بھ من ستم كرده خوانید، مردم، روزي كھ این كلمات را مي
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بھ محض آنكھ جان سپردم، اگر دكتر شمید ھنوز زنده است، از طرف من از او بخواھید كھ بیماري … و
االمكان، الاقل جھانیان پس از  مرا شرح دھد و این سند را بھ سابقة بیماري من ضمیمھ كند، تا اینكھ، حتي

… . كنم كھ وارثان اندك ثروتم خواھید بود در ضمن بھ شما دو نفر اعالم مي. ن آشتي كنندمرگم با م
تقوي را بھ فرزندان خود . اي باشد كھ گرفتار آن بودم امیدوارم زندگي شما بھتر و فارغتر از پروا و اندیشھ

ربة شخصي این من با توجھ بھ تج. تنھا این صفت است كھ موجب خوشبختي است، نھ پول. توصیھ كنید
من این حقیقت را كھ با خودكشي بھ زندگي خویش . تقوي بود كھ مرا در ناكامي كمك كرد. زنم حرف را مي

  .خداحافظ -خاتمھ ندادم بعد از ھنرم مدیون این صفت ھستم

  .شتابم با خشنودي بھ سوي مرگ مي… یكدیگر را دوست بدارید

  ».اجرا گذاشتھ شودپس از مرگم قرائت و بھ مورد «: در حاشیھ نوشت

بتھوون قصد داشت كھ دشواري . این یك یادداشت مربوط بھ خودكشي نبود؛ ھم نومیدانھ بود و ھم مصممانھ
. را بپذیرد و بر آن فایق آید، و ھمة آھنگھایي را كھ در وجودش ساكت و نھفتھ بود بھ گوش دیگران برساند

، سمفوني دوم در )١٨٠٢نوامبر (در ھایلیگنشتات بود  كرد، و در زماني كھ ھنوز تقریبًا بدون وقفھ كار مي
فقط یك سال بعد از آنكھ از اعماق . را تصنیف كرد كھ در آن عالمتي از شكایت یا اندوه نیست» ر«

را نوشت، و با آن وارد دومین و پربارترین دورة  اروئیكاوجودش فریاد كشید سمفوني سوم خود بھ نام 
  .عمر خود شد

III  -١٨٠٩-١٨٠٣: رمانيسالھاي قھ  

اي كھ ذكري از آنھا در این صفحات كردیم، زندگي ھنري و بارور بتھوون را بھ  شناسان برجستھ موسیقي
در دورة اول، بتھوون بھ طور . ١٨٢۴- ١٨١٧، ١٨١۶-١٨٠٣، ١٨٠٢-١٧٩٢: اند سھ دوره تقسیم كرده

  آزمایشي بھ سبك ساده و آرام 

، چاالكي انگشتان، و قدرت، توقعات زیادتري از نوازندگان داشت؛ در تغییر تمپودر دورة دوم، از لحاظ 
راه خود را از لطف و نرمي تا صالبت و قدرت پیمود؛ ابتكار خود را در واریاسیون و  مدوالسیونمقام یا 

سونات و . سازي آزاد گذاشت، اما این ھر دو را تابع منطق ھمبستگي و تكامل كرد سلیقة خود را در بدیھھ
در . ھ سوق دادسمفوني را تغییر جنسیت داد و آنھا را از لطافت و احساسات زنانھ بھ اراده و جسارت مردان

سوم ) موومان(این زمان، بتھوون، كھ گویي قصد نشان دادن این تغییر را بھ وضوح دارد، در حركت 
نتھاي شاد آورد كھ سرشار از  سكرتسویك [ كھ معمول آن دوران بود] سمفوني یا سونات بھ جاي مینوئھ 

توانست خود  مي: در این زمان بتھوون در موسیقي جوابي براي بدبختي خود یافت. خندید بھ چھرة تقدیر مي
. اي گذرا درآورد را غرق خلق آھنگھایي كند كھ مرگ تنش را در یك حیات طوالني بھ صورت واقعھ

وي دیگر قادر بھ » .شود ت مزاحمم مينوازم، محنتم كمتر از سایر اوقا سازم یا مي ھرگاه آھنگي مي«
توانست آنھا را با چشمھاي خود بشنود، و بھ  شنیدن آھنگھایش با گوشھاي جسماني خویش نبود، بلكھ مي

ھا و خطھایي از مركب درآورد؛ و  كمك استعداد نھاني خود در موسیقي الحان تصوري را بھ صورت نقطھ
  .ھاي صامت گوش فرا دھد سپس، از روي اوراق چاپ شده، بھ این نشانھ

درپي در رپرتوارھاي اركستري  تقریبًا ھمة آثار این دوره بھ صورت كالسیك درآمده و طي نسلھاي پي
براي جورج بریجتاور  ١٨٠٣را، كھ در  ۴٧، اوپوس »سونات كرویستر«بتھوون . جلوه كرده است

ار موسیقي پاریس، اھدا كرد كھ ویولونیست نوشتھ بود، بھ رودلف كرویستر، استاد ویولن در كنسرواتو
اما كرویستر آن قطعھ را با سبك و حال و ھواي خود بیگانھ . در وین دیده بود ١٧٩٨بتھوون او را در 

ساختھ بود  ١٨٠۴-١٨٠٣بتھوون اروئیكا را كھ در . یافت، و ظاھرًا ھرگز آن را در برابر مردم اجرا نكرد
از جھانیان قصة مربوط بھ اھداي اصل آن را بھ ناپلئون نیمي . آورد بھترین سمفوني خود بھ شمار مي
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رغم دوستان لقبدار و اھداي عاقالنة كارھایش بھ آنھا، تا پایان عمر بھ صورت فرد  بتھوون علي. اند شنیده
-١٧٩٩جمھوریخواه مصممي باقي ماند، و تصرف و تجدید بناي دولت فرانسھ را توسط ناپلئون در 

تأسف  ١٨٠٢ولي در سال . سوي حكومت با مسئولیت، مورد ستایش قرار داد ، بھ عنوان حركتي بھ١٨٠٠
  حاال ھمھ چیز بھ مسیر «: خود را از امضاي كنكوردا با كلیسا ابراز داشت، و در این باره نوشت

اما در مورد اھداي آن اثر بھتر است بھ گفتار فردیناندریس كھ آن قصھ را بازگو » .گردد سابق خود باز مي
  :توجھ كنیم كند مي

بتھوون . بتھوون در این سمفوني بوناپارت را در نظر داشت، ولي در زماني كھ او كنسول اول بوده است
من و . كرد در آن زمان ارزش فراواني براي او قائل بود، و او را با بزرگترین كنسولھاي رومي مقایسھ مي

را دیدیم كھ روي میزش قرار داشت و در [ اروئیكا] اي از دستنوشت  چند تن از دوستان صمیمي او نسخھ
را، بدون » لویجي وان بتھوون«را نوشتھ بود و در پایین آن » بوئوناپارتھ«صدر صفحة عنوانش كلمة 

. من اول كسي بودم كھ بھ او خبر دادم كھ ناپلئون خود را امپراطور اعالم كرده است… . اي دیگر كلمھ
م بیش از یك فرد عادي نیست؟ از این پس حقوق بشر را زیرپا پس او ھ«: بتھوون در خشم شد و فریاد زد

خودش را باالتر از دیگران قرار خواھد داد و آدمي . كند طلبي خود را ارضا مي گذارد و حفظ حس جاه مي
بتھوون بھ طرف میز رفت و صفحة عنوان را از سر بھ دست گرفت و آن را » .مستبد و ستمگر خواھد شد

صفحة اول را بعدًا دوباره نوشت و فقط آن وقت بود كھ این سمفوني . ي زمین انداختدوپاره كرد و بر رو
  .را یافت» سینفونیا اروئیكا«عنوان 

سمفوني قھرمانانھ براي بزرگداشت «: ، داراي این عنوان بود)١٨٠۵(ھنگامي كھ این سمفوني منتشر شد
  ».خاطرة مردي بزرگ

رغم حس  بتھوون، علي. اجرا شد» وین-در- آن- تئاتر«در  ١٨٠۵آوریل  ٧سمفوني مزبور نخستین بار در 
ھیجان انگیز،  -سبك رھبري او با اخالقش سازگار بود. شنوایي معیوب خود، رھبري آن را بھ عھده داشت

گشت؛ و بعد، بھ  شد چندانكھ پشت میز رھبري پنھان مي بھ نرمي بسیار خم مي. متوقع، كامال بیقرار«
كرد و در تمام مدت در ھوا ضرب  یافت، بتھوون تدریجًا قد راست مي دت مينسبتي كھ صداي موسیقي ش

داد كھ گویي  جست و بازوان خود را چنان تكان مي گرفت، تا اینكھ در اوج شدت صدا بھ ھوا مي مي
ھاي  مدوالسیونھاي عجیب و تغییر پایھ«این سمفوني بھ سبب » .خواھد در میان ابرھا شناور شود مي
و طول بیش از اندازة آن مورد انتقاد قرار گرفت، و منتقدان بھ » گھاني و ابتكار نامطلوبرویھ و نا بي

بتھوون از ناراحتي بھ خود پیچید و غرید، . تر خود بازگردد بتھوون توصیھ كردند كھ بھ سبك پیشین و ساده
  .و ھمچنان بھ كار خود ادامھ داد

پیش اجراي  ١٨٠۵نوامبر  ٢٠اپرا آزمود؛ در وي سپس دست بھ قمار دیگري زد، و كار خود را در 
نوامبر وین را گرفتھ بود؛ امپراطور فرانسیس و اشراف  ١٣ولي قواي ناپلئون در . لئونوره را رھبري كرد

زدنھاي افسران  رغم كف اجراي آن، علي. درجة اول گریختھ بودند، و مردم حال شنیدن اپرا را نداشتند
بھ بتھوون گفتند كھ اپراي . از حاضران نشستھ بودند، شكستي فاحش بودفرانسوي كھ در میان تعداد كمي 

از این رو آن را كوتاه و در آن تجدیدنظر كرد، و براي بار . او بسیار طوالني است و ناشیانھ تنظیم شده
ھشت سال بعد، مقارن با . بھ معرض نمایش گذاشت؛ ولي باز ھم توفیقي نیافت ١٨٠۶مارس  ٢٩دوم، در 
نگرة وین، ھنگامي كھ شھر پراز جوش و خروش بود، اپراي مزبور با نام جدید فیدلیو براي بار تشكیل ك

  سوم بر روي صحنھ

نحوة آھنگسازي بتھوون بیشتر با سازھایي ھماھنگ شده بود كھ . اي با موفقیت روبھ رو شد آمد، و تا اندازه
دگان، ھرقدر ھم مشتاق بودند كھ پذیري بیشتري داشت؛ خوانن نسبت بھ صداي انسان قدرت و انعطاف

رفت بخوانند، و  توانستند بعضي از قسمتھایي را كھ آھنگ آنھا خیلي باال مي سدھاي جدید را بشكنند، نمي
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و با اصالحاتي كھ وي -این اپرا امروز گاه گاه بر بالھاي شھرت آھنگساز. تافتند عاقبت از خواندن سر مي
  .آید بر روي صحنھ مي - دتواند در آنھا تجدیدنظر كن دیگر نمي

چھارمین  ١٨٠۵در . پس از آن تجربة دشوار و بدون پاداش، از شاھكاري بھ شاھكار دیگر پرداخت
اي بعد از  را عرضھ كرد كھ از لحاظ اساتید موسیقي و ھنر در مرتبھ) ۵٨اوپوس (» سل«كنسرتو پیانو در 

جشن گرفت كھ بعدھا بھ ) ۵٧اوپوس (ور مین» فا«را با سونات در ١٨٠٩سال . سمفوني پنجم قرار دارد
ساخت و بھ كنت آندرئاس رازوموفسكي، سفیر ) ۵٩اوپوس (شھرت یافت، و نیز سھ كوراتت » آپاسیوناتا«

دوستان بتھوون شاید براي تسالي او در شكست اپرایش، كنسرتي بھ  ١٨٠٧در . روس در وین تقدیم داشت
و سمفوني جدید خود بھ شمارة ) اروئیكا(ي شمارة یك، دو، سھ نفع او ترتیب دادند كھ وي در آنجا سمفونیھا

دانیم كھ شنوندگان این زیاده روي را چگونھ تحمل  نمي. را عرضھ كرد) ۶٠اپوس (بمول » سي«چھار در 
  .كردند

- نامبراي مراسم قداس  مسپرنس میكلوش نیكوالئوس استرھازي بتھوون را مأمور كرد كھ یك  ١٨٠۶در 
سپتامبر  ١٣بتھوون بھ قصر استرھازي در آیزنشتات در مجارستان رفت و در . ھمسرش بسازد روز

ولي «: پس از پایان اجرا، پرنس بھ او گفت. خود را عرضھ كرد )٨۶اوپوس (» دو«مس در  ١٨٠٧
بتھوون این سوال را بھ نارضایي او تعبیر كرد، و » اید؟ بتھوون عزیز، این كار چیست كھ دوباره كرده

  .پیش از آنكھ ایام دعوتش بھ پایان رسد از قصر بیرون آمد

سمفوني : ختھ شده است مشھور ساخترا با دو سمفوني كھ امروزه در سراسر جھان شنا ١٨٠٨سال 
آید كھ این دو  بھ نظر مي. »فا«مینور و سمفوني شمارة شش یا سمفوني پاستورال در » دو«شمارة پنج در 

برد و سمفوني ششم كھ پراز  سمفوني، در تناوب حاالت میان سمفوني پنجم كھ آدمي را بھ فكر فرو مي
دسامبر  ٢٢ھردو نیز، بھ شایستگي، نخستین بار در . شندنشاط است، ھمزمان و طي چندسال ساختھ شده با

دیگر . تكرارھاي زیاد از لطف آنھا، حتي براي عاشقان موسیقي، كاستھ است. بھ اجرا درآمد ١٨٠٨
  یا زند ميتأثیر تقدیر كھ بر در  تحت

اما شاید كاھش شیفتگي ما بھ سبب فقد . گیریم قرار نمي اند چھچھھدگاني كھ در میان درختان مشغول پرن
ري اطالعات موسیقي است، وگرنھ ممكن بود كھ ما ھم بتوانیم منطق تضاد تمھا و گسترش آنھا، ھمیا

كنترپوانھا، رقابت شوخي آمیز سازھاي گوناگون، مكالمة سازھاي بادي و زھي، و حال و ھواي ھر 
اذھان بھ طرق مختلف قالب . حركت، و باالخره ساخت و جھت ھمة اثر را با ستایش و لذت دنبال كنیم

گل باید ھمانقدر فھمیدن بتھوون براي ھ. بعضي تحت تأثیر احساسات، و بعضي تحت تأثیر عقاید - گیرند مي
  .یا ھر شخص دیگري –دشوار بوده باشد كھ فھمیدن ھگل براي بتھوون 

را ساخت كھ بھ ) ٧٣اوپوس (بمول » مي«را  ۵، كنسرتو پیانوي شمارة ١٨٠٩- ١٨٠٨بین سالھاي 
در میان آثار او این اثر محبوبتر از ھمھ است و زیبایي پایداري دارد كھ . معروف شده است» امپراطور«

تأثیر شادابي  ھرقدر ھم زیاد آن را شنیده باشیم، بھ طور وصف ناپذیري تحت. شویم آن ھرگز خستھ نمياز 
در این كنسرتو . گیریم انگیز، سرچشمھ ھاي فناناپذیر احساسات و نشاط آن قرار مي پرجوش، ابتكار نشاط

سراید كھ بھ مراتب  اي در ستایش شادي مي مردي كھ پیروزمندانھ از مصیبتي آشكار برخاستھ قصیده
  .تر از صداھاي بلند ھمسرایان سمفوني نھم است تسكین دھنده

در . كنندة رفاه روز افزون بتھوون باشد و سمفوني پاستورال منعكس» كنسرتوي امپراطور«شاید شادي 
وي بھ عنوان مربي پیانو براي مھیندوك رودولف، جوانترین فرزند امپراطور فرانسیس،  ١٨٠۴سال 

گشت  اطتر ميبدین ترتیب، رفاقتي آغاز شد كھ بھ حال آن فرد جمھوریخواه كھ بتدریج محت. استخدام شد
آمیزي از طرف ژروم بوناپارت، پادشان وستفالن، دریافت داشت  پیشنھاد سخاوت ١٨٠٨در . سودمند افتاد

بتھوون . كھ بھ آنجا رود و بھ عنوان رھبر اركستر در گروه ھمسرایان و اركستر سلطنتي كاسل خدمت كند
ظاھرًا ھنوز مختصر اطمیناني بھ . رددوكاتن طال در سال بپذی ۶٠٠حاضر شد كھ این مقام را با دریافت 
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ھنگامي كھ شایع شد با كاسل وارد مذاكره شده است، دوستانش بھ آنچھ كھ آن . گوشھاي محتضر خود داشت
وي پاسخ داد كھ شانزده سال در آن شھر بدون كسب مقام . كردند اعتراض كردند را خیانت بھ وین تلقي مي

اي رسمي براي او ارسال داشت مبني  ، مھیندوك موافقتنامھ١٨٠٩فوریة  ٢۶در . مطمئني رنج برده است
از این مبلغ، . فلورین بھ او پرداخت خواھد شد ۴‘٠٠٠بر آنكھ در ازاي ماندن بتھوون در وین، ساالنھ مبلغ 

فلورین خواھند پرداخت؛ گذشتھ از  ١‘٨٠٠، و كنت كینسكي ٧٠٠، پرنس لوبكوویتس ١۵٠٠رودولف 
در آن . وي پذیرفت و در وین ماند. آورد براي خود نگاه دارد آنچھ را بھ دست ميتواند  این، بتھوون مي

ALIGN="center"<IV -عاشق  

وي از . پس از آنكھ وضع اقتصادي او تثبیت شد، در جستجوي ھمسري برآمد كھ عمري در تمنایش بود
لي از مدتھا پیش نیاز لحاظ جنسي گرم و پرحرارت بود؛ احتماال با زنان گوناگوني ھم سروسري داشت، و

. »ھمیشھ عاشق«در بن، برطبق گفتة دوستش وگلر، وي مردي بود . بھ شریكي دائم را احساس كرده بود
عمومًا » .دارد و من نیز او را دوست دارم مرا دوست مي«نزد وگلر از دختري زیبا نام برد كھ  ١٨٠١در 

جولیا گویتچاردي بوده است كھ سرانجام با شود كھ این دختر شاگرد ھفدھسالة او كنتس  چنین تصور مي
بتھوون امید و آرزوي خود را در كنتس یوزفین فون دایم متمركز  ١٨٠۵در . كنت گالنبرگ ازدواج كرد

  :اي پرسوزوگداز براي او فرستاد كرد كھ بیوه بود، و نامھ

ما، در برابرتان دھم كھ ظرف مدت كوتاھي، بھ نحوي كامال شایستة خودم و ش ھم اینك رسمًا قول مي
منظورم دستیابي بھ شادي خود از طریق عشق  - آه، اگر فقط ارزشي براي این گفتھ قائل باشید- بایستم

كشاند، این فقط  آه، یوزفین محبوب، این میل بھ جنس مخالف نیست كھ مرا بھ طرف شما مي… . شماست
بر احترام واداشتھ و ھمھ این صفات مرا . شما ھستید، سراپاي وجودتان با ھمة صفات فردي شما

بھ من این امید را بدھید كھ قلب شما … . در اختیار شما نھاده است - ھمة قدرت عاطفي مرا-احساسات
  .قلب من تا زماني كھ از كار باز ایستد براي شما خواھد تپید. ھمیشھ براي من خواھد تپید

كرد كھ بھ حضور او برسد،  ز تقاضا ميدوسال بعد بتھوون ھنو. ظاھرًا وجھة نظر آن خانم جایي دیگر بود
  . ولي آن زن پاسخي نداد

، چنان اخالص و ارادتي قلبي نسبت بھ مادام ماري بیگو ابراز داشت كھ مورد اعتراض ١٨٠٧در مارس 
ارسال داشت و در آن » ماریاي عزیز، بیگوي عزیز«آمیزي براي  بتھوون نامة پوزش. شوھر او واقع شد

اي بیش از دوستي نداشتھ  اصول عمدة من این است كھ با ھمسر مردي دیگر رابطھیكي از «: اعالم كرد
  ».باشم

اي بھ فون گالیشنشتاین چنین  چون انتظار داشت كھ بھ فرایبورگ برود، در نامھ ١٨٠٩مارس  ١۴در 
  :نوشت

من بیابید،  ھمسري زیبا براي… توانید در  در واقع، مي. توانید در یافتن ھمسري بھ من كمك كنید حال مي
اما -اگر كسي را یافتید لطفًا مرا از پیش باخبر كنید… . كسي كھ شاید گاه گاه آھي براي آھنگھاي من بكشد

در غیر اینصورت، مجبورم كھ  - باید زیبا باشد، زیرا محال است چیزي را دوست داشتھ باشم كھ زیبا نباشد
  .خودم را دوست بدارم

  .ون بوده استاما احتماال این از شوخیھاي بتھو

  اي  نامھ. اي بود وي یكي دیگر از شاگردانش و دختر پزشك برجستھ. مالفاتي جدیتر بود رابطة او با ترزه 

مھ بتھوون تقاضایي فوري براي وگلر، كھ در آن  ٢در . دھد كھ مورد پسند و قبول واقع شده است نشان مي
كھ گواھینامة غسل تعمید او را پیدا كند و آن را  زمان در كوبلنتس بود، فرستاده، و از او تقاضا كرده بود
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بتھوون تشكري نكرد، و در . وگلر پذیرفت» .اند پیرتر از آنم كھ ھستم بھ من گفتھ«برایش بفرستد، چرا كھ 
كنم كھ نقشة ازدواج او بھ ھم خورده است، و بھ ھمین  فكر مي«: ژوئیھ شتفان فون برونینگ بھ وگلر نوشت

وي تا چھلسالگي » .اید تشكر كند پر شور را ندارد كھ از شما براي زحمتي كھ كشیده سبب دیگر آن عالقة
  .ثبت شده بود ١٧٧٠در گواھینامة غسل تعمید، سال تولد او . متولد شده است ١٧٧٢اصرار داشت كھ در

ھاي  پس از مرگش سھ نامھ در یك كشوي قفل شده بھ دست آمد كھ جزء لطیفترین و پرشورترین نامھ
از آنجا كھ نام و نشان مخاطب و سال . این نامھ ھا ھرگز فرستاده نشد. آید قانھ در تاریخ بھ شمار ميعاش

ژوئیھ، ۶«نامة نخست، بھ تاریخ . نگارش بر آنھا نیست، بھ صورت رازي درآمده كھ فقط ارزش ادبي دارد
تان براي مالقات با زني آمیز او از وین بھ محلي نامعلوم در مجارس حاكي از سفر سھ روزة ھیجان» صبح
  :بعضي از عبارات آن نامھ چنین است. است

تواند دوام یابد؟ از طریق این كھ  آیا عشق، جز از طریق ایثار مي… . فرشتة من، ھمھ چیز من، خود خودم
تواني این وضع را تغییر دھي كھ تو بھ تمامي از آن من نباشي و من بھ  مگر مي. ھمھ چیز را تقاضا نكنیم

عشق -بھ زیباییھاي طبیعت بنگر و خود را با آنچھ كھ باید باشد تسلي ده! ي از آن تو نباشم؟ آه، خدایاتمام
آه، لحظاتي وجود دارد كھ - قلبم پر از مطالبي است كھ باید بھ تو بگویم… . كند ھمھ چیز را طلب مي

با وفاي من،  - باششاد- سخن رویھمرفتھ چیزي نیست… . كنم بزودي یكدیگر را خواھیم دید احساس مي
  .تنھا گنج من، و ھمھ چیز من باش، چنانكھ من از آن توام

  وفادار تو لودویگ

! خدایا«: رسد ، و چنین بھ پایان مي»ژوئیھ۶غروب، دوشنبھ، «: تر است تاریخ نامة دوم كھ بسیار خالصھ
و اما » گنبد گردون نیست؟آیا عشق ما واقعًا یك بناي آسماني بھ استواري ! قدر نزدیك و این قدر دور این

  :نامة سوم این است

  ژوئیھ ٧خیر، در  صبح بھ

اي معشوق جاوداني من، اگرچھ ھنوز در بسترم، افكارم متوجھ توست و گاه با نشاط و گاه غمگنانھ در 
ي توانم زنده باشم، واال حیات تنھا با تو مي. شنود یا نھ انتظار آن است كھ بداند آیا سرنوشت صداي ما را مي

آري برآنم كھ آنقدر از تو دور شوم تا آنگاه بتوانم پروازكنان بھ میان بازوانت فرودآیم و بگویم  - نخواھد بود
خدایا، انسان … روحم را در وجود خود بگنجان و آن را بھ سرزمین معني بفرست. ام كھ براستي آسوده

عشق تو  –گذرد  بھ بدبختي مي[ وین] دارد؟ زندگي من در  چرا باید از كسي دور شود كھ او را دوست مي
در این سن و سال، من بھ زندگي . آورد ترین افراد درمي ترین و بدبخت درنگ بھ صورت خوشبخت مرا بي

توانیم بھ ھدفمان كھ با ھم زیستن  آرام باش، تنھا بھ اعتبار آرامش وجود خود مي… . ثابت و آرام نیازمندم
ھمھ  - عمرمن- چھ شوق پراشكي براي تو - دیروز -امروز -مرا دوست بدار -آرام باش -است برسیم

  - خداحافظ - چیزمن

  .محبوب خود داوري بد نكن» ل«آه، ھمچنان مرا دوست بدار ھرگز دربارة قلب بس با وفاي 

  .ھمیشھ از آن من باش، ھمیشھ از آن یكدیگر باشیم. ھمیشھ از آن توام

مھ نویسان بتھوون اختالف وجود دارد؛ گروھي كنتس در میان زندگینا. داند این زن كھ بود؟ ھیچ كس نمي
مسلمًا او كسي . شمارند گالنبرگ و جمعي كنتس ترزه فون برونسویگ را محبوب بتھوون مي-گویتچاردي

ظاھرًا آن خانم شوھر داشت؛ و اگر چنین باشد، بتھوون در عشقبازي با . تواند باشد غیر از یك كنتس نمي
اما نامھ ھا فرستاده نشد، زیاني . نوادة بیگو ابراز داشتھ بود از یاد برده استاو آن اصل عالي را كھ بھ خا

  .بھ كسي نرسید، و بسا كھ موسیقي از آنھا سود برده باشد
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V - ١٨١٢-١٨٠٩: بتھوون و گوتھ  

در ماه مھ گلولة توپھاي فرانسوي بر شھر وین . اتریش دوباره با فرانسھ وارد جنگ شد ١٨٠٩در 
شھر تسلیم شد، و فاتحان . بار و اشراف رو بھ گریز نھادند، و بتھوون بھ سردابي پناه بردفروریخت، و در

. یك دھم در آمد ساالنھ را بر مردم عادي مالیات بستند، مالیات طبقة مرفھ یك سوم درآمد ساالنھ بود
تكان داد و  اي دور و امن مشت خود را در برابر یك گشتي فرانسوي بتھوون نیز پرداخت، ولي از فاصلھ

اگر من بھ عنوان ژنرال آنقدر از استراتژي اطالع داشتم كھ بھ عنوان آھنگساز از تركیب «: فریاد زد
  »!كردم كھ انجام دھید الحان دارم، كاري بھ شما محول مي

. اي بود كھ ضمن آن بتھوون از روحیة نسبتًا خوبي برخوردار بود دوره ١٨١۵تا  ١٨٠٩گذشتھ از این، از 
رفت؛  سالھا غالبًا بھ خانھ فرانتس برنتانو، كھ بازرگاني ثروتمند و حامي ھنر و موسیقي بود، مي در آن

آنتونیھ ھمسر فرانتس گاه گاه بھ سبب بیماري در . كرد برنتانو گاھي ھم، با دادن وام، بھ لودویك كمك مي
آمد و پیانو نواخت، و سپس، ماند؛ چندبار طي این گونھ بیماریھا، بتھوون آرام بھ اطاقش  اطاق خود مي

در یكي از این موارد، ضمن . اي آنجا را ترك كرد، زیرا با زبان خود با او حرف زده بود بدون كلمھ
بتھوون چون بھ عقب نگریست، زن جوان . ھایش نھاده شد نواختن پیانو، ناگھان دستھایي بر روي شانھ

و حتي از خواندن  –نش از شوق پیانو نواختن او كھ چشما) در آن وقت بیست و پنج سالھ(زیبایي را دید 
كھ با موسیقي خودش » شناسي؟ آیا این سرزمین را مي«شعر غنایي مشھور گوتھ درباره ایتالیا تحت عنوان 

برنانتو خواھر فرانتس و كلمنس برنتانو بودكھ بزودي ) بتینا(این زن الیزابت . درخشید مي -خواند آن را مي
آمیز و ھنوز  ویسندة مشھور آلماني خواھیم دید، خود او نیز بعدھا تعدادي كتاب موفقیتاو را بھ عنوان یك ن

  یگانھ . جذاب نوشت كھ تركیبي از زندگینامة توأم با قصھ است
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  )آرشیو بتمان(لودویك وان بتھوون : حكاكي روي چوب

حادثة دیگري، كھ ضمن آن  منبع براي ماجراي دلپذیر عشق و شوریدگیي كھ در باال ذكر شد، و نیز براي
گرچھ - نمود  بتھوون در یك مجلس مھماني در منزل فرانتس، با نظم و نزاكتي كھ معموال از او بعید مي

الیزابت  ١٨١٠مھ  ٢٨در . ھاي ھمین زن است گفت، نوشتھ سخن مي - خورد ھایش بھ چشم مي گاھي در نامھ
اش با خانوادة وي  او نھ تنھا از طریق روابط دوستانھكھ با -اي دربارة بتھوون بھ گوتھ نامھ با شوق و ذوق

بعضي از قسمتھاي این . نوشت-در فرانكفورت، بلكھ از طریق مالقاتي با او در وایمار نیز آشنائي داشت
  :نامة مشھور چنین است

مقصودم … . ھنگامي كھ مردي را دیدم كھ دربارة اوبا شما سخن خواھم گفت، دنیا را فراموش كردم
وي … . خواھم با شما حرف بزنم، كسي كھ دنیا و شما را از یادم برد ن است كھ راجع بھ او ميبتھوو

تردید دارم، ولي بگذارید تا  –آیا ھرگز بھ پاي او خواھیم رسید؟ . بمراتب باالتر از فرھنگ نوع بشر است
كلید علم آسماني خود  آنگاه او مطمئًا… . زماني زندگي كند كھ رمزي كھ در روح اوست كامال تكامل یابد

  …. را در دست ما خواھد گذاشت

بینم مخالف مذھب من  كنم باید آه بكشم، زیرا آنچھ كھ مي وقتي كھ چشمانم را باز مي«: گفت خود او مي
داند موسیقي الھامي بزرگتر از عقل و فلسفھ است، شرابي است  است، و باید جھاني را خوار شمارم كھ نمي

ھستم كھ شراب عالي خود را براي  باكوسيانگیزد، و من  یندھاي خالق تازه اي بر ميكھ انسان را بھ فرا
با سرنوشت بدي -بیمي براي موسیقي خود ندارم… . كند سازد و روح او را سرمست مي نوع بشر مي

فھمند باید بدان وسیلھ از ھمة مصائبي كھ دیگران دامنگیر آنھا  كساني كھ آن را مي. مواجھ نخواھد شد
  . ...كنند آزاد شوند  مي
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آیا سخن  - مایلم با گوتھ در این باره حرف بزنم. اي است میان زندگي احساساتي و عقالني موسیقي واسطھ
ویید كھ بھ سمفونیھاي من گوش بدھد؛ بھ او بگ… با گوتھ راجع بھ من حرف بزنید؛ … مرا خواھید فھمید؟

گویم موسیقي تنھا مدخل معنوي براي ورود بھ جھان  آنگاه خود خواھد گفت كھ حق با من است كھ مي
  ».واالي معرفت است

با جواب سریعي مرا شاد «: ھاي بتھوون را بھ گوتھ اطالع داد و اضافھ كرد بتینا این شوریدگي و جذبھ
  :چنین پاسخ داد ١٨١٠ژوئن  ۶گوتھ در » .دانید ھ قدر او را ميكنید، تا بتھوون ببیند ك

اید تا طبیعتي بزرگ و  زحمات زیادي كشیده. نامة شما فرزند دلبند محبوب، در وقتي خوش بھ دستم رسید
میل ندارم برخالف مطلبي كھ از بیان … . زیبا را كھ در راه كمال و كوشش خود است برایم مجسم كنید

دھم توافقي میان طبیعت خودم  كنم چیزي بنویسم؛ برعكس، فعال ترجیح مي ت شما درك ميشتابزدة احساسا
ذھن معمولي بشر شاید تناقضاتي در آن . شود بھ وجود آید و آنچھ كھ از این بیانات چند جانبھ مستفاد مي

ي باید در كمال آید كھ داراي چنان نبوغي است، فرد عاد بیابد؛ ولي در برابر آنچھ از دھان كسي بیرون مي
درودھاي قلبي مرا بھ بتھوون برسانید، و بھ او بگویید كھ حاضرم براي آشنایي با او … . احترام بایستد

  شاید بتوانید او را ترغیب بھ آمدن بھ كارلسباد كنید، جایي… . فداكاریھایي بكنم

او گوش بدھم و از او  بسیار خوشحال خواھم شد كھ بھ حرفھاي. روم كھ تقریبًا ھرسال من بھ آنجا مي
  .چیزي یاد بگیرم

در تپلیتس  ١٨١٢بتھوون نتوانست بھ كارلسباد برود، ولي این دو ھنرمند عالي زمان خود در ماه ژوئیة 
گوتھ بھ محل اقامت بتھوون رفت و نخستین احساس . با یكدیگر مالقات كردند) مركز آب معدني در بومن(

ام كھ بیشتر از او فعال و  ھرگز ھنرمندي ندیده«: چنین بیان داشت اي خطاب بھ ھمسر خود خود را در نامھ
تواند  اي مي توانم درك كنم كھ نظر او بھ جھان تا چھ اندازه بخوبي مي. صمیمي و متوجھ نفس خود باشد

بسیار «ژوئیھ را با بتھوون گذرانید و بھ موسیقي او گوش فرا داد كھ  ٢٣و٢١وي شبھاي » .غریب باشد
  كردند، این مطلب اكنون مشھور است كھ در یكي از گردشھایي كھ باھم مي» .نواخت لذتبخش مي

بازویم را بگیرید، آنھا «: بتھوون گفت. و دوكھا بھ طرف آنھا آمدند[ اطریش] ھمة درباریان، امپراطریس 
. تي او شدگوتھ عقیدة دیگري داشت، و آن وضع باعث ناراح» .باید براي ما جا باز كنند، نھ ما براي آنھا

بتھوون دست بھ سینھ از میان دوكھا . اي قرار گرفت بازوي بتھوون را رھا كرد و با عصاي خود در گوشھ
گذشت و فقط كمي كاله خود را كج كرد، در صورتي كھ دوكھا كنار رفتند و برایش جا باز كردند، و 

تھ، كھ راه براي آن افراد باز بتھوون در طرف دیگر در انتظار گو. ھمگي با خوشرویي او را پذیرا شدند
ام، چون براي شما  من منتظر شما مانده«: كرده و سر خود را نیز فرودآورده بود، ایستاده آنگاه گفت

  ».احترامي قائلم كھ شایستة آنید، ولي شما بھ آن جماعت خیلي احترام گذاشتید

سپس بتھوون دوان دوان نزد ما «: گوید بعد مي. بنا بھ گفتة بتینا، این شرحي بود كھ خود بتھوون داده بود
بسا كھ باید دربارة این . شرحي را كھ گوتھ داده است در اختیار نداریم» .آمد ھمھ چیز را براي ما گفت

شك و تردید داشتھ باشیم كھ وقتي گوتھ آزردگي ) كھ بھ طور مختلف و متناقض نقل شده است(حكایت ھم 
ھا بھ خاطر تعارف عابران رخ داد، بیان داشت، بتھوون بھ وي خاطر خود را از خللي كھ در گفتگوي آن

  »!خودتان را ناراحت نكنید عالیجناب، شاید ھدف آن تعارفات، خود من بودم«: گفت

آید ولي با عبارات موثقي كھ آن دو نابغھ دربارة مالقاتھاي خود،  این دو حكایت اگر چھ مشكوك بھ نظر مي
اوت بتھوون بھ ناشران آثار خود در الیپزیگ بھ  ٩در . اھنگي دارداند ھم بھ طور خالصھ، شرح داده

بیش از آنچھ در خور شاعران : گوتھ بھ محیط دربار زیاد عالقھ دارد«: نامھاي برایتكوپف و ھارتل نوشت
  :سپتامبر گوتھ بھ كارل تسلتر چنین نوشت ٢در . »است
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متأسفانھ شخصیتي است كامال سركش كھ . انداخت استعداد او مرا بھ حیرت. با بتھوون در تپلیتس آشنا شدم
داند، ولي با رفتاري كھ دارد دنیا را نھ براي خودش  كند كھ جھان را تنفرانگیز مي خیلي ھم اشتباه نمي

از طرف دیگر خیلي قابل بخشش است، زیرا حس شنوایي او دارد از بین . كند نھ براي دیگران لذتبخش مي
  رود، و این امر شاید مي

طبیعتي كم حرف دارد، و بھ علت نقص شنوایي، . موسیقي او كمتر لطمھ بزند تا بھ جنبة اجتماعي او بھ
  .ماند دوچندان خاموش مي

VI -١٨٢۴-١٨١١: آخرین پیروزیھا  

بمول شكل نھایي داد این اثر یك » سي«در  ٩٧بھ اوپوس  ١٨١١در . ساخت رفت آھنگ مي ھرجا كھ مي
عنوان اثر مزبور از نام . ویولنسل بود كھ آن را بھ مھیندوك رودولف اھدا كردتریو براي پیانو، ویولن و 

او گرفتھ شده است، و یكي از آثار درخشان و روشن و پاكیزة اوست كھ درھم و برھم نیست، و از لحاظ 
ر آخرین بار كھ در برابر پیانو ظاھر شد براي نواختن این اث. شكل ساختمان، كامال منقح و پیراستھ است

اي ناشنوا شده بود كھ از عھدة تنظیم دست و فشار  در این ھنگام بھ اندازه. بود ١٨١۴كالسیك و در آوریل 
آمد؛ در نتیجھ بعضي از قسمتھاي بلند آھنگ صداي سازھاي  مناسب پا بر پدال بھ قصد نواختن بر نمي

  .كرد، و طبعًا، قسمتھاي نرم ھم قابل شنیدن نبود زھي را محو مي

كرد، بتھوون  آوري مي ، زماني كھ ناپلئون نیم میلیون نفر را براي مردن در روسیھ جمع١٨١٢در مھ 
شود، اكنون بھتر از سمفوني پنجم و ششم مورد  سمفوني ھفتم خود را ساخت، كھ اگر چھ كمتر نواختھ مي

زوھاي شویم براي عظمت از دست رفتھ و آر اي مواجھ مي در اینجا با مرثیھ. توجھ و استقبال است
. مانده؛ و كوششي است براي تفاھم و صلح بربادرفتھ، ھمچنین دلسوزي براي عشقھاي پژمرده ولي در دل

پیش درآمدي براي شكست ناپلئون در » ١٨١٢اوورتور «گونھ كھ مارش عزاي آن ندانستھ چون  ھمان
قدرت ناپلئون  ھمزان بود با اضمحالل ١٨١٣دسامبر  ٨مسكو شد، بھ ھمان ترتیب اجراي نخست آن در 

استقبال پرشور از این سمفوني تا مدتي باعث خشنودي آن مرد بدبین كھنسال شد كھ . در آلمان و اسپانیا
سرودھاي «توان آنھا را با قصیدة شاھكار جان كیتس بنام  آورد كھ مي كماكان شاھكارھایي بھ وجود مي

  .دربارة یك كوزة یوناني قیاس كرد» آھنگ كوچك بي

اجرا شد، چندان مورد  ١٨١۴فوریة  ٢٧ساختھ، و نخستین بار در  ١٨١٢م كھ در اكتبر سمفوني ھشت
گو شود؛ سمفوني مزبور با حال  استقبال قرار نگرفت؛ استاد بھ استراحت پرداختھ و تصمیم گرفتھ بود بذلھ

در اما . دانست كامال سازگاري نداشت ملتي كھ سرنوشت خود را ھر روز وابستھ بھ تحوالت جنگ مي
بریم كھ آھنگھاي مقطع و مداوم آن ظاھرًا اختراع   توانیم از سكرتسوي پرھیجان و شادي لذت اینجا مي

  .داد جدید یعني مترونوم را مورد سخریھ قرار مي

  براي تجلیل از جنگي كھ  ١٨١٣دسامبر  ٨نام داشت كھ در  جنگ پیروزيموفقترین تصنیف بتھوون 

ب شادي پایتخت اتریش شد، چھ وین از دست آن مرد كرسي كھ بھ اخبار این جنگ موج. وین عرضھ شد
اكنون براي نخستین بار بتھوون در شھري كھ آن را از خود . آمد، اھانتھا دیده بود نظر شكست ناپذیر مي

. اند كھ موسیقي آن اثر بھ دشواري شایستگي چنین توفیقي را داشت گفتھ. شد دانست واقعًا مشھور مي مي
در كنگرة وین شركت  ١٨١۴قیت آن موجب محبوبیت بتھوون در میان بزرگاني شد كھ در موضوع و موف

دربار . آھنگساز بھ طرزي بخشودني از این فرصت براي تشكیل كنسرتي بھ نفع خود استفاده كرد. جستند
ي خود بتھوون دعوتھای. درخشید سالن وسیع ردوتن را در اختیار او گذاشت امپراطوري كھ از پیروزي مي

شش ھزار نفر در آنجا حضور یافتند؛ و بتھوون توانست پول قابل . براي مشاھیر كنگره ارسال داشت
  .اش كسب و پنھان كند اي براي آیندة خود و برادرزاده مالحظھ
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برادرش كارل، پس از آنكھ مبلغ مختصري براي لودویگ بھ ارث گذاشت و او را  ١٨١۵نوامبر  ١١در 
تا  ١٨١۵از سال . اش كارل منصوب كرد، در گذشت ن قیم پسر ھشت سالھبھ اتفاق ھمسرش بھ عنوا

اي با بیوة برادرش ترزیا براي  ھا و دادگاھھا مشغول مبارزة خستھ كننده بتھوون از طریق نامھ ١٨٢۶
اي  جھیزیھ و خانھ) شوھر خود(ترزیا براي كارل ارشد . نظارت در حركات و تربیت و روحیة كارل بود

لي بھ زناكاري پرداختھ بود، وحتي بھ این موضوع نزد شوھر خود اعتراف كرد و مورد عفو آورده بود، و
. دانست اما بتھوون ھرگز او را عفو نكرد و وي را براي سرپرستي كارل فاقد صالحیت مي. قرار گرفت

یان عمو و ، كارل كھ م١٨٢۶در . كنیم در اینجا آن ماجرا را با جزئیات خستھ كننده و كثیف آن دنبال نمي
آمیز خود را تعدیل  عاقبت، بتھوون سختگیري محبت. مادر خود گرفتار شده بود درصدد خود كشي برآمد

  .كرد؛ كارل بھبود یافت؛ وارد ارتش شد؛ و زندگي نسبتًا معقولي در پیش گرفت

در راه و  وي كھ مدتھا. ، بتھوون وارد مرحلة نھایي خالقیت و آفرینندگي خود شد١٨١٧با فرا رسیدن سال 
از ورود . رسم خصوصي خود انقالبي بود، در این زمان بھ جنگ آشكاري علیھ قواعد كالسیك پرداخت

تري داد كھ قواعد كھن  نھضت رومانتیك بھ پھنة موسیقي استقبال كرد، و بھ سونات و سمفوني تركیب ساده
روحیة سركشي و عصیاني  بخشي از. الشعاع آزادي بي بند وبار بیان عاطفي و شخصي درآورد را تحت

 درانگشتورم اوند كھ در فرانسھ از طریق روسو و انقالب ابراز شده بود در آلمان از راه نھضت ادبي 
جوان و سپس در اشعار لودویگ و رنجھاي ورتر اثر گوتة جوان یا راھزنان اثر شیلر ) غوغا و تالش(

  تیك و نووالیس و نثر شلگل 

ھاي فیشتھ و شلینگ وارد شده بود، بھ بتھوون رسید، و در پرورش احساسات شدید و غرور  و فلسفھ
نظام دیرینة بر ساختھ از قانون، عرف، و انضباط، ھم در ھنر از بین رفت . فردگرایانة او بسیار مؤثر افتاد

خواھد، بتواند احساسات و امیال خود را با درھم شكستن  این موجب شد كھ، آنكھ ميو ھم در سیاست؛ و 
بتھوون عوام را انعام و اشراف را نیرنگباز و . قواعد و ضوابط و فورمھاي كھن، آزادانھ بیان و ابراز كند

وي . كرد دانست، و ھمگي را مسخره مي مقررات و آدابشان را، از لحاظ ابداعات ھنري، نامربوط مي
حاضر نبود در قالبھایي زنداني بماند كھ مردگان ساختھ بودند، حتي آنھایي كھ بھ وسیلة آھنگسازان مردة 

او براي خود یك انقالب، و حتي یك . آوري ماند باخ، ھندل، ھایدن، موتسارت و گلوك ساختھ شده بود نام
را كھ خود ساختھ بود، حتي در زماني كھ در انتظار » قصیده در ستایش شادي«ساخت، و  وحشتدورة 

  .برد، بھ صورت اعالمیة استقالل خویش درآورد مرگ بھ سر مي

گانة ھامر كالویر پلي بود میان دوره ھاي دوم و سوم حیات ھنري او؛ حتي نام آنھا خود  سوناتھاي سھ
بعضي از اتریشیھاي خشمگین، كھ از تسلط ایتالیا بر زبان موسیقي و درآمد آن . شي و عصیان بودسرك

خستھ شده بودند، پیشنھاد كرده بودند كھ بھ جاي كلمات ایتالیایي براي نتھا و آالت موسیقي، كلمات آلماني 
ایتالیایي است باید جاي خود را اي  كھ كلمھ) قويآھستھ؛ فورتھپیانو(از این رو پیانو فورتھ . بھ كار رود

شود كھ بھ سیمھا  بدھد، زیرا آھنگھا با چكشھاي كوچكي ایجاد مي) پیانوي چكشي(بھ ھامر كالویر 
بھ زیگموند شتاینر سازندة آالت  ١٨١٧ژانویة  ١٣بتھوون این فكر را فورًا پذیرفت، و در . خورد مي

  ».ازید تا قضیھ براي ھمیشھ پایان یابدبھ جاي پیانو فورتھ، ھامركالویر بس«: موسیقي نوشت

- ١٨١٨است كھ در سالھاي ) ١٠۶اوپومس (جالبترین سونات در میان سوناتھاي ھامر كالویر، سونات دوم
بتھوون بھ چرني گفت كھ آن را . است» سونات بزرگ براي ھامر كالویر«نوشتھ شده و نام آن  ١٨١٩

این داوري بھ توسط پیانو  - او براي پیانو باقي بماند بدان سبب نوشتھ است كھ بھ عنوان بزرگترین اثر
انگیز بھ پیري، بھ بیماري، و بھ یك تنھایي  ظاھرًا این امر نوعي تسلیم غم. نوازان نسلھاي بعد تأیید شد

  .رساند آور بود؛ و با این ھمھ ، غلبھ ھنر را بر نومیدي مي مالل

، این ١٨١٨وي در سال . بھ منظور از بین بردن ھمین نومیدي بود كھ بتھوون سمفوني نھم را ساخت
سمفوني را شروع، و ھمزمان با آن میساسولمنیس را كھ قرار بود در زمان انتصاب مھیندوك رودولف بھ 
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، ١٨٢٣در سال اما این مس پیش از سمفوني نھم، . عنوان سراسقف اعظم اولموتس نواختھ شود، آغاز كرد
  .یعني سھ سال بعد از آن انتصاب، بھ پایان رسید

  اندازي بھ عنوان تأمین روزگار پیري اندوختھ بود، اینك، براي آنكھ میراث  بتھوون كھ سابقًا مختصر پس

ھایي نزد فرمانروایان اروپا فرستاد و از  براي این منظور، نامھ. پیش انتشار این مس را پیش فروش كند
بیش از ده  ١٨٢۵شد، ولي تا  پذیرش این پیشنھاد بتدریج واصل مي. نجاه دو كاتن طال مطالبھ كردھر یك پ

پذیرش از فرمانروایان روسیھ، فرانسھ، ساكس، توسكانا، شاھزاده گالیتسین، و شاھزاده راجیویل و انجمن 
  .كایكیلیاي فرانكفورت نرسید

انگیز فرم نھاییش را توجیھ  بودن و وضع شگفت، خود طوالني میساسولمنیستصور عمومي این است كھ 
در آن، اثري از كفرھاي عارضي و جسارتھاي مذھبي كھ ایمان كاتولیكي و موروثي او را . كرده است

شود، و در  ھر لحظھ از این مراسم عبادي با موسیقي متناسبي تفسیر مي. ساخت وجود ندارد دار مي خدشھ
اش در آغاز كلمة  توان دید كھ بر روي نتھاي دستنوشتھ ضر را ميآمیز مردي محت سراسر آن، ایمان یأس

موسیقي این اثر بھ » .خدا ھرگز مرا ترك نگفتھ است - خدا باالتر از ھمھ است«: شھادت نوشتھ است
توان آن را حاكي از فروتني عیسوي دانست؛ ولي تمركز موجود در ھر  اي نیرومند است كھ نمي اندازه

را بھ صورت ھدیة شایستھ و نھایي یك روح میساسولمنیس ت پایدار سراسر اثر، قسمت و عبارت، و عظم
  .آورد كھ بھ كنھ ذاتش پي نتوان برد در ھم شكستھ بھ پیشگاه خدایي در مي

 - در اینجا كوشش او براي بیان فلسفة نھایي خود. را بھ پایان رساند) كورال(سمفوني نھم  ١٨٢۴در فوریة 
ھمة قیود نظم كالسیك را در ھم ریخت، و آن سلطان پرشور -از روي نشاطیعني پذیرش سرنوشت بشر 

اجازه داد كھ غرور قدرتش او را بھ وجد و سروري بكشاند كھ مظھر نظم كھنسال را فداي مظھر آزادي 
در میان وفور محرابھاي درھم شكستھ، تمھایي كھ بایستي بھ عنوان ستونھاي معبد باقي بماند . جوان بكند

ھا بھ طرزي غیر شایستھ سخت و مكرر است؛  ر چشمان ھمگان، مگر اھل راز، ناپدید شد؛ جملھاز براب
گیرد كھ گویي با خشم بھ سوي جھاني   لحظات نادر مھر ورقت یا آرامش تحت آھنگي تند و قوي قرار مي

شفتگي دھد كھ چنین نیست؛ در این آ اما دانشمندي بزرگ پاسخ مي.شود دیوانھ و غیر حساس پرتاب مي
اي قرار دارد  شود كھ در سایة جزئیات كار استادانھ العادة فورم دیده مي یك سادگي فوق«سرشار از صالبت 

اي آرمانھاي ساده و  یابیم كھ آن صرفًا بھ كاربستن پاره اما سرانجام در مي. آور باشد كھ بسا در آغاز حیرت
  ».عي بودن خود فورمطبیعي تا نیل بھ نتایج منطقي است، بھ ھمان سادگي و طبی

شاید استاد عامدًا كوشش كالسیك را بھ منظور اعطاي فورمي فنا ناپذیر بھ زیبایي فناپذیر یا مفھومي 
او خود بھ تسلیم شدن خویش اعتراف كرد، و در غناي تخیل سركش و ذخایر . نشین ترك كرده باشد پرده

طلبي جواني خود را بھ دست آورده، و  مبارزهدر پایان، بخشي از. فراوان ھنر خود بھ اظھار نشاط پرداخت
اي از شیلر را در معبد موسیقي خود گذاشت كھ نھ تنھا در ستایش شادي، بلكھ در ستایش جنگي  قصیده

  :شادمانھ علیھ استبداد و وحشیگري بود

  با روحي مردانھ بھ مقابلة پادشاھان بپردازیم،

  !ولو بھ بھاي ثروت و خونمان

  ترین استعدادھا نیست؛تاج جز در خور شریف

  !نابود باد نسل دروغگویان
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كشید كھ آنھا  بتھوون پس از شاھكارھاي نھایي خود كھ در این ھنگام كامل شده بود انتظار فرصتي را مي
چنان اتریش را قبضھ كرده بود، و دوستداران موسیقي در  ١٨٢٣اما روسیني در . را بھ مردم عرضھ كند

كرد ثروت خود را صرف دو  تالیایي شده بودند كھ ھیچ مدیر اپرایي جرئت نميوین چنان شیفتة آھنگھاي ای
. یك مدیر اپرا در برلین حاضر بھ ارائة آنھا شد. اثر مشكل مانند میساسولمنیس و سمفوني كورال كند

درست در ھنگامي كھ بتھوون نزدیك بود موافقت كند، جمعي از عشاق موسیقي بھ رھبري خانوادة 
ھ نگران شده بودند مبادا آھنگساز برجستة ویني براي نخستین ارائة آخرین و لیخنوفسكي ك

انگیزترین اثر خود بھ یك پایتخت رقیب برود، حاضر شدند كھ اجراي آنھا را در تئاتر كارنتنرتور  شگفت
در برابر سالني انبوه و  ١٨٢۴مھ  ٧پس از مذاكرات مفصل از ھر دو طرف، كنسرت در . بھ عھده بگیرند

با  - ، چھار بخش از میساسولمنیس، و سمفوني نھم)تقدیس خانھ(یك اوورتور : اي سنگین برپا شد ا برنامھب
خوانندگاني كھ صدایشان بھ پاي . كھ سرگل برنامھ بود –صداي یك گروه از ھمسرایان بلندآواز آلماني 

شد و سمفوني با تحسین پر  مس میساسولمنیس با تجلیل پذیرفتھ. رسید آنھا را حذف كردند نتھاي مقرر نمي
شور بتھوون كھ پشت بھ شنوندگان بر سكوي رھبري ایستاده بود، كف زدنھاي آنان را نشنید، و براي اینكھ 

  .ببیند، او را رو بھ سالن چرخاندند

VII  -١٨٢٧-١٨٢۴: پایان كمدي  

فلورین عایدي  ٢٢٠٠كھ از ) فلورین ۴٢٠(وي با شیندلر و سایر دوستان خود دربارة سھم كوچكي 
الجرم آنھا ھم او را . اند كنسرت بھ او داده بودند بھ نزاع برخاست، و بھ آنھا تھمت زد كھ او را فریب داده

جام ) ١٨٢۶(یافت و قصد خود كشي او  اش كھ گاه گاه نزد او حضور مي تنھا گذاشتند، و غیر از برادرزاده
در ھمین سالھاي اخیر بود كھ . شتافت سي بھ دیدارش نميور از الھام را لبریز كرد، ك اندوه آن استاد بھره

  .پنج كوارتت آخر از شانزده كوارتت خود را نوشت

بود كھ حاضر شده بود اگر یك یا دو یا سھ  ١٨٢٣انگیزة این زحمات پیشنھاد پرنس نیكوالي گالیتسین در 
ون، از قرار پنجاه دو كاتن براي بتھو» .ھر مبلغي كھ مطالبھ شود بپردازد«كوارتت بھ نام او ساختھ شود، 

) ١٣۵و  ١٣١اوپوسھاي (و دوتاي دیگر ) ١٣٢و١٣٠، ١٢٧اوپوسھاي (آن سھ تا . ھر كوارتت، پذیرفت
اوپوس . دھند كھ غرابت اسرارآمیزشان باعث تضمین شھرتشان شده است آخرین كوارتتھایي را تشكیل مي

  ان را ، شنوندگ)١٨٢۶(اي خصوصي نواختھ شد  ، كھ در جلسھ١٣٠

مووماني كھ كنار گذاشتھ شد . تر كرد از حیطة قدرت آنان بیرون است؛ و بتھوون صورت نھایي آن را ساده
است كھ یكي از متخصصان آثار  ١٣٣شود، و آن ھمان اوپوس  عرضھ مي» فوگ بزرگ«اینك بھ عنوان 

گي و حقیقت از تضادھاي زند: كند بتھوون شجاعانھ آن را بھ منزلة فلسفة نھایي آن آھنگساز تعبیر مي
تشكیل شده است؛ و عقل، بھ مثابھ  -خوبي و بدي، شادي و اندوه، تندرستي و بیماري، تولد و وفات-الینفك

دیز » دو«در  ١٣١از میان این پنج كوارتت، اوپوس . دھد جوھر مسلم حیات، خود را با آنھا تطبیق مي
تكمیل شد، بزرگترین كوارتت خود  ١٨٢۶ اوت ٧بیشتر مورد تحسین است، و بتھوون آن را كھ در 

اخیرًا كھ آن را شنیدیم، » .ماند رؤیاي مرموزر بھ بھترین وجھي پایدار مي«اند  اینجاست كھ گفتھ. دانست مي
در موومان . انگیز جانوري است كھ زخمي مھلك برداشتھ است غم نمود كھ شیون غریب و نالة  چنان مي

آیا باید باشد؟ : شعاري بدین مضمون وجود دارد) ١٣۵اوپوس (كوارتت نھایي از آخرین كوارتت این پنج 
  .باید باشد: دھد و پاسخ مي

دو تن . اي شدید در عذاب بود پزشكان را بھ بالین خود فراخواند ، بتھوون كھ از سرفھ١٨٢۶دسامبر  ٢در 
اما پزشك سوم، بھ نام واوروخ، آمد، و نارا حتي او را ناشي . از پزشكان سابق او از آمدن خودداري كردند

یوھان براي مواظبت او آمد،  برادرش. بتھوون در بستر بھ استراحت پرداخت. الریھ تشخیص داد از ذات
ژانویھ، دكتر مالفاتي بھ دكتر  ١١در . اش كارل، بھ توصیة بتھوون، از ارتش مرخصي گرفت برادرزاده

. واوروخ پیوست، و تجویزكرد كھ براي تسھیل در خواب بیمار، بھ او مشروبي قوي و سرد داده شود
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استسقاء و یرقان عارض شد؛ پیشاب » .فرستاد بھ تجویز پزشك لعنت«بتھوون مزة الكل را در آن یافت و 
بھ جاي دفع در بدنش جمع شد؛ دوباره اوره را از بدنش خارج ساختند؛ و او خود را بھ آب فشان تشبیھ 

  .كرد

رسید استفاده نكند، زیرا آن را براي  فلورین مي ١٠‘٠٠٠بتھوون تصمیم داشت از سھام بانكي خود كھ بھ 
 ١٨٢٧مارس  ۶رفت مواجھ شد، در  ھایي كھ بھ سرعت باال مي چون با ھزینھ كارل ذخیره كرده بود؛ ولي

  :اي بھ سر جورج سمارت در لندن بھ این شرح نوشت نامھ

چھ برسرم خواھد آمد؛ تا زماني كھ قدرت از دست رفتة خود را بازیابم و دوباره بتوانم با قلم امرار معاش 
عي خود را بھ كار برید تا انجمن فیالرمونیك تصمیم قبلي خود كنم، با چھ زندگي كنم؟ استدعا دارم ھمھ مسا

  .بیش از این قدرت ندارم كھ چیز دیگري بگویم. را مبني بر دادن كنسرتي بھ سودمن بھ مورد اجرا بگذارد

  .انجمن صدلیره بھ عنوان پیش پرداخت عواید كنسرت مورد نظر براي او فرستاد

از این رو بھ اتفاق برادرش یوھان نظر . ھوون بزودي خواھد مردمارس، پزشكان متفق شدند كھ بت ١۶در 
آن روزگاري كھ » .این آرزوي من است«: وي پاسخ داد. او را در مورد احضار كشیشي خواستار شدند

مارس او حكایت از آمادگیش،  ١۴كرد، اینك سپري شده بود؛ نامھ مورخ  گاه با خدا زورآزمایي مي گاه
  .دھد، داشت فرمان مي» دا با حكمت االھي خودخ«براي پذیرفتن آنچھ 

بعدھا . رسید كھ حالتي مطیع دارد بھ نظر مي. مارس آخرین مراسم مذھبي را برایش اجرا كردند ٢٣در 
اندكي » .براي این آخرین خدمت، از تو متشكرم«برادرش اظھار داشت كھ مرد محتضر بھ او گفتھ بود 

اش بھ آن مراسم مذھبي نبود،  و ظاھرًا اشاره» كمدي تمام شد«: فتپس از آن مراسم، بتھوون بھ شیندلر گ
اي بود كھ در تئاترھاي روم باستان براي اعالم پایان نمایشنامھ بھ كار  بلكھ بھ خود زندگي بود؛ و این جملھ

  .رفت مي

لحظاتي پیش از مرگ درخشش سریعي از . ، پس از سھ ماه درد و رنج درگذشت١٨٢٧مارس  ٢۶وي در 
بتھوون بیدار شد و بازوي راست خود را . ق اطاقش را روشن ساخت و بعد صداي شدید رعد برخاستبر

ھرگز . اندكي بعد عذاب احتضار بھ پایان رسید. بلند كرد و مشت خود را، ظاھرًا علیھ توفان، تكان داد
  .نخواھیم دانست كھ معني آخرین حركتش چھ بود

تالالت دروني را نشان داد كھ زندگي و اخالق او را خراب اي از اخ آزمایشھاي پس از مرگ مجموعھ
شریانھاي گوشھایش در نتیجة ذرات چربي مسدود، و اعصاب . كبدش منقبض و بیمار بود. كرده بود

كرد و  سردرد، سوءھاضمھ، قولنج، و یرقان كھ غالبا از آنھا شكایت مي«. شنوایي او فاسد شده بود
دھد، طبعًا ھمگي ناشي از تورم مزمن  ھاي او را بدست مي سیاري از نامھافسردگي شدیدي كھ كلید معماي ب

شاید عالقة او بھ راه رفتن و ھواي آزاد این بیماریھا را تعدیل و قسمت » .كبد و عوارض سوءھاضمھ بود
  .اعظم ساعات بي درد زندگي او را تأمین كرده بود

نونواز و كرویتسر ویولن نواز جزء كساني بودند ھومل پیا. در تشییع جنازة او سي ھزار نفر شركت جستند
برسنگ قبر او . شوبرت، چرني، و گریلپارتسر در میان مشعلداران بودند. كھ نعش او را بھ دوش گرفتند

  ونھم فصل بیستو ) بتھوون(جز نام 
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  آلمان و ناپلئون

١٧٨۶ -١٨١١  

I  - ١٨٠٠: امپراطوري مقدس روم  

آلمان از زمان لوتر بھ بعد ھرگز «میھن پرست و مورخ بزرگ پروسي، بھ عقیدة ھاینریش فون ترایچكھ، 
نایل نشده است، چھ امروز بزرگترین قھرمانان و [ ١٨٠٠] در اروپا بھ مقامي چنین درخشان مانند امروز 

شاید فردریك فاتح مقامي فروتر از ناپلئون شكست خورده داشتھ » .شاعران عصر بھ ملت ما تعلق دارد
نظیر است و  شك مقام و عظمت گوتھ و شیلر در نظم و نثر، از ادنبورگ گرفتھ تا رم، بي يباشد، ولي ب

درخشد؛ و فیلسوفان آلماني از كانت گرفتھ تا فیشتھ و شلینگ، و از ھگل تا شوپنھاور،  جا مي پرتو آنھا ھمھ
  .رنسانس دوم آلمان بود این خود. تأثیر قرار داد  افكار اروپاییان را از لندن تا سن پطرزبورگ كامال تحت

اگر مفھوم این لفظ عبارت از ملتي تحت یك دولت و قانون  –آلمان مانند ایتالیا در قرن شانزدھم ملتي واحد 
كھ » كشور« ٢۵٠بھ صورت اتحادیة سست بنیادي بود مركب از  ١٨٠٠آلمان در. داد را تشكیل نمي - باشد

شت؛ بسیاري از آنھا داراي ارتش و مسكوكات و ھر یك قوانین و سیستم مالیاتي مخصوص خود را دا
گفتند كھ براي نیمي از جھان آلماني  اي سخن مي مذھب و آداب و لباس ویژه خود بودند؛ و بعضیھا بھ لھجھ

شود كھ نیمي از قارة اروپا بھ عنوان  با وجود این، زبانشان یكي بود، و ھمین امر باعث مي. نامفھوم بود
  .ه از نویسندگان آلماني تلقي شوندكنندگان بالقو استفاده

در اینجا باید متذكر شویم كھ استقالل نسبي ایاالت فردي، مانند ایتالیاي دورة رنسانس، موجب یك تنوع 
شد كھ در پایتخت متمركز یك  انگیز، یك آزادي اخالقي و تجربي و فكري مي بارز، یك رقابت محرك ھیجان

آیا شھرھاي قدیمي آلمان، كھ امروزه بھ صورت . رفت ز بین ميھا، ا كشور بزرگ، بر اثر سنگیني توده
  جالب توجھي در نوع خود منحصر بھ فرد 

و اگر ھمة این . دادند؟ كمااینكھ شھرھاي فرانسھ ھمین وضع را نسبت بھ پاریس داشتند یا دارند نمي
از لحاظ مواد و افراد غني  قسمتھاي آلمان ملتي واحد را تشكیل داده بود، آیا این سرزمین مركزي اروپا، كھ

  داد؟ است، بھ نحوي غیر قابل ممارست اروپا را مورد تاخت و تاز قرار نمي

امپراطوري مقدس «استقالل كشورھاي آلماني فقط از یك لحاظ محدود بود، و آن اینكھ آنھا عضویت در 
پاپ تاج را بر سر ، پس از آنكھ ٨٠٠و این امپراطوریي بود كھ ، در سال  - را پذیرفتھ بودند» روم

این  ١٨٠٠در سال . دانستند نھاد، آغاز شد شارلماني كھ آلمانھا او را كارل كبیر فرانكي خود مي
بود » كشور برگزیننده«ترین آنھا نھ  برجستھ. امپراطوري مشتمل بر ایاالت مختلف و گوناگون آلمان بود

لونبورگ، كولن، ماینتس، -كس، برونسویكاتریش، پروس، باواریا، سا: كردند كھ امپراطور را انتخاب مي
قرار داشت كھ تحت استیالي اسقفھاي » سرزمین روحاني«وھفت  بعد ازآن، بیست. ھانوور، و تریر

كاتولیك بود، و گویي براي یادآوري حكومت اسقفي در شھرھاي امپراطوري محتضر روم غربي در ھزار 
، )گذراند ھ موتسارت زندگي فرساینده خود را ميجایي ك(سراسقف نشین سالزبورگ . سال پیش از آن بود

، وورتسبورگ، بامبرگ، اوسنابروك، پادربورن، آوگسبورگ، )لویك(و اسقف نشینھاي مونستر، لیژ 
شاھزادگان غیر مذھبي برسي . ، كنستانس، ورمس، لوبك)راتیسبونا(ھیلدسھایم، فولدا، شپاپر، رگنسبورگ 

دارمشتات، ھولستاین، وورتمبرگ - كاسل، ھسن-ھسن: كردند، از جملھ و ھفت كشور حكومت مي
، )با مستبد روشنفكر آن، دوك ارنست دوم(گوتا - ، ساكس)باگوتھ(وایمار - )زاكسن(، ساكس)باشتوتگارت(

پنجاه شھر نیز عنوان شھرھاي … )بادن، كارلسروھھ -با بادن(و لفنبوتل، بادن  - )برونسویك(براونشوایگ 
ماین، برمن، ورمس، شپایر، نورنبرگ،  –ام -بورگ، كولن، فرانكفورتھام: آزاد امپراطوري داشتند
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، و سایر نمایندگان »شھسواران امپراطوري«از این شھرھا و سایر قسمتھاي آلمان، برگزینندگان، … اولم
برگزینندگان  ١٧٩٢در . آمدند رایشستاگ یا دیت امپراطوري در رگنسبورگ، بھ امر امپراطور، گرد مي

ماین كشاند تاج امپراطوري را بر سراو  -ام-كھ اشراف را از سراسر آلمان بھ فرانكفورتفرانسیس دوم 
  .بعدھا معلوم شد كھ او آخرین فرد از سلسلھ امپراطوران است. نھادند

 ١٨٠٠امپراطوري مقدس روم، این سازمان كھ روزگاري نھادي مؤثر و بھ طوركلي نكوكار بود در سال 
آنچھ در این عصر وجود داشت اثري بود باقیمانده . ندي خود را از دست داه بودتقریبًا ھمة كفایت و سودم

شد كھ خود تابع یك قدرت مركزي بود؛ آن قدرت  از فئودالیسم؛ ھر قسمت تحت تسلط خاوندي اداره مي
مركزي نیز، رفتھ رفتھ، بر اثر رشد كشورھاي عضو از لحاظ جمعیت و ثروت و مخالفت با تعلیم 

بر اثر » مقدس«وحدت مذھبي امپراطوري . الب دیني و قدرت نظامي تضعیف شده بودشرعیات و مط
شمال آلمان  ١٨٠٠بھ پایان رسیده بود؛ در  ١٧۶٣-١٧۵۶سالھ، و جنگ ھفتسالة  اصالح دیني، جنگ سي

  پروتستان 

روزگار كاتولیك؛ و آلمان غربي قسمتي از دیانت خود را براثر عصر روشنگري فرانسویان و تنویر افكار 
روح ناسیونالیسم، در سطح وسیع و كوچك، بھ تناسب كاھش مذھب رو بھ فزوني . لسینگ از دست داده بود

باید جامعھ را علیھ خودخواھي مركز گریز افراد  - سیاسي و یا اجتماعي –نھاد، زیرا بعضي اعتقادات  مي
  .آن حفظ كند

رھبري پروس، و دیگري در جنوب كاتولیك بھ یكي در شمال پروتستان بھ  –سویگري آلمان در دو قطب 
درینا علیھ ناپلئون  ١٨٠۶در اوسترلیتز یا در  ١٨٠۵بایست در  درشكست دوكانوني كھ مي - رھبري اتریش

مدتھا پیش از این ضربات، خود اتریش شروع بھ نادیده گرفتن دیت . متحد شوند نتایج شومي بھ بارآورد
تنھا چھارده  ١٧٨٨در . كشورھا نیز از اتریش پیروي كرده بودند امپراطوري كرده بود، و سایر) مجلس(

امیر از صد امیر شایستة انتخاب، و تنھا ھشت شھر از میان صد شھر عمدة شایستة انتخاب، دستور 
ھاي كامپوفورمیو  ناپلئون در عھدنامھ. حضور در دیت امپراطوري را قبول داشتند؛ اخذ تصمیم محال بود

اتریش را مجبور كرد كھ تسلط فرانسھ را بر ساحل چپ یا غرب رودخانھ ) ١٨٠١(و لونویل ) ١٧٩٧(
شامل شھرھاي شپایر،  -راین بھ رسمیت بشناسد؛ بدین ترتیب، یك قسمت پررونق امپراطوري مقدس روم

در . تحت استیالي فرانسھ درآمد -مانھایم، ورمس، ماینتس، بینگن، تریر، كوبلنتس، آخن، بن، و كولن
گونھ كھ ولتر گفتھ بود، عمومًا موافق بودند كھ امپراطوري مقدس روم دیگر نھ  طور كلي، ھمانبھ  ١٨٠١

مقدس است، نھ رومي، و نھ اصوال امپراطوري؛ ھیچ دولت مھمي قدرت آن یا قدرت پاپ را بھ رسمیت 
تھ یا تحمیل شناخت؛ و نوعي نظم و ھمكاري نوین باید در میان آن ھرج و مرج بھ وجود آورد، و پذیرف نمي
  .ناپلئون این مبارزطلبي را پذیرفت. شود

II -١٨٠۶: كنفدراسیون راین  

انگیز و خاطرات تاریخي كھ گاھي بھ وسیلة  این رودخانة بزرگ بھ منزلة تاالري بود از مناظر شگفت
ا رفت؛ زمیني مساعد ر در عین حال، براي اقتصاد، نعمت و بركتي ھم بھ شمار مي. شد مي  معماري مجسم

كرد؛ و ھرشھر را با چندین شھر دیگر كھ از لحاظ فرھنگ با آن رقابت و كاالھاي خود را با آن  آبیاري مي
در اینجا چون تجارت و صنعت موجب سكونت افراد در كنار ساحل شده . داد كرد پیوند مي معاوضھ مي

سریع، چھار مسئلة فسادانگیز اما ضمن این پیشرفت . بود، فئودالیسم رونق و نفوذ خود را از دست داده بود
سستي و تنبلي فرمانروایان كھ ناشي از روح لذت طلبي آنان بود، فساد دستگاه اداري، تمركز : وجود داشت

  .كشانید شد، و عدم تمركز قدرت نظامي كھ فاتحان را بھ سوي خود مي ثروت كھ موجب گسیختگي امور مي

  اینان بھ اشراف آلمان . اثر مواعید فرانسھ و اتریش باز شدراه تشكیالت جدید كشورھاي ناحیة راینالند بر 
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رسمیت بشناسد و بر اثر این شناسایي، اراضي و امالك آنان از دستشان خارج شود، بھ آنھا اراضي و 
خواستند  غوغاي كساني كھ اراضي خود را از دست داده بودند و مي. امالك جدیدي واگذار خواھد شد

دسامبر  ١۶(یابند منجر بھ تشكیل كنگره راشتات از طرف فرانسھ و اتریش شداعتبار سابق خود را باز
شود، و، بھ » ملك عام«در آنجا بعضي از امراي پرخاشگر پیشنھاد كردند كھ اراضي كلیسا ). ١٧٩٧

كنگره كھ قادر بھ . عبارت ساده تر، از اسقفھاي حاكم گرفتھ و بھ افراد غیر مذھبي جنجالي منتقل شود
موضوع بھ حال . سر این موضوع نبود، قضیھ را بھ دیت آتي امپراطوري مقدس روم احالھ كرد توافق بر

تعلیق درآمد تا اینكھ ناپلئون از مصر بازگشت؛ قدرت را در فرانسھ بھ دست گرفت؛ اتریش را در مارنگو 
مپراطوري در اي بست كھ بر طبق آن، نمایندگان دیت ا شكست داد؛ و با اتریش و پروس و روسیھ عھدنامھ

دستوري با عنواني پرآب و تاب صادر كردند و بدون تشریفات نقشھ و حكومت آلمان  ١٨٠٣فوریة  ٢۵
تقریبًا امالك ھمة اسقفھاي حاكم از آنھا گرفتھ شد؛ پروس تضعیف قدرت اسقفھا را با . غربي را تغییر دادند

بھ مقاومت بود، ولي كاري از دستش كرد و مایل  خونسردي پذیرفت؛ اتریش از این امر اظھار تأسف مي
  .آمد برنمي

فرمانروایان جدید دریافتند كھ اتریش نھ مایل و نھ قادر است كھ از لحاظ نظامي از آنھا حمایت كند؛ و 
كشورھاي . انتظار حمایت از طرف پروس پروتستان را نداشتند) كھ بیشتر كاتولیك بودند(خودشان نیز 

ئون، كھ در این زمان از لحاظ نظامي برتر از ھمھ و رسمًا كاتولیك بود، تازه یكي پس از دیگري بھ ناپل
، كارل تئودور فون دالبرگ اسقف اعظم و برگزینندة ١٨٠۵دسامبر  ٣٠در مونیخ، در . آوردند روي مي

ماینتس با ناپلئون كھ بتازگي در اوسترلیتز بھ پیروزي رسیده بود مالقات و بھ او پیشنھاد كرد كھ رھبري 
سال طول كشید كھ آن امپراطور پرمشغلھ تصمیم خود را در این  یك. رنشینھاي جدید را بھ عھده بگیردامی

دانست كھ اگر ملت فرانسھ یك سوم آلمان را تحت حمایت خود در آورد، بقیة آن  وي مي. مورد گرفت
. و برخواھد انگیختسرزمین با او بھ دشمني برخواھد خاست و دوباره مخالفت انگلیس و روسیھ را نیز با ا

دارمشتات، ناساو، برگ، و بسیاري از ایاالت دیگر - باواریا، وورتمبرگ، بادن، ھسن ١٨٠۶ژوئیة  ١٢در 
الحمایگي آن را بھ عھده  كنفدراسیون راین با ھم متحد شدند؛ و در اول اوت ناپلئون قبول كرد كھ تحت

كردند، حاضر شدند كھ  امور داخلي حفظ ميضمن آنكھ ایاالت تشكیل دھنده استقالل خود را در . بگیرد
سپس . سیاست خارجي خود را تحت نظر او بگذراند، و قواي نظامي قابل توجھي در اختیارش قرار دھند

اوت فرانسیس رسمًا  ۶در . بھ فرانسیس دوم و دیت امپراطوري خبر دادند كھ دیگر عضو رایش نیستند
لقب امپراطوري مقدس روم چشم پوشید؛ و تنھا بھ عنوان  امپراطوري مقدس روم را منحل اعالم كرد؛ از

  شكوه دولت ھاپسبورگ رو بھ زوال نھاد؛ و . امپراطور اتریش باقي ماند

قانون نامة ناپلئون . كنفدراسیون فوایدي حیاتي داشت و در مقابل بازتابھاي خطرناك و شومي با خود آورد
رواج یافت؛ آزادي مراسم مذھبي معمول شد؛ ) سایيھاي كلی الطوایفي و عشریھ با القاي حقوق ملوك(

برابري در برابر قانون رسمیت یافت؛ روش اداري فرانسھ در والیات با حالت تمركز و كفایت آن، و یك 
عیب عمده این دستگاه آن بود كھ بھ . گیري مصون بود در كارآمد دستگاه قضایي كھ بیش از سابق از رشوه

توانست دوام یابد كھ این حمایت خارجي بر ھزینھ داخلي آن  و تازماني ميقدرت خارجي وابستگي داشت، 
جوانان آلماني را براي مبارزه با اتریش بسیج كرد، از  ١٨٠٩ھنگامي كھ ناپلئون در . فزوني داشتھ باشد

ر الحمایگي سوء استفاده شد؛ پس از آنكھ وي ھزاران تن از افراد آلماني را براي مبارزه با روسیھ د تحت
وارد ارتش كرد و براي این جنگ كمك مالي سنگیني را خواستار شد، تحت الحمایگي بھ صورت  ١٨١٢

اي درآمد كھ زیان كلي آن بیش از منافع جزئي آن بود؛ باالخره ھنگامي كھ آلمانیھاي كنفدراسیون  بار عمده
یھ مزبور فقط منتظر بھ خدمت ارتش درآوردند، اتحاد ١٨١٣را براي مبارزه با آلمانیھاي پروسي در 

  .بنیاد را بر سر آن كرسي وامانده فرود آرد شكست سخت فرانسویان بود تا آن ساختمان سست

رفت كھ ترتیبي براي امنیت مضاعف مرز جدید فرانسھ  این خود نوعي پیروزي براي ناپلئون بھ شمار مي
صلخیز شرقي كھ دامنة آن حتي اراضي غربي راین جزء خاك فرانسھ شده بود، و سرزمینھاي حا. داده بود

و اگرچھ كنفدراسیون . تا رودخانة الب امتداد داشت، در این ھنگام متفق فرانسھ و وابستھ بھ این كشور بود
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اي براي بیسمارك بھ جاي نھاد،  تجزیھ شد، و خاطره ١٨١٣پس از شكست ناپلئون در الیپزیگ در 
  .اي براي ماتسیني، گاریبالدي، و كاوور برجاي گذاشت یزهطور كھ اتحاد ایتالیا بھ وسیلھ ناپلئون انگ ھمان

III  - ایاالت آلماني ناپلئون  

در شمال كولن دو منطقھ بود كھ اگر چھ بھ عضویت اتحادیة راین در آمد، بر اثر جریانات جنگ كامال بھ 
ھر خواھرش مھیندوكنشین برگ بھ دست شو: شد ناپلئون تعلق گرفت، و بھ توسط او یا خویشانش اداره مي

ھنگامي كھ مورا بھ سلطنت ناپل رسید . ژوآشم مورا افتاد، و سلطنت وستفالن نصیب برادرش ژروم شد
سال بھ سال روشھاي فرانسوي را در . ، ناپلئون آن دوكنشین را بھ وسیلھ مأموران خود اداره كرد)١٨٠٨(

ئودالیسم، كھ ھنوز اثري از آن باقي بھ ف. ساخت مورد اداره، اصول اداري، مالیاتگیري، و قانون معمول مي
اي در  بود، خاتمھ داده شد؛ صنعت و تجارت رونق یافت، بھ حدي كھ آن منطقھ بھ صورت مركز پیشرفتھ

  .استخراج و معادن و فلزكاري درآمد

  زادگاه چھارمین ھمسر(در منتھي الیھ غربي آن دوكنشین كلو . وستفالن متنوعتر و وسیعتر بود

از آنجا از طریق مونستر، ھیلدسھایم، برونسویك، و ولفنبوتل تاماگدبورگ بھ . ر داشتقرا) ھنري ھشتم
ھاي رور،  ، و از آن سوي رودخانھ)پایتخت(طرف شرق امتداد داشت، و از طریق پادربورن بھ كاسل 

  .ھاي زالھ و البھ امس، و لیپھ بھ طرف رودخانھ

ان بیست و سھ سال بیش نداشت و بیشتر بھ عیش بھ سلطنت رسید در آن زم ١٨٠٧ژروم بوناپارت كھ در 
ناپلئون چون امیدوار بود كھ مسئولیتھا موجب پختگي و آرامش او شود، . مند بود تا بھ قدرت و نوش عالقھ

بینانھ و در عین حال انساني بود، ولي درمقابل،  ھایي متضمن نصایحي عالي براي او فرستاد كھ واقع نامھ
و ژروم نتوانست تقاضاي برادر خود را در مورد تھیة پول برآورد و نیز خاطر مبالغي را مطالبھ كرد، 

با وجود این، براي ایجاد اصالحاتي كھ . خود را براي برپاساختن در باري باشكوه و پرجالل ارضا كند
. ساخت بھ طرزي مؤثر ھمكاري كرد ناپلئون معموال در دوره آفرینندگي پیروزیھاي خود آن را برقرار مي

افراد در تعیین آینده عاجزند؛ تنھا سازمانھاست كھ سرنوشت «ز نصایح حكیمانة ناپلئون یكي آن بود كھ ا
نظر، یك مجموعھ قوانین، یك دستگاه اداري مؤثر و نسبتًا  در اجراي ھمین» .كند ملتھا را معین مي

در مقابل قانون، شرافتمند، آزادي مذھبي، یك سازمان با كفایت قضایي، روش ھیئت منصفھ، برابري 
. سیستم مالیاتگیري واحد، و یك روش ادواري ممیزي ھمة عملیات دولتي را در وستفالن معمول ساخت

بایستي از  قرار شد یك مجلس ملي بھ وسیلة انتخابات محدود تشكیل شود؛ و پانزده تن از صد نماینده مي
میان دانشمندان و سایر اشخاصي كھ بھ میان بازرگانان و صاحبان صنایع انتخاب شوند، و پانزده تن از 

توانست لوایحي را كھ بھ  بھ این مجلس قدرت انشاي قانون داده نشده بود، ولي مي. امتیازاتي نایل آمده باشند
  .شد گشت مورد انتقاد قرار دھد؛ و توصیة آن غالبًا پذیرفتھ مي توسط شوراي دولتي بھ آن تقدیم مي

ھ فئودالیسم خاتمھ داده شد؛ آزادي عمل راه را براي ھرگونھ فعالیت و ب. اصالحات اقتصادي، اساسي بود
طلبي گشود؛ راھھا و طرق آبي نگاھداري وتعمیر شد؛ باجھاي داخلي از میان رفت؛ اوزان و مقیاسات  جاه

، ھربخشي مسئول ١٨٠٩مارس  ٢۴بر طبق فرمان مورخ . در سراسر آن كشور بھ صورتي یكسان درآمد
در این موقع مالیات دھندگان . بایستي براي آنھا شغل یا غذا تھیھ كند راي خود شد، و ميحفظ و تیمار فق

  .شكایت آغاز كردند

رفت، و حتي پیش از آنكھ كتابخانة  تر از سایر ایاالت آلمان بھ شمار مي وستفالن از لحاظ فرھنگي پیشرفتھ
ھان قرار دھد، بھ پرورش فرھنگ صومعة فولدا نسخ خطي كالسیك عصر رنسانس را در اختیار دانشپژو

در این زمان، شاه ژروم ھم از وجود یاكوب . الیبنیتز در ھیلدسھایم بود و لسینگ در ولفنبوتل. پرداختھ بود
كرد و گریم ھمان كسي است كھ بزودي او را بھ عنوان بنیانگذار زبانشناسي توتوني  گریم استفاده مي
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ئون، یوھانس فون مولر مورخ برجستة عصر، شغل خود را بھ ، بنا بھ دعوت ناپل١٨٠٧در . خواھیم دید
  ) ١٨٠٩-١٨٠٨(عنوان مورخ دربار سلطنتي در برلین رھا كرد و بھ عنوان وزیر امور خارجھ 

: وستفالن در آن روزگار پنج دانشگاه داشت كھ در زمان ژروم بھ سھ دانشگاه تبدیل یافت. وستفالن آمد
بھ طوري كھ قبال دیدیم، كولریج . ي آنھا در سراسر اروپا شھرت داشتنددوتا. گوتینگن، ھالھ، و ماربورگ

از نذرستووي یكسره بھ گوتینگن رفت و سال بعد، در حالي كھ از افكار آلماني گیج شده بود، بھ انگلیس 
  .بازگشت

وظیفة مالیات و نظام : كرد بار بر شانھ مردم سنگیني مي در مقابل این مزایا و محاسن، دو وزنة مصیبت
ناپلئون از ھر یك از سرزمینھاي وابستھ مبلغ قابل توجھي براي دولت و دربار مسرف و مخارج . اجباري

اگر اتریش یا یك دولت مرتجع دیگر او را شكست دھد یا از : دلیل او ساده بود. كرد ارتش خود مطالبھ مي
بھ ھمین علت، . ب خواھد شدكار بر كنار كند، نعمتھا و محاسني كھ با خود آورده است از مردم سل

بایستي با فرانسھ وظیفة تھیة مردان نیرومندي را براي انجام  كشورھایي كھ تحت حمایت او قرار دارند مي
اتباع ژروم بار  ١٨١٣تا سال . خدمت نظام بر عھده بگیرند و ، در صورت لزوم، جانشان را فدا كنند

رفت؛  جھ است كھ در ارتش ناپلئون شالق بھ كار نميمالیات را مردانھ تحمل كردند؛ این نكتھ جالب تو
 ١٨١٣توانست افسر و حتي مارشال شود؛ تا سال  پیشرفت بر اثر شایستگي بود؛ و ھر سربازي مي

نفر را براي خدمت بھ او در روسیھ اعزام  ١۶٠٠٠جوان را براي خدمت در اسپانیا و  ٨٠٠٠وستفالن 
  .نفر ٢٠٠٠گشتند و از روسیھ نفر باز ٨٠٠داشتھ بود، از اسپانیا فقط 

امیر برگزینندة آن عنوان  ١٧١۴در سال . در شمال شرقي وستفالن، حوزة برگزینندگي ھانوور قرار داشت
اینك، امیر برگزیننده . جورج اول پادشاه انگلیس را بھ دست آورده، و ھانوور وابستھ بھ انگلستان شد

از این رو، مالكان . كرد پرستي خود قلمداد مي ان میھنجورج سوم بود كھ عدم خروج خود را از انگلیس نش
ھمة مقامات . بھ سود طبقة اشرافي و انحصارطلب آلمان اداره كنند«ھانوور را آزاد گذاشت تا آن ایالت را 

یك از بارھاي مالیاتي بر دوش آنھا  كھ مواظب بودند ھیچ… و مناصب ارجمند در انحصار اشرافي درآمد
فئودالیسم باقي ماند، ولي بر اثر » .ن و كشاورز بیش از ھمگي مالیات بپردازندشھرنشی«و » نیفتد،
روش دولت محلي بیش از حد انتظار . اي تقریبا خانوادگي میان ارباب و رعیت تعدیل شد رابطھ

، پس از شروع مجدد جنگ با انگلیس، ناپلئون بھ نیروھا و مدیران خود ١٨٠٣در سال . شرافتمندانھ بود
ادكھ امور ھانوور را زیر نظر بگیرند؛ مواظب پیاده شدن احتمالي قواي انگلیس باشند؛ و مانع از دستور د

ناپلئون كھ  ١٨٠٧در . فرانسویان با مقاومت زیادي مواجھ نشدند. ورود ھرگونھ كاالي بریتانیایي شوند
  را بھ دست شاه گرفتار مسائل بزرگتري بود ھانوور را بھ وستفالن ملحق ساخت و امور مالیاتي آن 

برخالف ھانوور، مراكز پیشرفت و غرور بھ شمار ) ھامبورگ، برمن، لوبك(شھرھاي اتحادیة ھانسایي 
خود آن اتحادیھ از مدتھا پیش از میان رفتھ بود، ولي انحطاط آنتورپن و آمستردام در تحت تسلط . رفت مي

رسید كھ این شھر كھ  چنین بھ نظر مي. دفرانسھ باعث انتقال قسمت اعظم تجارت آنھا بھ ھامبورگ شده بو
بھ داشتن صدو پانزده ھزار نفر جمعیت بھ خود  ١٨٠٠و در سال  -در مصب رودخانة الب واقع است

شھر بھ وسیلھ . براي تجارت دریایي و ارسال مجدد و سریع كاالھاي وارداتي ساختھ شده است- بالید مي
ولي نحوه عمل چنان ماھرانھ و معتدل بود كھ انحصار را شد،  بازرگانان و متخصصان مالي عمده اداره مي

ناپلئون بسیار میل داشت كھ این شھرھاي تجارتي را تحت استیالي خود در آورد، و . ساخت قابل تحمل مي
نام آنھا را در فھرست شھرھایي وارد كند كھ ورود كاالھاي بریتانیایي بھ آنھا ممنوع است؛ و نیز از آنھا 

از این رو بورین و جمعي دیگر را براي جلوگیري از ورود . ھاي خود وام دریافت داردبراي ادارة جنگ
. این منشي سابق حریص با غمض عین ثروتي بھ ھم زد. كاالھاي انگلیس، بھ ھامبورگ اعزام داشت

، و چنان مردم را بھ ستوه آورد كھ انجمنھاي )١٨١٠. (سرانجام ناپلئون آن شھر بزرگ را تصرف كرد
  .راي ترور او تشكیل دادند، و ھر روز براي سقوط او توطئھ چیدندسري ب
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IV -ساكس  

در شرق وستفالن و جنوب پروس یك دولت آلماني وجود داشت كھ مردمش آن را زاكسن و فرانسویان آن 
مختلف در بریتانیا بھ  سكسھاياین دولت روزگاري از بومن تا بالتیك نام خود را در . نامیدند را ساكس مي

جاي نھاده، و اخیرًا بر اثر جنگ ھفتسالھ ویران شده بود، ولي اكنون بھ این قانع بود كھ حوزة برگزینندگي 
  .امتداد دارد) پاریس آلمان(اي است كھ در دوطرف رود الب، از ویتنبرگ لوتر گرفتھ تا درسدن  پیشرفتھ

) ١٨٠۶- ١٧۶٨(آن سرزمین در زمان فرمانروایي طوالني فردریك آوگوستوس سوم بھ عنوان برگزیننده 
آبادي و ترقي   بر اثر بركات رود الب دوباره راه) ١٨٢٧-١٨٠۶(و بھ عنوان شاه فردریك آوگوستوس اول 

پلھاي زیبا، پردة سیستین مادونا، درسدن بھ سبب سبك معماري روكوكو، معابر وسیع و . را در پیش گرفت
آن فرمانرواي جوان اگرچھ ھرگز سیاستمداري . ھاي مایسن رونق و تعالي خود را باز یافت و سفالینھ

برجستھ نبود، قلمرو خود را عاقالنھ اداره كرد؛ عواید خویش را بدقت بھ مصرف رسانید؛ قروض ملي را 
  خراج معادن، موسوم بھ آكادمي معدن، بھ وجود پرداخت؛ و در فرایبرگ مدرسھ مشھوري براي است

ترین انتشارات  در اینجا ناشران سراسر اروپا تازه. درسدن، تأسیس نمایشگاه ساالنة كتاب را از سرگرفت
  .كردند؛ ادبیات پررونق آلمان در صف مقدم این رژه فرھنگي قرار داشت خود را عرضھ مي

نقالبیون فرانسھ بھ پروس و اتریش پیوست و در شكست بھ منظور تأدیب ا» عادل«فردریك آوگوستوس 
اگرچھ از اعدام لویي شانزدھم كھ از خویشان او بود سخت ناراحت شد، در . سھیم شد ١٧٩٢والمي در 

ھنگامي كھ ناپلئون بھ قدرت رسید، فردریك ھمچنان روابط . بھ طیب خاطر با فرانسھ صلح كرد ١٧٩۵
ناپلئون بھ وي بھ عنوان مستبد روشنفكري كھ مورد محبت ملتش بود  دوستانة خود را با او حفظ كرد؛ و

بھ ینا نزدیك شد، فردریك بر سر  ١٨٠۶با وجود این، زماني كھ قواي ناپلئون در . گذاشت احترام مي
ناپلئون بھ او اخطار كرد كھ نگذارد قواي پروس از ساكس بگذرد؛ پروس اصرار : دوراھي گرفتار آمد
امیر برگزیننده تسلیم شد، و اجازه داد تا نیروي كوچك او بھ پروسیھا . آغاز كرد ورزید، و حملھ را

غرامتي بھ مبلغ : ناپلئون پس از پیروزي، با فردریك آوگوستوس نسبتًا بھ مدارا رفتار كرد. بپیوندند
فرانك از او گرفت؛ بھ او دستور داد كھ عنوان خود را بھ شاه ساكس تغییر دھد؛  ٢۵‘٠٠٠‘٠٠٠

ندوكنشین ورشو را بھ او واگذاشت؛ و پروس را مجبور كرد كھ ساكس را بھ كوتبوس، در ساحل غربي مھی
بدین ترتیب پروس میان لھستان در شمال و شرق، وستفالن در غرب، و ساكس در . رود شپره، واگذار كند

ھ پروس ھم، ھنوز وقت آن نرسیده بود ك. محصور شد- كھ ھمگي ھم نسبت بھ ناپلئون متعھد بودند- جنوب
  .مانند بقیة آلمان، بردگي ناپلئون را بپذیرد

V -١٧٨٧-١٧٨۶میراث فردریك : پروس  

ناحیة برگزینندگي : در زمان مرگ فردریك دوم ملقب بھ كبیر، كشور سلطنتي پروس شامل این نواحي بود
و - و مملباكونیگسبرگ، فریدالند،  -براندنبورگ؛ دوكنشینھاي سیلزي و پومرن؛ ایاالت پروس شرقي

از لھستان گرفتھ شده بود؛ و سرزمینھاي داخلي مختلفي در غرب آلمان،  ١٧٧٢پروس غربي، كھ در 
پروس، پس از مرگ فردریك، این مناطق را بھ متصرفات خود . شامل فریسالند شرقي، مونستر، واسن

تان را در ؛ ورشو و قسمت مركزي لھس)١٧٩٢(تورن و دانتزیگ را در دومین تقسیم لھستان : افزود
؛ و نوشاتل را در سویس در ١٧٩١؛ آنسباخ، بایرویت و مانسفلد را در )١٧٩۵(سومین تقسیم لھستان 

پروس ظاھرًا مصمم بود كھ سراسر آلمان شمالي را جذب كند؛ ولي در این موقع ناپلئون آن را از . ١٧٩٧
  .این كار بازداشت

  فردریك ویلھلم اول، گذشتھ . ر فردریك كبیر بودمردي كھ این توسعة پروس را امكانپذیر ساختھ بود پد
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تحمل كنند، بھترین ارتش كشورھاي عیسوي را در اختیار او گذاشت، و ملتي را نیز بھ او سپرد كھ براثر 
تعلیم و تربیت ھمگاني، سیستم مالیاتگیري عمومي، و نظام وظیفة ھمگاني بھ صورتي كامال متشكل درآمده 

سراسر اروپا، سراسر آلمان، سراسر پروس، از . ود درخور پادشاھي جنگجواي شده ب بود؛ پروس لقمھ
اندازان بلند  لرزید، با آن افسران آلماني پوالدین و سختگیر و آن نارنجك دیدن این پادشاه آدمخوار برخود مي

: معروف است كھ مادري بھ فرزند خود ھشدار داده گفت. متر بود١,٨٠قدي كھ طول اندامشان بیش از 
  ».بلند قد مشو، وگرنھ مأموران نظام وظیفھ تو را خواھند گرفت«

اي از نبوغ خود را كھ بھ وسیلة ولتر  بھ آن ارتش و دولت بھره) ١٧٨۶تا  ١٧۴٠سلطنت از (فردریك كبیر 
وي پروس را از . تشدید شده بود، و نوعي بردباري را كھ در وجود او ریشھ دوانده بود ارزاني داشت

ك و رقیب ساكس و باواریا در جھان ژرمني بھ قدرتي برابر با قدرت اتریش رسانید؛ صورت كشوري كوچ
كوشیدند تا بھ مرزھاي دیرین خود در  و بھ منزلة محكمترین سدي در برابر فشار مداوم اسالوھایي كھ مي

سبب  فردریك كبیر از لحاظ داخلي، یك دستگاه قضایي بھ وجود آورد كھ بھ. كنار رود الب برسند درآمد
. درستي شھرت داشت؛ گروھي مدیر تربیت كرد كھ بتدریج جاي اشراف را بھ عنوان كارمند گرفتند

اي آلماني  روش مدرسھ«ھمچنین آزادي بیان و مطبوعات و مذھب را برقرار ساخت، و تحت نظارت او 
ھ وي تنھا مرد روزگار خود بود ك» .بمراتب بر خواب روحاني عمیق تربیت كشیشي پیشي گرفت

فردریك كبیر قھرماني «: ناپلئون گفت ١٧٩٧در . توانست ولتر را مجاب كند و بھ ناپلئون درس بدھد مي
مشورت كنم؛ اصول او را در میان  -در جنگ و در اموري اداري -است كھ من مایلم با او در ھر كاري

  ».ھاي خصوصي او براي من درسھایي است از فلسفھ ام؛ نامھ اردوگاھھا بررسي كرده

الطوایفي را در  وي ضمن نبردھاي خود فرصت نیافت كھ ملوك. در اقدامات او ھم نقایصي وجود داشت
پروس بھ سطحي مردمیتر، نظیر ایاالت راینالند برساند؛ جنگھاي او ملتش را دچار نھایت فقر وفاقھ و 

فردریك . شد فرسودگي ساختھ بود، بھ طوري كھ ھمین فقر تا حدي موجب انحطاط پروس پس از مرگ او
ھاي عم بیفرزند خود بھ زنان و امور ھنري  بر خالف سلیقھ) ١٧٩٧تا  ١٧٨۶سلطنت از (ویلھلم دوم 

اي اختیار كرد كھ پنج كودك  بھ جاي ھمسر اول خود معشوقھ. بیشتر عالقھ داشت تا بھ حكومت و جنگ
دارمشتات - ه اھل ھسنطالق گفت و با فریدریكھ لوئیز ١٧۶٩براي او زایید؛ سپس ھمسر خود را در 

ازدواج كرد كھ براي او ھفت فرزند آورد؛ در دوران ھمین ازدواج، كشیشان درباري را ترغیب كرد كھ 
  زمینة 

وي ھمچنین فراغت آن را . كودكي زاییدآماده شد كھ زوفیھ بعدًا براي او ) ١٧٩٠(كنتس زوفیھ دونھوف 
نیز یافت كھ ویولنسل بنوازد؛ از موتسارت و بتھوون استقبال كند؛ و یك فرھنگستان موسیقي و یك تئاتر 

مجموعھ قوانیني را پرداخت كھ حاوي ) ١٧٩۴(گذشتھ از این، ھزینة تدوین و انتشار . ملي برپاسازد
ئلة مذھبي پرداخت و بھ یوھان فون ولتر، شخص مورد نظر سپس بھ مس. اصول آزادیخواھانة بسیار بود

كھ فرماني مذھبي تھیھ كند؛ ) ١٧٨٨(بود، دستور داد ) خردگرایي(خود كھ تربیت شدة مكتب راسیونالیسم 
در نتیجة ھمین امر، عدة زیادي از نویسندگان  - بھ رواداري مذھبي پایان بخشد؛ و سانسور را برقرار سازد

  .نداز برلین خارج شد

وي حاضر بھ ادامة جنبة تعرض سلف خود نشد، و پس از انحراف . سیاست خارجي او درخور دفاع است
اي در راه وحدت و امنیت آلمان، درصدد دوستي با اتریش  از یك قرن سابقھ، بھ منظور برداشتن گام عمده

افراد ملت ھمین حال را (اي نداشت؛ تمایلش بیشتر بھ سلطنت بود  بھ انقالب كبیر فرانسھ عالقھ. برآمد
اما خوشوقت بود كھ افراد ). ١٧٩٢(رو شد  ؛ و قوایي نیز بھ والمي فرستاد كھ با شكست روبھ)داشتند

قرارداد صلح بازل  ١٧٩۵در سال . باقیمانده را براي كمك در دومین تقسیم لھستان بھ میھن خود بازگرداند
  .صرف ورشو در سومین تقسیم لھستان باز شدرا با فرانسھ امضا كرد و بدین ترتیب، دستش براي ت

، میرابو پس از ١٧٨٩در . رغم این اكتسابات، كشورش از حیث ثروت و قدرت دچار انحطاط شد علي
تواند از عھدة  سلطنت پروس چنان تشكیل یافتھ است كھ نمي«: اقامتي طوالني در برلین چنین پیشگویي كرد
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د را از دست داد و بر اثر غرور گستاخ شد؛ دستگاه اداري بھ ارتش انضباط خو» .رفع ھیچ مصیبتي برآید
فقط «. چیني پرداخت؛ امور مالي كشور بھ ھرج و مرج گرایید و بھ ورشكستگي نزدیك شد فساد و توطئھ

فسادي -بصیرت آن فساد داخلي خودشان را نشان دھد توانست بھ این نسل بي سالح برنده و قاطع جنگ مي
  ».ساخت را بر اثر جادوي شھرت باستاني فلج مي ھرگونھ فعالیتي… كھ 

VI -١٨٠٧- ١٧٩٧: اضمحالل پروس  

در چنین اوضاعي بود كھ پادشاه درگذشت، و مواظبت از كشور بیمار بھ فرزندش فردریك ویلھلم سوم 
كردند كھ وي  ھمھ تعجب مي. محول شد، كھ بار سختیھا را طي دورة ناپلئون و مترنیخ بھ دوش كشید

وي داراي ھمة . اي ضعیف و احساسي رقیق داشت تواند تا آن اندازه دوام یابد، زیرا اراده چگونھ مي
شود كھ آنھا را درنفس خویش بپرورد و اعمال كند، از  فضایلي بود كھ بھ یك شھروند خوب تعلیم داده مي

ا در امالك وي سرفھا ر. ھمكاري، عدالت، مھرباني، حیا، وفاداري در زناشویي، و عشق بھ صلح: قبیل
شترلیتز ازدواج كرد، لویزه دختري بود ھفدھسالھ، - با لویزه مكلنبورگ ١٧٩٣در . سلطنتي آزاد ساخت

  زیبا، و 

بزودي مورد احترام و محبت ملت خود قرار گرفت؛ این دختر بھ صورت كانون سعادتي درآمد كھ پادشاه 
  .داد ظاھرًا ھمھ مصایب را بھ سوي آن سوق مي

فرانسویان ھانوور را كھ بیطرفي آن  ١٨٠٣در . رانھا یكي پس از دیگري بھ وقوع پیوستدر قرن جدید بح
بھ توسط پروس تضمین شده بود، بھ تصرف درآوردند؛ در افسران جوان ارتش پروس تحرك و ھیجان 

گیرد، الاقل با آن قطع  شد، و منظورشان این بود كھ اگر جنگي با فرانسھ صورت نمي خاصي دیده مي
داشت، نیروھاي فرانسوي مصبھاي دو  بھ عمل آید؛ ولي فردریك ویلھلم دست از صلح برنمي رابطھ

. زدند؛ فردریك صبر و شكیبایي را توصیھ كرد رودخانة وزر و الب را بستھ بھ تجارت پروس صدمھ مي
د، سوار ش ملكھ لویزه خواھان جنگ بود؛ ودر حالي كھ لباس ھنگي را بر تن داشت كھ بھ اسم او نامیده مي

كرد؛ شاھزاده لویي  بر اسب از سربازان سان دید و آن ارتش شكست نخورده را بھ جنگ تشویق مي
فردیناند پسر عم پادشاه مشتاق فرصتي براي نشان دادن دالوري و شھامت خود بود؛ دوك كھنسال 

ترلو از او برونسویك حاضر شد رھبري ارتش پروس را بھ عھده بگیرد؛ ژنرال بلوشر قھرمان آیندة وا
، اتریش كھ ١٨٠۵در . پرداخت كرد؛ فردریك ویلھلم بآرامي در برابر آنھا بھ مقاومت مي طرفداري مي

  .ناپلئون را بھ جنگ دعوت كرده بود، از پروس كمك خواست؛ ولي پادشاه حاضر بھ این كار نشد

شتند، كاسة صبر اما ھنگامي كھ فرانسویان، ضمن حركت بھ اوسترلیتز، از طریق بایرویت پروس گذ
در آنجا در . وي آلكساندر تزار روسیھ را بھ كنفرانسي در پوتسدام دعوت كرد. فردریك ویلھلم لبریز شد

برابر آرامگاه فردریك كبیر سوگند خوردند كھ بھ اتفاق یكدیگر در مقابل ناپلئون بایستند و بھ كمك اتریش 
ھنگامي كھ ارتش پروس مجھز شد، جنگ . دقواي آلكساندر بھ طرف جنوب رفت و شكست خور. بشتابند

اي مالیم  ناپلئون با فردریك ویلھلم عھدنامھ. بھ پایان رسیده و آلكساندر در حال فرار بھ سوي روسیھ بود
قرار شد پروس نوشاتل، كلو، و آنسباخ را ): ١٨٠۶فوریة  ١۵؛ ١٨٠۵دسامبر  ١۵(ولي تحقیرآمیز بست 

فردریك ویلھلم كھ از مدتھا پیش مشتاق چنین . دریافت دارد بھ فرانسھ بدھد و در عوض ھانوور را
اي بود حاضر شد كھ ھمة بنادر پروس را بر روي كاالھاي بریتانیایي مسدود كند، و یك عھدنامة  جایزه

  .در نتیجھ، انگلیس بھ پروس اعالن جنگ داد. تدافعي و تعرضي با فرانسھ منعقد سازد

بعضي  -را بھ پشت بستھ بود، درصدد تشكیل كنفدراسیون راین كھ نمسیستوزي، دست  ناپلئون كھ در كینھ
فردریك ویلھلم چون شنیده بود كھ ناپلئون در . برآمد- گرفت از ایاالت پروس را در آلمان غربي در بر مي

  اي انگلیس تقدیم كرده است، با روسیھ عھدنامھنھان ھانوور را بھ 
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، در اول اوت، ناپلئون سراسر آلمان غربي را تحت حمایت خود )١٨٠۶ژوئیھ (تدافعي علیھ فرانسھ بست 
سپتامبر بنادر پروس ۴اوت، فردریك ویلھلم بخشي از ارتش خود را آمادة جنگ ساخت؛ در  ٩در . درآورد

سپتامبر بھ نیروھاي خود دستور داد كھ داخل ساكس  ١٣یایي گشود؛ در را دوباره بر روي كاالھاي بریتان
سرداران او بھ اتفاق نیروھاي ساكس، و تحت فرماندھي دوك برونسویك، دویست ھزار سرباز در . شوند

دانست بھ خشم آمده بود بھ  ناپلئون چون از آنچھ كھ آن را نقص دو عھدنامھ و یك اتفاق مي. اختیار داشتند
. ن خود كھ در آن ھنگام در آلمان بودند دستور داد كھ بھ طرف مقابل و جناح متفقین روي آورندلشكریا

اكتبر  ١۴(خود او نیز بھ جبھھ شتافت و در نابودي پروسیھا و ساكسیھا درینا و آورشتت در یك روز 
  .اقدام كرد) ١٨٠۶

ترین تراژدیھاي تاریخ آن  از تیره از طرف دولت پروس، یكي. ایم موضوع را از نقطھ نظر فرانسویان گفتھ
شود، فردریك ویلھلم با دولت و خانوادة خود بھ پروس شرقي گریخت، و درصدد برآمد كھ كار  محسوب مي

ناپلئون از اطاقھاي كاخ پادشاه در برلین دستورھایي بھ قارة اروپا فرستاده . حكومت را از ممل اداره كند
پروسیھا را از لھستان بیرون راندند؛ روسھا را در فریدالند شكست قواي او . محاصرة بري را اعالم داشت

از ھمین جا بود كھ . دادند؛ و ھمراه ناپلئون تا تیلزیت یعني محلي رفتند، كھ وي با آلكساندر صلح كرد
پروس . آورد، آگاه شد فردریك ویلھلم از شرایط نھایي، كھ بر طبق آنھا پروس اجازة حیات را بھ دست مي

اي را كھ ضمن  ستي ھمة اراضي خود واقع در غرب رودخانة الب را بھ فرانسھ بدھد؛ و ھر ناحیھبای مي
بایستي ھزینة اشغال پروس را  ھمچنین مي. سھ تقسیم لھستان تصرف كرده است بھ این كشور بازگرداند

. ل كندمیلیون فرانك غرامت جنگي را نپرداختھ است، تقب ١۶٠توسط سربازان فرانسوي تا زماني كھ 
 ۵‘٢۵٠‘٠٠٠چھل و نھ درصد از اراضي سابق خود و ) ١٨٠٧ژوئیة  ٩(پروس در نتیجة این عھدنامھ 

ھمة عواید پروس  ١٨٠٨-١٨٠۶در سالھاي . نفر جمعیت پیشین خود را از دست داد ٩‘٧۵٠‘٠٠٠نفر از 
ستن بھ كشور آلمانیھایي بودند كھ با نگری. صرف ھزینة نیروھاي اشغالگر و پرداخت غرامت جنگي شد

  .كردند كھ پروس دیگر ھرگز در تاریخ آلمان نقش مھمي نخواھد داشت بیني مي ویران خود پیش

VII  -١٨١٢- ١٨٠٧:تولد مجدد پروس  

اي سخت وجود دارد كھ بر اثر قرنھا زندگي دشوار در میان اقوام بیگانھ و جنگجو  در اخالق آلمانھا ھستھ
. العمل بماند ورانھ تحمل كند و در انتظار نشان دادن عكستواند شكست را مغر محكم شده است و مي

گذاشتند  اي مانند شتاین و ھاردنبرگ، شارنھورست و گنایزناو داشت كھ نمي ھمچنین پروس رجال برجستھ
  مسلم بود كھ . روزي بگذرد و در فكر نجات پروس نباشند

وانستند از زیر یوغ بندگي موھن رھا ت برند، مي اگر میلیونھا نفر سرف، كھ در بندگي دیرین بھ سر مي
و . دادند شوند و بر روي زمین یا در شھرھا بھ كار آزاد بپردازند، چھ تحرك شدیدي بھ اقتصاد پروس مي

زیستند كھ تجارت را خوار  آن شھرھا نیز، كھ در این زمان بدون فعالیت و تحت فرمان اشرافي مي
توانستند، تحت انگیزه و تجارب ناشي از  راندند، مي يشمردند و از مراكزي دوردست بر ملت حكم م مي

فرانسة انقالبي سرفھاي خود را . آزادي، ابتكارات حیاتبخشي در صنعت و تجارت و دارایي داشتھ باشند
چرا پروس بر . آزاد كرده و بھ پیشرفت نایل آمده بود، ولي شھرھا را تحت انقیاد سیاسي پاریس گذاشتھ بود

  و شھرھا و ھمچنین سرفھا را آزاد نسازد؟ فاتح پیشدستي نكند

شتاین بھ معني صخره است؛ و شھر . اندیشید فرایھر ھاینریش فریدریش كارل فوم اوندتسوم شتاین چنین مي
اجدادي و خانوادگي او در كنار رود الن قرار داشت؛ این رود در باالي شھر كوبلنتس بھ رودخانة راین 

رایھر یعني آزادمرد بود، و بھ طبقة شھسواران امپراطور یعني گروھي وي بارون نبود، بلكھ ف. ریزد مي
نھ از صخره و نھ ( ١٧۵٧اكتبر  ٢۶شتاین در . تعلق داشت كھ متعھد بودند از ملك و قلمرو او دفاع كنند

. كرد پدرش بھ عنوان پیشكار در خدمت امیر برگزینندة ماینتس كار مي. بلكھ در ناساو متولد شد) در صخره
در آنجا آثار مونتسكیو . ین در شانزدھسالگي وارد دانشكدة حقوق و علوم سیاسي دانشگاه گوتینگن شدشتا
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از این . اساسي انگلیس بھ تمجید پرداخت؛ و تصمیم گرفت مردي نامدار شود را خواند؛ مانند او از قانون
امپراطوري در  رو از كارآموزي قضائي در دادگاھھاي امپراطوري مقدس روم دروتسالر و در دیت

  .رگنسبورگ چشم پوشید

 ١٧٩۶در . وارد دستگاه اداري پروس شد و در ادارة صنایع و معادن وستفالن بھ كار پرداخت ١٧٨٠در 
استعداد او . در ادارة امور اقتصادي ھمة استانھاي پروس در طول رود راین مقامي واال بھ دست آورده بود

از او دعوت كند تا بھ عنوان وزیر بازرگاني  ١٨٠۴كھ برلین در در كار و موفقیت پیشنھادھایش باعث شد 
ھنگامي كھ بھ پایتخت خبر رسید كھ ناپلئون ارتش پروس را در ینا درھم شكستھ است، . بھ كار بپردازد

با ھمین پولھا بود كھ فردریك ویلھلم سوم . شتاین موفق شد محتویات خزانة پروس را بھ ممل انتقال دھد
احتماال ھیجان و شكستھاي جنگ خلق و خوي پادشاه و . دولت در تبعید خود را تأمین كند توانست ھزینة

كارمندي «فردریك ویلھلم سوم شتاین را بھ عنوان  ١٨٠٧ژانویة  ٣وزیرانش را تند كرده بود؛ چھ در 
فر و و بر اثر ھیجان و تن… نازد،  سركش و گستاخ، لجوج و متمرد، كھ بھ نبوغ و استعدادھاي خود مي

شش ماه بعد، شاه . شتاین بھ ملك خود در ناساو بازگشت. از كار بركنار كرد» .كند كینة شخصي عمل مي
  .ستاید، او را بھ عنوان وزیر كشور منصوب كرد چون شنیده بود كھ ناپلئون طرز ادارة شتاین را مي

  ت اصالحاتيآتشین مزاج براي پیشرف) فرایھر(این درست ھمان مقامي بود كھ آن آزاد مرد 

كار جدید خود را شروع كرد،  ١٨٠٧اكتبر  ۴در . شد از آن استفاده كرد كھ موجب فعالیت مردم پروس مي
اي را براي شاه تھیھ كرد كھ میلیونھا تن از كشاورزان و صدھا تن از آزادیخواھان  اكتبر اعالمیھ ٩و در 

ھریك از «داشت كھ  معتدل بود، وچنین اعالم ميمادة اول نسبتًا . پروسي از مدتھا قبل خواستار آن بودند
حقي كھ تاكنون از كشاورزان سلب  - حق دارد زمین بخرد و آن را براي خود نگاه دارد» ساكنین ایاالت ما

داد كھ بھ ھر صنعت یا تجارت قانوني بپردازد؛ بدین  مادة دوم بھ ھر فرد پروسي اجازه مي. شده بود
كار و شغل، بستھ بھ استعداد افراد، از ھر اصل و نسبي باز، و موانع   اهترتیب، مانند زمان ناپلئون، ر
كرد؛ و مادة دوازدھم  مادة دھم سرفداري را از این پس مطلقًا ممنوع مي. طبقاتي از اقتصاد برداشتھ شد

بھ بعد ھرگونھ رابطة ارباب و رعیتي در ھمة ایاالت، متوقف  مارتناز جشن سن «داشت كھ  اعالم مي
بسیاري از اشراف در برابر این فرمان ایستادگي » .و فقط افراد آزاد در كشور خواھند بود… خواھد شد 

  .كامال اجرا نشد ١٨١١كردند و بھ طور رسمي تا سال 

زحمات بسیار كشیدند تا شھرھاي پروس را از تسلط  ١٨٠٨شتاین و ھمكاران آزادیخواه او طي سال 
در . بارونھاي فئودال یا افسران بازنشستھ، یا مأموران مالیاتي كھ داراي اختیارات نامحدود بودند آزاد كنند

صادر » فرمان مربوط بھ شھرداري«پادشاه كھ دوباره بھ اصالحات گراییده بود یك  ١٨٠٨نوامبر  ١٩
مقرر داشت كھ شھرھا بھ وسیلة انجمنھاي محلي كھ اعضاي آن انتخابي خواھند بود كرد و بدان وسیلھ 

اداره خواھند شد؛ تنھا استثنا در مورد شھرھاي بزرگ بود؛ در این شھرھا شھردار بھ وسیلة پادشاه از 
حیات سیاسي محلي و سالمي كھ بدین ترتیب . میان سھ نفري كھ انجمن پیشنھاد كند منصوب خواھد شد

  .از شد بھ صورت سازمان برجستة شھرداري آلمان درآمدآغ

، كنت آوگوست نایتھارت )١٨١٣-١٧۵۵(گرھاردفون شارنھورست . شتاین در بازسازي پروس تنھا نبود
بھ منظور سازماندھي ) ١٨٢٢- ١٧۵٠(، شاھزاده كارل فون ھاردنبرگ )١٨٣١-١٧۶٠(فون گنایزناو 

شیدند، و ابتكارات مختلفي براي فرار از محدودیتھا و مجدد ارتش پروس با ھمكاري یكدیگر زحمت ك
اي بھ یك  نامھ ١٨٠٨اوت  ١۵پیشرفت این عمل چنان بود كھ شتاین در . سختگیریھاي ناپلئون بھ كار بردند

در . سپتامبر در روزنامة مونیتور بھ چاپ رسید ٨افسر پروسي نوشت كھ بھ دست فرانسویان افتاد و در 
  :ه بودبخشي از آن چنین آمد

خیلي مایلم . گیرد؛ باید آن را دامن بزنیم و مردم را آماده كنیم آتش خشم و غضب ھر روز در آلمان باال مي
كھ با ھسن و وستفالن رابطھ برقرار سازیم و خود را براي بعضي وقایع حاضر كنیم؛ با افراد فعال و 
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امور اسپانیا … . دیگران قرار دھیمنیت روابط خود را حفظ كنیم، و چنین افرادي را در تماس با  خوش
اشاعة . رساند كردیم، بھ اثبات مي تأثیر پایداري بر جاي نھاده است، و آنچھ را كھ از مدتھا پیش گمان مي

  این اخبار بھ طور احتیاط آمیز

این كشمكش . رود كھ جنگ میان فرانسھ و اتریش اجتناب ناپذیر باشد در اینجا تصور مي. مفید است
  .روپا را تعیین خواھد كردسرنوشت ا

اي در اسپانیا بود، بھ فردریك ویلھلم دستور داد شتاین را از كار بر كنار  ناپلئون، كھ درصدد مصاف عمده
كرد، تا آنكھ بھ او تذكر دادند كھ  برد، در دادن جواب موافق تأخیر مي شاه، كھ ھنوز در ممل بھ سر مي. كند

 ١٨٠٨نوامبر  ٢۴در . ن خاك پروس را در تصرف خواھند داشتتا زمان موافقت او فرانسویان ھمچنا
دسامبر ناپلئون از مادرید فرماني صادر كرد و او را از تحت  ١۶شتاین دوباره از كار بركنار شد؛ و در 

حمایت قانون خارجي ساخت؛ تمام اموال او را مصادره كرد؛ و دستور داد كھ او را در ھر قسمت از 
  .از این رو شتاین بھ بومن گریخت. سھ بیابند دستگیر كننداراضي تحت نظارت فران

ھاردنبرگ بھ عنوان صدراعظم و در واقع نخست وزیر ) ١٨١٠(زیاني كھ بھ پروس رسید با انتصاب 
وي پیش از این در امر حكومت شركت داشت؛ وزارت دارایي را سروصورتي داده بود؛ . جبران شد

سھیم بود؛ و بھ اصرار ناپلئون  ١٨٠۶د؛ در مسئولیت شكست آغاز كرده بو ١٧٩۵مذاكرة صلح را در 
در این ھنگام در سن شصت سالگي ضمن آنكھ ناپلئون گرفتار عشق امپراطریس ). ١٨٠٧(معزول شده بود

جدید خود بود، ھاردنبرگ شاه را بھ سوي حكومت مشروطھ سوق داد، و براي این كار او را ترغیب كرد 
از نمایندگان ملت با اختیارات مشورتي براي جلوگیري ) ١٨١٢(و سپس ) ١٨١١(كھ اول مجلسي از نجبا 

" FACE="Traditional Arabicھاردنبرگ كھ از شیفتگان اصحاب . از تندرویھاي شاه تشكیل دھد
المعارف فرانسھ بود امالك كلیسا را بھ امور غیر روحاني اختصاص داد؛ در مورد تساوي مدني   دایرة

وران مالیات بر درآمد  ؛ از اشراف مالیات امالك و از پیشھ)١٨١٢مارس  ١١(ید یھودیان اصرار ورز
  .گرفت؛ بھ انحصارات مزاحم اصناف خاتمھ داد؛ و آزادي كار و تجارت را برقرار ساخت

منبع نیروي نجاتبخشي را در خصیصة آلماني آشكار  ١٨١٢و  ١٨٠٧بازسازي سریع پروس میان سالھاي 
تاین و ھاردنبرگ، كھ جزء اشراف نبودند، تحت نظارت فرانسویان مخالف و در مرداني مانند ش. ساخت

زمان یكي از ضعیفترین پادشاھان پروس درصدد بازسازي كشوري شكست خورده، اشغال شده، و 
توانست بھ صورت  ١٨١٣ورشكستھ برآمدند؛ و ظرف شش سال آن را بھ قدرت و منزلتي رسانیدند كھ در 

اشراف براي رھبري ارتش بھ : اي بھ این كوشش پیوست ھر طبقھ. یبخش درآیدرھبر طبیعي جنگ آزاد
پیش آمدند؛ كشاورزان نظام وظیفة عمومي را پذیرفتند؛ بازرگانان قسمت اعظم عواید خود را بھ دولت 

دادند؛ مردان و زنان ادیب و دانشمند در سراسر آلمان خواھان آزادي مطبوعات، افكار، و مذھب شدند؛ و 
، در برلین، كھ تحت نظارت قواي فرانسھ بود، فیشتھ سخنان مشھور خود را تحت عنوان خطاب ١٨٠٧در 

بھ ملت آلمان ایراد كرد و ضمن آن از اقلیتي باانضباط خواست كھ مردم پروس را بھ سوي اصالح اخالقي 
  ، بعضي از اساتید دانشگاه ١٨٠٨در كونیگسبرگ، در ژوئن . و احیاي ملي سوق دھند

اي تشكیل دادند تحت عنوان اتحادیة اخالقي و علمي كھ بھ نام تو گنبوند یا جامعة فضیلت شھرت  دیھاتحا
  .یافت و وقف آزادي پروس شد

رفت كھ دستگیر یا  برد؛ ھر روز بیم آن مي در این ضمن شتاین در تبعید و فقر، بھ حال آوارگي بھ سر مي
كرد كھ بھ دربار امپراطوري در سن پطرزبورگ  الكساندر اول از او دعوت ١٨١٢در مھ . كشتھ شود

  ام فصل سياو نیز بھ آنجا رفت و بھ . بپیوندد
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  مردم آلمان

١٨١٢ - ١٧٨٩  

I  -اقتصاد  

مردمي بودند واقف بھ اختالف طبقاتي، و آن را بھ عنوان روشي در نظام اجتماعي  ١٨٠٠آلمانیھاي سال 
كھ جز از راه وراثت عنواني اشرافي بھ دست آورده  و تشكیالت اقتصادي پذیرفتھ بودند؛ تعداد افرادي

در آلمان ھركسي رتبھ و مقام خود را در جامعھ حفظ «مادام دوستال نوشتھ است كھ . باشند بسیار اندك بود
این امر در طول رودخانة راین و درمیان » .كند، و گویي منصب ثابت و پابرجاي اوست مي

خورد، ولي بھ طور كلي آلمانیھا بیش از فرانسویان صبور و  شم ميالتحصیالن دانشگاھھا كمتر بھ چ فارغ
  .فرانسویان رسیدند ١٧٨٩بود كھ بھ  ١٨۴٨شكیبا بودند؛ و فقط در سال 

آلمان داراي منابع طبیعي غني بود، ولي . تأثیر انقالب كبیر فرانسھ در ادبیات، مھیج و درصنعت، اندك بود
اي  ي فئودال در نواحي مركزي و شرقي مانع از پیشرفت طبقھدوام بقاي فئودالیسم و قدرت بارونھا

شد، حال آنكھ ممكن بود اینان، بر اثر یك اقتصاد آزاد و بدون طبقھ، تشویق  دار مي پیشھ و كارخانھ تجارت
. سنگ و فلزاتي را كھ در دل خاك نھفتھ بود استخراج و آنھا را در صنعت بھ كاربردند شوند تا زغال

كرد؛ ولي جدا بودن  ربركتي مانند راین، وزر، الب، زالھ، ماین، شپره، بھ تجارت كمك ميھاي پ رودخانھ
شد؛ و از این گذشتھ، در این راھھا حرامیان  ایاالت از یكدیگر موجب كوتاھي و محدودیت و بدي راھھا مي

اوزان، تجارت در نتیجة مقررات صنفي، مالیات گزاف و تنوع . و باجھاي فئودالي نیز در كار بود
  .كرد مقیاسات، مسكوكات و قوانین پیشرفت چنداني نمي

شد مواجھ  با رقابت كاالھاي بریتانیایي، كھ با جدیدترین ماشین آالت تھیھ مي ١٨٠٧صنایع آلمان تا سال 
انگلیس در زمینة انقالب صنعتي یك نسل از آلمان جلوتر بود، و از صدور فنون جدید یا خروج . بود

  د جلوگیري متخصصان ماھر خو

كرد، اقتصاد ملي را رونق  را، در عین حال، براي تھیة غذا و لباس مردم و ھم براي كشتن آنھا ترویج مي
شد بھ پیشرفت  ، محاصرة بري، كھ كم و بیش مانع از ورود كاالھاي بریتانیایي مي١٨٠۶پس از . بخشید مي

آلمان و مخصوصًا در دوسلدورف و  استخراج معادن و فلزكاري در غرب. صنایع قارة اروپا كمك كرد
كارگاھھاي ) ١٨٢۶- ١٧٨٧(فریدریش كروپ  ١٨١٠در اسن در . اسن یا در اطراف آنھا تكامل یافت

  .كرد فلزكاري مفصلي بھ وجود آورد كھ تا یك قرن نیاز تسلیحاتي آلمان را تأمین مي

نگریستند، وبھ ھیچ  مي رغم چنین اشخاصي، اشراف و پادشاه بھ مؤسسان شركتھا بھ چشم حقارت علي
. دادند كھ با طبقة اشراف ازدواج یا از امالك فئودالھا خریداري كند بازرگان یا صاحب صنعتي اجازه نمي

متخصصان مالي مانند ھوگنوھا، یھودیھا، و دیگران كھ اجازه داشتند بھ اشراف یا خانوادة سلطنتي وام 
لستان و فرانسھ پیروي كند و یك بانك ملي بھ وجود آرد؛ پروس از انگ: پیشنھاد كردند كھ  ١٨١٠بدھند، در 

اوراق قرضھ دولتي با سود كم انتشار دھد؛ و بدین ترتیب، بگذارد كھ وام ملي بھ امور مالي دولت كمك 
كند؛ لكن پادشاه و اشراف بھ این نتیجھ رسیدند كھ چنین روشي كشور را در اختیار بانكداران قرار خواھد 

داران رد كرد، و صالح در آن دانست كھ تحت رھبري یك طبقة  ملت را توسط سرمایھ پروس نظارت. داد
  .نظامي و یك طبقة اشرافي باقي بماند

II - مؤمنان و شكاكان  
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آلمان ھنوز از لحاظ مذھبي مانند دورة جنگ سي سالھ بھ دو قسمت تقسیم شده بود؛ و از بسیاري جھات 
اگر . رفت ھ تجدید نمایش ھمان تراژدي سي سالھ بھ شمار ميجنگھاي فردریك كبیر با اتریش و فرانس

از  ١۶٢٠فردریك شكست خورده بود، ممكن بود آیین پروتستان از پروس رخت بربندد، چنانكھ پس از 
  .بومن محل اقامت ھوس چنین وضعي پیش آمد

مالي بھ دست بتدریج كھ روحانیان پروتستان امالك اسقفھاي كاتولیك را در منطقة پروتستان نشین ش
شدند و، در قلمروھاي خود، آنان را  گرفتند، بھ حمایت نظامي از طرف شاھزادگان پروتستان متكي مي مي

پذیرفتند؛ بھ ھمین ترتیب بود كھ فردریك الادري در رأس كلیساي  بھ منزلھ رؤساي كلیساي پروتستان مي
اسقفھا -سراسر كنفدراسیونھاي راین اتریش، بومن، و تقریبًا –در كشورھاي كاتولیك . پروس قرار گرفت

اگر خودشان فرمانروا نبودند، بھ یك قدرت حامي نیاز داشتند، و تحت تسلط صاحبان قدرت غیر روحاني 
دادند، ولي بیشتر آنھا بھ طور منظم  ھاي پاپ زیاد اھمیت نمي بسیاري از آنھا بھ اعالمیھ. گرفتند قرار مي

كردند از روي كرسیھاي وعظ و خطابھ  ز آنھا حمایت ميدستورھاي مراجع غیرروحاني را كھ ا
ھاي خود  در خطبھ - خواه پروتستان خواه كاتولیك- ترتیب، در ایاالت آلماني ناپلئون، اسقفھا خواندند؛ بدین  مي

  دستورھاي

  .كردند ھاي نظامي او را قرائت مي اداري و اعالمیھ

ھاي  در میان بسیاري از خانواده. تورع و خردگرایي: داشت -و تقریبًا متناقضي-انقیاد كلیسا نتایج مختلف
آلماني، سنتھاي تورعي بھ مراتب قویتر از سیاستمداري و عمیقتر از شعایر مذھبي بود؛ آنھا از نمازھاي 

گرفتند؛ الجرم، بتدریج، از كلیسا،  اي الھام مي ھاي روحانیان یا االھیات حرفھ خانوادگي بیشتر از خطابھ
. آوردند ندند و مراسم عبادي خود را در گروھھاي محرمانة خصوصي و جدي بھ عمل ميگردا روي بر مي

تر از رازوران ھیجان بیشتري داشتند؛ از سنتھاي پیشگویاني مانند یاكوب بومھ پیروي  جمعي شوریده
بھ تجلي بینند یا درصدد این كارند؛ و نیز ادعا داشتند كھ  كردند؛ و مدعي بودند كھ خدا را رویاروي مي مي

گروھي دیگر از . اند كھ عمیقترین و تلخترین معماھاي حیات را حل كرده است و اشراقي دست یافتھ
ھاي صومعھ نرفتھ، دیر ندیده و سوگند نخوره نیز بودند بھ نام برادران موراویایي كھ  راھبان و راھبھ

و قھرماني آمیختھ با سكوت  كارشان از این لحاظ جالبتر بود كھ زجر و تعقیب را طي قرنھا، با شجاعت
این گروه، بھ سبب طرد شدن از بومن كاتولیك، در سراسر آلمان پروتستان پراكنده شدند . تحمل كرده بودند

مادام دوستال با برخي از آنھا مالقات كرد و تحت . و در حیات مذھبي آن تأثیري عمیق برجاي گذاشتند
ھاي روي قبر ھر یك از مردگانشان  بین خودشان و نوشتھ تأثیر عصمت قبل از ازدواج آنھا، تقسیم اموال

بارونین یولیھ » .وي در فالن روز بھ دنیا آمد و در فالن روز بھ زادبوم خود بازگشت«: قرار گرفت
، كھ از رازوران و دوست نزدیك مادام دوستال بود، بھ )١٨٢۴-١٧۶۴(فون كرودنر ) باربارا یولیانا(

و  - كرد كھ لویزه ملكة پروس ن را بھ نحوي مسحور كننده و جذاب موعظھ مياعتقادنامة آنان پیوست و آ
تحت نفوذ او در آمدند و كلیة نظرات و افكارش را، جز در مورد شركت در  - تامدتي آلكساندر تزار روسیھ

  .اموالشان، پذیرفتند

لسینگ تنویر افكار . نقطة مقابل رازوران شكاكان بودند كھ نسیم روشنگري فرانسھ را استشمام كرده بودند
ھرمان . كتابي تحت عنوان قطعاتي از یك ناشناس آغاز كرد) ١٧٧٨-١٧٧۴(را در آلمان با انتشار 

البتھ در . از داشتھ بودرایماروس در این كتاب شك و تردید خود را دربارة تاریخي بودن اناجیل اربعھ ابر
اند، ولي بیشتر آنھا، بھ مصداق آنكھ اگر حرف نقره است، سكوت طالست،  ھر نسلي شكاكاني بوده

اند؛ از این گذشتھ، آتش جھنم و پلیس  خاموشي پیشھ كرده از اظھار نظرات باطني خویش خودداري ورزیده
عقاید آنان در مجامع فراماسونري و طرفداران اما اینك . كرده است ھم از انتشار عقاید آنان جلوگیري مي

 ١٧٨١در سال . ھا راه یافت ، در دانشگاھھا و حتي در صومعھ)برادران صلیب گلگون(روزنكرویتسیان یا 
كتاب كانت تحت عنوان نقد عقل محض افراد تحصیل كردة آلمان را با توضیح دشواریھاي االھیات معقول 

از او، فیلسوفان آلمان كوشیدند كھ شك و تردیدھاي كانت را رد یا مخفي تا یك نسل بعد . بھ ھیجان واداشت
  پردازان زیرك، مانند فریدریش شالیر ماخر بھ  كنند، و بعضي از سخن
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، تقریبًا ھمة )سھ بار از آلمان دیدار كرد ١٧٨٨و  ١٧٨۶كھ میان سالھاي (بر طبق گفتة میرابو . آمدند
ن در نھان از عقاید سنتي خود دست برداشتھ و عیسي را بھ عنوان روحانیان پروتستان پروسي در آن زما

ناظر  ١٨٠٠در سال . الوقوع جھان را اعالم داشتھ بود كردند كھ پایان قریب رازوري محبوب تلقي مي
گئورگ » .دیگر عیسوي بودن باب روز نیست«پرھیجاني گزارش داد كھ مذھب در آلمان مرده است، و 

روزي خواھد آمد كھ ھرگونھ اعتقادي بھ خدا مانند اعتقاد «پیش بیني كرد كھ ) ١٧٩٩-١٧۴٢(لیختنبرگ 
  ».بھ اشباح شبانھ خواھد بود

تردید مذھبي اگرچھ در دل چند استاد و شاگرد راه یافت، . آمیز بود چنین گزارشھایي از لحاظ عاطفي مبالغھ
م را بھ پیوستگي بھ قواي فوق اصول عقاید مسیحیت ھمچنان احساس مرد. ھاي مردم اثر نكرد در توده

افراد، . ساخت كرد، و حتي دانشمندان را بھ استمداد از كمكھاي فوق طبیعي متمایل مي نفساني تقویت مي
كلیساي كاتولیك ھمچنان كانون . كردند اجتماعات پروتستان، دلھاي خود را با سرودھاي قوي گرم مي

شد كھ براثر سالھا  اي نھایي براي افرادي تلقي ميبود و لنگرھ-معجزه، اسطوره، راز، موسیقي، و ھنر
افراد . دریانوردي معنوي و روحي در میان طوفانھا و پایابھاي فلسفھ و شھوت فرسوده و خستھ شده بود

دانشمندي مانند فریدریش فون شلگل، زنان برجستة یھودي مانند دختران موزس مندلسون، سرانجام آغوش 
  .ماند ایمان ھمیشھ كارساز است، و شك و تردید باقي مي. شدند گرم كلیساي مادر را خواستار

III  -یھودیان آلمان  

با افزایش دانش، آزادي مذھبي از : بایستي ضعیف شده باشد، زیرا آزادي مذھبي زیاد شده بود ایمان مي
 فراز حصارھایي كھ در درون آنھا اعتقادات مذھبي پاكي و اصالت خود را محفوظ داشتھ بود جریان

توانست از یك فرد یھودي جدید بھ سبب یك اعدام سیاسي بھ  دیگر یك مسیحي تحصیل كرده نمي. یافت مي
خوانده ) ٨باب بیست و یكم، آیة (وسیلة دار، در ھجده قرن پیش، تنفر داشتھ باشد؛ و شاید در انجیل متي 

گش، بھ ھنگام ورود بھ باشد كھ چگونھ جمعي از یھودیان برگھاي درخت خرما را، چند روز قبل از مر
در ھر صورت یھودیان در اتریش بھ دست یوزف دوم، در راینالند در  .كردند  مياورشلیم، نثار مقدمش 

آنان شاد و خرم . نتیجة انقالب كبیر فرانسھ یا بھ توسط ناپلئون، و در پروس بھ وسیلة ھاردنبرگ آزاد شدند
بیرون آمدند؛ لباس و زبان و آداب زمان و مكان خود را اقتباس ) گتو(از میان محالت مخصوص خود 

احساسات ضد . كارگران ماھر و شھروندان وفادار و عالمان فداكار و دانشمندان مبتكري شدند كردند، و
  یھودي در میان افراد بیسواد باقي ماند، ولي در میان افراد باسواد جذبة مذھبي خود را از 

دست داد، و احیانًا ممكن بود آثاري از رقابتھاي فرھنگي و اقتصادي و روشھاي مرسوم در محالت 
  .نشین كھ آثار آن در میان مستمندان رنجبر ھنوز باقي بود بر جاي مانده باشد یھودي

در فرانكفورت كھ محل اقامت گوتھ بود، خصومت میان عیسویان و یھودیان مخصوصًا شدید بود، و مدتي 
ي طوالني ادامھ یافت؛ زیرا طبقة حاكمة بورژواي آنجا شدت رقابت یھودیان را در تجارت و امور مال

كھ بزرگترین بانك ) ١٨١٢- ١٧۴٣(در میان آنھا شخصي بود بھ نام مایرآمشل روتشیلد . كردند احساس مي
كاسل تأسیس كرد، و بھ عنوان یكي از - تاریخ را با وام دادن بھ شاھزادگان بي پول مانند فرمانروایان ھسن

 ١٨١٠با وجود این، ناپلئون در . یدرسان جنگیدند كمك مالي مي عمال انگلیس بھ پادشاھاني كھ با ناپلئون مي
نامة ناپلئون  اصرار ورزید كھ در مورد یھودیان فرانكفورت آزادي كاملي كھ بھ وسیلة مجموعة قانون

  .تضمین شده بود اجرا شود

بھ منزلة تجسم شكفتگي قدرت مالي یھودیان در جستجوي علوم و ) ١٨٠٣-١٧۴٧(ماركوس ھرتس 
بھ  ١٧۶٢وي كھ در برلین تولد یافتھ بود، در . رود بھ شمار مي ھنرھاي مختلف و حمایت از آنھا

كونیگسبرگ یعني محلي مھاجرت كرد كھ كانت و سایر آزادیخواھان دانشگاه آن شھر را ترغیب كرده 
ھرتس بھ عنوان دانشجوي پزشكي، نامنویسي كرد، ولي بھ سخنرانیھاي كانت . بودند كھ یھودیان را بپذیرند
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جست، و عالقة شدید او بھ فلسفھ او را  داد كھ در دروس پزشكي شركت مي اندازه گوش مي تقریبًا بھ ھمان
پس از اتمام دورة دانشكده پزشكي، بھ برلین بازگشت و پس از . بھ صورت شاگرد محبوب كانت در آورد

نمایشھاي او ھا و  خطابھ. چندي نھ تنھا بھ عنوان پزشك بلكھ بر اثر سخنرانیھایي دربارة فلسفھ شھرت یافت
، را بھ سوي او متمایل )پادشاه آینده(در فیزیك گروھي از شنوندگان برجستھ، شامل فردریك ویلھلم سوم 

  .ساخت

انگیز  زندگي او بر اثر ازدواج با ھنریتا دولموس، كھ یكي از زیباترین زنان آن عصر بود، ھم شاد و ھم غم
ھمچنین در . كرد با بھترین سالنھاي پاریس رقابت مياین زن خانة او را بھ صورت سالني درآورد كھ . شد

كھ دختر موزس مندلسون بود، وراشل  - بعدھا دوروتئا-سالن خود از سایر زیبارویان یھودي، شامل برندل
افراد برجستة مسیحي و یھودي در پیرامون این . كرد لوین ھمسرآیندة فارنھاگن فون انزه پذیرایي مي

دیدند كھ آن زنان ھم فكر دارند و ھم  آمدند، و عیسویان از اینكھ مي ي گرد مياالھگان رحمت و مظھر زیبای
میرابو براي بحث دربارة سیاست در این انجمنھا شركت . شدند  اي جسورند شاد مي جسم، و بھ طور فریبنده

این زن . نظرش بیشتر براي مذاكره در مورد موضوعات دقیقتري با ھنریتا بود جست، ولي نقطھ مي
داشت و با ویلھلم فون ھومبولت  آوردند دوست مي ایشي را كھ برجستگان مسیحي از وي بھ عمل ميست

در این ضمن دوروتئا را كھ . پیدا كرد» روابط مبھمي«معلم و سپس با فریدریش شالیر ماخر واعظ فلسفي 
انة خود دست باسیمون فایت ازدواج كرده و دو فرزند برایش زاییده بود برآن داشت كھ از شوھر و خ

  . بردارد و با فریدریش فون شلگل زندگي كند، در ابتدا بھ عنوان معشوقھ و سپس ھمسر او

از یك طرف، ایمان مسیحیان : بدین ترتیب اختالط آزاد یھودیان و مسیحیان تأثیري دوگانھ و مخرب داشت
كھ مذھب خود را بھ را تضعیف كرد، زیرا دریافتند كھ عیسي و دوازده حواري او قصد داشتھ بودند 

اي درآوردند كھ بھ ھیكل و قوانین موسي وفادار باشد؛ از طرف دیگر،  صورت دین یھودي اصالح شده
ایمان یھودیان را تضعیف كرد، زیرا دیدند كھ وفاداري بھ شریعت یھود مانع شدیدي در بھ دست آوردن 

طاط ایمان مذھبي بھ قوانین اخالقي درمیان ھردو گروه، انح. ھمدم و مقام در جامعة مسیحي خواھد بود
  .آسیب رساند

IV -اصول اخالقي  

كرد؛  انگیز كھ ھر تقاضاي خاضعانھ را اجابت مي كتاب شریعت متكي بھ خدایي بود مھربان و وحشت 
برد؛ و ھرگز از حق و اختیار خود در مورد  ناظر بر رفتار و پندار ھر فرد بود؛ ھیچ چیز را از یاد نمي

كرد؛ خداي عشق و انتقام بود و بھ صورت قرون وسطایي خود  نظر نمي ات یا عفو صرفداوري و مجاز
ھا باقي بود، و بھ  این عقیدة غم انگیز و شاید الزم ھنوز در میان توده. راند بر بھشت و دوزخ حكومت مي

زان، و ھا در نگاھداري مؤمنان، كشاورزان، سربا روحانیان، جوانان اصیل، سرداران و رؤساي خانواده
جنگ ادواري، رقابت بازرگاني، و نیاز بھ انضباط خانوادگي مستلزم در كارآمدن . كرد منازل كمك مي

رسوم اطاعت و پشتكار در پسران، حجب و فریبایي و ھنرھاي خانگي در دختران، و سرسپردگي 
  .آمیز براي رھبري در شوھران وپدران بود صبورانھ در ھمسران، و كفایت خشونت

دانست كھ در برابر  ولي آلماني اساسًا، الاقل در میكده، خوش مشرب بود؛ ولي صالح در آن ميمرد معم
كرد، و  سخت و جدي كار مي. اي سخت و جدي بھ خود بگیرد ھمسر، كودكان، رقیبان، و مستخدمان قیافھ

ة عقل و ستون بھ سنت بھ عنوان سرچشم. از كساني كھ مسئولیت آنھا با او بود نیز ھمین انتظار را داشت
ساخت كھ در وظایف روزانھ و تماسھاي خود خویشتن  گذاشت؛ آداب كھن او را قادر مي قدرت احترام مي

نگریست، و از كمك آن در راه عادت دادن  بھ مذھب خود بھ عنوان میراثي مقدس مي. را زیاد خستھ نكند
جب اختالل در فرانسھ شده بود، و انقالب كبیر را كھ مو. كودكان بھ ادب و نظم و ثبات سپاسگزار بود

پرواي روابط پابرجایي  پیدایش نھضت شتورم اوند درانگ را در بین جوانان آلماني بھ منزلة انحالل بي
زن و . كرد دانست كھ براي حفظ نظم و اعتدال در خانھ و كشور حیاتي بود؛ الجرم آنھا را طرد مي مي
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داشتني  توانست با رفتار سادة خود مھربان و دوست ولي مي داشت، كودكان خود را بھ حال انقیاد نگاه مي
  .كشید باشد؛ گذشتھ از این، بدون اظھار شكایت، براي تأمین نیازھاي جسمي و ذھني آنھا زحمت مي

  اي بزرگ در  پذیرفت، زیرا قبول داشت كھ ادارة خانواده ھمسرش این وضع را بدون مقاومت چنداني مي

ن شوھر و قانون، بھ منزلة راھنما و مرجع اختیار بود، و تقریبًا ھمیشھ از در خانھ و تحت فرما. است
باشد قناعت » واقعًا مادر كودكان«بھ اینكھ . شد مند مي محبت كودكان خود در سراسر زندگي زناشویي بھره

  .پرداخت كرد، و بھ بھره برداري از زمین و ادامة نژاد مي مي

تئودور فون ھیپل ھجده سال پیش از مري  ١٧٧۴در . یدرس اما نواھاي دیگري نیز بھ گوش مي
وي بھ اداي . وولستنكرافت كتابي منتشر ساخت تحت عنوان دربارة ازدواج كھ دفاعي بود از آزادي زنان

. سوگند اطاعت از طرف عروس اعتراض كرد، و گفت كھ ازدواج باید جنبة مشاركت داشتھ باشد نھ انقیاد
نھ تنھا از لحاظ رأي دادن بلكھ از لحاظ حق نیل مقامات و  –امل زنان از این رو خواستار آزادي ك
مانند  - شد در این باره از بعضي از زنان فرمانروا در آن عصر یاد كرد –مناصب، ولو عالیترین آنھا 

اگر آزادي كامل زن . كریستینا ملكة سوئد، كاترین امپراطریس روسیھ، و ماریا ترزیا امپراطریس اتریش
  .بنامند» حقوق مردان«را » حقوق بشر«ت قانون در بیاید، بھتر است كھ بھ صور

پایان  - تحت انگیزة انقالب كبیر فرانسھ و اشاعة ادبیات افراطي در آلمان-آلمان بھ حرف او گوش نداد، ولي
در  قرن ھجدھم و آغاز قرن نوزدھم شاھد عدة زیادي از زنان آزادشده بود كھ فقط نظیر آنھا از لحاظ تعداد

كرد، و ھیچ كس  شود، و فقط فرانسة قرن ھجدھم از لحاظ درخشندگي با آنھا رقابت مي روزگار ما دیده مي
نھضت رمانتیك در ادبیات، كھ انعكاسي از اشعار تروبادورھا در . رسید از لحاظ شیطنت بھ پاي آنھا نمي

داد، بلكھ  اي مانند مریم عذرا ارتقا نمي یا باكره دمترقرون وسطي بود، دیگر زنان را بھ پایة كساني مانند 
بدیھي است براي  –آورد  آنھا را بھ منزلة دستھ گلي مست كننده از زیبایي جسمي و شادابي فرھنگي درمي

در باب ھنریتا ھرتس و دوروتنا . آمد چاشني در كار ميتكمیل فریبندگي آنھا اندكي رسوایي ھم بھ عنوان 
اي انقالبي بود  را كھ بیوه) دختر یك شرقشناس از اھالي گوتینگن(مندلسون سخن گفتیم؛ كارولین میخائیلیس 

عقد ازدواج شلینگ فیلسوف  و بھ: فون شلگل ازدواج كرد؛ از او جدا شد وي با آوگوست. بھ آنھا اضافھ كنید
ین نام ترزه فورستر را بھ آنھا بیفزایید كھ از لحاظ شور انقالبي رقیب شوھرش بود، او را ھمچن. درآمد

ترك گفت تا با سیاستمداري از ساكس زندگي كند، و داستاني سیاسي نوشت تحت عنوان خانوادة زلفدورف 
اظ قدرت این زن از لح«كھ در راینالند ھیجاني بھ وجود آورد؛ ویلھلم فون ھومبولت نوشتھ است كھ 

باز نام راشل لوین فارنھا گن فون انزه را بھ آنھا اضافھ كنید » .فرھنگي جالبترین زنان روزگار خود بود
كردند، ھمچنین نام بتینافن آرنیم را بھ آنھا بیفزایید كھ  وآمد مي كھ دیپلوماتھا و روشنفكران بھ سالن او رفت

چرخید، و بعد آن زنان با فرھنگي كھ كامال انقالبي  سابقًا دیدیم چگونھ در پیرامون بتھوون و گوتھ مي
  درخشیدند مانند دوشس لویزه، شارلوتھ فون كالپ، و  نبودند و بیش از گوتھ در وایمار مي

  .شارلوتھ فون شتاین

فردریك ویلھلم دوم . این آزادي زنان در شھرھاي بزرگ آلمان طبعًا با سست شدن قیود اخالقي ھمراه بود
معشوقھ بازي را رواج داد؛ جانشینش، لویي فردیناند، در عصر سلطنت خود، از او پیش پادشاه پروس 

ازدواجھاي عشقي رو بھ فزوني نھاد، زیرا جوانان از فریبندگیھاي ثروت بھ سبب سرمستي . افتاد
گوتة سالخورده بھ زندگي با نشاط طبقات باال در برلین بھ چشم حقارت . پوشیدند عشقبازي چشم مي

در . پذیرفت زد، اخالق جدید را مي ھاي آب معدني كارلسباد سر مي ریست ولي وقتي كھ بھ چشمھنگ مي
ھاي جدیدي كھ نمونة آنھا را مادام تالین و مادام دوبوآرنھ در  اینجا زنان، با كمال افتخار، خود را در جامھ

  .دادند  بھ دست داده بودند در معرض تماشا قرار مي ١٧٩۵پاریس در 
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رشوه خواري ابزار مطلوب دیپلوماسي بھ شمار . كرد اسي با بیقیدي در مسائل جنسي رقابت ميفساد سی
رفت، و وجود مداخل، مشتاقانھ، دستگاه اداري را ھم در ایاالت كاتولیك و ھم در ایاالت پروتستان  مي
ي وقتي كھ با شد تا در سیاست؛ طبقة بورژاوزي، حت ظاھرًا در تجارت بیشتر درستي دیده مي. چرخاند مي

ورزیدند،  كردند، از پرسھ زدن در كنار رودخانة شپره اجتناب مي پروا ازدواج مي زنان بي مالحظھ و بي
كردند كھ  اما در این ضمن، دانشگاھھا عقاید مضمحل كنندة جواناني را وارد حیات و اخالق آلمانھا مي

  .خوب تربیت نشده بودند

V -آموزش و پرورش  

ش و پرورش بھ صورت عالقة عمده و كار مھم آلمان درآمد و شبیھ دلبستگي بھ جنگي در این ھنگام آموز
سخنان فیشتھ تحت عنوان خطاب بھ . بود كھ براثر نھضت ذھني و انساني علیھ ناپلئون بھ وجود آمده بود

د ایراد شد، اگر چھ بھ اطالع عدة معدودي رسید ولي حاكي از این اعتقا ١٨٠٧ملت آلمان، كھ در سال 
توان آلمان را از  روزافزون عصر بود كھ تنھا با اصالح امر آموزش و پرورش در كلیة سطوح مي

جستجوي لذت بازداشت و بھ سوي سرسپردگي شدید و پایمردي جدي در جھت رفع نیازھاي كشور كشانید 
در . كستھ استآنھم در سالھایي كھ تسلیم شدن سریع و سرافكندگي ملي تقریبًا روحیھ آلمانھا را در ھم ش

وي . بھ عنوان وزیر آموزش و پرورش بھ كار مشغول شد) ١٨٣۵-١٧۶٧(ویلھلم فون ھومبولت  ١٨٠٩
ھم خود را سخت مصروف این كار كرد، و تحت رھبري او در روش تعلیماتي آلمان اصالحاتي آغاز شد 

ن كشورھاي مختلف دانشجویا. كھ ظرف مدت كوتاھي آن را بھ صورت بھترین نوع خود در اروپا درآورد
آموزش و پرورش در بین كلیة . آمدند براي تحصیل در دانشگاھھاي گوتینگن، ھایدلبرگ، ینا، و برلین مي

در مورد مذھب اگرچھ بھ عنوان پایة . طبقات گسترش یافت، و از لحاظ موضوع و ھدف توسعھ پیدا كرد
  اخالقي تأكید 

نكھ ناپلئون ھم آن را در مدارس فرانسھ بھ عنوان كما ای -صورت مذھب جدید مدارس آلمان در آوردند
  .خداي جدیدي قبوالنده بود

دانشگاھھاي آلمان نیاز بھ آزموني سخت داشت كھ از عھدة این آزمون نیز بھ خوبي برآمد؛ حقیقت امر این 
در . آید آسیب دیده بودند  است كھ بسیاري از آنھا از غفلتي كھ معموال بر اثر سابقھ و قدمت پیش مي

، )١٣٧٩(، ارفورت )١٣٨٨(، كولن )١٣٨۶(در ھایدلبرگ : شھرھاي آلمان دانشگاھھایي تأسیس شده بود
در این ). ١۵٠٢(، ویتنبرگ )١۴٧٧(، توبینگن )١۴٧۶(، ماینتس )١۴١٩(، روستوك )١۴٠٩(الیپزیگ 

 ١۵۴۴كھ در دانشگاه كونیگسبرگ. بردند و نیازھاي فراوان داشتند زمان ھمة آنھا در مضیقھ بھ سر مي
تشكیل شده بود بھ صورت  ١۵۵٨دانشگاه ینا كھ در . تأسیس یافتھ بود با داشتن ایمانوئل كانت رونقي داشت

كانون فرھنگي آلمان درآمد، و افرادي مانند شیلر، فیشتھ، شلینگ، ھگل، برادران شلگل، و ھولدرلین با آن 
استقبال از انقالب كبیر فرانسھ تقریبًا رقابت  در آنجا ھیئت آموزشي با دانشجویان در. كردند ھمكاري مي

خود را ملزم بھ : رفت بھ شمار مي» نخستین دانشگاه جدید«از سھ لحاظ ) ١۶٠۴(دانشگاه ھالھ . كردند مي
دانست و از ھیئت آموزشي خود انتظار ھیچ گونھ تعھد درست مذھبي را نداشت؛  آزادي فكر و تعلیم مي

از كرد؛ و بھ صورت مركز پژوھشھاي ابتكاري و كارگاه تحقیقات علمي براي علوم و فلسفة جدید جا ب
» بزرگترین مدرسة اروپا« ١٨٠٠تأسیس یافت تا سال ) ١٧٣۶در (دانشگاه گوتینگن كھ، دیرتر . درآمد

در شمال آلمان بھ  ١٨٠۴مادام دوستال كھ در . كرد شده بود، و تنھا دانشگاه لیدن در ھلند با آن رقابت مي
  ».ترین دانشگاھھاي اروپاست سراسر شمال آلمان پر از عالمانھ«: غول بود گفتھ استگردش مش

رفت،  ویلھلم فون ھومبولت، كھ در این نھضت احیاي فرھنگي بھ منزلة فرانسیس بیكن آلمان بھ شمار مي
اگرچھ در میان اشراف تولد یافتھ بود، اشرافیت را چنین . یكي از بزرگترین ذھنھاي آزاد عصر را داشت

سي تاریخ بھ این نتیجھ از برر» .روزگاري عیبي بود الزم؛ و اكنون عیبي است غیر الزم«تعریف كرد كھ 
چھ «. رسیده بود كھ تقریبًا ھر سازماني، ھرقدر ھم معیوب و مزاحم بوده باشد، روزگاري مفید بوده است
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چھ چیز علوم را در عھد . روش ارباب و رعیتي –عاملي آزادي را در قرون وسطي زنده نگاه داشت؟ 
سال بعد . چھارسالگي متذكر شده بود وي این نكات را در سن بیست و» .رھبانیت- بربرھا حفظ كرد؟

بھ . بھ تصویب رسیده بود، بیان كرد) ١٧٩١(نظر خود را دربارة قانون اساسي فرانسھ، كھ در ) ١٧٩٢(
عقیدة او در قانون اساسي مذكور مسائل و مباحث قابل تحسین بسیاري وجود داشت، ولي مردم فرانسھ كھ 

ود كھ خود را با آن تطبیق دھند و، الجرم، كشور خود را تحریك پذیر و پرشور ھستند قادر نخواھند ب
یك نسل بعد، ھنگامي كھ با یكي از ھمكاران زبانشناس خود در صحنة . گرفتار ھرج و مرج خواھند كرد

  : كرد، چنین گفت گردش مي) شكست خورده بود ١٨١٣جایي كھ ناپلئون در (نبرد الیپزیگ 

العاده دشوار آن ترجمھ  بود كھ اشعارش را از صورت یوناني فوقشاید بھ فكر پینداروس » .ماند باقي مي
  .كرده بود

توانست  بھ عنوان دیپلمات از آن لحاظ با شكست مواجھ شد كھ بیش از حد شیفتة انقالب عقاید بود و نمي
نشیني  از آنجا كھ در صحنة سیاست ناراحت بود، تقریبًا بھ گوشھ. مجذوب تحوالت زودگذر سیاسي شود

شیفتة زبانشناسي بود، و دنبال تغییر و تحریف كلماتي بود كھ از كشوري . خت و بھ مطالعھ مشغول شدپردا
گفت كھ  اي نداشت، و مي بھ سودمندي دولت در حل مشكل اجتماعي عقیده. شد  بھ كشور دیگر منتقل مي

بھترین آرزوي بشر وي بھ این نتیجھ رسید كھ . گیرد طبیعت تغییر ناپذیر بشر جلو قوانین بھتر را مي
  .تربیت اقلیتي است كھ اخالص اجتماعي آن چراغي فرا راه جوانان، حتي در میان نسلي مأیوس، نگاه دارد

از این رو، در سن چھل و دوسالگي از گوشة خلوت بیرون آمد و بھ عنوان وزیر آموزش و پرورش بھ 
وي در آنجا روشھایي در . رلین كرددولت او را مأمور تشكیل دانشگاه ب ١٨١٠كار پرداخت؛ و در سال 

در انتخاب : كار آورد كھ در دانشگاھھاي اروپایي و امریكایي تا روزگار ما تأثیراتي برجاي گذاشتھ است
استادان بیش از آنچھ بھ قدرتشان در امر تعلیم توجھ كند شھرت یا آمادگي آنھا را در پژوھشھاي ابتكاري 

و رصدخانة ملي و باغ گیاھشناسي ) تأسیس شد ١٧١١كھ در (م برلین آكادمي علو. داد علمي مالك قرار مي
فیشتھ فیلسوف، شالیر ماخر عالم االھیات، و ساوینیي قانوندان و . و موزه و كتابخانھ جزء دانشگاه جدید شد

شخص اخیر، كھ دانشمندي . با این دانشگاه ھمكاري كردند) ١٨٢۴-١٧۵٩(فریدریش اوگوست ولف 
السیك بود، نظر عجیبي ابراز كرد كھ طرفداران فرھنگ یونان را بھ وحشت انداخت؛ و متبحر در آثار ك

آن اینكھ ایلیاد و اودیسھ اثر شاعري بھ نام ھومر نیست، بلكھ تعدادي آوازخوان بودند كھ بتدریج این دواثر 
كھ بھ  در دانشگاه برلین سخنرانیھایي كرد) ١٨٣١- ١٧٧۶(بارتولت گئورگ نیبور . را تألیف كردند

وي دانشمندان جھان را با این عقیده . درآمد و راھگشاي دیگران شد) ١٨٣٢-١٨١١(صورت تاریخ روم 
از این زمان بھ بعد، آلمان . باشد متحیر ساخت كھ فصلھاي نخستین اثر لیویوس تاریخ نبوده بلكھ افسانھ مي
ھنوز دورة . ن را بھ عھده گرفتدر علوم كالسیك، زبانشناسي، تاریخنگاري و ھمچنین فلسفھ، رھبري جھا

  .برتري آن كشور در علم فرا نرسیده بود

VI -علم  

طي قسمت اعظم این . علم در آلمان، بر اثر پیوستگي تقریبًا جدایي ناپذیر آن با فلسفھ، عقب افتاده بود
دانش،  آمد، و ھمراه با تحقیق و تاریخنگاري، تحت عنوان بررسي دوره، علم بخشي از فلسفھ بھ شمار مي

این پیوستگي با فلسفھ بھ علم زیان رساند، زیرا فلسفھ در آلمان در آن زمان بھ منزلة تمریني . جزء آن بود
  بود در منطق نظري، كھ مھمتر از تحقیق 

  .شد محسوب مي

یكي از آنھا كارل فریدریش . در این عصر دونفر مخصوصًا براي آلمان افتخارات علمي كسب كردند
اي  گاوس در كلبھ). ١٨۵٩-١٧۶٩(بود و دیگري آلكساندر فون ھومبولت ) ١٨۵۵-١٧٧٧(گاوس 
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پدرش، كھ باغبان و بنا و متصدي ترعھ بود، تعلیم و تریبت را بھ . آمد  روستایي نزدیك برونسویك بھ دنیا
ولي مادرش، كھ شوق و مھارت او را در اعداد مشاھده . دانست اي براي رفتن بھ جھنم مي مثابھ گذرنامھ

در آنجا پیشرفت سریع . سپرد ژیمنازیومرده بود، با خست پولي اندوخت و كودك را بھ دبستان و سپس بھ ك
او در ریاضیات آموزگارش را بر آن داشت كھ اجازة معرفي او را بھ حضور دوك كارل ویلھلم فردیناند 

تأثیر كودك قرار گرفت و خرج تحصیل او را در یك دورة  دوك تحت. فرمانرواي برونسویك بھ دست آرد
كارل فریدریش از آنجا بھ دانشگاه گوتینگن رفت . سھ سالھ در كولگیوم كارولینوم در برونسویك پرداخت

پس از آنكھ یك سال در آنجا گذرانید، مادرش كھ قادر بھ درك كار و بازي فرزندش با اعداد و ). ١٧٩۵(
آموزگار . نمودارھا نبود از آموزگارش پرسید كھ آیا امید موفقیتي در مورد فرزندش وجود دارد یا نھ

شاید مادرش قبل از مرگ حرف الپالس را » .اضیدان اروپا خواھد شدوي بزرگترین ری«جواب داد كھ 
در زمان ما او را با ارشمیدس و . بیني را بھ حقیقت رسانده است شنیده باشد دایر بر اینكھ گاوس آن پیش

  .دانند نیوتن برابر مي

اكتشافات دربارة تئوري  این. فھمیم یا قادر بھ تفسیر آنھا خواھیم بود ادعایي نداریم كھ اكتشافات او را مي
ھاي تربیعي روش كوچكترین مربعات، و حساب بینھایتیك بود كھ بدان  اعداد، اعداد موھومي، باقیمانده

وسیلھ گاوس ریاضیات را از آنچھ كھ در روزگار نیوتن بود بھ صورت علمي تقریبًا جدید درآورد، بھ 
ضیات را در چندین رشتة دیگر بھ كار بست و خود او ریا. نحوي كھ ابزار معجزات علمي در زمان ما شد

نخستین سیارك كھ در اول (مشاھداتش دربارة مدار سیارك سرس . نتایج مطلوب را از آن بھ دست آورد
او را بر آن داشت كھ روشي تازه و سریع جھت تعیین مدارھاي سیارات بھ دست ) كشف شد ١٨٠١ژانویة 

. اي ریاضي استوار كرد ة مغناطیس و الكتریسیتھ را بر پایھھمچنین تحقیقاتي انجام داد كھ نظری. دھد
  .دانشمندان پس از وي معتقد شدند كھ ھیچ چیز علمي نیست مگر آنكھ در قالب عبارات ریاضي بیان شود

. آمد كرد، نمونة فروتني بھ شمار مي ضمن آنكھ علم را بازسازي مي. خود او ھم مثل كارھایش جالب بود
مادر . كتشافات خود نداشت، بھ طوري كھ افتخار كشفیات او پس از مرگش معلوم شدشتابي در انتشار ا

اش زندگي كند؛ و در آخرین چھار سال عمر نود و  سالخوردة خود را دعوت كرد كھ با او و خانواده
سالة آن زن، ھنگامي كھ كامال نابینا شده بود، بھ پرستاري او پرداخت و بھ كسي دیگر اجازة خدمت  ھفت

  .داد ھ او نميب
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  )آرشیو بتمان(كارل فریدریش گاوس 

وي، پس از . قھرمان دیگر علم آلمان در این عصر برادر جوان ویلھلم فون ھومبولت بھ نام آلكساندر بود
فراغت از تحصیل از دانشگاه گوتینگن، وارد آكادمي معدن در فرایبرگ شد و با بررسي گیاھان 

س بھ عنوان مدیر معادن در بایرویت، نتایج مغناطیس زمین را بر تھ سپ. زیرزمیني مقامي برجستھ یافت
. بي. با اچ. اي كشف كرد؛ مدرسة معادن را بنیان نھاد، و شرایط كار را بھبود بخشید نشستھاي صخره

ھاي  سوسور سویسي بھ بررسي تشكیالت كوھھا پرداخت؛ و با آلساندرو ولتا در پاویا بھ تحقیق دربارة پدیده
و با داروین كھ (تصادفًا بھ گردشي طوالني بھ منظور اكتشافات علمي رفت  ١٧٩۶در . شغول شدبرقي م

نتایجي كھ بھ دست آورد، بر طبق لطیفة یكي از معاصرانش، او ). سواركشتي بیگل بود بھ رقابت پرداخت
  .ساخت» مشھورترین مرد اروپا پس از ناپلئون«را 

خود، از مارسي بھ امید پیوستن بھ ناپلئون در مصر حركت كرد؛  آنگاه با امھ بونپالن، دوست گیاھشناس
وزیر اسپانیا وي را بھ جستجو در  حوادث او را بھ مادرید كشانید و در آنجا حكایت غیر مترقبة نخست

سوار بر كشتي شدند و شش روز در تنریفھ،  ١٧٩٩این دو در . متصرفات امریكایي اسپانیا تشویق كرد
باال رفتند و ) متر ٣٧١۶بھ ارتفاع (الجزایر كاناري، گذرانیدند؛ از آنجا از قلة كوه  معبزرگترین جزیرة مج

ھایي را مورد  ناظر یك رگبار شھابي بودند كھ ھومبولت را بر آن داشت كھ ادواري بودن چنین پدیده
اھان و از كاراكاس در ونزوئال حركت كردند؛ چھارماه بھ بررسي زندگي گی ١٨٠٠در . بررسي قرار دھد

و جنگلھاي ناشي از باران در طول رود اورینوكو گذراندند، تا آنكھ بھ سرچشمة مشترك  ساواناجانوران 
كلمبیا، بھ بوگوتا و  از طریق كوھھاي آند از كارتاخنا بندري در ١٨٠١در . این رودخانھ و آمازون رسیدند

صعود كردند و، بدین ترتیب، ركوردي جھاني بھ ) متر ۵٧۵٨بھ ارتفاع (كیتو رفتند و از كوه چیمبورازو 
ھومبولت بعداز مسافرت در طول ساحل . جاي نھادند كھ طي سي و شش سال بعد بھ قوت خود باقي ماند
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شود، اندازه  نامیده مي» جریان ھومبولت«او  اقیانوس آرام تالیما، حرارت جریان اقیانوس را، كھ بھ اسم
بررسي شیمیایي بھ عمل آورد، امكانات  گوانودربارة . ھمچنین عبور سیارة عطارد را مشاھده كرد. گرفت

، و قسمتي از آن را براي تجزیة بیشتر بھ اروپا فرستاد؛ بدین استفاده از آن را بھ عنوان كود در نظر گرفت
محققان خستگي ناپذیر پس از رسیدن بھ . ترین صادرات امریكاي جنوبي آغاز شد ترتیب، یكي از غني

شیلي بھ طرف شمال بازگشتند؛ یك سال در مكزیك و مدتي كوتاه در ایاالت متحدة امریكا گذراندند؛ و در 
  .این مسافرت یكي از بارورترین گردشھاي علمي در تاریخ بود. اروپا گذاشتندقدم بھ خاك  ١٨٠۴

   

  

  )آرشیو بتمان(كومو، ایتالیا . مجسمة آلساندرو ولتا

ھومبولت قریب سھ سال در برلین گذراند و بھ بررسي انبوھي از یادداشتھاي خود پرداخت و كتابي تحت 
ھ پاریس رفت تا در كنار گزارشھا و دستیاران علمي سال بعد ب. عنوان نظریاتي دربارة طبیعت نوشت

نوزده سال در این شھر گذراند و از دوستي دانشمندان برجستة فرانسھ و ھمچنین از زندگي و ادبیات . باشد
آن آشوبھاي سطحي را كھ ترقي و . بود» اروپاییان خوب«وي در نظر نیچھ یكي از . مند شد سالنھا بھره

ھمراه فردریك ویلھلم سوم در  ١٨١۴در . شود با آرامش یك زمینشناس نظاره كرد سقوط دولتھا نامیده مي
  .سفر پادشاھان فاتح بھ لندن رفت، ولي بیشتر مشغول تكامل علوم دیرین یا ایجاد علوم جدید بود

یابد، علم  كھ شدت نیروي مغناطیسي زمین از قطبھا تا خط استوا كاھش مي) ١٨٠۴(وي كشف كرد
ھا، تشكیل كوھھا و توزیع جغرافیایي كوھھاي  با بررسي اصل آتشفشاني بعضي از صخرهزمینشناسي را 

ھاي قوانیني را كھ حاكم بر اختالالت جوي است بھ دست داد، و  نخستین سررشتھ. آتشفشان، گسترش داد
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بررسیھاي مھمي دربارة ھوا و جریانات . بدان وسیلھ اصل و مسیر طوفانھاي گرمسیري را روشن ساخت
این خطوط . كھ خطوط ھمدما را در جغرافیا تعیین كرد) ١٨١٧(نخستین كسي بود . قیانوسي انجام دادا

رغم اختالف عرض جغرافیایي، داراي حد متوسط حرارت  پیوندد كھ، علي مكانھایي را بھ یكدیگر مي
رت لندن، كھ دیدند بر روي نقشة ھومبولت حد متوسط حرا نقشھ كشھا از اینكھ مي. ساالنة یكسان ھستند

اي جنوبي واقع است،  اي شمالي قرار دارد، با سینسیناتي، كھ مانند لیسبون در نقطھ مانند البرادور در نقطھ
اثر او تحت عنوان رسالھ دربارة جغرافیاي گیاھان . یكسان است دستخوش نھایت شگفتي و اعجاب شدند

سي توزیع گیاھان تحت تأثیر اوضاع كھ عبارت است از برر- را) جغرافیاي زیستي(علم بیوژئوگرافي 
این تحقیقات و صدھا مباحث دیگر، كھ اگر چھ بھ ظاھر نسبتًا ناچیز است داراي . بنیان نھاد - طبیعي زمین

تحت عنوان سفرھاي ھومبولت و  ١٨٣۴تا  ١٨٠۵باشد و در سي جلد از سال  تأثیري وسیع و پایدار مي
  .ر یافتبونپالن بھ مناطق استوایي قارة جدید انتشا

سرانجام، چون ثروت خود را در راه تحقیقات علمي بر باد داده بود، شغلي موظف را بھ عنوان پیشكار 
پس از آنكھ مجددًا سروساماني یافت، سخنرانیھایي براي مردم برلین ایراد ). ١٨٢٧(دربار پروس پذیرفت 

و جزء مشھورترین ) ١٨۶٢-١٨۴۵(كرد كھ بعدھا اساس كتاب چند جلدي او را بھ نام كیھان تشكیل داد 
در مقدمة این كتاب، با فروتني ذھني كھ بھ حد كمال رسیده است، چنین . كتابھا در حد دانش اروپایي بود

  :نوشتھ شده بود

كنم كھ سیماي غیر دقیق آن در حدود نیم   در اواخر غروب یك زندگي فعال، اثري را بھ مردم آلمان تقدیم مي
دانستم؛ ولي ھرقدر ھم مایل بھ  غالبًا تكمیل آن را غیرعملي مي. معلق بوده استقرن در برابر چشم من 

اي كھ مرا  انگیزة عمده… . ام آن را از سر گرفتھ -شاید ھم از روي بي احتیاطي-ترك این كار بودم، دوباره
شان دادن ھدایت كرد كوششي مشتاقانھ بوده است، براي فھم پدیدة اشیاء طبیعي در رابطة كلي آنھا، و ن

  .گیرد آید و جان مي اي بزرگ كھ بر اثر نیروي دروني بھ حركت درمي طبیعت بھ منزلة مجموعھ

شد، و شامل  بھ انگلیسي ترجمھ شد تقریبًا مشتمل بردو ھزار صفحھ مي ١٨۴٩این كتاب بھ صورتي كھ در 
و پر از شگفتي، ولي تابع ھیئت، زمینشناسي، و علم آثار علوي، و جغرافیا بود؛ و جھاني طبیعي را زنده 

با وجود این، تصویر كلي عبارت از منظرة عظیمي . داد  قوانین ریاضي و انتظام فیزیك و شیمي نشان مي
است كھ در بھ وجود آمدن آن دستگاھي بیروح دخالت ندارد، بلكھ بھ وسیلة نیروي حیاتي فنا ناپذیر، 

  .گیرد گسترش، و زایندگي زندگي ذاتي شكل مي

ھنوز كامال در برلین مستقر نشده بود كھ دعوت . نیروي حیاتي خود ھومبولت الھام انگیز بودتحرك و 
ھیئت مزبور ). ١٨٢٩(تزار نیكوالي اول را براي رھبري یك ھیئت اعزامي بھ آسیاي مركزي پذیرفت

مدت یك سال بھ گردآوري اطالعات جوي و بررسي تشكیل كوھھا پرداخت؛ و در مسیر خود، بھ كشف 
در بازگشت بھ برلین از مقام خود جھت اصالح روش آموزشي . ادن الماس در كوھھاي اورال نایل آمدمع

ھنگامي كھ مشغول انجام جلد پنجم كیھان بود، مرگش در . و كمك بھ ھنرمندان و دانشمندان استفاده كرد
  .سپارنددولت پروس دستور داد جنازة او را با تشریفات رسمي بھ خاك ب. نودسالگي فرا رسید

VII  -ھنر  

جنگ، اعم از اینكھ در جریان بود یا . در آلمان آن عصر، زمان نھ براي علم مساعد بود و نھ براي ھنر
حمایت خصوصي از ھنر نادر و كم . برد رفت، شوق و ھیجان و ثروت را از بین مي اینكھ انتظار آن مي

فرانكفورت و، مخصوصًا، درسدن و برلین گالریھاي عمومي در الیپزیگ، و شتوتگارت، . مایھ بود
  .داد گذاشتند، ولي ناپلئون آنھا را بھ لوور انتقال مي شاھكارھایي را بھ معرض نمایش مي
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ھنگامي كھ . شود  با وجود این، در میان آن ھنگامھ و آشوب، در تھیة ھنر آلمان چند اثر قابل تذكار دیده مي
كارل گوتھارت . ساخت تاخانھ دروازة براندنبورگ را ميدر پاریس ھرج و مرج برپا بود، برلین گس

 -آن را با ستونھاي شیاردار و آرایش سنتوري مجلل بھ سبك دوریك برپا كرد) ١٨٠٨- ١٧٣٢(النگھانس 
اما بھ طور كلي آن بناي باشكوه عظمت . خواست مرگ سبك باروك و روكوكو را اعالم دارد گویي مي

. داشت  ا را، مبني بر اینكھ ھیچ دشمني نباید وارد برلین شود، اعالم ميخانوادة ھرھانزولرن و تصمیم آنھ
  .١٩۵۴وارد آن شھر شد و روسھا در  ١٨٠۶ناپلئون در 

از (سازي بھتر بود، چھ آن اساسًا ھنري است كالسیك و مربوط بھ خط و طرح و اجتناب  وضع مجسمھ
ال عجیب و غریب سبك روكوكو با آن غرابت اشكال سبك باروك و اشك. از رنگامیزي) زمان باستان
یوھان فون دانكر مجسمة سافو دختر با پرنده كاتولوس را براي موزة شتوتگارت، و مجسمة . بیگانھ است

  آریادنھ را براي موزة بتمان در فرانكفورت، و باالخره مجسمة

   

  

  )آرشیو بتمان(دروازة براندنبورگ : كارل گوتھارت النگھانس

، پس از )١٨۵٠-١٧۶۴(یوھان گوتفرید شادو . معروف نیمتنة شیلر را براي كتابخانة وایمار ساخت
مجسمة یك ارابة چھار اسبة  ١٧٩٣كارآموزي نزد كانووا در رم، بھ زادبوم خود، برلین، بازگشت و در 

این اثر . كرد رومي را برفراز دروازة براندنبورگ گذاشت كھ یك مجسمة بالدار پیروزي آن را ھدایت مي
. اي مرمرین از فردریك كبیر ساخت براي شھر شتتین نیز مجسمھ. مورد توجھ اھالي پایتخت قرار گرفت

سوزاند؛ دو جلد كتاب ضخیم در كنار پایش  این مجسمھ با لباس نظامي، و چشماني بود كھ دشمنان را مي
   .بودبود تا او را بھ عنوان نویسنده نشان دھد؛ ولي فلوت فراموش شده 

است كھ نیمي كھ از آن با پارچھ پوشیده شده ) ١٧٩٧(ظریفتر از آن مجسمة پرینتسینھا لویزه و فریدریكھ 
ملكھ ھنرمندان را . كنند  است و آن دو بازو در بازوي یكدیگر بھ آھستگي بھ سوي شادي و غم حركت مي
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اي  مقبره) ١٨١١-١٧۶۶(ھاینریش گنتس . پرستي پرشور، و مرگ خود الھام بخشید با زیبایي، میھن
در آن آرامگاه قبري، در خور ) ١٨۵٧- ١٧٧٧(انگیز در شارالتنبورگ وقف او كرد، و كریستیان راوخ  غم

  .روح و جسم او، برایش ساخت

این سبك متكي بود بر خاكسترھاي . برد یسیسم رنج مينقاشي آلماني ھنوز از بیرنگي سبك كالس
ھاي رنگ پریدة منگس و داوید، و خیالبافیھاي  رساالت لسینگ و وینكلمان، چھره پمپئي،ھركوالنئوم و 

اي در تاریخ یا  ھاي پاینده ھاي بیگانھ بود ریشھ كھ تقلیدي از شیوهرومي آنگلیكاكاوفمان ولي آن رنگزدایي 
نقاشان آلماني در این عھد سبك نئوكالسیسیسم را بھ دور انداختند؛ بھ مسیحیت قبل از . اخالق آلمانھا نداشت

فت اصالح دیني و مخالفت یا بیعالقگي آن نسبت بھ ھنر روي آوردند و این امر مدتھا پیش از آن انجام گر
كھ نقاشان انگلیسي پیش از رافائلیان بھ نواي افرادي نظیر واكنرودر و فریدریش شلگل كھ آنھا را دعوت 

یعني بھ عصري كھ  -كردند تا بھ دورة قبل از رافائل و بھ ھنر قرون وسطي بازگردند گوش فرا دھند مي
چون و چرا  در ایمان بيزدند، ضمن سادگي و سعادتي كھ  بردند، تیشھ مي ھنرمندان رنگ بھ كار مي

  . بھ وجود آمد) نازارنھا(بدین ترتیب بود كھ مكتب نقاشان معروف بھ مذھبي . ساختند یافتند تابلو مي مي

وي كھ در لوبك تولد یافتھ بود طي ). ١٨۶٩-١٧٨٩(رھبر این مكتب شخصي بود بھ نام فریدریش اووربك 
پس از آنكھ براي تحصیل ھنر . تجارت پیشھ كار كردھاي  ھشتاد سال عمر خود با جدیت پا برجاي خانواده

بھ اتفاق دوستش فرانتس  ١٨٠٩در . بھ وین فرستاده شد، نتوانست با سبك نئوكالسیسیسم مرسوم بسازد
این انجمن متعھد شده بود كھ با وقف ھنر در راه . پفور انجمني بنیان نھاد بھ نام انجمن اخوت قدیس لوقا

اي بھ ھنر  وجود داشتھ بود روح تازه) ١۵٢٨-١۴٧١(پیش از روزگار آلبرت دورر  اي كھ ایمان تجدید یافتھ
  آن دو بھ رم رفتند و بھ بررسي آثار پروجینو و سایر نقاشان قرن پانزدھم ) ١٨١٩(در . بدمد

و بعد فیلیپ فایت، ویلھلم فون شادو و گودنھاوس ویولیوس شنورفون ) ١٨۶٧-١٧٨٣(پترفون كورنلیوس 
  .بھ آنھا پیوستندكارولسفلد 

اووربك بعدھا . زیستند آنان مانند مقدسان گیاھخوار در صومعة متروك سان ایزیدورو در مونتھ پینچو مي
كردیم؛ ظھرھا بھ نوبت غذا  صبحھا با یكدیگر كار مي. ما یك زندگي واقعًا رھباني داشتیم«بھ یادآورد كھ 

آنان بھ نوبت از صورت یكدیگر تابلو » .ه نبودپختیم كھ بیش از سوپ و پودینگ یا سبزیجات خوشمز مي
دانستند و  آن را زیاد مي» پرستانة بت«نظر كردند زیرا جنبة ھنر  پیترو صرف از كلیساي سان. ساختند مي

» سن پل در خارج از دیوارھا«ھاي سن جان التران و كلیساي  بیشتر بھ كلیساھاي قدیمي و بھ صومعھ
بررسي آثار سینیورلي، بھ سینا براي دیدن آثار دوتچو و سیمونھ مارتیني و بھ اورویتو براي . روي آوردند

تصمیم گرفتند از پیكرنگاري یا . بیشتر از ھمھ بھ فلورانس و فیزولھ براي بررسي آثار فراآنجلیكو رفتند
ر كھ عبارت بود از نقاشي د-ھرگونھ نقاشي بھ منظور تزیین اجتناب كنند و ھدف دورة قبل از رافائل را
  .بازگردانند –جھت تشویق تقواي مسیحي و نوعي میھندوستي وابستھ بھ اصول مسیحیت 

. اس. فراھم شد، بدین ترتیب كھ كنسول پروس در رم بھ نام جي ١٨١۶فرصت مناسب براي این امر در 
بار تولدي آنان را مأمور ساخت كھ داستان یوسف و برادرانش را بھ صورت فرسكو بر ویالي او نقش 

از تبدیل نقاشي روگچ بھ نقاشي روي كرباس یا روغن اظھار تأسف كرده بودند؛ در این » نازارنھا«. دكنن
ھنگام از جنبة شیمیایي بھ بررسي پرداختند تا سطوحي پذیرا براي رنگھاي ثابت بسازند؛ و تا آنجا موفقیت 

ر دادند جزو غرور آفرینترین حاصل كردند كھ فرسكوھایي را كھ از رم برداشتھ و در تاالر ملي برلین قرا
گوتة سالخورده چون از این تصاویر شورانگیز آگاه شد آنھا را بھ عنوان . مایملك پایتخت پروس درآمد

تقلیدھایي از سبكھاي ایتالیایي قرن چھاردھم محكوم كرد، بدانسان كھ طرفداران سبك نئوكالسیسیسم از ھنر 
پیروان سبك نازارنھا آن انتقاد را نادیده گرفتند، ولي بھ . كردند يتقلید م) یونانیھا و رومیھاي قدیم(كافران 

  .نسبتي كھ علم، تحقیق، و فلسفھ بتدریج پایة ایمان را سست كرد آھستھ از صحنھ خارج شدند
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VIII - موسیقي  

ھنگامي كھ . موسیقي بھ گاه پیشرفت آلمان مایة غرور این كشور بود و در ھنگام پریشاني مایة تسالي آن
بھ وایمار رسید، دریافت كھ موسیقي تقریبًا بخشي از زندگي ھرخانوادة تربیت شده  ١٨٠٣مادام دوستال در 

كردند كھ بتدریج  بعد سعي مي بسیاري از شھرھا داراي شركتھاي اپرایي بودند، و از زمان گلوك بھ. است
  كمتر متكي بھ آثار و آوازھاي ایتالیایي 

آلمان داراي ویولن نوازان بزرگي بود مانند لویي . شد علنًا با اپرا بھ رقابت پرداخت و ادوات نواختھ مي
فردریك ویلھلم دوم، ). ١٨٣٨- ١٧٧٨(، و پیانونوازان مشھوري مانند یوھان ھومل )١٨۵٩-١٧٨۴(شپور 

و گاھي نیز در اركسترھا شركت ) كوارتتھا(نواخت كھ در گروه  شاه پروس، ویولنسل را چنان خوب ميپاد
جست؛ و شاھزاده لویي فردیناند چنان در پیانونوازي مھارت داشت كھ فقط اصل و نسب سلطنتي او  مي

  .شد كھ با بتھوون و ھومل رقابت كند مانع از آن مي

ي بود كھ در سراسر اروپا آموزگار و آھنگساز و متخصص در نواختن آلمان نیز داراي یك استاد موسیق
) ١٨١۴- ١٧۴٩(گئورگ یوزف فوگلر ) رئیس صومعھ(این شخص آپت . كلیة آالت موسیقي شھرت داشت

از آغاز كار بھ عنوان نوازندة ارگ و پیانو شھرت یافت، نواختن ویولن را بدون استاد آموخت، و . بود
پس از آنكھ براي . تن با انگشت بھ وجود آورد كھ با انگشتان دراز او متناسب بودروش تازه اي براي نواخ

آموختن فن آھنگسازي نزد پادره مارتیني بھ ایتالیا فرستاده شد، علیھ استادان خود، یكي پس از دیگري، سر 
لمان، یك در بازگشت بھ آ. بھ عصیان برداشت؛ بھ مذھب گرایش یافت؛ و در رم مورد استقبال قرار گرفت

وي روشھاي . آموزشگاه موسیقي در مانھایم، و سپس در دارمشتات، و سرانجام در استكھلم تأسیس كرد
شد كنار گذاشت و قول داد كھ  دشوار و پرزحمت آھنگسازي را كھ بھ وسیلة استادان ایتالیایي تعلیم داده مي

شمردند؛ ولي بررسیھا  شارالتان مي موتسارت و بعضي دیگر او را. تر و سریعتر ابداع كند روشھاي ساده
و امعان نظرھاي بعدي افراد دیگر مقام ارجمند او را، نھ فقط بھ عنوان آھنگساز، بلكھ آموزگار و نوازنده 

وي بھ عنوان ارگ نواز در اروپا بھ گردش و سیاحت پرداخت؛ . ساز و انساني واقعي تثبیت كرد و ارگ
د؛ پول زیادي بھ دست آورد، و در ارگ نیز اصالحاتي انجام شنوندگان زیادي را بھ سوي خود جلب كر

وي استاد مورد احترام . نوازي بر بتھوون تفوق یافت سبك ارگ نوازي را تغییر داد و در مسابقة بدیھھ. داد
ھنگامي كھ درگذشت، اینان چنان در مرگش . وبر و مایربیر: تعدادي شاگردان مشھور بود، از جملھ

در ششم این «: وبر چنین نوشت ١٨١۴مھ  ١٣در . اند گویي پدر خود را از دست دادهسوگواري كردند كھ 
ولي ھمیشھ در دلھاي ما زنده … . ماه استاد محبوب، فوگلر ناگھان بھ وسیلة مرگ از دست ما ربوده شد

  ».خواھد ماند

فرانتس دوبار . یكي از فرزندان متعدد فرانتس آنتون فون وبر بود) ١٨٢۶- ١٧٨۶(كارل ماریافون وبر 
آلویشیا، بھ عنوان : شود از دختران یا دختران برادر آنتون، از دونفر در این بحث نام برده مي. ازدواج كرد

پسران . نخستین معشوقة موتسارت و آوازخواني مشھور؛ و كنستانتسھ، كھ بھ عقد ازدواج موتسارت درآمد
اي  م گرفتند، ولي پسر دیگر بھ نام كارل بھ اندازهفرانتس بھ نامھاي فریتس و ادموند نزد یوزف ھایدن تعلی

از این » .خواھي بشو، ولي موسیقیدان نخواھي شد كارل، ھرچھ مي«: كم استعداد بود كھ فریتس بھ او گفت
  رو كارل بھ نقاشي روي
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  كالج سلطنتي موسیقي، لندن). ١٨٢۶(كارل ماریافون وبر : جان كاز

كھ بیشتر از كودكانش  –ھبري یك گروه نمایشي و آھنگ نواز سیار را در حالي كھ فرانتس آنتون ر. آورد
بر عھده داشت، تعلیم موسیقي كارل توسط استادي فداكار بھ نام یوزف ھویشكل از سر -تشكیل یافتھ بود

گرفتھ شد، و آن كودك تحت نظارت استاد، چنان استعدادي از خود نشان داد كھ پدرش كامال دچار شگفتي 
ساخت و اركسترھاي علني  كارل چھاردھسالھ آھنگ مي ١٨٠٠در سال . را مأجور دانستشد، و خود 

اما در این ضمن حركت شتابزده از شھري بھ شھري دیگر، تأثیري در اخالق كارل بھ جاي . كرد برپا مي
مقارن این احوال، دوستش آلویس زنفلدر چاپ سنگي . بیقرار، عصبي، تحریك پذیر، و بي ثبات شد: نھاد

را اختراع كرد؛ وي چنان مسحور این اختراع شد كھ تا مدتي از آھنگسازي غافل ماند،و با پدر خود بھ 
سپس، در اوایل . فرایبرگ در ساكس رفت تا معامالت چاپ سنگي را در سطح تجارتي عھده دار شود

مد؛ و برنامة ، با آپت فوگلر برخورد كرد؛ آتش دروني در نھادش مشتعل شد؛ بھ شاگردي فوگلر درآ١٨٠٣
اعتماد فوگلر بھ او باعث تشویق وي شد، و چنان سریع پیشرفت . تحصیل و تمرین شدیدي در پیش گرفت

). ١٨٠۴(كرد كھ، بنا بھ توصیة فوگلر، از او دعوت كردند تا رھبري اركستر برسالو را برعھده گیرد
  .ا خود بھ پایتخت سیلزي بردگرچھ ھنوز ھفده سال بیش نداشت، آن شغل را پذیرفت، و پدر بیمار را ب

آن جوان ھنوز پختگي و درایت الزم براي تصدي مقامي را نداشت كھ نھ تنھا مستلزم اطالع كامل از 
موسیقي بلكھ متضمن سروكار داشتن با مردان و زناني با خلق و خوي مختلف، و شناختن روحیات آنھا نیز 

داد؛ افراد  ا اسراف تام پولھاي خود را بر باد ميب. دوستاني با وفا و دشمناني سرسخت پیدا كرد. بود
روزي جامي محتوي تیزاب را بھ جاي . آشامید پروا مشروب مي كرد؛ و بي بیكفایت را سخت سرزنش مي

از این روگلو . شراب برداشت، و پیش از آنكھ متوجھ شود كھ درجام چیست، قسمتي از آن را نوشید
توانست آواز بخواند  آسیبي كھ ھیچ گاه بھبود نیافت؛ دیگر نھ مي -یدوتارھاي صوتي او بھ طور دائم آسیب د
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پس از یك سال مقام خود را از دست داد، و براي تأمین معاش خود و پدر و . و نھ بآساني حرف بزند
نزدیك بود دستخوش یأس و دلسردي بشودكھ اویگن، دوك وورتمبرگ، ھرسھ . اش بھ تدریس پرداخت عمھ

ولي تجزیة امالك و ). ١٨٠۶(كھ بھ خود او تعلق داشت جاي داد ) درسیلزي(رلسروھھ نفر را در قصر كا
اراضي پروس توسط ناپلئون، و ركود وضع مالي، آن دوك را ورشكست كرد؛ و وبر، براي تأمین معاش 

خود و آن دونفر دیگر، مجبور شد تا مدتي دست از موسیقي بردارد و در شتوتگارت بھ عنوان منشي دوك 
وكارل . طلب و مسرف و بیشرف بود این دوك مردي عشرت. ویگ اھل وورتمبرگ بھ كار بپردازدلود

سخت فریفتھ و شیفتة مارگارت النگ آوازخوان شد؛ با از دست دادن او . تأثیر او بھ فساد كشانده شد تحت
ھ از خویشان مایربیر اي یھودي در برلین بھ نام بیر ك خانواده. انداز و تندرستي خود را نیز از دست داد پس

  ازدواج او را عاقل و سربھ زیر كرد، ولي . بودند او را از فسق و فجور رھانیدند

در طي جنگ آزادي، با ساختن آھنگ براي سرودھاي نظامي اثر كارل تئودور كورنر شھرتي بھ ھم 
را ) سرباز چریك(تس فرایشو: مبارزه علیھ اپراي ایتالیایي -اي دیگر شد پس از جنگ، وارد مبارزه. رساند

 ١٨این اثر، بار نخست در ) ١٨٢١(كھ بھ منزلة استقالل و جدایي از روسیني مغرور و پیروز بود ساخت 
پرستي حاضرین،  كھ سالروز جنگ واترلو بود، اجرا شد و ، با توجھ بھ احساسات میھن ١٨٢١ژوئن 

موضوع این . ر موفقیت كسب نكرده بودھرگز ھیچ اپراي آلماني آن قد. اي بھ دست آورد العاده شھرت فوق
ھاي ارواح گرفتھ شده، و پر از پریان شوخ و سرخوشي است كھ آن سرباز چریك را حفظ  اپرا از قصھ

، )١٨٢۶(پس از چندي . شد در آلمان گریم از پریان در موسیقي و اپرا بھ تعداد زیاد استفاده مي. كنند مي
اپراي وبر حاكي از پیروزي سبك رمانتیسم در . را ساخت مندلسون اوورتور رؤیاي نیمھ شب تابستان

  .موسیقي آلماني است

. اجرا شده بود تكمیل كند ١٨٢٣وي امیدوار بود كھ پیروزي خود را با اویریانتھ كھ بار نخست در وین در 
 این عدم موفقیت،. اما چون روسیني وین را تسخیر كرده بود، موسیقي لطیف وبر مردم را مسحور نساخت

بھ انضمام بیماري روزافزونش، چنان او را افسرده كرد كھ تا قریب دوسال از ساختن آھنگ خودداري 
لیره بھ او بدھد كھ اپرایي براي  ١٠٠٠سپس چارلز كمبل، مدیر تئاتر كاونت گاردن، حاضر شد . ورزید

د آن كار را انجام داد، و وبر با عالقة زیا. اوبرون اثر ویالنت بسازد و براي اجراي آن خود بھ لندن بیاید
توانست بھ آن زبان بخواند بلكھ حرف   انگلیسي را چنان بدقت آموخت كھ چون بھ لندن رسید نھ تنھا مي

اوبرون كمال موفقیت را داشت، و آن آھنگساز خوشبخت در ھمان ) ١٨٢۵مھ  ٢٨(نخستین نمایش . بزند
  :شب، واقعھ را براي ھمسر خود چنین شرح داد

وقتي كھ وارد اركستر شدم، سالن اپرا كھ … . بزرگرین موفقیت زندگي خود را بھ دست آوردمامشب 
در پایان . خورد كاله و دستمال بود كھ در ھوا تكان مي. سراسر پر بود با صداي تحسین بھ لرزه درآمد

خوشحال ھمھ چیز بخوبي برگزار شد؛ ھمة اطرافیان من … . نمایش مرا دوباره بھ صحنھ احضار كردند
  .بودند

عدم ) ١٨٢۶مھ  ٢۶(اما اجراھاي دیگر چندان مورد قبول واقع نشد، و كنسرتي كھ بھ نفع وبر دادند 
چند روز بعد آن آھنگساز افسرده و فرسوده بر اثر بیماري سل حاد بستري شد، و در . انگیز بود موفقیتي غم

شوند، زیرا ھفتاد سال عمر  جوانمرگ ميافراد حساس . ژوئن، دور از خانھ و خانوادة خود، درگذشت ۵
  .رسانند خود را طي چھل سال بھ پایان مي

IX -تئاتر  

  آمدند، تقریبًا ھر شھر آلمان تئاتري داشت، زیرا افراد، كھ طي روز از واقعیتھا بھ ستوه مي
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بن، مانھایم، ماینتس، فرانكفورت، وایمار،  - بعضي از شھرھا. گرفتند شب ھنگام با تخیالت آرام مي
اي بالبداھھ  شركتھاي تئاتري ثابت داشتند؛ بعضي دیگر بھ گروھھاي سیار متكي بودند، و صحنھ - الپیزیگ

تئاتر مانھایم بھ سبب بازي و بازیگران بیش از ھمھ شھرت داشت؛ . دادند براي مھماني اتفاقي ترتیب مي
  .برلین از لحاظ درآمد و دستمزد، و وایمار از لحاظ ھنر نمایشي كالسیك

نفر جمعیت داشت كھ قسمت اعظم آن كارمند دولت، و وابستھ بھ اطرافیان  ۶٢٠٠وایمار  ١٧٨٩در 
شركت براثر  ١٧٩٠پرداختند، ولي در  مدتي مردم شھر خرج یك شركت تئاتري را مي. اشرافي آن بودند

رد؛ مشاور خود دوك كارل آوگوستوس آن كار را ادامھ داد؛ تماشاخانھ را جزو دربار ك. بي پولي منحل شد
گوتھ را بر آن داشت تا ادارة آن را بھ عھده بگیرد؛ و درباریان را ترغیب كرد كھ ھمة مسئولیتھا، غیر از 

براي این منظور، مرد یا زني برجستھ را از تماشاخانھ ھاي مجاور كھ داراي . نقشھاي عمده، را بپذیرند
ایفالنت بزرگ، و كورونا شروتر مغرور : كرد، از این جملھ بودند ھاي آزاد بود دعوت مي»ستاره«
، كھ صدا و شكل و چشمان گیرا و درخشانش موجب شد كھ گوتھ دل از مھر شارلوتھ فون )١٨٠٢-١٧۵١(

خود این مرد شاعر و سیاستمدار و فیلسوف، بازیگر بدي نبود؛ . شتاین بگسلد و در دام عشق وي اسیر شود
كرد، و عجب  را در برابر نقش ایفیگنیا كھ بھ عھدة مادموازل شروتر بود بازي مي اورستسگاھي نقش 

وي بازیگران را بھ سبك . دار و حتي در نقشھاي مسخره موفقیت داشت آنكھ بھ عنوان بازیگر نقشھاي خنده
نقص او یكنواختي بود؛ مزیت . ي فن دكلمھ كردن را بھ آنان آموختسخنوري فرانسوي تربیت كرد، و حت

گفت كھ در  كرد، و تھدیدكنان مي دوك از این روش بھ شدت حمایت مي. آن، فصاحت و بالغت در گفتار
  .خود تئاتر، از میان لژ مخصوص خود، ھر نقص طرز تكلم را بھ باد انتقاد خواھد گرفت

از كارھاي سوفوكلس و ترنتیوس  - ھا زد، و آن تھیة فھرستي از نمایشنامھ تئاتر وایمار دست بھ كار عظیمي
ھاي معاصر اثر فریدریش و  گرفتھ تا آثار شكسپیر، كالدرون، كورني، راسین، و ولتر، و حتي نمایشنامھ

). ١٧٨٩(آوگوست ویلھلم فون شلگل، تا نمایشنامة والنشتاین اثر شیلر كھ بھ پیروزي غرورآفریني رسید
در این زمان . از ینا آمد تا در وایمار زندگي كند، و بنا بھ اصرار گوتھ عضو ھیئت مدیرة شركت شد شیلر

پس از مرگ . دوست درآورد آن تماشاخانة كوچك وایمار را بھ صورت قبلة ھزاران آلماني نمایش) ١٨٠٠(
اصرار معشوقة روز  ، گوتھ نسبت بھ آن تماشاخانھ بیعالقھ شد، و ھنگامي كھ دوك بنا بھ)١٨٠۵(شیلر 

خود خواست كھ شركت یك میان پردة نمایشي اجرا كند و ضمن آن سگي را بھ عنوان ستاره بر روي 
  صحنھ آورد، گوتھ از مقام 

) ١٨١۴- ١٧۵٩(در این عصر دوبازیگر بر صحنة نمایش آلمان مستولي بودند؛ آوگوست ویلھلم ایفالنت 
كھ كار و تراژدي ادمندكین ) ١٨٣٢-١٧٨۴(و لودویگ دورینت رسید،  كھ از لحاظ موفقیت بھ پاي تالما مي

رغم مخالفت پدر و مادر خود،بھ  ایفالنت كھ در ھانوور تولد یافتھ بود، در ھجدھسالگي، علي. را ادامھ داد
دو سال بعد در مانھایم در راھزنان . منظور پیوستن بھ یك شركت تئاتري در گوتا خانة خود را ترك گفت

این دورة حساس با ترقي او قرین بود، و ھم با مھاجران فرانسوي دوستي و ارتباط . ي كرداثر شیلر باز
كاران قرار گرفت و كعبة آمال آنان شد، و پس از یك دوره بازي در   بزودي وي مورد توجھ محافظھ. یافت

، و )١٧٩۶( تئاتر كھ در قسمت اعظم آلمان بھ انجام رسید، دعوت گوتھ را جھت رفتن بھ وایمار پذیرفت
 لیر،ولي در نقشھاي تراژیك مانند والنشتاین یا . تماشاچیان درباري را با كمدیھاي درجة دوم مسرور كرد

در . خود نیز چندین نمایشنامھ نوشت كھ طنز و نیت آن مورد تحسین مردم قرار گرفت. كارش خوب نبود
  .طلبي خود، كھ مدیریت تئاتر ملي برلین بود، رسید بھ ھدف جاه ١٧٩٨

مدت كوتاھي قبل از وفاتش بازیگري را استخدام كرد بھ نام لودویگ دورنیت، كھ ھمگي احساس و 
اسم فرانسوي او بخشي از میراث ھوگنوي . ك را در صحنة تئاتر آلمان متجلي ساختتراژدي عصر رمانتی

در . وي آخرین فرزند از سھ پسري بود كھ یك پارچھ فروش برلیني از دو ازدواج خود پیدا كرد. او بود
 در عالم. اي پرجمعیت بھ جاي نھاد خردسالي، مادرش چشم از جھان فرو بست، و كودك بینوا را در خانھ

از خانھ و مدرسھ . انگیزي فرو رفت؛ تنھا چھرة زیبا و موي مشكي او موجب تسلي خاطرش بود تنھایي غم
كوشش بسیاري بھ عمل آمد تا او ھم حرفة . گریخت، ولي او را گرفتند و نزد پدرش بازگرداندند
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را رھا كردند تا بھ فروشي پیشھ كند، ولي لودویگ در این كار چنان بیكفایتي از خودنشان داد كھ او پارچھ
با یك گروه تئاتري در الیپزیگ آشنا شد؛ نقشي كوچك بھ او سپردند؛  ١٨٠۴در . دنبال استعداد خود برود

از آنجا كھ نقش یك ولگرد . ولي، در نتیجة بیماري ستارة اول بازي بھ سوي نقشي عمده سوق داده شد
ي كرد كھ ظاھرًا بھ طور دائم محكوم شد بھ اي خوب باز مست را موافق ذوق خود یافت، آن را بھ اندازه

. صورت بازیگرگردان و سیاري درآید كھ ھم در روي صحنھ و ھم خارج از آن بھ میگساري پردازد
در برسالو خود را نھ در نقش فالستاف بلكھ در نقش كارل مور در نمایشنامة اصلي شیلر  ١٨٠٩عاقبت در 

گویي رئیس . بیدادگري و تنفر آموختھ بود بھ كار بستدر این نقش، ھرچھ از شرارت بشري و . یافت
دزدان در وجود او حلول كرد و در ھر حركت بدن و در تنوع متحرك حاالت چھره و نگاھھاي 

  تنھا . شود، برسالو ھرگز چنان ھنر زنده و نیرومندي ندیده بود آلودة چشمانش متجلي مي غضب

نر نمایش دست یابد از این پس اجراي كلیة نقشھاي توانست بھ آن عمق و عظمت ھ ھنرمندان بزرگ مي
در نقش لیر چنان خود را كامال تسلیم آن آمیزة لطیف عقل وجنون كرد . خواستند تراژیك را از دورینت مي

  .كھ شبي در وسط نمایش از حال رفت، بھ طوري كھ او را بھ خانھ یا میخانة مورد نظرش بردند

ھ بھ برسالو آمد؛ با دورینت بھ بازي پرداخت؛ نیرو و مھارت او را ایفالنت پنجاه و پنج سال ١٨١۴در 
تنھا جایي كھ درخور توست برلین «: و بھ او گفت. احساس كرد؛ و از او خواست كھ بھ تئاتر ملي بپیوندد

» .كنم كھ آن پست بزودي خالي خواھد شد، كھ بھ راستي براي تو حفظ شده است بخوبي احساس مي. است
در آنجا خود را با بازي خستھ . سپتامبر درگذشت؛ در بھار سال بعد دورینت جاي او را گرفتایفالنت در 

اي نزدیك تئاتر بھ  ھوفمان در میكده. اي. تي. كرد؛ و با شھرت و شراب زیست، و ساعات خوشي را با اي
وین  چون قرباني شھرت خود شده بود دعوتي را براي بازي كردن در ١٨٢٨در . قصھ گویي گذرانید

در چھل و ھشت  ١٨٣٢دسامبر  ٣٠پذیرفت، ولي با اعصابي خراب بھ برلین بازگشت؛ و سرانجام در 
با استعدادش، كھ ھمگي ھمنام او بودند، ھنر وي را تا پایان قرن ادامھ   سھ برادرزادة. سالگي درگذشت

  .دادند

X -درامنویسان  

) بھ بعد ١٧٩٨از (ز آثار شكسپیر بھ عمل آورد اي كھ آوگوست ویلھلم فون شلگل ا پس از ترجمة استادانھ
درامنویساني كھ از زمان . ھاي عصر الیزابت یافت اي براي اجراي نمایشنامھ صحنة تئاتر آلمان زمینة تازه

پسند  نوشتند، و موفقیتھاي مردم زیستند معموال براي افراد عوام و طبقة متوسط مي لسینگ تا كالیست مي
. تساخاریاس ورنر رازوري خود را بھ طور گذرا وارد صحنھ كرد. ز بین رفتآنھا با گذشت روزگار ا
ھاي خود مشعوف ساخت، و حتي در وایمار  نسلي را با نمایشنامھ) ١٨١٩-١٧۶١(آوگوست فون كوتسبو 

ولي آلمان از . اكنون غیر از واقعة قتلش خاطرة زیادي از او نمانده است. كارش از گوتھ و شیلر بھتر بود
  .كند یش ویلھلم فون كالیست با احساس تأثر براي شخص او و احترام براي قلمش یاد ميھاینر

، ھم از لحاظ خلق و خو و ھم از لحاظ زادگاه بھ )١٧٧٧(اودر تولد یافت  –در –آن - وي كھ در فرانكفورت
ار تأسف مانند یك مرد آلماني شریف، ھفت سال در ارتش خدمت كرد، ولي بعدھا اظھ. اسالوھا نزدیك بود

در دانشگاه محل بھ تحصیل علم و ادبیات و فلسفھ پرداخت، و . دانست كرد و آن سالھا را تلف شده مي مي
بھ دختر ژنرالي پیشنھاد ازدواج داد، ولي . ایمان خود را ھم نسبت بھ مذھب از دست داد و ھم نسبت بھ علم

اي بخرد و خود  بھ فكر افتاد مزرعھ بھ پاریس و سپس بھ سویس گریخت و. از فكر ازدواج برخود لرزید
  ثباتي ذھني را كھ بر اثر افكار مختلف بھ وجود آمده بود آرام  را بھ طبیعت بسپارد تا مگر فصول، بي

دوباره بھ ادبیات روي آورد و یك تراژدي تاریخي بھ نام روبرگیسكار نوشت كھ آن را ھرگز بھ پایان 
ر در وایمار بر روي صحنھ آورد تحت عنوان سبوي شكستھ كھ آو اي خنده نمایشنامھ ١٨٠٨نرسانید؛ در 

مورد ) ١٨٠٣-١٨٠٢(پس از مدتي اقامت در وایمار . نسل بعد آن را جزء آثار كالسیك و پایدار شمرد
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رفت كھ معتقدند كھ  ویالنت از زمره افرادي بھ شمار مي –تشویق دوستانة كریستوف ویالنت قرار گرفت و
باري، وي پس از شنیدن قطعاتي از گیسكار بھ آن . وان بھ وجود خدا پي بردت با حقایق نخستین نمي

را جمع كرده است، و نبوغ » روح اشیل، سوفوكلس، و شكسپیر«درامنویس جوان گفت كھ در وجود خود 
» .در تكامل درام آلماني نقصي را جبران خواھد كرد كھ حتي شیلر و گوتھ آن را جبران نكردند«كالیست 
  .ار كافي بود كھ سوفوكلس بیست و پنج سالھ را نابود سازدھمین مقد

كالیست بھ پاریس رفت؛ شور و ھیجان آن را احساس كرد؛ و نومیدانھ دربارة این شكاكیت كھ در فلسفة 
اگر دانش ما از جھان تنھا ھمین مقدار اندك باشد كھ با : ایدئالیستي آلماني وجود دارد بھ تفكر پرداخت

تنھا یك . رسیم، در آن صورت ھرگز بھ حقیقت دسترسي نخواھیم داشت فھم خود بدان ميھاي درك و  شیوه
فیلسوفان، دانشمندان، شاعران، قدیسین، گدایان، و دیوانگان ھمھ، بنا بھ تقدیر، خاك : چیز مسلم است

در كالیست شجاعت خود را . اي در ذھن چند تن آدم فاني درخواھند آمد خواھند شد یا بھ صورت خاطره
از دست داد،  - حتي بھ طرزي كھ بھ طور مشكوك از آن آگاھیم - مقابلھ و پذیرش واقعیت و لذت بردن از آن

در یك . ھایش نامربوط است و بھ این نتیجھ رسید كھ نبوغش خیال باطلي بیش نیست و كتابھا و دستنوشتھ
د ورود بھ سپاھي برآمد كھ ھایي را كھ با خود داشت در آتش افكند و درصد لحظھ خشم و نومیدي نوشتھ

این نامھ را بھ خواھرش كھ  ١٨٠٣اكتبر  ٢۶در . كرد ناپلئون آن را در حدود دریاي مانش گردآوري مي
  :بیش از حد مشروع مورد توجھ او بود نوشت

 آثار خود را دوباره. خواھم بھ تو بگویم شاید بھ بھاي جانت تمام شود، ولي باید این كار را بكنم آنچھ كھ مي
آلمان مرا از شھرت، كھ . بدقت خواندم و رد كردم و آنھا را سوزاندم؛ اكنون آخر كار فرا رسیده است

من ھم، مثل كودك بلھوسي، بقیھ را در مقابلش دور . كند بزرگترین نعمت روي زمین است، محروم مي
نم زندگي كنم؛ من مرگ توا توانم خود را شایستھ دوستي تو بدانم، و بدون دوستي تو ھم نمي نمي. ریزم مي

پایتخت این . در مرگ زیباي صحنة نبرد خواھم مرد! آرام باش، اي دوست بزرگوار. كنم را انتخاب مي
بزودي این . وارد خدمت فرانسھ خواھم شد. كشور را ترك كرده و بھ طرف ساحل شمالي آن در حركتم

در انتظار گوري افتخار آمیز . سپاه عازم انگلیس خواھد شد؛ مرگ ھمة ما بر روي دریا در كمین است
  . تو، محبوب من، آخرین فكر من خواھي بود. كنم دي ميشا

بنابھ اصرار سفیر پروس او را . نقشة او درباره ورود یك سرباز آلماني بھ ارتش فرانسھ باعث بدگماني شد
ناپلئون ارتش  ١٨٠۶در . اندكي پس ازآن فرانسھ بھ پروس اعالن جنگ داد. از فرانسھ اخراج كردند
  وس را از پروس و تقریبًا دولت پر

پناه برد، ولي سربازان فرانسوي او را بھ عنوان یك جاسوس مظنون دستگیر كردند، و او شش ماه در 
پرست، مركب از نویسندگان و ھنرمندان، پیوست و  در بازگشت بھ درسدن، بھ گروھي میھن. زندان گذراند

  .نوشت ھمكاري كرد اي كھ وي بھترین مقاالت خود را براي آن با آدام مولر در انتشار مجلھ

ست كھ پس از مرگ آمازونھاقھرمان زن آن، ملكة . درام تراژیكي بھ نام پنتسیلیا انتشار داد ١٨٠٨در 
آید؛ بھ  ر صدد كشتن اخیلس بر ميشتابد؛ د ھكتور بھ كمك ترواییھاي نومید در جنگ یونانیان علیھ تروا مي

بایستي با  برطبق رسم زمان آمازوني كھ ھریك از آنھا مي(شود؛ و سپس  دست او مغلوب، و عاشق او مي
زند، سگھاي خود را بھ  تیري بھ اخیلس مي) غلبھ بر عاشق خود در جنگ، از محك آزمایش روسفید درآید

افتد و  نوشد و بر زمین مي پردازد و خونش را مي ه كردن او مياندازد، بھ اتفاق این حیوان بھ پار جان او مي
این نمایشنامھ انعكاسي از ھیجان و شوریدگي باكوسي كھ ائوریپیدس دربارة آن در باكخاي . دھد جان مي

اي است از اساطیر و اخالق یوناني كھ ھلنیستیھا، قبل از نیچھ، راجع بھ آن  این جنبھ. گوید سخن مي
  .كردند اي نمي اشاره

بدون تردید، خشمي كھ بر اثر تجزیة بیرحمانھ پروس توسط ناپلئون بھ وجود آمد آن شاعر را از میان 
. كردند مصایبش بیرون كشید و او را در زمرة افرادي درآورد كھ آلمان را بھ جنگ رھایي بخش دعوت مي
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 آرمینوسكھ با شرح غلبة ) نبرد ھرمان(اي ساخت بھ نام ھرمانسشالخت  ، وي نمایشنامھ١٨٠٨در اواخر 
نمود، علیھ  میالدي در صدد تشجیع آلمانیھا در كشمكشي، كھ ظاھرًا نومیدانھ مي ۶بر افواج رومي در سال 

ھمسر : بھ تندرویھاي ناشي از عصبانیت كشاند پرستي كالیست او را در اینجا نیز شور میھن. ناپلئون برآمد
كند، و او را بھ آغوش  ھرمان بھ نام توسنلدا سردار آلماني ونتیدیوس را بھ آمدن بھ میعادگاھي تطمیع مي

  .اندازد مھلك خرس وحشي مي

درام منظومش با موفقیت در ھامبورگ، وین، و . دورة كمال نبوغ كالیست بود ١٨١٠- ١٨٠٩سالھاي 
انتشارداد او را بھ عنوان بھترین  ١٨١٠ھاي كوتاه كھ در  ھ روي صحنھ آمد، و دو جلد حاوي قصھگراتس ب

اش احتماال بھ علت وخامت تندرستي او  از این تاریخ بھ بعد روحیھ. نثرنویس عصر گوتھ معرفي كرد
ي داشت نزدیك یك میل غریب رنج كشیدن، او را بھ زني بھ نام ھنریتھ فوگل كھ بیماري العالج. خراب شد

  دھندة فكري  ھاي او خطاب بھ این زن نشان نامھ. كرد و سرانجام كارش بھ عشق كشید

چمنزار من، مجموعة زندگي من، عروسي من، غسل تعمید كودكانم، تراژدي من، شھرت من، فرشتة 
. را بكشد ھنریتھ پاسخ داد كھ اگر او را دوست دارد، باید او» !نگھبان من، كروبي من، و ملك مقرب من

، در سواحل وانزه در حوالي پوتسدام، كالیست نخست او را و سپس خود را با گلولھ ١٨١١نوامبر  ٢١در 
  .كشت

وي بھ مقتضاي روحیة رمانتیك خود شدیدًا دستخوش احساساتي غیر قابل كنترل بود؛ احساساتي كھ، خود 
نماید كھ او گاه گاه  چنین مي. رسید از لحاظ نیروي تصور و درخشندگي سبك، بھ باالترین درجة خود مي

نماید؛ و از این لحاظ، نقطة مقابل گوتھ و برادر بود لر یا رمبو بوده  بیش از آنچھ آلماني باشد فرانسوي مي
آنچھ كالسیك است «: گوتھ گفتھ بود. وي تقریبًا داوري گوتھ را، كھ بھ نفع او نبود، توجیھ كرد. است

  وي عمال این گفتھ را با » .ست بیمار استتندرست، و آنچھ كھ رمانتیك ا

  فصل سي و یكم

  

  ادبیات آلماني

١٨١- ١٧٨٩۵  

I  -العمل انقالب و عكس  

سركشي طبیعي جوانان؛ امواج : ادبیات آلماني در عصر ناپلئون تحت تأثیر عوامل چندي قرار گرفت
انگلیسي و رمانھاي ریچاردسن؛ ؛ بازتابھاي اشعار رمانتیك )غوغا و تالش(باقیماندة شتورم اوند درانگ 

آمیز مستعمرات انگلیس در  ھاي متأخر گوتھ؛ شورش موفقیت سنتھاي كالسیك در آثار لسینگ و نوشتھ
امریكا؛ كفر و الحاد عصر روشنگري در فرانسھ؛ و، بیش از ھمھ، تأثیر روزانة انقالب كبیر؛ و، سرانجام، 

 - لمانیھاي تحصیل كرده آثار ولتر، دیدرو، وروسو رابسیاري از آ. انگیز ناپلئون ترقي و سقوط ھیجان
خوانده و عدة كمتري طنز نیشدار ھلوسیوس، ھولباخ، و المتري را احساس كرده  -بعضًا بھ زبان اصلي

المعارف فرانسھ در تربیت فرمانروایاني مانند فردریك كبیر، یوزف دوم امپراطور  ة اصحاب دایر. بودند
وایمار مؤثر بودند؛ و  –اند دوك برونسویك، و كارل آوگوستوس دوك ساكس اتریش، كارل ویلھلم فردین

اگر ھم صرفًا ھمین افراد با افكار آن نویسندگان آشنا شده باشند، كافي است كھ تأثیر خود را در تمدن آلمان 
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رسید كھ انقالب فرانسھ تكامل منطقي فلسفة عصر  در آغاز چنین بھ نظر مي. بھ جاي نھاده باشند
آمیز براي فئودالیسم و امتیازات طبقاتي؛ اعالم پرشور حقوق جھاني بشر،  پایان سعادت: شنگري استرو

این عقاید، كھ بسیاري از آنھا بھ طور مستقل . آزادي نیروبخش نطق، مطبوعات، مذھب، رفتار، و افكار
گذشت، و از مركز اروپا  در آلمان تكامل یافت، بر بالھاي خبر یا ھمراه با ارتش انقالب از رودخانة راین

  .عبور كرد، وحتي بھ كونیگسبرگ دور دست نیز رسید

. از این رو، سازندگان ذھن و ادبیات آلمان از انقالب كبیر فرانسھ طي سھ سال نخست آن استقبال كردند
انجمنھاي فراماسونري، رازوران فرقة روزنكرویتسیان، افراد مغرور ایلومیناتي آن را بھ عنوان طلیعھ 

كشاورزان علیھ خاندان فئودال . عصري كھ مدتھا با كمال اشتیاق منتظر آن بودند مورد ستایش قرار دادند
  و فرمانروایان اسقفي تریر» شھسواران امپراطوري«خود یعني 

   

  

  )آرشیو بتمان(امپراطور یوزف دوم : اي اثر دروئھ نقاشي از روي چھره

ھامبورگ، كھ شھري بود در دست بورژواھا، از انقالب كبیر بھ منزلة . و شپایر سر بھ شورش برداشتند
كلوپشتوك، شاعر كھنسالي كھ در ھامبورگ اقامت . وران علیھ اشراف گستاخ ستایش كرد طغیان پیشھ

ود از شوق گزیده بود، اشعار خود را در یك جشنوارة آزادي قرائت كرد، و با خواندن آن اشعار، خ
یوھان فوس مترجم آثار . نویسان، شاعران، و فیلسوفان سرود ستایش سردادند دانشمندان، روزنامھ. گریست

ھومر، یوھانس فون مولر مورخ، فریدریش فون گنتس نویسندة سیاسي، فریدریش ھولدرلین شاعر، 
ي از انقالب كبیر فرانسھ بھ ھمگ –فریدریش شالیر ماخم حكیم االھیات، فیلسوفاني از كانت گرفتھ تا ھگل 
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باعث «: چنین نوشت) كھ ھمراه ناخدا كوك بھ گردش دور دنیا رفتھ بود(گئورگ فورستر . تمجید پرداختند
ھمھ جا، حتي » .اي در مغزھا بھ عمل آمده و در كشور تحقق یافتھ است بینم چھ فلسفھ افتخار است كھ مي

، آلمان طي یك دورة )انري برادر باقیماندة فردریك كبیرمانند شاھزاده ھ(ھاي سلطنتي  در ردة خانواده
در آن ھیجان و سرمستي، ادبیات آلماني، پس از آنكھ . آورد پرشور از فرانسة انقالبي ستایش بھ عمل مي

مدتھا از كشمكش مذھبي آسوده بود، انقالب كبیر را جزء پیروزیھاي فردریك دانست و طي سي سال 
و تنوع و درخشندگي دست یافت كھ با ادبیات پختة انگلیس و فرانسھ بھ  بھ چنان نیرو) ١٨٠٠-١٧٧٠(

انگیز بود، در تھییج آلمانھا جھت برانداختن یوغ  آن رستاخیز، كھ از لحاظ سرعت شگفت. رقابت پرداخت
فرانسویان اثر بخشید، و آن كشور را از لحاظ سیاست، صنعت، علم، و فلسفھ وارد غنیترین عصر تاریخ 

  .خود كرد

اخباري در مورد حملھ بھ قصر تویلري، قتل عامھاي . بدیھي است كھ آن حالت پرنشاط دیري نپایید
سپس موضوع اشغال ایاالت آلمان بھ دست . سپتامبر و دورة وحشت، حبس و اعدام پادشاه و ملكھ رسید

ادي رو بھ فرانسویان، سربازگیري و افزایش میزان مالیاتھا جھت حفظ امپراطوري و ھزینة جنگي آز
نھاد، و  روز بھ روز شور و ھیجان آلمانھا براي انقالب فرانسھ روبھ كاھش مي. گسترش دركار آمد

بھ صورت شكاكان سرخورده و بعضي از آنھا بھ صورت ) غیر از كانت(مدافعان آن یكي پس از دیگري 
  .آمدند دشمنان خشمگین در مي

II -وایمار  

ر دربار وایمار درآمده بودند، در طي تأثیرات زیانبخش انقالب نوابغي كھ بھ آرایش یك صورت فلكي د
خود دوك كارل . رفتند كبیر و ناپلئون، بھ منزلة پناھگاھي فرھنگي براي ھوشمندان آلمان بھ شمار مي

وي دوكنشین خود را در سن یكسالگي بھ . آوگوستوس آمیزة سبكروحي از استعدادھا و حاالت مختلف بود
تعلیمات عمومي را از معلم ). ١٧٧۵(دھسالگي فرمانروایي آن را بھ عھده گرفتارث برد، و در ھج

خانگي و تعلیمات دیگر را ضمن مسئولیتھاي اداري و بلھوسیھاي معشوقة خود و خطرھاي جنگ و شكار 
  سالن مادرش نیز بدون تأثیر. فرا گرفت
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  )آرشیو بتمان(ل فریدریش فون شلگ: حكاكي روي چوب از روي طرحي اثر یوھانس فایت

غیر . كرد در آنجا با شاعران، سرداران، دانشمندان، فیلسوفان، غیبگویان، و بازرگانان مصاحبت مي. نبود
شدند كھ بھ  از این عده، در سالن، بعضي از زنان تحصیلكرده ولي تغییر ماھیت دادة آلماني نیز دیده مي

زدند، و ھرگاه روزي را بدون عشقبازي  مي گویي و زیبایي خویش چاشني دانش اجدادي خود با لطیفھ
ژان پول ریشتر نوشتھ . آوردند گذراندند آن را جزو عمر ندانستھ و تلف شده بھ شمار مي محتاطانھ مي

آمیز است؛ اینكھ زني ازدواج كرده است  ھمھ چیز بھ طرزي انقالبي جسارت! آه، اینجا زناني داریم«: است
  ».مفھومي ندارد

كریستوف ویالنت محقق، شاعر، ) خود نمونة تقواي با روح و پرنشاط بود كھ(دوشس ١٧٧٢در 
وي وظیفة خود را  .بدھدنویس را دعوت كرد كھ بھ فرزندانش كارل آوگوستوس و كنستانتین درس  داستان

پنجاه و شش سالھ بود كھ انقالب فرانسھ . جام داد، و تا پایان عمر در وایمار باقي ماندبا فروتني و كفایت ان
از مجلس ملي فرانسھ ) ١٧٨٩اكتبر (» خطاب بھ ھمگي جھانیان«برپا شد، و او از آن ستایش كرد ولي در 
  :خواست كھ مواظب حكومت جماعت باشد

پاریسیھا، یعني مؤدبترین مردم جھان، تشنة خون شود  برد، تبي كھ باعث مي ملت از تب آزادي رنج مي
ھنگامي كھ مردم، دیر یا زود، بھ خود آیند، آیا نخواھند دید كھ ھزارودویست جبار … . اشراف شوند

توانید متقاعد شوید كھ ملت  اما شما بیشتر از من نمي… كنند؟  كوچك بھ جاي یك پادشاه آنھا را رھبري مي
ن حكومت بد را مدتھا تحمل كرد؛ كھ بھترین نوع حكومت عبارت از تفكیك و شما مرتكب اشتباھي شد كھ آ

تعادل قواي مجریھ و قضائیھ و مقننھ است؛ كھ ھر ملت داراي حقي بطالن ناپذیر نسبت بھ آن مقدار آزادي 
  .است كھ بتواند با نظم ھمزیستي داشتھ باشد؛ كھ از ھر فردي مالیات بھ تناسب عواید او گرفتھ شود
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نوشت كھ ھرگز انتظار نداشتھ بود كھ رؤیاي او درمورد عدالت سیاسي آنقدر بھ حقیقت نزدیك  ١٧٩١در 
وي را علیھ انقالب  ١٧٩٢اعدام این پادشاه در ژانویة . شود كھ در وجود لویي شانزدھم متجلي است
ر كرد و در آن را منتش» حرفھاي بھ موقع«در اواخر آن سال . برانگیخت، و دورة وحشت او را بیمار كرد

انسان باید ھمچنان بھ موعظھ ادامھ دھد تا افراد گوش دھند؛ تنھا راه خوشبختي «: چنین استنتاج كرده بود
اصالح نباید از سازمانھا بلكھ باید از افراد … . تر و اخالقیتر بشود نیز این است كھ ھرچھ بیشتر عاقالنھ

  ».شرایط سعادت در دست خود ماست. شروع شود

  گوتفرید فون ھر در آخرین فرد از گروه چھارنفري وایمار است كھ در آنجا اقامت گزید و نخستین یوھان 

كھ ملكھ با گیوتین اعدام نشده بود؛ از آن بھ بعد انقالب را بھ منزلة سقوط بیرحمانة كمال مطلوب انساني 
نقالب پیشرفتي محسوب در اواخر عمر باردیگر نظرش نسبت بھ آن تغییر یافت؛ احساس كرد كھ ا. دانست

شود كھ در تاریخ اروپاي جدید، پس از اصالح دیني مقام اول را حائز دانست؛ و بھ ھمان نحو كھ  مي
اصالح دیني نفوذ و قدرت پاپھا را بر اذھان پایان بخشیده بود، انقالب ھم مالكیت فئودالي بر جسم افراد را 

كمتر اھمیت خواھند داد؛ استعداد در ھر محیطي كھ  خاتمھ خواھد داد؛ دیگر مردم بھ اصل و نسب و رتبھ
اما این پیشرفت براي اروپا گران تمام خواھد شد، . بھ وجود آید آزاد خواھد بود كھ تكامل یابد و خالق باشد

و ھردر خوشوقت بود كھ این آزمایش در فرانسھ بھ مورد اجرا گذاشتھ شده است نھ در كشور محبوبش 
سوزند، بلكھ سرزمیني  گیرند و نمي دانست كھ مردم بھ آن زودي آتش نمي وري ميآلمان؛ چھ آلمان را كش

كھ ھمھ -كرد كھ در آن كار آرام و تحقیق علمي مدام پیشرفت جوانان را با پرتوي معتدل ولي ثابت تلقي مي
  .ھدایت خواھد كرد - شود جا گسترده مي

پس از  - كردند فردرمانتیكي كھ سھ نفر كالسیك دیگر از او با مھر و محبت محافظت مي - فریدریش شیلر
وي كھ . بھ وایمار آمده بود ١٧٩۵ھاي درام، شعر، تاریخ، و فلسفھ در  ماجراھاي شورانگیزي در زمینھ

د؛ در جواني در كرد، بھ طور دردناكي حساس بو مانند رمانتیكھا از قوة تصور و تخیل استفاده مي
داشتني نیافتھ بود، با اظھار عالقة شدید بھ روسو، نسبت بھ استبداد و ستمگري  وورتمبرگ چیزي دوست

كارل مور قھرمان نمایشنامة راھزنان از استثمار . اي انقالبي نوشت سیاسي واكنش نشان داد، و نمایشنامھ
دن مطالب استادانھ براي ماركس باقي بشر بھ دست بشر چنان بھ شدت انتقاد كرد كھ چیزي جز افزو

انقالبیتر بود؛ فساد و افراط و حفظ بیرحمانة ) ١٧٨۴(سومین نمایشنامة وي بھ نام توطئھ و عشق . نگذاشت
داد؛ و از زندگي بارور و پایدار و صبورانھ بورژوازي آلمان تمجید  امتیازات ناشایست را نشان مي

شنامة او قبل از انقالب است، شیلر كھ در این ھنگام بیست و در دون كارلوس كھ بھترین نمای. كرد مي
ھشت سالھ بود، بیش از آنچھ از خشم و غضب مستمندان مددگیرد، از اشرافي كھ احتماال قدرت را در 

وي اشعاري در دھان ماركي پوزا گذاشت كھ بھ فیلیپ دوم چنین توصیھ . گرفت دست داشتند كمك مي
جریان یابد، و فكر افراد در  نعمتد، بگذارید كھ سعادت از شاخ وفور پدر قوم خود باشی«: كرد مي

  ».امپراطوري شما رسیده و پختھ شود، و در میان ھزاران پادشاه، پادشاه واقعي باشید

در یونان . بھ اواسط عمر، طبعًا از رادیكالیسم بھ لیبرالیسم گراییدشیلر پس از گذشتن از جواني و رسیدن 
ھاي كانت را خواند، و شعر  نوشتھ. ھاي آن عمیقتر شد باستان غور و تعمق كرد؛ و فكرش بر اثر نمایشنامھ

 از وایمار دیدار كرد و از زیبایي زنانش بھ ھیجان آمد؛ ولي ١٧٨٧در . انگیز ساخت خود را با فلسفھ مالل
  گوتھ در آن . (ویالنت و ھردر او را آرام كردند

. تاریخ شورش ایاالت متحد ھلند را نوشت، و فلسفة خود را با تاریخ تطبیق كرد ١٧٨٨در ). در ایتالیا بود
در . وایمار، شیلر بھ استادي تاریخ در ینا منصوب شد - ، بنا بھ توصیھ گوتھ، بھ دوك ساكس١٧٨٩در 

نوشتن تاریخ یك ملت ھدف ناچیزي است؛ و براي فیلسوف چنین «: ي نوشتاكتبر ھمان سال، بھ دوست
تواند تا آن حد براي ملتي بھ ھیجان آید كھ عنصر اصل در  مورخ فقط مي… . سدي غیرقابل تحمل است

  ».پیشرفت تمدن باشد
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ید، محبوبیت ھنگامي كھ خبر انقالب كبیر فرانسھ بھ ینا رسید، شیلر در اواسط عمر خود بود و با ثروت، ام
مكاتبات او با گوتھ، علي رغم نوزده كیلومتر فاصلھ و ده سال اختالف . عامھ و حس تفاھم با دیگران قرین

بھ قریحة شاعري گوتھ كمك كرد تا، عالوه بر نثرنویسي اداري و رعایت : سن براي ھر دو سودمند بود
رورش دھد؛ و بھ شیلر نیز آموخت تا كارانھ براي پیشرفت، ذھن و قوة تصور خود را پ مقتضیات محافظھ

درك كند كھ طبیعت بشر در ضمن تاریخ چندان تغییر نكرده است كھ انقالباتي سیاسي بھ سود مستمندان 
در وارن دستگیر، در  ١٧٩١در ورساي گرفتار، در  ١٧٨٩دل او بھ حال پادشاه و ملكھ كھ در . برپا كند
چندي بعد، كنوانسیون انقالبي بھ اتفاق آراء . سوخت دند مياز قصر زندان مانند خود اخراج شده بو ١٧٩٢

یك ھفتھ بعد، در نتیجة كشتارھاي سپتامبر، حاكمیت یك . لقب شھروند فرانسوي اعطا كرد »ژیلآقاي «بھ 
شیلر درصدد نوشتن . دسامبر، لویي شانزدھم را بھ محاكمھ كشاندند در ماه. جمعیت مسلح برقرار شد

  .اي در دفاع از او برآمد؛ ولي پیش از آنكھ آن را تمام كند، پادشاه بھ وسیلة گیوتین اعدام شده بود جزوه

زد، ولي خود او بھ مراتب از معتقدات دوران جواني  گوتھ بھ تغییرات ایمان سیاسي دوست خود لبخند مي
، در سن بیست و شش سالگي، از او دعوت كردند كھ فرانكفورت را ترك ١٧٧۵در سال . شده بود دور

طي . گوید و، طبق معمول، بھ عنوان شاعر دوك كارل آوگوستوس و رفیق بزم او در وایمار زندگي كند
ھ طولي نكشید ك. دوازده سال بعد، واقعیتھاي اقتصادي و سیاسي را درك، و بھ سرعت پیشرفت كرد

در قالب عضو ھیئت وزیران وایمار مستحیل شد، و ) ١٧٧۴(نویسندة رمانتیك رنجھاي ورتر جوان 
ھرج و مرج و تباھي و . شود ، آغاز مي١٧٩٢دریافت كھ عصري جدید در تاریخ اروپا در والمي، در 

و تحت » ورمستبدان من«فساد انقالب در آن سال او را بھ این نتیجھ رسانید كھ اصالحات محلي زیر نظر 
و زیر نظر متصدیان محلي واجد آموزش وپرورش و افرادي با حسن نیت مانند دوك خود او  -تأثیر فلسفھ
ھاي متزلزل عادات نظام  كمتر بھ زیان مردم خواھد بود تا انقالبي ناگھاني كھ در آن پایھ- در وایمار

  ھاي ونیزي خود این  ز لطیفھوي در یكي ا. اجتماعي فرو ریزد و یك دھة ھیجان و زورگویي پیش آید

  فرمانروایان ما باید بھ ھنگام از مصیبت فرانسھ عبرت بگیرند؛

  .ولي شما افراد پائینتر باید بیشتر عبرت بگیرید

  شوند؛ ولي اگر جماعت خشن بازور مردان بزرگ ھالك مي

  بر ما حكمفرمایي كنند، چھ كسي از مردم حمایت خواھد كرد؛

ناپلئون با بھ دست گرفتن قدرت بھ ھرج و مرج خاتمھ داده و قانون اساسیي بھ وجود دید  وي از اینكھ مي
آنكھ در كار دولت قاطع و با كفایت  گاه از رفراندم برخوردار شوند، بي داد گاه آورده كھ بھ مردم اجازه مي

بھ  ١٨٠٧آمیز درارفورت در  ھنگامي كھ ناپلئون او را بھ طرزي مجاملھ. دخالت كنند، خوشحال بود
حضور پذیرفت، از نظر مساعد او نسبت بھ آن مرد كرسي چیزي كم نشد؛ و گزارش آن مالقات كمك 

  .المللي دست یابد زیادي كرد تا آن شاعر عضو كابینھ بھ شھرتي بین

با آنكھ از لحاظ نقد و مشرب در سبك كالسیك متعھد و استوار بود، گرایشھایي رمانتیك نیز از او دیده شده 
حاكي از داستان عشقي و نیز یك نمایش اخالقي قرون وسطایي بود؛ و بھ ) ١٨٠٨(بخش اول فاوست  .است

كند كھ در ازدواج  فریادروزافزون نسلي جدید را توجیھ مي) ١٨٠٩(آمد كھ كتاب ازدواج انتخابي  نظر مي
مورد توجھ قرار كشش و محبت متقابل را بر وابستگیھاي مالي كھ، بر حسب سنت، بھ وسیلة پدر و مادر 

آن شاعر عضو كابینھ كھ اینك بھ صورت . شمارند گرفت، یا پیوندھاي قانوني و شرعي مقدم مي مي
زد؛ و در شصت سالگي نیز در شور  فیلسوف درآمده بود ھمچنان چون پروانھ در پیرامون زنان پرپر مي

ة ھنر باستاني ایتالیا، عالقة اما بررسي او دربار. اش نسبت بھ جنس لطیف كاھش حاصل نشده بود و جذبھ
روزافزون او بھ علم، مطالعة آثار اسپینوزا، و نیروي جسماني رو بھ زوال او باعث آن شد كھ نسبت بھ 

اي كھ از  این تغییر در شرحي كھ دربارة زندگینامھ. تر شود و نظریة وسیعتري پیدا كند امور داوري سنجیده
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. نگرد وي در این اثر قھرمانش را با واقعیت قابل توجھي مي خورد؛ بھ چشم مي) ١٨١١(خود نوشتھ است 
ھاي طرفدار عشق آزاد،  بر اثر واكنرودر و نووالیس عاطفي و احساساتي، شلگل- آلمان رمانتیك كھ

بھ ھیجان آمده بود از انتقاد رو بھ  –ھولدرلین دیوانھ، وكالیست طرفدار خودكشي و قتل از روي ترحم 
فرانسھ خشمگین شد، و بھ دشواري دریافت كھ وي طبقة حاكمھ را نیز بھ باد انتقاد ازدیاد او از انقالب 

بخش آلمان، گوتھ بھ دشواري توانست از ناپلئون و فرانسویان اظھار  در طي جنگ رھایي. گرفتھ است
  :این موضوع را براي اكرمان چنین توضیح داد. تنفركند

توانم از ملتي متنفر باشم كھ جزو متمدنترین ملل  ونھ ميدھم چگ من كھ فقط بھ فرھنگ و بربریت اھیت مي
اي وجود دارد كھ در  دانم؟ مرحلھ و این ھمھ از دارایي خود را مدیون او مي. آید روي زمین بھ شمار مي
گیرد، و سعادت یا مصیبت ملت  رود، و انسان تا حدي باالتر از ملتھا قرار مي آن، تنفر ملي از بین مي

  .كند كھ گویي از آن خود اوست حوي احساس ميھمسایھ را بھ ن

و . نسل معاصر او در آلمان ھرگز او را نبخشید و بندرت آثارش را خواند؛ شیلر را باالتر از او دانست
آمد، و ناشرانش  ھاي گوتھ بندرت در وایمار بر روي صحنھ مي نمایشنامھ. كوتسبو را بر ھر دو ترجیح داد

مارینو  ١٨٢٠با وجود این، لرد بایرن در . كردند آثارش اظھار تأسف ميدر مورد فروش ناچیز مجموعة 
باالترین شخصیت ادبي است كھ در اروپا پس از مرگ «فالیرو را بھ او اھدا كرد، با این توضیح كھ وي 

  .وي تاب خواندن كانت را نداشت، ولي عاقلترین مرد عصر خود بود» .ولتر وجود داشتھ است

III  -صحنة ادبي  

آلویس  ١٧٩۶در . شد آلمان بھ طرزي بیسابقھ روزنامھ، مجلھ، و كتاب نوشتھ، چاپ، و منتشر ميدر 
جریان امر بدین نحو بود كھ وي روزي فھرست . زنفلدر در مونیخ تصادفًا چاپ سنگي را اختراع كرد

بعد بھ خاطرش رسید كھ كلمات و . رختھاي شستني مادرش را روي سنگي با خراشیدن آن ثبت كرد
اي فلزي حك یا بھ طور برجستھ  توان بر روي سنگ صاف یا صفحھ تصاویر را بھ رنگھاي مختلف مي

بدین ترتیب، مجموعة . ھاي بیشمار چاپ كرد ، و از روي آنھا نسخھ)معكوس، چنانكھ در آینھ(نقش كرد، 
  .بھ وجود آمد -از آثارگویا و ھیروشیگھ تاكوریر و ایوز و پیكاسو -عظیمي باسمھ

 ١٧٩٨آلگماینھ تسایتونگ كھ در توبینگن در . ھاي متعدد، كوچك، وابستھ و تحت سانسور بودند مھروزنا
تأسیس شده بود بھ شتوتگارت، سپس بھ اولم، بعدًا بھ آوگسبورگ و متعاقبًا بھ مونیخ انتقال یافت تا از دست 

ي را پیمود، زیرا تأسیس شد، دورة آرامتر ١٨٠۴كولنیشھ تسایتونگ كھ در . پلیس محلي فرار كند
برلین، وین، الیپزیگ، فرانكفورت، نورنبرگ از قبل . پرست و كاتولیك و سپس طرفدار ناپلئون شد میھن

مجلھ زیاد بود یكي از آنھا، بھ نام آلگماینھ . شود ھایي داشتند كھ ھنوز ھم منتشر مي از انقالب روزنامھ
تا انقالب ) ١٧٩۵(تكوپف و ھارتل از یك انقالب موزیكالیشھ تسایتونگ در الیپزیگ بھ وسیلة شركت برای

منتشر  ١٧٩٨درخشانتر از ھمھ آتنئوم بود كھ بھ توسط برادران شلگل در . یافت انتشار مي) ١٨۴٩(دیگر 
نمایش ساالنة محصوالت آنھا بازار كتاب الیپزیگ را بھ صورت رویداد ادبي . تعداد ناشران زیاد بود. شد

  .آورد سال در مي

خواندند، با توجھ بھ وابستگي  نویس مي مخصوص از نویسندگان، كھ آنھا را بھ طور كلي مقالھیك طبقة 
. آوردند اي بھ دست مي كردند، و در مسائل عصر، نفوذ گسترده خود، بحثھایي كامال عالمانھ مطرح مي

ون ھومبولت فردریش فون گنتس از سقوط باستیل اظھار شادي كرد، ولي ھنگامي كھ با فكر شكاك ویلھلم ف
آشنا شد و كتاب برك تحت عنوان تأمالتي دربارة انقالب فرانسھ را خواند و ترجمھ كرد، بھ سردي گرایید، 

  وي سپس پس از آنكھ از دستگاه اداري پروس بھ 
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مقام مشاور وزارت جنگ ارتقا یافت، نبردي ادبي علیھ عقاید افراطي نظیر حقوق بشر، آزادي و برابري، 
ناپلئون . از سركوب كردن انقالب توسط ناپلئون راضي نشد. آزادي مطبوعات آغاز كرد حاكمیت ملي، و

طلبي مورد حملھ قرار داد كھ پیروزیھایش تعادل قوا را كھ بھ عقیدة بیشتر دیپلوماتھا  را بھ عنوان جنگ
ین وي بھ صورت فصیحترین و شیواتر. زد صلح و نظم و سالمت عقل اروپا بر آن متكي بود برھم مي

اي درآمد كھ پادشاه پروس را بھ ایجاد جنگي صلیبي علیھ ناپلئون برانگیخت، و ھنگامي كھ فردریك  گوینده
پس از آنكھ ناپلئون اتریشیھا ). ١٨٠٢(ویلھلم سوم از خود تردید نشان داد، گنتس بھ خدمت اتریش درآمد 
بھ وین بازگشت و مردم را بھ  ١٨٠٩را در اوستر لیز شكست داد، گنتس بھ بومن پناھنده شد، ولي در 

بھ عنوان منشي و دستیار مترنیخ در كنگرة وین خدمت كرد و در . جنگ جدید علیھ ناپلئون تشویق كرد
انقالبات . سیاست بعد از جنگ مبني بر درھم شكستن ھرگونھ تكامل آزادیخواھانھ بھ یاري او شتافت

، و با این عقیده درگذشت كھ بھ مصالح بشر خوب را در حالي كھ پیر و بیمار شده بود بھ چشم دید ١٨٣٠
  .خدمت كرده است

یوزف فون گورس روحي حساستر، نیمھ ایتالیایي و سراپا احساس و عاطفھ بود، و براي اظھار وجود در 
وي كھ در . كردند آمادگي چنداني نداشت عرصة ناھمواري كھ صاحبان سالح قلم در آن تاخت و تاز مي

ھمچنین در تسخیر . بھ دنیا آمده بود كلیسا را بھ منظور حمایت از انقالب ترك گفت اي كاتولیك خانواده
ساحل غربي راین بھ فرانسویان كمك كرد، و تبدیل امپراطوري مقدس روم را بھ صورت اتحادیة راین 

د خوشام» رم آزاد شد«تصرف رم را بھ وسیلة فرانسویان با فریاد . توسط ناپلئون مورد تمجید قرار داد
در . اما گستاخي سربازان فرانسوي و اخاذیھاي مدیران فرانسوي خشم آن جوان انقالبي را برانگیخت. گفت

انتشار داد كھ منادي مردي جمھوریخواه بود كھ انقالب را  برگ سرخروزنامة سست بنیادي بھ نام  ١٧٩٨
بھ دست گرفتن زمام امور  كرد كھ ناپلئون با تصدیق مي. داشت ولي بھ فرانسویان بدگمان بود دوست مي

پس از . دولت فرانسھ بھ انقالب پایان بخشیده است، ولي خود ناپلئون اشتھایي خطرناك براي قدرت دارد
ھنگامي كھ آلمان براي جنگ رھایي بخش قیام كرد، . آنكھ ازدواج كرد، مدتي از سیاست كناره گرفت

ولي، چون پس از بركناري . بارزان پیوستبھ م راینیشھ مركوراي بھ نام  گورس با انتشار روزنامھ
ناپلئون، فاتحان سیاستي ارتجاعي در پیش گرفتند، گورس چنان بشدت بھ آنھا حملھ برد كھ مجبور شد بھ 

از آنجا كھ ھمھ درھا بھ روي . سویس پناھنده شود، و در آن كشور در كمال فقر و فاقھ بھ زندگي پرداخت
لودویگ اول دوك ). ١٨٢۴(ظھار ندامت بھ كلیساي كاتولیك بازگشت او بستھ شده بود، با حال تأثر و ا

گورس در آنجا اثر . باواریا با انتصاب او بھ عنوان استاد تاریخ در مونیخ وي را از تھیدستي نجات داد
روزھاي خود را با تحقیق و ). ١٨۴٢-١٨٣۶(انتشار داد  رازور مسیحيچھار جلدي خود را تحت عنوان 

  سي و چھار سال. كرد ساخت و شبھاي خود را با رؤیاي شیطاني غم انگیز مي ام ميتحصیل تخیلي آر

  . تا تحقیقات او را در تاریخ كلیسا ادامھ دھد) ١٨٧۶(پس از مرگش انجمن گورس تأسیس شد

ادبیات منثور تحت تسلط رمانتیكھا بود، ولي یك نویسنده خارج از قلمرو آنان بود، و بھ صورتي غیر قابل 
نام . در بایرویت تولد یافت ١٧۶٣این شخص ژان پول ریشتر بود كھ در . تعریف و منحصر بھ فرد ماند

پدرش . شد انس نامیده ميفقط ھ ١٧٩٣وي مأخوذ از نام یكي از نیاكانش، یوھان پاول كوھن است؛ تا سال 
در آنجا ھانس سیزده . آموزگار و ارگ نوازي بود كھ كشیش كلیسایي در یودیتس در كنار رودخانة زالھ شد

سال اول عمر خود را بھ خوشي گذرانید؛ خاطرات این مدت ھمیشھ در وجود او باقي ماند؛ آن محل سادة 
. وط بھ االھیات، در اخالق و منش او اثر گذاشتروستایي، طي كلیة نگرانیھاي اقتصادي و غوغاھاي مرب

اش بھ شوار تسنباخ در كنار ھمان رودخانة آرام نقل مكان كرد، وي از كتابخانة كشیشي  ھنگامي كھ خانواده
مند شد كھ استعداد آن كودك را درك كرد ولي بھ شك و تردیدھاي دروني او پي  در ھمسایگي خود بھره

و اعضاي بیشمار خانوادة خود را با كمبود مواد غذایي و ) ١٧٧٩(درگذشت  پدر ریشتر در ھمانجا. نبرد
ھانس در بیست سالگي وارد مدرسة االھیات الیپزیگ شد؛ ولي مطالعاتش ایمان . تنگدستي برجاي گذاشت

او را تضعیف كرده بود؛ از این رو از آنجا بیرون آمد و با تصمیم بھ اینكھ بھ وسیلة قلم خود زندگي كند 
در سن بیست سالگي شروع بھ انتشار آثار خود . ئولیتي را پذیرفت كھ ممكن بود گرفتاریھایي داشتھ باشدمس

بھ این كار پرداخت، و در ھر دو مورد ھجوي بھ كاربرد كھ دلسوزي را با  ١٧٨٩كرد، سپس دوباره در 
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بھ سبب عالقھ بھ » ژان پول«مسكن نامرئي را تحت نام مستعار  ١٧٩٣در . آمیز چاشني داد طنزي طعنھ
این كتاب تعداد كمي از خوانندگان را خشنود كرد، ولي رمان ھسپروس موفقیت . روسو منتشر ساخت

شارلوتھ فون كالپ، دوست شیلر، آن نویسنده را، كھ ستارة اقبال و شھرتش در ). ١٧٩۵(چشمگیري داشت 
وي در آنجا داستان چھار . قة او شدحال طلوع بود، بھ وایمار دعوت كرد، و چنان بھ او دل بست كھ معشو

  .كھ قھرمان واقعي آن انقالب فرانسھ بود) ١٨٠٣- ١٨٠٠(جلدي خود را تحت عنوان تیتان انتشار داد 

در سالھاي اول برپایي انقالب فرانسھ، باشور و ھیجان از آن دفاع كرد، ولي مارا را متھم ساخت كھ آن را 
شانده است، و شارلوت كورده را بھ عنوان ژانداركي دیگر بھ صورت تسلط جماعت درآورده وبھ فساد ك

بھ قدرت رسیدن ناپلئون را بھ منزلة تجدید الزم نظم بخوبي پذیرا شد؛ وي . مورد ستایش قرار داد
توانست از ستودن این جوان سي سالھ، كھ چیزي جز ارادة آھنین و چشمان نافذ براي خم كردن قامت  نمي

ھشت سال بعد، ریشتر كامال خواھان آن بود كھ اتحاد اروپا را . ، خودداري كندبلند زیردستان خود نداشت
اي را در ذھن و دست خود جاي دھد، و از برلین و مسكو براي  توانست قاره بھ دست مردي ببیند كھ مي

ي اما ژان پول قلبًا جمھوریخواه باقي ماند، زیرا در ھر پیروزي نظامي بذر جنگ. فرانسھ قانون وضع كند
  ھایي كھ سوگوار شدند و خانواده بھ حال جواناني كھ بھ خدمت زیرپرچم احضار مي. دید دیگر را مي

   

  

  )آرشیو بتمان(یوھان كریستوف فریدریش فون شیلر 

فقط مردم باید در مورد جنگ تصمیم بگیرند، زیرا آنھا ھستند «آورد كھ  خورد، و دلیل مي بودند تأسف مي
یكي از كاریترین تیرھاي خود را علیھ فرمانروایاني بھ كار برد » .چینند كھ بھ تنھایي ثمرات تلخ آن را مي
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گفت كھ  سانسور را طالب بود، و ميرھایي از قید . فروختند كھ سربازان خود را بھ قدرتمندان خارجي مي
  .باید قدرتي غیر از خود دولت معایب كار دولت را آشكار سازد و امكانات پیشرفت را بررسي كند

پس از . در بایرویت اقامت گزید ١٨٠۴، و در )١٨٠١(ژان پول در سن سي و ھشت سالگي زن گرفت 
نا تألیف كرد كھ بھ صورت یكي از آثار تجاربي كامل، كتابي دربارة آموزش و پرورش تحت عنوان لوا

تعدادي داستان و مقالھ نوشت كھ بعضي از آنھا بھ توسط كارالیل بھ نحوي . كالسیك علم تربیت آزاد درآمد
برد باعث شد كھ مردم  اي كھ از ھجو واقعپردازانھ و احساس رمانتیك بھ كار مي آمیزه. شایستھ ترجمھ شد

اي ناتمام دربارة  درگذشت در حالي كھ مقالھ ١٨٢۵در سال . و شیلر بخوانند آثار او را بیشتر از آثار گوتھ
شھرت او بھ عنوان یكي از نویسندگان برجستة آلمان در اروپا تا نیمة . بقاي روح در دست تكمیل داشت

 قرن نوزدھم باقي ماند؛ پس از آنكھ شھرتش در آنجا روبھ زوال رفت، بھ امریكا رسید، و النگفلو یكي از
خواند؛ ولي تقریبًا ھر فرد  مشكل بتوان گفت كھ امروزه كسي، حتي در آلمان، آثار او را مي. مریدان او شد

دھد و عصر ناپلئون را   آلماني این ھجو معروف او را بھ یاد دارد كھ فلسفة آلمان را مورد انتقاد قرار مي
انگلیسیھا، زمین را بھ فرانسویھا، و  خداوند امپراطوري دریا را بھ«: كند بیش از این كتاب خالصھ مي

  ».امپراطوري ھوا رابھ آلمانیھا عطا فرموده است

كھ در  -)١٨٢٢-١٧٧۶(ارنست تئودور ویلھلم ھوفمان . دو قصھ پرداز دیگر خوانندگان بسیاري پیدا كردند
ز نادرترین یكي ا - تغییرداد» آمادئوس«بھ » ویلھلم«بھ سبب ارادت بھ موتسارت، نامش را از  ١٨١٣سال 

ساخت و آن را رھبري  كشید؛ آھنگ مي تصویر مي: افراد آلماني بود كھ در چند موضوع تبحر داشت
ھایي مرموز و  پرداخت؛ و قصھ ؛ بھ وكالت دادگستري مي)اوندینھ(كرد؛ اپرایي بر روي صحنھ آورد  مي

آدلبرت فون . شد) ١٨٨١(نوشت كھ الھامبخش ژاك اوفنباك در تھیة افسانھ ھاي ھوفمان  عاشقانھ مي
وي كھ در . اگر از لحاظ ادبیات یكتا نبود از لحاظ زندگي چنین صفتي را داشت) ١٨٣٨- ١٧٨١(شامیسو 
اي اشرافي بھ دنیا آمده بود از برابر انقالب گریخت؛ بیشتر ایام تحصیل خود را در آلمان گذرانید؛  خانواده

، چون از نداشتن میھن و تقسیم ١٨١٣در . كت جستدر یك ھنگ پروسي نامنویسي كرد، و در نبرد ینا شر
اي تحت عنوان ماجراي عجیب پتر  برد، بھ عنوان تمثیل، قصھ بخش رنج مي وفاداري خود در جنگ رھایي

بھ عنوان . شلمیلس نوشت، و آن سرگذشت عجیب مردي بوده است كھ سایة خود را بھ شیطان فروخت
ھمراه او ) ١٨١٨- ١٨١۵(توفون كوتسبو بھ دور جھان گیاھشناس مشھور و مسلمي، در سفر علمي او

. رفت، و تحقیقات خود را در كتابي، كھ روزگاري مشھور و تحت عنوان سفر بھ دور جھان بود، ذكر كرد
  باقي عمر را بھ عنوان متصدي باغ نباتات برلین 

وبرت شومان براي سرود؛ ھاینریش ھاینھ از اشعارش تمجید كرد، و ر اشعار رمانتیك نیز مي. گذرانید
  .مجموعة اشعار احساساتي او، تحت عنوان عشق زنان و زندگي، آھنگي ساخت

در آلمان، شاعران بسیاري وجود داشتند كھ بسیاري از آنان ھنوز مورد عالقة آلمانھا ھستند، ولي آنھا 
مین یا روزگار آوردند كھ انتقال آن كلمات را بھ زبان و سرز ھمراه كلمات خود موسیقي و احساسي را مي

شاعري قابل ترحم بود كھ ) ١٨۴٣- ١٧٧٠(در میان آنھا فریدریش ھولدرلین . سازد دیگر دشوار مي
پس از آنكھ جھت درس خواندن براي كشیش شدن بھ . اش براي سالمت عقلش زیاد بود حساسیت شاعرانھ

ان در مورد مسیحیت توبینگن فرستاده شد، دوستي و رابطھ ھیجان آوري با گئورگ ھگل، كھ در آن زم
خبر مربوط بھ انقالب كبیر فرانسھ آن جوان را بھ داشتن رؤیاھایي در . دچار تردید شده بود، پیدا كرد
، در ١٧٩٢را تصنیف كرد؛ و در » ستایش آزادي«آثار روسو را خواند و. مورد سعادت بشر برانگیخت

. دالت و اصالت را بھ چشم دیده استانگیز ع شد، چنین پنداشت كھ فجر شگفت اواخر قرني كھ سپري مي
براي فرانسویان كھ قھرمانان حقوق بشرند دعا «: ھنگامي كھ جنگ آغاز شد، وي بھ خواھر خود نوشت

  :ور شد، نومیدانھ بھ رؤیاي خود توسل جست وقتي كھ انقالب درخون غوطھ» .كن

امكانات . بینیم كھ غالبًا او را ميالبتھ نھ آن نوع فاسد و نوكرصفت و تنبلي  -عشق من متوجھ نوع بشر است
در زماني … . نژاد قرنھاي آینده را دوست دارم. عظیم وعالي را، حتي در میان قومي فاسد، دوست دارم
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این بذرھاي روشنفكري، این امیال و كوششھاي . رود كنیم كھ ھمھ چیز بھ طرف اصالح پیش مي زندگي مي
 -ھدف مقدس امیال و كوشش من ھمین است. ي خواھد دادثمري عال… پنھاني در راه تربیت نوع بشر، 

  .بذرھایي بیفشانم كھ در نسلي دیگر ثمر بدھد

ھاي یونان  مانند كیتس كھ معاصر او بود عاشق قھرمانان و االھھ. اي براي رؤیاھاي او بود گذشتھ نیز مایھ
. د انقالبي یوناني كردباستان شد، و شروع بھ نوشتن شعري حماسي تحت عنوان ھیپریون دربارة یك فر

را  وایمارسپس بھ ینا رفت؛ زیرنظر فیشتھ بھ تحصیل پرداخت؛ براي كانت احترام قائل شد؛ و خدایان 
شیلر شغلي براي او بھ عنوان معلم سرخانة . ھنگامي مالقات كرد كھ آنھا نیز بھ ھلنیسم روي آورده بودند

گوتھارد . اف. شغل مشابھ ولي پرسودتري در خانة جي ١٧٩۶در . فرزند شارلوتھ فون كالپ پیدا كرد
اي  دار شد، و این زن بھ اندازهدر آنجا عاشق ھمسر آن بانك. ماین بھ دست آورد - ام-بانكدار در فرانكفورت

بھ اشعارش عالقھ نشان داد، كھ بانكدار مزبور شاعر را از خدمت مرخص و او را مجبور بھ ترك شھر 
) ١٧٩٩(اي موجب اختالل حواس او شد؛ با وجود این، در این زمان  شیفتگي و تبعید تا اندازه. كرد

  اشعاري را

چندین سال از . رود كارھاي منظوم آلمان بھ شمار ميسرود كھ جزو شاھمرگ امپدوكلس تحت عنوان 
از شیلر خواست كھ او را براي . رفت شھري بھ شھري دیگر در تالش معاش و جستجوي موضوع مي

در ھنگامي كھ . دانشیاري ادبیات یوناني توصیھ كند، ولي شیلر او را براي كرسي استادي شایستھ ندانست
از این رو دست از . داد خبر رسید كھ مادام گوتھارد درگذشتھ است يھولدرلین در بوردو در منازل درس م

ناپذیري است  در آلمان، دوستانش دیدند كھ دیوانة عالج. كار خود برداشت و پیاده از فرانسھ بھ آلمان رفت
زنده ماند و حتي خودش اشعار خود را از مدتھا پیش  ١٨۴٣تا سال ). ١٨٠٢(و بھ مواظبتش پرداختند 

راینرماریا ریلكھ و شتفان . آن اشعار دوباره مورد توجھ مردم واقع شد ١٨٩٠در سال . كرده بودفراموش 
  .دارند گئورگھ از او تمجید كردند؛ و اكنون خبرگان مقام ادبي او را بعد از گوتھ و شیلر محسوب مي

فرزند ) ١٨١٣- ١٧٩١(كارل تئودور كورنر . گري كردند افراد بسیار دیگري در پھنة ادبیات جلوه
كریستیان گوتفرید كورنر كھ بھ شیلر كمكھاي بسیار كرده بود، با قلم و شمشیر وارد جنگ رھایي بخش 

 ١٨١٣اوت  ٢۶خود نیز در . علیھ ناپلئون شد، آلمانھا را برانگیخت تا سالح برگیرند و بھ جنگ بپردازند
سال عمر خود شاھد سھ  طي نود و یك) ١٨۶٠- ١٧۶٩(ارنست موریتس آرنت . در صحنة نبرد درگذشت

بھ ) ١٨٠٣(الطوایفي در پومران با نوشتن مقاالتي درباب تاریخ  با شرح واقعپردازانة ملوك. انقالب بود
چنان علیھ ناپلئون فریاد برآورد كھ مجبور شد از دست فاتح ) ١٨٠۶( روح زمانالغاي آن كمك كرد؛ و در 

پطرزبورگ فراخواند تا در برانگیختن روسھا جھت  ھ سنشتاین او را ب ١٨١٢در . ینا بھ سوئد پناھنده شود
كاران  ، در پروس، درصدد مقابلھ با ارتجاع محافظھ١٨١۵پس از . طرد مھاجمان فرانسوي كمك كند

. بھ نمایندگي مجلس ملي در فرانكفورت انتخاب شد ١٨۴٨در . برآمد، و مدت كوتاھي بھ زندان افتاد
یوزف . ش شد، وي قریحة شاعري خود را در راه تورع بھ كاربردھنگامي كھ آتش آن انقالب نیز خامو

درمرگ كودكم اي مانند  اي كاتولیك بود، اشعار غنایي ساده ، كھ نجیبزاده)١٨۵٧- ١٧٨٨(فون آیشندورف 
تواند آھنگ آن را حس كند و  در اینجا حتي یك فرد شكاك خارجي مي. سازد سرود كھ ھنوز مارا متأثر مي

  :ھیم باشد، و بھ آرزوي اورشك ببرددر احساسات آن س

  آید؛ از دور صداي زنگ ساعت مي

  چھ زود ظلمت محض فرارسید؛

  سوزد؛ چراغ با چھ نور كمي مي

  .بستر كوچك تو آماده است
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  فقط باد ھنوز در حركت است

  نالد؛ و در پیرامون خانھ مي

  ایم، تنھا در داخل نشستھ

  .دھیم و غالبًا بھ خارج گوش مي

   

  

  )آرشیو بتمان(اوگوست ویلھلم فون شلگل : ھامفري. اثر افحكاكي 

  اي گویي بھ آرامي كوشیده

  كھ در را بكوبي،

  اي گویي راه خود را گم كرده

  .اي و اكنون خستھ بازگشتھ

  !ما افراد سادة بدبخت و پریشانحال
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  سرگردانیم، آري، از وحشت

  -ایم تاریكي ھنوز بیچاره

  .اي یافتھتو مدتھاست كھ خانھ خود را 

IV -وجد رمانتیك  

درخشانترین نویسندگان اوج ترقي آلمان، كساني بودند كھ مردم زمان خود را بھ منظور رھایي غریزه از 
خرد، و احساس از ھوش، جواني از عصر، فرد از خانواده و دولت، با نواھا و فریادھاي خود بھ وحشت 

نیم، ولي زبان و قلم آنان، در زمان نسل خود، بھ صورت خوا اكنون ما بندرت آثار آنھا را مي. انداختند مي
ساختند، زیرا این عوامل بود  ھا و قیود اجتماعي خشك را طعمة حریق مي ھاي آتشیني بودند كھ فلسفھ زبانھ

  .كھ نفس را از لحاظ استفاده و عادت، تابو، دستورھا و قوانین در زندان افكنده بود

بود كھ ھر فرد بالغ و سرزنده از قیودي كھ پدران و مادران، منبع شورش عبارت از خشمي طبیعي 
برادران، خواھران، آموزگاران، واعظان، پلیسھا، استادان دستور زبان، اھل منطق، و معلمان اخالق بر او 

فیشتة فیلسوف در این زمان ثابت كرده بود كھ واقعیت اساسي براي ھریك . كرد كرد احساس مي تحمیل مي
یك از ما مفھومي نخواھد داشت  اگر چنین باشد، جھان براي ھیچ. از نفس فردي خودآگاه استاز ما عبارت 

تواند دربارة سنت، تحریم، قانون یا اعتقاد  گذارد؛ و ھریك از ما مي مگر در تأثیراتي كھ در ما بھ جاي مي
راني، بھ دستورھایي كھ از تواند، با نگ انسان مي! داوري كند و دلیل بخواھدكھ چرا باید از آنھا اطاعت كند

شود گردن نھد؛ ولي  طرف خداوند صادر و بھ وسیلة او یا مرد پرھیزگاري در كسوت الوھیت پشتیباني مي
آالمبر، ھلوسیوس، ھولباخ، المتري، خدا را بھ صورت قوانین غیر متعین جھان در /اكنون كھ دیدرو، د

  اند، چھ بر سر خدا آمده است؟ آورده

تقسیمات . نقالب كبیر فرانسھ نیز بھ عصر غرورآمیز و آزاد كنندة روشنگري افزوده شددر این ھنگام ا
كردند و مردم را بھ زور بھ اطاعت خود  اجتماعي از میان رفت؛ خداونداني كھ روزگاري قانون وضع مي

اظت داشتند در این زمان مشغول فرار بودند، و ھیچ سدي میان طبقات و ھیچ مترسك سنتي براي حف وامي
  قوانین بر جاي نگذاشتند، اینك ھر فرد آزاد بود 

آزادي در - قدر آزادي نداشتھ بود ھرگز در تاریخ تمدن، فرد این. مناصب بر روي استعدادھا و افراد باز شد
اگر چیزي جز ذوات . انتخاب شغل، عملیات اقتصادي و بازرگاني، ھمسر، مذھب، دولت، و قوانین اخالقي

ھاي افراد ممتاز براي ترساندن  اشد، كشور، ارتش، كلیسا و دانشگاه چیزي جز توطئھفردي وجود نداشتھ ب
و نظارت كردن، ساختن و ازبین بردن، حكومت كردن و مالیات گرفتن، سوق دادن افراد تلقین شده بھ 

ك تواند در تحت چنان قیودي بھ كمال برسد؛ و، با وجود این، ی بندرت نبوغي مي. كشتارگاه نخواھد بود
  ارزد؟ نبوغ بھ جمعي آموزگار، ژنرال، اسقف، پادشاه، یا صد فرد عادي نمي

كردند كھ  اما در مباحثة آزاد ھمگاني در میان افراد آزاد شده، اشخاص حساسي نیز بودند كھ احساس مي
ھاي مربوط  با افسانھ- عقل بود كھ بھ مذھب دیرین. عقل بھاي گزافي براي آزادي مطالبھ كرده است

حملھ  - ن، تشریفات پرطمطراق و آھنگھاي شورانگیز، تمثالھاي مریم شفاعتگر و مسیح نجاتبخش آنقدیسی
ھایي را بھ راه انداخت كھ بدون  اي وحشتناك از توده برده بود؛ عقل بود كھ بھ جاي این رؤیاي عالي، دستھ

ني كھ روزانھ در تماس پرداختند؛ و باز ھم عقل بودكھ بھ جاي تصویر مردان و زنا ھدف بھ ویرانگري مي
خود و از خود بیخود، بھ  ھاي انبوه زن و مردي را گذاشت كھ ھر روز، خودبھ با خداوند بودند منظرة توده

قوة تخیل نیز حقوقي دارد، ولو آنكھ بھ . كردند سوي مرگي دردناك، خواركننده، و تغییرناپذیر حركت مي
توانیم خود را ارواحي بدانیم كھ بر ماده  و بحق ميدرنگ  تصویب قیاسھاي صوري نرسیده باشد؛ و ما بي
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احساس نیز حقوق خود را دارد و . كند مستولي است، نھ اینكھ ماشینھایي كھ عملیات روح را اداره مي
تر از آنچھ كھ  سرگردان و حیران شاید عاقالنھ[ روسو] ژاك -كند؛ ژان بیشتر از ھوش غوررسي مي

  .پنداشت احساس كرده باشد مي فرنھشیطان باھوش 

مردم آلمان، كھ روسو و ولتر را شناختھ و آثار آنھا را خوانده بودند، روسو را برگزیدند؛ امیل و ھلوئیز را 
. دادند ترجیح مي[ از آثار ولتر] اندید خوانده و آنھا را درك و جذب كرده بودند، وبر دیكسیونر فلسفي و ك

كالریسا ھارلو، تریسترم . دانستند شكسپیر رمانتیك را، بھ پیروزي از لسینگ باالتر از راسین كالسیك مي
ة )" FACE="Arial )Arabicداشتند تا اصحاب دایر  اثر مكفرسن را بیشتر دوست مي» اوشن«شندي و 

ھمچنین از رعایت قواعدي كھ بوالو بھ عنوان قوانین سبك كالسیك المعارف و زنان سالندار فرانسھ را؛  
  .و اینھا با شور و ھیجان و رسیدن بھ شرق و بینھایت سازگاري نداشت. زدند عرضھ داشتھ بود سرباز مي

آمد؛ ولي بھ حقیقت علمي كھ چھرة  اگر حقیقتي بھ دست مي –گذاشت  رمانتیسم آلمان بھ حقیقت احترام مي
ھا محلي مناسب و دلپذیر باقي  براي اساطیر و افسانھ. كرد ساخت ابراز بدگماني مي یره ميزندگي را ت

  ماند، ھمان  مي

، و برادران )١٨٠۶- ١٨٠۵(ھا  آنھا را در بوق سحري بچھ) ١٨٣١-١٧٨١(و آخیم فون آرنیم ) ١٨۴٢
آوري گرد) ١٨١٢(ھا  ھاي بچھ در قصھ) ١٨۵٩- ١٧٨۶، و ویلھلم، ١٨۶٣- ١٧٨۵یاكوب، (گریم 

این انعكاسات اجتماعي و فردي كودكي، قسمتي از روح آلمانیھاي اصیل، و شاید قسمتي از نفس . كردند مي
  . ناخودآگاه آنھا، بود

رفت و بھ آیین كاتولیك قرون وسطایي   ھرگاه منشأ آن میراث قوة تخیل از انقالب كبیر فرانسھ فراتر مي
چون و چرا و صنعتگران خوش  ي جامع كھن و ایمان بيگویي آن را تا كلیساھا رسید، روحیة قصھ مي

گویي آن را تا دعاھا و سرودھا و  كرد؛ ھمچنین روحیة قصھ مشربي كھ آنھا را برافراشتھ بودند دنبال مي
كردند و فرد خستھ را بھ طرزي  ھاي نمایشي كھ خدا را ھر روز وارد زندگي بشر مي زنگھا و دستھ

رسانید؛ بھ قدیساني كھ زندگي آنھا تقویم مسیحي را بھ صورت  ساختند مي آرامبخش با دیگران محشور مي
كشانید؛ و، باالخره، بھ مریم عذرا، كھ عصمت عاقالنة دوشیزگان و  آورد مي قصة حماسي مقدسي در مي

ر البتھ ھمة اینھا بھ منزلة تصاوی. پیوست كرد مي فداكاري بانوان را در راه خانواده، ملت، و نژاد تقدیس مي
مبھم و پرشور از اعتقادات و وحشتھاي قرون وسطایي، از بدعت گذاردن مذھبي، و افراد و ارواح 

سرگردان بود؛ و بسیاري از رمانتیكھاي آلمان را بھ اوج ھیجان خود رسانید، و بعضي از آنھا را بھ آخرین 
  .ددرجة فرسودگي و توبھ و بھ پاي محراب و بھ داخل آغوش گرم كلیساي مادر كشانی

V -صداھاي احساسات  

سبك رمانتیك آلمان تقریبًا در كلیة سیماھاي زندگي ملت اثر گذاشت؛ در موسیقي بھ وسیلھ بتھوون، وبر، و 
نویسي بھ وسیلة ھوفمان وتیك؛ در فلسفھ بھ وسیلة فیشتھ و شلینگ؛ در مذھب بھ  فلیكس مندلسون؛ در رمان

پنج . مذھب دادند، مانند فردریش شلگل و دوروتئا مندلسونوسیلة شالیر ماخر و صدھا تن دیگر كھ تغییر 
مرد بخصوص این نھضت را در آلمان رھبري كردند؛ و نیز باید از زنان رمانتیكي یاد آریم كھ آنھا را در 
  .عشق آزاد یا غیر آزاد بھ دام افكندند، یا در مصاحبتي فرھنگي، از غرب بھ شرق آلمان با آنھا سھیم بودند

وي . كند بھ پرتو ضعیفي تجلي مي) ١٧٩٨-١٧٧٣(این نھضت، ویلھلم ھاینریش واكنرودر  در سرچشمھ
مردي بود نازك طبع و محجوب، ناراحت از حقیقت تعقل كھ بھ مذھب سخت پایبند بود، و با ھنر خود را 

. دید در قدرت تصور مفھوم ذھني و عمل ھنرمند، نیروي آفرینشي تقریبًا خداگونھ مي. دانست خوشبخت مي
. داشت آمیزي دربارة لئوناردو، رافائل، میكالنژ، و دورر ابراز مي مذھب خود را بھ صورت مقاالت احترام

در دانشگاھھاي گوتینگن و ارالنگن، مورد حمایت لودویگ تیك قرار گرفت؛ این ھمشاگردي پرشور 
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پس از این . ستش پیدا كردھاي دو عنوان شاد تراوشھاي قلبي ھنردوستانة یك برادر عیسوي را براي نوشتھ
  نامگذاري،

لسینگ و كالسیسیسم ) خردگرایي(واكنرودر مذھب راسیونالیسم . بھ دست آورد ١٧٩٧ناشري در 
كرد كھ نفوذناپذیري روح بورژوایي آلمانھا را در برابر شور و وجد  وینكلمان را بھ ھمان اندازه مسخره مي

ت قرون وسطایي میان ھنرمند و كارگر را تحت نام خواست كھ اخو ھنري؛ و از مردم روزگار خود مي
بیماري حصبھ بھ زندگي واكنرودر در سن بیست و چھار . مشتركشان یعني صنعتگر دوباره تشكیل دھند

  .سالگي خاتمھ داد

طي ھشتاد سال عمر خود در بازي خطرناك احساس علیھ عقل، و تصور ) ١٨۵٣-١٧٧٣(دوستش تیك 
ھاي زمان الیزابت و ھنر دورة قرون  اتفاق واكنرودر بھ بررسي نمایشنامھ بھ. علیھ واقعیت، شركت جست

برخالف واكنرودر، داراي حس بذلھ گویي و .و از سقوط باستیل اظھار خشنودي كرد: وسطي پرداخت
ھا، اسقفھا  كرد كھ زندگاني بازي خدایان است با شاھان و ملكھ نویسي بود، و احساس مي استعداد نمایشنامھ

پس از بازگشت از دانشگاه بھ زادگاه خود . ارزش ھاي بي واران، قصرھا و كلیساھاي جامع، و مھرهو شھس
. رماني در سھ مجلد، تحت عنوان سرگذشت آقاي ویلیام لوول انتشار داد ١٧٩۶- ١٧٩۵برلین، طي سالھاي 

گیز، سرگشتگیھاي ان نگاري ریچارد سن است، و در آن با شرح جزئیات شھوت سبك این اثر مانند سبك نامھ
كند كھ اصول اخالقي مسیحي را با االھیات مسیحي خالي از محتوا  جنسي و عقالني جواني را بیان مي

گیرد كھ نفس تنھا واقعیتي است كھ بھ طور مستقیم بر ما  كرده بود، و از معرفت شناسي فیشتھ نتیجھ مي
  :شود و باید حاكم براخالق و متخصص قوانین باشد معلوم مي

اندیشم؛ تقوا وجود دارد زیرا دربارة آن فكر  ة چیزھا فقط از آن لحاظ وجود دارد كھ درباره آنھا ميھم
شعر و ھنر، حتي مذھب، ھمان شھوت است در . در حقیقت، شھوت راز بزرگ وجود ماست… . كنم مي

برابر آنھا بھ زانو سازان، صنایع بدیھي شاعران، نقاشیھایي كھ حتي پارسایي در  آثار مجسمھ. اي مبدل جامھ
  …. آید چیزي نیست جز مقدماتي براي لذات جسماني در مي

این افراد كور . گویند متأسفم بھ حال احمقاني كھ ھمیشھ دربارة انحراف احساسات ما سخنان بیھوده مي
را  نھ، من خود… . تواند قلب بشر را ارضا كند دارند كھ مواھبش نمي قربانیھایي بھ خدایي عاجز تقدیم مي
آورند، و در وجود  ام كھ ھمة طبیعت زنده دربرابرش سر تسلیم فرود مي وقف خدمت خداي بزرگتري كرده

تنھا در آغوش لویزا است … . خود ھر احساسي را كھ وجد، عشق و ھرچیز دیگري است جمع كرده است
مھ آلود بھ نظرم  اي دوردست، تاریك، و ام؛ خاطرة آملیا اكنون در فاصلھ كھ من معني عشق را فھمیده

  .آید مي

، نمایش قبلي پرماجراي قرن بدون اخالقي را )١٨٨٠(ھشتاد و پنج سال قبل از برادران كارامازوف 
اما لوول در پایان » .اگر خدایي وجود نداشتھ باشد، ھمھ چیز مجاز است«: آمد بینیم كھ بعد از آن مي مي

در مورد او این » .ب عاقبت مؤمني دیندار خواھد شدپرواترین فرد المذھ بي«: گردد عمر بھ مذھب باز مي
  .تحول درست بموقع صورت گرفت، چھ لوول مدت كوتاھي پس از این اعتراف در دوئل كشتھ شد

قصة كوتاھي  ١٧٩٧در . گوئي جواني بود كھ پیش از رسیدن بھ سن عقالیي آزاد شده بود این كتاب گزافھ
بھ دعوت آنھا بھ ینا رفت كھ . موجب تمجید برادران شلگل شدكھ » اكھرت موطالیي«منتشر ساخت بھ نام 

دوستي در  براي زیستن عازم ملك ١٨٠١اما تیك در . در این زمان بھ صورت كانون رمانتیكھا درآمده بود
ھاي عصر الیزابت كند؛ سپس، با  او در شد تا مدتي خود را وقف ترجمة نمایشنامھ- در-آن-كنار فرانكفورت
بعد از لسینگ، مدت . تقادي عالي، بھ چاپ آثار معاصرانش نووالیس و كالیست پرداختاظھارنظرھاي ان

شغل بي اھمیتي در تئاتر درسدن داشت، كھ عبارت بود از نقد آثار نمایشي و ) ١٨۴٢- ١٨٢۵(ھفده سال 
 مقاالت بي پردة او موجب خصومت بعضیھا شد؛ ولي، در عین حال، شھرتي ملي براي او. ادارة آن تئاتر

فردریك ویلھلم  ١٨۴٢در . كسب كرد كھ در زمینة نقد ادبي فقط پس از گوتھ و اوگوست فون شلگل بود
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كھ پس از ماجراي (تیك . او را بھ برلین دعوت كرد) كھ ھرگز دربارة لوول سخني نشنیده بود(چھارم 
  .پایتخت پروس گذرانید پذیرفت، و باقي عمر خود را بھ منزلة یك ركن ادبي در) لوول مدتھا زنده مانده بود

در مورد ادبیات، . آنقدر عمر نكرد كھ طي آن از عقاید جواني خود دست بردارد) ١٨٠١-١٧٧٢(نووالیس 
پدرش كھ تصدي معادن نمك را در ساكس بھ عھده : امتیازش آن بود كھ از تباري اشرافي بھ دنیا آمده بود

نام واقعي شاعر فرایھرگئورگ . پروس بودداشت، عم شاھزاده كارل فون ھاردنبرگ، از وزیران 
برد، و این اسم نام  را بھ عنوان نام مستعار بھ كار مي» نووالیس«فریدریش فیلیپ فون ھاردنبرگ بود؛ وي 

نووالیس ابتدا . اش بھ جامعة متورعین ھرنھوت تعلق داشت خانواده. واقعي نیاكانش در قرن سیزدھم بود
بود؛ ولي، در پایان، آشتي كاتولیكھا و پروتستانھا را بھ منزلة قدمي بھ سوي طرفدار تمایل مذھبي شدید آنھا 

در نوزدھسالگي وارد دانشگاه ینا شد؛ روابط دوستانة گرمي باتیك، شیلر، و . دانست وحدت اروپا مي
ھاي  فریدریش فون شلگل پیدا كرد؛ و احتماال در بعضي از جلسات درس فیشتھ، كھ بھ صورت جرقھ

  .ي از ینا تا وایمار گسترش داشت، شركت جستا پراكنده

در . پس از یك سال در دانشگاه ویتنبرگ، بھ دنبال پدر در آرنشتات در تورینگن وارد كار تجارت شد
زیبایي اندام و اخالق این دختر بھ . گرونینگن كھ در آن حوالي بود با سوفي فون كوھن آشنایي یافت

با سوفي رسمًا  ١٧٩۵در . كھ از پدر و مادرش او را خواستگاري كرد اي وي را تحت تأثیر قرار داد اندازه
. كمي بعد بھ یك بیماري غیر قابل عالج كبدي مبتالشد. نامزدشد، گرچھ آن دختر چھارده سال بیش نداشت

نووالیس ھرگز از این مرگ . درگذشت ١٧٩٧دو عمل جراحي او را ضعیفتر ساخت، بھ طوري كھ در 
انگیزي از  خاطرات غم) ١٨٠٠(شھورترین اشعار او كھ شش سرود ستایش شب است م. عشق بھبود نیافت

. فون شارپانتیھ نامزد شد، ولي این نامزدي نیز بھ ازدواج نینجامید) ژولي(با یولي  ١٧٩٨در . سوفي بود
  بیماري سل و اندوه، 

  .كھ بیست و نھ سال نداشت

عنوان ھاینریش فون اولتر دینگن كھ اشتیاق تحت ) ١٨٠٠- ١٧٩٨(نووالیس از خود اثري برجاي نھاد 
روزگاري ویلھلم مایستر اثر گوتھ را بھ عنوان یك شرح . داد شدید او را براي آرامش مذھبي نشان مي

گفت تطبیق مبتذلي  دانست، ولي در این ھنگام آن را محكوم كرده مي واقعبینانھ ولي مفید در تكامل خرد مي
قھرمان داستان خود او بھ صورت . توان كمال مطلوب بھ شمار آورد مياست با امور دنیوي، و آن را ن

است مصمم بھ تعقیب یك گل آبي  گلھديشود؛  شخصیتي تاریخي یعني سازندة واقعي نیبلونگنلید معرفي مي
مشتاق دیدن گل آبي «: گوید ھاینریش مي. باشد اي بھ فھم نامحدود مي بھ روزنھ رنگ، كھ نماد تبدیل مرگ

اي كھ   در اینجا، و در رسالھ» .توانم بھ چیزي غیر از آن بیندیشم ھمیشھ در فكر من است، و نمي. رنگم
را داشت، نووالیس قرون وسطي را كمال مطلوب » مسیحیت در اروپا«روزگاري مشھور بود، و عنوان 

و گفت كھ قرون مزبور آرزوي مكرر اروپا را، كھ عبارت ) حتي از دستگاه تفتیش عقاید دفاع كرد(دانست 
تر و  وي معتقد بود كھ براي كلیسا عاقالنھ. از وحدت سیاسي تحت یك ایمان مذھبي بود، عملي كرده است

ند؛ از این جنبھ، عصر گرا و فلسفة دنیوي مقاومت ك تر این است كھ در برابر پیشرفت علم ماده درست
شد، ھمة  نووالیس ھرچھ بھ آخر عمر نزدیكتر مي. انگیزي در راه روح اروپاییان بود روشنگري مانع غم

اي بودكھ در آن ھیچ بیماري و غمي وجود  كرد و بھ فكر دنیاي آینده مقاصد و لذایذ دنیوي را طرد مي
  .نخواھد داشت، و در آن عشق ھرگز بھ پایان نخواھد رسید

VI -برادران شلگل  

دو برادر جالب توجھ ) ١٨٢٩-١٧٧٢(و فریدریش فون شلگل ) ١٨۴۵- ١٧۶٧(آوگوست ویلھلم فون شلگل 
از لحاظ اخالق و عشق متفاوت، و از لحاظ تحصیل وعقیده متضاد بودند، ولي در مورد زبان : بودند

ر خانوادة كشیشي بھ دنیا آمدند در سن آنھا كھ در ھانوور د. اللغھ با یكدیگر متحد شدند سانسكریت و علم فقھ
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آوگوست ویلھلم در گوتینگن، براثر . بلوغ متألھ، و در بیست سالگي رافضي و بدعتگذار در دین شدند
سخنرانیھا و شخصیت كریستیان ھاینھ، مترجم آثار ویرژیل،مجذوب بررسي در تحریف كلمات، و 

شكسپیر و مؤلف اشعار لئونوره، شیفتة معلومات  ھمچنین، بھ وسیلة كارھاي گوتفریدبورگر، مترجم آثار
وي تحصیالت . ھمان دانشگاه فریدریش فون شلگل را پنج سال بعد از برادرش پذیرفت. عصر الیزابت شد

خود را با حقوق آغاز كرد و بھ طرف ادبیات و ھنر و فلسفھ گرایش یافت، و بسرعت بھ مرحلة پختگي 
  ود پیوست و با او در تشكیل ، در ینا، بھ برادر خ١٧٩۶در . رسید

نووالیس و شالیر ماخر . سخنگو و راھنماي نھضت رمانتیك در آلمان بود، شركت جست) ١٨٠٠-١٧٩٨(
ھاي خود را بر آن افزودند؛ و آن  كردند؛ تیك نیز آمد، و فیشتھ و شلینگ فلسفھ نیز بھ این مجلھ كمك مي

  .ظ ماجراھاي عاشقانھ آزاد بودند تكمیل كردندمحفل پرشور را بعضي از زنان با استعداد كھ از لحا

فریدریش فون شلگل راھنماي فرھنگي آن جمع بود، الاقل فقط از این لحاظ كھ در اتخاذ و طرد عقاید از 
رماني تحت عنوان لوسینده انتشار داد كھ بھ صورت پرچم  ١٧٩٩در . كرد  دیگران تندتر حركت مي

مانند دفاع (آن اثر از لحاظ تئوري . و تابلوھاي مزاحم آغاز كردسرخي درآمد و حملھ را بھ عقاید كھن 
اعتنایي شاعر در كسب ثروت تا    مثال، بي. استمدادي بود از شعر بھ عنوان ترجمان و ھادي زندگي) شلي

این كوشش مداوم و تنازع بدون استراحت و آرامش براي چیست؟ صنعت و «چھ حدعاقالنھ است؟ 
دارد، و  را نیز اعالم مي» انجیل آسماني شادي و عشق«قھرمان داستان » .دسودجویي دو فرشتة مرگن

ھنگامي كھ فریدریش درصدد مالقات با برادرش، . مقصودش لذت بردن از عشق بدون قیود ازدواج است
، مقامات ھانوور این دستور آمیختھ بھ نگراني را براي )١٨٠٠(كھ در آن زمان در گوتینگن بود برآمد 

ھرگاه برادر پروفسور، بھ نام فریدریش شلگل، كھ بھ سبب تمایالت ضد اخالقي «: گاه فرستادندرئیس دانش
ھایش شھرت دارد، بھ آنجا بیاید و بخواھد براي مدتي، ولو بسیار كوتاه اقامت كند، نباید بھ او اجازه  نوشتھ

  ».داد؛ لطفًا بھ او ابالغ كنید كھ باید شھر را ترك گوید

بھ دنیا آمده بود  ١٧۶٣وي كھ در . یز شلگل در لوسینده بود كارولین میخایلیس نام داشتانگ زني كھ الھام
؛ زندگیش با او تلخ بود، و بر اثر مرگش رھایي یافت، و تا چند )١٧٨۴(با یك استاد دانشگاه ازدواج كرد

گوست آو. اي كھ بھ سبب ھوش و زیباییش مشھور بود زندگي مرفھ و خوشي داشت سال بھ صورت بیوه
ولي كارولین، بھ بھانة آنكھ . فون شلگل ضمن تحصیل در گوتینگن عاشق او شد و بھ او پیشنھاد ازدواج داد

ھنگامي كھ شلگل براي تدریس بھ آمستردام . شلگل چھار سال از او جوانتر است این پیشنھاد را نپذیرفت
باردار شد؛ در ماینتس بھ یك گروه  ، كارولین وارد یك سلسلھ ماجراھا شد كھ در یكي از آنھا)١٧٩١(رفت 

سپس بھ الیپزیگ رفت تا بار عزیز خود . انقالبي پیوست؛ دستگیر شد؛ ولي پدر و مادرش او رارھا ساختند
در آنجا باردیگر آوگوست فون شلگل ظاھر شد؛ دوباره بھ او پیشنھاد ازدواج داد؛ او . را بر زمین بگذارد
  .ھ فرزندي پذیرفت؛ و با او بھ ینا رفت؛ كودكش را ب)١٧٩۶(را بھ زني گرفت 

. اش او را بھ صورت میزبان محبوب آزادیخواھان درآورد در آنجا تربیت، شادابي، و مكالمات ھوشمندانھ
گوتھ و ھردر از وایمار . دانست كھ مالقات كرده بود ویلھلم فون ھومبولت او را زرنگترین زني مي

فریدریش فون شلگل كھ در آن زمان با برادرش . حبت او لذت ببرندآمدند تا سرمیز او بنشینند و از مصا مي
  زیست بھ نوبة خود عاشق او شد، و او را بھ صورت  مي

در ). ١٨٠١(این ضمن آوگوست كھ آتش عشقش رو بھ سردي گذاشتھ بود، براي سخنراني بھ برلین رفت
با عشق جدید خویش شوھر خود را آنجا با سوفي برنھاردي روابط نزدیك پیدا كرد، و سوفي براي زیستن 

آوگوست، پس از بازگشت بھ ینا، مشاھده كرد كھ كارولین شیفتة شلینگ شده است، و بنابراین . ترك گفت
و با او تا زمان ) ١٨٠۴(كارولین با شلینگ ازدواج كرد . دوستانھ حاضر شد كھ آن زن را طالق گوید

ن گرفت، طي سالھا از تحت نفوذ فكري او رھا شلینگ گرچھ دوباره ز. زندگي كرد) ١٨٠٩(مرگ خود 
اگر نسبت و رابطة او با من ھمان نبود كھ آن را داشت، باز در مرگ آن انسان سوگواري «: گفت نشد، مي
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اي بود كھ با نیروي  خوردم كھ آن نمونة كامل ھوشمندي دیگر وجود ندارد؛ زن نادره  كردم و تأسف مي مي
  » .یار لطیف و زنانھ و محبت آمیز داشتمردي و ھوش تیز خود، قلبي بس

وي . ، با نام دوشیزگي برندل مندلسون، بھ ھمان اندازه برجستھ بود)١٨٣٩-١٧۶٣(دوروتئا فون شلگل 
با سیمون فایت بانكدار ازدواج كرد و كودكي براي او  ١٧٨٣براي خشنود ساختن پدر نامدار خویش در 
برندل چون پول فراواني داشت، عالقھ بھ . عد نقاش مشھوري شدزایید كھ فیلیپ فایت نام گرفت و در نسل ب

رفت؛ و بھ صورت  اي بھ شمار مي آن را از دست داد؛ وارد ماجراي فلسفھ شد كھ ھنوز مبحث تثبیت نشده
در آنجا فریدریش فون شلگل با او . یك ستارة تابناك فرھنگي در سالن راشل فارنھاگن در برلین درآمد

رنگ عاشق او شد؛ و آن زن كھ شیفتة عقاید او بود، او را كانون و منبع این عقاید، و د برخورد كرد؛ بي
در آن زمان بیست و پنج سالھ بود و او زني سي و دوسالھ؛ ولي آن نویسنده كھ درچند . غرقھ در آن دید

برندل چندان زیبا نبود، . و بیش از آن شد سالھموضوع مھارت داشت شیفتة افسونھاي بسیار این زن سي 
توانست در تجسسات فلسفي و  كرد؛ مي شد درك مي ولي فكر شلگل را بھ طرزي كھ موجب تقویت او مي

اقشات معمولي رغم من زبانشناسي او را ھمراھي كند؛ و فداكاري و اخالصي نسبت بھ او نشان دھد كھ، علي
كرد كھ او را از دست داده است، وي را  شوھرش چون احساس مي. خانوادگي، تا زمان مرگش باقي ماند

ثبت نشد با شلگل [ ازدواج] ، و برندل با رضایت خاطر ضمن وصلتي كھ در دفتر )١٧٩٨(طالق داد 
تئا را برخود نھاد، و در ھمراه او بھ پاریس رفت، غسل تعمید یافت، دوباره نام دورو ١٨٠٢زیست، در 

  .ھمسر قانوني فریدریش شد ١٨٠۴

ھاي جالبي از آثار  برادر فردریش بھ نام آوگوست تا آن زمان مشھورترین سخنور اروپا بود، و ترجمھ
ھا بھ حدي عالي و ممتاز بود كھ آن نویسندة بزرگ عصر الیزابت  شكسپیر بھ عمل آورده بود؛ این ترجمھ

مؤسس مكتب رمانتیك «آوگوست را اگرچھ . بوبیتي را یافت كھ در انگلستان داشتدر آلمان ھم ھمان مح
: دانستھ بودند، بسیاري از خصوصیات ذھن، فكر، و اخالق دورة كالسیك را داشت، از جملھ» در آلمان

  نظم، وضوح، تناسب، اعتدال، و پیشرفتي دائمي بھ 

كھ در شھرھا و سالھاي مختلف » بیات دراميدربارة اد«سخنرانیھاي او تحت عنوان . سوي ھدفي معین
ایراد شد داراي ھمان صفات و خصوصیات مذكور در باال است؛ و آنچھ دربارة شكسپیر گفتھ پر از 

 ١٨١٧ویلیام ھزلیت در . كند گاھي نیز از آن شاعر محبوب دلیرانھ انتقاد مي - تفسیرات روشنگر است
… . دھد  ھا را كھ تاكنون داده شده است بھ دست مي مایشنامھبھترین شرح ن«نوشت كھ این سخنرانیھا  چنین 

كھ منتقدي خارجي براي ایماني كھ ما انگلیسیھا بھ … كنیم  بھ دخالت مختصري حسادت اعتراف مي
  ».كند شكسپیر داریم دالیلي عرضھ مي

كھ ) ١٨٠۴( مادام دوستال، كھ در آلمان در جستجوي موادي براي كتاب خود بود، آوگوست را ترغیب كرد
المعارف مرجع  فرانك در سال ھمراه او بھ عنوان معلم فرزندانش و بھ عنوان دایر ة  ١٢٠٠٠در مقابل 

بعدھا با او در ایتالیا و فرانسھ و اتریش ھم بھ مسافرت پرداخت و سپس بھ . براي خود او بھ كوپھ برود
اولیاي سویس، بھ اطاعت از ناپلئون، بھ  در این زمان بود كھ. با این زن زندگي كرد ١٨١١كوپھ رفت و تا 

شلگل بھ وین رفت و با تعجب مشاھده كرد كھ برادرش در . او دستور دادند كھ خاك سویس را ترك گوید
  .آنجا دربارة قرون وسطي بھ عنوان عصر طالیي ایمان و وحدت اروپا مشغول سخنراني است

سالھا پیش . بھ آیین كاتولیك درآمده بودند ١٨٠٨در  وین پایتخت كاتولیك آلمان بود، و فریدریش و دوروتئا
كند كھ تصمیم دارم،  و آھنگھاي كاتولیك چنان در من تأثیر مي[ قدیسین] این تصاویر «: دوروتئا گفتھ بود

فریدریش فون شلگل تبدیل مذھب خود را نوعي رجحان » .اگر عیسوي شوم، بھ آیین كاتولیك بگروم
كھ آن قدر پذیراي تصور و احساس و زیبایي  –بسیاري جھات، آیین كاتولیك دانست؛ و از  ھنرمندانھ مي

كھ در برابر ) خردگرایان(راسیونالیستھا . آمد متفق طبیعي احساسات رمانتیك و مكمل آن بھ نظر مي -بود
اسرار و شعایر عاجز مانده و معماي مرگ و حیات آنان را درمانده كرده بود، از تعقل و استدالل اظھار 

اي  خرد كھ در ناامني نفس تنھا مانده بود بھ كلیسا بھ عنوان پناھگاه براي جامعھ و خانھ. كردند خستگي مي
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از این رو فریدریش فون شلگل جوان كھ زرنگترین استداللیان، پرشورترین . آرامبخش باز گشت
كرد و بھ اروپاي پرواترین عصیانگران بود، بھ ولتر ولوتر و كالون پشت  طرفداران اصالت فرد و بي

ھاي الھامبخش بھ علم پریشان كننده اظھار  از تبدیل افسانھ. قرون وسطي و كلیساي نیرومند آن روي آورد
شدیدترین نیاز و نقص ھمة ھنرھاي جدید این حقیقت است كھ ھنرمندان از «تأسف كرد و اعالم داشت كھ 

  ».مند نیستند اسطوره بھره

ھاي ھند باستان بھ  امي قائل بود و با تحقیقاتي كھ در ادبیات و افسانھوي اصوال براي علم اساطیر احتر
اي  درپاریس آغاز گشت، منتھي بھ رسالھ ١٨٠٢این تحقیقات، كھ در . عمل آورد، این احترام افزایش یافت

عالمانھ و ابتكاري تحت عنوان دربارة زبان و حكمت ھندوھا شد كھ در برقراري فیلولوژي تطبیقي 
  احتماال . ھند و اروپایي سھمي بسزا داشتزبانھاي 

آوگوست كھ ھمكاري خود را با كریستیان ھاینھ در مورد زبانشناسي بھ یاد ). ١٨١١(مورد بحث قرار داد 
داشت، عالقة خود را در آن زمینھ بازیافت؛ و شركت آن دو برادر در مطالعات مربوط بھ سانسكریت 

  .آنھا بوداستوارترین و پایدارترین نتیجة زندگي 

در دولت اتریش بھ عنوان منشي بھ . فریدریش مقام مھمي در حیات فرھنگي و سیاسي وین كسب كرده بود
كار پرداختھ، و در اعالمیة ضدناپلئوني كھ توسط مھیندوك كارل لودویگ، بھ عنوان بخشي از مبارزة سال 

اي جالبي دربارة تاریخ و سخنرانیھ ١٨١٢و  ١٨١٠در سالھاي . انتشار یافت شركت جستھ بود ١٨٠٩
ادبیات اروپا در وین ایراد كرد؛ در این سخنرانیھا نظریھ ھاي خود را در مورد نقد و استادي ادبي بیان 

ناشر روزنامة دست راستي و  ١٨٢٠در . داشت و تجزیھ و تحلیلي عالي از مكتب رمانتیسم بھ دست داد
كھ وي از آنھا طي اقامت خود در ینا با حرارت دفاع  كاتولیك كنكوردیا شد؛ در این روزنامھ، طرد عقایدي

آخرین سخنرانیھاي خود را در درسدن  ١٨٢٨در سال . كرده بود منجر بھ جدایي دایمي او از برادرش شد
دوروتئا خاطرة او را گرامي داشت، و با پندار و رفتار خود تا . ایراد كرد، و سال بعد در آنجا درگذشت

  .و پیروي كرداز ا) ١٨٣٩(پایان عمر 

بھ مادام دوستال پیوست، و او را از طریق اتریش و  ١٨١٢در مھ . آوگوست بیش از ھر دو عمر كرد
در آنجا، از طریق نفوذ مادام، بھ منشیگري . روسیھ تا سن پطرزبورگ ھدایت كرد و با او تا استكھلم رفت

دولت سوئد بھ . ون ھمراھي كردعلیھ ناپلئ ١٨١٣برنادوت ولیعھد سوئد منصوب شد، و او را در مصاف 
دوباره بھ مادام دوستال در كوپھ پیوست، و تا  ١٨١۴در . مناسبت خدماتش او را در زمرة اشراف درآورد

سپس، چون وفاداري قابل توجھ او بھ مادام دوستال بھ انجام رسید، مقام استادي . پایان حیات مادام با او ماند
نگاه مطالعات خود را در زبان سانسكریت از سرگرفت؛ یك چاپخانة آ). ١٨١٨(را در دانشگاه بن پذیرفت 

و رامایانا را تنظیم و منتشر كرد، و طي ده سال در مورد  گیتا-بھاگاوادسانسكریت بھ وجود آورد؛ متن 
اي از  در سن ھفتادو ھشت سالگي درگذشت و از خود گنجینھ ١٨۴۵وي در . ج بردكتابخانة ادبیات ھندو رن

ھمچنین در سخنرانیھاي خود . آثار شكسپیر بر جاي نھاد كھ با زحمت بسیار بھ آلماني ترجمھ شده بود
محصول خاطرات و عقاید خودش را براي كولریج بھ جاي گذاشت كھ وي از آنھا ضمن بررسي فلسفة 

  .زندگي پرثمري داشت. ده كردآلمان استفا

   فصل سي و دوم

  

  فلسفة آلماني

١٨١- ١٧٨٩۵  
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اخالقي، و  در مورد بي» ایدئال«ما بھ فلسفة ایدئالیستي كانت و جانشینانش، بر اثر تعبیر متقدم مرسوم كلمة 
ادراك اندیشیم و بندرت دربارة خود فرایند  بر اثر عادت ما، در عصر علم و صنعت كھ دربارة اشیاء مي

نظرھاي مخالفي در فلسفة یوناني با یكدیگر بھ رقابت پرداختھ بودند كھ ضمن . كنیم، مسدود است فكري مي
در فلسفة جدید، فرانسیس . شمرد، و افالطون مثل را آن ذیمقراطیس ذرات را نقطة شروع كار خود مي

ابز ھمھ چیز را از ماده دانست، و بیكن بر علم جھان مھر تأیید نھاد؛ دكارت با نفس فكر بھ كار پرداخت؛ ھ
شد كھ وظیفة اصلي فلسفھ  كانت بھ فلسفة آلمان مشخصھ آن را داد؛ وي چنین متذكر مي. باركلي از ذھن

وي واقعیت اشیاء خارجي را . یابیم بررسي فرایندي است كھ بدان وسیلھ بھ مفاھیم و تصورات دست مي
طور عیني چھ  ز نخواھیم دانست كھ اشیاء مزبور بھورزید در اینكھ ھرگ قبول داشت، ولي اصرار مي

شناسیم كھ براثر اعضا و فرایندھاي ادراك ما تغییر یافتھ  چیزھایي است، زیرا آنھا را فقط بھ این ترتیب مي
اي است كھ ھیچ چیز جز تصور  از این رو ایدئالیسم فلسفي نظریھ. وبھ صورت تصورات ما در آمده است

  .استو بنابراین ماده شكلي از ذھن  براي ما شناختھ نیست،

I  -١٨١۴-١٧۶٢: فیشتھ  

  طرفدار اصالحات اساسي-١

افتد، ولي بررسي روحي كھ از طریق  این كتابھا بر اثر وفور رسوم، عقاید، و اشكال از اعتبار مي. اوست
اي است  اي در فلسفھ است، و تصویر پایدار تجربھ یابد درس زنده ز زندگي راه خود را بھ دشواري ميدھلی

  .كند دھد و فكر را عوض مي كھ بھ اخالق شكل مي

پدرش در ساكس بھ . یوھان گوتلیب فیشتھ طي پنجاه و دو سال عمر خود تجارب بسیاري بھ دست آورد
كرد كھ پسرش كشیش شود؛ او نیز پذیرفت و پس از آنكھ  ا ميمادرش دع. شغل نواربافي اشتغال داشت

ھرچھ بیشتر درس خواند، بیشتر تعجب . مدتي بھ مدرسة محلي رفت، براي تحصیل االھیات عازم ینا شد
یك كشیش دھكده كتابي بھ او داد تحت عنوان رد اشتباھات اسپینوزا . شد كرد و گرفتار شك و تردید مي مي

با وجود این، از . باھات شد و بھ این نتیجھ رسید كھ شایستگي كشیش شدن را نداردفیشتھ مسحور آن اشت
تقریبًا با جیب خالي از ینا بھ زوریخ رفت تا مگر بھ عنوان تدریس . التحصیل شد دانشكدة االھیات فارغ

ند كھ تازماني در آنجا بھ یوھانا ماریا ران دل باخت و رسمًا با او نامزد شد؛ ولي موافقت كرد. شغلي بیابد
  .كھ فیشتھ وضع مالي خوبي نداشتھ باشد ازدواج نكنند

. كتاب نقد عقل محض اثر كانت را خواند و شیفتة آن شد: فیشتھ بھ الیپزیگ رفتھ شروع بھ درس دادن كرد
آن فیلسوف ). ١٧٩٢(اي بھ كانت داد تحت عنوان تحقیق در نقد وحي  از آنجا بھ كونیگسبرگ رفت و رسالھ

. اش بھ وي كمك كرد ده تقاضاي فیشتھ را در مورد وام نپذیرفت، ولي در یافتن ناشري براي رسالھسالخور
قضا را صاحب چاپخانھ در ذكر نام مؤلف غفلت كرد؛ و ھنگامي كھ منتقدي آن رسالھ را بھ كانت نسبت 

انجمن «بھ عضویت داد، كانت از مؤلف آن نام برد، و آن اثر را مورد تمجید قرار داد؛ و فیشتھ ناگھان 
زیرا . متألھین او را بھ آن خوبي نپذیرفتند. كھ كامال ساكت ھم نبودند درآمد» اخوت ساكت فیلسوفان

رساند، ما باید اصول اخالقي  استدالل رسالة او این بود كھ اگرچھ وحي و اشراق وجود خدا را بھ اثبات نمي
  .قبول و اطاعت بشر قرار گیردخود را بھ خدا نسبت دھیم، بھ شرط آنكھ آن اصول مورد 

نامزدش در . بنا بھ توصیة كانت، فیشتھ شغل پردرآمدي بھ عنوان معلم سرخانھ در الیپزیگ بھ دست آورد
ازدواج  ١٧٩٣انداز خود را بھ دارایي او بیفزاید، و بر ھمین اساس در  این ھنگام موافقت كرد كھ پس

در یكي از آنھا تحت عنوان برقراري . م منتشر ساختوي در آن سال دو رسالة مستدل ولي بینا. كردند
آزادي فكر بھ وسیلة فرمانروایان اروپا موضوع را با ستایش از بعضي از فرمانروایان روشنفكر آغاز 

كنند بھ باد انتقاد گرفت؛ و از استبدادي كھ پس  كرد؛ فرمانروایاني را كھ از پیشرفت فكر بشر جلوگیري مي

pymansetareh@yahoo.com



ھمچنین اظھار داشتھ بود كھ اصالح بھتر از . یش آمد اظھار تأسف كرده بوداز مرگ فردریك كبیر پ
انقالب است، زیرا انقالب ممكن است انسان را بھ توحش بازگرداند؛ اما، با وجود این، یك انقالب موفق 

در  –سپس فیشتھ . تواند بشر را طي نیم قرن بھ ھمان اندازه بھ پیش ببرد كھ اصالح طي ھزار سال مي
بھ خوانندگان خود چنین خطاب  -ني كھ فئودالیسم ھنوز در قسمت اعظم آلمان بھ قوت خود باقي بودزما
  :كرد

   

  

  )آرشیو بتمان(یوھان گوتلیب فیشتھ ): ١٨٠٨(از روي تابلویي اثر دالینگ 

ارزیابي یكي از منابع بدبختي شما . از فرمانروایان خود تنفر نداشتھ باشید بلكھ از خودتان متنفر باشید
انگاري و خرافات سست  آمیزتان از این شخصیتھاست كھ ذھنشان بر اثر آموزش و پرورش، سھل مبالغھ
. شود تا جلو آزادي فكر را بگیرند اینھا افرادي ھستند كھ بھ آنھا اصرار مي… . اي منحرف شده است كننده
كھ آزادي فكري شما بھ وسیلة آنھا  فریادكنان بھ فرمانروایان خود بگویید كھ ھرگز اجازه نخواھید داد… 

  …. پایمال شود

ھاي اغنام  گفتند كھ شما گلھ یعني روزگاري كھ بھ نام خدا بھ شما مي… بھ پایان رسیده است،  تیرگيقرون 
شما . ر ببرید، بھ تعدادي افراد عالیرتبھ خدمت كنید؛ و مال آنھا باشیدو احشام روي زمین ھستید و باید با

خواھد بر  حال از فرمانروایي كھ مي… . مال آنھانیستید، حتي مال خدا ھم نیستید بلكھ مال خودتان ھستید
بھ چھ حقي؟ اگر جواب داد، در نتیجة توارث، بپرسید كھ سرسلسلة شما چگونھ : شما حكومت كند بپرسید

  .كند فرمانرواي شما تمام قدرت خود را از ملت اخذ مي… ن حق را بھ دست آورد؟ ای
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تر و شدیدتر  رسالة دوم تحت عنوان رسالھ در باب تصحیح داوري مردم دربارة انقالب كبیر فرانسھ سخت
ور مردم در آن ذكر شده بود كھ امتیازات فئودالي نباید موروثي باشد؛ بلكھ وجود آن بر اثر توافق جمھ. بود

بھ ھمین ترتیب در مورد اموال كلیسا، كھ با اجازه و حمایت . است، و بنا بھ میل آنان باید بھ پایان برسد
مجلس ملي . جمھور مردم وجود دارد؛ و ھرگاه نیاز و ارادة ملت اقتضا كند، باید آن اموال را ملي كرد

  .رسد در اینجا اثر بھ پایان مي. فرانسھ چنین كرد، و حق داشت

دسامبر (توان دانست كھ چگونھ از فیشتھ دعوت شد  با توجھ بھ اینكھ این اعالمیھ ھا بدون نام منتشر شد، مي
دوك كارل آوگوستوس ھنوز فرمانرواي . تا تصدي كرسي فلسفھ در ینا را بر عھده بگیرد) ١٧٩٣
وز بھ این نتیجھ نرسیده كرد ھن طلب وایمار و ینا بود، و گوتھ كھ بر كار اعضاي دانشگاه نظارت مي راحت

اي مقارن  بھ این ترتیب فیشتھ دروس خود را، در دوره. بود كھ انقالب فرانسھ یك بیماري رمانتیك است
وي استادي مؤثر و برانگیزنده، و سخنراني با حرارت بود كھ . ، در ینا آغاز كرد١٧٩۴عید پاك سال 

بیعھ را باالتر از ھمھ قرار دھد؛ اما طبع پرشور او توانست احساسات را وارد فلسفھ كند و علم مابعدالط مي
  .كامال با استادي مغایرت داشت، و بھ آشوبي فكري گرایش داشت

موضوع این . ھایي دربارة شغل و وظیفة دانشمندان بود تحت عنوان خطابھ ١٧٩۴پنج سخنراني قبلي او در 
خواھد رفت و بشر را واقعًا آزاد بر جاي آمیز از میان  اي سعادت سخنرانیھا این بود كھ دولت در آینده

گادوین تحت عنوان تفحص در اصول عدالت سیاسي، كھ سال قبل منتشر شده  خواھد نھاد؛ و نظیر نوشتة 
  :طلبانھ بود بود، ھرج و مرج

اي احتمالي براي تشكیل یك جامعة كامل  بلكھ وسیلھ. جامعھ سیاسي جزو ھدف مطلق زندگي بشر نیست
  یابد؛ زیرا ھدف پیوستھ بھ سوي نابودي خود گرایش مي باشد، دولت مي

شاید باید مدتھاي مدید صبر كنیم، ولي روزي . نھایي ھر دولتي این است كھ خود را غیر ضروري بنماید
  .ھمة تشكیالت سیاسي غیرالزم خواھد شد

یشتھ نظریة دیگري ف - كھ بھ سبب دوربودن ما با ذوق فرمانروایان سازگار شده بود- بھ این دورنماي آینده
این حرف انعكاس پرصدایي بود از عقیدة » .ھدف نھایي جامعھ تساوي كامل اعضاي آن است«: افزود

اش گرامي باد؛ زیرا  رحمت بر روسو باد؛ خاطره«: ژاك روسو، و فیشتھ انتساب آن را انكار نكرد-ژان
در ینا گرد آیند  ١٧٩۶رار بود در عصیانگران رمانتیكي كھ ق» .آتشھایي در جانھاي بسیاري افروختھ است

بزرگترین دانشمند «: فریدریش فون شلگل بھ برادرش نوشت. این دعوت بھ مدینة فاضلھ را خوشامد گفتند
. تواني این را در كتاب مشھورش دربارة انقالب كبیر ببیني مي. اي محبوب است علم مابعدالطبیعھ نویسنده

اي در  ھرجنبھ. ھاي شیلر مقایسھ كن را با خطابھ< حرفة دانشمندسخنرانیھایي دربارة > فصاحت واگیردار 
  »< .راستي كھ مرد است> : زندگي اجتماعي فیشتھ ظاھرًا مبین این حرف است

  فیلسوف-٢

كرد؟ موضوع اصلي آن این بود كھ فرد،  این مابعدالطبیعھ چھ بود كھ تا آن اندازه رمانتیكھا را مسحور مي
ھیچ چیز . مركز و مجموع كلیة حقیقتھاست -آن اراده و ارادة آن آزاد استكھ ذات - خویشتن خود آگاه

اما موضوع آنقدر ھم مثل لوسینده اثر فریدریش شلگل، خود . كرد رمانتیكھا را بیش از این خشنود نمي
بھ وسیلة ) ١٧٩٧(، الزم دید كھ آن را بعدھا )١٧٩۴(» ھاي آموزش دانش پایھ«فیشتھ، پس از انتشار 

وم و ھمچنین ارائھ جدید منقح سازد؛ و عجیبتر اینكھ ھر یك از این تفسیرات، بھ جاي روشنگري، مقدمھ د
بھ » ویسنشافتسلره«كلمة : خود مفتاح آن، نیاز، بھ مفتاح داشت. دشواریھا و ابھامات جدیدي بر آن بیفزود

  .است-شناسي یم، معرفتاي نامناسب را بھ كار بر یا اگر بخواھیم كلمھ- مفھوم بررسي تنة علم یعني ذھن
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آن . بھ نظر فیشتھ دو فلسفھ وجود دارد فلسفة اعتقادي یا واقعپردازي و فلسفة ایدئالیسم یا اصالت تصور
گوید كھ اشیاء مستقل از ذھن وجود دارند؛ و این بر آن است كھ تمام تجارب و ھمگي واقعیتھا ادراكات  مي

وي بھ . كننده است توانیم بدانیم، بخشي از ذھن درك ا كھ ميو، بنابراین، ھمگي حقایق، تا آنج: ذھني ھستند
شود، و آگاھي را  كشیده مي جبریگريواقعپردازي اعتراض كرده گفت كھ منطقًا خود بھ خود بھ طرف 

درصورتي كھ آزادي اراده جزء فوریترین و قویترین  -برد كند و مسئولیت و اخالق را از بین مي زاید مي
  گذشتھ از این، فیشتھ. اعتقادات ماست

تواند آگاھي را، كھ آشكارا غیرمادي است،  اي كھ با ماده شروع شود نمي اعتراض كرد كھ ھیچ فلسفھ
  .حال آنكھ مسائل عمدة فلسفھ مربوط بھ این حقیقت اسرارآمیز است كھ آگاھي نام دارد. توضیح دھد

وي دنیایي خارجي را قبول داشت؛ ولي فقط . كند شروع مي - خویشتن، من- بدین ترتیب، فیشتھ از خودآگاه
از طریق تعبیراحساسات  - اینھا، براثر فرایند خاص خود. شود  بھ صورتي كھ از طریق ادراكات شناختھ مي

بدین ترتیب، یك كلمھ بھ عنوان صدا با آن . (آورند شيء را بھ صورت بخشي از ذھن در مي -حافظھ و نیت
شود كامال فرق دارد؛ و یك طوفان، كھ از لحاظ حس   كلمھ كھ بھ وسیلة تجربھ، زمینھ، و ھدف تعبیر مي

از  -شود، از جنبة ادراك مي محض مخلوطي درھم و بیمعني از پیامھایي است كھ برحسھاي مختلف وارد
فیشتھ چنین نتیجھ .) آید اي براي عملي پرمعني در مي بھ صورت انگیزه - طریق حافظھ، موقعیت، و میل

را بھ عنوان علت احساسات خارجي خود فرض كنیم؛ ولي » جزمن«گیرد كھ باید چیزي خارجي یا  مي
از این لحاظ، . شود، بر ساختة ذھن است  بیر مي، بدانگونھ كھ بھ وسیلة اداراك و حافظھ و اراده تع»شيء«

  .تواند معلوم باشد است، و چیزي خارج از من نمي» من«ھم موضوع و ھم شيء قسمتھایي از 

» من«كند  بھ عنوان چیزي كھ درك مي» من«در ماوراء . ھمة اینھا فقط یك جنبھ از فلسفة فیشتھ است
ھاست؛ ماھیت  خویشتن عبارت از یك دستگاه تكانھ«. كند دیگري است بھ عنوان چیزي كھ میل و اراده مي

در اینجا فیشتھ (» .ھا و ارادة ماست ھمة دستگاه افكار ما متكي بر تكانھ» «.واقعي آن، تمایل بھ تكانھ است
شود كھ  و بھ نظر شوپنھاور متكي مي» .میل ھمان ذات بشر است«شود كھ  بھ نظر اسپینوزا نزدیك مي

این ارادة بیقرار بخشي از آن جھان عیني نیست كھ بردة جبریگري ) ».اده و فكر استجھان عبارت از ار«
این آزادي، ذات بشر است؛ زیرا او را بھ صورت . توان گفت كھ اراده آزاد است مكانیكي باشد؛ از اینجا مي

  .كند آورد كھ آزادانھ از یك قانون اخالقي اطاعت مي یك عامل مسئول اخالقي در مي

ر مورد اخالق، ستایش كانت را از نظام ھیئتي و اخالقي بھ صورت االھیات جدیدي درآورد مبتني فیشتھ د
دارد؛ ھمین موضوع  بر این فرض كھ یك قانون اخالقي وجود دارد كھ حاكم بر جھان است و آن را نگاه مي

بخش آن، اگر كھ ھر  -وي این نظم اخالقي جھان را. دربارة اخالق بشر و جوامع بشري نیز صادق است
با خدا یكي  -دارد دھد و بدان وسیلھ مجموع را نگاه مي تعبیر را منظور بدارید، وظیفة خود را انجام مي

آن نظم . ھدف و وظیفة فرد آزاد این است كھ ھماھنگ با این نظم اخالقي االھي زندگي كند. دانست  مي
پیشة «. امل اخالقي نوع بشر مشھود استاخالقي جھاني، شخص نیست، بلكھ فرایندي است كھ اساسًا در تك

ھمة اینھا بار دیگر نظر اسپینوزا را بھ یاد انسان . این است كھ ھماھنگ با آن نظم االھي زندگي كند» بشر
  آورد؛ ولي در  مي

  . باشد فناناپذیري آن مجموع خودھاي آگاه كھ خویشتن مطلق، فكر، یا روح است سھیم مي

شود كھ ایمان مذھبي موروثي خود را از دست داده و، با  حساس ميدر فلسفة فیشتھ موضع مردي ا
كوشد كھ براي خود و براي خوانندگان یا شاگردان خود حد متوسطي میان  اضطراب و در تاریكي، مي

دوباره این مسئلھ را در كتابي تحت عنوان اساس اعتقاد ما بھ ادارة االھي  ١٧٩٨در . اعتقاد و شك بیابد
صور خود را دربارة خدا بھ عنوان نظم اخالقي غیر متشخص جھان دوباره تأكید كرد، جھان مطرح، و ت

با . ولي پذیرفت كھ بعضیھا ممكن است بھ این خدا شخصیت بدھند تا عقیده و اخالص خود را زنده كنند
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بھ وجود این، اظھار داشت كھ خدا را بھ عنوان ظالمي تصور كردن كھ لذات آینده وابستھ بھ لطف اوست، 
  .پرستند باید خدانشناس خوانده شوند پرستي است؛ و كساني كھ چنین خدایي را مي منزلة بت

منتقدي گمنام آن رسالھ را مخالف مذھب دانست، و دیگران در این حملھ شركت جستند، و دولت ساكس 
ي خود با ھاي موجود رسالھ فیشتھ را ضبط و نزد دولت وایمار شكایت كرد كھ در قلمرو قانون ھمھ نسخھ

انجمن تربیتي وایمار كوشید كھ سرو صدا را با پاسخي مؤدبانھ بھ اولیاي . تدریس كفر موافقت كرده است
) ١٧٩٩(ساكس فرونشاند؛ ولي فیشتھ، كھ صلحجو نبود، دو جزوه جھت دفاع علني كتاب خود انتشار داد

ار آن كتاب را بھ منزلة نوعي انجمن وایم. كھ یكي از آنھا پژوھش خواھي از مردم بود بھ طور مستقیم
اي بھ گوش فیشتھ رسید مبني بر آنكھ  طلبي براي بحث و جدال در این قضیھ تلقي كرد؛ احتماال شایعھ مبارزه

فیشتھ، با استدالل اینكھ این امر . آن انجمن قصد دارد از اولیاي دانشگاه بخواھد كھ وي را علنًا توبیخ كنند
اي بھ یكي از مشاوران سلطنتي بھ نام فوگت در وایمار نوشت  كرد، نامھآزادي دانشگاھي را نقض خواھد 

واظھار داشت كھ اگر چنین توبیخي صادر شود وي استعفا خواھد كرد؛ ھمچنین نوشت كھ چند تن از سایر 
) با موافقت شیلر و گوتھ(انجمن وایمار . اند كھ در چنین موردي ھمراه او استعفا كنند استادان موافقت كرده

سپس با توجھ بھ تھدید و . اي براي اولیاي دانشگاه تھیھ كرد، و از آنھا خواست كھ فیشتھ را توبیخ كنند  نامھ
اي كھ توسط دانشجویان جھت لغو این فرمان تقدیم  دوعریضھ. طلبي فیشتھ، او را از كار بركنار كرد مبارزه

  .شد، مورد توجھ قرار نگرفت

برلین رفتند؛ و در آنجا توسط فریدریش فون شلگل، شالیر ماخر و فیشتھ و ھمسرش بھ  ١٧٩٩در ژوئیة 
اش را  سایر اعضاي انجمن رمانتیك، كھ لطف رمانتیك قوة تصور فیشتھ و خودپرستي قھرمانانة فلسفھ

با (جویي در ھزینة یك خانوادة جداگانھ، فیشتھ  بھ منظور صرفھ. احساس كرده بودند بگرمي پذیرفتھ شد
آن . دعوت شلگل را مبني بر زیستن با او و برندل مندلسون فایت قبول كرد) عدم رضایت ھمسرش

در این مورد . مند شد و پیشنھاد كرد كھ بھ تعداد اعضاي آن بیفزایند فیلسوف متبحر بھ گروه مزبور عالقھ
فقط اي تشكیل خواھیم داد و  اگر نقشة من سر بگیرد، برادران شلگل، شلینگ و خودمان خانواده«نوشت كھ 

نقشة او اجرا نشد، زیرا كارولین فون شلگل با برندل نساخت؛ در ھر بھشت » .یك آشپز خواھیم داشت
  سوسیالیستي ، فردیت بھ 

اي انتشار داد تحت عنوان  رسالھ ١٨٠٠در . فیشتھ تا پایان كار ھمچنان جنبة سوسیالیستي خود را حفظ كرد
جارت خارجي و دردست داشتن امور پولي، ملتھاي كشور تجارتي بستھ كھ در آن چنین متذكر شد كھ ت

بنابراین، دولت باید بر ھمة . غنیتر را قادر خواھد ساخت كھ ثروت فلزي ملتھاي فقیر را از آنھا بگیرند
تجارت خارجي نظارت كند،و تمامي شمش و پول بھادار را در اختیار داشتھ باشد، دولت بھ وسیلة این 

براي زیستن و سھمي عادالنھ را در تولید ملي تضمین كند؛ در عوض، فرد قدرت باید براي ھر فرد مزدي 
  .باید بھ دولت اختیار تعیین قیمتھا و نیز محل و نوع كارش را بدھد

تحت عنوان پیشة بشر كھ ) ١٨٠٠(اي مذھبي منتشر كرد  عجب آنكھ ھمزمان با این اعالمیة افراطي، رسالھ
  :یف كرده و در آن از وي با وجد و حال بھ ستایش پرداختھ بودخدا را بھ منزلة نظم اخالقي جھان توص

آن مشیت جاوداني … ایمان ما از لحاظ وظیفھ، ایمان بھ اوست، بھ خرد او، و بھ حقیقت او، … ایمان ما، 
  .ما جاودانیم زیرا او جاودان است… . مسلمًا خالق جھان است

ذھني كودكانھ و با … ! ري تو را احاطھ نكرده استاي مشیت عالي و زنده كھ كسي تو را نامي نداده و فك
  …. شناسد اخالص و ساده تو را بھتر از ھمھ چیز مي

ھرگز نخواھم دانست كھ … . گذارم كنم، و دستم را بر دھانم مي ام را در برابر تو پنھان مي چھره
ام در جھان موجودات  تو علم مرا دربارة وظیفھ و پیشھ… . آیي اي، و بھ نظر خود چگونھ مي چگونھ
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. دة روابطت با خودمدر مشاھ… . دانم، و نیازي ھم بھ دانستن ندارم اندازي؛ چگونھ، نمي معقول بھ كار مي
  .مانم  در سعادتي آرامبخش باقي مي… 

ظاھرًا فیشتھ چون براي تأمین معاش خود بھ سخنرانیھاي عمومي و انتشار آنھا متكي بود بتدریج بھ تورع 
او را براي تصدي كرسي فلسفھ در دانشگاه ارالنگن  ١٨٠۵در . مسیحي و میھندوستي آلماني متمایل شد

وي را ) ١٨٠۶(جا مشغول كسب شھرتي جدید بود كھ ورود ارتش ناپلئون بھ آلمان در آن. دعوت كردند
از این رو بھ پروس شرقي رفت و تا مدتي در كونیگسبرگ بھ . مجبور ساخت كھ شغل مطمئنتري بیابد

پس از چندي، نزدیكي قواي ناپلئون در فریدالند وي را مجبور كرد كھ این بار بھ كپنھاگ . تدریس پرداخت
، در حالي كھ از آوارگي خستھ شده بود، بھ برلین بازگشت؛ و فلسفھ را بھ كنار نھاد؛ ١٨٠٧در اوت . دبرو

  .و مساعي خود را صرف بازگرداندن غرور و روحیة ملتي متالشي و سرگشتھ كرد

  میھندوست-٣

 تئاتر آكادمي برلین، ، در آمفي١٨٠٨مارس  ٢٠تا  ١٨٠٧دسامبر  ١٣فیشتھ روزھاي یكشنبھ، از 
این سخنرانیھا استمداد . سخنرانیھایي ایراد كرد كھ بعدھا تحت عنوان خطاب بھ ملت آلمان انتشار یافت

پرشور او از ملتش بود تا مناعت و شجاعت خود را بازیابد؛ و اقداماتي براي بیرون آوردن خود از 
  طلبانة طبقة نظامي پروس،  پریشانیي كھ بر اثر غرور جنگ

و تجزیة بیرحمانة كشور پروس بھ دست آن مرد كرسي پیروزمند وجود آمده بود غیر انساني تیلزیت، 
در این ضمن، سربازان فرانسوي مانند پلیس بھ نظارت پایتخت تسخیر شدة پروس اشتغال . انجام دھد

  . داشتند، و جاسوسان فرانسوي مواظب ھرگونھ سخني بودند

رود، و ھنوز ھم احساسات پرشور فیلسوف  شمار مي خطاب بھ ملت آلمان پایدارترین بخش میراث فیشتھ بھ
در آنھا از لفاظي، صنایع بدیعي و خیاالت منطقي خبري نیست؛ . كند میھندوست سراپاي خواننده را گرم مي

وي نھ فقط با پروس، بلكھ با ھمة آلمانیھا سخن . ترین سال پروس منظور نظر است تنھا حقایق تلخ تیره
داد، ھمگي یك زبان بھ كار  نھاي پراكندة آنھا بھ دشواري ملتي را تشكیل ميگفت؛ و اگرچھ امیرنشی مي
- كوشید تا با یادآوري تاریخ آلمان و پیروزیھاي مشھورش وي مي. بردند؛ و بھ ھدف مشابھي نیاز داشتند مي

ز آنھا را تحت لواي واحدي در آورد؛ و در این راه، ا -و اقدامات آن در سیاست، مذھب، ادبیات و ھنر
اي كھ، بھ زعم او، در زندگي و اصول نظري انگلیسیھا وجود داشت، و تضعیف مذھب  گرایي نومیدانھ ماده

با غروري موجھ دربارة شھرھاي تجارتي . جست بر اثر عصر روشنگري و انقالب كبیر فرانسھ بھره مي
از شھرنشینان  از نورنبرگ زمان آلبرشت دورر، از شھر آوگسبورگ دورة خانوادة فوگر،- آلمان كھن

گفت كھ شكستھاي جاري را  فیشتھ بھ طبقھ و كشور خود مي. سخن بھ میان آورد -جھانگرد اتحادیة ھانسایي
تواند دوام یابد؛ مردم آلمان  اي درخشان دید؛ اسیرشدن ملتي بھ وسیلة ملت دیگر نمي باید در دورنماي گذشتھ

  .را دارند كھ بھ ذلت كنوني پایان دھند در صفت ویژة ملي خود آن منابع جسمي و فكري و ارادي

مند ساختن ھر كودك آلماني از آن  داد كھ با اصالح كامل آموزش و پرورش و بھره چگونھ؟ فیشتھ پاسخ مي
دیگر . بھ وسیلة كمك مالي و اجباري از طرف دولت؛ و تبدیل ھدف آن از موفقیت تجارتي بھ تعھد اخالقي

ا یك انقالب وجود دارد، و آن عبارت است از تنویر افكار و تطھیر دربارة انقالب نباید حرف زد؛ تنھ
پرورش داد؛ و این استعدادھا باید بھ سوي تحقق  پستالوتسياستعدادھاي كودك را باید با روش . اخالق

كشور باید تحت رھبري افراد تحصیل كرده . لت تعیین خواھد شد سوق داده شودآرمانھاي ملي كھ توسط دو
و فداكار اداره شود؛ قدرت ارتش نباید مطرح باشد، بلكھ ھدایت و اجراي ارادة ملي باید منظور نظر قرار 

تاكنون قسمت اعظم درآمد كشور «. ھر شھروندي باید خدمتكار دولت باشد و دولت خدمتكار ھمگان. گیرد
؛ و آموزش و پرورش كودكان بھ دست روحانیان سپرده شده »صرف نگھداري ارتشي ثابت شده است
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. كنند از خدا بھ منظور جستجوي سود شخصي در آن جھان پس از مرگ این بدن فاني استفاده مي«است كھ 
  ؛ و جاي آن را»در واقع باید با عصر گذشتھ مدفون شود… چنین مذھبي… 

  .ي باید بگیرد كھ متكي بر حس تعلیم یافتھ مسئولیت مشترك باشدیك مذھب آگاھي اخالق

اي  جامعھ«و » از جامعة مردان جدا شوند«فیشتھ معتقد است كھ براي ایجاد این نوع افراد، شاگردان باید 
ھاي مختلف، عالوه بر تكامل  كشاورزي، و پیشھ… ورزش، … . جداگانھ و كامل و خودكفا تشكیل دھند

  ».المنافع منظور خواھد شد علم، در این جامعة مشتركفكر بھ وسیلة 

شاگرداني كھ بدین ترتیب از فسادھاي گذشتة روبھ زوال جدا خواھند شد باید با كار و تحصیل برانگیختھ 
. شوند تا تصویري از نظم اجتماعي بشر، ھمانگونھ كھ باید باشد، و متناسب با قانون عقل، بھ دست دھند

مند  شود كھ محال خواھد بود بھ آن عالقھ ي، چنان سرشار از عشقي پرشور ميشاگرد براي چنین نظم
  ».نشود، و پس از رھایي از ھدایت تعلیم و تربیت، با تمام قدرت خود براي پیشرفت آن نكوشد

آورد، و حاكي از آمدن پیشوایان  این خود رؤیایي عالي است كھ جمھوري افالطون را بھ یاد انسان مي
آن مطلب در روزگار خود تأثیر . ست كھ آرزوھاي مردم را در قرنھاي بعد برانگیختندسوسیالیستي ا

. زیادي نداشت، و در باال بردن شور ملي علیھ ناپلئون زیاد مؤثر نبود اگرچھ در این مورد مبالغھ شده است
اصالح كوشید كھ براي  اما فیشتھ در اندیشة كاري عظیمتر از طرد فرانسویان از پروس بود؛ وي مي

در ھر صورت، . اخالق بشر، كھ در جھت خوبي و بدي، قسمت اعظم تاریخ را ساختھ است راھي بیابد
رؤیایي عالي بود، كھ در آن، شاید بھ تفوق و آموزش و پرورش بر وراثت اھمیت زیادي داده شده بود، و 

گفت كھ  فیشتھ مي ولي. استفادة حكومتھاي مستبد قرار داشت بھ طور بدي در معرض تصور غلط و سوء
و باید بعضي از … توانم دست از آرزوكردن بردارم  كنم، نمي چون بھ خاطر آن آرزو زندگي مي«

  ».تواند مارا نجات دھد را متقاعد سازم كھ فقط آموزش و پرورش است كھ مي… آلمانیھا

. كرد ائم ضعیف ميدشواریھاي فرار از ارالنگن بھ كونیگسبرگ، بھ كپھناگ، و بھ برلین او را بھ طور د
در . اي بھبود یافت بھ تپلیتس رفت و تا اندازه. پس از تكمیل خطاب بھ ملت آلمان سالمت او مختل شد

ھنگامي كھ پروس جنگ آزادیبخش خود را آغاز . بھ عنوان رئیس دانشگاه جدید برلین منصوب شد ١٨١٠
كرد كھ تقریبًا ھمگي آنھا در ارتش  كرد، فیشتھ شاگردان خود را چنان بھ احساسات میھندوستانھ ترغیب

فیشتھ . ھمسر فیشتھ بھ عنوان پرستار داوطلب شد؛ ظاھرًا بھ تب مھلكي گرفتار آمد. نامنویسي كردند
آن بیماري بھ او ھم سرایت كرد؛ و . داد پرداخت و شبھا در دانشگاه درس مي روزھا بھ مواظبت او مي

پنج سال بعد، آن زن نیز در كنارش دفن . درگذشت ١٨١۴ژانویھ  ٢٧اگرچھ ھمسرش زنده ماند، او در 
ولو بھ صورت  –شد، و این یكي از مراسم خوب تدفین قدیم بود كھ، طي آن، عاشقان و ھمسران دوباره 

  .اند اند و دوباره یكي شده پیوستند بھ عالمت آنكھ یكي بوده بھ ھم مي - موي و استخوان

II -١٨۵۴-١٧٧۵: شلینگ  

شد مگر  گرچھ وجود یك جھان خارجي مورد قبول بود، غالبًا از این موضوع احتراز ميدر فلسفة فیشتھ ا
رغم حرف اضافھ اشرافي  فریدریش ویلھلم یوزف فون شلینگ، علي. آنكھ بھ وسیلة ادراك متجلي شده باشد

ساخت و از آن حكومت مشتركي بھ وجود  پذیرفت، و آن را با ذھن متحد مي سھولت طبیعت را ميبھ  خود،
  .آورد موسوم بھ خدا مي

وي فرزند یك كشیش متمول لوتري در وورتمبرگ بود و تعھد كشیشي داشت، و در دانشكدة االھیات 
سھ نفرة افراطي پرشوري را در آنجا وي بھ اتفاق ھولدرلین و ھگل یك ھیئت . كرد توبینگن تحصیل مي

ھاي  پرداختند؛ و آمیزه كردند؛ و از نو بھ تعریف خدا مي تشكیل داد كھ از انقالب كبیر فرانسھ تمجید مي
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شلینگ شعري تازه بھ آن افزود تحت عنوان . ساختند فلسفي جدیدي از افكار اسپینوزا، كانت، و فیشتھ مي
ین كارھاي جواني، امكان داشت كھ با اطمینان خاطر تجدید یك با مشاھده ا. »طلب اعتقادنامة یك فرد لذت«

  . بیني كرد كارانھ را پیش عصر قدیمي محافظھ

مقالة او تحت عنوان من ، بھ عنوان . وي نیز، مانند فیشتھ و ھگل چندسالي بھ تدریس در منازل گذرانید
ھ فیشتھ قرار گرفت؛ در و در بیست سالگي او انتشار یافت مورد توج ١٧٩۵اصل فلسفھ كھ در سال 

تا مدتي بھ این قانع بود كھ . سالگي از وي دعوت بھ عمل آمد كھ در ینا بھ تدریس فلسفھ بپردازد و سھ  بیست
اما در ینا و بعدھا در برلین بھ رمانتیكھا . خود را پیرو فیشتھ بداند، و ذھن را بھ عنوان تنھا واقعیت بشناسد

  :توجھ شدپیوست و بھ وجود و لذت جسماني م

این حواسي كھ از آنھا  -باید حواسم را آزاد بگذارم. توانم تحمل كنم؛ باید بار دیگر زندگي كنم دیگر نمي
ام و آن ھم در نتیجة فرضیات عظیم متعالیي كھ در آنھا اثر بخشیده و براي تبدیل مذھب  تقریبًا محروم شده

تپد و خون گرم در رگھایم جریان  كھ چگونھ قلبم ميكنم  ولي من نیز حاال اعتراف مي. من بھ كار رفتھ است
مذھب من جز این نیست، من یك زانوي خوش تركیب، یك سینة فربھ زیبا، یك كمر باریك، … . دارد

اگر . خواھد دوست دارم گلھاي بسیار معطر، و ارضاي ھمة امیالم، و برآوردن آنچھ را كھ عشق شیرین مي
در آن صورت ) توانم زندگي كنم رچھ بدون آن در كمال سعادت ميو گ(مجبور شوم كھ مذھبي برگزینم 

مذھب كاتولیك را بھ شكلي كھ در روزگار گذشتھ مرسوم بود اختیار خواھم كرد؛ روزگاري كھ كشیشان و 
  .و در خانة خود خدا ھر روز بساط شادماني برپا بود… زیستند،  مردم با ھم مي

ملموس، ھالة ایدئالیستیي را كھ در پیرامون فیشتھ در ینا بود، و  شایستھ بود كھ چنین عاشق پرشور واقعیت
در نخستین طرح دربارة . در ھنگام عزیمت او بھ برلین در پشت سرش باقي ماند، از جاي خود بردارد

، شلینگ مسئلة اصلي فلسفھ را بن بست ظاھري )١٨٠٠(و در فلسفة برترین، ) ١٧٩٩(فلسفة طبیعت، 
  آمد  یف كرد؛ بھ نظر او محال ميمیان ماده و ذھن تعر

كھ بھترین راه ) در بازگشتي دیگر بھ عقیدة اسپینوزا(گرفت  از آنھا دیگري را بھ وجود آرد، و نتیجھ مي
اي،  ھر فلسفھ«. گریز از این معما این است كھ ذھن وماده را دو صفت یك واقعیت مركب ولي متحد بدانیم

اما آن فلسفھ بھ عقیدة شلینگ بھ » .پینوزایي است یا خواھد بودكھ بتنھایي متكي بر عقل مطلق باشد اس
مفھوم صیرورت طبیعت باید لزومًا یك تغییر «. شود  اي دقیقًا منطقي است كھ فاقد قوة حیاتي مي اندازه

فلسفة اسپینوزا را، از لحاظ دقت و صالبتي كھ دارد، … . اساسي در نظریات اسپینوزایي بھ وجود آورد
   .گرفتساخت، و حیاتي در آن دمیده شد در نظر  پیگمالیوناي كھ  مجسمھ باید مانند

وگانھ بیشتر قابل درك و فھم باشد، شلینگ پیشنھاد كرد كھ نیرو یا بھ منظور آنكھ این اصالت وحدت د
دانیم كھ این نیرو چیست؛ ولي  در ھر دو مورد نمي. انرژي را باید بھ منزلة ذات دروني ماده و ذھن دانست

توان نتیجھ گرفت كھ واقعیت  مي. گیرد بینیم كھ در طبیعت بتدریج شكلھاي دقیقتري بھ خود مي چون مي
، یعني خداي یگانھ و ھمھ جا حاضر، نھ ماده است نھ ذھن، بلكھ وحدت آنھا در یك دورنماي اساسي

شكلھاي دقیقتري كھ بھ آن اشاره شد عبارت است از راز حركتي كھ از . باورنكردني شكلھا و قدرتھاست
با گیرد، حساسیت گیاھان، یا كورمالي كردن و غذا گرفتن آمیب  طریق جذب یا دفع ذرات صورت مي

گفت و ھم نظریات  در این مورد شلینگ ھم شعر مي. پاھاي كاذب، و ھوش تند شمپانزه و خردآگاه بشر
كوشد ایماني جدید  دانستند كھ مي كرد؛ وردزورث و كولریج، ھردو، او را ھمكاري مي فلسفي عرضھ مي

  .براي روحھایي بھ وجود آورد كھ مستغرق علمند و مشتاق خداوند

وي . زم ینا شد تا در دانشگاه وورتسبورگ كھ بتازگي افتتاح شده بود تدریس كندعا ١٨٠٣شلینگ در 
ھمسر  ١٨٠٩در . او بود» فلسفة طبیعت«ھا فاقد رسالة  نوشت، ولي این رسالھ  ھمچنان رساالت فلسفي مي

رسید كھ نیمي از نیروي حیاتي شلینگ را با خود برده  مشوقش بھ نام كارولین درگذشت، و بھ نظر مي
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چیزي  ١٨٠٩، و بدون وقفھ بھ نوشتن پرداخت، ولي پس از )١٨١٢(شلینگ دوباره ازدواج كرد . است
  .گذشتھ از این، در این زمان ھگل بھ صورت ناپلئون بالمعارض فلسفھ درآمده بود. منتشر نكرد

شلینگ در اواخر عمر در رازوري و فلسفة برترین، براي تناقضات ظاھري میان خدایي مھربان و 
  بیعتي ط

) ١۶٢۴- ١۵٧۵(وي این فكر را از یاكوب بومھ . یافت براي مسئولیت اخالقي الزم است، تسلي خاطر مي
اقتباس كرد كھ وجود خود خدا صحنة نبردي است میان خوبي و بدي، بھ طوري كھ طبیعت میان كوشش 

. معقول وجود داردبراي نظم و بازگشت بھ ھرج و مرج در نوسان است؛ و در بشر نیز چیزي اساسًا غیر 
ھمة بدیھا از بین خواھد رفت و حكمت االھي موفق ) شلینگ بھ خوانندگان خود این وعده را داد(سرانجام 

  .خواھد شد كھ حتي حماقتھا و جنایتھاي بشر را تبدیل بھ خوبي كند

. حت بوددید ھگل ھمة تاجھاي افتخار فلسفھ را براي خود گرد آورده است سخت نارا شلینگ از اینكھ مي
وي بیست و سھ سال پس از ھگل زنده ماند، و در این مدت ھگلیھاي جوان بقایاي دیالكتیكي استاد خود را 

فردریك ویلھلم چھارم، پادشاه پروس، شلینگ را جھت  ١٨۴١در . میان كمونیسم و ارتجاع تقسیم كردند
كاري او جلو موج افراطي را  تصدي كرسي فلسفھ در دانشگاه برلین فراخواند، بھ این امید كھ محافظھ

افتاد؛  انقالبولي شلینگ نتوانست شنوندگان خود را جلب كند و بر اثر پیشامد حوادث، از فلسفھ بھ . بگیرد
  .در گل فروماند؛ مات شد

بھ اصالت حیات شلینگ را كھ مبتني بر وحدت وجود بود بھ نظمي عالي با وجود این، وردزورث اعتقاد 
را در فلسفھ بھ او نسبت [ كانتي] تكمیل و مھمترین پیروزیھاي انقالب «درآورد؛ و كولریج، با چند استثنا، 

یكي «نیم قرن پس از مرگ شلینگ، ھانري برگسون، احیاكنندة اعتقاد بھ اصالت حیات، شلینگ را » .داد
  .كرد اگر ھگل زنده بود، بھ این نكتھ اعتراض مي» .زرگترین فیلسوفان ھمة اعصار دانستاز ب

III  - ١٨٣١-١٧٧٠ھگل  

مردم مجبور شدند ببینند كھ آنچھ مبھم «شوپنھاور با خواندن آثار كانت نوشت كھ  ١٨١۶در حدود سال 
گویي سوءاستفاده  كانت در مبھمبھ عقیدة او، فیشتھ و شلینگ از موفقیت » .است ھمیشھ بدون معني نیست

  :دھد شوپنھاور بھ سخن خود چنین ادامھ مي. كردند

گوي كلمات، چنانكھ پیش از آن فقط در  ھاي بیمعني و گزافھ اما پرت و پالگویي و بھ ھم بافتن توده
كھ تاكنون اي شد براي عالیترین معمابافیھایي  تیمارستانھا شنیده شده بود، در ھگل بھ اوج خود رسید؛ وسیلھ

وار خواھد نمود، و ھمچون یادگاري از بالھت  اي كھ در نظر آیندگان افسانھ ارائھ شده است؛ با چنان نتیجھ
  .آلماني باقي خواھد ماند

  پیشرفت یك شكاك-١

اي از طبقة متوسط برآمده بود كھ غرق در  وي از خانواده. ، و سیزده سال دیگر ھم زنده ماند)١٨١٨(گرم 
در شتوتگارت اموال خانواده را بھ رھن گذاشتند تا گئورگ را براي تحصیل االھیات . ي بودزھد و دیندار

 ١٧٩٠ھولدرلین شاعر نیز آنجا بود، و شلینگ نیز در ). ١٧٩٣-١٧٨٨(بھ حوزة علمیة توبینگن بفرستند 
البي را بھ آنجا آمد، و ھمگي از ناداني آموزگاران خود اظھار تأسف كردند و پیروزیھاي فرانسة انق

اي مخصوص یافت، و ستایش او از میھندوستي یونانیان در آن  ھگل بھ درامھاي یوناني عالقھ. ستودند
  :اي از فلسفھ سیاسي ونھایي وي را برگرد خود داشت زمان ھالھ
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. كوشید در نظر فرد یوناني، ایدة كشور، یعني دولت، آن حقیقت عالي و ناپایداري بود كھ وي در راه آن مي
… . بود» آن«و حیات مداوم » آن«مقام مقایسھ با این ایده، فردیت خود او ھیچ بود؛ وي در طلب  در… 

  .گذشت تمایل بھ بقا یا زندگي جاویدان براي خویشتن بھ عنوان یك فرد از ضمیر وي نمي

رآید التحصیل شد از اینكھ بھ كسوت كشیشي د ھگل پس از آنكھ از حوزه علمیھ با مدركي در االھیات فارغ
وي با تدریس در برن در خانھ یكي از اشراف كھ داراي . سرباز زد و پدر و مادرش را مأیوس ساخت

گذرانید؛ در آنجا وسپس در فرانكفورت بھ مطالعة آثار توسیدید  كتابخانة معتبري بود روزگار مي
. انت و فیشتھ پرداخت، ماكیاولي، ھابز، اسپینوزا، الیبنیتز، مونتسكیو، الك، ولتر، ھیوم، ك)توكودیدس(

توانست در برابر چنین فوجي از شكاكان مقاومت كند؟ سركشي  ایمان ضعیف او بھ مسیحیت چگونھ مي
  .طبیعي طبعي جوان و پرشور، وي را بھ عیش و شادخواري كافرانھ كشاند

تاب بخشي از این اثر، پیشتاز ك. منتشر نشد ١٩٠۵كتاب زندگاني مسیح را نوشت كھ تا سال  ١٧٩۶در 
اي شدید بھ حكایت  بھ قلم داوید شتراوس، از پیروان ھگل، بود كھ در آن حملھ) ١٨٣۵(زندگاني مسیح 

ھگل عیسي را بھ عنوان فرزند یوسف و مریم توصیف كرد، و معجزات منسوب بھ . عیسي در انجیل كرد
ن نشان داد كھ از وي عیسي را چنا. عیسي را مردود دانست یا آنھا را بھ عنوان امري طبیعي شرح داد

دھد،  كند؛ و حكایت را تا تدفین آن یاغي مصلوب ادامھ مي وجدان فردي در برابر احكام كشیشان دفاع مي
دھد كھ تا  ھمچنین تعریفي از خدا بھ دست مي. آورد ولي دربارة قیام او پس از مرگ سخني بھ میان نمي

  ».ھمانا وجود خداوندي است عقل محض كھ حد و حصري نپذیرد،«: پایان بھ آن معتقد بود

اي بھ شلینگ نوشت و  فلورین براي او برجاي نھاد، ھگل نامھ ٣١۵۴پدر ھگل درگذشت و مبلغ  ١٧٩٩در 
شلینگ ینا را توصیھ كرد، و . اي خوب و آبجو خوب براي او بیابد از او نظر خواست كھ شھري با كتابخانھ

  حاضر شد كھ بھ او جا 

رانید، بھ عنوان استاد ذخیره بھ كار گماشتھ شد، و یك سال بعد، با پادرمیاني سھ سال كھ بھ این طریق گذ
وي ھرگز محبوب شاگردان خود . تالر بود دریافت داشت ١٠٠گوتھ، نخستین حقوق خود را كھ عبارت از 

نبود؛ ولي در ینا و بعد ھم در برلین چندین دانشجو چنان شیفتھ و مجذوب او شدند، كھ این وابستگي از 
  .سطح ناھموار بیان او گذشت و بھ قدرت اسرارآمیز فكر او رسید

اي مھم را آغاز كرد كھ آن را ناتمام و چاپ نشده باقي گذاشت؛ عنوان این رسالھ نقد قانون  رسالھ ١٨٠١در 
نگریست، امیرنشینھاي كوچكي را بھ  ھنگامي كھ بھ آلمان مي. انتشار یافت ١٨٩٣اساسي آلمان بود و در 

آورد كھ ایتالیاي زمان رنسانس را بین خود تقسیم كرده و آن را در معرض فاتحان خارجي قرار داده  یاد مي
ھاي پراكنده را بھ صورت  افتاد كھ خواھان شھریاري قدرتمند بود كھ این تكھ بودند؛ بھ فكر ماكیاولي مي

درس آن را پیش بیني وي اعتقادي بھ امپراطوري مقدس رم نداشت، و فروریختن زو. ملتي واحد درآورد
توانند خود را كشور بنامند كھ ھمگي  یك گروه بشري تنھا ھنگامي مي… . آلمان دیگر كشور نیست«. كرد

: از این رو خواھان وحدت آلمان بود، ولي گفت» .براي دفاع از تمامیت خاك آن دست بھ دست ھم دھند
… انبوه عامة مردم آلمان … خواھد بود اي ھرگز محصول اندیشھ نبوده، بلكھ نتیجة زور  چنین واقعھ«

  ».اي واحد درآیند باید بھ وسیلة قدرت فاتحي بھ صورت توده

، ھنگامي كھ ناپلئون ھم ١٨٠۵گاه قصد آن را نداشت كھ این عمل بھ دست ناپلئون انجام گیرد؛ ولي در  ھیچ
درخشیده باشد كھ چھ بسا  اتریشیھا و ھم روسھا را در اوسترلیتز شكست داد، شاید در ذھن ھگل این فكر

سال بعد كھ ارتش فرانسھ بھ ینا نزدیك . مقدر باشد كھ این مرد نھ تنھا آلمان بلكھ سراسر اروپا را متحد كند
گذرد، و  دید كھ از ینا مي ١٨٠۶اكتبر  ١٣ھگل ناپلئون را در . شد، بھ نظر آمد كھ آیندة اروپا نامعلوم است

  :بھ دوست خود نیتھامر چنین نوشت
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احساس واقعًا . گذرد را دیدم كھ سواره براي شناسایي ینا از این شھر مي - آن روح جھان -امپراطور
انگیزي است كھ انسان چنین فردي را ببیند كھ در اینجا، در یك نقطة جمع و جور، سوار بر یك  شگفت

رفتي در فرصتي چنین پیش… . اسب، باشد ولي بھ آن سوي دنیا دست داشتھ باشد و بر آن حكمروایي كند
اكنون ھمھ خواھان … . توان بھ ستایش او زبان نگشود كوتاه فقط براي آن مرد بیھمتا میسر است كھ نمي

  ».بختیاري ارتش فرانسھ ھستند

روز بعد ارتش فرانسھ پیروز شد، و بعضي از سربازان دور از چشم روح جھان شروع بھ غارت شھر 
اي صلیب لژیون  فیلسوف چون بر روي نیمتنة سرجوخھ. ھگل شدنداي  یك گروه وارد اطاق اجاره. كردند

. اي با یك دانشمند سادة آلماني بھ احترام رفتار كند دونور را دید گفت كھ امیدوار است چنان شخص برجستھ
مھاجمان براي نوشیدن بطري شرابي نشستند، ولي باال گرفتن دامنة تاراج باعث شد كھ ھگل از ترس بھ 

  .دانشگاه پناه ببرددفتر معاون 

  ، كریستینا بوركھارت، ھمسر صاحبخانة ھگل، پسري زایید كھ آن استاد گیج او را بھ ١٨٠٧فوریة  ۵در 

توانست بھ دانشكدة ینا كمك كند، ھگل فرصت را براي آزمون  وایمار از لحاظ مالي در مضیقھ بود و نمي
ینا را ترك گفت تا سردبیر بامبرگر تسایتونگ فوریھ  ٢٠در . بخت در شھر دیگر، با زني دیگر مناسب دید

ظاھرًا كسي انتظار نداشت كھ ). ١٨٠٧(شناسي ذھن را انتشار داد  در میان این آشفتگیھا، كتاب پدیده. شود
این اثر بعدھا بھ صورت شاھكار او درآید و بھ عنوان دشوارترین و بنیادیترین اثر قلمي در زمینة فلسفھ، 

  .ھاور، محسوب شوداز زمان كانت تا شوپن

تا ) ١٨٠٨(اش از طرف دولت خستھ شده بود، بامبرگ را ترك گفت  از آنجا كھ بر اثر سانسور روزنامھ
داد و ھم  كشید؛ ھم درس مي در این كار تازه بجد زحمت مي. رئیس یكي از دبیرستانھاي نورنبرگ شود

نشگاه برجستھ بود كھ مشكل وامھاي او را كرد؛ ولي در اندیشة لنگرگاه امن و مناسبتري در یك دا اداره مي
در سن چھل و یك سالگي باماري فون توخر، دختر بیست سالھ یك سناتور  ١٨١١سپتامبر  ١۶در . حل كند

اندكي بعد، كریستینا بوركھارت آن دو را با دیدار خود بھ شگفتي انداخت، زیرا . نورنبرگي، ازدواج كرد
ھمسرش با آن وضع با شھامت برخورد كرد و . بھ آنھا تقدیم كرد پسر چھارسالة ھگل بھ نام لودویگ را

  .كودك را بھ عنوان عضو خانواده پذیرفت

دعوت دانشگاه ھایدلبرگ را پذیرفت، و نخستین  ١٨١۶ھگل كھ در فكر یافتن شغلي در برلین بود در سال 
. پایان دوره بھ بیست نفر رسیدكالس او با پنج دانشجو آغاز بھ كار كرد، ولي پیش از . استاد فلسفة آن شد

این اثر ). ١٨١٧(المعارف علوم فلسفھ را انتشار داد  ة )" FACE="Arial )Arabicھمینجا بود كھ دایر 
خشنود  - در برلین منتشر شده بود ١٨١٢كھ در  –روشنفكران و دولت برلین را بیش از كتاب منطق او 

بزودي وزیر آموزش و پرورش پروس از او دعوت كرد كھ تصدي كرسي فلسفھ را، كھ از زمان . ساخت
ھگل كھ در این ھنگام چھل و ھفت سال داشت آنقدر . بود، بھ عھده بگیرد خالي مانده) ١٨١۴(مرگ فیشتھ 

تالر  ٢٠٠٠گذشتھ از : چانھ زد كھ حقوقي كھ سرانجام بھ او پیشنھاد شد جبران انتظار طوالني او را كرد
حقوق ساالنھ، مبلغي نیز براي جبران كرایھ خانھ و قیمتھاي گران برلین درخواست كرد؛ و ھمچنین براي 

رسید، و نیز براي ھزینة مسافرت بھ برلین با ھمسر و  ران زیاني كھ از فروش اسباب منزلش بھ او ميجب
پس از آنكھ با ھمة این . گذشتھ از این، مایل بود كھ مقداري كمكھاي غیر نقدي ھم بھ او بشود. كودكانش

رسي استادي را آغاز در دانشگاه برلین تصدي طوالني ك ١٨١٨اكتبر  ٢٢تقاضاھا موافقت شد، ھگل در 
آور اما در نھایت  طي آن سیزده سال، درسھایش، كھ بدجور مالل. كرد كھ تا زمان مرگش ادامھ یافت

 –پرمعني بود، رفتھ رفتھ عدة بیشتري را بھ جمع شنوندگان كشاند، تا بھ جایي كھ كمابیش از سراسر اروپا 
این زمان وي بھ كاملترین و جامعترین  - آمدند ميدانشجویان براي گوش فرادادن بھ سخنان او  -و فراتر آن

  . دستگاه فكري در تاریخ اروپاي بعد از كانت، شكل و نظم بخشید
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منطق بھ عنوان علم مابعدالطبیعھ-٢
كند، نھ بھ مفھوم جدید ما، یعني قواعد استدالل، بلكھ بھ مفھوم باستاني و كالسیك  وي با منطق آغاز مي

یا دلیل، یا معناي اساسي و عملكرد ھرچیز، چنانكھ زمینشناسي، زیست شناسي یا  عقلیعني بھ معني 
از این رو در نظر ھگل، منطق . بریم روانشناسي را براي معنا و عملكرد زمین، زندگي، یا ذھن بھ كار مي

معنا را گذارد، ھمچنانكھ علم  بھ طور كلي عملكرد را بھ علم وامي. پردازد بھ بررسي و عملكرد ھرچیز مي
قصد او تحلیل كلمات در استدالل نیست، بلكھ تحلیل دلیل یا منطق در واقعیتھا . كند بھ فلسفھ واگذار مي

یعني » لوگوس«نامند، ھمچنانكھ، رازوران قدیم خدا را با  سرچشمھ و مجموع این دالیل را خدا مي. است
  .دانستند ميدلیل و حكمت جھان یكي 

آورد یا در  ذھن دریابنده با بررسي وابستگیھایي كھ اشیاء در زمان و مكان یا سایر اشیایي كھ بھ یاد مي
كانت این روابط را مقوالت نامیده و فھرستي دوازده گانھ از . بخشد یابد دارند، بھ آنھا معناي خاص مي مي

وحدت، كثرت، كلیت، ایجاب، سلب، حصر، علت، : اھم كرده است كھ بھ طور عمده عبارتند ازآنھا فر
ھستي معین، حد، گوناگوني، : افزاید ھگل باز ھم بسیاري بھ آنھا مي. معلول، وجود، عدم، امكان، و وجوب

اي است از  ھر شيء در حوزة تجربة ما بھ منزلة تارو پود پیچیده… جذب و دفع، ھمانندي و ناھمانندي 
چنین وابستگیھا؛ مثال این میز داراي محل، عمر، شكل، استحكام، رنگ، وزن، بو، و زیبایي مخصوصي 

است؛ بدون چنین روابط معین، میز چیزي جز در ھم ریختگي دریافتھاي حسي مبھم و جداگانھ نخواھد 
این دریافت، كھ در نور . دآی بود؛ با آن روابط است كھ دریافتھاي حسي بھ صورت دریافتي یگانھ در مي

از این رو، براي ھر یك از ما جھان . گردد شود، بھ یك ایده بدل مي حافظھ روشن و با غایت جھتدار مي
یابد؛ بھ صورت  كھ بھ وسیلة مقوالت سامان مي  -بروني یا دروني   - عبارت از دریافتھاي حسي ماست 

  .كنند شود؛ و خواستھاي ما در آنھا دستكاري مي ط ميآید؛ با خاطرات ما مخلو ھا در مي دریافتھا و ایده

بخشند و دلیل  و بھ دریافتھاي حسي شكل و معنا مي. مقوالت اشیاء نیستند، بلكھ راھھا و ابزارھاي فھمند
ھمگي با ھم بنیان منطق، . دھند عقلي و منطق و ساخت ھر احساس و فكر یا چیز تجربھ شده را تشكیل مي

  .انگارد ، چنانكھ ھگل ميدلیل، ولوگوس عالمند

 -توانیم در پي فھم تجربة خود باشیم ھستي محض است اي كھ از طریق آن مي ترین و كلیترین مقولھ ساده
كلیت این مقولة بنیادي مایھ . رود، بدون تخصیص آن ھا بكار مي ھستي چنانكھ در مورد ھمة اشیاء یا ایده

ء یا ایدة موجودي  یا نام و نشان، نمایندة ھیچ شي صورت ممیز ھستي، بي: در ھم شكستن جبري آن است
  محض در » ھستي«از اینرو، مفھوم . نخواھد بود

از این رو، درجا با ھم در میآمیزند؛ آنچھ وجود ندارد بھ . »نیستي«مقولة مخالف آن است، یعني ھیچي یا 
چیزي ) نیستي(و عدم ) ستيھ(كند؛ وجود  بھره مي تعیني یا خلوص بي شود و آن را از بي ھستي اضافھ مي

اسرارآمیز، مقولة سوم است كھ مفیدتر از ھمھ است، زیرا » شدن«این . شوند، ھرچند بھ وجھ منفي مي
ھمة مقوالت بعدي از تركیبات . گیرد دھد یا شكل مي توان چیزي را چنان انگاشت كھ رخ مي بدون آن نمي

  .آیند ھاي بظاھر متناقض پدید مي ھمانندي از ایده

آورد، آن ایدة قرون وسطایي را بھ  از یك پیوند برمي) مانند آدم و حوا(بازي ھگلي كھ جھان را  ن شعبدهای
گوید كھ مقوالت او اشیاء  اما ھگل معترضانھ مي. آورد كھ خداوند جھان را از ھیچ آفرید خاطر ما مي

تار آنھا، چھ بسا قابل پیش راه ورسمھاي فھمیدني كردن رف. نیستند، بلكھ راه و رسمھاي تصور اشیاءاند
  .بیني كردن آنھا و گھگاه قابل اداره كردنشان

كھ الف   -بدھیم ) كھ در منطق كھن آن قدر مقدس بود(خواھد كھ تغییراتي در اصل تناقض  از ما مي
 تمامي. شود الف بشود، چنانكھ آب، یخ یا بخار مي- تواند نا بسیارخوب؛ ولي الف مي. الف باشد-تواند نا نمي
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است؛ و جھان، جھان ایستاي ھستي نیست، چنانكھ پارمنیدس » شدن«واقعیت، بھ گمان ھگل، در فرایند 
كرد، ھمھ چیز روان  چنانكھ ھراكلیتوس تصور مي» شدن«بلكھ جھاني است روان و در . كند تصور مي

نھ . ول دائم استبھ نظر ھگل، تمامي واقعیت، ھمة فكرھا و چیزھا، تمام تاریخ، دین، فلسفھ، در تح. است
براثر یك انتخاب طبیعي انواع، بلكھ بر اثر پدیدآمدن و حل تناقضات دروني، و پیشرفت بھ سوي یك مرحلة 

  .تر پیچیده

است، مركب از اصل ) اي سابقًا فیشتھ(مشھور ھگلي ) در لفظ بھ معناي فن مباحثھ(این ھمان دیالكتیك 
یك ایده یا وضع، بالقوه حاوي ضد خود است؛ آن : ع سنتزتز، و وضع جام وضع یا تز، وضع مقابل یا آنتي

. گذاري دیگري بھ خود بگیرد شود تا آنكھ شكل شود؛ سپس با آن متحد مي دھد؛ با آن درگیر مي را رشد مي
سنجش معنادار، یعني . كند یك بحث منطقي، مراحل ساخت دیالكتیكي فرانھاد، خالف، و توافق را طي مي

قطع مطلب، ھمانگونھ كھ مادام . كند كار را مي امیال بر روي ترازوي تجربھ، ھمینھا و  وزن كردن ایده
ولي اگر بحث مخالف درخور و جھت بخش نباشد،  - كرد، اساس حیات مباحثھ است دوستال پافشاري مي

یك سنتز واقعي نھ . جذب اصل مخالف راز حكمت و كمال پیروزي است. مایة مرگ آن نیز خواھد بود
كارل ماركس، از مریدان ھگل، عقیده . یابد كند نھ سلبي را؛ بلكھ براي ھر یك جایي مي رد مي ایجابي را

باید در  داري بذرھاي سوسیالیسم را در خود دارد؛ و اشكال ھماورد سازمان اقتصادي مي داشت كھ سرمایھ
لیتر وحدت آن دو یك نفر ھگلي اصو. جنگي تا پاي مرگ با ھم درگیر شوند؛ و سوسیالیسم غالب خواھد شد

  .شود كرد، چنانكھ امروزه در اروپاي غربي دیده مي بیني مي را پیش

  تا نشان دھد كھ چگونھ ھر  - كند» استنتاج«وي درصدد برآمد كھ مقوالت را . ھگل جامعترین ھگلیھا بود

خود را  دیالكتیك. بندي كند بندي كرد، و كوشید ھر یك از آثار خود را بھ صورت سھ پایھ بخش را طبقھ
فرایند مكرر تناقض، كشمكش، و سنتز در سیاست و اقتصاد و : ھا ھمانگونھ بر واقعیتھا بكار برد كھ برایده

كلي واقعیتر از ھر كدام از : وي بھ مفھوم قرون وسطي، مردي رئالیست بود. نماید فلسفھ و تاریخ رخ مي
اند و چھ كساني كھ براي  ندگاھي زندهبشر شامل ھمة افراد است، چھ آنھا كھ چ: اجزاء دروني خود است

زیبایي . كند دولت واقعیتر و مھمتر از ھر یك از شھروندان آن است و بیشتر دوام مي. اند ھمیشھ مرده
آورد، اگرچھ پولین بوناپارت مرده باشد  ھاي بسیاري پدید مي ھا و سروده نیروي فناناپذیري دارد و بازمانده

سرانجام، آن فیلسوف شیفتھ رژة مقوالت خود را تا حقیقیترین، . شدو یا آفرودیتھ ھرگز نزیستھ با
جامعترین، و نیرومندترین آنھا، یعني ایدة مطلق، كشاند كھ كلیت ھمة چیزھا و فكرھا یا خرد، ساخت، یا 

  .لوگوسي كھ تاج سر ھمھ و فرمانرواي ھمھ است. قانوني است كھ عالم را برپا میدارد

  ذھن -٣

شد؛ و  در ینا نوشتھ شد، نزدیك بھ زماني كھ ارتش بزرگ ناپلئون بھ آن شھر نزدیك ميپدیده شناسي ذھن 
یعني موقعي انتشار یافت كھ ویرانگري بیرحمانة پروس بھ دست فرزندان انقالب فرانسھ،  ١٨٠٧در 

ظاھرًا ثابت كرد كھ در آن حركت كورمال تاریخي از سلطنت بھ دورة وحشت، و بار دیگر بھ سلطنت، 
ھاي مختلف آن مانند احساس،  ھگل قصد داشت ذھن بشر را در پدیده. بشر راه آزادي را گم كرده است ذھن

ادراك، حس، آگاھي، حافظھ، تخیل، میل، اراده، خودآگاھي، و خرد مورد بررسي قرار دھد؛ شاید در پایان 
خواست  شده بود، ھمچنان مياز آنجا كھ از این برنامھ وحشتزده ن. آن راه طوالني، راز آزادي را ھم بیابد

محصول این جستجو شاھكار او . ذھن بشر را در جوامع و كشور، در ھنر و مذھب و فلسفھ، بررسي كند
بود كھ بلیغ و مبھم، مبارزه طلبانھ و مأیوس كننده بود، و بعدھا در ماركس، كیركگارد، ھایدگر، سارتر اثر 

  .گذاشت

دھد و ھم معناي ذھن و ھم جان و ھم  كھ ھم معناي شبح ميشود  آغاز مي Geistدشواري كار از كلمة 
ھا بھتر است آن را روح ترجمھ كنیم،  كنیم، ولي در بعضي زمینھ ما آن را معموًال ذھن ترجمھ مي. روان
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بھ معني ذھن، جوھري مفارق یا ذاتي در پس  Giest. كنیم را روح زمان ترجمھ مي Zeitgeistچنانكھ 
جدا از ھمي وجود ندارد؛ فقط ] نفساني[ھاي  یست، بلكھ خود آن فعالیتھاست، قوهفعالیتھاي روانشناسي ن

  .شود عملیات واقعیي وجود دارد كھ بھ وسیلة آنھا تجربھ تبدیل بھ عمل یا فكر مي

آگاھي البتھ راز . آن را با آگاھي یكي دانستھ است Giestھگل در یك از تعریفھاي بسیار خود از 
در عین حال، در . لة تفسیر تجربھ است بي آنكھ بتواند خود را تفسیر كندرازھاست، زیرا كھ وسی

  دسترسترین و ھمچنین توجھ 

رسد، اگرچھ كمتر بھ طور مستقیم معلوم  ممكن است وجھ خارجي ذھن باشد، كمتر اسرارآمیز بھ نظر مي
موضوع ادراك ذھن، شناسیم كھ ھمچون  ھگل با فیشتھ ھمرأي است كھ ما اشیاء را تا جایي مي. ما باشد

  .كند جزئي از ما بشوند؛ اما وي در باب وجود جھان خارجي ھرگز چون و چرا نمي

ھنگامي كھ شيء ادراك شده فرد دیگري باشد كھ بظاھر از ذھن برخوردار باشد از راه این تقابل آگاھي بھ 
شود كھ  ھشیار ميآید كھ با ناراحتي  شخصي آگاه بھ وجود مي» من«صورت خودآگاھي درمي آید؛ سپس 

بالقوه، سرانجام، و (» ھرفردي«سپس، بھ عقیدة فیلسوف درشتخوي ما، . رقابت اصل كار زندگي است
، تا آنكھ یكي از آن دو فرودستي خود را بپذیرد، »سر ویرانگري و ھالك دیگري را دارد«) بندرت آگاھانھ

  .یا بمیرد

دارد كھ باید خود را براي آزمونھاي زندگي مسلح یا  كند؛ گویي خبر از تجربھ تغذیھ مي» من«در این میان 
دریافتھاي حسي را بھ صورت دریافتھاي عقلي » من«اي كھ بھ وسیلة آنھا  ھمة آن فرایند پیچیده. تقویت كند

كند و براي روشن كردن، رنگ دادن،  ھا مي درمي آورد، اینھا را در حافظھ ذخیره، و آنھا را تبدیل بھ ایده
كانون، توالي و تركیبي از امیال است؛ » من«. برد سازد بھ كار مي یالي كھ اراده را ميو خدمت بھ ام
است كھ در » من«ھا، خاطرات، باریك بیني، مانند بازوان و پاھا، ابزارھاي خود یا  ادراكات، ایده

؛ نباید شود، چھ خوب چھ بد اگر میل، شور باشد بدان وسیلھ تقویت مي. جستجوي بقا، لذت، یا قدرت است
ھیچ كار بزرگي در جھان بدون شور انجام «شورھا را بدون فرق گذاري میانشان محكوم كرد، زیرا 

زندگي نھ . شور ممكن است رنج آفرین شود، اما چھ باك اگر كھ در نتیجة مطلوب یاري كند» .نگرفتھ است
  .براي خوشي است بلكھ براي بھ انجام رساندن كارھاي بزرگ است

آزاد است؟ آري، ولي نھ بھ مفھوم آزادي از علیت یا قانون؛ آزاد است بھ نسبتي ) عني امیال مای(آیا اراده 
كھ با قوانین و منطق واقعیت توافق داشتھ باشد؛ یك ارادة آزاد آن است كھ بھ وسیلھ فھم، روشن و بھ وسیلھ 

شود، و  قل میسر ميتنھا صورت آزادي حقیقي براي ملت یا فرد از طریق رشد ع. خرد، راھنمایي شود
باالترین آزادي، در دانش مقوالت و بكار . شده است  عقل ھمانا دانش است كھ ھماھنگ شده و بھ كار گرفتھ

  .بردن آنھا در فرایندھاي اساسي طبیعت، و اتحاد و ھماھنگي آنھا در ایدة مطلق است كھ ھمانا خداست

ھنر، دین، و : بھ این اوج فھم و آزادي راه جویدتواند  براي بشر سھ راه وجود دارد كھ از آن راھھا مي
فلسفھ، ھگل در پدیده شناسي بھ اختصار و در درسھایي درباره جمالشناسي، كھ پس از مرگش انتشار یافت 

ضمنًا . با تفصیل بیشتر كوشید كھ طبیعت و تاریخ ھنر را تحت فرمولھاي سھ پایة سیستم خود درآورد
سازي، نقاشي، موسیقي، و آشنایي مفصلي با  ھندسي، مجسمھاطالعات شگفت انگیزي دربارة م

 -ھنر، بھ عقیدة او كوشش ذھن است. ھاي ھنري برلین، درسدن، وین، پاریس و ھلند ابراز داشت مجموعھ
  براي نشان دادن محتواي معنوي از راه  - و نھ عقل) یعني ادراك مستقیم، شدید، مداوم(از راه شھود 

كوشید حیات روحاني و دیدارھاي رازوري را از طریق  ر آن معماري ميشرقي، كھ د) ١: (داد مي
دورة كالسیك یونان و روم، كھ ) ٢(شود، پشتیباني كند؛  معبدھاي عظیم، چنانكھ در مصر و ھند دیده مي

دورة رمانتیك مسیحي كھ ) ٣(داد؛ و  كمال عقل و تعادل و ھماھنگي را از طریق پیكرتراشي نشان مي
ھگل . كند ز طریق نقاشي و موسیقي و شعر، عواطف و شور و شوقھاي روان مدرن را بیان كوشیده است ا
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اي بذرھاي تباھي دید، و خاطر نشان ساخت كھ بزرگترین دورة ھنر رو بھ پایان  در این مرحلة سوم پاره
  .است

ي شخصیت در اواخر عمرش دین باعث زحمت و پریشاني او شد، زیرا كاركرد تاریخي آن را در قالبگیر
ولي دلبستگي او بھ عقل بیش از آن بود كھ بھ جست و جوھاي . و حمایت از نظم اجتماعي دانست

كوشید . كورماالنة االھیات و وجدھا و رنجھاي قدیسان و ترس از خداي شخصي و پرستش او اعتنایي كند
با نفوذترین پیروانش خداي  كھ آیین مسیحي را با دیالكتیك خود آشتي دھد، اما دلش در این كار یار نبود، و

كردند، و جاودانگي را پایداري آثار آنات ھر فرد  او را بھ عنوان قانون یا عقل غیرشخصي جھان تعبیر مي
  .دانستند بر روي زمین مي -شاید پایداري بینھایت

دیس كمال مطلوب او نھ ق. ھگل در پایان كتاب پدیده شناسي عشق واقعي خود یعني فلسفھ را آشكار ساخت
طبع جھان نیرویي در «. وي با شور و شوقي تمام حدي براي بسط فھم بشر در آینده قائل نبود. كھ حكیم بود

خود ندارد كھ بتواند ھمواره در برابر كوشش دلیرانة عقل مقاومت كند؛ باید سرانجام از ھم گشوده شود، 
پیش از رسیدن بھ آن اوج، فلسفھ در  اما مدتھا» .باید ھمة ژرفا و دارائیھاي خود را بر روح آشكار كند

بینیم، بلكھ روابط و سامانھایي است كھ بھ  كنیم و مي خواھد یافت كھ جھان واقعي، جھاني نیست كھ لمس مي
اي كھ خورشید و ستارگان را بھ حركت درمي آورد؛ و روح  بخشد؛ قوانین نانوشتھ آنھا نظم و اصالت مي

آن ایدة مطلق یا عقل كیھاني است كھ فیلسوف سوگند وفاداري یاد با . دھد غیرشخصي جھان را تشكیل مي
  .یابد كند؛ در اوست كھ وي پرستشگاه، آزادي و خرسندي خود را مي مي

  اخالق، قانون، دولت -۴

در زبان آلماني )  Recht(حق . ھگل اثر عمدة دیگري انتشار داد تحت عنوان كلیات فلسفة حق ١٨٢١در 
اي عالي است، در برگیرندة اخالق و قانون بھ عنوان تكیھ گاھھاي خانواده، دولت، و تمدن ھگل  كلمھ

  .دربارة آنھا، در كتابي استادانھ كھ در مردم آلمان تأثیري پایدار بھ جاي نھاده است، بھ بحث پرداخت

وي كھ بھ ثبات و آسایش خو گرفتھ و در  .شد فیلسوف ما در این ھنگام وارد ششمین دھة عمر خود مي
گذشتھ از این، اوضاع . آرزوي مقامي دولتي بود، با آساني تسلیم محافظھ كاري طبیعي عصر خود شد

  سیاسي، از زماني كھ 

گریخت دست بھ  پروس با خشم و غضب علیھ ناپلئون كھ از روسیھ مي: ستود، سخت تغییر كرده بود مي
لوشر جنگیده و آن غاصب را سرنگون كرده بود؛ و در این ھنگام پروس، بر اسلحھ برده و بھ رھبري ب

پایة ارتش پیروزمند و سلطنت فئودالي خود، ھمچون تكیھ گاھي استوار، بدانسان كھ فریدریش بنا نھاده 
ھاي پیروزي بھ فقر نومیدانھ، بینظمي  بود، دوباره بر سر پاي ایستاده بود؛ اما ملت در نتیجة ھزینھ

  .اعي، و بیم و امید انقالب گرفتار آمده بوداجتم

اي منتشر  یاكوب فریس، كھ در آن زمان كرسي فلسفھ را در دانشگاه ینا بھ عھده داشت، رسالھ ١٨١۶در 
كرد تحت عنوان دربارة كنفدراسیون آلماني و بنیان سیاسي آلمان كھ در آن طرح یك برنامة اصالحي را بھ 

اني را ترساند و وادار بھ صدور فرمانھاي سخت كنگرة كارلسباد كرد دست داده بود كھ دولتھاي آلم
  . ؛ فریس از مقام استادي بر كنار، و توسط پلیس یاغي اعالم شد)١٨١٩(

ھگل نیمي از مقدمھ كتاب خود را بھ طعن بر فریس بھ عنوان ساده لوحي خطرناك اختصاص داد، و این 
در میان مردمي كھ تحت یك «محكوم كرد كھ » كم عمقنمونة كامل تفكر «عقیدة فریس را بھ عنوان 

كنند، نیروي حیاتي براي انجام دادن ھمة امور اجتماعي باید از پایین و  روحیة اجتماعي اصیل زندگي مي
جھان اخالق «اي از این قبیل،  گفت كھ بر طبق نظریھ ھگل اعتراض كنان مي» .از خود مردم ناشي شود
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بدیھي است كھ با این روش درماني سادة خانگي » .ھوا و ھوس سپرده شودباید بھ دست عوارض ذھني و 
شود، خود را از زحمت دردسر بینش عقالني، و دانشي كھ تفكر نظري ھدایت  كھ بھ احساس متوسل مي

استاد خشمگین فیلسوفان گوشة خیابان را سخت سرزنش كرد كھ شب، » .كند كنندة آن است، خالص مي
در مقابل این افكار بلھوسانھ، وي بھ . كنند طالیي نوجوانانھ دولتھاي كاملي درست ميھمھ شب، با خوابھاي 

این اصل را اعالم داشت ) ھم فلسفة سیاسي و ھم فلسفة مابعدالطبیعھ(عنوان اساس واقعپردازانة فلسفھ خود 
دث آن را یعني آنچھ ھست منطق حوا(» .آنچھ عقلي است واقعي است، و آنچھ واقعي است عقلي است«كھ 

طلب  آزادیخواھان آلمان نویسنده را جاه.) بھ آن صورت در میآورد و در تحت مقتضیات باید آن گونھ باشد
  .و ابن الوقت دانستند، یعني فیلسوف درباري یك دولت مرتجع، ولي او بھ راه خود ادامھ مي داد

نوان شھروند و بنابراین در جامعھ تمدن ھم بھ اخالق نیاز دارد ھم بھ قانون، زیرا مفھوم آن، زیستن بھ ع
اخالق . ، محدود كند]از خود[تواند باقي بماند مگر آنكھ آزادي را براي تدارك حفاظت  است؛ و جامعھ نمي

  .باید بھ صورت یك پیوند ھمگاني باشد نھ تابع ھوا و ھوس

ال و در جامعھ اي است؛ آزاد بودن از قید قانون در طبیعت مح آزادي در تحت قانون، نیروي سازنده
محدودیتھایي كھ اخالق مرسوم بر . ویرانگر است، چنانكھ در بعضي از مراحل انقالب فرانسھ دیده شد

كھنترین و  - یابد یعني احكام اخالقي كھ در ضمن تحول یك جامعھ رشد مي- گذارد آزادي فردي مي
  ترین معیارھایي است  ترین و پایدارترین و دوراندیشانھ گسترده

اما از آنجا كھ این نظامات بیشتر بھ وسیلة خانواده و مدرسھ و كلیسا . گزیند م و رشد خود برميبراي دوا
  .دھد یابد، این سازمانھا براي جامعھ الزم است و اندامھاي حیاتي آن را تشكیل مي انتقال مي

دزیستي خویش میل جنسي داراي خر. بنابراین، تشكیل خانواده براساس ازدواج عاشقانھ كاري احمقانھ است
براي ادامة نوع و جامعھ است؛ ولي فاقد آن خرد اجتماعي است كھ با ادارة اموال و فرزندان، پشتیبان یك 

دارایي خانواده باید . ازدواج باید تكگاني باشد، و طالق دشوار. زندگي مشترك براي ھمة عمر است
مدة معیني دارد و در چارچوب زن در خانواده نقش ع«. مشترك باشد، ولي بھ دست شوھر اداره شود

  » .باید وقف خانواده باشد اخالقي ذھنش مي

از آزادي بت و بازیچھ  -شود ھھاي پستالوتسي و فیشتھ دیده مي چنانكھ در نوشتھ- باید آموزش و پرورش نمي
مقصود از تنبیھ كودكان نھ اجراي عدالت است؛ بلكھ «. بسازد؛ انضباط ستون فقرات شخصیت است

داشتن آنھا از آزادیي است كھ ھنوز در دام طبیعت است، و آشنا كردن وجدان و ارادة ایشان با مقصود باز
  » .اصول كلي

و . ما فقط از آن لحاظ برابریم كھ ھر یك از ما یك وجود خودآگاه است. ھمچنین نباید از برابري بت بسازیم
ظ استعداد بدني یا فكري برابر نباید بھ صورت ابزار شخصي دیگر درآید؛ ولي بدیھي است كھ از لحا

راند و تا  بھترین نظام اقتصادي آن است كھ در آن، استعداد برتر در جھت كمال دادن خویش مي. نیستیم
دارایي باید ملك . ھاي جدید را در قالب واقعیتھاي تولیدي بریزد  گذارد تا ایده حدودي آن را آزاد مي

خصوصي خانواده باشد، زیرا بدون آن پاداش امتیاز بخش، استعداد برتر خود را تربیت نخواھد كرد وجد 
  . وجھدي بھ كار نخواھد برد

بھ كل مربوط زیرا فرد را  - یعني تبدیل وحشیان بھ شھروندان - دین وسیلھ عالي براي تمدن بخشي است
  .سازد مي

كارد،  اي در پیكرة دولت است، و احساس وحدت را در عمق ذھن بشر مي كننده از آنجا كھ دین عامل یگانھ
تعلق بھ یك كلیسا تنھا حرفي . دولت باید خواھان آن باشد كھ ھمة شھروندانش بھ یك كلیسا تعلق داشتھ باشند
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تواند در  دولت نمي -ایمان فرد بر بنیاد عقاید شخصي اوست از آنجا كھ محتواي - توان زد، زیرا است كھ مي
  . آن دخالت كند

كلیساھا باید از دولت جدا باشند، ولي باید كار دولت را عبادت كامل بدانند، زیرا كھ از این راه است كھ 
  . آید ھدف دین، یعني ھدف وحدت فرد با كل تا آنجا كھ بر روي زمین ممكن است، بھ عمل در مي

دولت آن اندامي از جامعھ است كھ كارش حمایت و . براین، ایجاد دولت عالیترین دستاورد بشر استبنا
وظیفة دشواري كھ دولت برعھده دارد عبارت است از ھمساز كردن نظم اجتماعي . رشد دادن ملت است

دي فرد متمدن گریھاي حسادت آمیز گروھھاي داخلي، قانون بھ منزلة آزا با فردیت طبیعي مردمان و ستیزه
  است، زیرا در ازاي موافقت او با خودداري از آزار 

دولت، فعلیت یافتن آزادي مجسم «. رھاند بھ دیگر شھروندان، وي را از بسیاري از بیعدالتیھا و خطرھا مي
دولت براي تبدیل آشوب بھ آزادي منظم، باید قدرت داشتھ باشد، و گاھي باید زور بھ كار ببرد؛ » .است

زم خواھد بود، ھمچنین نظام وظیفة اجباري در زمان بحران؛ ولي اگر دولت بخوبي اداره شود، آن پلیس ال
توانیم دربارة دولت ھمان چیزي را بگوییم كھ دربارة عالم  بھ این معنا مي. توان سازمان عقلي دانست را مي

زیرا : تي مدینة فاضلھ نیستچنین دول» .آنچھ عقلي است واقعي است؛ و آنچھ واقعي، عقلي است«: ایم گفتھ
  .مدینة فاضلھ واقعیت ندارد

این نظریھ، برخالف آن . نیست؟ نھ یكسره ١٨٢٠آیا این نظریھ بھ مفھوم آرماني كردن دولت پروس در 
رژیم، خواھان موفقیت كامل اصالحات شتاین و ھاردنبرگ بود، و از مشروطة سلطنتي، حكومت بر طبق 

دانست، و آن  استبداد را محكوم مي. كرد و رھا ساختن یھودیان طرفداري ميقانون اساسي، آزادي مذھبي، 
آن وضعي از امور كھ در آن، قانون از بین برود، و ارادة خصوصي، خواه «: كرد را چنین تعریف مي

قانون بھ حساب آید یا جاي آن را بگیرد؛ حال آنكھ ) اوكلوكراسي(الناس  ارادة پادشاه، خواه ارادة عوام
ھگل » .رسد در دولت قانوني و مطابق قانون اساسي است كھ حاكمیت بھ حد كمال مطلوب مي درست

شھروند عادي را چنان توانائي نیست كھ فرمانروایان با كفایت : دموكراسي را یكسره مردود دانست
ت كھ را پذیرف ١٧٩١فیلسوف ما قانون اساسي انقالبي فرانسھ سال . برگزیند و سیاست ملي را تعیین كند

دادند نھ  در آن حكومت مشروطة سلطنتي را خواستار شده بودند و مردم براي تشكیل مجلس ملي رأي مي
كرد  بنابراین ھگل دولتي را توصیھ مي» بدترین نھادھا است«سلطنت انتخابي . براي انتخاب فرمانروا

ھ مسئول امور اجرایي و مركب از دو مجلس قانونگذار كھ مالكان آنھا را برگزینند؛ یك ھیئت وزیران ك
درآمدن دولت بھ صورت حكومت » «.اداري باشد؛ و یك پادشاه موروثي كھ تصمیم نھایي با او باشد

  ».مشروطة سلطنتي دستاورد جھان مدرن است

كاري معقول مونتني، ولتر،  منصفانھ نیست كھ این فلسفھ را ارتجاعي بدانیم، زیرا كامًال در خط محافظھ
پس از بررسي حكومتھاي فرانسھ (و توكویل ) داد كھ بھ ناپلئون اندرز مي(نژامن كنستان برك، و مكولي، ب

باید آن را با توجھ . فلسفة ھگل جایي براي آزادي فكر و رواداري مذھبي منظور داشتھ بود. بود) و آمریكا
ناپلئون خیال  بھ زمینة آن از لحاظ زمان و مكان در نظر گرفت؛ باید خود را در گرداب اروپاي بعد از

را دوباره برقرار » رژیم قدیم«كوشیدند  با ورشكستگي و بحرانش، و دولتھاي ارتجاعي آن كھ مي -كنیم
تر از آن بود كھ در عالم اندیشھ دست بھ  تا بتوانیم ارتجاع شخص متفكري را درك كنیم كھ سالخورده -كنند

ھد مزة شر و شور انقالب را بچشد؛ یا تن بھ خطر تر از آنكھ بخوا تر و جاافتاده ماجراجویي بزند؛ و آسوده
آن كتاب درآمدي شتابزده . جایگزیني تئوري با فان خام یا حكومت عوام الناس بھ جاي حكومتي كھن بدھد

فیلسوف سالخورده از سخنوري فریس و . كھ در خور شأن فیلسوف نبود - نھ كتابي بسامان و سنجیده -بود
  د، در ھراس كر شور و ھیجاني كھ ایجاد مي

حكومتھا الاقل توجھ خود را معطوف بھ این نوع فلسفھ «كرد، ولي از این امر متأثر و متأسف نبود كھ 
  .بسالمت داشتن كار پیرانھ سران است نھ در خطر افكندن» .اند كرده
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  تاریخ -۵

د؛ مطالبي را داشتند، زیرا پس از مرگش در یادداشتھاي او دقت كردن شاگردان ھگل حتمًا او را دوست مي
كھ ضمن سخنرانیھاي او نوشتھ بودند و بھ آنھا افزودند؛ نتیجھ را بھ صورت نظمي معقول درآوردند، و آن 

جمالشناسي، فلسفة : از این رو پس از مرگ ھگل، چھار كتاب او انتشار یافت. را بھ نام او منتشر كردند
ین مطالب اوست، شاید بھ سبب آنكھ پیچیدگي فكر این آثار، قابل فھمتر. مذھب، فلسفة تاریخ، و تاریخ فلسفھ

  .و سبك او در آنھا اثر گذاشتھ و كمتر جنبة ابھام یافتھ است

منطق و [كھ عقل : آورد مفھوم ذھني سادة عقل است تنھا فكري كھ فلسفھ با خود براي بررسي تاریخ مي«
» دارد ند معقول بھ ما عرضھ ميفرمانرواي جھان است؛ و بنابراین، تاریخ جھان یك فرای] قانون حوادث

ھگل غالبًا از عقل . یعني تنھا نتیجة منطقي و ضرور سوابق آن است- در این مورد نیز واقعي، عقلي است
گوید، ولي آن را با تلفیق مطالب اسپینوزا و نیوتن تعریف  فرمانرواي خود در عبارات مذھبي سخن مي

ر آن و بھ وسیلة آن ھر واقعیتي وجود جوھر خود را عقل، جوھر جھان است، یعني آنچھ كھ د«: كند مي
است؛ یعني مقوالت منطق او وسایل اساسي فھمیدن » انرژي نامحدود جھان«؛ و از طرف دیگر »دارد

  ».دھد پیچیدگي نامحدود اشیاء، و ذات و حقیقت آنھا را تشكیل مي«روابط مؤثري است كھ 

باید روشي در شگفتیھاي ظاھري  - نین ذاتي در طبیعت اشیاءتعبیر قوا -اگر عملكرد تاریخ، تعبیر عقل باشد
فرایند عقل در تاریخ، مانند . بیند ھگل ھم در فرایند و ھم در نتیجھ، روش مي. حوادث وجود داشتھ باشد

. كوشد یك وضع جامع بسازد ھر مرحلھ یا وضعي شامل وضع متقابل است كھ مي: منطق، دیالكتیكي است
ي كرد كھ اشتیاق بشر را براي آزادي از بین ببرد؛ اشتیاق بھ شورش گرایید؛ سنتز از این رو استبداد سع

پس آیا طرحي عمومي یا كلي در ماوراء مسیر تاریخ وجود دارد؟ نھ، . آن، حكومت مشروطة سلطنتي شد
اگر مفھوم این حرف عبارت است از نیروي عالي آگاھي باشد كھ ھمة علتھا و معلولھا را بھ سوي ھدفي 

، تا آنجا كھ جریان رو بھ گسترش حوادث، ضمن پیشرفت یك تمدن، بھ وسیلة  دھد؛ آري عین سوق ميم
كھ آزادي از طریق عقل  آید تا بشر را بتدریج بھ ھدف جاذب،  یا ذھن بھ حركت درمي Geistمجموع 

عقل بھ كمال اگر چھ بھ طور محسوس ممكن است ھنگامي پیش بیاید كھ  -است، برساند، نھ آزادي از قانون
این . رو تكامل دولت، براي آزادي خواھد بود بلكھ آزادي از طریق قانون؛ ازاین - و رشد خود برسد

  پیشرفت بسوي آزادي، مداوم نیست، زیرا در دیالكتیك تاریخ تناقضاتي است كھ باید حل شود، 

  .ده كشیده شودكھ باید بوسیلة خصوصیت عصر یا كار مردان استثنایي بھ طرف یك مركز متحد كنن

 - ھگل. كنند مقاومت ناپذیرند كھ با یكدیگر كار مي مھندسان تاریخند، و ھنگامي - زمان و نبوغ -این دو نیرو
نوابغ لزومًا افراد باتقوایي نیستند، گر . معتقد بھ قھرمان و قھرمان پرستي بود -كھ بھ كارالیل الھام بخشید

ھایش فقط فاتح  اپلئون بھ سبب جھانگشایين. چھ آنھا را خودخواه و طرفدار فردگرایي دانستن ھم خطاست
اما نابغھ . عامل نیاز بزرگتر اروپا بھ وحدت و قوانین پایدار بود. طور آگاه یا ناخودآگاه نیست؛ بلكھ وي، بھ

یعني روح زمانھا صورت خارجي بدھد و  Zeitgeistطور آگاه یا ناخودآگاه بھ  بیچاره است مگر آنكھ بھ
» .بصیر بودند -آنچھ براي تكامل رسیده و پختھ باشد –فرادي بھ نیازھاي زمان چنین ا«در خدمت آن باشد 

این خود عین حقیقت بود براي عصرشان و براي جھانشان؛ یعني، اگر بتوان گفت، براي دو نوع بعدي از 
ھ، مانند گالیل(ھرگاه نبوغ بر چنان كشندي متولد شود » .لحاظ ترتیب كھ در زھدان زمان تشكیل یافتھ بود

، نیرویي براي ترقي خواھد بود، ولو آنكھ براي تسلي بھ تمامي بدبختي بھ ارمغان )فرانكلین، یا جیمزوات
ھاي  دوره. تاریخ جھان صحنة سعادت نیست«. نبوغ براي تأمین سعادتھاي جزئي و فردي نیست. آورد

تز  ھنگامي كھ آنتي -است ھاي ھماھنگي سعادت بھ منزلة صفحات سفیدي در آن تاریخ است، زیرا آنھا دوره
  .و تاریخ بھ خواب فرو رفتھ است» .در حال تعلیق است
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یا بكلي نابود . مانع عمده در تفسیر تاریخ بھ عنوان ترقي این حقیقت است كھ تمدنھا ممكن است بمیرند
وي گذشتة بشر را . اما ھگل مردي نبود كھ بگذارد چنان عوارضي دیالكتیك او را مختل كند. شوند

رومي، و مسیحي، و ترقیاتي در توالي آنھا  - شرقي، یوناني: كرد بھ سھ دوره تقسیم مي) مانگونھ كھ گفتیمھ(
شد؛ در دورة قدیم كالسیك،  در دورة شرقي، آزادي بھ یك نفر، بھ عنوان فرمانرواي مستبد، داده مي. آید مي

بخشید و  سیحیت، بھ ھر فرد روحي ميكرد؛ و در دورة م شد كھ از بردگان استفاده مي اي داده مي بھ طبقھ
دورة اخیر، بھ سبب تجارت برده، با مقاومت روبرو شد، ولي این . آمد درصدد آزاد كردن ھمھ برمي

ھگل آن شورش یا دو سال اول )  ١٨٢٢در حدود ( در این زمان. كشمكش در انقالب كبیر فرانسھ حل شد
  : انگیز مورد ستایش قرار داد طرزي شگفت  آن رابھ

و رویھمرفتھ جلو فكر و عقل . كرد،  اي درھم از امتیازات ارائھ نمي وضع سیاسي فرانسھ چیزي جز توده
تغییر لزومًا ھمراه با زورگویي بود، . گرفت، و بزرگترین فساد اخالقي و روحي بر آن حكمفرما بود را مي

انیون و اشراف با آن مخالفت درباریان و روح[گرفت  سازي بھ دست دولت انجام نمي زیرا كھ كار دگرگون
توانست در برابر  و چارچوب كھنة بیعدالتي نمي فكر حق قدرت خود را بھ كرسي نشاند، … ]. كردند مي

. تمام افراد متفكر در جشن و پایكوبي شركت جستند. طلوع روحي با شكوھي بود. حملة آن مقاومت كند
  . ذوق و شوقي روحاني جھان را پر كرده بود

اندازة كافي طرفدار حكومت جھاني بود   ماند، و ھگل ھنوز بھ خون را شستند، آثار مھمي باقي ميھاي  لكھ
كھ تصدیق كند كھ انقالب فرانسھ منافع قابل توجھي براي قسمت اعظم آلمان بھ ارمغان آورده است، مانند 

رویھمرفتھ، تجزیھ و … .موالنامة ناپلئوني، الغاي امتیازات فئودالي، توسعة آزادي، تعمیم حق تملك ا قانون
كار  كند كھ آن شخص محافظھ تحلیل ھگل از انقالب فرانسھ، در آخرین صفحات فلسفة تاریخ ثابت مي

  .مرعوب ایدئالھاي جواني خود را كال طرد نكرده بود

مذھب « . بھ عقیدة او، نقص عمدة انقالب فرانسھ این بود كھ مذھب را بھ صورت دشمن خود در آورده بود
این حرف بیھوده است كھ بگویند كشیشان ومذھب را از راه . ھ منزلة عالیترین و معقولترین كار عقل استب

ھاي  در نتیجھ، تظاھر كردن بھ ابداع و اجراي اساسنامھ» .اند كالھبرداري براي مردم و بھ سود خود ساختھ
  . »طور مستقل از مذھب،عاقالنھ نیست سیاسي بھ

بنا براین، مفھوم ذھني … كند داند تعریف مي ر آن، ملت آنچھ را كھ حقیقت مياي است كھ د مذھب حوزه«
  » .دھد خدا اساس كلي اخالق یك ملت را تشكیل مي

دولت اگر بھ خوبي تكامل یابد، » ].است[گیرد دولت  صورت خارجیي كھ روح بھ خود مي«برعكس، 
داد كھ عبارت است از ھنر، قانون، اساس و مركز سایر عناصر ذاتي حیات یك ملت را تشكیل خواھد «

  .گیرد دولت اگر بوسیلة مذھب تأیید و توجیھ شود، جنبة االھي بھ خود مي» .اخالق، مذھب، علم

كرد یك سیستم فلسفي بھ دست دھد كھ بھ وسیلة یك ضابطة اساسي توضیح بھ صورتي  ھگل كھ آرزو مي
شاگردانش پس از مرگ او تاریخ فلسفة او . ار بردك ھاي مختلف بھ واحد درآید، دیالكتیك خود را در زمینھ

بھ عقیدة او، سیستمھاي فلسفي باستاني مشھور و ناظر بر تجزیھ و تحلیل عمومي، . اش افزودند را بھ فلسفھ
پارمنیدس در . تحول مقوالت در منطق خود او شباھت داشت اي منطقي بود كھ اساسًا بھ ناشي از نتیجھ

ذیمقراطیس مادة برون . ورزید، و ھراكلیتوس در مورد شدن و تكامل و تغییر ميمورد بودن و ثبات تأكید 
ھر سیستمي، مانند ھر . دید و افالطون مثال درون ذات را؛ ارسطو سنتز آن دورا بھ دست داد ذات را مي

 مقولھ و ھر نسلي، سوابق خود را بھ آنچھ از پیشینیان گرفتھ بود افزود، بھ طوري كھ فھم كامل آخرین
آنچھ كھ ھر نسلي بھ عنوان علم و ابداع روحي عرضھ داشتھ است، « . گیرد سیستم ھمة آنھا را در بر مي

از آنجا كھ » .دھد را، تشكیل مي  را، جوھر روحي آن این توارث، روح آن. برد را بھ ارث مي  نسل دیگر آن
امل ھمة عقاید و ارزشھاي رود، ش فلسفة ھگل در سلسلة عظیم تخیالت فلسفي، آخرین فلسفھ بشمار مي

  .رود ، و اوج تاریخي و نظري آنھا بھ شمار مي)بھ عقیدة مؤلف آن(سیستمھاي مھم پیشین است 
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  مرگ و رجعت -۶

شمارة . عصر او تا مدني تقریبًا ھمان ارزش را براي او قائل بود كھ خودش آن را در نظر داشت
كوزن و میشلھ از  - افراد برجستھ: فزوني نھادشاگردانش، علیرغم طبع خشن و سبك پیچیدة او، رو بھ 

آمدند تا تجزیھ و تحلیلي را كھ وي براساس مقوالتش از  از نقاط دور مي - فرانسھ، ھایبرگ از دانمارك
در پاریس مورد تجلیل قرار گرفت؛ و در بازگشت بھ وطن  ١٨٢٧در . آورد مشاھده كنند جھان بھ عمل مي

عقاید مسلم وثابت او، براثر گسترش نھضتھاي  ١٨٣٠در . مل آوردگوتھ از وي استقبال شایاني بھ ع
، از وراء ١٨٣١الجرم از آن آشوبھا بھ انتقاد پرداخت و در . افراطي و آشفتگیھاي انقالبي، متزلزل شد

. ، كھ حاكي از ارتقاي دموكراسي در انگلیس بود، استمداد كرد»الیحة اصالح«دریاي مانش، براي الغاي 
كرد كھ مورد قبول علماي مذھبي پروتستان  اي بیان مي د را بتدریج طوري با عبارات تازهوي فلسفة خو

  .قرار گیرد

 ١۴ویك سالھ و ظاھرًا در كمال تندرستي بود گرفتار بیماري واگیردار وبا شد و در  ھگل كھ ھنوز شصت
مگاه فیشتھ بھ خاك گونھ كھ خواستھ بود در كنار آرا در برلین درگذشت، و او را ھمان ١٨٣١نوامبر 
شاگردانش، گویي براي تأیید وجود ابھام در نظریات محتاطانة استاد، بھ دو گروه مخالف تقسیم . سپردند

ھاي چپ  ھاي راست، بھ رھبري یوھان اردمان، كونوفیشر و كارل روزنكرانتس؛ و ھگلي ھگلي: شدند
ھا از لحاظ فضل و دانش برتري  تراس. یگ فویر باخ، داوید شتراوس، برونوباوروكارل ماركس -ولود

ھا در حملھ بھ مذھب و  چپ. از كتاب مقدس باال گرفت، رو بھ زوال نھادند» انتقادعالیتر«یافتند، ولي چون 
ھا نظر ھگل را در باب یكي دانستن خدا و عقل بھ این مفھوم  چپ. درست اعتقادي سیاسي شھرت یافتند

فویرباخ از قول ھگل . ع قوانین تغییرناپذیر و غیرشخصي ھستندتعبیر كردند كھ طبیعت و بشر و تاریخ تاب
؛ یعني عقل »اندازه دربارة خدا اطالع دارد كھ خدا دربارة خود در وجود بشر دارد بشر ھمان«گفت كھ  مي

ماركس، كھ ھگل را از . تواند دربارة قوانین عالم بیندیشد شود؛ بشر مي جھان فقط در بشر از خود آگاه مي
شناخت، حركت دیالكتیكي مقوالت را بھ تفسیر اقتصادي تاریخ تبدیل كرد كھ  ھاي آن استاد مي شتھطریق نو

شد؛ و سوسیالیسم بھ صورت سنتز  در آن جنگ طبقاتي جانشین قھرمانان، بھ عنوان عامل عمدة ترقي، مي
  .داري و تناقضات داخلي آن درآمد ماركس در سرمایھ

. ھاور عرصة فلسفي را فراگرفت، شھرت ھگل مدتي روبھ كاھش نھادھنگامي كھ ھیجانات طنزآمیز شوپن
رسید كھ مكتب ھگل در آلمان از  بھ نظر مي. فیلسوفان تاریخ در پیشرفت تحقیقات تاریخي از نظر افتادند

مكتگرت، و . اي.ام.گرین، جي. اچ. بین رفتھ است، ولي در انگلیس، بھ وسیلة جان و ادوارد كیرد، تي
  ھنگامي كھ . ت، جاني تازه گرفتبرنارد بوزنك

در این ضمن، سورن كیركگارد، كارل . قدرتپرستي ھگل راه را براي بیسمارك و ھیتلر ھموار ساختھ باشد
یاسپرس، مارتین ھایدگر، وژان پل سارتر در پدیده شناسي ذھن در جھان ظاھرًا فاقد ھدایت خداوندي شده 

  .و ھگل بھ صورت پدر تعمیدي اگزیستانسیالیسم درآمد اي نیرومند از رقابت بشر یافتند، بود جنبھ

این كشور . رود رویھمرفتھ عصر گوتھ و بتھوون و ھگل یكي از عالیترین ادوار تاریخ آلمان بھ شمار مي
سالھ حیات  در رنسانس و اصالح دیني بھ اوج عظمت خود رسیده یا نزدیك شده بود؛ ولي جنگ سي

ریختھ و روح آلمان را طي صدسال دیگر تقریبًا تا حد نومیدي افسرده اقتصادي و فرھنگي مردم را درھم 
بتدریج نیروي بومي آلمان، شكیبایي و بردباري زنان، مھارت صنعتگران، تھور بازرگانان، و . ساختھ بود

قدرت و عمق موسیقي این سرزمین آن را آماده ساخت كھ تأثیرات خارجي مانند آثار شكسپیر و شاعران 
نگلستان و دورة روشنگري و انقالب كبیر فرانسھ را اقتباس و آن را با سلیقھ و اخالق خود رمانتیك ا

آلمان شور و عصیانگري ولتر را تعدیل كرد، و او را بھ صورت گوتھ و ویالنت درآورد، . سازگار سازد
ي كارھاي رھایي بخش پاسخ داد، و راه را برا و روسو را بھ صورت شیلر و ریشتر؛ بھ ناپلئون با جنگ
  .بزرگ و متعدد مردم خود در قرن نوزدھم ھموار ساخت
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تمدن ھم اشتراك مساعي است و ھم رقابت؛ بنابراین چھ بھتر كھ ھر ملتي داراي فرھنگ، دولت، اقتصاد، 
انواع تشكیالت و حاالت گوناگون الزم بوده است تا روحیة . لباس، و آوازھاي مخصوص خود باشد

  فصل سي و سومیف و اروپایي بھ این صورت لط

  

  در پیرامون منطقة مركزي

١٨١٢- ١٧٨٩  

I – سویس  

. كرد این سرزمین خوشبخت لرزشھاي انقالب فرانسھ را با كمال صمیمیت بھ عنوان یك ھمسایھ احساس مي
-١٧۵٢(یوھانس فون مولر  -آزادیخواھان سویس از آن انقالب بھ منزلة دعوتي بھ آزادي استقبال كردند

را بھ منزلة بھترین روز تاریخ اروپا پس  ١٧٨٩ژوئیة  ١۴مشھورترین مورخ آن عصر، روز ، )١٨٩٠
ھنگامي كھ ژاكوبنھا زمام امور را بھ دست گرفتند، وي بھ دوستي . از سقوط امپراطوري روم اعالم كرد

یم شك شما با من در این تأسف سھیمید كھ در مجلس ملي، فصاحت مؤثرتر از عقل سل بي: چنین نوشت 
است، و شاید شما بیم داشتھ باشید كھ بھ سبب اشتیاق فوق العادة آنھا بھ سبب آزادي زیاده از حد، مطلقًا آزاد 

با وجود این، ھمیشھ چیزي براي ارائھ وجود خواھد داشت، زیرا این عقاید در ھر سري موجود . نشوند
  ».است

تزارویچ آلكساندر از افكار آزادیخواھانھ،  ، پس از انباشتن ذھن١٧٩۶فردریك سزار دو الآرپ كھ در سال 
بھ سویس، سرزمین بومي خود، بازگشتھ بود، بھ منظور تشكیل كلوپ ھلوتیك بھ پتراوكس و سایر 

كردند براندازند،  كوشیدند حكومت متنفذان را كھ بركانتونھا فرمانروایي مي شورشیان سویسي، كھ مي
ھا را دید، و بھ  گذشت، این جرقھ در ایتالیا، از سویس ميناپلئون، كھ پس از نخستین جنگ خود . پیوست

ھیئت مدیره توصیھ كرد كھ اگر علیھ فعالیتھاي ضد انقالبي مھاجران فرانسھ كھ اشراف سویس آنھا را پناه 
ھیئت مدیره ارزش . داده و تحت حمایت خود گرفتھ بودند اقدام كند، متفقین بسیاري بھ دست خواھد آورد

حاظ استراتژي ، در كشمكش میان فرانسھ و شاھزادگان آلماني تشخیص داد، الجرم قوایي سویس را، از ل
بھ كانتونھا فرستاد؛ ژنو را بھ خاك فرانسھ ضمیمھ كرد؛ حكومتھاي متنفدان را برانداخت؛ و با حمایت 

  ).١٧٩٨(پرشور انقالبیون بومي، جمھوري ھلوتیا را بھ عنوان تحت الحمایة فرانسھ تشكیل داد 

ریختند، تا اینكھ، بھ سبب بیم از ھرج  كردند و طرح كودتاھایي را بھ رقابت یكدیگر مي یكدیگر مشاجره مي
خواستند كھ قانون اساسي جدیدي بھ آنھا ارزاني ) كھ در آن زمان كنسول بود(و مرج و جنگ، از ناپلئون 

علي رغم نقایصش، بھترین «را نزد آنھا فرستاد كھ » قانون اساسي مالمزون« ١٨٠١وي نیز در . دارد
گرچھ سویس را بھ صورت تحت الحمایة » توانست در آن زمان داشتھ باشد قانوني بود كھ آن كشور مي

پس از مشاجرات داخلي دیگر، فدرالیستھا دولت جمھوري را برانداختند؛ ارتشي جدید . آورد فرانسھ درمي
ناپلئون در این امر دخالت كرد و نیرویي مركب  .تشكیل دادند؛ و در صدد تجدید حكومت، متنفذان برآمدند

گروھھاي متحارب بار دیگر از . از سي ھزار نفر بھ منظور برقراري مجدد و تسلط فرانسھ بھ آنجا فرستاد
و این سندي بود كھ بھ جمھوري  - را تنظیم كرد» سند وساطت«وي نیز . ناپلئون خواستند كھ وساطت كند

یون سویس را اساسًا بھ صورتي كھ امروز وجود دارد بنیان نھاد، با این فرق ھلوتیا پایان داد، و كنفدراس
علي رغم این تحمیل، قانون . اي بھ كمك ارتش فرانسھ بفرستد كھ آن دولت ھمچنان موظف باشد ساالنھ عده

  .نامیدند» بازگردانندة آزادي«اساسي خوبي بود، و كانتونھا ناپلئون را 
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نھ وسایل فراھم بود، نھ تعداد : گاه خوبي براي نوابغ نبود لي خود، جلوهاما سویس با وجود مناظر عا
چند تن از نویسندگان، ھنرمندان و دانشمندانش درصدد یافتن خطھ و . مستمعین زیاد و چشمگیر

-١٧٧٨(یوھان فوسلي براي نقاشي بھ انگلیس رفت؛ اوگوستن دوكاندول . سرزمینھاي بزرگتري برآمدند
) ١٨٢٧-١٧۴۶(یوھان پستالوتسي . بندي گیاھان كمك كرد نسھ شد و بھ شرح و طبقھرھسپار فرا) ١٨۴١

در  ١٨٠۵در . در آنجا ماند و بھ سبب تجاربش در امر آموزش و پرورش توجھ اروپا را بھ خود جلب كرد
در این مدرسھ روش آموزش مبتني بر این اصل بود كھ، . روزي بھ وجود آورد اي شبانھ ایوردون مدرسھ

قل در مورد جوانان، عقاید فقط زماني مفھوم خواھد داشت كھ با اشیاء واقعي مربوط باشد، و تربیت الا
آن مدرسھ . كودك از طریق فعالیتھا و پس دادن درس بھ طور گروھي، بھترین نتیجھ را خواھد داد

ریكا اثر آموزگاراني را از چندین كشور بھ سوي خود جذب كرد، و در تربیت ابتدایي در اروپا و آم
  .گذاشت؛ فیشتھ آن را بھ صورت عنصري در نقشة خود براي تجدید جواني ملي درآورد

یوھانس فون مولر بیست و دو سال از عمر خود را صرف نوشتن كتاب عظیمي كرد تحت عنوان تاریخ 
و ھم رساند؛ این اثر، گرچھ ناقص است، ھم از لحاظ مفاد  ١۴٨٩كنفدراسیون سویس، و فقط آن را تا سال 

برتري آن باعث شد كھ نویسندة آن لقب تاسیت . از لحاظ سبك بھ صورت كتابي كالسیك باقي مانده است
سویسي داده شود؛ ستایش آن از كانتونھاي قرون وسطي، بھ انضمام پیروزیھاي نظامي، در ایجاد غرور 

نامة مشھوري را در اختیار اي نقش كرده است طرح نمایش اي كھ از ویلھلم تل افسانھ ملي مؤثر بود؛ و قصھ
، مولر در سن پنجاه و ھشت سالگي، شروع بھ نوشتن یك تاریخ عمومي كرد تحت ١٨١٠در . شیلر گذاشت

عنوان بیست و چھار كتاب راجع بھ تاریخ عمومي، محبوبیت كتاب نزد آلمانھا موجب آن شد كھ مولر بھ 
  آلمان

ھ كاتولیك بود درآمد؛ در دستگاه صدارت عظماي در اینجا بھ خدمت امیر برگزینندة ماینتس ك. برود
امپراطوري در اتریش كار كرد؛ و سرانجام، بھ عنوان مدیر آموزش و پرورش وستفالن، كھ زیر نظر 

: ھنگامي كھ درگذشت، مادام دوستال دربارة او نوشت. برد شد، بھ سر مي ژروم بوناپارت اداره مي
گویي بیش . … د این ھمھ حقایق و تواریخ را در خود جاي دھد توان تصور كرد كھ مغز یك نفر بتوان نمي«

  » .از یك نفر از میان، رفتھ است

را ) ١٨۴٢- ١٧٧٣(بعد از او، از لحاظ كوشش در راه تاریخنویسي، باید ژان شارل لئونار دوسیسموندي 
رھایي از مصایب و وي كھ در ژنو تولد یافتھ بود، براي . ذكر كرد كھ ندیم ملتزم ركاب مادام دوستال بود

خشونتھاي انقالبي، بھ انگلیس و سپس بھ ایتالیا گریخت و سرانجام بھ ژنو، كھ دوباره آرام شده بود، 
با ژرمن مالقات كرد و ھمراه او بھ ایتالیا رفت و بعدھا مكرر بھ سالن او در كوپھ كھ  ١٨٠٣در . بازگشت

كتاب شانزده جلدي او تحت . با وجدان دانشمندي نوشت، ولي زیاد مي. در آن حدود بود رفت و آمد مي كرد
در الھام بخشیدن بھ ماندزوني، ماتسیني، ) ١٨١٨-١٨٠٩(عنوان جمھوریھاي ایتالیا در قرون وسطي 

بیست و سھ سال در راه تألیف تاریخ فرانسویان . كاوور، و سایر رھبران نھضت ریسور جیمنتو مؤثر افتاد
  .كرد ي ویك جلدي مدتھا با اثر میشلھ، از لحاظ شایستگي رقابت مياین كتاب س. رنج برد) ١٨۴۴-١٨٢١(

، از انگلیس دیدار كرد؛ از وضع بیرحمانة اقتصادي آن چنان متأثر شد كھ كتابي تحت ١٨١٨بار دیگر، در 
وي . عنوان اصول جدید اقتصاد سیاسي، كھ از لحاظ پیشگویي بسیار جالب توجھ بود، نوشت و انتشار داد

كرد كھ علت اساسي بحران اقتصادي انگلیس عقب افتادن قدرت خرید مردم  اب چنین استدالل ميدر این كت
شد؛ بھ  رفت این عقب افتادگي ھم بتدریج زیادتر مي از محصول بود؛ و ھرچھ اختراع و صنعت پیشتر مي

تا زماني كھ نظام شد كھ ،  نیز متذكر مي. عقیدة او یكي دیگر از علل این عقب افتادگي مزد كم كارگران بود
  .اقتصادي تغییر نكند، بحرانھاي مشابھي در مورد كاھش مصرف پیش خواھد آمد

قوانین مخالف با . رفاه مردم باید ھدف عمدة دولت باشد. نظرات سیسموندي بھ طرز وحشتناكي افراطي بود
. استثمار بركنار بمانند كارگران باید در مقابل بیكاري بیمھ شوند و از. ھاي كارگري باید لغو شود اتحادیھ

ثروتمندان باید از … عمل ھمزمان حرص و طمعھا شود؛ «مصالح ملت یا جامعة بشري نباید قرباني 
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سیسموندي، با وجود این ماركسیسم قبل از ماركس، سوسیالیسم » .حرص و طمع طبقة خود محفوظ بمانند
  ین نظام ھم قدرت رد كرد، زیرا در ا) شد كھ در آن زمان كمونیسم نامیده مي(را 

II – سوئد  

توانست از انقالب كبیر فرانسھ، الاقل در نخستین مراحل آن، استقبال كند؛ زیرا در سراسر دورة  سوئد مي
روشنگري سوئدي در قرن ھجدھم، افكار سوئدیھا با فرانسویان ھماھنگ، و خود پادشاه، گوستاوسوم 

اما گوستاو اعتنایي بھ . ران ولتر بودفرزند عصر خرد و از ستایشگ) ١٧٩٢- ١٧٧١سلطنت از (
كرد؛ یك حكومت سلطنتي نیرومند را در اوضاع و احوال آن روز تنھا شق دیگر حكومت  دموكراسي نمي

وي اتاژنروي فرانسھ . دانست كھ نسبت بھ امتیازات سنتي خود تعصب داشتند در برابر اشراف زمیندار مي
دانست، و در كشمكش روزافزون این ھیئت با لویي  رضي ميرا مجموعة متشابھي از مالكان ا) ١٧٨٩مھ (

دید، بدین ترتیب، گوستاو آزادیخواه و روشنفكر خود را  شانزدھم خطري اساسي براي ھمة پادشاھان مي
ھایي براي نجات جان  ھنگامي كھ سرگرم طرح نقشھ . رھبر اتحادیة اول علیھ انقالب كبیر معرفي كرد

او را با تیر  ١٧٩٢مارس  ١۶ز اشراف سوئد توطئة قتل او را چیدند، و در لویي شانزدھم بود، بعضي ا
ادامھ  ١٨١٠مارس درگذشت، و سوئد وارد یك دورة ھرج و مرج سیاسي شد كھ تا  ٢۶وي در . زدند
  .یافت

وي وارد اتحادیة سوم علیھ . براي سوئد سعادت آمیز نبود) ١٨٠٩-١٧٩٢(دورة سلطنت گوستاو چھارم 
اي بھ دست ناپلئون براي تصرف پومران و شترالزوند، آخرین  و این امر خود بھانھ) ١٨٠۵(فرانسھ شد 

یك ارتش روسي از خلیج بوتني از روي یخ گذشت و استكھلم را  ١٨٠٨در . متصرفات سوئد در اروپا، داد
گوستاو چھارم را از  ریكسداگ. تھدید كرد، و سوئد مجبور شد كھ فنالند را بھ ازاي بھاي صلح واگذار كند

سلطنت خلع و قدرت اشراف را دوباره برقرار كرد؛ و عم پادشاه را، كھ در آن زمان شصت و یك سال 
پادشاھي انتخاب  بھ) ١٨١٨- ١٨٠٩سلطنت از (النفس بود، با لقب كارل سیزدھم  داشت و مردي آرام و سلیم

مآال ریكسداگ از . بایست وارثي براي تاج و تخت انتخاب شود الجرم مي. كارل بدون فرزند بود. كرد
باتیست برنادوت اجازه دھد كھ بھ  - ناپلئون خواست كھ یكي از با كفایت ترین سرداران خود، بھ نام ژان

فقت كرد، احتماال بھ این امید كھ ھمسر ناپلئون با این درخواست موا. عنوان ولیعھد سوئد انتخاب شود
نفوذ فرانسھ را در سوئد  - برنادوت كھ روزگاري نامزد ناپلئون و اكنون خواھر زن ژوزف بوناپارت بود

  .با لقب كارل یان بھ ولیعھدي سوئد رسید ١٨١٠از این رو، برنادوت در . مستقر خواھد كرد

  وئد ھمچنان با پیشرفت آموزش و ھاي سیاسي و حكومتي، روح س صرف نظر از این جنبھ
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  موزة لوور، پاریس. لویي ھجدھم: نقاشي با مركب چین اثر ژان ـ باتیست ایزابھ

ھاي  دانشگاھھاي اوپساال، آبو، ولوند در زمرة بھترین دانشگاه. پرورش، علوم، ادبیات، و ھنر ھمگام بود
وي . یكي از پایھ گذاران شیمي جدید بود) ١٨۴٨- ١٧٧٩(یونس یاكوب برزلیوس . رفت اروپا بھ شمار مي

با بررسي دقیق حدود دو ھزار جسم مركب موفق بھ یافتن وزنھاي اتمي شد كھ بھ مراتب از وزنھاي اتمي 
ھمچنین . برقرار شد ١٩١٧دالتن دقیقتر بود، و فرق كمي با جدولي داشت كھ بھ طور بین المللي در 

در روش نامگذاري شیمیایي الووازیھ تجدید . بار مجزا كرد بسیاري از عناصر شیمیایي را براي نخستین
اي در كار آورد كھ  در عمل شیمیایي الكتریسیتھ بررسیھاي جالبي كرد و سیستم دو گانھ. نظر بھ عمل آورد

كتاب درسیي كھ در . در تركیبات شیمیایي، عناصر را از لحاظ الكتریسیتھ مثبت و منفي نشان مي داد
آغاز كرد تا یك نسل بعد بھ صورت  ١٨١٠و گزارش ساالنھ كھ انتشار آن را در منتشر ساخت  ١٨٠٨

  .انجیل شیمیدانھا بود

فوسفوریستھا، كھ نام خود را از : اي شاعر وجود داشت كھ بھ دو مكتب رقیب تقسیم شدند در سوئد بھ اندازه
دادند؛ و  لماني را اشاعھ ميمجلة خویش موسوم بھ فوسفوروس گرفتھ بودند، و افكار رازورانة رمانتیسم آ

  .كردند گوتیكھا كھ عودھاي خود را با موضوعات قھرماني ساز مي

اسیاس تگنر كار ادبي خود را در مكتب گوتیكھا آغاز كرد، ولي ضمن پیشرفت بھ اندازه اي حوزة خود را 
بود، ھفتسالھ تولد یافتھ  ١٧٨٢وي كھ در . گسترش داد كھ ھمة مكاتب شعري سوئد را در خویش گردآورد

وسھ سالھ بود كھ  بود كھ انقالب كبیر فرانسھ روشنایي و گرماي خود را در اروپا پخش كرد، و ھنوز سي
 ١٨١١وي بھ مقامات ارجمند رسید؛ و در . ویك سال دیگر عمر كرد تگنر سي. ھلن شد  ناپلئون عازم سنت

شاعر در این شعر . ھ وي اعطا كرداي بھ مناسبت شعر او بھ نام سوئا ب آكادمي سلطنتي سوئد جایزه
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سپس بھ اتحادیة . معاصران خود را بھ سبب قصورشان در حفظ رسوم نیاكانشان بھ باد انتقاد گرفتھ بود
در سي سالگي . گوتیكھا پیوست و فوسفوریستھا را بھ عنوان افراد ضعیف رمانتیك مورد مسخره قرار داد

ھل دو سالگي اسقف وكشر شد، و در چھل و سھ سالگي استاد زبان یوناني در دانشگاه لوند، و در چ
  .مشھورترین منظومة ادبیات سوئد را انتشار داد) ١٨٢۵(

بعضي از منتقدان . ھاي نورس كھن اقتباس شده است ساگاي فریتیوف یك سلسلھ داستان است كھ از افسانھ
ولي شكوه : م دست برداردتوانست از روش مرسو شاعر نمي - دانند حماسھ را آمیختھ با لفاظي زیاد مي

بیست و یك ترجمھ بھ انگلیسي و  ١٨٨٨اشعار غنایي باعث قبول پرشور آن حتي در خارج شد، و تا سال 
  .نوزده ترجمھ بھ آلماني از آن انتشار یافت

گفت  ظاھرًا تگنر سالمتي خود را در راه سرودن این منظومھ از دست داد؛ از آن پس ھم گاه گاھي شعر مي
در آغاز اگر چھ آزادیخواه بود، ولي روش . آنھا را بھ زني متأھل از ساكنان وكشر اھدا كرد و یكي از
در . كارانة شدیدي در پیش گرفت و وارد مباحثات پرشوري با اقلیت آزادیخواه ریكسداگ شد محافظھ
. دسرو پس از یك سكتة ناقص، گرفتار اختالل حواس شد، و در طي آن ھمچنان شعرھاي خوب مي ١٨۴٠

  .اتفاق افتاد ١٨۴۶وفات او در وكشر بھ سال 

   

  

  )آرشیو بتمان(اسیاس تگنر 
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السلطنھ كارھا را  در این ضمن، كارل سیزدھم چون دائمًا بیمار بود، ولیعھدش كارل یان بھ عنوان نایب
نسبت  -پس از چندي مجبور شد میان دو وفاداري. گرفت كرد و مسئولیتھاي دولتي را بر عھده مي اداره مي

از آنجا كھ دولتھا نیز . یكي را انتخاب كند -یا میھني كھ آن را برگزیده بود] فرانسھ[بھ كشور بومي خود 
دھند حریص ھستند و پاھاي كاذب چسبان خود، یعني ارتش را  ھمچون شھرونداني كھ آنھا را تشكیل مي

. نگریست ایة خود با چشم طمع ميفرستند، دولت سوئد نیز بھ نروژ ھمس براي ربودن اشیاء لذیذ بیرون مي
ولیعھد سوئد بھ . دانست بھ بعد آن سرزمین را متعلق بھ خود مي ١٣٩٧ناگفتھ نماند كھ دانمارك از سال 

ناپلئون القا كرد كھ چنانچھ موافقت فرانسھ با تصرف نروژ بھ دست سوئد اعالم دارد، دوستي میان سوئد و 
ًا ناپلئون نپذیرفت، زیرا كھ دانمارك یكي از باوفاترین متفقین او طبیعت. فرانسھ را استحكام خواھد بخشید

ناپلئون دوباره پومران سوئد را بھ این بھانھ كھ كاالھاي بریتانیایي را با نقض  ١٨١٢در ژانویة . بود
آورد  یان بھ روسیھ روي محاصرة بري وارد خاك خود كرده است، بھ تصرف خود درآورد ولیعھد كارل 

دولت ھم ممنوعیت كاالھاي مزبور را نادیده گرفتھ بود؛ روسیھ با تصرف نروژ بھ توسط سوئد كھ چھ این 
اي بست  سوئد با روسیھ عھدنامھ ١٨١٢در آوریل . موافقت كرد، و سوئد تسلط روسیھ را بر فنالند پذیرفت

  .و بنادر خود را بھ روي تجارت بریتانیا بازگذاشت

لئون ضمن حركت بھ مسكو مشغول پذیرایي از پادشاھان در درسدن این بود وضع سوئد در زماني كھ ناپ
  .بود

III – دانمارك  

رژیم  ١٧٧٢خبر مربوط بھ سقوط باستیل دانماركیھا را چندان تحریك و ناراحت نكرد؛ زیرا آنھا خود در 
 ارباب و رعیتي و شكنجة قضایي را از بین برده، قانون دادگاھھا و پلیس را اصالح كرده، فساد و

سوءاستفاده را از ادارات زدوده، آزادي ھمة مذاھب را اعالم داشتھ، و بھ تشویق ادبیات و ھنر پرداختھ 
دانماركیھا خانوادة سلطنتي خود را در كشمكشھاي طبقاتي و جریانات سیاسي موجب ثبات . بودند

ت آزادیخواھانھ حمایت كھ مانند پادشاھان خود آنھا از اقداما –دانستند؛ و ھنگامي كھ لویي شانزدھم  مي
مورد حملة عوام پاریس قرار گرفت و بھ وسیلة مجلس انقالبي بھ مرگ محكوم شد، دانماركیھا با  - كرد مي

ناپلئون بھ سبب متوقف ساختن انقالب و . خواھند پادشاه خود ھمعقیده شدند كھ چنین وجد و نشاطي را نمي
و دانمارك حاضر نشد در اتحادیة علیھ بوناپارت اعادة نظم بھ فرانسھ بزودي مورد عفو قرار گرفت، 

  .شركت كند

برعكس، دولت دانمارك با این ادعاھاي وزارت دریاداري بریتانیا، كھ ناخدایانش حق دارند وارد كشتیھاي 
ناخداھاي  ١٨٠٠و  ١٧٩٩در سالھاي . عازم فرانسھ شوند و بھ جستجوي قاچاق بپردازند، مخالفت كرد

  بریتانیایي در چندین مورد 

ر آنھا مقاومت ورزیده بودند دستگیر و در یك بندر فرماندة كشتي ھفت بازرگان دانماركي را كھ در براب
، تزار پاول اول پادشاھان پروس و سوئد و دانمارك را دعوت ١٨٠٠در اوت . انگلیسي نگاه داشتھ بودند

كرد كھ براي مقاومت در برابر تجسس كشتیھاي بیطرف از طرف انگلیسیھا، بھ اتفاق او در دومین اتحادیة 
، چھار دولت بالتیك اعالمیة اصولي را بھ امضاء ١٨٠٠دسامبر  ١٨- ١۶در روزھاي  .جویندمسلح شركت 

  .رساندند و موافقت كردند كھ بھ دفاع از آن بپردازند

تواند در سواحل ملتھاي متحارب از بندري بھ بندر دیگر آزادانھ رفت و آمد  كھ ھر كشتي بیطرف مي)  ١(
از [كاالھاي متعلق بھ اتباع دولتھاي متحارب، بھ استثناي قاچاق، بر روي كشتیھاي بیطرف، ) ٢(كند؛ 

..  .طنتي یا امپراطورياظھارات افسر فرماندة كشتي یا كشتیھاي نیروي سل) ۵..( .معاف است؛] بازرسي
  . مبني بر این كھ سفاین او حامل كاالھاي قاچاق نیست براي ممانعت از بازرسي كافي است
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پاول اول از فرانسھ دعوت كرد كھ بھ اتفاق روسیھ بھ . ناپلئون مسرت خود را از این اعالمیھ اظھار داشت
اي  كرد كھ كشمكش بھ نقطھ نگلیس احساس ميا. ھندوستان حملھ كند و تسلط انگلیسیھا را از آنجا براندازد

بحراني رسیده است، زیرا ناوگان مجموعة دولتھاي بیطرف و فرانسھ ممكن است بر سیادت بریتانیا بر 
دولت بریتانیا بھ این . دریاھا پایان دھد؛ و آن سیادت ظاھرًا تنھا مانع در راه حملة ناپلئون بھ انگلیس بود

گان دانماركي را تصرف یا خراب كند یا ناوگان روسي را؛ و ناوگان دانماركي نتیجھ رسید كھ یا باید ناو
اي مقدماتي بھ روسیھ ناوگان بریتانیا را در معرض حملھ خطرناكي از پشت سر  ارجح است زیرا حملھ

  .قرار خواھد داد

ستور ترك ، یك ناوگان بریتانیایي، تحت فرمان سرھاید پاركر، یارماث را با این د١٨٠١مارس  ٢١در 
كرد كھ بھ كپنھاگ برود و از دانمارك بخواھد كھ از اتحادیة بیطرفي مسلح بیرون آید؛ و چنانچھ این كشور 

دریابان ھوریشیو نلسن چھل و دو سالھ كھ بعد از او . امتناع ورزد، ناوگان دانمارك را تسخیر یا نابود كند
برد، مضافًا بھ اینكھ پاركر شصت و دو  ج ميمقام فرماندھي را داشت از اینكھ زیر دست پاركر بود رن

  .سالھ بسیار محتاط و محافظھ كار بود و این خصوصیات مطلقًا با خلق و خوي نلسن سازگار نبود

جزیره  مارس بھ ساحل غربي یوالن رسیدند، و با احتیاط بھ طرف شمال رفتھ خود را بھ گوشة شبھ ١٧در 
را اختیار كرده پس از عبور از خلیج بزرگ كاتگات خود را در سكاژراك رسانیدند؛ سپس مسیري جنوبي 

در (و ھلسینگور ) در سوئد(پس از گذشتن از تنگة باریك میان ھلسینگبورگ . بھ جزیرة شالن رسانیدند
  گذشتند، ) السینور در نمایشنامة ھملت اثر شكسپیر) (دانمارك

پیشرفتھ، خود را بھ نزدیكي كپنھاك و  بریتانیا از بین نرفت و بھ طرف جنوب در داخل تنگة اورسوند
رویاروي كشتیھاي دانماركي رسانید؛ این ناوگان عبارت بود از ھفده كشتي كھ از شمال تا جنوب صف 

  .كشیده بود و ھر یك بیست تا شصت و چھار توپ داشت

روند  فرو ميدریاساالر پاركر بھ این نتیجھ رسید كھ كشتیھاي بزرگتر او كھ بیش از كشتیھاي نلسن در آب 
. توانند وارد این تنگة كم عمق شوند، زیرا این خطر را خواھند داشت كھ بھ گل بنشینند و از بین بروند نمي

نلسن پس از آنكھ مركز فرماندھي خود را از كشتي سنت جورج بھ كشتي فیل انتقال داد، با بیست و یك 
نبرد . ھاي دانماركي قرار داد ابر كشتیھا و قلعھكشتي سبكتر وارد تنگھ شد، و آنھا را بھ طور مستقیم در بر

اي خرابي یا مرگ بھ  از فاصلھ اي چنان نزدیك صورت گرفت كھ تقریبًا ھر گلولھ) ١٨٠١آوریل  ٢(
دانماركیھا با دلیري معمول خود جنگیدند و انگلیسیھا با انضباط معمول و دقت تیراندازي . ھمراه داشت

وضع نلسن چنان خطرناك بھ نظر . شتي كھ در نبرد شركت جست درمانده شدتقریبًا ھر ك. تعلیم یافتھ خود
را براي نلسن فرستاد كھ خود را از » ٣٩عالمت شماره «آمد كھ دریاساالر پاركر عالمت مشھور بھ  مي

. بر طبق یك روایت انگلیسي، نلسن بھ آن عالمت نگریست. معركھ كنار بكشد و بھ اورسوند عقبنشیني كند
دوربین را بھ روي چشم كور خود نھاد؛ در ھر صورت بعدھا سوگند خورد كھ عالمت دستور  ولي عمدًا

  .باري وي مبارزه را ادامھ داد. عقبنشیني را ھرگز ندیده بود

نلسن پیشنھاد . بھ نتیجھ رسید؛ كشتیھاي دانماركي یكي پس از دیگري آسیب دیده غرق شدند» قمار بزرگ«
ھم بھ دیپلماسي متوسل شد و ھم بھ جنگ، بھ ) مانند ناپلئون(نلسن . ار گرفتآتش بس داد، و مورد قبول قر

این . السلطنة دانمارك كھ ولیعھد آن كشور ھم بود در میان نھد ساحل رفت تا شرایط صلح را با نایب
؛ اتحادیة بیطرفي مسلح در حال انحالل )١٨٠١مارس  ٢٣(شاھزاده خبر قتل تزار پاول اول را شنیده بود 

دولت بریتانیا توافق نلسن را تأیید كرد، و او با فتح و . فردریك حاضر شد كھ از آن كناره گیري كند. دبو
تا در ترافالگار ) ١٨٠۵(وي ھمچنان مورد احترام بود تا آنكھ ملت او را فراخواند . فیروزي جدید بازگشت

  .تسلط بریتانیا را بر دریاھا حفظ كند

طي شش سال بعد، . د، و انگلیس در محترم شمردن او بھ بقیة اروپا پیوستدانمارك بھ حیات خود ادامھ دا
كھ بر دریاھاي  -بریتانیاي كبیر و روسیھ -آن كشور سلطنتي كوچك كوشید كھ بیطرفي خود را میان ملتھا
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آمیز  سو، و قواي فرانسھ كھ در سرزمینھاي مجاور آن شبھ جزیرة مخاطره مجاور مسلط بودند از یك
بتدریج دانماركیھا بھ طرفداري از ناپلئون تمایل یافتند، ولي از . كرد از سوي دیگر، حفظ كند يپاسداري م

ناپلئون پس از عھدنامة . تقاضاي مكرر او در مورد یك جانبداري قاطعانة بیشتر، رنجیده خاطر بودند
  ي انگلیسي، و تیلزیت، پیامي براي دولت دانمارك فرستاد و در مورد ممنوعیت كامل از ورود كاالھا

، دولت بریتانیا تصمیم گرفت از موقعیت استفاده كند، و ناوگاني عظیم با ١٨٠١در این ھنگام، مانند سال 
ضمنًا مقاصد صلح طلبانة خود ). ١٨٠٧ژوئیة  ٢۶(بیست و ھفت ھزار سرباز بھ آبھاي دانمارك بفرستد 

را متقاعد ساخت كھ ناپلئون درصدد  اما جورج كنینگ وزیر خارجة انگلیس دولت خود. را ابراز داشت
است از نیروي دریایي دانماركي بھ عنوان بخشي از ناوگاني استفاده كند كھ در اسكاتلند یا ایرلند پیاده 

ژوئیھ، كنینگ بھ نمایندة بریتانیا در دانمارك دستور داد كھ ولیعھد دانمارگ را آگاه  ٢٨در . خواھد شد
بیر الزم است كھ دانمارك با انگلیس متفق شود و نیروي دریایي خود را سازد كھ براي امنیت بریتانیاي ك

كشتیھاي انگلیس بي درنگ شالن . ولیعھد نپذیرفت و درصدد مقاومت برآمد. در اختیار این كشور بگذارد
شھر از طرف . را در محاصره گرفتند، و قواي انگلیس حلقة محاصره را در پیرامون كپنھاگ تنگتر كرد

 ٧، با چنان نتیجة وحشت انگیزي كھ در )١٨٠٧ستامبر  ۵- ٢(یا مورد بمباران قرار گرفت خشكي و در
سپتامبر دانماركیھا ھمة ناوگان خود را، كھ عبارت بود از ھجده كشتي صف مقدم، ده كشتي جنگي بادبان 

ز آن پس تا اما دانمارك ھمچنان بھ مبارزه ادامھ داد، و ا. دار و چھل و دو كشتي كوچكتر، تسلیم كردند
  .با فرانسھ متحد شد ١٨١٣

دانماركیھا در علم و تحقیق و ادبیات و ھنر سھمي  -و غالبًا بر اثر الھام گرفتن از آنھا –در میان جنگھا 
كشف كرد ھرگاه جسمي حامل جریان برق بھ ) ١٨١۵-١٧٧٧(ھانس كریستیان اورستد . قابل توجھ داشتند

گیرد،  كند و در امتدادي عمود بر سیم قرار مي ، عقربھ حركت ميموازات یك عقربة مغناطیسي قرار گیرد
لفظ اورستد بزودي وارد ھمة زبانھاي اروپایي و آمریكایي شد تا واحد نیرو را در یك حوزة مغناطیسي 

  . نشان دھد، اورستد طي سي سال تجربھ، علم برقاطیس را بنیان نھاد

ز عھده برآمد كھ یك عالم االھیات آزادیخواه، یك نیكوالي گرونتویگ طي ھشتاد ونھ سال عمر خود ا
ھاي نورس و ادبیات  اسقف، یك فیلسوف، یك مورخ، یك معلم با ابتكار، و یك راھگشا در بررسي افسانھ

ایالتي در [اي حماسي و آوازھا و سرودھایي باشد كھ ھنوز در سكونھ  آنگلوساكسون، و مؤلف منظومھ
  .محبوبیت دارد] سوئد

این عصر برجستھ داراي تئاتري پرھیجان بود، كھ كمدیھاي آن ادعاھاي اجتماعي را بھ باد  دانمارك در
امتیازات طبقاتي را » فونھا و فانھا«در ) ١٨١۴- ١٧۵٨(انتقاد گرفت؛ از این رو پیتر آندریاس ھایبرگ 

و در آنجا در اي دشمن براي خود تراشید كھ مجبور شد بھ پاریس پناھنده شود،  مسخره كرد، و بھ اندازه
وي فرزندي براي آیندگان بھ جاي نھاد و بھ نام . وزارت امور خارجھ زیر نظر تالران بھ كار پرداخت

  .كھ در عصر بعد بر تئاتر دانمارك تسلط داشت) ١٨۶٠-١٧٩١(یوھان لوذوي ھایبرگ 

و زبان را نادیده در این زمان ادبیات دانماركي الاقل دو شاعر پرورد كھ عالقھ و شھرتشان مرزھاي ملیت 
ھم داراي اخالقي جالب بود و ) ١٨٢۶-١٧۶۴(ینس ایمانوئل باگسن . گرفت و در سراسر جھان پخش شد

  دوك آو . ھم سبكي دلپذیر

ینس باویالنت، شیلر، ھردر، وكلوپشتوك مالقات، تمایالت رمانتیك روسو را . بھ آلمان و سویس پرداخت
در مكتب كانتي كھ در آن موقع بر فلسفة آلماني سیطره . كرد احساس، و از انقالب فرانسھ اظھار مسرت

سرگشتگیھاي جسمي و روحي خود را در البیرنتھاي . داشت مستغرق شد، و نام كانت را بھ نام خود افزود
ھاي الرنس سترن رقابت  ، كھ از لحاظ طنز و احساس با نوشتھ)١٧٩٢(شاعري سرگردان نقل كرد 

از . ارك، شوق زندگي پرھیجان و ایمار و پاریس او را بھ فرانسھ كشانیددر بازگشت بھ دانم. كرد مي
در فرانسھ زیست، و ناپلئون را در حال تبدیل آزادي بھ نظم، و جمھوري بھ امپراطوري،  ١٨١١تا  ١٨٠٠
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اي پر روح تحت عنوان روح و خود او انتشار داد كھ در آن، با بذلھ گویي  منظومھ ١٨٠٧در . نظاره كرد
آلھاي كالسیك نظم، راستي، و اعتدال و شور رمانتیك، آزادي، تخیل،  ، سرگشتگي خود را میان ایدهزیركي

اي علیھ  دو سال بعد، وارد جنگ خستھ كننده. بھ استادي دانشگاه كیل رسید ١٨١١در . و میل بررسي كرد
  .بزرگترین شاعران دانمارك شد

پدرش سریدار . العاده سعادتمندي داشت فوق روزگار جواني) ١٨۵٠-١٧٧٩(آدام گوتلوب اولنشلیگر 
آن كودك بھ جاي زمین بازي، باغ و بھ جاي تاالر ھنر، گالري ھنري و بھ . قصري در حومة شھر بود

قوة تخیلش او را بر آن داشت كھ ھنرپیشھ شود، ولي دوستش ھانس . جاي مدرسھ، داراي كتابخانھ بود
ضمن بمباران ناوگان و پایتخت بھ توسط انگلیسیھا در . كشاند كریستیان اورستد او را بھ دانشگاه كپنھاك

) ١٨٠٢اشعار، (سرانجام با دیگتھ . زنده ماند، و تحت تأثیر ھنریك شتفنس فیلسوف نروژي واقع شد ١٨٠١
  .سبك رمانتیك را در ادبیات دانمارك برقرار ساخت

اي از اشعار غنایي بود كھ  آن مجموعھپیشرفت كرد، و ) ١٨٠٣(ھاي شاعرانھ  وي در پھنة ادبیات با نوشتھ
كلیساي رسمي این اثر را بھ عنوان مذھب . شمرد زندگي مسیح را با تغییرات ساالنة طبیعت ھمانند مي

وحدت وجودي و نوعي بدعت در دین دانست؛ ولي دولت دانمارك كمكي مالي جھت مسافرت بھ آلمان و 
قات كرد، و شاید از او سرمشق گرفت كھ جلو احساسات با گوتھ مال. ایتالیا و فرانسھ در اختیار گذاشت

. ، با شعري حماسي بھ اساطیر اسكاندیناوي روي آورد)١٨٠٧(در اشعار شمالي . رمانتیك خود را بگیرد
این شعر در تعریف مسافرتھاي تور، خداي نورسھا، با درامي دربارة ھوكون یارل است كھ در نروژ از 

ھنگامي كھ . نبردي بي نتیجھ علیھ گسترش عیسویت شركت جستحكومت كرد و در  ٩٩۵تا  ٩٧٠
  .، بھ عنوان بزرگترین شاعر دانمارك مورد استقبال قرار گرفت)١٨٠٩(اولنشلیگر بھ كپنھاگ بازگشت 

ینس باگسن . وي از محبوبیت خود براي انتشار یك سلسلھ آثاري كھ آنھا را بھ شتاب نوشتھ بود استفاده كرد
اي درگرفت كھ  مشاجره. عنوان تولیدات پست و ناشي از بي مباالتي محكوم دانست علنًا آنھا را بھ

اما دوستانش از او با حرارت دفاع كردند و باگسن را در دوئلي بھ . اولنشلیگر در آن زیاد شركت نجست
  در این ضمن،. صورت بحث بھ زبان التین بھ مبارزه طلبیدند
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  )آرشیو بتمان(آدام گوتلوب اولنشلیگر : ابلویي اثر ریپنھاوزنھانسن از روي ت. پي. حكاكي اثر اچ

اي از آن دو اثر شاد  اولنشلیگر دو اثر بھ نامھاي ھلگھ و دن لیلھ ھیرددرنگ انتشار داد، و باگسن بھ اندازه
تگنر تاج افتخار برگ غار را در لوند بر سر  ١٨٢٩در . شد كھ بازگشت آدام پیر را خوشامد گفت

، در سن ھفتادسالگي، بھ توسط شاعران معاصرش بھ عنوان ١٨۴٩نوامبر  ۴وي در . ذاشتاولنشلیگر گ
  .مورد تجلیل قرار گرفت» آدام پارناسوس ما«

دانمارك در زمینة ھنري پیكرتراشي را بھ جھان عرضھ كرد كھ در دورة اعتالي خود رقیبي جز كانووا 
كمك ھزینة تحصیلي دریافت كرد، و در  از آكادمي كپنھاگ) ١٨۴۴-١٧٧٠(برتل توروالسن . نداشت
در رم اقامت گزید؛ و رم در آن موقع ھنوز از لحاظ ھنري تسلیم سیطرة وینكلمان بود كھ  ١٧٩٧
توروالسن مورد توجھ كانووا قرار گرفت و در . دانست سازي یونان را كمال مطلوب ھنري مي مجسمھ

با حالت و جامة یوناني یا رومي از او پیروي ھایي از خدایان مشركان و مشاھیر معاصر  ساختن مجسمھ
وي . مجسمة نیمتنة عریاني از بایرن بھ صورت آنتینوئوس موقر ساخت ١٨١٧كرد؛ و بھ ھمین سبب، در 

اي گسترش  بھ عنوان رھبر مكتب كالسیك جدید، در پیكر تراشي جانشین كانووا شد، و شھرت او بھ اندازه
قامت كوتاھي در كپنھاگ ترك گفت، عزیمت او از شھرھاي وین براي ا ١٨١٩یافت كھ چون رم را در 

اي ساخت كھ  نمونھ ١٨١٩در . وبرلن و ورشو تقریبًا بھ صورت حركت دستھ جمعي پیروزمندانھ درآمد
لوكاس آھورن از روي آن مجسمة شیرلوسرن را، بھ یاد گارد سویسي كھ ضمن دفاع از لویي شانزدھم در 

ھنگامي كھ كپنھاگ را دوباره بھ قصد رفتن بھ رم ترك گفت، اھالي آن شھر . بھ قتل رسید، ساخت ١٧٩٢
از آنجا كھ تا این زمان . مراجعت خود را با افتخار جشن گرفت ١٨٣٨لب بھ شكایت گشودند، ولي در 

اي  در میان آنھا مجسمھ. اي كرد ثروتي بھم رسانده بود، قسمتي از آن را جھت نمایش آثار خود، وقف موزه
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 ١٨۴۴در . ز خود بھ جاي نھاد بیشتر شھرت دارد، اگرچھ از لحاظ فربھي كامال كالسیك نیستكھ ا
  .اش بھ خاك سپرده شد درگذشت و در باغ موزه

IV - لھستان  

لھستان كھ اساسًا بر اثر فردگرایي مغرورانة اشراف خود و ركود اقتصاد دایم ناشي از رژیم سرفداري 
. كردند نداشت ضعیف شده بود، قدرت مقاومت در برابر دولتھایي كھ خاك آن كشور را میان خود تقسیم مي

ایي از آن را روسیھ، پروس، و اتریش ھر یك قسمتھ ١٧٩۶-١٧٩۵، ١٧٩٣، ١٧٧٢الجرم، در سالھاي 
لھستان اگرچھ بھ عنوان دولت، دیگر وجود نداشت، ولي بھ صورت یك واحد فرھنگي غني . تصرف كردند

ھمة آنھا جز تعداد . از لحاظ ادبیات و ھنر، و مردمي كھ بھ شدت مصمم بودند كھ آزاد باشند، باقي ماند
  لھستانیھا پیرو . از نژاد اسالو بودندكمي آلماني در غرب و یك اقلیت یھودي در ورشو و در شرق تقریبًا 

بودند، و در این مورد شور و تعصبي داشتند، زیرا آنكھ مذھب مزبور آنان را در مصیبتھا یاري داده؛ در 
آرزوھا و رؤیاھا امید داده و الھام بخشیده؛ و در بحبوحة خرابي درھم گسیختگي كشورشان نظم اجتماعي 

دانستند، و در میھندوستي از ھیچ چیز فروگذار  را خیانت مي از این رو بدعت. را حفظ كرده بود
توانستند با یھودیان، كھ از لحاظ تجارت و شغل بھ  كرده و مرفھ آنھا مي تنھا افراد تحصیل. كردند نمي

این نكتھ در مورد یھودیان فقیر، كھ عالمت . پیشرفتھایي نائل شده بودند، نوعي برادري داشتھ باشند
بردند، كمتر صادق بود؛ اینان توانستند باور كنند كھ  سینھ حمل و درگتوھا بھ سر ميمخصوصي را بر 

  .كسي كھ بھ نام او مورد آزار قرار گرفتھ بودند عیسایي بوده است كھ بھ آنھا وعده داده شده بود

ز غلبة مسیحیان و یھودیان از خوارشدن اتریش و روسیھ بھ دست ناپلئون، در اوسترلیتز، و بیشتر از آن ا
، وي در ١٨٠۶او بر پروسیھا در ینا و آورشتت بھ طور یكسان بھ شگفتي افتاده بودند، و اكنون، در سال 

ناپلئون غارتگران لھستان را تنبیھ كرده . كرد برلن نشستھ بود و براي نیمي از قارة اروپا دستور صادر مي
پرسید كھ آیا ممكن است ضمن راه،  لھستاني میھن پرست از خود مي. و در صدد مبارزة با روسھا بود

لھستان را آزاد اعالم كند؛ پادشاھي با قانون اساسي بھ آن كشور ارزاني دارد؛ و بھ او وعدة حمایت پرتوان 
خود را بدھد؟ ھیئتي از لھستانیھاي برجستھ جھت تعداد استمداد از او حركت كردند، ولي ناپلئون آنھا را با 

دانید كھ در این زمان تا حد امكان بھ آنھا كمك خواھد كرد، ولي آزادي لھستان این اطمینان، مؤدبانھ بازگر
  .در گرو نتایج مواجھة آینده او با روسیھ خواھد بود

كوشچوشكو كھ از فعالترین میھن پرستان لھستاني بود، بھ ھموطنان خود یادآور شد كھ آرزوھاي خود را 
از ھر ملیت بزرگي . كند ناپلئون فقط دربارة خودش فكر مي«:  چندان بھ ناپلئون وابستھ نكنند، متذكر شد كھ

فرد مستبدي است، و تنھا ھدفش ارضاي حس جاه . تنفر دارد، و از آن بیشتر از روح استقالل بیزار است
ھنگامي كھ ناپلئون نماینده اي فرستاد تا دربارة نقشھ و ھدف كوشچوشكو سؤال كند، آن » .طلبي خود اوست

و لھستاني كھ از دانتزیگ تا : تشكیل دولتي شبیھ دولت انگلیس؛ آزاد ساختن سرفھا: پاسخ داد رھبر لھستاني
  . مجارستان و از ریگا تا اودسا حكومت كند

ھنگامي كھ . در این ضمن، لھستانیھا لشكري كوچك ترتیب داده و پروسیھا را از ورشو اخراج كرده بودند
عامة مردم از او با شور و شعف بسیار استقبال . این كشور شد وارد پایتخت ١٨٠۶دسامبر  ١٩ناپلئون در 

 - سربازان لھستاني كھ مشتاق بھ جنگیدن علیھ روسھا در تحت فرمان او بودند بھ ارتش او پیوستند. كردند
شاید امپراطور بھ زیبایي و وقار زنان . كما اینكھ قبًال ھم یك تیپ لھستاني بھ خاطر او در ایتالیا جنگیده بود

مادام والوسكا، كھ در آغاز بھ عنوان یك قرباني میھن پرستي خود را بھ او . نھاد لھستاني بیشتر ارج مي
  و در طي زمستان بسیار سردي كھ تقریبًا قواي او را . تسلیم كرد، سخت عاشق او شد
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در ھم  بھ ورشو بازگشت، و حال آنكھ ناپلئون بھ حركت خود ادامھ داد و قواي روسھا را در فریدالند
  .شكست

فردریك ویلھلم سوم را مجبور كرد كھ دست از ادعاھاي ) ١٨٠٧ژوئیة  ٩(ناپلئون در عھدنامة تیلزیت 
بر طبق مادة چھارم این عھدنامھ، دوكنشین بزرگ جدید ورشو بھ . پروس نسبت بھ مركز لھستان بردارد

ژوئیھ، ناپلئون بھ این  ٢٢در  .عنوان دولتي مستقل تحت فرمان پادشاه ساكس مورد شناسایي قرار گرفت
دوكنشین، یك قانون اساسیي اعطا كرد كھ متكي بر قانون اساسي فرانسھ بود، و تساوي در برابر قانون، 

كلیساي كاتولیك . ساخت آزادي مذھبي، نظام وظیفھ، مالیات بیشتر، و سانسور مطبوعات را برقرار مي
پذیرفت و  لیك را بھ عنوان مذھب ملت لھستان ميشد؛ دولت، مذھب كاتو تحت نظارت دولت گذاشتھ مي

ولي مقرر . ساخت مند مي قانون اساسي مزبور یھودیان را از حقوق كامل بھره. داد مورد حمایت قرار مي
ناپلئون كھ پیش بیني . داشت كھ ازدواجھاي آنان و خرید زمین بھ توسط آنھا باید با اجازة دولت باشد مي
ندر تا پاي جان بجنگد، قانون اساسي لھستان را براي حمایت لھستان از فرانسھ كرد كھ باید با آلكسا مي

  .تعدیل كرد

ھنگامي كھ مبارزة نھایي پیش آمد، ھمة طبقات لھستان . در این مورد، محاسبة او تا درجة زیادي موجھ بود
یپھاي لھستاني در ت. توانست از آنھا حمایت كند وي دیگر نمي ١٨١۴بھ ناپلئون كمك كردند تا اینكھ در 

  . ارتشھاي مختلف او بھ خاطر او تا آخرین نفس جنگیدند

بسیاري از لھستانیھا ضمن بازگشت از روسیھ در بزرگترین شكست نظامي تاریخ در فرو ریختن پلي بر 
  : زدند دادند فریاد مي روي رودخانة برزینا غرق شدند، بعضي از آنھا كھ در آب جان مي

  »!زنده باد امپراطور«

V - تركیة عثماني در اروپا  

دوران فعالیتھاي چشمگیر عثماني در زمینة حكومت و ادبیات و ھنر اینك بھ سرآمده بود؛ با این حال، در 
مصر، : اي سخت سست بنیان بود اي موارد سلطھ گرچھ در پاره - تركان بر این نواحي تسلط داشتند ١٧٨٩

نشینھاي  یونان، بلغارستان، آلباني، صربستان، و شاھزادهشرق نزدیك تا فرات، آسیاي صغیر و ارمنستان، 
كھ جزو قطعات مورد اختالفي بود كھ توسط ناپلئون  - )روماني كنوني(واالكیا و مولداویا  - حوزة دانوب

سالطین عثماني، كھ بر اثر . در عھدنامة تیلزیت بھ آلكساندر واگذار شد) كھ آنھا را در اختیار نداشت(
فساد اخالقي ضعیف شده بودند، بھ پادشاھان اجازه دادند كھ بر ایاالت حكمروایي كنند و ركود اقتصادي و 

اي از طرز  از آنھا مالیات بگیرند، بي آنكھ از طرف قسطنطنیھ دخالت زیادي در این امر بشود؛ بایرن شمھ
  حكومت 

  .علیھ باب عالي تندروي كرد، و سلطان محمود دوم او را بھ قتل رساند

ھنگامي كھ پاشاي محبوب آنھا بھ دست یني چریھا بھ قتل رسید، یكي . اي نیل بھ استقالل جنگیدندصربھا بر
درصدد ایجاد یك حكومت جمھوري، با  ١٨٠۴در ) قراجورج(از میھن پرستان صرب بھ نام كاراژرژ 

بھا سنا كاراژرژ را بھ ریاست موروثي صر ١٨٠٨مجلسي انتخابي، كھ سنا را برگزیند، برآمد؛ و در 
؛ )١٨١٣(سلطان محمود قواي عظیمي جھت برانداختن جمھوري جدید بھ بلگراد فرستاد . انتخاب كرد

شورش دیگري بھ رھبري امیر میلوش اوبرنوویچ . كاراژرژ و ھزاران تن از پیروانش بھ اتریش گریختند
ب و تعلیم و كھ، برطبق آن، آزادي مذھ) ١٨١۵(اي تن در دھد  سلطان را بر آن داشت كھ بھ مصالحھ

اي از سیاست و قتل، حكومت خود را استحكام  میلوش با آمیزه. تربیت و تجارب براي صربھا تضمین شد
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رقیب خودكاراژرژ را اعدام كرد، و سلطان را مجبور ساخت كھ حكومت موروثي او را بھ . بخشید
  .صربستان عمال بھ صورت دولتي مستقل درآمد ١٨٣٠تا سال . رسمیت بشناسد

اي طوالني  بھ دست تركان عثماني افتاده بود، و در این زمان دوران تسلط تركھا بھ اندازه ١۴۵٢ن در یونا
غلبة فرانكھا و مھاجرت اسالوھا، . شده بود كھ یونانیان نیمي از غرور باستاني خود را از دست داده بودند

م و مورد محاورة مردم اساسًا با تا اینكھ لھجة مرسو. ھا را در ھم آمیخت خونھا، خاطرات نژادي، و لھجھ
  . زبان یوناني روزگار افالطون اختالف پیدا كرد

-٣٩۵(اي خاطرة یونان باستان و آن یازده قرن  با وجود این، دانشمندان و شاعران و میھن پرستان تا اندازه
ن علم و را حفظ كرده بودند كھ طي آنھا یونانیان بر امپراطوري بیزانس حكومت كرده و ھمچنا) ١۴۵٢

خبر انقالب كبیر فرانسھ این خاطرات را برافروخت، و خواندن . فلسفھ و ھنر را توسعھ بخشیده بودند
، اثر بایرن، بسیاري از یونانیان را بھ این خیال انداخت كھ چرا یونان دوباره آزاد نشود؟ »چایلدھرلد«

زیست  ا آمده بود و در وین مياز اھالي واالكیا كھ در تسالیا بھ دنی) ١٧٩٨- ١٧۵٧(ریگاس فرایوس 
تأسیس كرد بھ ) انجمن اخوت(سرودي ساخت و آن را انتشار داد، و یك ھتایراي » مارسیز«براساس 

با  ١٧٩٧در . منظور آنكھ یونانیان وتركان را بھ وسیلة رشتھ اي از آزادي و برابري با یكدیگر پیوند دھد
. ولي در تریست گرفتار و در بلگراد اعدام شد. كرددوازده صندوق پر از اعالمیھ بھ طرف یونان حركت 

ھتایراي دیگري در اودسا تشكیل بافت، بھ یونان كشیده شد؛ و در آماده ساختن ذھن یونانیان براي شورش 
در پاریس  ١٧٨٨كھ از یونانیان ازمیر بود در ) ١٨٣٣-١٧۴٨(آذامانتیوس كورائیس . ابراز فعالیت كرد

. صروف بھ تصفیة زبان جاري و ھماھنگي نزدیكتر آن با موازین باستاني كرداقامت گزید و ھم خود را م
از انقالب كبیر فرانسھ مسرور بود؛ و با اشعار و رساالت گمنام و ھمچنین با انتشار آثار كالسیك یونان 

شد كھ انقالب ممكن است  گرچھ متذكر مي. عقاید جمھوریخواھانھ و ضد روحاني خود را گسترش داد
  بھ آزادي یونان  ١٨٣٠آغاز و در  ١٨٢١انقالب یونان در . ام باشدنابھنگ

توان ازطریق ابھام زمان و مكان، زبان و پیشداوري، قضاوت  رفتار دولت تركیھ با یونانیان، تا آنجا كھ مي
بایرن از مشاھدة . نبود ١٨٠٠تر از سایر دولتھاي سلطھ جوي اروپاي قبل از سال  كرد، بھ وضوح ظالمانھ

مھ  ٢١(اي جانیان كھ در دو سوي دروازة حرمسراي سلطان بھ تماشا گذاشتھ شده بود بھ وحشت افتاد سرھ
، ولي باید بھ این حقیقت توجھ كرد كھ در انقالب فرانسھ، دولت تعداد بیشتري زن و مرد را با )١٨١٠

ثروت در دست  مانند سایر كشورھا، قسمت عمدة. گیوتین اعدام كرد تا سالطین عثماني در ھمان مدت
منش و شاعر مسلك، در عین حال، جنگجو؛ نصیب و  تركان مردمي بودند فیلسوف. اي معدود بود عده

دانستند كھ با اظھار شكایت قابل تغییر نبود، و زنان زیبا را كھ بھ طرزي  قسمت روز را ارادة خداوند مي
تعدد زوجات را در . دانستند از طال مي شایستھ تربیت یافتھ و معطر شده بودند با ارزشتر از ھمھ چیز غیر

داشتند؛ آنھا كھ قابلتر از ھمھ بودند چرا فرزندان بیشتري نداشتھ باشند؟ نیازي بھ  صورت امكان دوست مي
ھایي براي عیسویان تشكیل داده بودند، ھنوز آثار ادبي و  كردند، ولي روسپیخانھ زنان روسپي احساس نمي

درخشید، احتماال استانبول در  داد زیادي شاعر داشتند و مساجدشان ميآوردند و تع ھنري بھ وجود مي
  .زیباترین شھر اروپا بود ١٨٠٠

اقتصاد و ارتش آن وضعي آشفتھ داشت، در . از لحاظ سیاسي، وضع تركیة عثماني، مخاطره آمیز بود
ھ از لحاظ پایتخت آن بر روي نقش. یافت حالي كھ منابع مادي و قدرت نظامي دشمنانش افزایش مي

كاترین كبیر . الجیشي بیش از ھمھ اھمیت داشت، و سراسر اروپاي عیسوي خواھان آن مروارید بود سوق
دست طمع بھ دریاي سیاه دراز كرده و كریمھ را از تاتارھا گرفتھ بود، و با دعاي خیر ولتر قصد 

  .اش كنستانتین را در قسطنطنیھ داشت تاجگذاري نوه

وي كھ ). ١٧٨٩(سلطان سلیم سوم در سن بیست و ھفت سالگي بھ سلطنت رسید  حال بدین منوال بود كھ
اي بھ  از آموزش و پرورش خوبي برخوردار بود، با سفیر فرانسھ روابط حسنھ برقرار كرده، و نماینده

  .فرانسھ فرستاد تا گزارشي در باب سیاستھا و عقاید و روشھاي اروپایي را بھ او بدھد
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تواند جلوه دشمنان را بگیرد مگر آنكھ در سازمانھاي تركیھ  ھ رسید كھ كشورش نميسرانجام بھ این نتیج
، و تسلط روسیھ را بر )١٧٩٢(از این رو با كاترین در یاشي صلح كرد . تغییراتي اساسي بھ وجود آورد

 سپس بھ فكر افتاد كھ براي متصرفات اروپایي. ھاي دنیستر و بوگ بھ رسمیت شناخت كریمھ و رودخانھ
با . عثماني یك نظام جدید عرضھ كند كھ در آن انتخاب شھرداران و نمایندگان بھ وسیلة مردم انجام گیرد

كمك افسران و متخصصان غربي مدارس دریانوردي و مھندسي بھ وجود آورد و بتدریج ارتشي جدید 
ئون بر مصر و حملة بھ ھاي او در مورد درگیري تالفي جویانھ با روسیھ بر اثر غلبة ناپل نقشھ. تشكیل داد

 ١٨٠٢با انگلیس و روسیھ علیھ فرانسھ اعالن جنگ داد، و اگرچھ صلح در  ١٧٩٨در . عكا عقیم ماند
حكام محلي و كارمندان . برقرار شد، ھزینة سنگین جنگ موجبات عدم رضایت مردم را فراھم ساخت

  گیر علیھ قانون اساسي جدید شورش كردند؛ سلیم حاضر بھ  رشوه

اش محمود دوم سلطنتي  پس از یكسال ھرج و مرج، طرفداران او بر روي كار آمدند، و برادرزاده .رسید
  .كھ تا سي و یك سال بعد بھ طول انجامید) ١٨٠٨(را آغاز كرد 

. كوشیدند كھ سیاستھاي باب عالي را با زر یا زور تحت كنترل خود بگیرند دولتھاي مسیحي رقیب مي
لت باقي ماند، زیرا ھیچ یك از آنھا حاضر نبودند كھ نظارت بر بوسفور را بھ تركیة عثماني بھ عنوان دو

از آنجا كھ . آلكساندر اول قوایي براي تصرف واالكیا و مولداویا اعزام داشت ١٨٠۶در . دیگري بسپارد
در . كرد، تركیھ بھ روسیھ اعالن جنگ داد سفیر ناپلئون در باب عالي سلیم را تحریض بھ مقاومت مي

متاركة ناشي از آن پیمان، بھ كرات نقض شد، . ناپلئون پیمان صلح تیلزیت را امضا كرد ١٨٠٧لزیت در تی
تا اینكھ آلكساندر حاضر بھ جنگ مجدد با ناپلئون شد و تصمیم گرفت كھ قواي خود را از جبھة جنوبي فرا 

ستن بھ قواي پراكندة خود ، یك روز پیش از آنكھ ناپلئون در سدن را بھ قصد پیو١٨١٢مھ  ٢٧در . خواند
در لھستان ترك گوید، روسیھ عھدنامة بخارست را با تركیھ عثماني منعقد ساخت و از ھمة ادعاھاي خود 

توانست ھمة افواج خود را براي  اكنون آلكساندر مي. نشینھاي كنار دانوب چشم پوشید نسبت بھ شاھزاده

فصل سي و كھ خود را  - غیر آنھافرانسوي و  - مقابلھ با نیروھاي چھار صد ھزار نفري
  چھارم

  

  روسیھ

١٧٩۶ -١٨١٢  

I – محیط  

اگر در قرن گذشتھ دولتي دیگر در شمال برنخاستھ بود، اكنون فرانسھ و «: تالران چنین نوشت ١٨١۶در 
انگیز و سریع آن دولت باید انسان را از این  پیشرفت وحشت. اتریش نیرومندترین كشورھاي اروپا بودند

اي است براي پیروزیھاي بعدي، كھ  بترساند كھ تجاوزات بیشماري كھ بدان دست زده است فقط مقدمھفكر 
  ».منجر بھ بلعیدن ھمھ چیز خواھد شد

) شناخت كھ كانت آن را بھ نام كونیگسبرگ مي(بھ نقشة جھان از كالینینگراد . تواند تاریخساز باشد فضا مي
س آرام بنگرید؛ سپس از قطب شمال تا دریاي خزر، كوھھاي در دریاي بالتیك تاكامچاتكا در اقیانو

pymansetareh@yahoo.com



بگذارید كھ نقشھ . آنچھ كھ در میان آنھا قرار دارد روسیھ است: ھیماالیا، مغولستان چین، ژاپن را نگاه كنید
  :پطرزبورگ رفت  از وین بھ سن ١٨١٢یا بھ حرف مادام دوستال گوش دھید كھ در : سخن بگوید

انسان . فضا وجود دارد كھ ھمھ چیز در آن گم شده است، حتي قصرھا، حتي جمعیت اي در روسیھ بھ اندازه
. . . . اند كند كھ مردمش از آنجا بھ تازگي رخت بربستھ ممكن است تصور كند كھ در كشوري مسافرت مي

دشتھاي وسیع گندم را . . . . اوكرائین سرزمیني است بسیار حاصلخیز، ولي بھ ھیچ وجھ دلپذیر نیست
  .توان دید كھ گویي بھ توسط دستھاي نامرئي كشت شده است، مسكن و مسكون تا این اندازه نادر است مي

ھاي پراكنده بھ دور یكدیگر جمع شده بودند، زیرا خاطرة تاتارھایي كھ آنجا را غارت كرده  مردم در دھكده
اگرچھ آنھا رفتھ بودند، ولي شبیھ آنھا ممكن بود بیاید؛ . و با لذت آدم كشتھ بودند ھنوز از یادھا نرفتھ بود

نضباط آرام شده بودند، برجاي نھاده قدري ھم از زورگویي خود در آداب روسھا، كھ برا اثر زحمت و ا
  انتخاب طبیعي بیرحمانھ صورت . بودند

پطر كبیر بعضي از آنھا را بھ صورت سرباز یا دریانورد . و بھ طرزي خستگي ناپذیر رنج برده بودند
موفقیتھاي او آلمانیھاي متھور و چكھاي زیرك را جھت سكونت در دشتھا وارد روسیھ كرده . درآورده بود

كاترین كبیر ارتشھاي عظیم و سرداران چاق و فربھ خود را بھ طرف جنوب اعزام داشتھ بود تا  .بود
تاتارھا و تركھا را از مقابل خود برانند، كریمھ را بھ تصرف در آوردند، و با فتح و فیروزي در دریاي 

السكا مستقر شدند، در زمان آلكساندر، آن توسعھ ادامھ یافت؛ روسھا در آ. سیاه بھ كشتیراني بپردازند
  . فرانسیسكو بنا نھادند، و مستعمره اي در كالیفرنیا تشكیل دادند اي در مجاورت سان قلعھ

كھ بھ وسیلة جنگل یا كوه از ھواي سرد قطب شمال یا گرماي استوایي  - آب و ھواي سخت روسیة اروپایي
. ساخت كارھاي غیرممكن مي مردم را، در صورت داشتن نان و زمان، آمادة انجام دادن - محفوظ نیست

توانستند بیرحم باشند، زیرا زندگي بھ آنھا رحم نكرده بود؛ حاضر بودند زندانیان را شكنجھ دھند و  آنان مي
ولي این وحشیگریھا تا اندازه اي مربوط بھ تجارب و خاطرات خود آنھا در . یھودیان را بھ قتل برسانند

طور قطع در خون آنھا نبود، زیرا امنیت روزافزون زندگي این صفات بھ . مورد ناامني و خصومت بود
اجتماعي آنھا را مالیمتر ساخت، و دلشان را بھ رحم آورد، و مانند یك میلیون نفر كارامازوف از خود 

  .نگریستند ھمیشھ با تأثر بھ جھاني زورگو و غیرقابل فھم مي. پرسیدند كھ چرا آدم بكشند یا گناه كنند مي

در اینجا كشیشان مانند كشیشان . ان را آرام كرد و از زورگویي و خشونت آنھا كاستمذھب شگفتي آن
بھ منزلة بازوان روحاني بودند، و، با استفاده از  -ھاي اروپاي غربي كاتولیك رومي در مراحل اولیة جامعھ

ظ روشنگر، كننده، گاه در قالب الفا نیروھاي مخفي و متنوع اسطوره، گاه بھ صورت مطالب گیج و مبھوت
. كردند اي با تسلي و امید بخشیدن، اختیارات قانوني را تقویت مي زماني با تھدید و ارعاب و باالخره لحظھ

ھا براي نظم اجتماعي، كار صبورانھ، عملیات قھرماني فداكارانھ در  دانستند كھ این اسطوره تزارھا مي
دادند، و بھ روحانیان  ھ حقوق خوب ميبھ روحانیان عالیرتب. زمان جنگ و صلح تا چھ حد الزم است

كردند بھ شرط آنكھ نسبت بھ  شقاق مذھبي را تحمل مي. اي كھ زنده و میھن پرست بمانند پایینتر بھ اندازه
كرد؛ كاترین دوم و آلكساندر اول بھ لژھاي فراماسونري كھ با  ماند و صلح را حفظ مي دولت وفادار مي

  .نگریستند بھ چشم اغماض مي احتیاط خواھان اصالحات سیاسي بود

اي از زندگي  كردند؛ و تقریبًا بر ھر جنبھ اشراف روسي مدعي كلیة حقوق فئودالي بودند؛ از آنھا استفاده مي
توانستند سرفھاي خود را بفروشند، یا آنھا را براي كار در  اشراف فئودال مي. سرفھا نظارت داشتند

ند آنھا را بھ زندان اندازند؛ یا آنھا را با چوب یا تازیانھ یا طناب توانست ھاي شھري اجاره دھند؛ مي كارخانھ
دار تنبیھ كنند؛ مي توانستند آنھا را براي كار كردن یا زنداني شدن در سیبري، در اختیار دولــت قرار  گره
  فروش سرف بھ طور جدا . اي نیز وجود داشت جھات مخففھ. دھند
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مثال شنیده . گماشتند ھمت مي -لك مالك، گاھي ھم براي استفادة بیشترمعموال در زمینة كار فني بر روي م - 
سرفي بوده است كھ مدیریت یك كارخانة نساجي را با پانصد دستگاه  ١٨٠٠شود كھ در حدود سال  مي

برطبق یك آمار، روسیھ . ولي بیشتر آنھا در امالك وسیع خاوندان بزرگ بود - بافندگي بھ عھده داشتھ است
 ۶‘۶٧٨‘٢٣٩نفر مرد،  ١٢‘٨٣٨‘۵٢٩از . نفر جمعیت داشت ٢۵‘۶٧٧‘٠۵٨ي ھم رفتھ رو ١٧٨٣در 

شامل یك زن (یعني بیش از نصف جمعیت،  - نفر سرف بودند كھ بھ مالكان اراضي خصوصي تعلق داشتند
گرچھ سرفداري در این زمان بھ حد اعالي خود رسیده بود، در عصر كاترین كبیر وضع ). براي ھر مرد

  . آلكساندر اول از نخستین كوششھاي خود براي تخفیف آن دست برداشت بدتر شد، و

زیستند؛ این رقم شامل كشاورزاني ھم  ھا مي درصد از جمعیت روسیھ در دھكده ۵،٩۴برطبق ھمان آمار، 
جمعیت شھرھا كًال  ١٧٩۶شدند، و در  شھرھا بتدریج بزرگتر مي. كردند بود كھ در شھر كار و زندگي مي

ھاي بزرگ رو  تجارت رونق داشت و مخصوصًا در طول ساحلھا و ترعھ. نفر بود ١‘٣٠١‘٠٠٠بالغ بر 
ھاي شھري با كندي  صنعت در كارخانھ. رفت؛ اودسا مركز پرفعالیت تجارت دریایي بود بھ ترقي مي

جنگ طبقاتي . گرفت ھا انجام مي رفت، زیرا قسمت اعظم آن در دكانھاي روستایي و خانھ بیشتري پیش مي
كھ از مالیات (یان پرولتاریا و كارفرمایان بمراتب كمتر از آن بود كھ میان طبقة بازرگانان رو بھ ترقي م

  .و نجبا كھ از مالیات معاف بودند وجود داشت) شكایت داشت

اختالفات طبقاتي شدید، بھ وسیلة قانون تصریح شده بود؛ با وجود این؛ با توسعة اقتصادي و گسترش 
فرمانروایان قبل از پطر كبیر معموًال با گشودن مدرسھ روي . ز شدت آن كاستھ شدآموزش و پرورش ا

پطر . دانستند دادند، زیرا آن را راھي بھ سوي افراط كاري و بیدیني اروپاي غربي مي موافق نشان نمي
كرد مدارس دریانوردي و مھندسي چندي براي فرزندان اشراف، و مدارسي  كبیر كھ از غرب ستایش مي

نشین براي تربیت كشیش، و چھل و دو مدرسة ابتدایي توأم با آموزش كارھاي فني براي ھمة  نقاط اسقف در
یكي (شووالوف دانشگاه مسكو را با دو ژیمنازیوم .اي.پي ١٧٩۵در . طبقات غیر از سرفھا تأسیس كرد

 FACE="Traditionalكاترین با الھام گرفتن از اصحاب . بنیان نھاد) براي اشراف و دیگري براي عوام
Arabic "با تأسیس . ةالمعارف فرانسوي مدارس را تعلیم داد، و از تربیت زنان بھ دفاع پرداخت دایر

بنگاھھاي خصوصي انتشاراتي موافقت كرد؛ ھشتاد و چھار درصد از كتابھاي منتشر شده در قرن ھجدھم 
اي روشنفكر بھ وجود آمده بود كھ  در روسیھ طبقھ ١٨٠٠تا سال . در روسیھ در طي سلطنت او منتشر شد

چندین بازرگان، یا فرزندان بازرگانان، بھ  ١٨٠٠بزودي عاملي در تاریخ سیاسي ملت شد؛ و تا سال 
  .مقامات عالي و حتي بھ دربار راه یافتند

علي رغم االھیات متكي بر عذاب جھنمي اسقفھا و كشیشان محلي، سطح اخالق و آداب در روسیھ، جز در 
تقریبًا ھر فرد روسي . شد لیتي درباري بھ طور كلي پایینتر از آن بود كھ در اروپاي غربي دیده ميمیان اق

  قلبًا مھربان و 

زد، و  كنند؛ اما توحش در روحھا جوش مي عنوان زحمتكشان ھمكار در جھاني دشوار زندگي مي
میگساري، حتي در میان  .بایستي بكشد یا كشتھ شود آورد كھ آدم مي روزگاري را بھ خاطر انسان مي

اشراف، بھ منزلة فرار مشتركي از واقعیتھا بود؛ و زندگي مخاطره آمیز نویسندگان، چند تن از آنھا را بھ 
حیلھ، دروغگویي، و دلھ دزدي در میان عوام . صورت افرادي الكلي درآورد و بھ مرگي زودرس سوق داد

گیران جبار بھ كار  م و بازرگانان بیشرف یا مالیاتاي كھ علیھ صاحبكاران ظال رواج داشت، زیرا ھر حقھ
الاقل بھ اندازة آنھا كار . زنان بھ ھمان اندازه خشن بودند كھ مردان. شد رفت منصفانھ تلقي مي مي
داد، زمام حكومت را نیز بھ  جنگیدند، و ھرگاه تصادف بھ آنھا امكان مي كردند، مانند آنھا دلیرانھ مي مي

م یك از تزارھاي بعد از پطركبیر توانستھ است مانند كاترین دوم با موفقیت كدا. گرفتند دست مي
نظافت و پاكیزگي استثنایي و مخصوصًا در زمستان . فرمانروایي كند؟ زنا با افزایش درآمد باال گرفت

پولكي . از طرف دیگر، جمعي ھم بودند كھ بھ گرمابة داغ مشت و مال شدید اعتیاد داشتند. سخت بود
. از سرف گرفتھ تا اعیان، از كارمند دفتري گرفتھ تا وزیر امپراطور، در كمال شدت رواج داشت بودن،
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بھ یك مفھوم، . در ھیچ كشور دیگر فساد تا این اندازه عمومي نیست«: چنین نوشت ١٨٢٠سفیر فرانسھ در 
  ».فساد تشكیالتي دارد و شاید ھیچ كارمند دولت نباشد كھ او را نتوان با پول خرید

اي از تنعم و آراستگي رسید كھ پس از ورساي در زمان لویي پانزدھم و  در زمان كاترین، دربار بھ درجھ
لویي شانزدھم قرار داشت، ولو اینكھ در بعضي موارد در وراي تعظیمھا و مراسم وحشیگري ھم دیده 

گذر و عادي، ھمان در دربار كاترین، زبان رسمي فرانسوي بود، و عقاید، غیر از چیزھاي زود. شد مي
اشراف فرانسھ مانند پرنس دولیني تقریبًا بھ ھمان اندازه در سن پطرزبورگ . عقاید اشراف فرانسھ بود

ادبیات فرانسوي در پایتخت شمالي رواج داشت؛ اپراي ایتالیایي در . كردند كھ در پاریس احساس راحتي مي
گرفت كھ در وین یا ونیز؛ و زنان متمول  رار ميشد و مورد ستایش ق آنجا بھ ھمان اندازه خوب خوانده مي

داشتند و بھ ھمان اندازه مردان مختلف را   گیسھاي خود را بھ ھمان حد باال نگاه مي و اصیل سرھا و كاله
ھیچ چیز در جشنھاي ملي در كنار رودخانة سن برتر از شكوه . كردند كھ دوشسھاي رژیم قدیم مشعوف مي

كند  دید كھ در آسمان غروب درنگ مي مجلل كنار نوا، خورشید تابستاني را مي اجتماعاتي نبود كھ در قصر
  .و گویي اكراه دارد آن منظره را ترك گوید

II -  ١٨٠١- ١٧٩۶: پاول اول  

  فرزند كاترین دوم كھ نبوغ ) پاول پطروویچ(پاول : در اوج این عظمت درباري، مردي دیوانھ قرار داشت

ش تزار پطر سوم بر اثر توطئة آلكسي آرلوف برادر گریگوري آرلوف، ھشت سالھ بود كھ دریافت پدر
بنابر جریان طبیعي . پاول ھرگز از ضربة این خبر كامًال بھبود نیافت. معشوق مادرش، بھ قتل رسیده است

بایستي تخت و تاج پدر را بھ ارث برده باشد؛ كاترین او را نادیده گرفت و قدرت كامل  جانشیني، پاول مي
ھمسر اول پاول، با اطالع او طرح توطئة خلع كاترین و بر تخت نشاندن پاول را . خصًا قبضھ كردرا ش

امپراطریس او را . كاترین از توطئھ آگاه شد، و پاول و ھمسرش را مجبور بھ اعتراف كرد. تھیھ كرد
زنش . شتھ نشودولي پاول ھرگز مطمئن نبود كھ او نیز قبل از موقع از میان بردا. وارث قدرت خود ساخت

  .زیست، و ضمن زاییدن كودكي مرده، درگذشت در وحشت دائم مي

كاترین تا مدتي . كھ او را آلكساندر نام نھادند) ١٧٧٧(ھمسر دومش بھ نام ماریا فیودوروونا پسري زایید 
عمل  در فكر بود كھ او را جانشین خود كند و پاول را نادیده بگیرد؛ ولي ھیچ گاه این فكر را بھ مرحلة

كاترین  ١٧٨٣در . درنیاورد؛ ظاھرًا پاول موضوع را حدس زده و نسبت بھ فرزندش بدگمان شده بود
پاول در آنجا مشغول . ملكي در شھر گاتچینا واقع در پنجاه كیلومتري سن پطرز بورگ بھ او اعطا كرد

رد بھ طوري كھ تعلیم فوج خود شد و آن را بھ پیروي از پدر خویش، بھ سبك فردریك كبیر تربیت ك
كاترین از این بیم داشت كھ مبادا پاول . رفتند سربازان با قامت راست و بدون خم كردن زانو رژه مي

مشغول طرح توطئة دیگري نیز جھت سرنگوني بشود؛ الجرم جاسوساني براي مراقبت اعمال و رفتار او 
كرد كھ روح جد  شبھا خیال مي. ماشتمتقابًال پاول ھم جاسوساني براي مراقبت جاسوسان كاترین گ. فرستاد

، پس از چھل و دو سال زندگي ١٧٩۶نزدیك بود اعصابش خراب شود كھ در . بیند خود پطر كبیر را مي
  .مشقت بار، عاقبت بر تختي نشست كھ مدتھا آن را بحق از آن خود دانستھ بود

جملھ چند تن از قربانیھاي كرد، از  وي در كمال حسن نیت، فرامیني بھ منظور رفاه حال مردم صادر 
وحشتھاي دورة كاترین یعني نوویكوف، رادیشچف، و متفكران افراطي و كوشچوشكو و دیگران را كھ در 

از دیدن اوضاع بیمارستان مسكو چنان بھ وحشت . راه آزادي لھستان جنگیده بودند از زندان بیرون آورد
؛ در نتیجھ، بیمارستان جدید مسكو )١٧٩٧(كرد  افتاد كھ دستور نوسازي و سازماندھي مجدد آن را صادر

ھمچنین، وضع پول را اصالح و آن را تثبیت كرد؛ . بھ صورت یكي از بھترین بیمارستانھاي اروپا در آمد
حقوق گمركي را كھ تجارت خارجي را از بین برده بود پایین آورد؛ و راھھاي تازه اي بر روي تجارت 

  .داخلي گشود
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ھا، تعمیر لباسھاي نظامي، پودر  جال دادن دگمھ - دستوراتي براي آرایش ظاھري سربازاندر عین حال، 
و استفاده . و ھمچنین فرمانھاي دیگري جھت اتباع خود در مورد لباس آنھا صادر كرد -گیسھا زدن بھ كاله

ازاتھاي سنگین از لباسھا و سبكھایي را كھ پس از انقالب كبیر فرانسھ در اروپا رواج یافتھ بود تابع مج
  .قرار داد

  ورود كتابھاي خارجي را بھ خاك روسیھ منع كرد و جلو چاپ كتابھاي جدید را نیز در روسیھ  ١٨٠٠در 

جلوگیري بھ عمل آورد، و پانصد و سي ھزار رعیت را كھ سابقًا بھ عنوان سرفھاي دولتي از اوضاع 
گذشتھ از این، تنبیھ سرفھاي شورشي را مورد . مند شده بودند بھ مالكان خصوصي انتقال داد بھتري بھره

سربازان او كھ، روزگاري نسبت بھ او وفادار » .تا حدي كھ مالكانشان مایل باشند« - تصویب قرار داد
  .بودند، از نظارت سخت و انضباط آمرانھ اش بھ خشم آمدند

ھزار سرباز علیھ فرانسة  ھاي كاترین در مورد اعزام چھل نقشھ. سیاست خارجي او نامعلوم و بي ثبات بود
از تسلط ناپلئون بر مالت و مصر خشمگین بود و با تركیة عثماني و انگلیس علیھ او متحد . انقالبي لغو كرد

قواي . شد، و سلطان را برآن داشت كھ بھ كشتیھاي جنگي روسیھ اجازه دھد از بوسفور و داردانل بگذرند
ني جھت كمك بھ طرد فرانسویان از قلمرو سلطنتي ناپل بھ دریایي او جزایر یونیایي را گرفت، و سربازا

اما ھنگامي كھ بریتانیاي كبیر از تسیلم مالت بھ او بھ عنوان استاد اعظم شھسواران مالت . آنجا وارد كرد
بعد از . اي علیھ فرانسھ كناره گیري كرد و شیفتة ناپلئون شد خودداري ورزید، پاول از شركت در اتحادیھ

ون با اشارات حاكي از حسن نیت عكس العمل نشان داد، پاول ھرگونھ تجارتي را با انگلیس آنكھ ناپلئ
سپس با ناپلئون مشغول بحث . ممنوع ساخت و بھ ضبط كاالھاي بریتانیایي در انبارھاي روسیھ پرداخت

زوھاي ولي نھ آر. دربارة ھمكاري نظامي فرانسھ و روسیھ بھ منظور اخراج انگلیسیھا از ھندوستان شد
. نھاد شد و نھ ناسازگاریھاي داخلي در برابر وفور خواھشھایش رو بھ كاھش مي خارجي پاول برآورده مي

كرد؛ اشرافي كھ سیاستھاي او را  كوچكترین جرم را شدیدًا مجازات مي. شد الجرم خشم او پیوستھ بیشتر مي
كرد بھ  در اطاعت از او تأخیر مي راند؛ و ھر افسري كھ دادند از مسكو بیرون مي مورد تردید قرار مي

  .گرفت پسرش آلكساندر غالبًا مورد خشم وتوھین او قرار مي. فرستاد سیبري مي

ژنرال لوین بنیكسن . اي بھ منظور خلع او با یكدیگر ھمداستان شدند بتدریج، اشراف و افسران در توطئھ
ھ فرماندة پلیس و سربازان شھر بود بھ موافقت نیكیتا پانین وزیر امور خارجھ و كنت پطر فون پالن را ك

سپس در صدد جلب موافقت آلكساندر برآمدند و بھ این كار نیز موفق شدند، بھ شرط آنكھ آسیبي . دست آورد
عمل «دانستند كھ او را در برابر یك  آنان با این قرار توافق كردند، زیرا مي. بدني بھ پدرش وارد نشود

گران و گروھي از افسران  پالن توطئھ ١٨٠١مارس  ٢۴ر ساعت دو صبح د. قرار خواھند داد» انجام شده
این عده ھمة نگھبانان را از میان برداشتد و امپراطور را كھ قصد . را بھ طرف قصر میخایلوفسكي برد

  .مقاومت داشت خفھ كردند؛ چند ساعت بعد بھ آلكساندر خبر دادند كھ وي تزار روسیھ شده است

III – اطورتربیت یك امپر  

  كساني كھ سالھا فكرشان متوجھ سرگذشت شھاب ثاقبي بھ نام ناپلئون بوده است بھ دشواري

در روسیھ بھ ھمان اندازه محبوب ) ١٨٢۵-١٧٧٧آلكساندر پاولویچ (توانند درك كنند كھ آلكساندر اول  مي
وشنگري بود كھ بوناپارت در فرانسھ؛ كھ او نیز، مانند دوست و دشمن خود، بر طبق سنن عصر ر

فرانسوي تربیت شد، و استبداد خود را با عقاید آزادیخواھانھ تعدیل كرده بود؛ كاري را انجام داد كھ 
ارتش  -كوشید و نتوانست انجام دھد) زیرا باید بھ ھمپایة تزار احترام بگذاریم(بزرگترین سردار جدید 

ي كرد و اورا شكست داد؛ و در روسیھ را از طریق قارة اروپا از پایتخت خود بھ پایتخت دشمن رھبر
ساعت پیروزي با مالیمت و فروتني رفتار كرد، و در میان آن ھمھ ژنرال و نابغھ نشان داد كھ نجیبتر از 
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اي ممكن بود از روسیھ بیرون بیاید؟ آري ولي پس از یك دوره اشتغال طوالني،  آیا چنین نمونھ. ھمھ است
  .ویسيدر ادبیات و فلسفة فرانسھ توسط یك نفر س

دربارة جواني و تربیت یك  كوروپایدیاتربیت او در خور گزنوفون دیگري بود كھ آن را بھ صورت كتاب 
ن ولي غایب و اول، مادربزرگ نگرا. كردند عناصر متضاد بسیاري در این امر اخالل مي. پادشاه درآورد

مشغول او یعني خود كاترین كبیر، كھ او را از كنار مادرش برداشتھ و اصول استبداد منور را، قبل از آنكھ 
آنھا را از دست بدھد، با مطالبي مأخوذ از مؤلفان محبوب خود یعني ولتر و روسو و دیدرو بھ وي انتقال 

از ھمان آغاز كودكي با لباس كم و با پنجرة كامًال باز و شاید بھ پیشنھاد او بود كھ بھ او آموختند . داده بود
تقریبًا نسبت بھ ھوا مصونیت پیدا كرد و از تندرستي و نشاط . بر روي تشكي از تیماج آكنده از كاه بخوابد

  .العاده برخوردار بود، ولي در سن چھل و ھشت سالگي درگذشت فوق

را بھ عنوان آموزگار اصلي او از سویس ) ١٨٣٨- ١٧۵۴(سزار دوالآرپ  -كاترین فردریك ١٧٨۴در 
ةالمعارف فرانسھ،  دایر" FACE="Traditional Arabicاین شخص از مریدان پرشور اصحاب . آورد

وي طي نھ سال خدمت صادقانھ، آلكساندر را با تاریخ و ادبیات . و بعدھا از طرفداران انقالب كبیر بود
ھ بخوبي بھ زبان فرانسھ تكلم كند و تقریبًا مانند یك نفر بھ آن شاھزاده آموخت ك. فرانسھ آشنا ساخت

گفت، مانند یكي از افراد دورة رنسانس  ناپلئون بھ زبان فرانسھ بھ طور ناقص سخن مي. (فرانسوي بیندیشد
یكي از پرستاران آلكساندر زبان انگلیسي را بھ او آموختھ بود؛ و در این ھنگام میخائیل .) كرد فكر مي

سالتیكوف آداب و رسوم حفظ . جي.كنت ان. بان و ادبیات یونان باستان را بھ او تعلیم دادموراویوف ز
آموزگاران مخصوصي نیز جھت تعلیم ریاضیات و فیزیك و . قدرت و جبروت امپراطوري را بھ او یاد داد

ھ ھر جغرافیا داشت، و سومبورسكي، اسقف اعظم، اصول اخالقي مسیحي را بر این اساس بھ او آموخت ك
شاید باید بھ این عده » .ھر شخص دیگر را بھ منزلة ھمسایة خود بداند تا قانون خدا را اجرا كند«فردي باید 

بنا بھ تقاضاي كاترین، با  ١٧٩٣دورالخ را ھم بیفزاییم كھ در  - از آموزگاران آلكساندر، لویز الیزابت بادن
  او

زاوتا آلكسیونا احتماًال رفتارھاي شایستة مردي را با در سن شانزدھسالگي ازدواج كرد، و اكنون با نام الی
  .زني بھ او آموخت

این نحو آموزش و پرورش شاید براي بارآوردن یك نفر دانشمند و نجیبزاده مناسب بود، ولي براي تربیت 
ھنگامي كھ كاترین از پیشرفت انقالب . نمود باشد شایستھ نمي» فرمانرواي ھمة روسھا«كسي كھ باید 

؛ )١٧٩۴(ھ بھ وحشت افتاد، از پیروي ولتر و دیدرو سر باز زد، والآرپ را از خدمت مرخص كرد فرانس
آلكساندر متوجھ شد كھ واقعیتھا در دربار و در گاتچینا بھ . الآرپ نیز براي رھبري انقالب بھ سویس رفت

گي مسائلي كھ در برابر وي بر اثر پیچید. آلھاي روسو است كننده مغایر با بخشھاي فلسفي و ایده طرزي گیج
كرد، و دربارة مرگ  دولت وجود داشت بھ وحشت افتاده بود، و شاید فقدان خوشبیني الآرپ را احساس مي

  .اندیشد مادربزرگش مي

  :چنین نوشت  ١٧٩۶اي خطاب بھ دوست محرمش كنت كوچوبي در  در نامھ

زندگي راحت و آسوده را بھتر  درخشندگي فراوان آن با اخالق من، كھ. از وضع خود كامًال متنفرم
. كنم در جمع چنین افرادي احساس بدبختي مي. ام براي زندگي درباري ساختھ نشده. پسندد، مغایرت دارد مي

دوست عزیز، در یك كلمھ واقفم كھ براي مقام . اند اینان مناصب عالي امپراطوري را بھ دست آورده. . . 
ام، و حتي كمتر براي مقامي كھ در آینده در انتظار من است، و من  ارجمندي كھ اكنون دارم بھ دنیا نیامده

اوضاع كشور در كمال آشفتگي است؛ . . . . ام كھ بھ طریقي از آن چشم بپوشم پیش خود سوگند خورده
با وجود ھمة . . . . شود رشوه خواري و اختالس ھمھ جا شیوع دارد؛ ھمة ایالتھا بھ طرز بدي اداره مي

توانم كشور را اداره كنم، یا حتي دست بھ اصالح آن  بنابراین آیا مي. یابد ري فقط توسعھ مياینھا امپراطو
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بزنم و معایبي را كھ از مدتھا پیش وجود داشتھ است از میان بردارم؟ بھ عقیدة من، این امر از حیطة قدرت 
  .یك نابغھ خارج است چھ رسد بھ فردي مثل من كھ داراي استعدادھاي معمولي است

وسكونت در سواحل ) دانم كي نمي(نقشة من شامل استعفا . با مالحظة ھمة اینھا بود كھ بھ نتیجة فوق رسیدم
راین است تا مثل یك شھروند عادي زندگي كنم و عمر خود را در حضور دوستان و بررسي طبیعت 

  . بگذرانم

وي توانست . تطبیق دھدروزگار پنج سال در اختیار او گذاشت تا خود را با دشواریھاي وضع خویش 
ایدئالیسم و فداكاري ناشي از مسیحیت؛ آمادگي براي كمك : عناصر سازندة زندگي روسھا را ارزیابي كند

متقابل؛ بیباكي و شجاعتي كھ ضمن جنگ با تاتارھا و تركھا بھ دست آمده بود؛ قدرت و عمق قوة تخیل 
آورد؛ و غرور خاموشي كھ از وقوف بھ زمان  اسالو، كھ بزودي ادبیاتي عمیق و منحصر بھ فرد بھ وجود

، ھنگامي كھ آلكساندر شاعر و منزوي در نتیجة ١٨٠١مارس  ٢۴در . شد و مكان روسیھ ناشي مي
  ھا و رؤیاھاي خود فھم و شخصیتي یافت كھ قوم خود  مقتضیات، ناگھان وارد میدان مبارزه شد، در ریشھ

IV -  ١٨٠۴-١٨٠١: تزار جوان  

از . لن را كھ نقشة قتل پدرش را ترتیب داده بودند بي درنگ از خدمت خود مرخص نكردوي پانین و پا
ترسید و بھ بیگناھي خود زیاد مطمئن نبود و بھ پالن و پلیس او جھت آرامش مسكو، و بھ  قدرت آنھا مي

دانمارك  پانین جھت مقابلھ با انگلیس نیاز داشت چھ نیروي دریایي این دولت، پس از درھم شكستن ناوگان
بریتانیا ارضا شد؛ دومین اتحادیة بیطرفي . احتماًال روزي ممكن بود ھمان بال را بر سر روسھا بیاورد

  .استعفا كرد ١٨٠١پالن در ژوئن مرخص شد و پانین در سپتامبر . مسلح از میان رفت

. را صادر كردآلكساندر در نخستین روز فرمانروایي خود دستور آزادي ھزاران تن از زندانیان سیاسي 
. پس از چندي، مرداني را كھ در اقدامات تروریستي پاول مشاور و عامل او بودند از كار بركنار ساخت

احضار كرد و آنھا » دوازده كارمند عالیرتبھ را كھ كمتر از دیگران مورد سوءظن بودند«مارس،  ٣٠در 
. نگذاري و اداري بوددرآورد كھ كارش توصیھ در امر قانو» شوراي دایم«را بھ صورت یك 

خواند، از جملھ كنت ویكتور  بردند فرا  آزادیخواھترین اشراف را كھ بعضي از آنھا در تبعید بھ سر مي
كوچوبي كھ وزیر كشور شد؛ نیكوالي نوووسیلتسوف كھ بھ وزارت امور خارجھ رسید؛ كنت پاول 

یژي چارتوریسكي، كھ میھن  ستروگانوف كھ وزارت آموزش و پرورش را عھده دار شد، و پرنس آدام
ھا، مجموعًا یك كمیتة وزیران را تشكیل  این افراد، بھ انضمام سایر رؤساي وزارتخانھ. پرستي لھستاني بود

الكساندر الآرپ را بھ عنوان مشاوري دیگر . كردند دادند و بھ عنوان شوراي مشورتي دیگر خدمت مي مي
در زیر این . دادن و تنظیم سیاستھایش بھ وي كمك كند تا در شكل) ١٨٠١نوامبر (از سویس فرا خواند 

ھا یا »اوكاز«سازمان اجرایي، سنایي مركب از اشراف قرار داشت با اختیارات مقننھ و قضائیھ كھ 
حكم قانون را داشت مگر آنكھ از طرف تزار وتو ) نظیر سناتوس كنسولتھاي زمان ناپلئون(دستورھایش 

  .دست منصوبان دولت مركزي باقي ماندادارة ایاالت ھمچنان در . شود

ھمة اینھا شبیھ قانون اساسي امپراطوري در زمان ناپلئون بود، غیر از فقدان یك مجلس عوام كھ از طرف 
مشاوران آلكساندر در نخستین . مردم انتخاب شده باشد، و ادامة سرفداري كھ كامًال حقوق سیاسي بود

تابع طبیعت اشیاء «) بنا بھ گفتة ناپلئون(بیت یافتھ بودند، ولي سالھاي سلطنت او افرادي آزادیخواه و تر
عبارت بود از افكار تجریدي تفنني در برابر » حقوق«رسید كھ  بھ آن تعبیر چنین بھ نظر مي» .بودند

در میان ملتي كھ نود درصد آن را  - نظم اقتصادي و سیاسي، تولید و توزیع، دفاع و بقا - چیزھاي الزم
. رفت دورتر از دھكدة خود را ببیند دادند كھ از آنھا انتظار نمي د و بیسوادي تشكیل ميمردان نیرومن

آلكساندر تابع اشراف مقتدري بود كھ ، بر اثر تشكیالت خود و تسلط محلي بر امور كشاورزي و قضایي و 
  پلیس و صنایع 
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حملھ بھ آن را در خود  تزار از بیم بر ھم زدن نظم اجتماعي و از دست دادن تخت و تاج خود، جرئت
در بسیاري از موارد، مالكان خاطي «داشت و،  آلكساندر شكایاتي از طرف كشاورزان دریافت مي. دید نمي

شصت . اي براساس چنین مواردي طرح كند توانست برنامة آزادیخواھانھ ، ولي نمي»كرد را سخت تنبیھ مي
موفق بھ آزاد ساختن ) آزادگي بردگان بھ توسط لینكلندو سال قبل از اعالم (سال بعد بود كھ آلكساندر دوم 

گشت، در این مورد دشمن  ، مغلوب، از روسیھ باز مي١٨١٢ناپلئون كھ در سال . سرفھاي روسیھ شد
آلكساندر در رؤیا زیاد آزادیخواھانھ و براي «: دانست، و روزي بھ كولنكور گفت پیروز خود را مقصر نمي

بیشتر بھ درد پاریسیھا . آن ملت بھ دست نیرومندي نیاز دارد.. . .ست؛ روسھا بیش از حد دمكراتیك ا
رفتار عالي و ادب مفرط او . . . . در حضور زنان، مؤدب و نسبت بھ مردان متعلق است. . . خورد مي

   ».استبسیار خوشایند 

. كشاورز را آزاد كند ۴٧‘١۵٣موفق شد كھ . در این محدودیتھاي تحمیلي، آلكساندر بھ پیشرفتھایي نایل آمد
: در فرمان توضیحي او چنین آمده بود. دستور داد كھ قوانین را بھ صورت مرتب و ثابت و واضح درآورند

ایم و اعتقاد داریم كھ اقدامات  دادهاز آنجا كھ سعادت مردم را برپایة یكنواخت بودن قوانین خودمان قرار «
مختلف، روزگار خوشي براي سرزمینمان بھ بار خواھد آورد، آن ھم بھ این شرط كھ قانون آنھا را تا ابد 

  ».ایم كھ دربارة این رشتھ از امور كشوري رسیدگي كنیم تحكیم كند، از نخستین روز سلطنت خود كوشیده

ش معین و مقرري داشتھ باشد؛ جرایم سیاسي در برابر دادگاھھاي قرار شد اتھام، محاكمھ، و مجازات رو
برطبق مقررات جدید، پلیس مخفي از بین . عادي مورد رسیدگي قرار گیرد، نھ در برابر دادگاھھاي مخفي

؛ بھ )پاول آن را ممنوع كرده بود، ولي در دوران سلطنت او ھمچنان ادامھ داشت(رفت؛ شكنجھ ممنوع شد 
اجازه داده شد كھ آزادانھ حركت كنند و بھ خارج بروند؛ و بیگانگان اجازه یافتند كھ با  كشاورزان آزاد

سانسور . از دوازده ھزار نفر تبعیدي دعوت شد كھ بھ روسیھ بازگرداند. آزادي بیشتري وارد روسیھ شوند
ت بھ لكن زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت، با این قید كھ نسب. مطبوعات باقي ماند

ممنوعیت ورود كتابھاي خارجي لغو شد، ولي منع ورود مجالت خارجي . نویسندگان سختگیري نكند
، آزادي دانشگاھي زیر نظر شوراھاي دانشگاه بھ رسمیت شناختھ ١٨٠۴بر طبق قانون . ھمچنان باقي ماند

  .شد

  دي از مردم از آن حمایت كرد كھ ھیچ اصالحي بھ نتیجھ نخواھد رسید مگر آنكھ عدة زیا آلكساندر درك مي

ساخت كھ با كمك نوووسیلتسوف، چارتوریسكي، و میخائیل موراویوف روش جدي تعلیمات عمومي را 
روسیھ بھ شش منطقھ تقسیم شد، و مقرر گشت كھ ھر  ١٨٠٣ژانویة  ٢۶بر طبق قانون . ریزي كند پایھ

ر دو بخش یك منطقھ الاقل یك دانشگاه، ھر ایالت الاقل یك دبیرستان، ھر مركز بخش الاقل یك دبستان، و ھ
دانشگاھھاي جدید سن پطرزبورگ، خاركوف، و قازان بھ دانشگاھھاي . مدرسة سھ كالسھ داشتھ باشد
در این ضمن، اشراف آموزگاران سرخانھ و مدارس . افزوده شد) دورپات(موجود مسكو، ویلتا و تارتو 

ي خواستند كھ مدارس خصوصي براي كودكان خود داشتند؛ و خاخامھاي متعصب از پدران و مادران یھود
  . اي براي تخریب دین یھود تحریم كنند دولتي را بھ عنوان وسایل منحرف كننده

V - یھودیان در زمان آلكساندر  

و  - اي اصالح كرده بود كاترین دوم وضع یھودیان را در داخل محوطة سكونت بھ طور قابل مالحظھ
این  ١٨٠٠در . یھودیان اجازة سكونت داشتندمنظور از محوطة سكونت مناطقي از روسیھ بود كھ در آن 

و قسمت اعظم جنوب روسیھ، شامل . محوطھ شامل ھمة سرزمینھایي بود كھ سابقًا بھ لھستان تعلق داشت
در خارج از این محوطھ ھیچ فرد یھودي . گرفت كیف، چرنیگوف یكاترینوسالو، و كریمھ را در بر مي

بھ نھصد ھزار نفر  ١٨٠۴، یھودیان كھ تعدادشان در در داخل آن. صالحیت اقامت دائم را نداشت
: مند بودند تنھا یك استثنا در كار بود رسید، از ھمة حقوق مدني، شامل حق انتصاب بھ مقامات، بھره مي
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بایستي دو برابر مالیاتي  وران در شھرھا بودند مي یھودیاني كھ مایل بھ ثبت نام در طبقة بازرگانان یا پیشھ
كردند كھ رقابت بالمانع یھودیان آنھا را  شد چھ اینان ادعا مي وران تحمیل مي ھ بر سایر پیشھرا بپردازند ك

كاالھاي «شكایتي علیھ یھودیاني كردند كھ  ١٧٩٠از بین خواھد برد؛ از این رو بازرگانان مسكو در 
لي وارد فروختند و بدان وسیلھ صدمة شدیدي بھ تجارت مح خارجي را با تقلیل قیمتھاي واقعي مي

داران روستایي از رقابت آنھا خشمگین بودند، و از طرف دولت ھرگونھ  در این ضمن، میخانھ» كردند مي
 ١٧٩۵در . آمد ھا و محدود كردنشان بھ شھرھا بھ عمل مي اقدامي جھت دور نگاھداشتن آنھا از دھكده

  .را بھ دست آورندكاترین دستور داد كھ یھودیان فقط در شھرھا ثبت نام كنند و حقوق مدني 

را جھت بررسي مسائل آنھا و تقدیم پیشنھادھا بھ » كمیتة بھبود وضع یھودیان«آلكساندر  ١٨٠٢در نوامبر 
كمیتة مزبور كاھالھا را دعوت كرد كھ نمایندگاني براي مشورت با دولت دربارة نیازھاي . كار گماشت

راھاي اداري بود كھ از طریق آنھا جوامع كاھالھا عبارت از شو. (یھودیان بھ سن پطرز بورگ بفرستند
كمیتھ پیشنھاد خود را بھ این نمایندگان .) بستند كردند؛ و بر خود مالیات مي یھودي امور خود را اداره مي

  تقدیم داشت، و آنھا پس از بحث فراوان شش ماه مھلت خواستند تا 

اینان علیھ پیشنھادھاي كمیتھ در مورد  .در عوض، پیشنھادھاي خود را بھ طور مستفیم نزد كاھالھا فرستاد
مستثني كردن یھودیان از مالكیت زمین و فروش نوشابة الكلي لب بھ اعتراض گشودند، و تقاضا كردند كھ 

كمیتھ . این اقدامات تا بیست سال دیگر بھ تعویق بیفتد تا فرصت جھت تطبیقھاي اقتصادي دشوار فراھم آید
را اعالم » قانون اساسي یھودیان«لت روسیھ با تصویب تزار آلكساندر دو ١٨٠۴دسامبر  ٩نپذیرفت، و در 

  .داشت

حقوق مزبور داراي اھمیت بسیار . ھم بیلة حقوق بود و ھم فرمان محدویت شھري» قانون اساسي یھودیان«
كودكان یھودي آزادي ورود بھ ھمة مدارس عمومي، ژیمنازیومھا و دانشگاھھاي امپراطوري روسیھ . بود

 -توانستند مدارس مخصوص خود را تأسیس كنند، ولي یكي از این سھ زبان یھودیان مي. دست آوردند را بھ
اي  ھر جامعھ. باید در آنجا تدریس شود و در اسناد قانوني بھ كار رود - روسي، لھستاني، یا آلماني

ر كسي را صادر توانست خاخامھا و كاھال خود را انتخاب كند؛ ولي خاخام ھرگز حق نداشت حكم تكفی مي
از یھودیان دعو ت بھ . كند بایستي مسئول گردآوري ھمة مالیاتي باشد كھ دولت وضع مي كند، و كاھال مي

» خالصجات«یا بر روي » محوطة سكونت«صاحب در مناطق مخصوص  بعمل آمد تا با خرید اراضي بي
  .ف باشندبھ كشت و زرع بپردازند و طي چند سال اول از پرداخت مالیات دولتي معا

ھیچ فردي یھودي در ھیچ دھكده یا قریة كوچك اجازه ندارد كھ «اعالم شد كھ  ١٨٠٨اما در اول ژانویة 
ھا شراب بفروشد  یا در دھكده. . . اي داشتھ باشد، زمیني اجاره كند میخانھ و مشروب فروشي یا مسافرخانھ

بھ جا شدن شصت ھزار خانوادة یھودي از  این خود بھ مفھوم جا» .اي در آنھا زندگي كند یا تحت ھر بھانھ
صدھا عریضھ جھت بھ تعویق انداختن این تخلیة دستھ جمعي بھ سن پطرزبورگ . منازل روستایي خود بود

كنت كوچوبي بھ آلكساندر تذكر داد كھ . ارسال شد، و بسیاري از عیسویان بھ این پژوھش خواھي پیوستند
یك سنھدرین از خاخامھاي سراسر اروپاي غربي جھت  ١٨٠٧ ناپلئون در صدد است در پاریس در فوریة

از این رو آلكساندر دستور داد كھ آن برنامة جنجال . اتخاذ تدابیري در مورد آزادسازي یھودیان تشكیل دھد
شاید حس جاه ) ١٨٠٨(و ارفورت ) ١٨٠٧(مالقاتھاي او با ناپلئون در تیلزیت . برانگیز بھ تعویق افتد

وي بھ دولت  ١٨٠٩در . كرده باشد تا بھ عنوان مستبد كامًال روشنفكري در غرب جلوه كند طلبي او را احیا
اي ندارند تا  یھودیان، بھ سبب فقر وفاقھ، وسیلھ«خود اطالع داد كھ نقشة تخلیھ عملي نخواھد بود، زیرا 

ولت نیز قادر نیست اي بسازند؛ د بتوانند پس از ترك منازل فعلي خود در محیطھاي تازه ساكن شوند و خانھ
بالید كھ، با  مقارن حملة فرانسویان بھ روسیھ، آلكساندر بھ خود مي» .كھ آنھا را در مساكن جدید جاي دھد

  .مند بھ خویش و وفادار نسبت بھ دولت نگاه داشتھ است اقدام خویش، شھروندان یھودي را عالقھ

VI - ھنر روسي  
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شناخت، سن پطرزبورگ را در  ر اروپاي عصر خود ميپرنس دولیني، كھ ھر چیز و ھر شخص مھم را د
مادام دوستال آن را یكي از زیباترین شھرھاي . زیباترین شھر جھان توصیف كرده است ١٧٨٧حدود 

برد تزیین پایتخت جدید خود را آغاز كرد؛ كاترین كبیر  پطر اول كھ بھ پاریس حسد مي. جھان شمرد
داد كھ پایدارتر از عشق او بودند؛ و آلكساندر اول بھ  تسلي مي عاشقان مطرود خود را با اعطاي قصرھایي

این زمان دورة . تعداد ستونھاي كالسیك كھ با حالتي خشن در مقابل رودخانة نوا قرار داشت افزود
نئوكالسیك در اروپا بود، و تزار و ملكھ كھ ھر دو فرمھاي روسي را فراموش كرده و در فكر رم بودند، 

نبال مھندسان و مجسمھ سازان ایتالیایي و فرانسوي فرستادند كھ بیایند و غرور اسالو را با افرادي را بھ د
  .ھنر كالسیك تقویت كنند

آغاز شد و بھ دست جاكومو كارنگي  ١٧۵۵ساختمان قصر زمستاني، كھ بھ توسط بارتولومئو راسترلي در 
بود، بھ طوري كھ ورساي در  روسي بھ پایان رسید، باشكوھترین قصر سلطنتي در اروپا.جي.و سي

بیست و چھار كیلومتر راھرو، دو ھزار و : گرفت الشعاع آن قرار مي نمود و تحت مقایسة با آن حقیر مي
در طبقات تحتاني، دو ھزار مستخدم . پانصد اطاق، ستونھاي بیشمار مرمرین، و ھزار تابلو مشھور داشت

  . شد ود، مرغ و اردك و بز و خوك نگھداري ميبودند، و در یك جناح آن كھ كفش كاه ریختھ شده ب

آلكساندر اول، بویژه پس از مالقات با ناپلئون در تیلزیت، تشویق شد كھ نھ تنھا با او از لحاظ قدرت بلكھ از 
از این رو مھندسان فرانسوي و ایتالیایي را دعوت كرد كھ با . لحاظ عظمت پایتختش ھم بھ رقابت بپردازد

ھنرمندان غربي وابستگي خود . اي خود اشتیاق و مساعي سازندگان بومي را تقویت كنندھا و مھارتھ زمینھ
ھاي آن گذشتند و بھ جنوب ایتالیا و بھ سوي  ھاي كالسیك حفظ كردند، ولي از رم و خرابھ را بھ نمونھ

و زیبایي معبد این آثار بھ ھمان قدمت . رفتند) نزدیك سالرنو(بقایاي یونانیھا یعني معابد ھرا در پائستوم 
اي در وجد و نشاط  پارتنون بود؛ از این گذشتھ، استحكام و نیرومندي ستونھاي سبك دوریك آن روح تازه

  .دمید نئوكالسیك روسیھ مي

آلكساندر خروج تدریجي معماري روسي از قید و قیومیت سبكھاي » سبك امپراطوري«سیماي مشخصة 
بارتولومئو راسترلي،  - سھ نفر ایتالیایي) ١٧٩۶- ١٧۶٢(دوم سازندگان برجستة دورة كاترین . التیني بود

بودند؛ معماران عمدة زمان آلكساندر اول عبارت بودند از سھ تن  - آنتونیو رینالدي و جاكومو كارنگي
و یك تن ایتالیایي بھ نام  - آندري ورونیخین، و آدریان زاخاروف - تومادوتومون- روسي تحت نفود فرانسھ 

  .اواخر حكومت آلكساندر بھ شھرت رسید كارلو روسي كھ در

. تا كوششھاي طبقة مترقي بازرگانان و متخصصان مالي سن پطرزبورگ را تحت توجھات خود قرار دھد
كھ در ساختن آن از معابد پائستوم الھام ) بھ بعد ١٨٠٧از (آن معمار جاه طلب معبد عظیمي برافراشت 
- ١٨٠٨(كھ معاصر با آن توسط آلكساندر برونییار ساختھ شده گرفتھ بود؛ این بنا با ساختمان بورس پاریس 

شاھكار ورونیخین عبارت است از كازانسكي سوبور كھ این كلیساي جامع، كھ بھ . كرد برابري مي) ١٨٢٧
ستونھاي زیباي . ساختھ شده است ١٨١١ – ١٨٠١حضرت مریم اھدا شده، در قازان در ساحل نوا، در 

اي آن شبیھ شاھكارھاي برنیني و میكالنژ یا بیشتر شبیھ پانتئون ساخت سوفلو در  نیمھ مدور و گنبد سھ طبقھ
طول این بنا بالغ بر چھارصد . ساختمان وزارت دریاداري نیز بسیار عظیم و جالب است. پاریس است

ساختمانھاي ستاد ارتش ھم، كھ . باشد متر، و ستونھاي بھ سبك ستون زن پیكر، افریز، و برج نوك تیز مي
  .كنند اندكي پس از مرگ آلكساندر بھ وسیلة روسي، در میدان كاخ ساختھ شد با این حرم رقابت مي

شاید بھ یاد (بھ خواھش نیكوالي اول بود كھ ریكار دو مونفران عصر آلكساندر را با ستوني بلند و یكپارچھ 
تزاري بود كھ فرانسھ را این ستون بھ منزلة تمجیدي پایدار از . مفتخر ساخت) ستون و اندوم در پاریس

  .تسخیر كرده ولي ھرگز از احترام گذاشتن بھ ھنر آن كشور منصرف نشده بود

كھ خود از یونان تسخیر شده تقلید و اقتباس  -ھمانطور كھ ھنرمندان فرانسوي در برابر ھنرمندان روسي
گرچھ . پیروي كردندسازان روسي نیز از ھنرمندان فرانسوي تقلید و  زانو زدند، مجسمھ - كرده بودند

pymansetareh@yahoo.com



دوم خود پیرو رسوم و سنن غربي بود، نفوذ مذھب بیزانس كھ بیشتر شرقي بود و از بدن آدمي  كاترین
ھایي  دانست روسھا را بر آن داشتھ بود كھ در آغاز از ساختن مجسمھ ترسید و آن را ابزار شیطان مي مي

یج و با كفرگرایي شھوت انگیز عصر داد احتراز كنند؛ بتدر كھ شكلي را از تمام جوانب نشان مي
روشنگري كھ در دورة كاترین وارد شد این ممنوعیت در برابر جنگ جاوداني و نوسان میان مذھب و میل 

بھ حجاري  ١٧٧٨او را بھ فرانسھ آورد، تا  ١٧۶۶اتین موریس فالكونھ كھ كاترین در . جنسي برداشتھ شد
نشان دادن مجسمة تاریخي پطركبیر نھ تنھا اسب و سواري  وي در. و پیكر تراشي در روسیھ اشتغال داشت

را از مفرغ بھ ھوا برافراشت، بلكھ نبردي را بھ خاطر اداي حق ھنر آغاز كرد تا ھنر بتواند پیام خود را 
  .بالمانع و فقط از طریق مفھوم ذھني زیبایي، واقعیت ، و قدرت بھ جھانیان برساند

وارد سن پطرزبورگ شد تا در آكادمي ھنرھاي زیبا كھ  ١٧۵٨ھ در سال فرانسوا ژیل -در ھمین حال نیكوال
یكي از شاگردان با استعداد این آكادمي . سال قبل از آن در این شھر افتتاح شده بود تدریس كند

این شخص چنان خوب پیشرفت كرد كھ . شچدرین، براي تكمیل معلومات بھ پاریس فرستاده شد.اف.اف
. كرد آلگرن رقابت مي/فرانسوي آن بھ نام تن شویي اثر استادش گابریل د ونوس ساخت او با نمونة

  شچدرین بود كھ ستونھاي زن پیكر دروازة اصلي وزارت

   

  

  موزة ویكتوریا و آلبرت، لندن. تزار آلكساندر اول: فرانسوا ژرار

بھ نام ایوان آخرین فرد از شاگردان مشھور ژیلھ شخصي بود . دریاداري اثر زاخاروف را حجاري كرد
ماركوس كھ مدتي با كانووا و توروالسن در رم كار كرد، و بھ ایدئالیسم كالسیك آنان مختصري از ھیجانان 
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كردند كھ او حتي مرمر را  منتقدان شكایت مي. گرفت بیفزود رمانتیك را كھ جاي عصر نئوكالسیك را مي
گورستانھاي لنینگراد ھنوز ھنر او را ارائھ . خورد و كارش فقط بھ درد گورستان مي. اندازد ھم بھ گریھ مي

  .كنند مي

 ١٧۵٠تا سال . نقاشي روسي، بر اثر نفوذ فرانسوي در آكادمي ھنرھاي زیبا، تغییراتي اساسي یافتھ بود
تمایالت . ھنر تقریبًا بكلي جنبة مذھبي داشت، و بیشتر شامل شمایلھاي رنگي یا فرسكو بر روي چوب بود

م، و وارد كردن ھنرمندان و نقاشیھاي ایتالیایي، بزودي روسھا را بھ رقابت واداشت؛ فرانسوي كاترین دو
از نقاشي چوب بھ نقاشي روي پارچھ پرداختند؛ از فرسكو بھ نقاشي روغني روي آوردند؛ موضوعات 

ھا، دورنماھا و آخر از ھمھ نقاشي  سرگذشتھا، چھره - مذھبي جاي خود را بھ موضوعات دنیوي سپرد
  .ھاي خودماني صحنھ

احتماال بھ . یكي والدیمیر بوروویكووسكي بود. چھار نقاش در دورة پاول و آلكساندر بھ حد كمال رسیدند
تعدادي از زنان جوان ) كرد در سن پطرزبورگ نقاشي مي ١٨٠٠كھ در سال (لوبرن  -اشارة مادام ویژه

ھاي برجستھ، و دامنھاي گشاد و  ھبا چشمان شاد یا متفكر، سین -درباري حاضر شدند وي تصویرشان را
ھاي سادگي و  بكشد؛ قضا را تصویري كھ از كاترین كھنسال كشیده مربوط بھ یكي از لحظھ -آویختھ شان

رفت؛ و نیز تصویري عاري از لطافت و نومیدكننده از زني  بیگناھي بود كھ از ملكة شھوتران انتظار نمي
تال باشد كھ در آن موقع براي فرار از ناپلئون در اروپا گردش گمنام با روسري را كشید كھ شاید مادام دوس

  .كرد مي

پس از بازگشت، یكي از . دیگري فیودور آلكسیف بود كھ براي آموختن فن تزیین بھ ونیز اعزام شده بود
یك سلسلھ تصویر و طرح از مسكو تھیھ كرد كھ بھترین  ١٨٠٠در . كش روسیھ شد بھترین نقاشان منظره

ا براي درك ظاھر آن شھر است و این نقاشیھا مربوط بھ قبل از آن است كھ یك سوم مسكورا راھنماي م
  .حریقھاي عمدي و میھن پرستانة راستاپچین در برابر ناپلئون از میان برد

وي طبیعت را . سازي بود كھ پیش از این از وي نام بردیم سیلوستر شچدرین، نقاشي دیگر، فرزند مجسمھ
براي تحصیل ھنر  ١٨١٨پس از آنكھ او را در سال . دانست تا زنان را شتر الھام انگیز ميبراي قلم خود بی

بھ ایتالیا فرستادند، عاشق آفتاب و خلیجھاي كوچك و ساحلھا جنگلھاي ناپل و سورنتو شد، و تصویرھاي 
  .داد مناظري را بھ سن پطرزبورگ فرستاد كھ حتمًا آن شھر را سردتر جلوه مي

، در میان نقاشان روسي روزگار خود )١٨٣۶- ١٧٨٢(باالخره فرد چھارم، اوریست آداموویچ كیپرنسكي 
  از 

یكي از . این زن بھ فرزندي پذیرفتھ شد و آزاد گشت، و براثر تصادف بھ آكادمي ھنرھاي زیبا راه یافت
در بیست و دو سالگي اش بود؛ و این تصویر را  نخستین و بھترین تصاویري كھ كشید تصویر پدرخوانده

آید كھ ھنرمندي بھ این جواني فھم و تسلط آن را داشتھ باشد كھ در  بھ نظر باورنكردني مي). ١٨٠۴(كشید 
یك تصویر، نیروي بدني و خصوصیاتي را كھ در سوووروف و كوتوزوف وجود داشت و روسھاي فاتح 

ري كھ كیپرنسكي از پوشكین شاعر تصوی. از مسكو بھ پاریس كشاند یكجا نشان دھد ١٨١٣-١٨١٢را در 
در اینجا پوشكین، زیبا و حساس و با تعدادي شاھكار . بكلي با سایر آثار او فرق دارد) ١٨٢٧(كشیده است 

بھ نام ) ١٨٠٩(ھمچنین تصویر تمام قد افسر سواري را كشیده است . در سرش نشان داده شده است
رور، و در حالي كھ یك دست را بر روي شمشیر با لباس نظامي مجلل و سیمایي مغ-یوگراف داویدوف

، در جھاني كامًال متفاوت، تصویر آلكساندر پاولوویچ ١٨١٣در . خود بھ عنوان دادگاه عالي گذاشتھ است
این باكونین ظاھرًا با میخائیل آلكساندروویچ باكونین، كھ یك نسل بعد با مباحثات انتزاعي  -باكونین را كشید

. ركس را بھ ستوه آورد، و نھضت نیھیلیسم را در روسیھ بنیان نھاد، نسبتي نداردگوناگون خود كارل ما
ھمدردي كرد؛ بھ عنوان یك شورشي  ١٨٢۵خود كیپرنسكي قدري آشوبگر بود؛ با توطئة دكابریستھا در 

ضد مردم معرفي شد؛ و بھ فلورانس یعني محلي پناه برد كھ گالري اوفیتسي تقاضاي تصویر خود او را 
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در گذشت، و این قضیھ را براي داوري نسلھاي بعدي روسیھ گذاشت  ١٨٣۶وي در ایتالیا در . بود كرده
  .كھ او را بزرگترین نقاش روسي در روزگار عصر خود بدانند

VII  - ادبیات روسي  

بندرت دیده شده است كھ . ادبیات روسي در زمان كاترین كبیر ھم ترقي كرد و ھم بھ انحطاط گرایید
فرمانروایي با آن ھمھ شور و اشتیاق تسلیم فرھنگي خارجي شده و چنان آشكارا رھبران زندة آن فرھنگ 

ة زیركانة او از این موضوع از توجھ شدید او بھ عصر روشنگري و نیز از استفاد. را مسخر كرده باشد
. شود ولتر و دیدرو و فریدریش فون گریم بھ عنوان مدافعان سرسخت روسیھ در فرانسھ و آلمان معلوم مي

اما ناگھان انقالب كبیر فرانسھ بھ وقوع پیوست؛ و ھمة تختھا لرزید، و خدایان عصر روشنگري بھ عنوان 
كردند،  نسھ را بھ سبك قرن ھجدھم تكلم ميدر دربار روسیھ ھنوز فرا. پدران تعمیدي گیوتین طرد شدند

صفات كر «ولي نویسندگان روسي زیبایي زبان خود را اعالم داشتند، و بعضیھا، بنا بھ گفتة مادام دوستال، 
جنگي سخت در گرفت، و در » .دانستند بردند كھ زبان روسي نمي و الل را در مورد افرادي بھ كار مي

در ادبیات و زندگي، و مدافعان اخالق، و آداب، موضوعات، و سخن  ھاي خارجي میان ستایشگران نمونھ
  این روح اسالووفیلي . و سبكھاي نویسندگي دوئلي ملي روي داد

قابل فھم و الزم روحیھ و شخصیت ملي بود، و راه را براي سیل نبوع ادبي روسي در قرن نوزدھم ھموار 
  .و ناپلئون جستجو كرد انگیزة اصلي آن را باید در جنگھاي آلكساندر. ساخت

وي نسبت بھ . رفت خود آلكساندر، از جنبة روحیھ و سرگذشت خویش، مظھر آن كشمكش بھ شمار مي
اي دوگانھ قائل  داد، و براي ھنر معجزه زیبایي، در طبیعت، ھنر، زن و خودش حساسیت بسیار نشان مي

بخشید؛ دیگر اینكھ واقعیتي  آسا مي یكي اینكھ ھنر بھ زیبایي یا شخصیتي ناپایدار بقایي معجزه: بود
) فرانسھ دوست(نفوذ الآرپ ودرباري فرانكوفیل . بخشید غیرمشخص را، با مفھومي روشنگر، بقا مي

اي درآید كھ از لحاظ ادب و تربیت با ھر فرد  موجب آن شد كھ نوة كاترین آلماني بھ صورت نجیبزاده
رامزین و دیگران در راه وارد ساختن زیباییھا و وي طبعًا از كوششھاي كا. كرد فرانسوي رقابت مي

تمایالت ) ١٨١٠-١٨٠٧(دوستي او با ناپلئون . كرد ظرافتھاي فرانسوي بھ زبان و آداب روسي حمایت مي
احساسات روسي او را برانگیخت و وي ) ١٨١۵-١٨١١(غربي او را تقویت كرد؛ كشمكش او با ناپلئون 

در ھر كدام از این مشربھا و گرایشھا، . و اسالووفیلي متمایل ساخترا بھ طرفداري از آلكساندر شیسكوف 
بھ دولت دستور . كرد تزار نویسندگان را با اعطاي مستمري، مشاغل بدون زحمت، نشان یا ھدیھ تشویق مي

ھاي آثار ادم سمیث، بنتم، بكاریا،  بخشي از ھزینة ترجمھ. داد كھ آثار ادبي، علمي، یا تاریخي را چاپ كند
ھنگامي كھ آلكساندر شنید كھ كارامزین مایل است تاریخ روسیھ را بنویسد ولي بیم . مونتسكیو را پرداختو 

روبل مقرري ساالنھ براي او تعین كرد، و بھ  ٢‘٠٠٠دارد كھ در جریان انجام كار از گرسنگي بمیرد، 
  .خزانھ دستور داد كھ ھزینة انتشار مجلدات كتابش را بپردازد

فرزند یك زمیندار تاتار در ایالت سیمبیرسك واقع در ) ١٨٢۶-١٧۶۶(لوویچ كارامزین نیكوالي میخای
خوب تربیت شد و آلماني و فرانسھ را آموخت؛ و در حالي كھ كامًال مجھز شده . قسمت سفالي ولگا بود

ھانة پس از بازگشت بھ روسیھ، مجلة ما. ماھھ بھ آلمان و سویس و فرانسھ و انگلیس كرد بود، سفري ھجده
ھاي یك  نامھ«مسكو وسكي ژورنال را انتشار داد كھ جالبترین محتویات آن را مقاالت خود او تحت عنوان 

سبك سبك و دلنشین او كھ نھ تنھا در تشریح اشیا مشھود بود، بلكھ مبین . داد تشكیل مي» مسافر روسي
تمایل روسھا را بھ احساسات شد، نفوذ روسو و  رفت كھ در او برانگیختھ مي احساساتي ھم بھ شمار مي

نوشت بھ سبك رمانتیسم گرایش ) ١٧٩٢(داد، كارامزین در داستاني كھ تحت عنوان لیزاي فقیر  نشان مي
این قصھ اگرچھ . زند دختري روستایي كھ فریب خورده و تنھا مانده بود دست بھ خودكشي مي: یافت

ود را در آنجا غرق كرد بھ صورت زیارتگاه ادعایي بیش از بودن یك افسانھ ندارد، استخري كھ لیزا خ
  .جوانان روسي در آمد

pymansetareh@yahoo.com



  ھاي ادبي نشان داد، اشعارش كھ آشكارا بھ سبك  كارامزین استعداد خود را تقریبًا در كلیة زمینھ

خواست عبارات اخیر را جانشین اصطالحات یا عبارات  فرانسوي یا انگلیسي بھ وحشت انداخت، زیرا مي
شیسكوف او را بھ عنوان خائني بھ . آمد ش آن سفر كرده، ناشیانھ و غلط یا بدآھنگ ميروسي كند كھ بھ گو
زبان روسي را تطھیر كرد؛ آن را توسعھ داد؛ : كارامزین دست برنداشت و موفق شد. مملكت معرفي كرد

  .با موسیقي ھماھنگ ساخت؛ و وسیلھ اي پیراستھ و منقع و غني در اختیار پوشكین و لرمانتوف گذاشت

كرد خود آن را بھ اجرا  آنچھ را كھ تبلیغ مي: برتري كارامزین بر دیگران علت دیگري نیز داشت
دھد از این روش  آورد ، و سراسر اثر دوازده جلدي كھ بھ راستي نخستین تاریخ روسیھ را تشكیل مي درمي

داري خود را صرف آن كمك مالي از طرف دولت او را قادر ساخت كھ تقریبًا ھمة اوقات بی. مستثنا نیست
از تاریخنویسان نخستین عاقالنھ مطالبي اقتباس كرد؛ حقایق سرد آن را با احساسات گرم كرد؛ و . كار كند

ھنگامي كھ ھشت جلد اول در سھ ھزار نسخھ . آن داستان طوالني را با سبكي روشن و روان مزین ساخت
این اثر با تاریخھاي ولتر، . بھ فروش رفت ، ھمة آنھا ظرف بیست و پنج روز)١٨١٨- ١٨١۶(انتشار یافت 

كرد؛ بھ طور واضح میھن پرستانھ بود، و سلطنت مطلقھ را خاص ملتي  ھیوم، یا گیبن رقابت نمي
جنگید، و مجبور بود كھ  دانست كھ براي حیات خود علیھ آب و ھوایي سخت و مھاجماني بیگانھ مي مي

ر بھ صورت مخزن گرانبھایي از موضوعات براي اما اثر مزبو. ضمن گسترش خود، قانون وضع كند
. پردازان نسلھاي بعد درآمد؛ مثًال پوشكین اساس كتاب باریس گادونوف را در اینجا یافت شاعران و قصھ

در طرد ناپلئون از مسكو با برانگیختن روحیة روسھا كھ سھمي درخشان و منحصر بھ فرد در ادب و 
  .اي سھیم بود ا اندازهموسیقي قرن نوزدھم بھ عھده بگیرند ت

در این نھضت آلكساندري بمنزلة ازوپ بود، كما اینكھ ) ١٨۴۴-١٧۶٩(ایوان آندریویچ كریلوف 
كریلوف كھ فرزند افسري فقیر بود شاید از اردوگاھھاي . آمد ھرودوت آن عصر بھ شمار مي -كارامزین

نھا را در كمدیھاي تند و تیز خود بھ نظامي بخشي از سخنان با روح و جنبة طنزآمیزي را اقتباس كرده و آ
ھنگامي كھ مجبور شد خاموشي پیشھ . كار برده باشد، بھ حدي كھ وضع موجود را سخت بھ باد انتقاد گرفت

كند، از ادبیات دست برداشت و بھ كارھاي عملیتر پرداخت، مانند آموزگاري سرخانھ، منشیگري، ورق 
كتابي محتوي حكایات انتشار داد كھ ھمة افراد با سواد  ١٨٠٩سپس در . . . اي، قماربازي بازي حرفھ

ھا  بعضي از این حكایات، چنانكھ از قصھ. روسیھ را بھ مسخره كردن بشر، غیر از خود خواننده واداشت
از زبان شیر و فیل و كالغ  -بیشتر آنھا. آید، انعكاسي از قصھ پردازان پیشین، مخصوصًا الفونتن بود برمي

  .داد ن حكمت عامیانھ را با زبان عامیانھ و با ابیاتي بلند و كوتاه و با اوزاني مناسب شرح ميو سایر فیلسوفا

كھ تنھا حكمت قابل فھم، حكمت كشاورزان است،  - كریلوف راز آن قصھ گوي بزرگ را از نو كشف كرد
گري، و  ھكریلوف معایب، حرص، حیل. یابد و ھنرش در این است كھ خویشتن را در ماوراي چیز بدل مي

  پول پرستي بشر را برمال 

اي استثنایي چنین تصور  از آنجا كھ خواننده. دانست كھ یك ماه اقامت در زندان مردم آن قدر مؤثر مي
چھل ھزار نسخھ از . كرد كھ قصھ دربارة خود اوست، مردم آن كتاب كوچك را با ذوق و شوق خریدند مي

كریلوف گاه گاه . ادي امتیاز غرورآمیزي بود بھ فروش رسیدو آن ھم در سرزمیني كھ باسو - آن در ده سال
دولت . داشت مردم را مشغول مي ١٨۴٣و  ١٨٠٩با انتشار مجلدات نھ گانة دیگر قصھ، بین سالھاي 

روسیھ كھ از محافظھ كاري كریلوف سپاسگزار بود شغلي جھت حمایت از او در كتابخانة ملي بھ وي داد، 
و رضایت حفظ كرد تا آنكھ روزي در سن ھفتاد و پنج سالگي بیش از اندازه  و او این شغل را با تنبلي

  . گوشت كبك خورد و درگذشت

VIII -  ١٨١٢- ١٨٠۵: آلكساندر و ناپلئون  
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، ١٧٩٩نوامبر  ٩ناپلئون در : این دو نفر تقریبًا در یك زمان بھ روي كار آمدند، و ھر دو ھم با زور
. كرد آنھا از لحاظ زمان، دوري آنھا را از لحاظ مكان جبران ميقرابت . ١٨٠١مارس  ٢۴آلكساندر در 

اول در اوسترلیتز در نتیجة . مثل دو نیروي متقابل در یك یاختھ آنقدر قوي شدند كھ اروپا را از ھم دریدند
بر سر تركیة عثماني با یكدیگر بھ رقابت پرداختند، زیرا ھر یك از . جنگ و سپس در تیلزیت بر اثر صلح

ھر یك از آنھا بھ نوبة . در فكر تسلط بر قارة اروپا بود و كلید این تسلط در دست داشتن قسطنطنیھ بود آنھا
جنگ . الجیشي میان شرق و غرب بود زیرا این كشور پلي سوق. زد خود با لھستان دم از دوستي مي

تواند  و احتماال مياز آن رو درگرفت تا معلوم شود كدام یك از آن دو فرمانرواي اروپاست  ١٨١٣- ١٨١٢
  .ھندوستان را تسخیر كند

در برابر جنجال و بلندپروازیھاي دولتھاي مقتدر  ١٨٠١آلكساندر جواني بیست و چھار سالھ بود، در 
وي سخت در . اي طوالني داشتند گري و اعمال ضد و نقیض سابقھ اروپایي قرار داشت كھ ھر كدام در حیلھ

ولي، رفتھ . دانست كھ در سیاست خارجي خود چھ روشي اتخاذ كند برابر این ھنگامھ مردد بود و نمي
با تركیة عثماني گاھي جنگ و . رفتھ، بركارھا مسلط شد؛ نفوذ خویش را توسعھ داد؛ و بر قدرتش بیفزود

بھ تصرف درآورد؛ با پروس در  ١٨٠٣و آالسكارا در  ١٨٠١كرد؛ گرجستان را در  گاھي صلح مي
اش  وزیر امور خارجھ ١٨٠۴در . ، پیمان اتحاد بست١٨٠۵و با انگلیس در  ،١٨٠۴، با اتریش در ١٨٠٢

آلكساندر كار ناپلئون را بھ عنوان كنسول ستود؛ . طرحي جھت تقسیم امپراطوري عثماني براي او تھیھ كرد
بار علیھ آن  انگن بھ انتقاد پرداخت؛ با اتریش و پروس در جنگي مصیبت/از اعدام بدون محاكمة دوك د

؛ و با ھم بھ )١٨٠٧(؛ با او درتیلزیت مالقات كرد و او را بوسید ) ١٨٠۶-١٨٠۵(ب شركت جست غاص
  .این توافق رسیدند كھ نیمي از اروپا براي ھر یك از آنھا تا اطالع ثانوي كافي است

  ھر یك از آنھا با این اطمینان تیلزیت را ترك كرد كھ بھ پیروزي سیاسي بزرگي دست یافتھ

تزار را ترغیب كرده بود كھ انگلیس را رھا كند و فرانسھ را بھ عنوان متفق خود بپذیرد، و  ناپلئون. است
آلكساندر كھ پس از درھم شكستن قسمت عمدة . محاصرة بري را علیھ كاالھاي بریتانیایي بھ اجرا درآورد

ومند دیگر و بھ دست نیروي نظامیش در فریدالند بدون دفع مانده بود با ترك یك متفق و دوستي با متفق نیر
ارتش و . اي مخرب نجات داده بود آوردن آزادي عمل در مورد سوئد و تركیھ، كشور خود را از حملھ
آلكساندر در بازگشت بھ سن . پایتخت ناپلئون از پیروزیھاي نظامي و سیاسي او تمجید كرده بود

 - انیان، بازرگانان و افراد عادياعضاي خانواده، درباریان، اشراف، روح -پطرزبورگ تقریبًا ھمھ كس را
اي چنین ننگین با آن خدانشناس راھزن تازه بھ دوران رسیده امضا كرده است وحشتزده  از اینكھ عھدنامھ

مقاالتي  -)استاندار سابق مسكو(گلینكاو كنت فیودور راستاپچین . ان.مانند اف - بعضي از نویسندگان. یافت
اي بیش نبوده است، و قول دادند كھ جنگ  كھ صلح تیلزیت متاركھمنتشر كردند و در آنھا توضیح دادند 

  . علیھ ناپلئون در فرصتي مناسب از سرگرفتھ خواھد شد، و تا نابودي كامل آن ادامھ خواھد یافت

ور در محكوم كردن آن صلح نیز بھ آنھا پیوستند زیرا از نظر آنھا بھ مفھوم اجراي محاصرة  طبقة پیشھ
فروش محصوالت روسیھ بھ بریتانیا، و ورود كاالھاي بریتانیایي بھ روسیھ، . بودبري از طرف روسیھ 

رفت؛ حال آنكھ ممنوع شدن چنان تجارتي موجب  عناصري حیاتي در پیشرفت آنھا بھ شمار مي
در واقع، دولت روسیھ در . گسست شد و شیرازة اقتصاد ملي را از ھم مي ورشكستگي بسیاري از آنھا مي

  .شد ستگي نزدیك ميبھ ورشك ١٨١٠

بار دیگر آزادي گفتار و مطبوعات را تحت سانسور . آلكساندر اعتماد و پشتگرمي خود را از دست داد
 -وزراي آزادیخواھش. ھایي را كھ براي اصالحات طرح كرده بود معوق گذاشت قرار داد، و نقشھ

دو تن از آنان حتي خاك از سمتھاي خویش استعفا دادند و - كوچوبي، چارتوریسكي، و نوووسیلتسوف
اي كھ بھ  ، براي اینكھ خود را از بالمره از بذرھاي محافظھ كارانھ١٨٠٩سپس در . روسیھ را ترك گفتند

اي را بھ عنوان مشاور  رویید آزاد سازد، مصلح بي پروا و بي مالحظھ نحو روزافزون در اطرافش مي
  .ومت مشروطھ تن در دھدنزدیك خود برگزید كھ معتقد بود كھ تزار باید بھ یك حك
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مند  بھ علم عالقھ. در خانوادة یك كشیش روستایي بھ دنیا آمد ١٧٧٢كنت میخائیل میخایلوویچ سپرانسكي در 
شد، و ھنگامي كھ در مدرسة مذھبي سن پطرزبورگ بھ مقام استادي در ریاضیات و فیزیك نایل شده بود، 

بھ وزارت كشور كھ در آن  ١٨٠٢در : جلب كردكارھایش نظر و توجھ تزارویچ آلكساندر را بھ خود 
در آنجا چنان استعداد و پشتكاري از خود . شد انتقال یافت زمان زیر نظر كوچوبي اصالح طلب اداره مي

. نشان داد و گزارشھایش چنان دقیق و معقول و مستدل بود كھ تزار او را مأمور تدوین قوانین روسیھ كرد
  راي دومین مالقات با ناپلئون حركت كرد، سپرانسكي را بھ ب ١٨٠٨ھنگامي كھ آلكساندر در 

برطبق روایتي مشكوك، یك روز كھ آلكساندر از سپرانسكي پرسید كھ دربارة . با خود برد» روسیھ
ما افراد بھتري داریم، «اي دارد، وي این پاسخ ھوشمندانھ را داد كھ  دولتھاي تحت نظارت ناپلئون چھ عقیده

تزار پس از مراجعت بھ سن پطرزبورگ بھ مرد مورد نظر خود بتدریج » .ي بھتريولي آنھا سازمانھا
  .اختیارات بیشتري داد، تا آنكھ روزگار بازسازي كلي دولت روسیھ فرا رسید

 ١٨٠٩تواند در  كرد كھ این كار نمي سپرانسكي مایل بھ خاتمھ دادن بھ سرفداري بود، ولي اعتراف مي
دآوري حركت مشابھي از طرف شتاین در پروس، فرماني مقدماتي جھت خرید ولي شاید با یا. انجام گیرد

) شورا(سپس اعالم داشت كھ قدم بعدي انتخاب یك دوماي محلي . زمین بھ وسیلة تمامي طبقات آماده ساخت
این شورا بر امور مالي شھر نظارت . خواھد بود كھ بھ توسط كلیة مالكان ھر شھرستان انتخاب خواھد شد

ھایي بھ دوماي بخش خواھد  كرد؛ كارمندان محلي را بھ كار خواھد گماشت؛ و نمایندگان و توصیھخواھد 
دوماي بخش نیز كارمندان بخش را منصوب، و سیاستھاي مربوط بھ بخش را پیشنھاد خواھد كرد؛ . فرستاد

ھایي بھ  ندگان و توصیھدوماي ایالتي نیز نمای. ھایي بھ یك دوماي ایالتي خواھد فرستاد و نمایندگان و توصیھ
اختیار تعیین قانون فقط با تزار خواھد بود، ولي . دوماي ملي در سن پطرزبورگ گسیل خواھد داشت

میان دوما و تزار، یك ھیئت . دوماي محلي حق خواھد داشت كھ قوانیني جھت بررسي او تقدیم دارد
  .ري بھ او كمك خواھد كردشود در امور اداري و قانونگذا مشورتي كھ بھ وسیلة او منصوب مي

. شدند آلكساندر با این طرح بھ طور كلي موافق بود، ولي قدرتھاي دیگري در كشور مانع كار او مي
دیدند، و بھ سپرانسكي بھ عنوان فردي از طبقة عوام بدگمان بودند، و او را بھ  اشراف خود را در خطر مي

فھماندند كھ وزیر جاه  ردند، و بھ اشاره بھ آلكساندر ميك طرفداري از یھودیان و ستایش از ناپلئون متھم مي
كارمندان نیز بیشتر بھ این سبب در این حملھ . طلب او قصد دارد كھ قدرتي در پشت تخت سلطنت باشد

كھ، بھ موجب ) ١٨٠٩اوت  ۶(شركت جستند كھ سپرانسكي تزار را بر آن داشتھ بود كھ فرماني صادر كند 
. ي یا گذراندن امتحان سختي براي نیل بھ مناصب باالتر اداري الزم خواھد بودآن، داشتن درجة دانشگاھ

دھد كھ تغییرات مھمي، بھ  المللي اجازه نمي آلكساندر بھ اندازة كافي تحت این نفوذ قرار گرفت كھ وضع بین
  .صورت آزمایش، در امر حكومت انجام گیرد

روابط او با فرانسھ بر اثر ازدواج ناپلئون با یك مھیندوشس اتریش، و تصرف دوكنشین اولدنبورگ، كھ 
ناپلئون در این مورد توضیح داد كھ دوك . دوك آن پدرشوھر خواھر تزار بود، بھ سردي گراییده بود

بھ او پیشنھاد شده  مزبور از بستن بندرھاي خود بر روي كاالھاي بریتانیایي امتناع ورزیده، و غرامتي
آلكساندر از برقراري مھیندوكنشین ورشو در مجاورت قسمتي از خاك لھستان كھ بھ تصرف روسیھ . است

  وي بھ این نتیجھ رسید كھ براي ایجاد وحدت روسیھ . درآمده بود ناخشنود بود

راقي جعلي بھ وسیلة او -یا كاالھاي مستعمرات بریتانیا -دانست كھ براي ورود كاالھاي بریتانیایي وي مي
و بھ . شود دال بر اینكھ آن كاالھا آمریكایي و بنابراین مجاز است بازرگانان یا مقامات دولتي روس تھیھ مي

آلكساندر خود اجازة این كار را داده بود، و . شود این صورت، كاالھاي ممنوع بھ خاك روسیھ وارد مي
ناپلئون بھ وسیلة سفیر روسیھ . گذشت یر كشورھا ميقسمتي از آن كاالھا از طریق روسیھ یا پروس و سا

ورود  ١٨١٠دسامبر  ١٣آلكساندر با فرمان مورخ . در پاریس اعتراضنامة خشم آلودي براي تزار فرستاد
كاالھاي مستعمرات بریتانیا را مجاز شمرد، حقوق گمركي آنھا را تقلیل داد، و بر حقوق گمركي كاالھاي 

آن «: آمیز براي او فرستاد كھ در آن گفتھ بود اي شكایت ناپلئون نامھ ١٨١١ در فوریة. فرانسوي بیفزود
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» .اعلیحضرت ھیچ گونھ احساس رفاقتي با من ندارد؛ بھ عقیدة انگلیس و اروپا، اتحاد ما دیگر وجود ندارد
. آلكساندر پاسخي نداد، ولي دویست و چھل ھزار سرباز را در نقاط مختلف مرز غربي خود مجھز ساخت

امكان دارد و حتي محتمل است «: تن بھ جنگ داده و گفتھ بود ١٨١١برطبق گفتة كولنكور، وي از ماه مھ 
فضاھاي عظیمي داریم كھ بھ طرف . . . . كھ ناپلئون ما را شكست دھد، ولي بھ صلح دست نخواھد یافت

حاضرم بھ . . . . اھیم كردكار جنگ را بھ آب و ھوا و زمستان واگذار خو. . . . آنھا عقبنشیني خواھیم كرد
  » .كامچاتكا عقب بنشینم و قسمتي از متصرفاتم را واگذار نكنم

وي در این زمان با سیاستمداران انگلیسي در سن پطرزبورگ با شتاین و سایر فراریھاي پروسي در دربار 
رمان اوست ھمعقیده خود، كھ از مدتھا پیش بھ او گفتھ بودند كھ ھدف ناپلئون انقیاد سراسر اروپا در تحت ف

آلكساندر بھ منظور ایجاد وحدت در میان ملت، اصالحات و پیشنھادھاي اصالحي را كھ باعث . شده بود
كرد كھ مردم عادي آمادة پذیرش  ھا از او شده بود ترك گفت؛ حتي احساس مي جدایي متنفذترین خانواده

كرد، بلكھ او را از دربار و از سن  سپرانسكي را نھ تنھا خلع ١٨١٢مارس  ٢٩در . فرمان او نیستند
در . كار گوش فرا داد پطرزبورگ دور ساخت، و بیش از پیش بھ سخنان كنت آلكسي آراكچیف محافظھ

گذشتھ از . اي با سوئد بست و حاضر شد كھ از ادعاي سوئد نسبت بھ نروژ طرفداري كند آوریل عھدنامھ
اد كھ با تركیة عثماني صلح كنند، ولو آنكھ از ھمة این دستورھایي مخفي بھ نمایندگان خود در جنوب د

ادعاھاي روسیھ در مورد مولداویا و واالكیا چشم بپوشند؛ تمامي سپاھیان روسي باید براي دفاع علیھ 
  .مھ عھدنامة صلح را امضا كرد ٢٨تركیھ در . ناپلئون آماده باشند

گیري  ي در این روزھاي سخت تالش و تصمیماندازد، ول دانست كھ ھمھ چیز را بھ مخاطره مي آلكساندر مي
بھ دعا خواندن توسل جست؛ و ھرروز كتاب . بیش از پیش بھ مذھب، بھ عنوان حامي و پشتیبان روي آورد

. یافت مند خواھد شد تسلي و قدرتي مي از این فكر كھ حق با اوست و از كمك خداوند بھره. خواند مقدس مي
دید، و او را ھرج و مرج طلب و مردي شیفتة  ة اصل و تجسم شرارت ميدر این ھنگام ناپلئون را بھ منزل

  دانست كھ بھ طرزي سیري ناپذیر در جستجوي قدرت بیشتري  قدرت مي

توانست جلو این اھریمن ویرانگر را بگیرد؛ استقالل و نظم باستاني  خدا و با فضاي عظیم خدا داده مي
  .رد و دوباره بھ عیسي بسپارداروپا را نجات دھد؛ و ملتھا را از ولتر بگی

آلكساندر ھمراه با رھبران دولت خود و ضمن دعاي خیر ملتش سن پطرزبورگ را  ١٨١٢آوریل  ٢١در 
آوریل بھ آن شھر  ٢۶ترك گفت، و بھ طرف جنوب، بھ سوي ویلنا پایتخت لیتواني روسیھ، رفت؛ در 

  رسید، و در آنجا با یكي از 

  كتاب پنجم

  پایان

   فصل سي وپنجم

  

  بھ سوي مسكو

١٨١٢ - ١٨١١  
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I  -  محاصرة بري  

میان فرانسھ و روسیھ امتناع روسیھ از ادامة رعایت محاصرة بري بود كھ بر  ١٨١٢علت مستقیم جنگ 
منظور ناپلئون از صدور این . اعالم شده بود ١٨٠۶نوامبر  ٢١اثر فرمان برلین بھ وسیلة ناپلئون در 
ارة اروپا برروي كاالھاي بریتانیایي بود؛ و ھدف اینكھ بریتانیاي فرمان بستن ھمة بندرھا و ساحلھاي ق

كبیر مجبور شود از محاصرة ھمة بنادري كھ از برست تا الب زیر نظارت فرانسھ بود دست بردارد؛ بھ 
دخالت انگلیس در تجارت دریایي فرانسھ خاتمھ دھد؛ مستعمرات فرانسھ را كھ بھ تصرف انگلیس درآمده 

  .؛ و از كمك مالي انگلیسیھا بھ دولتھاي اروپایي در مبارزة آنھا با فرانسھ جلوگیري كندبود باز ستاند

این امر انگلیس را بھ بحران اقتصادي شدیدي گرفتار كرده  ١٨١٠محاصرة بري چگونھ اجرا شد؟ تا سال 
بھ لیره  ۴٠‘٨٠٠‘٠٠٠پس از فرمان برلین، صادرات بریتانیا از ) ١٨٠٨ - ١٨٠۶(ظرف دوسال . بود

یكي از نتایج آن این . لیره تقلیل یافت، و واردات پنبة خام نودوپنج درصد كاھش پیدا كرد ٣۵‘٢٠٠‘٠٠٠
شیلینگ  ٩۴شیلینگ بھ  ۶۶از  ١٨٠٨و  ١٨٠٧بود كھ بھاي داخلي گندم براي ھر پیمانھ در خالل سالھاي 

بیكاري را گسترش داد؛ و  رونق دستمزدھا را پایین آورد؛ در این ضمن، تجارت خارجي بي. افزایش یافت
بریتانیا بھ آھن سوئد براي صنایع خود ونیز بھ الوار روس براي . اعتصابات شدیدي بھ راه انداخت

این منابع را برروي انگلیس ) ١٨٠٧(جنگ با سوئد و اتحاد روسیھ با فرانسھ . كشتیھایش احتیاج داشت
میان . ھا از راھھاي تجارتي باقیمانده حمایت كندانگلیس كوشید كھ براي مقابلھ با این دشواری. مسدود كرد

حملة . صادرات آن بھ پرتغال و اسپانیا و تركیھ چھارصد درصد افزایش یافت ١٨١١و  ١٨٠۵سالھاي 
  .پرھزینة ناپلئون بھ شبھ جزیرة ایبري بھ ھمین سبب صورت گرفت

  ١٨١١ -١٨١٠با ادامة محاصره، وضع بریتانیا بدتر شد؛ صادراتش بھ شمال اروپا در 

آورش موجب باال رفتن پرداختھاي آن بھ اروپا با پول  موازنة تجارتي زیان. بیست درصد كاھش پیدا كرد
المللي لیره چنان پایین آمد كھ گرنویل و گري رھبران مخالف دولت خواھان صلح بھ  طال شد، و ارزش بین

حاصرة بري حداكثر تأثیر خود را ، یك سال پیش از جنگ ناپلئون با روسیھ، م١٨١١ھر قیمت شدند در 
  .در بریتانیاي كبیر بھ جاي گذاشتھ بود

. آور بود؛ ولي، در مقام مقایسھ با انگلستان، وضع فرانسھ بھتر بود محاصرة بري براي فرانسھ ھم زیان
چنان خراب شده بود كھ در دو شھر اخیر مردم دست  - لوھاور، نانت، بوردو، مارسي - شھرھاي بندري آن

اھراتي زده خواستار بازگشت خاندان سلطنتي بوربون شدند؛ ولي تجارت داخلي براثر از بین رفتن بھ تظ
ور كھ خزانة خود را با  رقابت بریتانیا، ورود مقدار زیادي طال، وفور سرمایھ، و كمكھاي مالي دولتي پیشھ

ھمچنین از تسھیل بازرگانان فرانسوي از این عوامل و . كرد رونقي بسزا داشت غنایم جنگي پر مي
 ١٨٠۶بافندگي با ماشین بین سالھاي . مند شدند نظارت ناپلئون بیشتر بھره دسترسي بھ بازارھاي اروپا تحت

اشتغال كامل و ثبات سیاسي در . چھار برابر شد، و انقالب صنعتي را در فرانسھ تسریع كرد ١٨١٠و 
فرانسھ در جنگھاي ناپلئوني پیروز شده  داخل مرزھاي گسترش یافتھ چنان رونقي بھ صنایع داد كھ اگر

  .بود، امكان داشت كھ از لحاظ تولید و تجارت جھاني بھ پاي انگلیس برسد

كشورھاي تابع ناپلئون، محاصرة بري بھ سود صنعت و تجارت داخلي و بھ زیان » اي منظومة قاره«در 
طبعًا از  - رگ، برمن، لوبكآمستردام، ھامبو - شھرھاي اتحادیة ھانسایي. شد تجارت خارجي تمام مي

محاصرة مضاعف آسیب دیدند، ولي سویس و شمال ایتالیا و جوامع كنار رودخانة راین بر اثر گسترش 
در طرف شرق، جایي كھ صنعت كمتر پیش رفتھ بود، در نتیجة . بالمانع مؤسسات ناپلئوني ترقي كردند

ار مزاحمي بود كھ موجب نارضایي جلوگیري از فروش محصوالت منطقھ بھ بریتانیا محاصرة بري ب
  .كرد شد؛ البتھ این نكتھ مخصوصًا دربارة روسیھ صدق مي روزافزون مي
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ضعف اساسي محاصرة بري در این بود كھ مخالف با عالقة بشري جھت آزادي و دسترسي بھ ھرگونھ 
خود را براي  بندرھا و شھرھاي ساحلي اروپا پر از افرادي بود كھ حاضر بودند جان. مدخل درآمد بود

كھ بر اثر ممنوعیت ورود آنھا بازار بسیار گرمي پیدا  - وارد كردن كاالھاي بریتانیا بھ طور قاچاق بھ اروپا
برعكس، صاحبان صنایع در اروپا كھ سابقًا از راھھاي تجارتي بیگانھ . بھ خطر بیندازند -كرده بود

ھاي  در ھلند، خشم خانواده. بریتانیا را از دست بدھند كردند كھ باید بازارھاي  مند شده بودند شكایت مي   بھره
اي بھ تزار  اي لویي بوناپارت پادشاه آن كشور را تحت تأثیر قرارداد كھ وي نامھ بزرگ بازرگان بھ اندازه

سرشار از خشم علیھ ناپلئون، كھ از كلیة نشریات دیگري كھ برضد او نوشتھ شده بود «آلكساندر نوشت 
  ».شدیدتر بود

در . نھان و تعداد بیشماري سرباز براي كشف نقضھاي محاصره و توقیف و تنبیھ و مصادره استفاده كردو 
حكم صادر كرد كھ بعضي از آنھا اعدام بود؛ ولي  ١٢۶، دادگاه گمرك ھامبورگ ظرف ھجده روز ١٨١٢

رساندند و بعضي  كاالھاي ضبط شده را بھ سود خزانة فرانسھ بھ فروش مي. شد این احكام بندرت اجرا مي
سوزاندند بھ طوري كھ تقریبًا ھمة تماشاچیان از این عمل روگردان  از آنھا را در جلو چشم مردم مي

  .شدند مي

اي براي تعدیل خصومت، باالبردن عایدي، یا رفع كمبودھا، چنانكھ پیش از اینھا گفتیم، در  ناپلئون تا اندازه
رسید، یا  جھت صنایع یا روحیة فرانسویان الزم بھ نظر مي براي ورود كاالھایي بھ بریتانیایي كھ ١٩٠٨

آمد شروع بھ فروش  دست مي براي صدور كاالھایي بھ بریتانیا كھ در مقابل آنھا قھوه و شكر یا طال بھ
  .جواز كرد

براي جلوگیري از  -١٨١٢و  ١٨٠٧جواز بین سالھاي  ۴۴‘٣۶۴یعني  - بریتانیا نیز قبال جوازھاي مشابھي
جواز  ۴٩۴فقط  ١٨١١نوامبر  ٢۵ھاي بازداشتي صادر كرده بود در مقایسھ با آن، ناپلئون تا لغو كاال

چھ ناپلئون طرد شدید كاالھاي بریتانیایي را از روسیھ  صادر كرد؛ اما آلكساندر خاطر نشان ساخت كھ اگر
  .كند  است، ولي نسبت بھ ورود آنھا بھ فرانسھ غمض عین مي  خواستار شده

رغم عدم محبوبیت آن و دشواریھا و   رسید كھ محاصرة بري، علي  چنین بھ نظر مي ١٨١٠رویھمرفتھ، در 
انگلیس نزدیك بھ ورشكستگي و حتي . اشتباھاتي كھ ضمن اجراي آن پیش آمده، با موفقیت توأم بوده است

كردند، ولي  شكایت ميدر آستانة بروز انقالب جھت تقاضا كردن صلح بود؛ دولتھاي متفق فرانسھ اگرچھ 
اي پیشرفت   طرز بیسابقھ  رغم ضایعات جاني و مالي جنگ در اسپانیا، بھ مطیع بودند، و فرانسھ، علي

فرانسویان از آزادي زیادي برخوردار نبودند، ولي پول در اختیار داشتند، و بھ سبب فرانسة . كرد مي
  . بردند مي پیروزمند و امپراطور بیمانندش، از افتخارات حاصلھ سھمي

II -  ١٨١١: فرانسھ در بحران اقتصادي   

كنند، بھ نظر رسید كھ  سپس ناگھان، چنانكھ گویي نیروھایي شیطاني مصایب را با یكدیگر ھماھنگ مي
شود و در گردابي از ورشكستگیھاي بانكي، اختالالت   تمامي آن اقتصاد ھمھ جانبھ بھ اضمحالل نزدیك مي

آن ھم در  -رود   ھا، بیكاري، اعتصاب، فقر، شورش، و خطر قحطي فرو مي  ھبازاري، مسدودشدن كارخان
زماني كھ امپراطور اعجازگر نقشة تھیة پول و سرباز و باالبردن روحیھ براي یك مبارزة حیاتي با روسیة 

  .كشید  دوردست و ناشناختھ و پھناور را مي

، كھ ١٨١١یم علل بحران فرانسھ را در توان چگونھ مي. تشخیص علل بحران اقتصادي اخیر دشوار است
ظاھرًا شدیدتر از بحرانھایي است كھ مسنترین فرد میان ما بتواند بھ خاطر بیاورد، تجزیھ و تحلیل كنیم؟ 

  تاریخنویس فاضلي آن را 
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ورشكستھ شدن یكي از بانكھاي ) ٢(نساجي فرانسھ بھ علت بھ دست نیاوردن مواد خام و سرمایة الزم؛ و 
سیاست حمایت . ھاي ریسندگي فرانسھ براي كارگاھھاي خود متكي بھ واردات پنبة خام بودند خانھكار. لوبك

عرضھ كاھش یافت و . بازرگاني دولت فرانسھ موجب تحمیل حقوق گمركي زیادي بر این واردات شده بود
د الزم جھت بھ ھاي بافندگي فرانسھ قادر بھ پرداخت این قیمت براي ھمة موا كارخانھ. بھاي آن باال رفت

اي را كھ بانكھاي فرانسھ  آمیز بھره توانستند نرخ مخاطره كارانداختن ھمة دستگاھھاي خود نبودند، و نمي
شدند كھ  ھا مجبور مي صاحبان این قبیل كارخانھ. كردند بپردازند گذاري مطالبھ مي براي وامھاي سرمایھ

ي بانك لوبك، كھ بزودي بانكھاي ھامبورگ و ورشكستگ. تعداد بیشتري از كارگران خود را بیرون كنند
آمستردام نیز دچار آن شدند، در بانكھاي پاریس اثر كرد، بھ طوري كھ ورشكستگي بانكي در فرانسھ كھ 

كمیابي وامھاي بانكي و . بھ شصت ویك مورد رسید ١٨١١ھفده فقره بود، در ژانویة  ١٨١٠در اكتبر 
از دیگري مجبور كرد كھ تعداد كارمندان خود را تقلیل دھند و حتي باالبودن ھزینة آن، شركتھا را یكي پس 

خواستند  ھاي پاریس پر از كارگران بیكاري شد كھ مي پس از چندي، كوچھ. عملیات خود را متوقف كنند
ھایي از بیكاران در  دستھ. بعضي از آنھا دست بھ خودكشي زدند. دارایي خود را بفروشند یا نان گدایي كنند

در شھرھا نیز بھ بازارھا و انبارھا . شمالي بھ كشتزارھا حملھ بردند و گندم آنھا را تصرف كردنداستان 
بھ . ھا از انتقال موادغذایي جلوگیري كردند و آن را بھ باد غارت دادند حملھ بردند، و در راھھا و رودخانھ

  .تجدید شده است ١٧٩٣رسید كھ ھرج ومرج سال  نظر مي

تي در مورد جنایات علیھ نظم عمومي مقرر كرد، و سربازان را براي جلوگیري از ناپلئون تنبیھات سخ
اوت، حدود بیست  ٢٨بر طبق فرمان . اعتصابات شدید گسیل داشت، و ترتیبي براي توزیع مواد غذایي داد

 در این. ودو میلیون و پانصد ھزار كیلو گندم و سي ھزار كیسھ آرد بھ مراكز بحراني قحطي فرستاده شد
ضمن، محاصرة بري را براي ورود غلة خارجي لغو كرد، و حقوق گمركي محصوالت خارجي را كھ با 

، بھ پیروي از سوابق دوران انقالب، یك بھاي ١٨١٢كرد باال برد، در ماه مھ  صنایع فرانسوي رقابت مي
خود را وقتي بھ  حداكثر براي گندم تعیین كرد، ولي این اقدام نیز سودي نبخشید، زیرا كشاورزان محصول

یك مؤسسة خیریة خصوصي بھ دولت . داشتند فرستادند كھ قیمت مورد نظر خود را دریافت مي بازار مي
بریتانیایي، كھ  - كنت رامفرد، دانشمند امریكایي. فرانسھ كمك كرد تا از بروز یك شورش ملي جلوگیري كند

د؛ و این غذایي بود كھ بیشتر از را عرضھ كر» سوپ رومفور«زیست،  در آن روزگار در فرانسھ مي
كرد بلكھ از فریاد مردم براي نان ھم  نخود و لوبیا ساختھ شده بود، و نھ تنھا پروتئین گیاھي را تأمین مي

  .كاست مي

  این بحران اقتصادي كھ ضمن تداركات ناپلئون براي حملة بھ روسیھ پیش آمد آزمایشي جھت اعصاب او 

فراوان خواھد  ١٨١٢رسید كھ محصول سال  چنین بھ نظر مي. كرد ك نمياما بخت بلندش ھنوز او را تر
بانكھا باز شد . نان ارزانتر شد، و افراد بیكار الاقل چیزي براي خوردن پیدا كردند. بود، و ھمینطور ھم شد

 یا جاي آنھا را بانكھاي دیگر گرفت؛ وامھایي در اختیار متقاضیان قرار گرفت؛ سرمایھ، آن تولید كنندة
مزد كار جھت كاالھایي كھ ممكن بود . ھا از سرگرفت نامرئي ولي ضروري، فعالیت خود را در كارخانھ

در این زمان . دوباره كاال در بازار فراوان شد. نیمسال طول بكشد تا بھ دست خریدار برسد، پرداخت شد
بر اثر رفتار ملتھا و  اي را بھ اجرا درآورد كھ توانست خود را وقف جنگي كند تا محاصره ناپلئون مي

  .طبیعت بشر از پیش محكوم بھ شكست شده بود

III  -  ١٨١٢- ١٨١١: مقدمة جنگ  

جمعي مردم، آمادة نبرد  دو امپراطور مخالف، بھ وسیلة اقدامات سیاسي، گردآوري نیرو، و جنبشھاي دستھ
آرمان دو كولنكور را،  ناپلئون. كوشید تا دیگري را متقاعد كند كھ طرفدار صلح است ھریك مي. شدند مي

كولنكور پس از . دار اھمیت داشت، بھ عنوان سفیركبیرخود برگزید كھ بیش از یك نجیبزادة اصل و نسب
، متوجھ این واقعیت شد كھ آلكساندر از صورت فرمانرواي )١٨٠٧نوامبر (پطرزبورگ  رسیدن بھ سن
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تزار نمونة سیماي خوب، . ن آمده استبا او در آنجا مالقات كرده بود بیرو ١٨٠٢جوان كمرویي كھ در 
كرد، و ھنوز نسبت بھ  آلكساندر خود را شیفتة ناپلئون اعالم مي. آداب دلپذیر و سخن گفتن دوستانھ شده بود

توافقي كھ در تیلزیت شده بود وفادار بود، بھ شرط آنكھ بعضي تغییرات جزیي كھ امپراطور زیرك فرانسھ 
  .افق مزبور بھ عمل آیدآن را معقول خواھد دانست در تو

. ناپلئون مھیندوكنشین ورشو را تحت قیمومیت فرانسھ بھ وجود آورده بود. لھستان باعث اختالف آنھا بود
آلكساندر معاملة بھ مثل كرد، بھ این ترتیب كھ درصدد جلب توجھ اشراف لھستان برآمد و بھ آنھا پیشنھاد 

ورت كشوري سلطنتي درآورد كھ از لحاظ داخلي كرد كھ حاضر است لھستان قبل از تقسیم را بھ ص
ھایي كھ  نامھ. خودمختار باشد، ولي تزار روسیھ را بھ عنوان پادشاه و رھبر روابط خارجي خود بشناسد

رو كولنكور را احضار كرد  از این. حاوي این پیشنھاد بود بھ دست ناپلئون افتاد و موجب خشم او شد
  .، ماركي دولوریستون آینده، را بھ دربار روسیھ گسیل داشتو بھ جاي او ژاك لو) ١٨١١فوریة (

در این ماه آلكساندر از اتریش بھ اصرار خواست كھ بھ اتفاق او بھ نیروي ناپلئون حملھ كند، و در مقابل 
. نیمي از مولداویا و ھمة واالكیا را بھ منزلة سود فرعي بھ اتریش عرضھ داشت؛ ولي این كشور نپذیرفت

اي سیاست خود را دربارة لھستان روشن ساخت و گفت؛  ر زماني كھ در سنت ھلن بود، تا اندازهناپلئون، د
  ھرگز فقط براي تأمین منافع اشراف لھستان، با «

ھرگز فراموش نخواھم كرد كھ وقتي كھ با «: ؛ ولي در مورد آزادكردن سرفھا گفت»شدم وارد جنگ نمي
ولي چھ كسي . البتھ خیلي مایلیم كھ آن را داشتھ باشیم: ھا گفتندسرفھاي لھستان دربارة آزادي حرف زدم، آن

  .شدند یعني درھر تغییر ناگھاني، بیچاره و بدبخت مي -» بھ ما غذا و لباس و خانھ خواھد داد؟

بھ پاریس رسید، و بسیار كوشید تا ناپلئون  ١٨١١ژوئن  ۵كولنكور، با ھدایاي فراوان از طرف تزار، در 
ت صلحدوستانة آلكساندر متقاعد سازد، و بھ او تذكر داد كھ حملة فرانسھ بھ روسیھ، بر را نسبت بھ نیا

ناپلئون بھ این نتیجھ رسید كھ كولنكور چون روش . اثرآب و ھوا و فضا، محكوم بھ شكست خواھد شد
میز را از آ دیپلوماسي درست را نقض كرده شیفتة تزار شده است؛ و از آنجا كھ ناپلئون امید بھ حلي مسالمت

كوشد پروس و اتریش را بفریبد، قوایي در پروس یا در  كرد كھ روسیھ مي دست داده بود و تصور مي
اي با فرانسھ  مجاورت آن گردآورد، و فردریك ویلھم سوم را ترسانید و او را مجبور بھ امضاي عھدنامھ

راي حملة فرانسھ بھ این امر پروس را موظف ساخت كھ بیست ھزار سرباز ب). ١٨١٢مارس  ۵(كرد 
قرار شد ھزینة غذا . روسیھ آماده كند؛ و، ضمن عبور قواي فرانسھ از طریق پروس، غذا براي آن تھیھ كند

مارس، اتریش وارد اتحاد اجباري  ١۴در . از مبلغ غرامتي كھ پروس ھنوز بھ فرانسھ بدھكار بود كسرشود
اي را پیشنھاد كرد كھ برطبق آن تركیھ  ثماني عھدنامھدر آوریل، ناپلئون بھ سلطان ع. مشابھي با فرانسھ شد

توانست كشمكش خود را با روسیھ بھ صورت جھاد درآورد، و با فرانسھ، در حركتي ھمزمان بھ سوي  مي
نشینھاي كنار دانوب را  مقرر شد كھ در صورت موفقیت این نقشھ، باب عالي شاھزاده. مسكو، ھمكاري كند

سلطان چون بھ خاطر . ت كامل بر كریمھ و دریاي سیاه را بھ دست آورددوباره متصرف شود، و نظار
داشت كھ ناپلئون با تركھا در مصر و سوریھ جنگیده، و در عھدنامة تیلزیت دست آلكساندر را علیھ تركیھ 

آوریل،  ۵در ). ١٨١٢مھ  ٢٨(باز گذاشتھ است، پیشنھاد ناپلئون را نپذیرفت، و با روسیھ صلح كرد 
اي را بھ  آوریل صلح و انعقاد عھدنامھ ١٨یك عھدنامة كمك متقابل با سوئد امضا كرد، ودر آلكساندر 

. مھ ھمة بندرھاي روسیھ را برروي كشتیھاي تمامي ملتھا باز كرد ٢٩در . بریتانیاي كبیر عرضھ داشت
  .گیري از محاصرة بري و دادن اعالن جنگ بھ فرانسھ بود در واقع، مفھوم این عمل، كناره

گرفت و در این  مزمان با این دوئل دیپلوماتیك، یكي از عظیمترین تداركات نظامي در تاریخ صورت ميھ
بایستي آن را از  تر از كار ناپلئون بود؛ وي تنھا یك كشور داشت كھ مي مورد، كار آلكساندر ظریفتر و ساده

روسیة مادر خود بھ خود : تاحساسات تقریبًا خود بھ خود صورت گرف. لحاظ نیرو و احساسات آماده كند
شور وھیجان . شد قیام كرد علیھ گروھھاي بربرھایي كھ علیھ او بھ وسیلة كافري وحشي متشكل مي

  اي كھ عھدنامة تیلزیت را محكوم كرده بود بھ صورت  پرستانھ میھن
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قویت شد، ارتش ترتیب ت آلكساندر چون بدین. بوسیدند ھایش را مي زدند، و اسب یا چكمھ پیرامون او حلقھ مي
خود را توسعھ داد، و از آن خواست كھ براي جنگ آماده شود، و دویست ھزارسرباز را در طول دوینا و 

ھاي عظیمي مستقر ساخت كھ روسیة روسي را از ایاالت لیتواني و لھستاني  دنیپر، یعني در كنار رودخانھ
  . كرد كھ در تقسیمات قبلي نصیب روسیھ شده بود جدا مي

نخستین اشكال این بود كھ سیصد ھزارسرباز فرانسوي، و حدود . و تجھیزات ناپلئون دشوارتر بود آمادگي
دوازده ژنرال فرانسوي، در اسپانیا پابند شده بودند، و حتي تعداد بیشتري ممكن بود الزم باشد تا مانع از 

وي انتظار داشتھ بود . حركت ولینگتن از طریق شبھ جزیرة ایبري و كوھھاي پیرنھ بھ داخل فرانسھ شود
خود را تكرار كند؛ ولي در این ھنگام مجبور بود یا اسپانیا و  ١٨٠٩كھ بھ اسپانیا بازگردد و پیروزیھاي 

پرتغال را از دست بدھد و از محاصرة بري چشم بپوشد، یا از اتحاد با روسیھ و محاصرة بري صرف 
دانستم كھ اسپانیا بھ صورت سرطان  يمن بھتر از ھر شخص دیگر م«: گفت ناپلئون مي. نظر كند
كھ نخستین نبرد آن  -انگیزي شویم اي درآمده است كھ باید قبل از آنكھ وارد چنین جنگ وحشت پیشرفتھ

  ».برطرف شود - بایستي در چھار ھزار كیلومتري مرز من صورت گیرد مي

یگ آغاز كرده، و بھ تعداد با تقویت آرام پادگان فرانسھ در دانتز ١٨١٠وي تداركات نظامي خود را در 
در . سربازاني كھ در پروس مشغول پاسباني بودند، در نھایت اختفا و بھ صورتي غیرمحسوس، افزوده بود

، مشمولین آن سال را بھ زیر پرچم فراخواند، و آنھا را در طول ساحل آلمان، از الب تا اودر ١٨١١ژانویة 
در بھار، بھ امراي كنفدراسیون راین . یا جلوگیري كنندتقسیم كرد تا از حملة جناحي روسھا از طرف در

در ماه اوت، بھ . دستور داد كھ سھمھاي تعھد شدة خود را از لحاظ سرباز براي خدمت فعال فراھم سازند
در دسامبر یك سلسلھ . بررسي پرمشقت زمین روسیھ پرداخت، و ماه ژوئن را بھترین ماه حملھ دانست

  . ا در روسیھ یا پیرامون آن بھ كار بپردازندشبكة جاسوسي آماده ساخت ت

سربازگیري فرانسویھا كاھش شدید . ھردو طرف تجھیزات خود را كامل كرده بودند ١٨١٢تا فوریة 
از سیصدھزار نفر كھ بھ زیر پرچم احضار شده بودند ھشتاد ھزار : محبوبیت ارتش را آشكار ساختھ بود

بسیاري از این سربازان . بھ عنوان یاغي مورد تعقیب قرار گرفتندنفر حاضر نشدند، و ھزاران نفر از آنھا 
كار رو بھ فرار نھادند، یا بھ صورت سربازان ناراضي درآمدند و نشان دادند كھ در لحظة بحراني بھ  تازه
 در نبردھاي پیشین، افراد تازه وارد با نمونة غرورآمیز و تشویقھاي پدرانھ از. وجھ قابل اعتماد نیستند ھیچ

شدند؛ ولي در این ھنگام بیشتر اعضاي آن اخوت جنگي  سربازان گارد امپراطوري مواجھ مي طرف كھنھ
. یا مرده یا در اسپانیا بودند، یا بیش از حد كھنسال بودند، كھ جز در خاطرات، بتوانند قھرمان باشند

پلئون از آنھا و از اتباع خود نا. كار از الھامبخشي ملتي متحد و پرشور نیز برخوردار نبودند سربازان تازه
  بدین طریق استمداد كرد كھ این اقدام را بھ 

موج روزافزون توحش اسالوي بدانند؛ ولي فرانسویان شكاك چنین حكایاتي را قبال شنیده بودند، و در ھر 
ناپلئون سپس كوشید كھ . صورت روسیھ دورتر از آن بود كھ بتواند موجب وحشت و ھراس آنھا بشود

ژنرالھاي خود را تحریض كند، ولي آنھا تا آخرین نفر و بدون اطالع او مخالف این جنگ جدید بودند و آن 
بسیاري از آنھا بر اثر سخاوت او ثروتمند شده بودند، و میل داشتند كھ . دانستند را دعوتي بھ تراژدي مي

  .وي بگذارد از آن در صلح استفاده كنند

. كافي شجاع بودند كھ شك و تردید خود را در برابر او بھ زبان آورند بعضي از دستیارانش بھ اندازة
بھ او خدمت  ١٨١۴كولنكور، اگرچھ ھمیشھ نسبت بھ او وفادار بود، و بھ عنوان میرآخور بزرگ تا سال 

كرد، بھ وي تذكر داد كھ جنگ با روسیھ مصیبت بار خواھد بود، و حتي جرئت كرد بھ او بگوید كھ 
كھ ھمان » شدیدترین عالقة خود را ارضا كند«مھ زحمت را از آن رو بھ خود داده است كھ ناپلئون این ھ

چیني مداومش از حضور امپراطور ظاھرًا طرد ولي احضار شده بود  ، كھ بھ سبب توطئھ فوشھ. جنگ باشد
ن روسیھ با كھ شكست داد) اگر حرف فوشھ را بتوان باور كرد(تا تحت نظر یا دربند باشد، بھ ناپلئون گفت 

امپراطور توضیح . توجھ بھ ھواي آن محال است، و ناپلئون بر اثر رؤیاي تسلط برجھان گمراه شده است
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داد كھ رؤیاي او فقط ایجاد كشورھاي متحد اروپا و اعطاي یك قانون نامة جدید، یك پول واحد، یك روش 
اي را،  و ارتش عظیم بیسابقھ. ة اوھمگي زیركاله سھ گوش -اوزان و مقیاسات، و یك دادگاه استیناف است

كھ در راه گردآوري و تجھیزش آنقدر بھ خود زحمت داده است، اكنون چگونھ آن را مرخص و در سراسر 
  بقیة عمرش سرافكنده زندگي كند؟

ھزار سرباز شامل یكصد سوار؛ البتھ مقامات دیپلوماتیك،  ۶٨٠در حقیقت ھم ارتش عظیمي بود مركب از 
نیمي از مجموع آنھا فرانسوي و بقیھ سربازاني بودند كھ . اند ھا در این ارقام منظور نشده مھنوكران، و ندی

: در حدود پنجاه ژنرال داشت. از ایتالیا و ایلیریا و اتریش و آلمان و لھستان بھ زور گرفتھ شده بودند
ون پونیا توفسكي لوفور، اودینو، نھ، مورا، ویكتور، اوژرو، اوژن دوبو آرنھ و شاھزاده یوزف آنت

ھمة این نیرو درنقاط مختلف راه روسیھ بھ صورت ارتشھاي . برادرزادة آخرین پادشاه جوانمرد لھستان
  .جداگانھ درآمد، و ھر ژنرالي دستورھاي مشخص داشت كھ كي و كجا گروه خود را رھبري كند

یبایي، و پول بود تا وظیفة تجھیز وتداركات براي چنان گروه عظیمي شاید بیشتر مستلزم نبوغ، شك
در واقع مراحل اول و آخر آن اقدام بزرگ اساسًا تحت تأثیر لجستیكي قرار گرفت؛ شروع . گردآوري آن

جنگ تا زماني كھ بھ اندازة كافي علف براي تغذیة اسبان روییده باشد امكان نداشت؛ خرابي وضع جنگ 
ان بازگشتھ و قحطیزدة فرانسوي انتظار براثر تصرف آذوقھ بھ توسط روسھا تقریبًا تكمیل شد؛ سرباز

وي ترتیبي . بیني كند ناپلئون كوشید كھ ھر چیزي را غیر از شكست پیش. داشتند كھ در سمولنسك غذا بیابند
  داد كھ مخازن مھمات و قسمتھاي مكانیكي و تعمیرات و غذا و لباس و دارو در ویزل، كولن، بن، 

ھاي مشابھي بھ وسیلة صدھا وسیلة نقلیھ، پیشاپیش  ر شد ذخایر و بنھقرا. مراكز تجمع ارتشھاي او فراھم آید
از نیرنگھاي . قدر بپردازد دانست از كجا ارزاق بخرد و چھ ناپلئون مي. مھاجمان، بھ روسیھ منتقل شود

كاران خبر داشت، و حاضر بود كھ بازرگاني را كھ عامدًا و عالمًا از ارتشھاي او پول زیادي گرفتھ  مقاطعھ
  .ا بھ آنھا كاالي بنجل فروختھ بود بھ جوخة آتش بسپاردی

كردند چگونھ  پول این مھمات و ھزینة حمل وانبارداري و مواجب افرادي را كھ از آنھا استفاده مي
گرفت، از بانك فرانسھ و بانكھاي خصوصي قرض  بست، از مردم وام تحمیلي مي پرداخت؟ مالیات مي مي
كرده بود، برداشت میلیون فرانك طالیي كھ در سردابھاي تویلري ذخیره  ٣٨٠گرفت؛ میلیونھا فرانك از  مي
كرد  گرفت؛ ژوزفین محبوب و مطلقھ را مالمت مي جلو اسراف و تبذیر را مي  توانست، ھر جا كھ مي. كرد

بعدھا گفت كھ . ستود جوییھایش مي كند، و ماري لویز را بھ سبب صرفھ كھ مانند امپراطریس خرج مي
اصولیترین نبردي بوده است كھ آن را  ترین و بھترین و ماھرترین و زیركانھ… نبرد روسیھ«رویھمرفتھ 

  » .ام رھبري كرده

آیا قابلیت رھبري آن را داشت؟ شاید بیش از سایر معاصرانش، ولي كم استعدادتر از آن بود كھ آن اقدام 
. در چھل وسھ سالگي، براي زندگي در اردو و وظایف جنگي، بیش از حد مسن بود. بزرگ الزم داشت

درد معده، تكرر : برد كھ در بورودینو و واترلو مانع كارش شد ماریھایي رنج ميتوان حدس زد كھ از بی مي
در زندگي خصوصي اگرچھ مردي مھربان و باانصاف و شوھرخوبي . و دشواري ادرار كردن، و بواسیر

براي ماري لویزو پدري مھربان براي پسر خود بود، پس از ھشت سال قدرت امپراطوري، بیحوصلھ، 
البتھ . زودخشم، و متمایل بھ تخمین زدن بیش از حد قدرت فكري و سیاسي خود شده بوددیكتاتورمنش، 

پذیرفت، و اشتباھات پرھزینة  انتقاد كولنكور را با خوشرویي مي: موارد استثنایي بسیاري ھم وجود داشت
فتھ است كھ منشي او گ. شد گرا مي دقایقي نیز نسبت بھ خودش واقع. بخشید برادران و سرداران خود را مي

كمان بیش از حد ‹: دھد شنیدم كھ ناپلئون در وسط تفكراتش وضع خود را با این جملھ شرح مي غالبًا مي«
بیني رسیده و براي خود حدي قائل  ولي بندرت شكست خورده بود تا بھ مرحلة روشن» .›كشیده شده است

راھي بھ ھندوستان ] سوي مسكو بھ[در ھر صورت، این راه طوالني «: روزي بھ ناربون گفت. شده باشد
  » .است
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ھمھ چیز در . كلو بیرون آمد و، الاقل براي رفتن بھ مسكو، عازم شد -از سن ١٨١٢مھ  ٩بدین ترتیب، در 
  .زندگي او بھ قمار شباھت داشت و این بزرگترین قمار او بود

IV -  ١٨١٢سپتامبر  ١۴ -ژوئن ٢۶: راه مسكو  

  كھ بگذارد تا درسدن ھمراه او برود و پدر و مادرش را دعوت كند كھ  ماري لویز او را ترغیب كرده بود

ناپلئون پذیرفت، و صالح در آن دانست كھ فردریك ویلھلم سوم پادشاه پروس و سایر . خود باشد
درة راین بھ   از ماینتس بھ طرف شرق، عبور او از میان. ھاي سلطنتي و اعیان را نیز دعوت كند خانواده

الرقاب  اي درآمد، زیرا فرمانروایان محلي براي استقبال از مالك جمعي پیروزمندانھ تھصورت حركت دس
در چند . رفت، بھ موكب او پیوستند خود از شھر خارج شده بودند، و ضمن آنكھ در ساكس پیش مي

یك . كیلومتري غرب درسدن، شاه فردریك آوگوستوس را مالقات كردند كھ آنان را بھ پایتخت خود برد
ھایي كھ از آنھا گذشتند پراز مردمي بود  كوچھ). مھ ١۶(عت بھ نصف شب مانده بود كھ بھ شھر رسیدند سا

كھ مشعل دردست داشتند و بھ او خوشامد گفتند؛ چندین توپ بھ شلیك پرداختند و زنگھاي كلیساھا بھ صدا 
  .در آمدند

ماري لویز پدر خود را با ھیجاني آشكار در . اتریش وارد شد امپراطریسمھ مترنیخ با امپراطور و  ١٨در 
؛ ولي از شنیدن این اخطار كھ آن سال آبستن حوادث ناگوار است از وجد و سرورش كاستھ  آغوش گرفت

توافق دوستانھ میان دشمنان تاریخي خود ناراحت پس از چندي، پادشاه و ولیعھد پروس، كھ احتماال از . شد
بودند، وارد شدند؛ اما تزار آلكساندر در نھان اطمینان داشت كھ ھم پروس و ھم اتریش براي شكست 

شاه فردریك آوگوستوس، بھ عنوان میزبان، سیاستھاي آنھا را با اپرا و درام و شكار و . كنند ناپلئون دعا مي
ھایي تعدیل كرد كھ ضمن آنھا فرمانروایان آلمان نسبت بھ ناپلئون اداي احترام آتشبازي و رقص و میھمانی

  .الرأس منحني سرنوشت خود درخشید كردند، و او ھم ظاھرًا با فروتني مدت دوازده روز در سمت

بھ سردارانش . مھ، براي پیوستن بھ یكي از ارتشھاي خود در تورن در كنار ویستول عزیمت كرد ٢٨در 
كرد، مالقات  ده بود كھ با او در سواحل رود نیمن، كھ مھیندوكنشین ورشو را از روسیھ جدا ميدستور دا

. التحریر و نقشھ و كتاب بود كرد كھ مجھز بھ چراغ و میز و لوازم اي حركت مي خود او در كالسكھ. كنند
را تھیھ و آنھا را بھ دادند كھ در آنجا دستورھایي  ھر شب در طي راه این اشیاء را بھ چادري انتقال مي

منوال، منشي . كرد تا براي عملیات صبح روز بعد بھ اطالع ژنرالھایش برسانند منشیان خود دیكتھ مي
سابق او، فرانسوافن منشي جدید او، و وري كنستان پیشخدمتش تمام راه را تا مسكو و ضمن بازگشت از 

دشمن بھ تحقیق پرداخت، و عالمتي از حضور ژوئن بھ نیمن رسید، در مورد  ٢٣در . آن شھر با او بودند
 ٢۶تا  ٢۴در مدت كوتاھي، سھ پل موقتي بر روي رودخانھ زدند، و از . او در آن سوي رودخانھ ندید

تقریبًا در ھمان زمان یك . رفتند) كاوناس(ژوئن حدود دویست ھزار نفر از سربازانش بھ شھر كوونو 
جایي كھ  - ) ساوتسك(لي پایینتر از آن رودخانھ در تیلزیت ارتش دیگر مركب از دویست ھزار نفر از مح

  ناپلئون و آلكساندر پنج سال پیش از آن با یكدیگر مالقات كرده و سوگند خورده بودند كھ تا زمان مرگ با 

چندین لشكر انتظار فرمان او . كیلومتري جنوب شرقي كوونو بود ٩١آلكساندر در این زمان در ویلنا، در 
نفر بھ رھبري شاھزاده میخائیل باركالي دتولي از اعقاب اسكاتلندي؛  ١۵٠‘٠٠٠در شمال، : ندكشید را مي

نفر تحت فرمان  ۴٠‘٠٠٠نفر بھ رھبري پیوتر باگراتیون اھل گرجستان؛ در شرق،  ۶٠‘٠٠٠در جنوب، 
ني نفري ناپلئون نبودند، ولي در یك عقبنشی ۴٠٠‘٠٠٠آنھا حریف ارتش . ژنرال آلكساندر تورماسوف

اي دور حمل  توانستند تمامي آذوقة قابل استفاده را بسوزانند یا از بین ببرند یا با گاري بھ نقطھ منظم مي
نفر كھ بر اثر صلح با تركیة عثماني آزاد شده بود از جنوب تحت  ۶٠‘٠٠٠یك لشگر دیگر روسي؛ . كنند

  .ید چندین روز راھپیمایي كندولي تا مقصد با. فرمان ژنرال پاول چیچاگوف از جنوب بھ حركت درآمد
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ژوئن، آلكساندر بھ عنوان مھمان افتخاري در یك جشن روستایي در ملك كنت لوین بنیكسن كھ با  ٢۴در 
در طي این جشن قاصدي خبر آورد كھ . نتیجھ كرده بود شركت جست جنگي بي ١٨٠٧ناپلئون در آیلو در 

. آلكساندر این خبر را پنھان داشت تا جشن بھ پایان برسد. اند فرانسویان از نیمن گذشتھ وارد روسیھ شده
پس از بازگشت بھ مركز فرماندھي خود، بھ لشكرھاي محلي دستور داد كھ در صورت امكان بھ ھم 

رفت  فرانسویان زودتر از آنچھ انتظار مي. بپیوندند، ولي در ھر صورت بھ داخل كشور عقبنشیني كنند
  .توانستند بھ ھم بپیوندند، ولي با نظم و ترتیب عقبنشیني كردوارد شده بودند؛ قواي روسھا ن

ژوئن، تزار بھ ناپلئون پیشنھاد كرد، كھ مذاكرات دوباره آغاز شود، ولي فقط بھ این شرط كھ  ٢۶در 
از آنجا كھ بھ پیشنھاد خود اطمینان نداشت، ویلنا را با ارتش . درنگ روسیھ را ترك كنند فرانسویان بي
در آنجا، بنا بھ پیشنھاد مصرانة افسرانش كھ بھ اندازة كافي . ي ترك گفت و بھ ویتبسك رفتباركالي دتول

مجھز نیست تا نقشة حركات سربازان را تعیین كند، عازم مسكو شد، و از شھروندان خواست كھ پول و 
العمل  ق عكسآنان نیز با ذوق و شو. خون خود را در راه میھنشان كھ مورد حملھ قرار گرفتھ است فداكنند

  .نشان دادند، و او دلگرم بھ سن پطرزبورگ بازگشت

ژوئن، ناپلئون و قسمت عمدة قواي او پیمودن راه طوالني ھشتصدو نود كیلومتري كوونو بھ مسكو  ٢٧در 
روزھا گرم و شبھا سرد بود، و باراني : حتي آن چند روز نخست در روسیھ عذابي بود. را آغاز كردند

كرد، ولي آنھا براي  ھرسربازي غذاي پنج روز خود را با خود حمل مي. خیس كردشدید ھمھ چیز را 
ھا را غارت كردند و دستور اكید امپراطور را در  كردن یا افزودن بھ آذوقة خود، كشتزارھا و كلبھ ذخیره

پلئون ژوئن بھ ویلنا رسید، و تا زمان ورود نا ٢٨ارتش او در . ممنوعیت از چنین اعمالي نادیده گرفتند
بعضي از . دھنده مورد استقبال قرار گیرد وي با این امید كھ بھ عنوان نجات. ھرچھ توانست غارت كرد

آلود با او  لھستانیھا و جمعي از اھالي لیتواني بھ او ھمین ترتیب خوشامد گفتند، ولي بعضیھا با سكوتي خشم
  مواجھ شدند و از 

ترسید دولتھاي پروس و اتریش  بھ دادن تعھد نبود، زیرا ميكھ سلطنت لھستان را احیا كند، ولي او حاضر 
دھندگان تقاضا كرد كھ این  رو از عریضھ از این. یا پروسیھا و اتریشیھاي ارتش خود را ناراضي كنند

  .قضیھ را تا بازگشت پیروزمندانة او از مسكو بھ تعویق بیندازند

گرفتار و مضمحل كند، ولي باركالي و افرادش بھ وي انتظار داشت كھ یكي از لشكرھاي تزار را در ویلنا 
دو ھفتھ طول كشید تا . سبب خستگي مفرط قادر بھ تعقیب آنھا نبود ویتبسك گریختھ بودند، و قواي ناپلئون بھ

وي برادرش . نومیدیھاي متوالي، اخالق امپراطور را تند كرد. حال اول بازگشت نظم و روحیة آنھا بھ
ژروم نتوانست شكار خود را . براي تعقیب با گراتیون بھ جنوب فرستاده بودژروم را با لشكري عظیم 

بگیرد، و نزد قواي عمدة فرانسھ بازگشت و بھ سبب روش كند و رھبري سستش مورد مالمت ناپلئون قرار 
  .گرفت و بھ دربار خود در وستفالن بازگشت

وي . شرقي ویتبسك برد كیلومتري شمال ژوئیھ، ناپلئون قواي خود را با خواربار تازه بھ چھارصد ١۶در 
. قصد داشت كھ آنجا بھ بار كالي دتولي برسد، ولي آن اسكاتلندي زیرك بھ طرف سمولنسك پیش رفتھ بود

توانست وي را تعقیب كند، زیرا دستور داده بود كھ قواي امدادي و تداركات در  ناپلئون بیش از آن نمي
چندتن از سردارانش بھ او توصیھ كردند كھ بھ جاي . یق افتاده بودویتبسك بھ او برسد، و این امر بھ تعو

ناپلئون پاسخ . رفتن بھ مسكو و بازگشتن از آنجا قبل از باریدن برف، زمستان را در ویتبسك در اردو بماند
داد كھ موقعیت این شھر طوري نیست كھ مناسب با استحكامات و دفاع باشد، و آن منطقھ بھ سبب اندك 

تزارھایش براي تغذیة ارتش او كافي نیست، و ھر تأخیري قبل از رسیدن بھ مسكو یا یك جنگ بودن كش
قطعي بھ روسھا فرصت خواھد داد كھ لشكرھاي بیشتري براي بھ ستوه آوردن فرانسویان ضمن راه تھیھ و 

مقدس و  مجھز كنند، یا آنھا را در ویتبسك در محاصره گیرند؛ و بھ عقیدة او ھیچ كاري جز تصرف شھر
  . پایتخت باستاني روسھا آلكساندر را بھ صلح وادار نخواھد كرد
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اوت، ارتش خود را بھ امید حملھ بھ باركالي در سمولنسك،  ١٣پس از پانزده روز اقامت در ویتبسك، در 
سمولنسك، مركز پرجمعیت منطقة حاصلخیزي بود كھ بر اثر قرارگرفتن در كنار دنیپر، از . بیرون برد

اي مستحكم شده بود كھ پس از آنكھ نیروھاي   جارت و صنعت موقعیتي مناسب داشت و بھ اندازهلحاظ ت
باركالي و باگراتیون در آنجا بھ ھم پیوستند، دو سردار تصمیم گرفتند كھ بھ مقاومت بپردازند و الاقل جلو 

  .پیشرفت ناپلئون را بگیرند

شده و در نتیجة مرگ   طي مسافتھاي طوالني فرسودهاوت وارد شدند، در حالي كھ براثر  ١۶فرانسویان در
ھزار نفر تقلیل یافتھ بود، با وجود این، حملة آنھا شدید و مؤثر   و فرار سربازان تعدادشان بھ صدوشصت

اوت، خواه براثر ناامیدي روسھا یا فعالیت توپخانة فرانسویھا، شھر آتش گرفتھ و موجب  ١٧در شب . بود
فكر «: س جمالشناسي ناپلئون شده بود، بھ طوري كھ از میراخور خود پرسیدوجد و سرور و تحریك ح

  كولنكور پاسخ » كني كھ منظرة زیبایي باشد؟ نمي

بھ خاطر بیاور كھ یك امپراطور رومي چھ ! بھ«: ناپلئون گفت» .اعلیحضرت، وحشت انگیز است«: داد
امپراطور بھ ماره وزیر امور خارجة  اوت، ١٨در › » .دھد بوي خوش مي جسد دشمن ھمیشھ‹ : گفتھ است

منظور این بود كھ بدین  - » .ایم سمولنسك را بدون از دست دادن یك سرباز تصرف كرده«: فرانسھ نوشت
برطبق یك ارزیابي كھ اخیرًا بھ وسیلة یك مورخ انگلیسي بھ عمل . وسیلھ روحیة پاریسیھا را تقویت كند

ضایعات فرانسویان . ر نفر از دست دادند و روسھا شش ھزار نفرآمده است، فرانسویان بین ھشت تا نھ ھزا
غیر قابل جبران بود؛ لشكرھاي روسي بھ طرف شھرھاي ھمدست خود و بھ سوي منبعي از افراد 

  .سربازگیري عقب نشستند

ژوئیھ، تزار آلكساندر كھ بر اثر نظریات تضادانگیز و روشھاي جنگي سرداران روسي متأثر شده  ٢٠در 
از این رو میخائیل ایالریونوویچ . ھ این نتیجھ رسید كھ قواي مسلح او نیاز بھ فرماندھي متحدي داردبود ب

را بھ آن مقام گماشت، زیرا وي بھ سبب قدرت فرماندھي و قاطعیت خود در ) ١٨١٣ - ١٧۴۵(كوتوزوف 
ل و بیحركت وي شصت وھفت سالھ و تنب. آمیز، شھرتي بھ دست آورده بود طي نبردھاي بسیار موفقیت

. بود، بھ طوري كھ مجبور بودند او را در اردو یا صحنة نبرد بھ وسیلة درشكھ بھ این سو و بھ آن سو ببرند
قدري ھرزه بود و با زنان رفتاري مناسب . یك چشمش در جنگ كور شده و چشم دیگرش معیوب بود

ز انتصاب او ابراز مسرت و نداشت؛ ولي ھنر جنگ را طي پنجاه سال عمل آموختھ بود؛ سراسر روسیھ ا
وي با اجتناب از درگیري و دستور عقبنشیني ھر چھ بیشتر، ھمھ، و حتي ناپلئون، را . كردند خوشحالي مي
  . مأیوس ساخت

پرسید آیا باید از تعقیب او دست بردارد؛ سمولنسك را بھ  ناپلئون كھ دچار وسوسھ شده بود از خود مي
د؛ زمستان را در آنجا بگذراند؛ و خط ارتباط مسلحي با اروپاي اي در وسط روسیھ درآور صورت قلعھ

ارتش او براثر : اما در این ھنگام خود را با وضعي كامال غیر منتظر مواجھ دید. غربي داشتھ باشد
اي گرفتار ھرج و مرج شده بود كھ خود او در حركت،  اختالفات نژادي و از دست دادن انضباط بھ اندازه

بھ ژنرال سباستیاني چنین . شد كرد، زیرا بیم از حملة دشمن موجب ھمبستگي مي حساس مياطمینان بیشتر ا
انسان ممكن . شود فقط حركت باعث استحكام آن مي… تواند متوقف باشد؛  این ارتش اكنون نمي«: گفت

نیمشب رو، اندكي پس از  از این» .است در رأس این ارتش بھ جلو برود، ولي نباید توقف كند یا بازگردد
اوت، فقط یك ھفتھ پس از تصرف سمولنسك، بھ اتفاق سپاھیان خود آن شھر را ترك گفت و از راھي  ٢۵

مورا و . مسافت سھ ھفتھ راه -و مسكو پیش راند… گرم و غبارآلود بھ طرف ویازما و گژاتسك
راوالن روسھاي ق پروایي و بشاشتي كھ در دفع حمالت پس و با بي  كردند، نظامش در جلو حركت مي سواره

ناپلئون بعدھا . ساختند بردند موجبات باال رفتن روحیة سربازان را فراھم مي در حال عقبنشیني بھ كار مي
  : دربارة او چنین گفت

  شجاعت . وي فقط در برابر دشمن دلیر بود؛ و در آن صورت دلیرترین مرد روزگار بود
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  )آرشیو بتمان(نشیني از مسكو  عقب: است كلین، از روي طرحي كھ یك شاھد عیني زده . اي. جي

بعد ھم لباس زردوزي در بر و پرھایي روي سرداشت كھ . كشاند مي اش او را بھ وسط معركھ  متھورانھ
برد، زیرا با  اي ھمیشھ جان سالم بھ در مي آمد كھ براثر معجزه چنین بھ نظر مي. مثل برج كلیسا نمایان بود

رفت، و قزاقھا از او بھ  ھدف مرتبي براي دشمن بھ شمار مي. ص بودوضع لباسش بھ آساني قابل تشخی
  . كردند انگیزش تمجید مي سبب دلیري شگفت

داران فرانسوي  نزدیك شدند، طالیھ) یكصد وبیست كیلومتري مسكو(سپتامبر، چون بھ شھر بورودینو  ۵در 
ھم شاد و ھم غمگین كرد صدھا تن از  اي دیدند كھ آنھا را وقتي كھ برروي تپھ رفتند، در دشت مقابل منظره

روسھا مشغول تكمیل استحكاماتي بودند كھ توپخانة خود را در آنجا پنھان كنند، و در آن طرف دشتھا، 
  .شدند ھاي كاالچا و مسكوا، ھزاران سرباز دیده مي نزدیك ملتقاي رودخانھ

در آن شب سرد مرطوب . ختندسپتامبر، دو گروه رقیب خود را براي نبرد آماده سا ۶در سراسر روز 
اي انتشار داد كھ ترجمة آن براي لشكرھاي  صبح ناپلئون اعالمیھ ٢در ساعت . بندرت كسي خوابش برد

نبردي را كھ از مدتھا پیش خواھان ! سربازان«: وي در این اعالمیھ گفتھ بود. مختلف ارتش او خوانده شود
پیروزي بھ ما نعمت و . واجب و حتمي است. بھ شماستاكنون پیروزي وابستھ . اید مشاھده كنید آن بوده

» .ھاي زمستاني خوبي ارزاني خواھد داشت، و موجب بازگشتي زودرس بھ میھنمان خواھد شد سربازخانھ
را كھ از حریق » مریم سیاه«در آن شب، بھ دستور كوتوزوف، كشیشاني كھ ھمراه لشكر او بودند شمایل 

سربازان بھ زانو در آمدند، و عالمت صلیب را با . ن اردوگاه گرداندندسمولنسك نجات یافتھ بود در میا
، و »خدایا بھ ما رحم كن«اشاره نشان دادند، و با ذوق و شوق بھ این دعاي كشیشان پاسخ گفتند كھ 

  . كوتوزوف خم شد و شمایل را بوسید
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چندي پیش از پسر  اي از طرف ماري لویز، ھمراه با تصویري كھ در حدود ھمین زمان قاصدي نامھ
ھمچنین خبر رسید كھ ارتش او از ولینگتن در ساالمانكا . اش كشیده شده بود، براي ناپلئون آورد یكسالھ

وي قسمت اعظم آن شب را صرف صدور اوامري جھت افسرانش براي . شكستي سخت خورده است
پیشاب . داد البول او را رنج مياحتماال نتوانستھ بود بھ خواب برود، زیرا عسر. تدابیر جنگي روز بعد كرد

زد و  نبضش ضعیف مي. انگیز بیرنگ شده، و پاھایش از استسقا ورم كرده بود او بھ طرزي وحشت
با وجود این ناراحتیھا، در نخستین روز نبرد كھ طي آن از یك سوي لشكر بھ آن . ضربان آن نامنظم بود

  . رفت، سھ اسب را زیر پاي خود فرسوده كرد سوي دیگر مي

 ۵٨٧فرانسویان . نفر ١١٢‘٠٠٠سرباز كارآزموده تحت فرمان داشت، و كوتوزوف  ١٣٠‘٠٠٠وي 
سپتامبر ھزاران سرباز با بیم و تنفر یكدیگر  ٧در سراسر روز . عراده ۶۴٠عراده توپ داشتند و روسھا 

سان بود ھاي خود با قھرماني و سماجتي كھ در ھر دو طرف یك را كشتند و جان سپردند و با ھمپایھ
  كردند كھ سرنوشت اروپا بھ  جنگیدند؛ گویي احساس مي

كوشید  باگراتیون، ضمن رھبري نیروھاي خود، درجنگ كشتھ شد؛ كولنكور، كھ از آغاز مي. وابستھ است
از این جنگ جلوگیري كند، برادري محبوب را از دست داد؛ اوژن، داوو، مورا صدھا بار با مرگ روبرو 

در سراسر آن . آمیز شاھزادة مسكوا را دریافت داشت از دست ناپلئون لقب محبت شدند؛ نھ در آن جنگ
ھنگامي كھ شب فرارسید، روسھا . رفت تفاوتي از یك سو بھ سوي دیگر مي روز، االھة پیروزي با بي

فرانسویان تسلط خود را بر صحنة جنگ حفظ كردند، ولي ناپلئون دست یافتن بھ . بتدریج سست شدند
كوتوزوف پیامي غرورآفرین براي آلكساندر فرستادكھ كلیساھاي سن . دانست بعید مي پیروزي را

 ٣٠٠٠٠از طرف فرانسویان . پطرزبورگ را بر آن داشت كھ زنگ سپاس از خداوند را بھ صدا درآورند
  . نفر ۵٠‘٠٠٠نفر كشتھ و مجروح شدند و از طرف روسھا 

نگ بود، ولي چون ارقام ضایعات لشكري را دید، سپتامبر، كوتوزوف در آغاز درصدد تجدید ج ٨روز 
بنابراین سیاست عقبنشیني در . تواند افراد باقیمانده را در یك كشتار دیگر درگیر كند احساس كرد كھ نمي

سپتامبر دستور تخلیة مسكو را صادر كرد، و روز  ١٣در . پیش گرفت و این استراتژي را تا آخر ادامھ داد
  .سوي سرنوشتي نامعلوم بھ حركت درآمدبعد باقیافة گرفتھ بھ 

در آن روز ناپلئون، پس از ھشتاد و سھ روز حركت از كوونو، با نود و پنج ھزارنفر 
FACE="Traditional Arabic "ژنرال میلو . ھاي مسكو رسید السیف قواي خود بھ دروازه بقیة

كرد، پیامي براي او فرستاده و  مي رادوویچ، فرماندة پادگان مسكو، ضمن آنكھ افراد خود را از شھر خارج
وي انتظار داشت كھ اشراف شھر بھ حضورش . ناپلئون با این تقاضا موافقت كرد. بس شد خواھان آتش

ھنگامي كھ وارد شھرشد، مالحظھ كرد كھ جز چند . كس نیامد ولي ھیچ. بیایند و خواستار حمایت او شوند
بعضي از روسپیھا كھ انتظار دریافت پول را . انده استھزار نفر از طبقات پایین كسي در شھر باقي نم

ناپلئون باري از . ماندند، و بزودي حاضر شدند غذا و منزل در اختیار فرانسویان قرار دھند كشیدند باقي مي
اسكناسھاي تقلبي روسي با خود آورده بود؛ روسھا از پذیرفتن آنھا امتناع ورزیدند، و فرانسویان 

فاتحان در شھر بھ جستجو پرداختند؛ قصرھا را تاراج كردند؛ امالك . سوزاندند اسكناسھاي مزبور را
خارج از شھر را بھ باد غارت دادند؛ و بطریھاي شراب و اثاثة منزل را باركردند؛ ضمن عقبنشیني، این 

  .اثاثھ را یكي پس از دیگري رھا ساختند

عصر ھمان روز، . نھاد صلح آلكساندر نشستسپتامبر، ناپلئون وارد كرملین شد، و در انتظار پیش ١۵در 
  .حریق مسكو شروع شد

V -  ١٨١٢سپتامبر  ١٩-١۵: حریق مسكو   
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  مسكو از ھر لحاظ با ھر كدام از «: كازه گفت ناپلئون از زیبایي آن شھر متروك بھ حیرت افتاد، و بھ الس

ھاي برآمدة خود  با قبھ كلیسا داشت كھ ٣۴٠شھر روسیھ و شھر مقدس یا پایتخت روحاني كشور بود و 
ھا  خانھ. بیشتر این كلیساھا كھ با سنگ ساختھ شده بود پس از حریق باقي ماند. كرد آسمان را رنگین مي

» نسوز«تقریبًا ھمگي از چوب بود؛ یازده ھزار باب از این منازل از جملھ شش ھزار خانھ كھ از مواد 
  .ساختھ شده بود، ویران شد

آن شھر بعضي از مواضع آتشسوزي را دیدند و شتابان آنھا را خاموش كردند؛  فرانسویان ضمن ورود بھ
سپتامبر را بھ روز  ١۵یافت كھ شب  شد، وچنان سریع گسترش مي ولي ھر دم حریقھاي دیگري برپا مي

پس از . داشتند بیدار كرد مبدل ساخت، و بر اثر روشنایي خود، نوكراني را كھ خواب ناپلئون را پاس مي
صبح . او را بیدار كردند، دستور دادكھ توپخانة ارتش بھ شلیك بپردازد، و سپس بھ بستر خود بازگشتآنكھ 

اي باعث انفجار مخازن باروتي شود كھ ارتش در  ترسیدند كھ جرقھ روز دھم، مورا و اوژن چون مي
شدید، بھ اتفاق آنھا بھ پس از مقاومتي . كرملین قرار داده بود، از ناپلئون تقاضا كردند كھ شھررا ترك گوید

. ھایي كھ حامل مدارك و اسباب و وسایل بودند بھ دنبالش بھ راه افتادند شھر رفت، و ارابھ قصري در حومة 
  . سپتامبر، آتش پس از آنكھ دوسوم مسكو را از بین برده كاھش یافت، و ناپلئون بھ كرملین بازگشت ١٨در 

كت، زندانیان را آزاد كرده بودند، وممكن است این افراد، چھ كسي مسئول بود؟ اولیاي شھر، پیش از حر
چھ بسا بعضي از سربازان فرانسوي بھ ھمان ترتیب، . ضمن غارت، نخستین حریقھا را برافروختھ باشند

سپتامبر گزارشھایي بھ ناپلئون رسید مبني بر  ١۶در . مباالتي شده باشند طي تاراجھاي خود، مرتكب بي
رو دستور داد كھ  از این . كنند ًا حریق برپاي مي اند و عمد سراسر مسكو پراكنده شدهآنكھ مشعلداراني در 

یكي از . این دستور اجرا شد. افروزي را كھ دستگیر شود تیرباران كنند یا بھ دار بیاویزند ھر آتش
ت كھ زدن یكي از برجھاي كرملین دستگیر شد اظھار داش افروزان كھ دژبان روسھا بود و ضمن آتش آتش

ناپلئون شخصًا با وي گفتگو كرد؛ سپس او را بھ داخل . بنا بھ دستور مافوق خود بھ آن كار پرداختھ است
چند تن از روسھاي دستگیر شده گفتند كھ كنت راستاپچین، حاكم شھر، پس از . حیاط بردند و اعدام كردند

  .حركت دستور داده است كھ شھر را بسوزانند

  : بھ آلكساندر چنین نوشت سپتامبر، ناپلئون ٢٠در 

چھارصد . راستاپچین دستور سوزاندن آن را صادر كرده است. شھر مغرور و زیباي مسكو وجود ندارد
افروز ضمن این عمل دستگیر شدند، و ھمگي گفتند كھ بنا بھ دستور حاكم، رئیس پلیس، شھر را  نفر آتش
چنین اقدامي ھم بیھوده است … . خانھ سوختھ استاز ھر چھارخانھ، سھ . آنھا تیرباران شدند. اند آتش زده

ما در سردابھایي قرار   آیا ھدف از این كار محروم كردن ما از آذوقھ بوده است؟ آذوقة. و ھم بیرحمانھ
گذشتھ از این، چھ ھدف ناچیزي كھ بھ سبب آن یكي از زیباترین شھرھاي . رسید داشت كھ آتش بھ آنھا نمي
امكان ندارد باور كنم كھ شما با اصول ! تالش و سازندگي است خراب كنندجھان را كھ نتیجة قرنھا 

اخالقي، احساسات، و عقاید خودتان دربارة آنچھ كھ درست و برحق است اجازه داده باشید چنین 
  . شرارتھایي مرتكب شوند كھ شایستة فرمانروایي عادل و ملتي بزرگ نباشد

نامھ بھ تنھایي از طرف شما،  لیحضرت بھ جنگ پرداختم، یكگونھ احساس خصومت، با آن اع من بدون ھیچ
شد، و من با كمال میل از مزیت تصرف مسكو  قبل یا بعد از آخرین نبرد، مانع از ھرگونھ پیشرفتي مي

. اگر اعلیحضرت ھنوز قسمتي از احساسات دیرین خود را نسبت بھ من حفظ كرده باشند. پوشیدم چشم مي
ام آنچھ را كھ در  توانید قبول نكنید كھ حق داشتھ در ھر صورت نمي. نخواھند شد از این نامھ آزرده خاطر

  .دھد بھ اطالع شما برسانم مسكو روي مي

. آلكساندر بھ این نامھ پاسخي نداد، ولي با افسر روسي كھ مأمور ابالغ خبر حریق مسكو بود گفتگو كرد
آن افسر پاسخ داد كھ تنھا . آسیب رسانده است یا نھتزار پرسید كھ آیا این واقعھ بھ روحیة لشكر كوتوزوف 
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بھ سربازان دلیرم «: اند كھ آلكساندر چنین جواب داد گفتھ. بیم ارتش این است كھ تزار با ناپلئون صلح كند
بگویید كھ اگر یك سرباز ھم برایم مانده باشد خود را در رأس اشراف و كشاورزانم قرار خواھم داد؛ و اگر 

ام برسد، و بھ سیبري بروم وسیب زمیني  ام منقرض شود، حاضرم كھ ریشم بھ سینھ سلسلھ مقدر باشد كھ
  ».بخورم، ولي سند شرمساري كشور و اتباع خوبم را امضا نكنم

دار  مردم روسیھ بھ تصمیم او آفرین گفتند، زیرا كھ سقوط مسكو و سوختن آن شھر ایمان آنان را جریحھ
گذاشتند؛ وناپلئون را كافري  نوان دژ معتقدات و ایمان خود احترام ميآنھا بھ مسكو بھ ع. ساختھ بود

اند كھ آنھا را بھ روسیھ وارد  دانستند؛ وعقیده داشتند كھ شھر مقدسشان را وحشیاني سوزانده بیوجدان مي
ن گاه گاه نیز بیم داشتند كھ آ. شمردند آلكساندر را بھ سبب دوستي با چنین مردي گناھكار مي. كرده است

بعضي از اشراف كھ . پطرزبورگ را خواھد گرفت و میلیونھا تن از آنان را خواھد كشت دیو زنده سن
كردند ناپلئون ممكن است درھر لحظھ كشاورزان آنھا را آزاد سازد، حاضر بودند كھ براي  تصور مي

ھ مقاومت تحریض بیرون راندن او از روسیھ با وي مصالحھ كنند؛ ولي بیشتر اطرافیان آلكساندر او را ب
ھر روز با  - شتاین، آرنت، مادام دوستال، وتعدادي مھاجر -گروھي خارجي كھ با او بودند. كردند مي

با ادامة كشمكش، وي خود را نھ تنھا بھ مثابھ رھبر كشور خویش، بلكھ رھبر اروپا و . كردند اوگفتگو مي
از مسكو براي او فرستاد و در آنھا پیشنھاد  از پاسخ دادن بھ سھ پیامي كھ ناپلئون. دید عیسویت وتمدن مي

گذرد و از  ھا یكي پس از دیگري مي دیدند ھفتھ اشراف روسیھ كھ مي. ورزیدند صلح كرد، خودداري مي
گیرد، شروع بھ درك حكمت عدم فعالیت فرسایندة كوتوزوف  طرف ناپلئون اقدامي دیگر صورت نمي

دوباره قصرھاي پایتخت با كنتسھایي درخشید كھ . اختندكردند، و خود را براي جنگي طوالني آماده س
پوشیدند و ھمگي با  ھاي بلند جواھرنشان در بر داشتند و افسراني كھ لباسھاي نظامي غرور آفرین مي جامھ

كردند كھ ھرگز تحت تأثیر انقالب كبیر فرانسھ  اطمینان خاطر در رقصھاي مجلل و با آھنگھایي حركت مي
  .قرار نگرفتھ بود

زخمي یا تھیدست، از ھر نژادي، مواظبت كنند، و ترتیبي براي ذخیره یا مصرف منظم مواد خوراكي كھ 
آنگاه بھ پیامھا و سؤاالتي كھ قاصدان از طرف سرزمینھاي . شھروندان كوچ كننده بھ جاي نھاده بودند داد

كھ بھ  -نفر از قاصدانش زد كھ در طي اقامتش در مسكو حتي یك آوردند پاسخ داد بعدھا الف مي تابع مي
ارتش خود را از . ضمن راه بھ دست دشمنان گرفتار نشده بود - رسید طور متوسط ھر روز یكي از آنھا مي

ولي . نو سازمان بخشید و آن را دوباره مجھز كرد، و كوشید كھ با تمرینھاي مكرر آن را آماده نگاه دارد
داد كھ بھ وسیلة نوازندگان و  ھایي ترتیب مي شنامھكنسرتھا و نمای. این خودنماییھا دیگر اثر نداشت

شد، و وقت آن را یافت كھ اساسنامة مفصلي براي  بازیگران فرانسوي كھ در مسكو مقیم شده بودند اجرا مي
  .در پاریس تنظیم كند -فرانسز- سازماندھي و ادارة كمدي

ھربار روسھا را «: گفت كنان ميناپلئون شكوه . یك ماه سپري شد، ولي پاسخي از طرف آلكساندر نرسید
ماه سپتامبر گذشت، اكتبر فرا رسید، و ھوا سردشد؛ » .رساند دھم، ولي این كار مرا بھ جایي نمي شكست مي

طلبي  سرانجام، چون امید دریافت پاسخي از طرف تزار یا ھرگونھ مبارزه. شد زمستان روسیھ نزدیك مي
شود، بھ این تصمیم ناگوار تن  ھر روز وضعش بدتر مي از طرف كوتوزوف را از دست داد، و فھمید كھ

كدام . پاریس برود… بخش بھ سمولنسك، ویلنا، ورشو  دست خالي بازگردد، یا با چند غنیمت تسلي: در داد
  پیروزي قادر بود شرمساري این شكست را از بین ببرد؟

VI -  ١٨١٢نوامبر  ٢٨ -اكتبر ١٩: راه بازگشت  

كوتوزوف در كالوگا در صدوچھل وپنج كیلومتري جنوب غربي مسكو آذوقھ جمع . تنھا یك امید باقي بود
اگر . ناپلئون بھ فكر افتاد بھ آنجا برود، و آن سردار محیل را وادار كند كھ براي آذوقھ بجنگد. كرده بود

ضاي شدند، اشراف روسیھ ممكن بود آلكساندر را بر آن دارند كھ تقا فرانسویھا بھ طور قاطع پیروز مي
گذشتھ از این، كالوگا برسر راه دیگري بھ مقصد سمولنسك قرار داشت، كھ مھاجمان از آنجا . صلح كند
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. كرد آمده بودند، و زحمت عبور از بورودینو را كھ آن ھمھ از ھمقطارانشان را بھ كشتن داده بود كم مي
  .خود را براي تخلیھ آماده كنید: دستور صادر شد

پشت سرھم  - نفر خارج از صف ۵٠‘٠٠٠سرباز،  ۵٠‘٠٠٠ -بر، ارتش ناپلئوناكت ١٩بدین ترتیب، در 
گاریھاي باري حامل آذوقھ براي مدت بیست روز بود؛ و در این مدت . خروج از مسكو را آغاز كردند

گاریھاي . توانستند بھ سمولنسك یعني جایي برسند كھ دستور تھیة آذوقة تازه براي آنھا صادر شده بود مي
  اران یا زخمیھا، بعضي غنایم سنگین، و ذخیرة دیگر بیم

. در مالویاروسالوتس در چھل كیلومتري شمال كالوگا فرانسویان با لشكر كوتوزوف تماس حاصل كردند
كھ براثر آن روسھا مجبور شدند بھ پشت استحكامات خود در كالوگا ) اكتبر ٢۴(نبردي سخت درگرفت 

نیست، و با اكراه بھ  اي طوالني آماده ناپلئون بھ این نتیجھ رسید كھ ارتش او براي محاصره. عقبنشیني كنند
آنھا نیز از . سربازان خود دستور داد كھ راه بورودینو را از طریق بورووسك و موژایسك در پیش گیرند

اما در این ھنگام كوتوزوف شیطان . راھي بازگشتند كھ در تابستان پر از امید خود از آن گذشتھ بودند
د و بھ طوري اغفال كننده از نظر آنھا پنھان شد، صفت لشكر خود را در راھي موازي با راه آنھا قرار دا

داشت؛  گر قزاق را براي بھ ستوه آوردن جناحھاي فرانسویان گسیل مي اي از سواران حیلھ ولي گاه گاه عده
ماندند  و كشاورزان خوشحال بھ طرف سربازاني كھ از صف نودوشش كیلومتري اردو بھ دور مي

  . كردند تیراندازي مي

بخوبي محفوظ بود، ولي فقط از خطرآني، در ضمن راه، قاصدان پیامھایي دربارة اختالف شدیدي ناپلئون 
كرد و ھمچنین دربارة شورشھایي كھ در سرزمینھاي تابع فرانسھ  كھ حكومت او را در پاریس تھدید مي

سید كھ آیا اكتبر، یك ھفتھ پس از خروج از مسكو، از كولنكور پر ٢۶در . آوردند شد برایش مي برپا مي
درنگ بھ پاریس باز گردد و جلو آن نارضایي را كھ براثر شكست او بھ وجود  بي) ناپلئون(الزم است وي 

آمده است بگیرد، و ارتشي جدید براي دفاع از قواي فرانسوي كھ در پروس و اتریش مانده بود فراھم 
فرانسوا دومالھ، از  -كھ كلود نوامبر خبر رسید ۶در . آورد؟ كولنكور بھ او توصیھ كرد كھ بازگردد

اكتبر سرنگون كرده و موافقت تني چند از افراد برجستھ را بھ  ٢٢سرداران ارتش فرانسھ، دولت را در 
رو ناپلئون تصمیم گرفت كھ بھ فرانسھ  از این). اكتبر ٢٩(دست آورده، ولي گرفتار و تیرباران شده است 

  .مراجعت كند

اكتبر، برف شروع بھ باریدن كرد، و بزودي  ٢٩در . شد ھوا بدتر ميكرد،  ھرچھ بیشتر عقبنشیني مي
شد كھ  و طي سرماي شب مبدل بھ یخي مي - پوششي ثابت بھ وجود آورد كھ زیبا ولي كور كننده بود

بعضي از آنھا بھ سبب خستگي . افتادند لغزیدند و بر زمین مي بسیاري از اسبان گاریھا بر روي آن مي
پس از كمي راھپیمایي، افراد . گذاشتند ستن نبودند؛ الجرم سربازان آنھا را برجاي ميمفرط قادر بھ برخا

بسیاري از افسران اسبان خود را با پوشش و مواظبت زنده نگاه . خوردند گرسنھ اینگونھ قربانیھا را مي
سھ بار در كرد، ولي دو یا  امپراطور گاھي با كالسكة خود و ھمراه مارشال برتیھ حركت مي. داشتند مي

  . رفت روز، یا بیشتر، بنا بھ گفتة منوال، با بقیة سربازان پیاده راه مي

نوامبر، ارتش او كھ بھ پنجاه ھزار نفرتقلیل یافتھ بود وارد سمولنسك شد، و از اینكھ دیدند بیشتر  ١٣در 
ز بین رفتھ است غذا و لباسي كھ ناپلئون دستور داده بود، براثر حمالت قزاقھا و اختالس افراد محلي ا

  مثال، . سخت خشمگین شدند

نظر گرفتھ شده بود بھ بازرگانان فروختھ شده بود، و آنان نیز حیوانات مورد بحث را بھ ھر خریداري كھ 
جنگجویان براي بھ دست آوردن آذوقة باقیمانده بھ مبارزه پرداختند و آنچھ را كھ . آمد فروختھ بودند پیش مي

  .اد بزور گرفتنددر بازار بھ دستشان افت
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ناپلئون انتظار داشتھ بود كھ بھ سربازان خود در سمولنسك استراحتي طوالني بدھد؛ ولي خبر رسید كھ 
در مقابل این عده، . شود كوتوزوف با ھشتادھزار روسي، كھ دیگر حاضر بھ عقبنشیني نیستند، نزدیك مي

نوامبر، بخشي از قواي  ١۴در . دید مي ناپلئون فقط بیست وپنجھزار تن از سربازان خود را آمادة جنگ
. خود را از راه كراسنویھ بھ سوي ویلنا برد، راه دیگري جزآنكھ تابستان از آن گذشتھ بودند اختیار كردند

راھي پراز تپھ و ماھور و . قرار شد كھ داوو در پانزدھم بھ دنبالش حركت كند و مارشال نھ در شانزدھم
ھا بھ پشت  راي زمستان روسیھ بھ طور مناسب نعل نشده بودند برروي تپھاسبھا كھ ب. پوشیده از یخ بود

پس از چندین بار از اینگونھ لغزشھا، صدھا رأس از آنھا در برابر ھر كوششي كھ جھت بلند . لغزیدند مي
كردنشان بھ عمل آمد مقاومت نشان دادند و مرگ را بھ عنوان یكي از الطاف زندگي پذیرفتند؛ بسیاري از 

مجبور بودیم كھ «: كار گفتھ است یكي از سربازان كھنھ. ازان نیز ھمان راه خروج را در پیش گرفتندسرب
ھاي پوشیده از یخ، كسي  ضمن پایین آمدن از آن تپھ» .پا برروي اجساد مردگان یا افراد محتضر بگذاریم

ھا پایین آمدند،  تھ از تپھجرئت سواري یا حتي راه رفتن را نداشت؛ ھمة آنھا، حتي امپراطور، بھ حال نشس
و این روشي بود كھ چندتن از آنان دوازده سال قبل، ضمن عبور از آلپ بھ طرف مارنگو، اتخاذ كرده 

ظاھرًا در ھمین نقطھ بود . آمد این ایام در عمر امپراطور و سربازان ھر روزش سالي بھ حساب مي. بودند
ي محتوي زھر بھ او بدھد تا، در صورت اسارت یا دلیل ا كھ ناپلئون دكتر ایوان را بر آن داشت كھ شیشھ

  .دیگر، شاید بخواھد بھ زندگي خود خاتمھ دھد

از آنجا كھ كوتوزوف با قوایي عظیم . نوامبر بھ كراسنویھ رسیدند، ولي نتوانستند استراحت كنند ١۵در 
ژن رھبري آنھا را بھ عھده او. شد، ناپلئون بھ سربازان خود دستور داد كھ بھ سوي اورشا بروند نزدیك مي

. امپراطور و داوو از پشت سر او بھ راه افتادند. نظم و ترتیب بھ جنگ پرداخت ھاي بي گرفت و با دستھ
پس از سھ روز حركت برروي یخ، بھ اورشا رسیدند، ودر آنجا بیصبرانھ منتظر مارشال نھ ماندند كھ قرار 

  . بود یك سوم نیروي فرانسھ را با خود بیاورد

آمد؛ در بورودینو چنان ابراز لیاقت و شجاعتي  در این زمان، مارشال نھ ستارة درخشان ارتش بھ شمار مي
وي بھ عنوان فرماندة پسقراوالن، ھفت ھزار سرباز . كرده بود كھ از آن پس چنین عنواني را داشتھ بود

الت مھاجمان كوتوزوف خود را طي چندین درگیري رھبري كرده بود تا ضمن عقبنشیني، ارتش را از حم
نوامبر وي بھ اتفاق لشكر خود وارد سمولنسك شد، ولي چون دید مختصري آذوقھ از  ١۵در . مصون دارد

  طرف سربازان تحت فرمان ناپلئون و داوو كھ حركت كرده بودند بیش نمانده است 

او، نیافتند، ولي با  در آنجا ناپلئون را، برخالف وعدة. كھ زنده بمانند، و بھ سوي كراسنویھ بشتابند
مارشال نھ، شب ھنگام . اش برآنھا بستھ بود كوتوزوف روبرو شدند، كھ راه را با شلیكھاي مھلك توپخانھ

اي منجمد تا دنیپر رھبري كرد و با از دست دادن  سربازان خود را در طول رودخانھ) نوامبر ١٩ - ١٨(
ن قزاقھا و از طریق باتالقھاي منجمد باز كرد و تعدادي سوار و پیاده از آن گذشت و راه خود را از میا

ناپلئون . در آنجا ناپلئون از آن قھرمانان گرسنھ با ستایش و غذا استقبال كرد. نوامبر بھ اورشا رسید ٢٠در
چھار میلیون فرانك طال در «: مارشال نھ را در آغوش گرفت و او را دلیرترین دلیران نامید، و بعدھا گفت

  » .دارم؛ حاضر بودم ھمة آنھا را بدھم و مارشال نھ را دوباره زنده ببینم سردابھاي تویلري

 -  رودخانة برزینا   - گرفتن از نیروھاي كندرو كوتوزوف، بھ سمت مانع بعدي  فرانسویان، بھ منظور پیشي
ژنرال  ، دریافتند كھ)نوامبر ٢۵(ھنگامي كھ، پس از چھار روز راھپیمایي بھ آنجا رسیدند . بھ راه افتادند
نفر و  ٣۴‘٠٠٠نفر از جنوب حركت كرده است؛ وقواي دیگري از روسھا بھ تعداد  ٢۴‘٠٠٠چیچاگوف با 

شتابد تا فرانسویان را میان دوآتش گرفتار كند؛ و آن  بھ رھبري مارشال لودویگ ویتگنشتاین از شمال مي
ت دادن آنھا از نابودي ھم درست درزماني كھ دستخوش چنان ھرج ومرجي بودند كھ رھبرانشان از نجا

  . كردند اظھار یأس مي

یك تیپ از . تمامي اخبار بد نبود، ناپلئون بزودي آگاه شد كھ دو نیروي موافق بھ كمك او آمده است
با  -اگرچھ تعدادشان یك سوم قواي دشمن بود - یان ھنریك دومبروفسكي لھستانیھا تحت فرمان ژنرال
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تن از  ٨‘٠٠٠نوامبر،  ٢٣روسھا را بھ تأخیر انداختھ بود؛ و در  چیچاگوف بھ مبارزه پرداختھ و پیشرفت
سربازان فرانسوي بھ رھبري مارشال اودینو، چیچاگوف را غافلگیر كرده ویكي از گردانھاي او را اسیر و 

باقي را مجبور بھ فرار كرده تا از روي پلي در بوریسوف واقع در سمت راست یا ساحل غربي برزینا 
  .آن پل را كھ تنھا پل آن رودخانھ در آن محل بود خراب كرده بودند  وسھا، قباللكن ر. بگذرند

 ٢۴‘٠٠٠سرباز و  ٢۵‘٠٠٠اكنون شامل  -خبر این عملیات در زماني بھ ناپلئون رسید كھ قواي فرسودة او
آمدن  شدند و امیدوار بودند كھ رودخانة مزبور جلو پیش بھ آن رودخانھ نزدیك مي -نفر خارج از صف

وي نیز در نتیجة فرار و بیماري و مرگ، تعدادي از سربازان خود را از دست . بیشتر كوتوزوف را بگیرد
نفر باقي مانده بود، و  ٢٧‘٠٠٠نفري كھ با او از كالوگا حركت كرده بودند تنھا  ٩٧‘٠٠٠داده بود، و از 

اي عبور از رودخانھ، اگر بر. اكنون در شصت وپنج كیلومتري پشت سر پسقراوالن ناپلئون قرار داشتند
  .قابل عبور بود، ھنوز وقت باقي بود

ناپلئون كھ دوباره امیدوار شده بود گروھي را بھ رھبري مارشال ویكتور مأمور رفتن بھ شمال و متوقف 
اي دیگر را، تحت فرمان مارشال نھ، جھت پیوستن بھ اودینو اعزام داشت تا  ساختن ویتگنشتاین كرد؛ عده

  د چیچاگوف از عبور مجد

ھنگام عبور از نیمن، ناپلئون مھندساني را كھ پلھایي در ماه ژوئن ساختھ بودند در ستاد خود نگاه داشتھ 
اي را در كنار برزینا بیابند كھ برروي آن بتوانند دو پل  بود؛ و در این ھنگام از آنھا خواست كھ نقطھ

پانزده كیلومتري شمال بوریسوف یافتند، و بھ  اي را در ستودنكي در آنان نیز چنین نقطھ. نظامي بسازند
شناور بھ  ھاي یخ از آنجا كھ توده. اتفاق دستیاران خود طي دوروز در آبھاي منجمد كننده بھ كار پرداختند

خورد، چند تن از آنان در آب غرق شدند، ولي در ساعت یك بعد از ظھر روز بیست وششم یك پل  آنھا مي
تا ساعت چھار، توپخانھ و سایر بارھاي سنگین از روي . از روي آن گذشتند را آماده كردند و سربازان

ناپلئون و سردارانش منتظر ماندند تا بیشتر سربازان بھ ساحل غربي رودخانھ . پلي دیگر عبور كردند
رسیدند؛ سپس خود عبور كردند، و قوایي را تحت فرمان ویكتور باقي گذاشتند تا بھ محافظت ھشت ھزار 

پیش از موفقیت آن عملیات نھایي، روسھا . بایستي از پل بگذرند بپردازند  افراد خارج از صف كھ ميتن از 
. اي در طول دو طرف رودخانھ زدند، ولي ویكتور و اودینو و نھ حملة آنان را دفع كردند دست بھ حملھ

را تاحد امكان سازمان كوشیدند زنده بمانند، ناپلئون عبور و مقاومت  ضمن آشفتگي ھزاران سرباز كھ مي
دوبار پلي شكست و صدھا نفر غرق شدند، و در این ضمن توپخانة ویتگنشتاین باران گلولھ برسر . بخشید

نوامبر، ناپلئون براي بھ  ٢٩در . كردند بارید كھ براي عبور از پل ھمھمھ مي اي مي ھزاران نفر باقیمانده
دار  شد بھ سربازان كلنگ  ن و كوتوزوف كھ وارد آنجا ميتأخیر انداختن تعقیب افرادش بھ وسیلة ویتگنشتای

خود دستور داد كھ ھردو پل را خراب كنند، و صدھا تن از افراد خارج از صف را كھ ھنوز تقاضا 
رویھمرفتھ، فرار از طریق برزینا . كردند فرصتي جھت عبور از پل بھ آنھا داده شود برجاي نھاد مي

ھ طي ھوسبازي پرھزینھ و محاسبة غلط شش ماھة یكي از بزرگترین اي بود ك  ترین واقعھ شجاعانھ
  .گرفت  سرداران تاریخ انجام مي

درجة حرارت . ھنگامي كھ افراد باقیمانده حركت خود را بھ سوي غرب از سرگرفتند، تراژدي ادامھ یافت
ت از روي باتالقھاي دوباره تا حد انجماد پایین رفت، ولي تغییر دما امتیازي ھم داشت، و آن اینكھ حرك

پس از آنكھ بیم از قزاقھا و كشاورزان مخالف كاھش . منجمد را میسر ساخت و فاصلة تاویلنا را كوتاه كرد
  .یافت، تعداد فراریان روبھ فزوني نھاد و انضباط از میان رفت

را پذیرفت  ناپلئون كھ در این ھنگام متوجھ شد كھ وجودش براي بقیھ زیاد سودي ندارد، الجرم نظر مورا
در توقفگاه عمدة بعدي، یعني در مالودچنو، . كھ بھ پاریس بازگردد تا مبادا فرانسھ دوباره دچار انقالب شود

این فرد غاصب سركوب شده بود، ولي سھولتي كھ با . جزئیات بیشتري دربارة قضیة مالھ دریافت داشت
ر بود كھ باعث از دست رفتن حس آن، مقامات رسمي را فریفتھ بود حاكي از وجود دولتي سست عنص

  ایمان و وفاداري نسبت بھ ناپلئون، كھ تا 
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طلبان و فوشھ و  ژاكوبنھا و سلطنت. آن اندازه غایب و ظاھرًا شكست خورده و شاید مرده بود، شده بود
  .چیني بھ منظور خلع كردن او بودند تالران مشغول توطئھ

دسامبر از سمورگونیھ اعالمیة شمارة  ۵حق خود و مطمئن ساختن مردم فرانسھ، در  ناپلئون براي دفاع از
در این اعالمیھ آمده بود كھ . ھاي پیشین از حیث بیان حقایق فرق داشت را صادر كرد كھ با اعالمیھ ٢٩

فرانسویان در ھر نبرد پیروز شده، ھر شھري را طي حركت خود بھ تصرف در آورده و بر مسكو 
آن اقدام عظیم را خراب كرده و فرانسویان متمدن را كھ بھ آب  اند؛ ولي زمستان سخت روسیھ  شده مستولي

شدن  وي در اعالمیة مذكور تلف. اند گرفتار عذاب و مرگ ساختھ است و ھواي سرزمین متمدن خو گرفتھ
وزوف شرح پنجاه ھزار نفر را تصدیق كرده ولي مغرورانھ سرگذشت فرار مارشال نھ را از دست كوت

انگیز آن را نادیده  داده و عبور از برزینا را از لحاظ جنبة قھرماني آن عرضھ داشتھ بود ولي سیماي غم
اعلیحضرت ھرگز حالش بھ «: در پایان آن پیام، گویي براي اخطار بھ دشمنانش، چنین آمده بود. گرفتھ بود

  .»این خوبي نبوده است

تسلط خودم را بر اروپا فقط از «: دار شده بود؛ و بھ كولنكور گفت با وجود این، غرور او سخت جریحھ
زمام امور ارتش متحرك خود را بھ . مورا، اوژن، داوو با او ھمعقیده بودند. »توانم حفظ كنم تویلري مي

دسامبر،  ۵در اواخر شب . دو بھ او گفت كھ در ویلنا منتظر آذوقھ و قواي امدادي باش  شاه مورا سپرد،
  . سمورگونیھ را ترك گفت و بھ سوي پاریس بھ حركت درآمد

كاروان كھ تعداد افرادش بھ سي وپنج ھزار نفر تقلیل یافتھ بود روز بعد عازم ویلنا در ھفتادوچھار 
ز در این ھنگام حرارت ھوا بھ سي وپنج درجھ زیر صفر رسید، و بھ قول یكي ا. كیلومتري آن محل شد

دسامبر بھ ویلنا  ٨زده چون در  سربازان قحطي. كرد افراد باقیمانده، باد گوشت و استخوان را قطع مي
ھاي موجود افتادند، و در آن آشفتگي مقدار زیادي غذا تلف  رسیدند، با ھرج و مرجي بدوي بھ جان آذوقھ

سي ھزار نفر بار دیگر از رود دسامبر، در كوونو، بھ تعداد  ١٣سپس راه خود را از سر گرفتند و در . شد
و این ھمان رودي بود كھ در ماه ژوئن چھارصد ھزار نفر از آن عبور كرده بھ تیلزیت  -نیمن گذشتند
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ژانویة  ١۶(مورا كھ نگران تخت وتاج خود بود، در پوزنان، فرماندھي را بھ اوژن سپرد . رسیده بودند
اوژن، كھ در این زمان سي سالھ و جوان و . و از طریق كوھھاي آلپ بھ سوي ناپل شتافت) ١٨١٣

تجربھ بود، فرماندھي بقیھ را بھ عھده گرفت، و روزھاي متوالي آن را صبورانھ بھ سواحل رود الب  بي
  .رھبري كرد، ودر آنجا منتظر فرمان پدرخواندة خود شد

اي نصب  سورتمھھر یك از آنھا روي . ناپلئون با اولین درشكھ از سھ درشكھ از سمورگونیھ حركت كرد
در یكي از آنھا دوستان و دستیاران ناپلئون بودند، و در دیگري . شد شده بود و بھ وسیلة دو اسب كشیده مي

  اي نگھبان  عده

تیر بھ  ناپلئون دو ھفت. رفت كرد و ژنرال ونسوویچ، كھ مترجم او بھ شمار مي بود كھ اسبھا را عوض مي
و چون از اسارت یا كشتھ شدن بیم » .مرا بكش تا اسیر نشوم  در صورت خطر واقعي،«: او داد و گفت

ضمن عبور از «آورد كھ  كولنكور بھ یاد مي  .، با پوشیدن جامة كولنكور قیافة خود را عوض كرد داشت
  » .لھستان، ھمیشھ من آن مسافر برجستھ بودم و امپراطور فقط منشي من بود

طوالنیترین توقف در ورشو بود كھ در آنجا . یافتحركت بھ سوي پاریس بھ طور شبانھ روزي ادامھ 
از «: المثل شده است، و آن اینكھ اي گفت كھ اكنون ضرب دوپرات، نمایندة فرانسھ، نكتھ ناپلئون بھ آبھ

مایل بود بار دیگر بھ دیدن كنتس والوسكا برود، ولي كولنكور او » .بلندپایگي تا مسخرگي قدمي بیش نیست
كولنكور . ساخت، و شاید ھم بھ یادش آورد كھ پدرزنش نیز امپراطور استرا از این كار منصرف 

ھمیشھ از امپراطریس ماري لویز تعریف «نویسد كھ ضمن حركت از ورشو تا درسدن، ناپلئون  مي
  .»بخش بود گفت كھ شنیدن آن لذت كرد، و از زندگي خانوادگي خود با چنان احساس و سادگي سخن مي مي

در درسدن سورتمة خود و ھمراھان لھستاني را رھا كردند و سوار كالسكة سفیركبیر  ناپلئون و كولنكور
ناپلئون . دسامبر بھ پاریس رسیدند ١٨پس از سیزده روز مسافرت تقریبًا بدون وقفھ، در . فرانسھ شدند

. مستقیمًا بھ تویلري رفت، و خود را بھ نگھبانان قصر معرفي كرد، و پیامي براي ھمسر خود فرستاد
قاصدي نیز » .بھ اتاق خواب امپراطریس شتافت و او را محكم در آغوش فشرد«درست پیش از نیمشب، 

فصل سي و نزد ژوزفین فرستاد و بھ او اطمینان داد كھ پسرش خوب است؛ و خود با دیدن 
  ششم

  

  بھ سوي الب

١٨١- ١٨١٣۴  

I  -  بھ سوي برلین  

ھر چھ ناپلئون بیشتر از روي برفھاي اروپا و از میان شھرھاي آن جھت تحكیم تخت متزلزل خود شتابان 
رسید كھ سراسر اروپا براي بازگشت بھ تقسیمات قرن ھجدھم خود تالش  گذشت، چنین بھ نظر مي مي
د بھ صورت شكافي اي كھ قدرتي بیگانھ در سرزمیني داده بو پایھ ھر مرز دیرینھ در تشكیالت بي. كند مي

گریستند كھ براي خدمت بھ ناپلئون در روسیھ، احضار شده  اھالي میالن، كھ در مرگ فرزنداني مي. در آمد
آماده  - السلطنة غایب پادشاھي غایب نایب -و ھرگز باز نگشتھ بودند، خود را براي خلع اوژن مھربان
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برد،  فونتنبلو در اسارت پرادباري بھ سر مي اھالي رم، كھ بھ پاپي عالقھ داشتند كھ ھنوز در. كردند مي
اي بودند كھ  شاھزادگان و اھالي ناپل منتظر لحظھ. خواستند بازگشت او را بھ مركز اقامتش از خدا مي

طلب در نتیجة خودخواھي بلغزد و در مقابل شاه بوربوني كھ از طرف پاپ تدھین شده و قانوني  موراي جاه
ر اثر جنگ تجزیھ شده و در نتیجة صلحي دشوار سرافكنده شده بود، اتریش، كھ ب. باشد، سقوط كند

كشید كھ مترنیخ او را با نیرنگي سیاستمدارانھ از اتحادي اجباري با دشمني سنتي  بیصبرانھ انتظار مي
كردند كھ بھ بھاي تسلیم  دولتھاي متحدة كنفدراسیون راین آرزوي پیشرفت و رفاھي را مي. رھایي بخشد

پروس، كھ نیمي از اراضي و منابع خود را بھ توسط . لتي بیگانھ و نبوغي سركش تمام نشودآنھا بھ دو
دشمني از دست داده بود كھ اكنون متحد ناخوشایند او شده بود، اضمحالل غارتگر خود را براثر مصیبتي 

فیشتھ را بھ  كشید؛ اكنون دعوت سرانجام، فرصتي فرارسید كھ از مدتھا پیش انتظارش را مي: دید عظیم مي
داد كھ آن قواي فرانسوي را كھ از آن كشور  آورد، و بھ تقاضاي شتاین تبعیدي گوش فرا مي یاد مي

  كردند و آن غرامتگیران فرانسوي را كھ خونش را  پاسداري مي

رسید كھ روسیھ نھ تنھا آن  انگیز بھ گوش مي در وراي این خواستھاي عصیانگرانة مشابھ، این اخبار شگفت
ناپذیر را شكست داده، و نھ تنھا ارتش فرانسھ را از خاك خود بیرون رانده، بلكھ   كرسي ظاھرًا شكست مرد

خواھد كھ در  از مرز گذشتھ و وارد مھیندوكنشین ورشو شده است، و از كشورھاي مركزي اروپا مي
مل وحشت در اروپا جنگي مقدس بھ او بپیوندند و غاصبي را از كار براندازند كھ فرانسھ را بھ صورت عا

  .در آورده است

آلكساندر سن پطرزبورگ را  -روزي كھ ناپلئون شكست خورده بھ پاریس رسید - ١٨١٢دسامبر  ١٨در 
. دسامبر بھ ویلنا رسید؛ و بھ اتفاق كوتوزوف و لشكر او در جشن پیروزي شركت جست ٢٣ترك گفت؛ در 

اند افتاده و بھ آنھا آسیب رسانده بود؛ از ارتش  كرده آن لشكر نیز طي راه بھ دنبال فرانسویاني كھ حركت مي
الكساندر علنًا . فرانسھ صدھزار نفر مرده و پنجاه ھزار زخمي و پنجاه ھزار نفر فرار كرده یا گم شده بودند

روزي بھ سر . از سردار خود ستایش كرد؛ ولي، بھ طور خصوصي رھبري او را مورد تردید قرار داد
آنچھ او علیھ دشمن انجام داد كاري بود كھ «، )ر حرف سررابرت را باور كنیماگ(رابرت ویلسن گفت 

رغم خودش،  وي، علي. توانست نكند، و بر اثر نیروي حوادث و مقتضیات، بھ آن طرف سوق داده شد نمي
خواھم آن را در معرض خطر چنین  من ارتش را دیگر رھا نخواھم ساخت، زیرا نمي… . پیروز شد

با وجود این، بھ آن جنگاور خستھ عالیترین نشان نظامي روسیھ را، كھ عبارت بود » .دھم فرماندھي قرار
  .اعطا كرد  از صلیب بزرگ فرقة سن ژرژ،

ھاي خود متقاعد شده بود كھ بھ طریقي از خداوند الھام گرفتھ  بیني از آنجا كھ آلكساندر براثر تحقق پیش
پیش برود، شك و تردیدھاي سردار خود را رد كرد و فرماندھي  با اتكاء بھ نیروي او، بھ  تواند، است و مي

. عالي لشكرھاي متحدش را خود بھ عھده گرفت و بھ آنھا دستور داد كھ بھ سوي مرز غربي حركت كنند
بھ راه خود از طریق ساحل نیمن   سپس، با اجتناب از رفتن بھ كوونو، كھ مقابل لھستان مخالف قرار داشت،

در اینجا ژنرال یوھان یورك فون وارتنبورگ، فرماندة قوایي از پروسیھا، بھ . ادامھ دادبھ طرف تاوراگھ 
كھ   شتاین،). ١٨١٢دسامبر  ٣٠(روسھا اجازه داد كھ از آن روخانھ بگذرند و وارد پروس شرقي شوند 

  اھند كرد،بھ امید آنكھ مردم پروس از او استقبال خو  پطرزبورگ حركت كرده بود، ھمراه آلكساندر از سن
تزار ھمة پروسیھایي را كھ علیھ او مبارزه كرده بودند مورد . از او خواست كھ بھ پیشروي خود ادامھ دھد

فردریك ویلھلم سوم، كھ . و از پادشاه و مردم پروس خواست كھ بھ جنگ صلیبي او بپیوندند  عفو قرار داد،
صویب اقدام یورك نشد، و از برلین بھ میان عقاب فرانسھ و خرس روسي گرفتار شده بود، حاضر بھ ت

آلكساندر از طریق پروس شرقي بھ پیش رفت، و از طرف مردم بھ خوشي و . سوي برسالو عقبنشیني كرد
  . مورد استقبال واقع شد» !زنده باد قزاقھا! زنده باد آلكساندر«با فریادھاي 

  پیامي براي رھبران  امپراطور پس از آنكھ بھ مرز میان پروس شرقي و لھستان نزدیك شد،
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لھستاني فرستاد و بھ آنھا قول عفو و قانون اساسي و حكومتي داد كھ در آن تزار روسیھ عنوان پادشاه 
شوارتسنبرگ فرماندة سربازان اتریشي در ورشو، ظاھرًا در نتیجة  شاھزاده كارل فیلیپ فون. داشتھ باشد

اولیاي لھستاني بھ استقبال . گالیسي عقبنشیني كردتفاھمي پنھاني میان روسیھ و اتریش، با آنھا بھ طرف 
مھیندوكنشین ورشو بھ این مرگ . وي بالمنازع وارد پایتخت شد ١٨١٣فوریة  ٧آلكساندر آمدند، و در 

پروس انتظار داشتھ بود كھ آن قسمت از لھستان را . نابھنگام گرفتار آمد، و تمامي لھستان تابع روسیھ شد
آلكساندر بھ عجلھ فردریك ویلھلم سوم را مطمئن ساخت كھ معادل . بود بازیابد از دست داده ١٧٩۵كھ در 

در این ضمن، بار دیگر از پادشاه و مردم پروس . آنچھ را از دستش رفتھ است بزودي باز خواھد یافت
  .خواست كھ بھ او علیھ ناپلئون بپیوندند

تي مغرور بودند و فردریك را ھنوز بھ یاد آنان مل. پروسھا از مدتھا پیش انتظار چنین دعوتي را داشتند
طبقات . آمیز اسپانیا تشدید شده بود روحیة ناسیونالیسم بر اثر توسعة سریع فرانسھ و شورش موفقیت. داشتند

متوسط علیھ محاصرة بري و مالیات سنگیني كھ براي پرداخت غرامت بھ فرانسھ وضع شده بود سخت 
مند، و در مورد اصول عقاید مذھبي خود  كلیساھاي خود عالقھمسیحیان پروس بھ . كردند اعتراض مي

متعصب بودند، ولي كلیة فرق دین مسیح بھ ناپلئون بھ عنوان خدانشناسي پنھاني بدگمان بودند، و در محكوم 
از ھمة آلمانیھا » جامعة فضیلت«توگنبوند یا . كردن رفتار او با پاپ، با یكدیگر توافق عقیده داشتند

پادشاه پروس، بھ بھانة دفاع پروس علیھ تجاوز . ھ براي میھن مشترك خود بھ یكدیگر بپیوندندخواست ك مي
روسھا . آلكساندر، بھ وزیران خود اجازه داده بود كھ ارتش پروس را از نو تشكیل و آن را توسعھ دھند

. برلین شدند مارس، بدون برخورد با مقاومتي، وارد ١١مارینبورگ را در ژانویھ گرفتھ بودند، و در 
اي تحت عنوان  مارس از برسالو اعالمیھ ١٧پادشاه صلحدوست كھ مجبور بھ اخذ تصمیم شده بود در 

در اعالمیة مزبور . صادر كرده بود كھ دعوتي مھیج بود براي قیام مسلحانھ علیھ ناپلئون» خطاب بھ ملتم«
  :چنین آمده بود

. شما واقفید كھ طي ھفت سال گذشتھ چھ كشیدید! انياھالي براندنبورگ، پروس، سیلزي، پومران، لیتو… 
انگیزي در انتظارتان خواھد  دانید چھ سرنوشت غم اي شرافتمندانھ نرسانیم، مي اگر این جنگ را بھ نتیجھ

نعمتھایي را كھ نیاكانتان بھ ! بھ انتخاب برگزینندة بزرگ فردریك كبیر -بھ روزگار گذشتھ بیندیشید. بود
آزادي وجدان،  -رھبران خود جنگیدند و بھاي آن را با خون خود پرداختند بھ یاد آورید خاطر آنھا بھ امر

بھ سرمشق بزرگ متفقین نیرومند خود، روسھا، بنگرید؛ بھ . افتخارملي، استقالل، تجارت، صنعت، دانش
  … . سویسیھاي قھرمان و اھالي ھلند را ببینید. اسپانیاییھا، پرتغالیھا نگاه كنید

شق دیگري . ، نبرد نھایي و قاطع است؛ استقالل ما، ترقي ما، و موجودیت ما بھ آن وابستھ استاین نبرد
  … . یا صلحي شرافتمندانھ یا مرگي قھرمانانھ: نیست

خداوند و تصمیم راسخمان پیروزي را نصیب ما خواھند . توانیم منتظر نتیجھ باشیم با اطمینان خاطر مي
  .آمیز را براي ما بھ ارمغان خواھند آورد مطمئن و روزگاري سعادت و، با آن، صلحي شكوھمند و. كرد

جنگي مقدس را  -مخصوصًا روحانیان پروتستان -روحانیون. ھمة طبقات دعوت پادشاه را اجابت كردند
شاگردان خود را مرخص كردند و گفتند  -از جملھ فیشتھ و شالیرماخر -استادان. علیھ آن كافر اعالم داشتند

ماند، ولي گوتھ بركت خود را بھ فوجي كھ  ھگل فوق این نبرد باقي. عمل است نھ درس خواندنكھ ھنگام 
احساسات پادشاه و  - شكندورف، اوالنت، روكرت –شاعران . ضمن عبور، بھ او سالم داد ارزاني داشت

؛ و بعضي مردم را بھ شعر درآوردند، یا قلمھاي خود را بھ كنار نھادند و تفنگ و شمشیر بھ دست گرفتند
ارنست موریتس آرنت كھ از تبعید در روسیھ باز . از آنھا، مانند تئودور كورنر، ضمن مبارزه كشتھ شدند

. در برانگیختن و ایجاد روحیة آلماني سھیم بود» میھن آلماني چیست؟«گشت با سرود خود تحت عنوان  مي
  . در آن جنگ آزادیخواھانھ آلمان جدیدي تولد یافتھ بود
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از . تواند بر داوطلبان متكي باشد افتد، نمي این، ھیچ كشوري، ھنگامي كھ موجودیتش بھ خطر ميبا وجود 
این رو فردریك ویلھلم سوم در روز استمداد از ملت خود دستور نظام وظیفة اجباري را در مورد افراد از 

 ١٨١٣ھنگامي كھ بھار . ھفدھسالھ تا چھلسالھ را صادر كرد و جانشیني براي ھیچ یك از آنھا را نپذیرفت
از چندین لشكري كھ . در رسید، پروس شصت ھزار فرد تمرین دیده و آماده براي خدمت در اختیار داشت

با این صدوده ھزار نفر آلكساندر و . از روسیھ آمده بود، حدود پنجاه ھزار نفر براي نبرد آماده بودند
  . پلئون و سازمان اروپا را تعیین كندبایستي سرنوشت نا فردریك ویلھلم وارد جنگي شدند كھ مي

كردند كھ این افراد كافي نیستند، و بنابراین درصدد یافتن متفقیني برآمدند كھ از لحاظ سرباز و  آنھا درك مي
اتریش بھ طور موقت مصلحت درآن دانست كھ نسبت بھ اتحاد خود با فرانسھ وفادار . پول بھ آنھا كمك كنند

اگر بھ اتحادیة جدید بپیوندد، نخستین كشوري خواھد بود كھ مورد حملھ قرار  ترسید كھ بماند، زیرا مي
شاھزاده . خواھد گرفت؛ و فرانسیس دوم بھ خاطر داشت كھ دخترش برتخت سلطنت فرانسھ نشستھ است

برنادوت قول سي ھزار سرباز بھ آلكساندر داده بود، ولي بیشتر آنھا را در راه تصرف نروژ بھ كار 
پروس بندرھاي . لیره صرف نبرد جدید كند ٠٠٠،٠٠٠،٢در پایان آوریل، انگلیس قول داد كھ . دگماشتھ بو

خود را بر روي كاالھاي بریتانیایي گشود، و پس از چندي این كاالھا بھ مقدار زیاد وارد انبارھاي كنار 
  .رود الب شد

بود كھ بھ كشور خود آوریل در سیلزي درگذشت، باز بھ روسھا توصیھ كرده  ٨كوتوزوف، كھ در 
آلكساندر، باركالي دتولي را دعوت كرد كھ بھ جاي كوتوزوف فرماندھي مستقیم ارتش . مراجعت كنند

در این ھنگام درصدد برآمد كھ در . روسیھ را بھ عھده بگیرد، ولي فرماندھي عالي را براي خود حفظ كرد
بھ سرزمین : جام دھد بھ اتمام برساندطرف غرب آنچھ را كھ ناپلئون امید داشتھ بود در طرف شرق ان

  دشمن حملھ كند؛ لشكرھاي او را شكست دھد؛ پایتخت او را بھ تصرف درآورد؛ او را 

II -  بھ سوي پراگ  

تقریبًا . جنگید اي كھ دیگر مسحور پیروزیھاي او نبود براي بقاي خود مي در این ضمن، ناپلئون در فرانسھ
طبقات متوسط ناپلئون را . بایستي در این زمان پسري یا برادري تقدیم كند مياي در آن كشور  ھر خانواده

تر از بوربونھا بود، و با  طلب بھ عنوان حامي خود تلقي كرده بودند، ولي در این ھنگام وي خود سلطنت
كشیشان بھ او بدگمان بودند، و . كرد چیدند خوش وبش مي طلباني كھ جھت خلع او توطئھ مي سلطنت

از آنجا كھ داراي شكمي فربھ و . خود او از جنگ خستھ شده بود. خواستند ران صلح را از خدا ميسردا
گیري ھم كند شده بود،  گرفتار بیماریھاي مختلف شده و از سن خود وقوف یافتھ و از لحاظ فكر و تصمیم

مرد فرسوده این . توانست از اكسیر پیروزي، شور جنگ یا میل بھ حكومت را بیرون آورد دیگر نمي
توانست در میان ملتي فرسوده، آن منابع انساني را بیابد كھ براثر حملة روزافزون دشمنان  چگونھ مي

  ضرورت پیدا كرده بود؟

كرد چھ  آن تزار بیوفا، آن رقاص خوبرو كھ نقش ژنرال را بازي مي. غرور، آخرین قدرت را بھ او داد
گ فردریك را بھ گروھي قزاق وابستھ كرده بود چھ النفس ترسو كھ ارتش بزر خواھد كرد؟ آن ضعیف

كاري انجام خواھد داد؟ آن مارشال فرانسوي كھ تغییر مسلك داده و حاضر بود با ارتش سوئد بھ كشور 
بومي خود بتازد چھ ارزشي داشت؟ اینھا ھرگز از عھدة شجاعت پرنشاط و مھارت سریع سربازان 

رزه طلبیده شده بود تا از آن مرزھاي طبیعي كھ بسختي بھ دست فرانسوي، و نیروي پرشور ملتي كھ بھ مبا
، در ١٨١٢ناپلئون در دسامبر . آمده و حافظ زیباترین تمدن اروپا بوده است دفاع كند، برنخواھند آمد

مجسمة بسیار  -از این زمان بھ بعد، اروپا فقط یك دشمن دارد«: استمدادي نومیدانھ از غرور نژادي، گفت
  » .بزرگ روسیھ
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. از این رو مالیات وضع كرد؛ براي گرفتن وام بھ مذاكره پرداخت؛ و از ذخیرة زیرزمیني خود برداشت
براي  ١٨١۴، و آماده ساختن طبقة مشمولین سال ١٨١٣دستوراتي براي زیر پرچم فرستادن مشمولین سال 

حاضر كنند، حال تمرین صادر كرد؛ نیز مقرر داشت تا جنگجویان غیرنظامي را براي خدمت در خارج 
آنكھ قبال مقرر بود كھ از آنھا فقط براي خدمت در داخل استفاده شود؛ ھیئتھایي براي مقاطعھ دادن مھمات 

ھمچنین ترتیبي داد تا ھنر و انضباط مشق و حركت . و لباس وسالح و اسب و غذاي ارتش تشكیل داد
ختن افواج تعلیم یافتھ در اردوگاھھاي ونبرد بھ سربازان تازه كار تعلیم داده شود؛ و براي مستقر سا

تا . مخصوص مستقر شوند؛ و ھمواره گوش بھ فرمان باشند تا در زمان و مكان معین بھ یكدیگر بپیوندند
ماري لویز را در غیاب خود در . نفر ٢٢۵‘٠٠٠، ارتشي تشكیل داده بود مركب از ١٨١٣اواسط آوریل 

آوریل  ١۵كارآزموده و خستة خود را بھ او داد، و در  ، و منوال منشي جبھھ بھ نیابت سلطنت گماشت
  ھاي  پاریس را ترك گفت، و براي پیوستن بھ لشكریان خود در كنار رودخانھ

اوژن با بقایاي سربازاني كھ از شكست در روسیھ نجات یافتھ بودند، بھ انضمام سربازاني كھ از 
ژنرال برتران نیز از جنوب . جنوب حركت كرد قرارگاھھاي خود در آلمان فراخوانده شده بودند، بھ طرف

ناپلئون با این مردان قابل اعتمادي كھ رھبري جناحھاي چپ وراست او را بھ عھده داشتند با لشكر . آمد
مھ در لوتسن نزدیك الیپزیگ با ارتش متفقین بھ رھبري ژنرال روسي  ٢ماین خود بھ پیش رفت، و در

 ١۵٠‘٠٠٠فرانسویان در این ھنگام. ك ویلھلم نیز ناظر صحنھ بودندویتگنشتاین مواجھ شد؛ تزار و فردری
امپراطور كھ بار دیگر لذت جنگ را احساس . نفر بودند ۴۵‘٠٠٠نفر، و پروسیھا ۵٨‘٠٠٠نفر، روسھا

خطر  كرد شاید براي تشویق سربازان تازه كار خود چندین بار در صحنة عملیات، جان خود را بھ مي
در تمام دورة خدمت او شاید این تنھا روزي بود كھ در معرض «نوشتھ است كھ  مارشال مارمون. انداخت

متفقین بھ شكست خود اعتراف كردند، و از طریق » .مستقیمترین خطرھا در صحنة نبرد قرار داشت
نفر  ٨‘٠٠٠-نفر سرباز از دست داده بودند ٢٠‘٠٠٠ولي فرانسویان فاتح. مایسن و درسدن عقب نشستند

ناپلئون بر اثر تصمیم فردریك آوگوستوس اول، پادشاه ساكس، و ھمسایة پروس . نان خودبیشتر از دشم
  . نفري خود بھ قواي فرانسویان پیوست، تا حدي تسالي خاطر یافت ١٠٠٠٠حریص، كھ با ارتش 

ناپلئون چون بیم داشت كھ اتریش براي تصرف مجدد شمال ایتالیا بھ متفقین ملحق شود، اوژن را بھ منظور 
مھ عازم  ١٨سپس خود در . ازمان دادن مجدد لشكر خود و نظارت بر انقالبیون ایتالیایي بھ میالن فرستادس

درسدن شد، بھ این امید كھ بھ طرز قاطعتري بر متفقین، كھ در باوتسن در چھل وھشت كیلومتري شرق 
اي آنھا را  رت نیمدایرهآنگاه مارشال نھ را گسیل داشت تا بھ صو. درسدن بھ ھم پیوستھ بودند غلبھ كند

محصور، و از پشت سر بھ آنان حملھ كند؛ قرار شد خود او با قسمت اعظم ارتشش از جلو دست بھ حملھ 
مارشال نھ در آمدن درنگ كرد، و دیرتر از آن بھ صحنة نبرد رسید كھ مانع شود متفقین، كھ از . زند

ناپلئون تا اودر . بھ سیلزي عقبنشیني كنند سرباز از دست داده بودند، ١۵‘٠٠٠ناپلئون شكست خورده و 
روژه دو . رفت، و پادگان فرانسوي را در گلوگاو آزاد ساخت، و افراد آن را بھ لشكر خود ملحق كرد پیش

امپراطوري فرانسھ با بحران مقابل شد و از آن «: آلوده نوشت داما، كھ یكي از مھاجران بود، خشم
  » .پیروزمندانھ بیرون آمد

دیدة  توانست از كنار اودر بگذرد و پادگانھاي دیگر را آزاد سازد، و افراد تمرین زمان، ناپلئون ميدر این 
بیفزاید، ولي بھ حرف مترنیخ گوش داد كھ وساطت اتریش را در فراھم آوردن صلح   آنھا را بھ لشكر خود 

اتھایش، از او تقاضا كردند برتیھ از طرف سرداران امپراطور، و كولنكور از طرف دیپلم. كرد پیشنھاد مي
اي كھ  پایان علیھ فرانسھ اي با منابع بي  كھ آن پیشنھاد را بپذیرد، زیرا از جنگي طوالني بھ وسیلة اتحادیھ

ناپلئون نیرنگي در این كار دید، ولي . گرفتار تفرقھ شده و منابع خود را از دست داده بود بیم داشتند
  و قوایي امدادي براي . فرصت دھد كھ تعداد دیگري سرباز بگیردجنگ بھ او   امیدوار بود كھ متاركة

یافت  اي ترتیب در پالیسویتس متاركھ. ترسید كھ امتناع او اتریش را بھ اردوگاه متفقین براند  آورد؛ و مي
ناپلئون قواي خود را بھ درسدن برد؛ دستورھایي . اوت تمدید شد ١٠كھ براي دو ماه بود و بعد تا ) ژوئن۴(

اي پركردن جاھاي خالي در گردانھایش صادر كرد؛ و بھ ماینتس رفت تا مدتي در كنار ماري لویز بر
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اي را حفظ كند كھ خود او در گرو  توانست پدر خود را وادار سازد كھ اتحادیھ شاید امپراطریس مي. بماند
را توسعھ داد و براي آن در این ضمن، مترنیخ، بھ بھانة آن كھ از متفقین بیم دارد، ارتش اتریش . آن بود

  .تجھیزات و سورسات تھیھ كرد

سرباز بھ  ٢۵٠٠٠برنادوت را بھ میان خود پذیرفتند كھ با . متفقین از متاركة جنگ استفادة خوبي بردند
طرفداري از آنھا پرداخت، ھمراه او مورو ھم رسید؛ او كھ متھم بھ داشتن روابط دوستانھ با توطئھ كنندگان 

ناپلئون شده بود اجازه یافتھ بود كھ بھ امریكا مھاجرت كند، در این ھنگام بھ عنوان  سوء قصد بھ جان
وي در مورد یك . داند خدمات خود را بھ متفقین عرضھ داشت شخصي كھ اسرار لشكركشي ناپلئون را مي

كھ او  ھرگاه ناپلئون فرماندھي را در دست دارد، از جنگ احتراز كنید؛ ولي وقتي: ورزید اصل اصرار مي
 ١۵وي در   سھم لرد كثكارت بیشتر باعث خشنودي متفقین شد، چھ. در صحنھ نیست، بھ جنگ بپردازید

لیره در اختیارشان گذاشت، بھ این شرط كھ تعھد كنند بدون موافقت  ۴‘٠٠٠‘٠٠٠ژوئن كمكي مالي بالغ بر
  . انگلیس با ناپلئون صلح نكنند

فتند، و موافقت كردند كھ ھر سھ دولت نمایندگاني براي ژوئن، متفقین وساطت اتریش را پذیر ٢٧در 
ناپلئون ناربون و كولنكور را فرستاد، و امیدوار بود كھ عالقة . دادن شرایط صلح بھ پراگ بفرستند ترتیب

در ھر صورت، . آلكساندر بھ شخص اخیر، و زیر نظر شخص ناربون، تزار را بھ مصالحھ متمایل سازد
لنكور و مترنیخ بھ ناپلئون پیشنھاد شد آنھایي بود كھ با توجھ بھ شكست او در شرایطي كھ بھ وسیلة كو

از او خواستھ بودند كھ ھمة . روسیھ و لھستان و شورش پروس، ممكن بود بھ نظرش معقول جلوه كند
سرزمینھایي را كھ از پروس گرفتھ بود بھ این كشور بازگرداند؛ از ھرگونھ ادعایي درمورد مھیندوكنشین 

. شھرھاي اتحادیة ھانسایي، پومران، ھانور، ایلیریا، و كنفدراسیون راین چشم بپوشد - شو، كشورور
توانست در حالي بھ فرانسھ بازگردد كھ مرزھاي طبیعي آن ھنوز محفوظ، و تخت و سلسلة او كامًال  مي

بود كھ  انگلیس این حق را براي خود محفوظ داشتھ: بالمنازع بود این پیشنھاد عیب بزرگي داشت
  .تقاضاھاي دیگري بكند، و ھیچ صلحي بدون موافقت او امكانپذیر نبود

 ٩پاسخ این تقاضا فقط در . ناپلئون تقاضایي براي تأیید رسمي این شرایط بھ توسط متفقین، بھ پراگ فرستاد
د رسید؛ اوت بھ پایان خواھ ١٠اوت بھ دست او رسید، با این اخطار مترنیخ كھ كنگره و متاركھ در نیمشب 

ناپلئون پذیرشي مشروط فرستاد كھ وقتي بھ پراگ . و موافقت ناپلئون باید پیش از آن وقت دریافت شود
اوت، اتریش بھ  ١١در . رسید كھ مترنیخ پایان كنگره و نیز پایان حالت متاركة جنگ را اعالم داشتھ بود

  . اتحادیة مخالف فرانسھ پیوست، و جنگ از سر گرفتھ شد

III  -   سوي راین بھ  

سرباز مسلح با  ۴٩٢‘٠٠٠متفقین كھ بدین ترتیب زیاد شده و پولي بھ دست آورده بودند در این زمان حدود
اي كمكي از دانمارك و ھمچنین ورود  ناپلئون پس از رسیدن عده. عراده توپ در اختیار داشتند ١٣٨٣

متفقین . عراده توپ بود ١٢٠٠و سرباز  ۴۴٠‘٠٠٠كشید داراي  كاري كھ انتظارشان را مي سربازان تازه
، »لشكر سیلزي«بھ رھبري برنادوت، متمركز در برلین؛ دوم » لشكر شمال«یكي : سھ لشكر ترتیب دادند

تحت فرمان بلوشر آتشین مزاج و مأیوس نشدني، متمركز در اطراف برسالو؛ و بزرگترین آن دو بنام 
رویھمرفتھ در پیرامون ناپلئون در . اگبھ رھبري فون شوارتسنبرگ، متمركز در پر» لشكر بومن«

. ھر یك از آن سھ لشكر آزاد بود كھ جداگانھ بسوي پاریس بھ راه افتد. اي تشكیل داده بودند درسدن نیمدایره
تحت فرمان اودینو براي مقابلھ با برنادوت؛ » ارتش چپ«یكي بھ نام : ناپلئون علیھ آنھا لشكرھایي آراست

زیر فرمان » ارتش راست«مارشال نھ براي نظارت در كار بلوشر؛ و یك بھ رھبري » ارتش مركز«یك 
توانست گروه كثیري از سربازان خود را از  خودش براي حفظ راھھایي كھ از طریق آنھا شوارتسنبرگ مي

: ناپذیري وجود داشت در وضع فرانسویان نقایص نومید كننده ولي ظاھرًا اجتناب. بومن سرازیر كند
انست طرح عالي ایتالیایي خود را، كھ عبارت بود از متمركز كردن ھمة قوایش علیھ یكي از تو ناپلئون نمي
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گذاشت؟ دو لشكر او  دشمنان در یك زمان بھ كار برد، زیرا این كار راه پاریس را بھ روي دیگران باز مي
  .بایستي بدون انگیزة حضور و تنوع مھارت جنگي او، از عھدة كار خود برآیند مي

را آغاز كرد و از برسالو بھ سوي غرب رفت تا بھ لشكرھاي تحت  ١٨١٣اوت، بلوشر نبرد پاییز  ١٢در 
سربازان مارشال نھ غافلگیر شدند، و وحشتزده . حملھ كند) در ساكس(فرمان مارشال نھ در كاتسباك 

واي مارشال ناپلئون با گارد امپراطوري و سواره نظام مورا از گورلیتس شتابان عزیمت كرد؛ ق. گریختند
. نفر از افراد بلوشر شد ۶٠٠٠نھ را بھ ھم پیوست؛ و آنھا را بھ پیروزي رساند كھ موجب از دست رفتن 

نفر سرباز خود را بھ شتاب بھ سوي شمال حركت داد تا  ٢٠٠‘٠٠٠اما در ھمان زمان شوارتسنبرگ 
تعقیب بلوشر دست برداشت،  ناپلئون از. مركز فرماندھي فرانسویان واقع در درسدن را بھ تصرف درآورد

و دریافت كھ اتریشیھا تقریبًا   كیلومتر و ظرف چھار روز رھبري كرد، ١٩٣سرباز را طي  ١٠٠‘٠٠٠
اوت، قواي فرانسھ تحت فرمان گارد  ٢۶در . ھمة مرتفعات پیرامون پایتخت ساكس را در اختیار دارند

بھ صفوف دشمن حملھ بردند و چنان با » !راطورزنده باد امپ«زدند  قدیم و گارد جدید ضمن آنكھ فریاد مي
شجاعت و بیرحمانھ جنگیدند كھ پس از دو روز نبرد، شوارتسنبرگ دستور عقبنشیني داد، در حالي كھ 

نظام خود را با  در این نبرد، مورا سواره. تن از افرادش كشتھ یا مجروح یا اسیر شده بودند ۶‘٠٠٠
  اش   پروایي دیرینھ بي

  . بھ طرف دشمن روانھ ساختھ بودبحبوحة شلیك 

اي كھ در معرض دید و تیردشمن بود آن درگیري را ھمراه شخص محبوب جدیدش  آلكساندر از فراز تپھ
چند روز بعد، . اي بھ پاھاي مورو خورد و آنھا را درھم شكست در این ھنگام گلولھ. كرد مورو نظاره مي

اي  من، مورو، مورد اصابت گلولھ«: اش این بود وي در میان بازوان تزار جان سپرد و آخرین جملھ
  » !میرم ام، و در میان دشمنان فرانسھ مي فرانسوي قرار گرفتھ

دنبال او  - برد كھ در این موقع از درد شدیدي رنج مي - ولي ناپلئون  واندام اتریشیھاي فراري را تعقیب كرد،
سرباز خود را بھ یكي از تیپھاي شوارتسنبرگ  ٧٠٠٠و   نرفت و بھ تقویت او نپرداخت؛ واندام بھ دام افتاد،

 ۶(سرباز در نبردي در دنویتس از دست داد  ١۵‘٠٠٠مارشال نھ   چندي بعد،). اوت ٢٨(تسلیم كرد 
اثر شدن پیروزي خود در درسدن متأسف شد، و دستوري براي سنا فرستاد كھ  ناپلئون از بي). سپتامبر

. را بھ خدمت احضار كند ١٨١۵نفر از مشموالن  ١۶٠‘٠٠٠و  ١٨١۴تن از مشموالن سال  ١٢٠‘٠٠٠
كھ بر اثر   نفر روسي، ۶٠‘٠٠٠در ھمان حال، . بایست چندین ماه تمرین كنند این عده جواناني بودند كھ مي

كھ پیش از   اكتبر، ارتش باواریا، ٨نبرد در لھستان نیرومند شده بودند، بھ ارتش آلكساندر پیوستند، و در 
  .كرد، بھ دشمنان او ملحق شد ون طرفداري مياین از ناپلئ

متفقین كھ بدین ترتیب تقویت شده بودند درصدد تسخیر الیپزیگ برآمدند، و خواستند تكلیف نبردي را معین 
نفر بھ  ١۶٠‘٠٠٠در اكتبر، . كنند كھ در آن، قواي متحدشان برھرگونھ ستراتژي ناپلئون غلبھ داشت

شوارتسنبرگ، اویگن دو وورتمبرگ و سایر سرداران بھ سوي آن شھر رھبري بلوشر، بنیكسن، برنادوت، 
  رسید، از شمال، نفر مي ١١۵‘٠٠٠ناپلئون ارتشھاي خود را، كھ رویھمرفتھ تعداد افرادش بھ . پیش رفتند

آلكساندر ماكدونال، اوژورو، برتران، كلرمان،   مركز، و جنوب فراخواند و آنان را تحت فرمان مارمون،
بندرت دیده شده بود كھ آنھمھ نبوغ نظامي، . مورا، نھ، و شاھزاده یوزف پونیاتوفسكي قرار داد  ویكتور،

گفتند، این  ھمانگونھ كھ آلمانھا مي. آنھمھ ملیتھاي گونان، در یك صحنة نبرد با یكدیگر مواجھ شده باشند
  .ملتھا بود) یا كشتار(جنگ عبارت از جنگ 

اكتبر  ١٩-١۶(ود قرار گرفت، و حركات آن را طي سھ روز عمل ناپلئون در محلي در پشت سرقواي خ
ولي در این   اكتبر برصحنھ مستولي بودند، ١٨برطبق نوشتة خود او، فرانسویان تا . ھدایت كرد) ١٨١٣

ھنگام سربازان ساكس بھ طرف متفقین رفتند و تفنگھاي خود را متوجھ فرانسویاني كردند كھ از این رفتار 
ناپلئون . روز بعد، سربازان كنفدراسیون راین بھ طرف متفقین رفتند. شده عقبنشیني كردندبیسابقھ مبھوت 

pymansetareh@yahoo.com



شود، بھ آنھا  اي برآنھا وارد مي اند و تلفات عمده چون دید كھ سربازانش ظاھرًا با كمبود مھمات مواجھ شده
ا در این كار موفق شدند، بیشتر آنھ. ھاي پالیسھ والستر عقبنشیني كنند دستور داد كھ با عبور از رودخانھ

ولي یك مھندس ھیجانزده، ضمن عبور فرانسویان از روي رود الستر، پلي را منفجر كرد، در نتیجھ، عدة 
   -زیادي

 - اي خوب جنگیده بود كھ ناپلئون در صحنة نبرد بھ او لقب مارشالي داده بود پونیاتوفسكي دلیر كھ بھ اندازه
نفر بھ  ۶٠‘٠٠٠فرمان ناپلئون در الیپزیگ جنگیده بودند تنھا  نفري كھ تحت ١١۵‘٠٠٠از . غرق شدند

ھاي آلماني  فرانسوي كھ در حلقھ ١٢٠‘٠٠٠كنار رودخانة زالھ رسیدند؛ ھزاران تن از آنھا اسیر شدند، و 
آن عده از فرانسویان كھ عقبشیني كردند، پس از رسیدن بھ كنار رودخانة زالھ، . ماندند از دست رفتند  باقي
و لباس و سالح دریافت داشتند؛ سپس بھ طرف غرب و بھ سوي ماین در ھاناو رفتھ در آنجا بھ جنگ غذا 

نوامبر، پس از دو روز گریز، در  ٢در . پرداختند و قوایي مركب از اتریشیھا و باواریاییھا را شكست دادند
  .نیدندماینتس بھ رودخانة راین رسیدند و پس از عبور از آنجا خود را بھ فرانسھ رسا

IV -  تا شكست  

در این موقع ارتش او، . رسید كھ وضع ناپلئون خراب شده است و دیگر بار بھبود نخواھد یافت بھ نظر مي
سرباز شكست خورده و  ۶٠‘٠٠٠قطع نظر از افرادي كھ در آلمان غیرفعال مانده بودند، مركب از 

دادند بدون  اي ولگرد را تشكیل مي توده« فرسوده بود كھ در حدود راین بھ دور یكدیگر جمع شده بودند و
از ھر سو » .كردند گذاشتند آنجا را آلوده مي سالح و لباس، ناقل میكرب تیفوس، كھ بھ ھر محلي پاي مي

نفر آماده كرده بود، ولي در  ٣۶‘٠٠٠در ایتالیا، اوژن با زحمت فراوان . رسید خبرھاي مأیوس كننده مي
در ناپل، مورا مشغول طرح . یشي شد كھ در آن سوي رود آدیجھ بودنداتر ۶٠‘٠٠٠این ھنگام مواجھ با 

در ھلند، بر اثر شورشي داخلي و بھ . با رفتن بھ طرف متفقین، تخت و تاج خود را حفظ كند  اي بود تا، نقشھ
، وسربازان انگلیسي )١٨١٣نوامبر (كمك تیپ پروسي بھ رھبري بلوشر، تسلط فرانسویان از میان رفت 

ژروم از وستفالن . ر رودخانة سكلت را بھ عھده گرفتند، و سلسلة اورانژ دوباره برسر كار آمدنظارت ب
در ). اكتبر ٧(در اسپانیا، ولینگتن پیروزمند از بیداسوا گذشت و وارد خاك فرانسھ شد . گریختھ بود

  .دسامبر، بایون را در محاصره گرفت

از دست رفتن اسپانیا و قطع تجارت با . شود رسید كھ خود فرانسھ درھم شكستھ و تجزیھ مي بھ نظر مي
  در اكتبر، بستھ. ھا و ورشكستگي بانكھا شده بود شدن كارخانھ آلمان و ایتالیا موجب بحران اقتصادي و بستھ

 ۴٧بھ  ١٨١٣در ماه ژانویة  ٨٠بورس از . شدن بنگاه صرافي ژاباك یك سلسلھ ورشكستگي بھ دنبال آورد
ھا بھ ولگردي پرداختند، یا با فقر و فاقھ در  ھزاران تن از بیكاران در كوچھ. در ماه دسامبر سقوط كرد

مردم عادي علیھ سربازگیري بیش . پیوستند شدند، یا جھت غذا خوردن بھ ارتش مي ھاي خود پنھان مي خانھ
  علیھ مالیاتھاي سنگینتر لب بھ  از اندازه سربھ شورش برداشتند؛ طبقة متوسط

نوامبر بھ پاریس رسید، و مورد استقبال ملكة افسرده و فرزند خوشحالش قرار گرفت، و  ٩ناپلئون در 
. نفر بھ عنوان عامل الزم براي جنگ یا صلح برآمد ٣٠٠‘٠٠٠درصدد تشكیل لشكر جدیدي مركب از 

شد تعمیر كنند؛ دیوارھاي  ھاي جدید منتھي مي ھمھندساني را مأمور كرد تا راھھایي را كھ بھ سوي جبھ
شھرھا را دوباره برافرازند؛ استحكاماتي بسازند؛ و در صورت ضرورت، خود را آمادة شكستن سدھا و 

براي سواره نظام اسب تھیھ كرد؛ بھ . تخریب پلھا كنند تا از پیشرفت مھاجمان جلوگیري بھ عمل آید
بھ ھرنسبت كھ درآمد ملي، . سالح و مھمات براي پیاده نظام تھیھ كردگریھا دستور ساختن توپ داد؛  ریختھ

یافت، وي بھ ھمان نسبت از ذخایر  بھ علت فقر و مقاومت مردم در برابر پرداخت مالیات، كاھش مي
ملت با شگفتي و بیم ناظر این جریان بود و مقاوم بودن و . كرد برداشت مي] در تویلري[زیرزمیني خود 

  .ترسید ستود، ولي از یك سال دیگر جنگ مي ا ميكارداني او ر
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نوامبر یك پیشنھاد  ٩بردند در  متفقین كھ در برابر راین و با توجھ بھ فصل زمستان بھ حال تردید بھ سر مي
قرار شد كھ فرانسھ مرزھاي طبیعي خود یعني راین و : صلح غیررسمي و بدون امضا براي او فرستادند

دسامبر، ناپلئون بھ وسیلة  ٢در . آلپ و پیرنھ را حفظ كند، ولي از ھر چھ كھ در وراي آنھا بود چشم بپوشد
اما انقالب ھلند بر تسلط فرانسھ . كولنكور وزیر امور خارجھ رسمًا موافقت خود را ابراز داشت

برمصبھاي راین خاتمھ داد؛ متفقین بھ آن انقالب كمك كردند؛ و از قبول مرزھاي طبیعي براي فرانسھ 
بھ این » اعالمیة فرانكفورت«دادند تحت عنوان اي انتشار  دسامبر اعالمیھ ۵در عوض در . سرباززدند

اعلیحضرتھا مایلند كھ فرانسھ بزرگ و مقتدر و سعادتمند . متفقین با فرانسھ سرجنگ ندارند«مضمون كھ 
پذیرند كھ امپراطوري فرانسھ سرزمینھایي داشتھ باشد بیشتر از آنچھ كھ در زمان  متفقین مي… . باشد

  » .پادشاھان خود داشت

سنا و مجلس مقنن علنًا علیھ او سر بھ شورش . اكردن مردم از امپراطور ھمین اندازه كافي بودبراي جد
دسامبر، متفقین از راین  ٢١در . برداشتھ و خواھان یك قانون اساسي با تضمینھایي براي آزادي شده بودند

و حمایت خود مطمئن  دسامبر، سنا ناپلئون را از وفاداري ٢٩در . گذشتند و بھ خاك فرانسھ پاي نھادند
و . طلب بوردو گزارشي را در برابر مجلس مقنن قرائت كرد اما در ھمان روز لنھ نمایندة سلطنت. ساخت

روزگار خوش «رویھاي دستگاه امپراطوري را بھ باد انتقاد گرفت، و از  ضمن آن اشتباھات و زیاده
اھند ما را در محدودة مرزھاي سرزمین خو مي«ستایش كرد و بھ متفقین تبریك گفت كھ » سلطنت بوربونھا

اي را بگیرند كھ طي بیست سال اخیر براي ھمة ملتھاي اروپا  طلبانھ خودمان نگاه دارند، و جلو فعالیت جاه
رأي موافقت كرد كھ گزارش لنھ  ٣١رأي در برابر  ٢٢٣مجلس مقنن با » .تا این اندازه مخرب بوده است

  .ون دستور خاتمھ دادن بھ آن جلسھ را صادر كردغروب ھمان روز ناپلئ. بھ چاپ برسد

  پاسخ . ، مجلس مقنن ھیئتي را نزد او فرستاد تا بھ مناسبت سال نو بھ او تبریك بگوید١٨١۴در اول ژانویة 

مسلمًا در زماني كھ باید دشمن را از مرزھاي خود طرد كنیم، وقت آن نیست كھ از من قانون اساسي «
من بھ … . اید لت نیستید، شما فقط وكالیي ھستید كھ از طرف استانھا فرستاده شدهشما نمایندگان م. بخواھید

تخت سلطنت چیست؟ چھار قطعھ چوب مطال كھ رویش را با مخمل   از اینھا گذشتھ،. تنھایي نمایندة مردمم
ا نجات توانم فرانسھ ر بلي، تخت سلطنت عبارت از یك فرد است، و آن فرد، منم، منم كھ مي. اند پوشانده

شما . كند اگر قرار باشد حرف شما را گوش كنم، باید بھ دشمن بیش از آن بدھم كھ مطالبھ مي! بدھم، نھ شما
  » .رسید یا من از بین خواھم رفت یا ظرف سھ ماه بھ صلح مي

پس از عزیمت نمایندگان وحشتزده، ناپلئون چندتن از سناتورھاي منتخب را احضار كرد و سیاست خود و 
اي بھ پایان رساند كھ گویي  اتش را در مورد صلح توضیح داد، و مطلب خود را با اعتراف خاضعانھمذاكر

  : در برابر كرسي داوري تاریخ ایستاده است

خواستم امپراطوري  ھاي عظیمي كشیده بودم؛ مي نقشھ. ایم ترسي ندارم اعتراف كنم كھ خیلي زیاد جنگیده
مجبور . ھا متناسب با نیروي انساني كشور ما نبود شتباه كردم؛ آن نقشھا. جھان را در اختیار فرانسھ بگذارم

فھمم كھ پیشرفت جامعھ و خیر اخالقي و اجتماعي یك  شدم ھمھ را بھ زیر پرچم احضار كنم؛ و حاال مي مي
  .دولت با در آوردن تمام مردم در كسوت سپاھي سازگار نیست

صلح . ام؛ و كفارة آن را خواھم داد ھ بخت مساعد خود تكیھ كردهباید كفارة این گناه را بدھم كھ بیش از حد ب
. كند دار مي با شرایطي صلح خواھم كرد كھ اوضاع اقتضا كند، و این صلح فقط مرا جریحھ. خواھم كرد

اشتباه نكرده است؛ خون   فرانسھ ھیچ. ام؛ منم كھ باید رنج بكشم، نھ فرانسھ ام كھ خودم را فریب داده من بوده
  … .را بھ خاطر من ریختھ است؛ از دادن قرباني بھ من خودداري نكرده است خود

آقایان، بنابراین بروید و بھ استانھاي خود بگویید كھ من بزودي صلح خواھم كرد، و دیگر براي اقداماتم و 
بھ . مگر براي فرانسھ و براي حفظ تمامیت مرزھایش… براي خودم احتیاجي بھ خون فرانسویان ندارم، 
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بھ آنھا بگویید كھ . خواھم براي طرد دشمن خارجي از كشورمان اي مي آنھا بگویید كھ من فقط وسیلھ
خواھم بھ  بھ آنھا بگویید كھ از فرانسویان مي. گیرد كنتھ، ناوار، بئارن مورد حملھ قرار مي - آلزاس، فرانش

  . كمك آزادي بیایند

ھفتم را از فونتنبلو آزاد كنند، و ترتیب بازگشت او را ژانویھ بھ عمال خود دستور داد كھ پاپ پیوس  ٢١در 
پادشاه «ژانویھ، افسران گارد ملي را در قصر تویلري گردآورد، امپراطریس و  ٢٣در . بھ ایتالیا بدھند

بھ آنھا معرفي كرد، و حمایت از آنھا را بھ گارد مزبور ) كھ كودك زیبایي بود تقریبًا سھ سالھ(را » رم
ر دیگر ماري لویز را در غیاب خود بھ نیابت سلطنت برگزید، ولي این بار برادر خود، با. توصیھ نمود

ژانویھ بھ او  ٢۴در . ژوزف، را بھ عنوان قائم مقام امپراطور و مدیر كارھاي امپراطریس منصوب كرد
ھ طرد اوژن خبر دادند كھ مورا بھ متفقین پیوستھ است، و از ناپل با ھشتاد ھزار نفر بھ حركت درآمده تا ب

در آن روز، با ھمسر و فرزندش كھ دیگر او را ندید وداع كرد و از پاریس بیرون آمد . از ایتالیا كمك كند
  تا بھ ارتش سازمان یافتة خود بپیوندد 

V -  بھ سوي پاریس  

شد، دوباره بھ حركت درآمدند، و این بار ھدف شھر  مھاجمان مسیرھایي كھ فاصلة آنھا مداوم كمتر مي
: سرباز، از فرانسویان جلو افتاد ١۶٠‘٠٠٠شوارتسنبرگ با عبور از راین در شھر بازل با . ریس بودپا

سپس بسرعت از . گر چھ بیطرفي سویس را نقض كرد، متنفذان برن عملش را بھ دیدة اغماض نگریستند
كیلومتر  و در فرانسھ در محلي كھ صدوشصت  ؛ میان كانتونھا گذشت؛ شھر بیدفاع ژنو را تصرف كرد

غربیتر از جایي بود كھ فرانسویان انتظار آن را داشتند، سر در آورد؛ و شتابان بھ سوي نانسي رفت بھ 
ناپلئون بھ ارتشھاي فرانسھ . امید آنكھ بھ بلوشر بپیوندد و یا قواي خود را در آنجا با قواي او ھماھنگ كند

شرقي فرانسھ دست بردارند و براي جلوگیري از  دستور داده بود كھ از مبارزات محلي در ایتالیا و جنوب
ولي اوژن گرفتار اتریشیھا شده . حركت شوارتسنبرگ یا الاقل كم كردن سرعت پیشرفت او بھ شمال بروند

  .و سولت سخت سرگرم كار ولینگتن بود

نفر بود، در ماینتس، مانھایم، و  ۶٠‘٠٠٠كھ ھنوز مركب از » ارتش سیلزي«در این ضمن، بلوشر با 
فرمانروایان و مردم این نقاط از او و . كوبلنتس از راین گذشت، و تقریبًا بالمعارض تا نانسي پیش رفت

برنادوت كھ از نشستن . دھندگان آنھا از بیدادگري ناپلئون استقبال كردند قواي پروسي بھ عنوان نجات
دانماركیھا را شكست دھد و  برجاي بوناپارت نومید شده بود متفقین را پس از الیپزیگ ترك كرده بود تا

پس از آنكھ این كار انجام گرفت، بھ ). ١٨١۴ژانویة  ١۴(آنھا را مجبور بھ واگذاري نروژ بھ سوئد بكند 
  .اتفاق لشكر خود جھت حملھ بھ پاریس، بھ بلوشر پیوست

. نداشت قوایي كھ ناپلئون در شرق فرانسھ بھ جاي نھاده بود جرئت مواجھھ با بلوشر یا شوارتسنبرگ را
مارشال نھ از نانسي بھ طرف غرب عقبنشیني كرد، مورتیھ از النگر، و مارمون از مس؛ و در انتظار 

  .آمدن ناپلئون نشستند

) فقط در صدوپنجاه وسھ كیلومتري پاریس(مارن  - سور - ناپلئون بھ مركز جدید فرماندھي خود در شالون
نفر از بقایاي نبرد الیپزیگ تحت فرمان  ۶٠‘٠٠٠ با افزودن. سرباز تازه نفس آورده بود ۶٠‘٠٠٠حدود 

خواست با این عده از  نفر در اختیار داشت و مي ١٢٠‘٠٠٠مارشال نھ، مارمون، و مورتیھ، وي مجموعًا 
ناپلئون مجبور . نفر سرباز داشتند جلوگیري كند ٢٢٠‘٠٠٠پیشروي بلوشر و شوارتسنبرگ كھ رویھمرفتھ 

یوستن لشكرھاي متفقین را پیروي كند، و از روبھ روشدن با شوارتسنبرگ بود سیاست جلوگیري از بھ ھم پ
با كسب پیروزیھاي كوچك بر لشكرھاي متفقین كھ  -اجتناب ورزد، و از پیشرفت آنھا بھ طرف پاریس

توانست  شدند یا بھ اندازة كافي از مركز فرماندھي خود دور بودند، بھ طوري كھ ناپلئون مي غافلگیر مي
   ١٨١۴جنگ سال . ممانعت بھ عمل آورد - ري با قواي عمدة متفقین، بھ آنھا حملھ كندبدون درگی
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یكي از درخشانترین نبردھاي ناپلئون از لحاظ لشكركشي بود؛ ولي، درعین حال، بھ علت كمبود نیروي 
ي بلوشر نیز اشتباھات بسیار. رفت ترین نبردھا از لحاظ اشتباه بھ شمار مي امدادي، یكي از پرضایعھ

. مرتكب شد، ولي وي سركشترین و باتدبیرترین سرداري بود كھ در این زمان یا بعدھا با ناپلئون مواجھ شد
اي ھم  اي بھ سبب طبع و نھاد خودش بود، تا اندازه  و اتخاذ این روش تا اندازه - شوارتسنبرگ محتاطتر بود

  .دندمعلول آنكھ تزار آلكساندر و امپراطور فرانسیس دوم بھ دنبالش بو

روزي كھ سربازان بلوشر در . ناپلئون پیروزیھاي مقدماتي چندي كسب كرد كھ موجب اعتماد بیھودة او شد
و آنان را ) ١٨١۴ژانویة  ٢٩(برین مشغول صرف ناھار و استراحت بودند، ناپلئون بھ آنھا حملھ برد 

و ناپلئون ابلھ نبود كھ بھ  این عده عقبنشیني كردند؛. شكست داد، و نزدیك بود خود بلوشر را اسیر كند
نفر از دست داده بود، و خود او از خطري جان بھ سالمت  ۴٠٠٠تعقیب آنھا بپردازد، زیرا لشكر خود او 

شد كھ ژنرال گورگو آن مرد گستاخ را با  یكي از پروسیھا با شمشیر آختھ بھ وي نزدیك مي: بھ در برد
ثر جنگ بھ آن شھر و مدرسة مشھورش رسیده بود اظھار ناپلئون از آسیبي كھ برا. گلولھ از پاي درآورد

تأسف كرد؛ خود او تربیت علمي و تمرین نظامي خود را در شھر مزبور دیده بود؛ و قول داد كھ آنھا را 
  . پس از طرد مھاجمان از فرانسھ مرمت كند

د، و ناگھان شوارتسنبرگ براي تقویت بلوشر شتافتھ بو. وي وقت زیادي براي یادآوري گذشتھ نداشت
سرباز اتریشي، پروسي، و روسي در  ١٠٠‘٠٠٠سرباز فاتح ناپلئون خود را در محاصرة  ۴۶‘٠٠٠

اي جز جنگیدن نداشت؛ از این رو دستور حملھ را صادر كرد و  ناپلئون چاره). فوریھ ١(الروتیر دیدند 
ات متساوي براي نبرد بھ طور متساوي پایان یافت، ولي ضایع. فرماندھي را خود بھ عھده گرفت

بلوشر كھ از پیشرفت . فرانسویان گران تمام شد، و امپراطور بھ اتفاق آنھا بھ تروا عقبنشیني كرد
آمیز شوارتسنبرگ بیقرار شده بود از او جدا شد، و تصمیم گرفت ضمن آنكھ اتریشیھا از كنار بھ  احتیاط

اي از پیروزي خود  ران متفقین بھ اندازهافس. رفتند راه خود را از طریق رود مارن در پیش گیرد جلو مي
  . روایال با یكدیگر مالقات كنند-مطمئن بودند كھ قرار گذاشتند در ھفتة آینده در پالھ

ناپلئون پس از آنكھ لشكر زخم خوردة خود را یك ھفتھ استراحت داد، بخشي از آن را بھ ویكتور و اودینو 
گون، كھ راه - مرد جنگي از میان باتالقھاي سن ۶٠‘٠٠٠ا و خود ب  سپرد تا جلو شوارتسنبرگ را بگیرند،

در آنجا با دنبالة قواي بلوشر درگیر شدند، و مارمون . میانبري بود، گذشتھ، بھ سوي شامپوبر شتافت
رفتند، روز دیگر بھ بخش  ، و چون بھ پیش مي)فوریھ ١٠(فرانسویان را بھ پیروزي قاطعي رھنمون شد 

ناپلئون و بلوشر ھر دو حضور داشتند، ولي مارمون . مونمیراي برخوردنددیگري از قواي بلوشر در 
فوریھ دو نیروي عمده در نبردي بزرگتر در ووشان درگیر شدند، و ناپلئون  ١۴در . دوباره قھرمان شد

  قواي 

سرباز از دست داده  ٣٠‘٠٠٠ظرف چھار روز، بلوشر . بھ خود اعتماد پیدا كرده بود، بھ پیروزي رسانید
  . ھا رژه بروند تا روحیة شھروندان تقویت شود اسیر را بھ پاریس فرستاد كھ در كوچھ ٨٠٠٠ناپلئون . دبو

رانده بود؛ یك حملة تمام  با وجود این، شوارتسنبرگ در این میان اودینو و ویكتور را تقریبًا تا فونتنبلو عقب
ر آنھا خود را بھ جایي برسانند كھ تا عیار ممكن بود موجب آن شود كھ قواي اتریش و پروس و دو امپراطو

زیرا (ناپلئون كھ از گزارش این خبر بھ وحشت افتاده بود . پاریس بیش از یك روز راه فاصلھ نداشتھ باشد
، مارمون را بھ جاي گذاشت كھ الاقل با بلوشر درگیر شود، و )شد موجب ابطال ھمة پیروزیھاي او مي

با قوایي از متفقین بھ رھبري ویتگنشتاین در مونترو درگیر شد،  نفر بھ جنوب شتافت، و ٧٠‘٠٠٠خود با 
و آن را شكست داد، و در نانژي موضع گرفت، و ویكتور و اودینو را براي حملھ بھ شوارتسنبرگ از پھلو 

آن سردار اتریشي كھ خود را از سھ جھت در خطر دید، فرصت را براي پیشنھاد . و پشت سر اعزام داشت
بس بھ شرطي موافقت خواھد كرد  امپراطور پاسخ داد كھ با آتش. ناپلئون، مناسب دانست متاركة جنگ بھ

و بھ استناد آن فرانسھ مجاز بود مرزھاي  - كھ متفقین خود را نسبت بھ پیشنھادي كھ در فرانكفورت شده بود
آن سوي رود راین متفقین كھ از پیشنھاد او مبني بر عقبنشیني بھ . متعھد بدانند -طبیعي خود را حفظ كند
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مارس در شومون اتحادیة خود را تا بیست  ٩اعتنایي در  برآشفتھ بودند، بھ مذاكرات پایان دادند، و با بي
نفر را بھ عھده داشت، بھ  ١٠٠‘٠٠٠شوارتسنبرگ كھ ھنوز فرماندھي . سال دیگر تمدید و تأیید كردند

  .طرف تروا عقبنشیني كرد

در این ضمن خبر یافت كھ بلوشر قواي پراكندة . احتیاط او را تعقیب كردسرباز با  ۴٠‘٠٠٠ناپلئون ھمراه 
پس اودینو، . سرباز بھ طرف پاریس بھ راه افتاده است ۵٠‘٠٠٠خود را بھ ھم پیوستھ و دوباره با 

موریس ژرار را بھ منظور ایجاد مزاحمت براي شوارتسنبرگ برجاي نھاد، و افراد خود - ماكدونال و اتین
ھ سوي مارن برد، و بھ مارمون و مورتیھ پیوست، بھ امید آنكھ بلوشر را در كنار رود ان بھ دام را از سن ب

اما دو . گذشت اندازد، زیرا تنھا راه فرار پروسیھا بھ سوي سواسون از روي پلي بر روي این رود مي
و فرماندة  .سرباز، از شمال بھ طرف سواسون بھ حركت درآمدند ۵٠‘٠٠٠لشكر دیگر متفقین مركب از 

و بھ   قواي بلوشر از روي پل گذشت، آن را سوزاند،. آن را تھدید كردند كھ شھر و آن پل را تسلیم كند
نفر بھ  ۵٠‘٠٠٠ناپلئون با . نفر را تشكیل داد ١٠٠‘٠٠٠دھندگان خود پیوست و نیرویي بالغ بر  نجات

و در كشمكشي وحشیانھ در الن   داخت،دنبال آنھا شتافت، و بھ طور غیرقاطع با آنھا در كران بھ جنگ بر
  ).مارس ١٠-٩(كھ دو روز طول كشید از آنھا شكست خورد 

مارس، ھنگامي كھ یك لشكر پروسي را مسلط بر رنس یافت، مھاجمان را از آنجا بیرون راند و با  ١٣در 
سپس مارمون . ولي این پیروزي سودي بھ حال او نداشت. استقبال بسیار گرم و صمیمانة مردم مواجھ شد

  و مورتیھ را براي مواجھھ 

اوب، با خشم و غضب فراوان  - سور - مارس، در آرسي ٢٠دشمن بھ دشمن دیگر پرداخت، و در 
پس از . نفر بود بھ كار برد ٩٠‘٠٠٠سرباز خود را علیھ لشكر شوارتسنبرگ كھ ھنوز تعداد آن  ٢٠‘٠٠٠

و از رود اوب بھ منظور پیداكردن محلي براي عام قھرمانانھ، بھ شكست خود اعتراف كرد،  دو روز قتل
  .استراحت لشكر تقلیل یافتة خود گذشت

فرسوده شده بود؛ و بازتاب این فرسودگي بھ صورت تندي خلق و خو، و ھمچنین . دوباره مستأصل شد
چشم آلوده از افسراني كھ جان خود را در جنگھاي بسیار بھ خاطر او بھ خطر انداختھ بودند بھ  انتقاد خشم

كردند كھ نباید انتظار دریافت قواي امدادي از طرف ملتي را داشتھ باشد  آنان بھ وي اخطار مي. خورد مي
دولتي كھ در پاریس بھ جاي نھاده . كھ خونش گرفتھ شده و بھ بیحالي گراییده و از افتخار خستھ شده است

  .ت صلح كندكردند كھ بھ ھر قیم از او مكرر تقاضا مي - حتي برادرش ژوزف –بود 

در آن نومیدي تصمیم گرفت كھ ھمھ چیز را در یك لشكركشي تخیلي دیگر بھ خطر اندازد؛ بدین معني كھ 
بھترین سرداران خود را براي جلوگیري از پیشرفت متفقین بھ جاي بگذارد، و خود با قوایي معدود بھ 

راین محاصره شده بودند آزاد ھاي آلماني كنار  سوي شرق برود، و سربازان فرانسوي را كھ در قلعھ
سازد؛ و آن سربازان كار آزموده را بھ افواج درھم شكستة خود ملحق، و خطوط ارتباط و مھمات متفقین 

بدین ترتیب، پاریس براثر : و آنھا را مجبور بھ توقف كند  را قطع كند؛ از پشت سر بھ نگھبانان آنھا بتازد،
و در برابر مھاجمان خواھد   ساختن استحكامات خواھد پرداخت؛شجاعت او دوباره الھام خواھد گرفت؛ بھ 

الوقوع شود، دولت با  تري دستورھایي براي ژوزف فرستاد كھ اگر تسلیم قریب در لحظة عاقالنھ. ایستاد
جایي كھ ھمة قواي  -ماري لویز و پادشاه رم بایستي بھ محل امني، در پشت رودخانة لوار، انتقال یابد

  .توانند بھ منظور آخرین مقاومت گردآیند يموجود فرانسھ م

برد، متفقین روز بھ روز مقاومت  ضمن آنكھ ناپلئون قواي باقیمانده وسرگردان خود را بھ سوي شرق مي
فرانسیس دوم در . شدند شكستند و بھ پایان سفر طوالني خود نزدیكتر مي بقایاي ارتش فرانسھ را درھم مي

فردریك ویلھلم سوم كھ معموال آرام بود . خواركردن دخترش سھیم شود خواست در دیژون ماند، زیرا نمي
تواند بھ درستي انتقام اضمحالل ارتش خود و تجزیة كشورش و ھمچنین انتقام  كرد كھ مي احساس مي

آلكساندر كھ مردي مغرور و ھیجانزده بود و بھ كشتار روزانھ . سالھاي دوري از پایتخت خود را بگیرد
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روسیھ را از ملوث شدن : پنداشت كھ باید بھ عھدي كھ در ویلنا كرده بود وفا كند ت، چنین مياي نداش عالقھ
  .آمیز آن مرد كرسي آزاد سازد مسكو تطھیر، و اروپا را از قدرت جنون

مارس، مارمون و مورتیھ كوششي مأیوسانھ بھ منظور متوقف ساختن متفقین در الفرشامپنواز،  ٢۵در 
آنان كھ تعدادشان نسبت بھ دشمن یك بھ دو بود، با . ومتري پاریس بھ عمل آوردندواقع در صدو شصت كیل

  اعتنایي بھ مرگ  چنان بي

؛ و »!خواھم این شجاعان را نجات دھم مي«: و دستور توقف آن كشتار نابرابر را صادر كرد و فریاد زد
ون و مورتیھ بھ طرف پاریس مارم. پس از خاتمة نبرد، اسبھا و شمشیرھاي ژنرالھا را بھ آنھا پس داد

  .عقبنشیني كردند تا براي دفاع از پایتخت آماده شوند

غرش توپھاي آنان، و منظرة فرار . مارس بھ حوالي پاریس رسیدند ٢٩بلوشر و شوارتسنبرگ در 
جنگویان غیرنظامي  ١٢‘٠٠٠كشاورزان بھ شھر، در میان شھروندان تولید وحشت كرد، ولرزه بربدن 

و احضار شده بودند كھ بھ كمك ارتش باقیمانده  - چوبي بودند یشتر آنھا فقط مجھز بھ نیزة دستھكھ ب - انداخت
السلطنھ تقاضا  ژوزف از مدتھا پیش از امپراطریس نایب. ھاي پایتخت دفاع كنند ھا و تپھ بشتابند و از قلعھ

بچھ «ھنگام، وي پذیرفت؛ ولي كرده بود كھ ھمانگونھ كھ ناپلئون دستور داده بود شھر را ترك كند؛ در این 
  .شد بھ وحشت افتاد كرد تا اینكھ از ھمھمة نبردي كھ بھ آن حدود كشیده مي مقاومت مي »عقاب

نفر بھ  ٢۵‘٠٠٠و مورتیھ با مارمون . تن از مھاجمان دست بھ حملة نھایي زدند ٧٠‘٠٠٠مارس،  ٣٠در 
سربازان . خوبي از شھري دفاع كردند كھ ناپلئون مغرور ھرگز بھ فكر مستحكم كردن آن نیفتاده بود

انوالید و دانشجویان مدرسة پولیتكنیك و كارگران و سایر داوطلبان در دفاع شركت / كھنسال ساكن ھتل دز
كار بیھوده است وممكن است موجب بمباران و  ژوزف كھ ناظر این مقاومت بود، دید كھ این. جستند

اگرچھ آلكساندر ممكن بود كھ با ترحم و نیكوكاري . گرامي بود  تخریب شھري شود كھ در نظر فقیر و غني
رفتاركند، این احتمال ھم متصور بود كھ قزاقھا از تحت فرمان او خارج شوند؛ و بلوشر ھم مرد آن نبود 

از این رو ژوزف اختیارات خود را بھ مارشالھا داد، . م گرفتن كامل بازداردكھ گروھھاي پروس را از انتقا
مارمون پس از یك . و براي پیوستن بھ ماري لویز و دولت فرانسھ در بلوا در كنار رود لوار عزیمت كرد

مارس  ٣١صبح روز  ٢روز مقاومت خونین، ادامة آن را بیھوده دانست و سند تسلیم شھر را در ساعت 
  .امضا كرد ١٨١۴

سرباز بھ طور رسمي  ۵٠‘٠٠٠بعدًا در صبح ھمان روز آلكساندر، فردریك ویلھلم سوم و شوارتسنبرگ با 
مردم با خصومتي خاموش از آنان استقبال كردند، ولي تزار مردم را با اظھار ادب و . وارد پاریس شدند

پایان رسید، بھ سراغ تالران ھنگامي كھ تشریفات بھ . بدون دلسردي و با سالمھاي مكرر آرام ساخت
فلورانتن اقامت داشت، و در مورد چگونگي تغییر منظم دولت فرانسھ از او نظر  - فرستاد كھ در كوچة سن

آن دو توافق كردند كھ سنا دوباره تشكیل شود؛ قانون اساسي تنظیم كند، و دولتي موقت برسركار . خواست
انوني اساسي تنظیم و آزادیھاي اساسي را تضمین، و یك سنا در اول آوریل تشكیل جلسھ داد، و ق. آورد

آوریل، سنا خلع ناپلئون را اعالم  ٢در . دولت موقت منصوب كرد و تالران را بھ عنوان رئیس آن برگزید
  . داشت

VI -  بھ سوي صلح  

ن آن كھ متفقی) مارس ٢٧(كیلومتري پاریس بود كھ بھ او خبر رسید  ٢۴٠دیزیھ واقع در  -ناپلئون در سن
تري  صبح روز بعد با لشكر خود عزیمت كرد، و بعد ازظھر پیام مصرانھ. اند شھر را در محاصره گرفتھ

. حضور امپراطور الزم است اگر مایل باشد كھ پایتخت بھ دست دشمن نیفتد«: بدین مضمون دریافت داشت
اد و با وجود دردھایي كھ از این رو لشكر خود را در تروا بھ جاي نھ» .نباید یك لحظھ را از دست داد
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در رأس «: ، بھ كولنكور گفت)مارس ٣١(داشت باقي راه را سواره پیمود، و چون بھ پاریس نزدیك شد 
ولي وقتي كھ اطالع یافت » .گارد ملي و ارتش قرار خواھم گرفت، و كارھا را دوباره درست خواھیم كرد

آلكساندر » روسي«س فرستاد بھ امید آنكھ این مرد كھ دیر شده است، بھ وحشت افتاد، و كولنكور را بھ پاری
امپراطور چون بیم داشت كھ در صورت ورود بھ شھر دستگیر شود، بھ . را بھ مصالحھ ترغیب كند

 ٢در » .مرا نپذیرفتند«: عصر آن روز در آنجا این پیام را از طرف كولنكور دریافت داشت. فونتنبلو رفت
بھ «: اي اندیشید كھ تسلیم شدن چھ دلنشین است، و گفت لحظھ. ه استآوریل بھ او خبر دادند كھ خلع شد

اما ورود » .توانم بدون شكایت شھروند شوم ام مي من كھ براي سربازي آفریده شده. ام تخت و تاج نچسبیده
شد او را سر حال آورد، و بھ آنھا دستور داد كھ  نفر بالغ مي ۵٠‘٠٠٠لشكر او كھ ھنوز تعداد افرادش بھ 

مارمون بقایاي . چادر بزنند و آمادة دستورھاي بعدي باشند) ھاي رود سن از شعبھ(كنار رود اسون  در
  . لشكري را كھ از پاریس دفاع كرده بود بھ آن اردوگاه برد

صلحي «: آنھا گفت آوریل، ناپلئون از افراد گارد امپراطوري در حیاط قصر فونتنبلو سان دید، و بھ  ٣در 
ولي نپذیرفتھ … .ام كھ براثر قربانیھاي زیاد بھ دست آمده است آلكساندر پیشنھاد كردهرا بھ امپراطور 

در آغاز، » .اتكاي من بھ شماست. ظرف چند روز دیگر در پاریس بھ او حملھ خواھم كرد… . است
بھ ! زنده باد امپراطور«آنان فریاد زدند » گویم؟ درست مي«پاسخي ندادند؛ ولي ھنگامي كھ از آنھا پرسید 

و دستة موزیك سربازان ھنگ پیاده شروع بھ نواختن سرودھاي انقالبي دیرین یعني » !طرف پاریس
  .كرد» مارسیز«و » آھنگ عزیمت«

ناپلئون ضمن گفتگوي خصوصي با آنھا ھمگي را مخالف بازگشت بوربونھا دید، . سرداران تردید داشتند
آوریل، نھ، اودینو،  ۴در . نان ذوق و شوقي نیافتولي در مورد كوششي جھت طرد متفقین از پاریس، در آ

مونسھ و لوفور مارشالھاي او، بدون دعوت وارد اطاقش شدند و بھ او گفتند كھ چون سنا او را خلع كرده 
وي پاسخ داد كھ . توانند بھ دنبال او بھ راه بیفتند و بھ قواي متفقین و دولت موقت حملھ كنند است، دیگر نمي

ارتش از رھبران «: مارشال نھ حاضر جوابي كرد گفت. بدون آنھا بھ عھده خواھد گرفترھبري ارتش را 
  نھ و اودینو . خواھند ناپلئون از آنھا پرسید كھ از او چھ مي» .خود اطاعت خواھد كرد

یك استعفاي مشروط نوشت، و تخت وتاج را بھ پسرش و نیابت سلطنت را بھ ماري لویز سپرد، و كولنكور 
این سھ نفر ضمن راه در اردوگاه اسون . ل و نھ را براي تقدیم پیشنھاد خود بھ پاریس فرستادو ماكدونا

توقف كردند تا با مارمون مشورت كنند، و وحشت كردند از اینكھ دیدند وي بھ طور خصوصي با 
، مارمون )آوریل ۵- ۴(در شب ھمان روز . شوارتسنبرگ دربارة شرایط تسلیم مذاكره كرده است

آوریل،  ۵در . سرباز خود را از سنگرھاي شھر برطبق شرایط آسان شوارتسنبرگ بیرون برد ١١‘٠٠٠
رھبران متفقین بھ كولنكور اطالع دادند كھ با ناپلئون دیگر مذاكره نخواھند كرد مگر اینكھ بدون قید و 

  .داشتندة فونتنبلو و جلوگیري از فرار او گسیل  در این ضمن قوایي براي محاصر. شرط تسلیم شود

آلكساندر از راه مرحمت این سختگیریھا را تعدیل كرد و پاریس را از غارت محفوظ داشت، و از راه ادب 
. این فرد روسي، متمدنترین فرد در میان فاتحان بود. بھ مالقات ماري لویز و ژوزفین و اورتانس رفت

اي در مدیترانھ  بھ موجب آن، جزیره را امضا كنند كھ»  عھدنامة فونتنبلو«ھمكاران خود را برآن داشت كھ 
متن عھدنامھ . شد كھ از آسمان ایتالیا و عواید فرانسوي برخوردار بود بھ عنوان زنداني وسیع بھ او داده مي

  :چنین است

وامپراطور ھمة روسھا … اعلیحضرت امپراطور ناپلئون از یك طرف، و اعلیحضرتھا امپراطور اتریش، 
  … كنند  و سایر متفقین خود از طرف دیگر، تصریح مي و پادشاه پروس بھ نام خود

و چھ در … اعلیحضرت ناپلئون از ھمة حقوق سلطنت و مالكیت چھ در امپراطوري فرانسھ  -١مادة 
  .پوشند كشورھاي دیگر در مورد خود و جانشینان و اعقاب و ھمچنین ھمة اعضاي خانوادة خود چشم مي
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ناپلئون و امپراطریس ماري لویز القاب و مقام خود را در طي حیات خود اعلیحضرتھا امپراطور  -٢مادة 
مادر و برادران و خواھران و برادرزادگان و خواھرزادگان امپراطور در ھر كجا كھ . حفظ خواھند كرد

  .مقیم باشند القاب شاھزادگان خانوادة امپراطوري را خواھند داشت

اند در طي  ناپلئون آن را بھ عنوان محل اقامت خود پذیرفتھجزیرة الب كھ اعلیحضرت امپراطور  -٣مادة 
اي را تشكیل خواھد داد كھ از لحاظ سلطنت و ملكیت كامل در اختیار او  نشین جداگانھ حیات ایشان شاھزاده

  .خواھد بود

فرانك بھ عنوان عایدي شخص امپراطور ناپلئون از خزانة دولت  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠گذشتھ از این، ساالنھ مبلغ 
فرانك از این مبلغ بھ  ١‘٠٠٠‘٠٠٠رانسھ بھ ایشان پرداخت خواھد شد؛ و در صورت فوت ایشان ف

  . امپراطریس تعلق خواھد گرفت

آوریل امضا كرد، و سپس متفقین عھدنامھ را امضا  ١٣ناپلئون این سند و سند استعفاي اول خود را در 
دانست كھ  دگاه او در نظر گرفتھ شود، ولي ميوي انتظار داشتھ بود كھ جزیرة كرس بھ عنوان تبعی. كردند

انتخاب جزیرة الب بنا بھ میل شخص او . این محل كھ پرورشگاه شورش بوده است بھ او داده نخواھد شد
وي سعي كرده بود كھ در فونتنبلو بھ او بپیوندد، ولي . بھ ماري لویز اجازه ندادند كھ با او بھ آنجا برود. بود

  م را گرفتھ بودند، و خود ناپلئون ھم آن را متفقین جلو این اقدا

  .رامبویھ بیرون آمد و بھ وین رفت

. شاید علت اینكھ ناپلئون او را از آمدن بھ نزد خود منصرف كرد این بود كھ تصمیم بھ خودكشي گرفتھ بود
در شب . داي محتوي زھر بھ او داده بو چنانكھ گفتیم، دكتر ایوان پس از بازگشت ناپلئون از روسیھ شیشھ

ناپلئون اگرچھ متحمل درد شد، ولي . ظاھرًا تأثیر زھر از بین رفتھ بود. آوریل، زھر را سركشید ١٣-١٢
ادامة حیات خود را با این حرف توجیھ كرد كھ در نظر دارد شرح زندگي خود . بھبود یافت و شرمنده شد

آوریل،  ١۶در . بپردازد» دلیرانم« را بنویسد و وقایع را از نظر خود ذكر كند، و بھ ستایش از كارھاي
ھرگز كسي را كھ تو را فراموش نكرده و ھرگز از یاد نخواھد برد «: اي جھت تودیع با ژوزفین نوشت نامھ

آوریل با نوكرش كنستان و بارستم محافظ  ١٩در . مھ درگذشت ٢٩ژوزفین یك ماه بعد در » .فراموش مكن
ھمان ماه با سربازان گارد قدیمي، كھ تا پایان  ٢٠در . دشخصي خود كھ از ممالیك مصر بود تودیع كر
  :نسبت بھ او وفادر مانده بودند، چنین بدرود گفت

ھمیشھ . ام  ایم از شما كامال رضایت داشتھ طي بیست سالي كھ باھم بوده. كنم سربازان، با شما خداحافظي مي
اتفاق شما و افراد دلیري كھ ھنوز وفادار براي من امكان داشت كھ بھ … . ام شما را در راه افتخار یافتھ

پس بھ پادشاه جدید خود وفادار باشید، و . شد اند بھ یك جنگ داخلي بپردازم، ولي فرانسھ سعادتمند نمي مانده
  .از فرماندھان جدید خود اطاعت كنید و كشور محبوب خود را ترك نگویید

اگر … امكان داشت كھ بمیرم؛ . شما خوشوقتیدوقتي خوشوقتم كھ بدانم . بھ سرنوشت من تأسف نخورید«
دربارة اقدامات بزرگي كھ انجام . حاضرم زنده بمانم، ھنوز براي آن است كھ در جھت افتخار شما كار كنم

  .ایم خواھم نوشت داده

ژنرال پتي، جلو بیایید كھ . گیرم توانم ھمة شما را در آغوش بگیرم، ولي سردار شما را در آغوش مي نمي
آه، عقاب . را پیش من بیاورید كھ آن را نیز در آغوش گیرم] پرچم گارد[عقاب . ام بفشارم را بھ سینھشما 

خداحافظ؛ بھترین   فرزندانم،! زنم انعكاسي در آیندگان داشتھ باشد اي كھ بھ تو مي عزیز، خدا كند این بوسھ
  »!مرا فراموش نكنید. آرزوھاي قلبي من ھمیشھ با شما خواھد بود

  .یان افراد گارد، چھارصد نفر تصمیم گرفتند كھ با او بھ الب برونداز م
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براي اطمینان، چھار افسر . این شخص تا پایان نزد او ماند. اي شد سپس ھمراه ژنرال برتران سوار كالسكھ
ھمراه او حركت كردند و جھت حمایت از او یك دستة  -روسي، پروسي، اتریشي، انگلیسي - از میان متفقین

. گذشت، بھ حمایت نیاز داشت ضمن آنكھ از پرووانس مي. از سربازان فرانسوي با او بھ راه افتادندكوچك 
طلب بودند ضمن عبور او بھ وي اھانت  اي سلطنت مردم این ناحیھ كھ از كاتولیكھاي متعصب وتا اندازه

وھي از مردم او را تھدید گر. اند در اورگون، نزدیك آرل، مشاھده كرد كھ تمثالش را بھ دار آویختھ. كردند
  واو ھم پذیرفت، ھمانگونھ كھ لویي » !زنده باد شاه«كردند و بھ او دستور دادند كھ بگوید 

از آن بھ بعد براي امنیت، لباس نظامي و ردایي را برتن كرد كھ، براي تغییر دادن قیافة خود، . را زده بود
آوریل چون دید كھ خواھرش پولین در لولوك  ٢۶در . از افسران اتریشي و روسي بھ عاریت گرفتھ بود

این زن ریویراي فرانسھ و دعوت بھ رم را رد كرده و حاضر شده بود . اش بھتر شد منتظر اوست، روحیھ
امپراطور بزودي از «: اي بھ فلیچھ باتچوككي چنین نوشت در نامھ. در خانة روستایي كوچكي اقامت كند

ام بھ این سبب نبوده كھ امپراطور بوده است، بلكھ بھ این  ت داشتھاگر او را دوس… . اینجا خواھد گذشت
از این . آمیز در آغوش گیرد وي حاضر نشد ناپلئون را با آن لباس مبدل توھین» .سبب كھ برادرم بوده است

رو ناپلئون آن جامھ را از تن بیرون آورد، و مدت چھار ساعت از محبت گرم و صمیمانة او برخوردار 
  .شد

شد،  آوریل، در حالي كھ بیست ویك تیر توپ شلیك مي ٢٨در آنجا در . آوریل، بھ فرژوس رفت ٢٧در 
طي نھ ماه بعد از آرامشھاي شفابخش . شد و بھ طرف الب عزیمت كرد» پروا بي«سوار كشتي بریتانیایي 

  . صلح و آسودگي برخوردار بود
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فصل سي وھفتم

  

  بھ سوي واترلو

١٨١۴ -١٨١۵  

I  -  لویي ھجدھم  

تا سال . وي چھارمین فرزند لویي دوفن فرزند ارشد لویي پانزدھم بود، و لویي شانزدھم سومین فرزند او
اندام و  مردي خوش. ، كھ سي وشش سال داشت، ظاھرًا قانع بود كھ ھمان كنت دو پرووانس باشد١٧٩١
اش را با گفتار مھذب  كرد؛ و سالن معشوقھ برد، و از آن حمایت مي ادبیات لذت ميمشرب بود؛ از  خوش

، كنت نیز چنین كرد و )١٧٩١(ھنگامي كھ لویي شانزدھم درصدد فرار از فرانسھ برآمد . آراست خود مي
دھم، در زماني كھ لویي ھف. آرتوا در بروكسل پیوست/در این كار توفیق یافت و بھ برادر جوان خود كنت د

، كنت دو پرووانس، بھ عنوان )١٧٩۵(بر اثر مصایب زندان و غم و اندوه، در سن دھسالگي درگذشت 
وارث بعدي و قانوني تخت وتاج فرانسھ، بھ لویي ھجدھم ملقب شد، و در تمامي سالھاي انقالب و دورة 

ئون، لویي مجبور شد محل با گسترش نفوذ انقالب و بعدًا ناپل. دانست ناپلئون، خود را پادشاه فرانسھ مي
در ). ١٨١١(اقامت خود را پیوستھ تغییر دھد و مرتبًا در آلمان، روسیھ، لھستان، و انگلیس زندگي كند 

  .كشور اخیر بود كھ مورد حمایت دولت قرار گرفت و براي قانون اساسي بریتانیا احترام قائل شد

  :زیر را اعالم كرد، سناي فرانسھ بھ رھبري تالران تصمیم ١٨١۴آوریل  ١۴در 

بنا بھ پیشنھاد دولت موقت و گزارش یك كمیتة مخصوص ھفت نفري، سنا دولت موقت فرانسھ را بھ 
كھ  گزاویھ، - استانیسالوس - سپارد، تا زماني كھ لویي آرتوا با لقب جانشین پادشاه مي/ واالحضرت كنت د

  . اند، منشور قانون اساسي را بپذیرند براي سلطنت فرانسھ در نظر گرفتھ شده

  قانون اساسي كھ بھ وسیلة سنا تنظیم شده بود خواھان عفو براي انقالبیون باقیمانده، نھي حقوق 

اموال مصادره شدة كلیسا و (تأیید خریدھاي بھ عمل آمده با اموال ملي   ھاي كلیسایي، وعشریھ فئودالي
  .، حفظ یك مجلس نمایندگان و یك مجلس اعیان، و احترام بھ آزادي مدني و حاكمیت ملي بود)مھاجران

 ٢۴در . تلویي كھ از این دعوت خشنود و از شرایط آن ناراحت شده بود، براي بررسي آن مھلت خواس
مھ اعالم داشت كھ قسمت اعظم  ٢اوان در  - در سنت. آوریل از انگلستان بھ مقصد فرانسھ حركت كرد

قانون اساسي پیشنھاد شده را محترم خواھد شمرد، ولي مجبور است كھ حاكمیت ملي را رد كند، زیرا كھ 
وي پیشنھاد كرد كھ . ودخواھد ب» براثر موھبت االھي«مخالف با حقوق موروثي او بھ عنوان پادشاه 

سنا بھ صورت مجلس اعیان . بھ جاي قانون اساسي اعطا كند» منشور«حاضر است بھ فرانسھ و سنا یك 
مجلس مقنن بھ صورت مجلس نمایندگان درخواھد آمد و . خواھد بود و از طرف پادشاه انتخاب خواھد شد
شتر مالیات مستقیم بپردازند انتخاب خواھد فرانك یا بی ٣٠٠اعضاي آن بھ وسیلة رأي دھندگاني كھ ساالنھ 

مجلس اعیان و مجلس نمایندگان كھ . این دو مجلس بر عواید و مخارج دولت نظارت خواھند كرد. شد
مسحور قدرت پول شده بودند منشور را پذیرفتند، و پادشاه قول ھمكاري داد، و، بدین ترتیب، بازگشت 

  .)١٨١۴ژوئن  ۴(خاندان بوربون انجام یافت 
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فرانسھ را بھ ) ١٨١۴مھ  ٣٠(» عھدنامة اول پاریس«در اثناي این تعویض سلطنت، متفقین بھ وسیلة 
فرانسھ . بازگرداندند، و شامبري، آنسي، مالوز، و مونبلیار را بھ آن كشور دادند ١٧٩٢مرزھاي سال 

الیا پذیرفت، و از پیش با مستعمرات مھمي را بھ انگلستان و اسپانیا تسلیم كرد، تسلط اتریش را بر شمال ایت
بھ بعد بھ تصرف فرانسھ درآمده بود موافقت  ١٧٩٢ھر تصمیم كنگرة وین آینده دربارة سرزمینھایي كھ از 

  .كرد

لویي ھجدھم پس از استقرار در تویلري، احساس كرد كھ حق استراحت و ھمچنین حق لذت بردن از بھ 
سخن » سال نوزدھم سلطنت من«بھ عنوان  ١٨١۴دربارة سال . دست آوردن امالكش را كسب كرده است

وي در این زمان پنجاه ونھ سالھ، خوش مشرب، مؤدب، تنبل و كند، فربھ و مبتال بھ نقرس بود، و . گفت مي
بھ حكومت مشروطھ تن در داد، و با فروتني خود را با رأي . شد از قدرت سلطنت در او اثري دیده نمي

. مدیره وناپلئون بودند وفق داد ھایي كھ آزادتر از زمان ھئیت مھگرفتن، سخنراني، احزاب، و روزنا
مادام دوستال با فتح و فیروزي . سالنھایي كھ كارشان بحث دربارة ادبیات و سیاست بود رونق یافت

  . انجمنھاي خود را دوباره تشكیل داد و بھ پذیرایي از پادشاھان پرداخت

لویي ھجدھم قوانین ناپلئوني و . قیت اقتصادي رژیم جدید بودآنچھ مردم بیشتر از آن استفاده كردند موف
ھمان گونھ كھ ناپلئون این سعادت را . امور قضایي و اداري و اقتصادي را عاقالنھ بدون تغییر گذاشت

داشت كھ براي مقام مھم وزارت دارایي، مردي بسیار با كفایت و شرافتمند بھ نام فرانسوا مولین را پیدا 
   - دھم نیز براي ھمان منصب ژوزفكرد، لویي ھج

  .لویي را یافت، كھ ھمة وظایف خزانھ را پذیرفت، و در برابر نیرنگھاي مالي مقاومت كرد

در سال اول سلطنت او از . دربار پادشاه مظھر كوششھاي او براي تسھیل انتقال قدرت میان دو رژیم بود
مارشالھاي امپراطور، غیر از داوو، آزادانھ . ھ نشدكساني كھ بھ ناپلئون خدمت كرده بودند زیاد انتقام گرفت

اعضاي طبقة دوم نجبا مانند آقا و خانم رموزا كھ . شدند طلبان اصیل در دربار بوربون مخلوط مي با سلطنت
لطیفة . از افراد مورد نظر ناپلئون بودند براي پرستش زیارتگاھي كھ بتازگي برپا شده بود شتاب كردند

آرتوا / شاید در مورد كنت د» اند بوربونھا چیزي نیاموختھ و چیزي را از یاد نبرده«د تالران كھ گفتھ بو
كرد كھ خوش مشرب و خوش قیافھ ولي تا سرحد حماقت مغرور بود، لكن بھ درستي در مورد  صدق مي

خود ناپلئون در سنت ھلن تصدیق كرد كھ مردم فرانسھ بسرعت رژیم سابق . كرد لویي ھجدھم صدق نمي
چون از مدتھا پیش ریشھ دوانده   اي خو گرفتند كھ، ده را پذیرفتند، و گویي بسرعت بھ عادات دیرینھنوش

  .بود، كامال دگرگون نشده بود

كلیسا كنكوردا را قبول نداشت، و در مورد . با وجود این، چند عامل ناھماھنگي و نارضایي وجود داشت
از پادشاه فرماني . ورزید تعلیم و تربیت، اصرار ميبازگشت اختیارات قبل از انقالب خود، بویژه حق 

گرفتند دال بر رعایت دقیق مراسم مذھبي در روزھاي یكشنبھ و اعیاد؛ بستھ بودن كلیة دكانھا، غیر از 
گونھ حمل  كار مزددار و ھیچ داروفروشان و فروشندگان گیاھان طبي، از صبح تا غروب؛ و عدم انجام ھیچ

مزاحمتر از ھمھ، ادعاي . دانستن و عدم رعایت مراسم آن امري خطرناك شدخود را كاتولیك ن. ونقل
. بظاھر معقول كلیسا بود در اینكھ تمامي اموال مصادره شدة كلیسا در طي انقالب باید بھ او مسترد شود

این تقاضا بدون شورش صدھا ھزار نفر كشاورز و اعضاي طبقة متوسط، كھ اموال مزبور را از دولت 
بیم این خریداران از اینكھ ممكن است ھمھ یا بخشي از مالشان را ببرند . شد دند، برآورده نميخریده بو

باعث شد كھ بسیاري از كشاورزان، و بعضي از بورژواھاي متین، بھ این فكر بیفتند كھ بد نیست اگر 
  .ناپلئون بازگردد، بھ شرط آنكھ بیماري جنگي او معالجھ شده باشد

كردند، و براي احیاي آن، ولو در نھان،  ھنوز فعال بودند از اصول انقالب طرفداري مياقلیتي از مردم كھ 
كھ از طرف رژیم سخت در مضیقھ بودند عقیده داشتند كھ اگر ناپلئون » ژاكوبنھا«این . كشیدند زحمت مي

سیاري از افراد آنھا ب. شود» فرزند انقالب«بازگردد و بخواھد بوربونھا را از كار براندازد، باید دوباره 
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مارشالھا مسحور مھرباني پادشاه شدند، ولي طبقة افسران، كھ امكان . ارتش را با این فكر موافق كردند
دیدند،  ترقي خود را با افتادن مجدد انحصار دیرین مناصب عالي بھ دست اشراف، در حال نابودي مي

لویي ھجدھم . نگ بھ دست آورندآرزوي روزگاري را داشتند كھ عصاي مارشالي را در صحنھ و روز ج
را مرخص كرد؛ ) درجھ سرباز بي(براي ایجاد تعادل در بودجھ، ھجده ھزار افسر و سیصدھزار نفر تابین 

  تقریبًا ھمة این افراد، 

  . و حتي مرگ را افتخارآمیز جلوه داده بود - گذاشت كھ افتخار و مرگ، ھردو را، در اختیار آنان مي

بھ . اي بود كھ راه را براي بازگشت آن مرد اسرافكار سحرانگیز باز كرد رین قوهنارضایي ارتش نیرومندت
كشاورزاني كھ از خلع ید یا تجدید حقوق فئودالي بیم : ارتشي ناراضي باید عوامل چند دیگري را نیز افزود

رضایي ھمگان، دیدند؛ نا  ھا، كھ از ورود بیش از حد كاالھاي بریتانیایي زیان مي داشتند؛ صاحبان كارخانھ
غیر از كاتولیكھاي متعصب از نفوذ روزافزون روحانیان؛ مرخص شدن دو مجلس بھ امر پادشاه در پایان 

نھاني مستمندان براي ھیجان و شكوه فرانسھ عصر  و تعطیل بودن آنھا تا ماه مھ؛ نوعي اشتیاق  ١٨١۴سال 
خبر آنھا بھ جزیرة الب رسید، روحیة آن اینھا عناصر ناپایدار و مشكوك تصادف بود، ولي چون : ناپلئون

  .گالدیاتور زنداني را كھ زخمي شده ولي نمرده بود، تقویت كرد

II -  ١٨١۵ژوئن  -١٨١۴سپتامبر : كنگرة وین  

اعضاي مھم آن طبعًا فاتحان عمده در جنگ . ترین تجمع سیاسي در تاریخ اروپا بود این كنگره برجستھ
اتریش، و بریتانیاي كبیر؛ ولي نمایندگاني از سوئد، دانمارك، اسپانیا، پرتغال، روسیھ، پروس، : ملتھا بودند

بایستي بھ حساب  خورده نیز مي نیز حضور داشتند؛ و فرانسة شكست… پاپ، باواریا، ساكس، وورتمبرگ 
با یكدیگر جریان كارھا دو اصل را كھ كامال . آید، ولو فقط بھ این سبب كھ تالران نیرنگباز نمایندة آن باشد

كھ صداي توپ رساتر از صداي منطق است؛ و نیروي مادي بندرت غلبھ : متضاد نبود آشكار ساخت
  .كند مگر آنكھ با نیروي فكري پیوند داشتھ باشد مي

. نمایندة روسیھ در وھلة نخست تزار آلكساندر اول بود كھ بزرگترین ارتش و زیادترین فریبندگي را داشت
و كنت كارل روبرت نسلرود پیشنھاد كرد كھ ) حامي بتھوون(س رازوموفسكي وي با كمك كنت آندرئا

چون روسیھ، متفقین را از مرحلة شك و تردید در كنار نیمن و شپره بھ مرحلة پیروزي در كنار سن 
رھبري كرده است، بھ پاداش آن، سراسر لھستان را دریافت دارد؛ و پرنس چارتوریسكي نمایندة لھستان با 

كساندر، از این پیشنھاد طرفداري كرد بھ آن امید كھ ایجاد وحدت لھستان قدمي بھ سوي استقالل اجازة آل
  .خواھد بود

ھاردنبرگ بیشتر كارھا را  نمایندگي پروس بھ طور رسمي با شاه فردریك ویلھلم سوم بود، ولي پرنس فون
آنان پاداشي . در دست داشت، و ویلھلم فون ھومبولت، بھ عنوان فیلسوف و مشاور مالزم حضور او بود

آلكساندر قبول كرد كھ، . كردند مناسب رھبري نظامي بلوشر پیشرو و از بین رفتن افراد پروسي مطالبھ مي
بھ شرط دست كشیدن پروس از ادعاي خود نسبت بھ متصرفات سابق خویش در لھستان، سراسر ساكس را 

  كھ پادشاھش بھ علت قراردادن ارتش خود در اختیار ناپلئون اینك در (

  .شتاین این نظر را راه حلي آقامنشانھ دانست

ین سرنوشت جنگ را تعیین كرده است، و بایستي در اتریش مدعي بود كھ اعالن جنگ او از طرف متفق
طرد اتریش از لھستان غیرقابل تحمل بود؛ و تصرف . اي داشتھ باشد ضیافت فاتحان، سھم سخاوتمندانھ

مترنیخ ھمة . زد ھم مي ساكس بھ دست پروس توازن قواي اروپایي را در شمال و جنوب كامال بھ
. را بھ كار برد تا اتریش بھ كشوري دست دوم تبدیل نشودكاریھاي صبورانھ و غیرمستقیم خود  ریزه
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. امپراطور فرانسیس دوم، با آرام كردن میھمانان بھ وسیلة ضیافت، بھ وزیر امور خارجة خود كمك كرد
اش در حالي از جنگ نجات یافتھ بود كھ یك پایش در گودال ورشكستگي فرو رفتھ بود؛ و بقیة  خزانھ

ن میھمانان با شراب و شامپاني و سنگین كردن آنھا با غذاھاي لذیذ غیرعادي كرد موجودي را ھم با مست
. درخشید تاالرھاي قصرھاي امپراطوري تقریبًا ھمھ شب با جشنھاي پرخرج مي. بھ خطر انداخت

شدند كھ پادشاھان مقتدر و مالزمانشان را  بازیگران زن و مرد و آوازخوانان و نوازندگان ماھر دعوت مي
بھ لرزه درآورد؛ زنان زیبا دار وندار خود را بھ » جنگ پیروزي«فریفتھ كنند؛ بتھوون شھر را با شیفتھ و 

، اعضاي نرم ولطیف خود را تا آن حد كھ احترام محضر كاردینال  لباس یا بھ گیسوان خود زده بودند
ھایي  نون معشوقھبراي صاحب ذوقان مع. دادند داد، در معرض دید میھمانان قرار مي كونسالوي اجازه مي

شایعاتي كھ در شھر پراكنده . آوردند در دسترس بود، و زنان روسپي نیازھاي اشراف درجة دوم را برمي
  . رسید پاي عشقھاي تزار نمي شده بود بھ

مترنیخ در میان نمایندگان دولتھاي كوچك، . آلكساندر بر زنان غالب و در نبرد دیپلوماسي مغلوب شد
وي عقیده داشت كھ اصل مشروعیت، تاراج كردن دارایي پادشاھي را، بدان . دست آوردمتفقیني علیھ او بھ 

دراین باره بھ . اند ممنوع ساختھ است نحو كھ روسیھ وپروس در مورد فرمانرواي ساكس پیشنھاد كرده
در اي سخن بگویند كھ پانصدھزار سرباز  توانستند راجع بھ اصول با روسیھ بحث پرداختند، ولي چگونھ مي

جبھة غربي خود مستقر ساختھ بود؟ مترنیخ از لرد كاسلري، نمایندة انگلستان، استمداد كرد و بھ او چنین 
آیا انگلیس ناراحت نخواھد شد كھ روسیھ بر لھستان مستولي شود و بھ پروس كھ ساكس را متصرف : گفت

؟ كاسلري معذرت خواست، شده دست اتحاد بدھد؟ این امر برسر تعادل قواي شرق و غرب چھ خواھد آورد
خواست وضع خود را در نتیجة مواجھھ با روسیھ بھ خطر  زیرا كھ بریتانیا با امریكا در جنگ بود و نمي

  .اندازد

آلكساندر آن مرد فرانسوي را بھ خشم آورده . از این رو مترنیخ بھ عنوان آخرین چاره بھ تالران متوسل شد
محروم » چھار كشور بزرگ«ك را از شركت در كنفرانسھاي زیرا فرانسھ و سایر كشورھاي كوچ  بود،

. موكول كرده بود ١٨١۴ساختھ و نخستین مجمع متحد ھمة كشورھاي شركت كننده را بھ اول نوامبر 
پس . تالران با سایر نمایندگان محروم متحد شد، و بزودي بھ عنوان سخنگوي آنان مورد قبول قرار گرفت

  حكام یافت، دربارة فرانسھ بھ نحوي سخن گفت از آنكھ بدین ترتیب وضعش است

اي امكانپذیر  مترنیخ كھ ممكن بود در این امر تھدیدي ببیند، آن را وعده. مركب از سیصدھزار نفر تھیھ كند
سپس این دو . یافت، و از تالران علیھ روسیھ كمك خواست، و تالران موافقت لویي ھجدھم را بھ دست آورد

 ٣در . م كھ انگلیس با امریكا صلح كرده بود كاسلري را با خود ھمعقیده كردندسیاستمدار در این ھنگا
را براي كمك بھ یكدیگر جھت حفظ » گانھ اتحاد سھ«، فرانسھ و اتریش و بریتانیاي كبیر ١٨١۵ژانویة 

شید؛ روسیھ كھ با این اتحاد مواجھ شده بود از ادعاي خود در مورد لھستان چشم پو. تعادل قوا تشكیل دادند
قسمت اعظم . و پروس پس از تصرف مجدد تورن و پوزنان حاضر شد كھ فقط دوپنجم ساكس را بگیرد

گفت كھ سیاست او باعث شده است كھ فرانسھ از صورت گداي  این اعتبار نصیب تالران شد كھ الفزنان مي
  .اي بیرون آید ودوباره از كشورھاي بزرگ شود شكست خورده

مورخ » منشور كنگرة وین«زدن، اشرافي كھ بھ دورھم گرد آمده بودند، بھ وسیلة  انھپس از تقریبًا نھ ماه چ
گیرد میان خود تقسیم  ، خاك اروپا را برطبق این اصل دیرینھ كھ غنایم بھ فاتحان تعلق مي١٨١۵ژوئن  ٨

مالت را بھ بریتانیا . كردند، البتھ بھ شرطي كھ فاتحان ھنوز آن قدر نیرومند باشند كھ غنایم را بگیرند
عنوان محل نگھباني در وسط مدیترانھ تصرف كرد؛ جزایر یونیایي را كھ بھ منزلة پاسگاھھاي آدریاتیك و 

را كھ از ) مخصوصًا سیالن و دماغة امیدنیك(الحمایة خویش ساخت؛ و قسمتي  شرق مدیترانھ بود تحت
ھمچنین . د براي خود نگاه داشتمستعمرات فرانسھ و ھلند بود و آنھا را در طي جنگ بھ دست آورده بو

نظارت خود را دوباره برھانوور برقرار ساخت، و بھ مملكت پادشاھي جدیدالتأسیس ندرالنت كھ در این 
  .زمان شامل ھلند و بلژیك و بنا براین شامل مصبھاي رود راین بود كامال نزدیك شد

pymansetareh@yahoo.com



طراف پوزنان و دانتزیگ را پروس مناطق ا. لھستان دستخوش تقسیم جدیدي، با اصالحاتي چند، شد
روسیھ مھیندوكنشین ورشو را كھ در این ھنگام بھ مملكت . اتریش گالیسي را گرفت. دریافت داشت

اي شده  پادشاھي لھستان تبدیل یافتھ و تزار بھ عنوان پادشاه آن تعیین و داراي قانون اساسي آزادیخواھانھ
  .بود، تصرف كرد

عالوه بردریافت دوپنجم : كھ آن دولت را براي بیسمارك آماده ساخت پروس با منافعي از جنگ بیرون آمد
و نفوذ . از زمین ساكس، پومران سوئد و روگن، قسمت اعظم وستفالن و نوشاتل در سویس را تصرف كرد

فراواني در اتحادیة آلماني بھ دست آورد كھ در این ھنگام جاي كنفدراسیون راین را كھ توسط ناپلئون 
ساكس سھ پنجم اراضي سابق خود را بازیافت، و پادشاھش دوباره بر سریر . بود گرفتھ بودتشكیل یافتھ 

ونتسي را در  - اتریش سالزبورگ، ایلیریا، دالماسي، تیرول، و سلطنت لمباردي. سلطنت خود مستقر شد
  دانده ایاالت پاپ بھ وي بازگر. شمال ایتالیا بھ آنچھ قبل از تشكیل كنگرة وین در تصرف داشت افزود

  .تجارت برده را محكوم ساخت

مسلمًا . ، كنگره مشغول بررسي پیشنھادھاي بیشتري بھ ناپلئون بود١٨١۵ - ١٨١۴طي دسامبر و ژانویة 
كرد؛  آن مرد قابل تحریك مدتھا بھ سلطنت بر جزیرة كوچك الب قناعت نمي) بھ عقیدة بعضي از نمایندگان(

اگر . رفت الیا و فرانسھ بود، و این خود خطري عظیم بھ شمار مياز این گذشتھ، آن جزیره كامال نزدیك ایت
شد كھ قوایي بھ الب  پیشنھادھاي مختلفي بھ كنگره مي! او از آنجا بگریزد، چھ آشوبھا كھ برپا نخواھد كرد

تالران وكاسلري نیز چنین . بفرستد؛ ناپلئون را بگیرد؛ و بھ جایي دورتر و امنتر و مجزاتر گسیل دارد
  . اي داشتند، ولي تزار آلكساندر اعتراض كرد، و قضیھ بھ ھمین جا ختم شد عقیده

مترنیخ را با پیامي كھ روي آن ) مارس ٧(شد كھ یك روز صبح زود  كنگره بھ پایان كار خود نزدیك مي
این پیام از طرف كنسول اتریش در جنووا بود كھ بھ وي . از خواب بیدار كردند» فوري«نوشتھ شده بود 

نمایندگان پس از آگاه شدن از این خبر توافق كردند كھ ختم . داد كھ ناپلئون از الب گریختھ است ع مياطال
در . كنگره را بھ تعویق بیندازند و تا زماني كھ تصمیم واحدي در این امر اتخاذ نشده است، در وین بمانند

مارس، كنگره بھ  ١٣در . ه استشد] خاك فرانسھ[مارس باز خبر رسید كھ ناپلئون نزدیك آنتیب وارد  ١١
تواند او را بدون بیم یا  ناپلئون را یاغي اعالم داشت و متذكر شد كھ ھركس مي» كمیتة ھشت نفري«وسیلة 

اگر چھ نمایندگان در این  -ھاي خود را تكمیل كرده بود، ولي كنگره برنامھ. پیگرد قانوني بھ قتل برساند
سر كار بود، تا آنكھ بھ آن خبر دادند كھ ناپلئون در روز قبل در ژوئن بر ١٩عمال تا  -زمان متفرق شدند

  .این بود كھ كنگره پایان كار خود را رسمًا اعالم داشت. واترلو شكست خورده است

III  -  الب  

بھ پورتوفرایو از بنادر الب رسید، و صبح روز بعد در میان ھلھلة پرشور مردم  ١٨١۴مھ  ٣ناپلئون در 
كردند كھ وي میلیونھا فرانك با خود آورده است كھ خرج كند،  اھالي شھر تصور مي. قدم بھ خشكي نھاد

آنھا تا قصرحاكم، كھ . ولي ھشت روز بعد تمثال او را بھ عنوان مردي كھ عاشق جنگ است بھ دار آویختند
وبیست  طي نھ ماه بعد، وي امپراطور دویست. در این ھنگام داراي وقار امپراطوري شد، ھمراه او رفتند

شاید بھ سبب آنكھ عقیده داشت كھ تظاھر وشكوه و (سپس . وسھ كیلومتر مربع و دوازده ھزار آدم بود
لباسھاي نظامي، گارد سلطنتي،  - ھمة ابزارھا و آالت سلطنت) تشریفات نیمي از نمایش سلطنت است

مھ،  ٢۶در . رددر پیرامون خود گردآو -پیشكار، نوكر، نوازنده، صدرأس اسب وبیست وھفت كالسكھ
  در حدود . چھارصد عضو افراد گارد قدیم نزد او آمدند تا بھ عنوان ھستة یك ارتش كوچك بھ او خدمت كنند

رویھمرفتھ وي در حدود ششصد نفر . دویست داوطلب از فرانسھ و بعضي دیگر از ایتالیا یا كرس آمدند
كھ در نظر بعضي منفور بود و از لحاظ آماده داشت تا كوششي را بھ منظور آسیب رساندن بھ امپراطور 
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براي مصونیت بیشتر، بندرگاه را مستحكم كرد و ناوگاني تشكیل داد كھ . اي دیگر محبوب، خنثي كنند عده
  .وچھار كشتي كوچك، ھمھ مسلح) بھ نام ناپایدار(عبارت بود از یك كشتي دودكلي 

قداماتي كھ براي بھبود وضع جزیره و رفاه آیا ھزینة ھمة این تشریفات و نیز ھزینة كارھاي عمومي و ا
شد؟ برطبق عھدنامة فونتنبلو قرار بود كھ مبلغي ساالنھ از طرف  آمد چگونھ تأمین مي مردم بھ عمل مي

فرانك  ٣‘۴٠٠‘٠٠٠با وجود این، ناپلئون معادل . فرانسھ بھ او بپردازند، ولي این مبلغ بھ او پرداختھ نشد
لیره بھ صورت مالیات و سایر عواید  ۴٠٠‘٠٠٠توانست  ، و ھر سال ھم ميطال ونقره با خود آورده بود

پرسید كھ اگر چنانچھ مقرر باشد كھ وي بیش  از خود مي: پس از شش ماه دستخوش نگراني شد. كسب كند
  ھا را تأمین كند؟ تواند ھزینھ از یك سال در آنجا بماند چگونھ مي

مھ بھ  ٩در . و دلخواه خرج كند، بھ طور معقول خوشحال بودتواند بھ نح در آغاز با توجھ بھ اینكھ مي
حالم بسیار خوب … . ام خانة زیبایي ترتیب داده. پانزده روز قبل وارد اینجا شدم«: لویز نوشت  ماري

خداحافظ، … . است، جاي دلپذیري است، ولي از تو خبري نیست و اطمینان ندارم كھ حالت خوب باشد
  » .م را ببوسمحبوب من از طرف من پسر

ملوانان و . فرزند دیگري با مادرش كنتس والوسكاي با وفا جزء نخستین كساني بود كھ از او دیدار كرد
ناپلئون ناراحت شد، زیرا . شھروندان او را بھ جاي امپراطریس گرفتند، و از او شاھانھ استقبال كردند

یكي دو روز در آغوش والوسكا بھ . او بیایندبھ آن جزیره نزد » پادشاه رم«انتظار داشتھ بود كھ ھمسرش و 
شاید ماري لویز شایعات . استراحت پرداخت، و سپس او را با مھر و محبت بھ دالیل رسمي مرخص كرد

  . آمیز دربارة آن دو روز دریافت داشتھ بود مبالغھ

م داشت، و بھ سبب پولین جواھرات خود را بھ او تقدی. در اكتبر، مادر و خواھرش پولین بھ دیدن او آمدند
از او مادرانھ مواظبت كرد و او را تسلي داد، و ھمة » خانم مادر«. خیانت مورا از او عذرخواست

بخش  وي بھ اتفاق پولین نزد او ماند، و حال آنكھ از محیط گرم و نشاط. انداز خود را بھ او تقدیم داشت پس
  .زندگي ایتالیایي محروم شده بودند

اي  كرد كھ ناپلئون پس از چند ماه اول، براثر كوچك بودن آن جزیره و نبودن انگیزهتوان تصور  بخوبي مي
كوشید كھ خود را با فعالیت بدني از این . ، تا چھ اندازه افسرده حال بود براي بھبود روحیھ و رؤیاھایش

منوال، . افزود يرسید كھ بھ بیقراري او م اخباري از فرانسھ مي - افسردگي نجات دھد، ولي تقریبًا ھمھ روز
  كھ در وین در خدمت ماري لویز بود، از 

آگاھاني دیگر او را از وجود نارضایي در ارتش، . فوریھ پایان خواھد یافت ٢٠نوشت كھ كنگره احتماال تا 
در فوریة . كردند آگاه مي  ترس و بیم كشاورزان، ھیجانات ژاكوبنھا، اجراي اجباري مراسم مذھبي كاتولیك،

ماره، دوك باسانو، پیامي بھ وسیلة فلوري دوشابولون فرستاد و ھمة این گزارشھا را تأیید ، اوگ ١٨١۵
  . كرد

تر از مرگ براثر ضعف و  ناپلئون كھ در نتیجة خبرھاي آنان بھ ھیجان آمده و بھ امید پایاني شرافتمندانھ
كرد كھ اگر  مادرش چون تصور مي. ناتواني، برانگیختھ شده بود، فكر نھائي خود را بھ اطالع مادر رسانید

ر تا مدتي بھ صورت مادر باشم، و بگذا«: اكنون بگذارد كھ وي برود دیگر او را ھرگز نخواھید دید، گفت
دانست كھ پسرش تصمیم گرفتھ است در آخرین قمار  ولي مي» .بعد عقیدة خودم را بھ تو خواھم گفت

  » .فرزندم، برو، و سرنوشت خودت را بھ اتمام برسان«: رو بھ او گفت از این. شركت كند

اي نخواھد  ت بیشتر بگذارد، دیگر وسیلھكرد كھ باید زود اقدام كند، و اگر اندكي وق ناپلئون احساس مي
. بایستي آنھا را نگاه دارد، بپردازد داشت كھ حقوق آن ھزار نفر فرانسوي را، كھ در خدمت او بودند و مي

اوضاع براي كوششي در جھت بازیافتن تاج و تخت، دفاع از آن، و انتقال آن بھ فرزندش كھ مثل آدونیس 
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متفقین كنگره را بھ پایان . رسید دن تربیت كرده بودند مناسب بھ نظر ميزیبا بود و او را براي پادشاه ش
كردند كھ با قواي خویش بھ خانھ بازگردند، و شاید ھركدام براي انعقاد پیمان  رساندند و خود را آماده مي مي

نست در توا شبھا ھنوز طوالني بود، و ناوگان كوچك او ھنوز مي. دادند روي موافق نشان مي صلح جداگانھ 
  .شدن مصون بماند، و او دوباره بھ خاك فرانسھ قدم بگذارد پناه تاریكي، از كشف

آنكھ كسي از سرضمیرش آگاه شود، خود را  بیني و دقت معمولي خویش، و تا حد امكان بي ناپلئون، با پیش
دستور داد  -مجموعًا ھزاروصد نفر - بھ گارد امپراطوري و ھشتصد سرباز نارنجك انداز. ساخت آماده مي

فوریھ براي سفري چند روزه بھ مقصدي نامعلوم در بارانداز  ٢۶كھ اثاثة خود را جمع كنند و در غروب 
  .اند، و در دل خوشحال بودند زدند كھ عازم فرانسھ با وجود این، حدس مي. حضور یابند

در آغوش كشید، و ) كھ بزودي بھ ایتالیا نزد دوستان خود رفتند(در ساعت معین، مادر و خواھر خود را 
سپس بھ فوج كوچك خود پیوست و بھ اتفاق آنھا سوار كشتي ناپایدار و پنج كشتي دیگر شد و در تاریكي بھ 

داشت و گاھي آن را بیش  مي وزید، گاھي ناوگان بیچارة او را از حركت باز باد موافق نمي. حركت درآمد
آور بھ زندان  بیم داشتند كھ آنان را بشناسند و متوقف كنند و بھ طرزي شرم. كرد از حد بھ ساحل نزدیك مي

تا سھ روز در طول ساحل ایتالیا بھ طرف شمال رفتند و بعد بھ سوي غرب از كنار جنووا و . اندازند
  اي  میھ واد داشتند صدھا نسخھ از روي اعالضمن راه، كساني كھ س. ریویراي فرانسھ گذشتند

  فرانسویان؛

مشتاق حكومتي ھستید كھ خودتان انتخاب كنید، یعني تنھا : ھا و دعاھاي شما را شنیدم در تبعید، نالھ
دارایي : خطاب بھ ارتش. ام تا حق خود را كھ حق شماست بگیرم از دریا گذشتھ و آمده. حكومت قانوني

ھایي  ر شما، و دارایي و درجھ و افتخار فرزندانتان مخالفاني بزرگتر از آن شاھزادهشما، درجة شما، افتخا
كند؛ عقاب، با پرچمھاي ملي،  پیروزي بسرعت حركت مي… . اند ندارد كھ بیگانگان بر شما تحمیل كرده

واھید دھندگان كشور خود خ شما نجات. از برجي بھ برج دیگر پرواز خواھد كرد، حتي بھ برجھاي نوتردام
  . بود

IV -  ١٨١۵مارس  ٢٠-١: سفر باورنكردني  

دم اول مارس دماغة آنتیب را از دور  كرد در سپیده حمل مي» قیصر و بخت اورا«آن ناوگان كوچك كھ 
بعضیھا بھ : اندكي پس از نیمروز ھزاروصد سرباز، در خلیج ژوان، بتدریج از كشتي خارج شدند. دید

ناپلئون، كھ آخرین فردي بود كھ قدم بھ خشكي گذاشت، دستور . احل رفتندعمق پریدند و بھ س میان آب كم
سپس گروه . پیوندد، موقتًا اردو بزنند اي كھ آنتیب را بھ كان مي داد در یك باغ زیتون میان دریا و جاده

از  فرانك طال ٨٠٠‘٠٠٠وي . كوچكي را بھ كان فرستاد تا اسب و آذوقھ بخرند و پول آن را نقدًا بپردازند
بھ گروھي دیگر دستور داد كھ بھ آنتیب بروند و پادگان آنجا را ترغیب بھ پیوستن بھ . الب با خود آورده بود

ناپلئون از رفتن و آزادكردن . فرماندة پادگان قاصدان را سرزنش كرد و آنھا را بھ زندان انداخت. او كنند
  .ریس برسدقصد داشت بدون انداختن یك تیر بھ پا. آنھا خودداري ورزید

شنیدند مرد كوتاه قدي كھ در كنار میزي در ھواي آزاد   عابراني كھ مي. در آنتیب با استقبالي روبرو نشد
آن منطقھ كھ براثر . دادند كند امپراطور است، ذوق و شوقي از خود نشان نمي ھایي را بررسي مي نقشھ

. بود تمایلي بھ آن كارھا نداشت ھاي دوگانھ سخت آسیب دیده جنگ و نظام وظیفة اجباري و محاصره
داشتیم خوشحال و آرام «: شھردار آنتیب براي بررسي وضع مھاجمان حضور یافت و بھ ناپلئون گفت

آورد، بھ  ناپلئون كھ این واقعھ را در سنت ھلن بھ یاد مي» .شما ھمھ چیز را بھ ھم خواھید ریخت. شدیم مي
قاصدي كھ » .ن تأثیر كرد، و چقدر باعث ناراحتي من شدداني كھ این حرف چقدر در م نمي«: گورگو گفت
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الناس از پاریس تا كان طرفدار او  ارتش و عوام: اي مطمئن ساخت گذشت وي را تا اندازه از آنجا مي
  .ھستند، ولي مردم پرووانس با او مخالفند

ده ماه قبل، ھنوزبھ یاد ناپلئون از این نكتھ بھ خوبي واقف بود، زیرا تجارب تلخ خود را در اورگون در یاز
وي بھ جاي آنكھ شاھراھھاي مسلح كان . داشت، و اكنون این خاطرات راه او را بھ سوي پاریس تعیین كرد

تا تولون و مارسي و آوینیون تا پاریس را در پیش گیرد، و جان خود را ضمن درگیریھاي خونین بھ خطر 
  اندازد، راھھاي كوھستاني كان تا گراس، 

ھاي كوھستاني ھنوز پوشیده از برف بود؛ نگھبانان  گردنھ. شھودي با بوربونھا مخالف بودو بھ طور م
از این رو، . شدند اندازان ناراضي بودند، ولي ھرگز حاضر بھ ترك محل خدمت خود نمي قدیمي و نارنجك
فر از در حدود شصت ن. مارس، آن ھزارو صد نفر بھ سوي كان بھ حركت در آمدند ٢ - ١در حدود نیمشب 

آنھا توانستھ بودند اسب بخرند، ولي بھ منظور ھمگامي و دوستي با بقیھ در كنار اسبان حامل بار راه 
در وسط جمعیت بعضي از نگھبانان مواظب طالي . كرد ناپلئون معموال با كالسكھ حركت مي. رفتند مي

  . ندآمد تعدادي افراد تنومند از اھالي كرس بھ دنبال آنھا مي. ناپلئون بودند

. بستة كوھستان بسیار دشوار است در گراس احساس كردند كھ عبور توپھاي آنھا از روي راھھاي یخ
كار ناپلئون كھ عادت داشتند در جنگ بھ طور پیاده پیروز شوند، سرمشق خوبي براي  سربازان كھنھ
در المور، . مارس پس از طي دویست وچھل كیلومتر ظرف چھار روز بھ گپ رسیدند ۵در . دیگران شدند

  . در سي ودو كیلومتري جنوب گرنوبل، بھ نخستین مانع جدي برخورد كردند

وي . فرماندة لشگر پنجم ارتش، مستقر در گرنوبل، از پاریس دستور گرفتھ بود كھ ناپلئون را دستگیر كند
اي چون ستونھ. الوقوع اعزام داشت گرداني مركب از پانصد نفر براي متوقف ساختن شورشھاي قریب

مخالف بھ یكدیگر رسیدند، ناپلئون بھ مدافعان خود دستور داد كھ سالحھاي خود را برزمین بگذارند سپس 
آمدند رفت، و چون بھ آنھا نزدیك شد، ایستاد و  خود در جلو بھ حركت درآمد و بھ سوي افرادي كھ پیش مي

آنگاه پالتو نظامي خود را باز » سید؟شنا پنجم، من امپراطور شمایم؛ مرا مي] لشكر[سربازان «: بھ آنھا گفت
اگر در میان شما سربازي وجود داشتھ باشد كھ بخواھد امپراطور خود را بكشد، من «: كرد و پرسید

زنده باد : افراد آن گردان تقریبًا تا آخرین نفر سالحھاي خود را پایین آوردند و فریاد زدند» .حاضرم
كوشیدند تا دست  ان خشنود در پیرامون ناپلئون گرد آمدند و ميسرباز. گردان از ھم متالشي شد! امپراطور

ھمھ «: وي با آنھا بھ مھرباني سخن گفت، و نزد گروه خود بازگشت و بھ آنھا اظھار داشت. او را ببوسند
  » .چیز درست شد؛ ظرف ده روز در تویلري خواھیم بود

ھ استقبال او شتافتند؛ و ھنگامي كھ صدھا كشاورز و كارگر ب. غروب آن روز، بھ گرنوبل نزدیك شدند
سپس بھ . ھاي شھر بستھ است، آن را خرد كردند تا آن ارتش كوچك وارد شود دیدند یكي از دروازه

. سربازان فرسودة خود دستور داد كھ تاظھر دیگر استراحت كنند، و خود بھ مسافرخانة سھ ولیعھد رفت
صبح روز بعد، نمایندگان بیشتري . ي، بھ دیدن او آمدندشھردار، كارمندان شھرداري، حتي فرماندھان نظام

دانست كھ، در  ناپلئون مي. را بھ حضور پذیرفت كھ از او خواستند بھ حكومت مشروطھ وفادار بماند
وي بھ آنھا . انقالب، گرنوبل در صف مقدم قرار داشتھ، و ھرگز اشتیاق خود را بھ آزادي از دست نداده بود

  كھ حاكي  با عباراتي صحبت كرد

اعتراف كرد كھ قدرتي بیش از . از ترك روش خودكامة گذشتھ و نویدي براي اصالحات در آینده بود
اندازه بھ دست آورده بود؛ و جنگھاي او، كھ در آغاز جنبة دفاعي داشت، بھ صورت جنگ تجاوزكارانھ و 

تعھد كرد كھ دولتي ملي بھ  .جنگ براي حصول پیروزي درآمده و فرانسھ را تقریبًا از پاي درآورده بود
سپس گفت كھ گرامیترین آرزوي . وفادار باشد ١٧٩٢و  ١٧٨٩فرانسھ ارزاني دارد كھ بھ اصول سالھاي 

  . اي روشنفكر باشد او آماده ساختن پسرش بھ منظور آن است كھ رھبر شایستھ و آزادیخواه فرانسھ
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قرار شد وي یك روز بیشتر در . ركت درآیندبھ پیروان خود دستور داد كھ بھ ح) مارس ٨(ظھر ھمان روز 
گرنوبل بماند تا براي شھرھایي كھ رھبري او را قبول دارند دستوراتي صادر كند؛ وي قول داد كھ بھ موقع 

مارس بھ آنھا رسید و آنان را بھ  ١٠در . آمیزي نصیب آنھا كند بھ گروه خود بپیوندد تا پیروزیھاي صلح
  .لیون رھبري كرد

خبر فرار ناپلئون بھ لویي ھجدھم رسید در آغاز چندان اظھار نگراني نكرد، زیرا اطمینان ھنگامي كھ 
اما چون پیشروي ادامھ یافت و سربازان بھ گرنوبل، كھ . داشت كھ بزودي جلو آن مجرم گرفتھ خواھد شد

در كرد اي صا مارس اعالمیھ ٧از لحاظ خصومت با سلطة بوربون شھرت داشتند، نزدیك شدند، لویي در 
و بھ ھرشھروندي دستور داد كھ در گرفتن این جاني مزاحم شركت جوید و او را براي محاكمھ و اعدام بھ 

پادشاه . عین ھمان مجازات براي كساني در نظر گرفتھ شد كھ بھ او كمك كنند. دادگاه نظامي تحویل دھد
وایي علیھ ناپلئون را بھ عھده مارشال نھ را از گوشة انزوا بیرون آورد، و از او خواست كھ رھبري ق

مارشال نیز پذیرفت، ولي این نكتھ كھ گویند وي قول داد ناپلئون را در قفس آھنین بیاورد شاید . بگیرد
مارشال نھ بھ جنوب شتافت، فرماندھي گرداني را در بزانسون بھ عھده گرفت، و از ژنرال . درست نباشد

. بھ او پیوندند) شمال غربي ژنو(سونیھ  - لو -ود در لونبورمون و ژنرال لوكورب خواست كھ با قواي خ
: سپس براي تحریض شش ھزار سربازي كھ بدین ترتیب گردآمدند نطقي آتشین ایراد كرد و ضمن آن گفت

ولي »  .اي زد، چون آخرین اقدام از نمایشھاي ناپلئوني است خوب شد كھ آن مرد البي دست بھ كار احمقانھ«
  .العمل زیادي دیده نشد از طرف سربازان عكس

در اینجا صاحبان صنایع بھ طور كلي از . ، لیون از ناپلئون استقبال كرد)مارس ١٠(در ھمان روز 
ھاي سراسر اروپا را غیر از انگلیس بر روي  محاصرة بري سود برده بودند، زیرا این محاصره دروازه

كردند كھ گویي انقالبي  تھ و طوري رفتار ميكاالھاي لیون باز كرده بود بھ مھاجراني كھ بھ آن شھر بازگش
كارمندان ھم، بنا بھ علل مخصوص خودشان، در آن بیعالقگي سھیم . اي نداشتند روي نداده است، نیز عالقھ

اي از یك تشكیالت زیرزمیني  رفتند، و شاخھ بودند؛ بسیاري از آنھا از ژاكوبنھاي پرحرارت بھ شمار مي
 ١٧٨٩حنھ آمده بودند تا از ناپلئون بھ این امید استقبال كنند كھ آنھا را بھ سال بودند كھ در این ھنگام بھ ص

كشاورزان از این بیم داشتند كھ مبارزة روحانیان براي استرداد امالك ملي شده، مصادره شده، . بازگرداند
  و توزیع شدة 

تواند  نگریستند كھ مي جیي مينتیجھ برسد و آن اراضي از دستشان خارج شود؛ الجرم در ناپلئون بھ دیدة نا
و . مبارزات روحانیان را متوقف ساختھ آنان را بر اراضیي كھ سالھا در آن زحمت كشیده بودند تثبیت كند

  .ھاي خود ببینند سربازان پادگانھا عالقھ داشتند كھ دوباره نوار قرمز را بر روي سرنیزه

ئون ھنگ خود را بھ آن شھر رھبري كرد، ھاي خود را گشود، و ناپل بدین ترتیب چون لیون دروازه
كردندو  زدند؛ و كارگران و سربازان شادي مي طلبان رو بھ فرار نھادند؛ طبقة بورژوازي لبخند مي سلطنت

ناپلئون وعده داد كھ . كارمندان شھرداري، قضات، حتي بعضي از رھبران نظامي سر بھ اطاعت او نھادند
ھنگامي كھ دوباره بھ سوي . است صلحجویانھ در پیش گیردیك حكومت مشروطھ تشكیل دھد و یك سی

پاریس بھ حركت درآمد، تمامي پادگان، غیر از افسران كھ از خانوادة نجبا و اشراف قدیم بودند، بھ ارتش 
در این ھنگام دوازده ھزار سرباز آماده بھ جنگ داشت؛ با این حال، ھنوز . رو بھ افزایش او پیوستند

مارس،  ٢٠لویز نوشت قول داد كھ در  اي كھ بھ ماري در نامھ. ون شلیك تیري پیروز شودامیدوار بود كھ بد
سومین سالگرد تولد فرزندشان، در پاریس باشد؛ و بھ او متذكر شد كھ اگر بزودي بتواند در پاریس بھ او 

د؛ گویي ابري اي براي مارشال نھ فرستا ھمچنین یادداشت صمیمانھ. بپیوندد، او را بسیار شاد خواھد كرد
در این نامھ او را دعوت كرده بود كھ در شالون بھ مالقات او بیاید، . در آسمان دوستي آنھا پدیدار نشده بود

از وي » پرنس مسكو«و قول داد از او ھمان استقبالي را خواھد كرد كھ پس از نبرد بورودینو، بھ عنوان 
  .تجلیل بھ عمل آورده بود
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سونیھ بود، سربازان خود را احضار كرد و این اعالمیھ  - لو -ھنوز در لون مارس، مارشال نھ كھ ١۴در 
اي قانوني  سلسلھ. اند سربازان، بوربونھا تا ابد از بین رفتھ«: را براي آنھا خواند كھ بعدھا موجب مرگش شد

ز این بھ امپراطور ناپلئون، فرمانرواي ما، ا. كھ فرانسھ پذیرفتھ است نزدیك است دوباره بر تخت بنشیند
زنده باد «سربازان زمین را با فریادھاي مكرر » .بعد بر كشور با شكوه ما حكمروایي خواھد كرد

وي حاضر شد كھ رھبري آنھا را براي پیوستن بھ . بھ لرزه در آوردند» زنده باد مارشال نھ! امپراطور
مارس،  ١٨در . ارس در اوسر یافتم ١٧آنان پذیرفتند، و ناپلئون آنھا را در . قواي ناپلئون بھ عھده بگیرد

كس جرئت  از آن بھ بعد ھیچ. ناپلئون مارشال نھ را بھ حضور پذیرفت، و دوستي دیرینة آنھا تجدید شد
  .نداشت كھ مانع حركت آنھا بھ پاریس شود

مارس، لویي ھجدھم با لباس سلطنتي در مقابل دو مجلس در قصر بوربون ظاھر شد، وتصمیم  ١٧در شب 
. ام براي سعادت ملتم رنج بسیار كشیده«: ر مورد مقاومت در برابر ناپلئون اعالم داشت، و گفتخود را د

سپس دستور » توانم عمرم را جز در دفاع ملت بھ پایان برسانم؟ ام آیا بھتر از این مي من كھ شصت سالھ
  مجھز شدن تمامي قواي وفادار بھ مقام سلطنت را 

. ، و ھیچ رھبر شریفي ظاھر نشد كھ آنھا را رھبري كند یا الھام بخشدالعمل سریعي نشان نداد ارتش عكس
  .طلبان دوباره مھاجرت را آغاز كردند سلطنت

اي  مارس، ژورنال د دبا مقالھ ١٩در . سالن مادام دوستال پر از شایعھ بود، و خود او نیز قصد فرار داشت
دوباره بر حمایت او از لویي ھجدھم و بھ قلم عاشق نوبتي او یعني بنژامن كنستان منتشر ساخت كھ 

  .وي در شب ھمان روز خود را پنھان كرد. نھاد حكومت مشروطھ مھر تأیید مي

خود لویي كھ ھمیشھ از حركت اكراه داشت عزیمت خود را بھ تعویق انداخت تا اینكھ خبر رسید كھ ناپلئون 
اش از  شب، لویي و خانواده ١١ساعت  در. بھ فونتنبلو وارد شده و ممكن است روز بعد بھ پاریس بیاید

طلبان افراطي بودند؛ ولي با این  تویلري بیرون آمدند و بھ طرف لیل شتافتند، چھ مردم آن شھر از سلطنت
سفر مشابھي در پیش  ١٧٩١كرد كھ در حال، بدون تردید آن پادشاه گاھي بھ سرنوشت برادر خود فكر مي

  .ردانیده شدگرفت و بعد، بھ عنوان اسیر مردم، بازگ

مارس، بعضي از طرفداران پرشور ناپلئون چون خبر یافتند كھ تویلري خالي از پادشاه و سربازان  ٢٠در
در . قصر است، با نشاطي طبیعي وارد آن شدند و اطاقھاي شاھانھ را براي پذیرایي ناپلئون آماده كردند

بعدازظھر  ٢ن تا ساعتخود ناپلئو. سراسر آن روز، لشكر روبھ افزایش او بھ سوي ھدف خود راه پیمود
در فونتنبلو باقي ماند و مشغول امال كردن پیام و دستور شد، و احتماًال با عالقھ در قصري كھ آن ھمھ 

را دیده بود، بھ  -بایستي باطل و انتقام آن گرفتھ شود وقایع تاریخي از جملھ استعفاي او كھ در این زمان مي
آنان تقریبًا بدون آنكھ . برتران و كولنكور بھ پاریس رسیدشب، ھمراه با  ٩در حدود ساعت. گردش پرداخت

در آنجا جمعي از خویشان و دوستان از او با ذوق و شوق بسیار استقبال . دیده شوند تا تویلري پیش راندند
وي حاضر شد كھ یكي پس از دیگري او را در آغوش . ھا باال بردند كردند، و او را روي دست از پلھ

اورتانس . ھ فرسوده و حیرتزده در مقابل آنھا ایستاد، ولي تا حد اشك ریختن خوشحال بودبگیرند، تا اینك
اورتانس بھ دفاع از خود . نیز آمد، و ناپلئون او را بھ سبب روي خوش نشان دادن بھ آلكساندر مالمت كرد

تو این نكتھ  من پدرخوبي ھستم؛«: پرداخت، و ناپلئون بر او رحمت آورد و او را در آغوش گرفت و گفت
ضمن بدبختیھاي بسیار ما، مرگ او . و تو در وقت وفات ژوزفین بیچاره حضور داشتي… . داني را مي

  » .قلبم را آزرده كرد

كیلومتر از كان تا پاریس ظرف بیست روز، كھ  ١١۵٨: آن سفر باورنكردني بدین ترتیب پایان پذیرفت
بھ انجام رسید كھ طي تسخیر مجدد فرانسھ، تیري شلیك بیشتر آن را ھمراھانش پیاده پیمودند، و قول او 

اكنون دیگر این وظیفھ را در پیش داشت كھ صلح و وحدت را دوباره برقرار سازد، دولتي . نخواھد كرد
جدید تشكیل دھد، و خود را براي مقابلھ با پانصد ھزار سربازي آماده كند كھ روسیھ و اتریش و انگلیس 
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ة كوچكش یا جزیرة دورتري بازگردانند یا در برابر جوخة آتش قرار  بھ جزیر كردند تا او را حاضر مي
  .دھند

  .ناپلئون بوناپارت حكومت صد روزة خود را آغاز كرد ١٨١۵مارس  ٢٠ھر پایاني آغازي دارد؛ و در 

V - تجدید بنا  

دشمنان وظیفة برقراري مجدد حكومت و ارتش و ارادة ملي براثر غیرقانوني بودن وضع او، وحدت 
  .خارجي، و ناھماھنگي مردم سھ برابر دشوارتر شد

قبضھ كرده  - یا تھدید بھ زور - دولتي را كھ قانونًا برسر كار آمده بود با زور ١٧٩٩وي دوباره مانند سال 
خواست قدرتي را بھ زور بازستاند كھ بھ نیروي نظامي از او گرفتھ شده بود، ولي   درست است كھ مي. بود

ام خود را در نتیجة استعفا رسمًا از دست داده بود، و سنا تخت وتاج را بھ لویي ھجدھم تقدیم وي قدر و مق
بھ عقیدة . كرده، و او ھم آن را بھ عنوان حق قانوني خود پذیرفتھ، و اكنون از آن دست برنداشتھ بود

  .ناپلئون غاصب بود - اي از مردم فرانسھ و بھ گمان بخش عمده - متفقین

. ١٨١۴ - ١٨١٣او در این زمان بیشتر علیھ او متحد بودند تا در جنگھاي برجستة سالھاي  دشمنان خارجي
القول  نمایندگان ملتھاي بسیاري كھ در كنگرة وین گرد آمده بودند در اعالم داشتن او بھ عنوان یاغي متفق

ار نفر سرباز نھ تنھا روسیھ و پروس و اتریش و انگلیس تعھد كردند كھ ھر یك یكصدوپنجاه ھز. بودند
براي جنگ جدید بھ منظور طرد او از صحنھ بفرستند، بلكھ سوئد واتحادیة جدید آلماني و حتي دولت 

  .كوچك سویس قول داده بودند كھ در تھیة سرباز و پول علیھ او سھیم باشند

پاسخي اي جھت یك سازش بدون خونریزي براي آنھا ارسال داشت، ولي آنھا  ناپلئون پیشنھادھاي خاضعانھ
از این رو از پدر زن خود، فرانسیس دوم امپراطور اتریش، استمداد كرد كھ بھ خاطر او نزد سایر . ندادند

اي بھ ھمسر خود نوشت و از او خواست كھ دل پدرش را  سپس نامھ. باز پاسخي نرسید -متفقین وساطت كند
م داشتند كھ با فرانسھ سرجنگ مارس، متفقین اعال ٢۵در . نرم كند؛ ظاھرًا قاصد ھرگز بھ او نرسید

وارد  -خواه ناخواه -مبادا دوباره فرانسھ را. ندارند، ولي ھرگز با ناپلئون بوناپارت صلح نخواھند كرد
  .جنگي دیگر كند كھ اساس نظم اروپا را درھم ریزد

د تا از پادشاه طلبان در آنجا ماندن ھزاران تن از سلطنت. وجھ علیھ متفقین متحد نبودند مردم فرانسھ بھ ھیچ
مارس، صدھا تن از آنان از وي در لیل  ٢٢در . غایب دفاع كنند و سازماني را بھ ھمین منظور برپا دارند

ضمن فرارش از پاریس استقبال كردند، و چون بھ گنت رفت تا تحت حمایت انگلیس قرار گیرد، بھ حالش 
نیرومند بودند كھ بوردو ومارسي را تحت طلبان بھ اندازة كافي  در جنوب فرانسھ، سلطنت. تأسف خوردند

  در غرب، اھالي . نظارت خود بگیرند

كاتولیك منطقة وانده دوباره علیھ ناپلئون سالح برداشتھ بودند؛ آنھا او را خدانشناس و آزاردھندة پاپ 
دیده شمردند كھ از كلیسا دز كشان، و حامي سرسخت اموالي مي دانستند، و ژاكوبني پنھاني و متفق شاه مي

بعدھا . ، وي بیست ھزار سرباز براي فرونشاندن این آشوب پرھیجان اعزام داشت١٨١۵در مھ . شده بود
  . خورد كھ با این قواي اضافي ممكن بود در نبرد واترلو پیروز شود غالبًا تأسف مي

منان داخلي وي توانست بعضي از عناصر ملي را كھ با عقاید و اخالق او كامال موافق نبودند در برابر دش
رفت  سرسپردة او بھ شمار مي) جز در ناحیة بوردو و وانده(مناسبتر از ھمھ ارتش بود كھ . خود قرار دھد

كشاورزان، كارگران، و عوام  - طبقات پایین جامعھ. دانست دھندة پیروزي مي و او را سازماندھنده و پاداش
تواند از جنگ احتراز كند؛ آنان دیگر آن قدر حاضر بھ اطاعت از او بودند، ولي امیدوار بودند كھ ب -شھر

ھنوز در شھرھا ژاكوبنھاي بسیاري وجود داشتند . پروایي و غرور او شود پرستیدند كھ باعث بي او را نمي
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كھ مایل بودند خصومت او را نسبت بھ خود از یاد ببرند، بھ شرط آنكھ او وفاداري خود را بھ انقالب اعالم 
  . پذیرفت، ولي حاضر نشد با آنھا علیھ بازرگانان و كشیشان بھ مبارزه برخیزد وي حمایت آنان را. كند

دانست كھ از زمان  كرد و آن را اساس آن نظم اجتماعي و اخالقي مي ناپلئون طبقة متوسط را تحسین مي
كشتارھاي سپتامبر بھ صورت مركز فلسفة سیاسي او درآمده بود؛ ولي آن طبقھ دیگر حاضر نبود كمك و 

ھمچنین طبقة مزبور اگر چھ آزادي كار و تجارت و مطبوعات را . رزندان خود را در اختیار او بگذاردف
ترسید، و مایل بود  شمرد، آزادي رأي دادن و نطق و بیان را قبول نداشت، زیرا از افراطیون مي محترم مي

ود و تصمیم داشت از كھ حد رأي منحصر بھ صاحبان ثروت شود، و مجلس نمایندگان را انتخاب كرده ب
طبقة روبھ ترقي . حق آن مجلس در مورد نظارت برقدرت و سیاست پادشاه یا امپراطور حمایت كند

كامال نشان دادند كھ باتمام قوا علیھ  -نویسان، دانشمندان، فیلسوفان طبقة روشنفكر روزنامھ - بورژوازي
  . طوري مبارزه خواھند كردھرگونھ كوشش ناپلئون بھ منظور برقراري مجدد اختیارات امپرا

سخت كار . خود آن قھرمان كھ بھ مبارزه طلبیده شده بود در مورد قصد و ارادة خویش تردید داشت
ولي . كرد داد؛ گاھي یكصدوپنجاه نامھ در روز امال مي كرد؛ ھمھ چیز را زیر نظر داشت؛ دستور مي مي

بھ سرداران جدید، یا دو مجلس یا ملت، یا  ھمان چابكي و پركاري او را ضعیف كرد و بھ او فھماند كھ
بیماریھایي كھ شش سال بعد او را از پاي درآورد وي را . تواند زیاد متكي باشد حتي بھ خودش، نمي

مانند روزھاي شاد مارنگو و اوسترلیتز . شد كرد؛ بواسیر موجب خشم و شرمساري او مي ضعیف 
  بخش خود را بھ پیروزي تا حدي  ھدف، و اطمینان نشاط حضور ذھن و استواري. توانست زیاد كار كند نمي

. در ھمان شب ورود خود بھ پاریس، ھیئت وزیران جدیدي انتخاب كرد، زیرا بھ كمك فوري آن نیاز داشت
حاضر است با او علیھ دشمنانش بجنگد ) سازماندھندة پیروزي در طي انقالب(اینكھ دانست الزار كارنو 
الجرم او را بھ عنوان   شصت ودو سال داشت براي جنگیدن مناسب ندانست، شادمان شد؛ اما او را كھ

و ژوزف فوشة پنجاه   شخصي كھ مورد اعتماد ھمگان بود بھ وزارت كشور گماشت؛ شاید نھ بھ این دلیل،
 بھ -شاید ھم بھ عللي دیگر - ترسیدند وشش سالھ را شاید بھ این دلیل كھ ھمھ بھ او بدگمان بودند و از او مي

احزاب   تقریبًا با ھمة  كرد؛ فوشھ یك شبكة جاسوسي خصوصي را اداره مي. وزارت پلیس منصوب كرد
روابط پنھاني داشت؛ شاید ھم آن فرمانرواي شتابزده مقام سابق فوشھ را از آن لحاظ بھ او سپرد كھ وي را 

. داد را مورد تردید قرار نميكس كفایت فوشھ  این حقیقت را ھم نباید نادیده گرفت كھ ھیچ -تحت نظر بگیرد
بعدھا در . اي قابل انعطاف داشت در بیشتر گرفتاریھایي كھ پیش آمد، فوشھ نظري روشن و روحیھ

در چشم من، امپراطور بازیگري خستھ بیش نبود كھ نمایش خود را دوباره «: خاطرات خود نوشت
بیش از سھ «بیني كرد كھ  س چنین پیشحتي ضمن خدمت بھ ناپلئون، در پایان مار» .توانست اجرا كند نمي

  » .تواند دوام بیاورد ماه نمي

لویي ھجدھم احساس كرده بود كھ نیازي بھ آن جز براي حفظ نظم . قدم دیگر ناپلئون تشكیل ارتش بود
در نتیجھ، سربازگیري را موقوف كرده قواي نظامي خود را بھ یكصدوشصت ھزار نفر . داخلي ندارد

ولي این جوانان خوش اقبال تا   پلئون سربازگیري را دوباره در ماه ژوئن برقرار ساخت،نا. كاھش داده بود
ھمچنین از گارد ملي خواست كھ خود را . زماني كھ واترلو بھ جنگ پایان بخشید ھنوز بسیج نشده بودند

یكصدوپنجاه  آماده كند؛ بسیاري از افراد آنان امتناع كردند و -از جملھ خدمت در خارج -براي خدمت كامل
توانست  ناپلئون با افزودن این عده و بعضي از افراد داوطلب بھ ارتش موجود خود، مي. ھزار نفر پذیرفتند

وي بیشتر آنھا را در استانھاي شمالي مستقر ساخت، و بھ آنھا . در ماه ژوئن سیصدھزار نفر بسیج كند
خود را در  ١٨١۴و  ١٨١٣اقدامات نمایان در این ضمن، . دستور داد كھ منتظر دستورھاي دیگر او باشند

 - در نھان از دشمن دیرین خود. تھیھ و تخصیص آذوقھ و تجھیزات براي ارتش جدید خود تجدید كرد
توانست استفاده كند، زیرا بعضي از آنھا بھ  از ھمة مارشالھاي سابق خود نمي. توپ و تفنگ خرید - انگلیس

وز مارشال نھ، داوو، سولت، گروشي و واندام را در اختیار خدمت لویي ھجدھم در آمده بودند؛ ولي ھن
نقشة راھھا و زمینھا و ھمچنین گزارشھاي مربوط بھ حركات دشمن را مورد بررسي قرار داد، و . داشت
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كشي، كمال استعداد خود را نشان  در این گونھ نقشھ. كلیة سیماھاي عمدة نبرد آینده را طرحریزي كرد
  .شد قت شاد ميداد وبیش از ھمھ و مي

رغم قبضھ كردن حكومت، بیش از كارھاي  در سومین كار خود، یعني بھ دست آوردن حمایت مردم علي
خواستند كھ وفاداري خود را بھ  طلبان، از او مي تقریبًا ھمة طبقات، غیر از سلطنت. دیگر زحمت كشید

  قانون اساسي اعالم دارد كھ 

این امر با طبیعت او سازگار نبود، زیرا از مدتھا پیش بھ . بشناسدخود را در قبال پارلماني منتخب مسئول 
نیت مانند خود او براي  كرد كھ دیكتاتوري الیق و با حسن حكومت استبدادي خو گرفتھ بود، و احساس مي

با وجود این، بھ منظور ارضاي . كشور بھتر است تا یك پارلمان پرگو و شماري رأي دھندگان یا نمایندگان
تا قانون اساسیي تنظیم كند كھ بدون محدود ) آوریل ۶(نان، كسي را نزد بنژامن كنستان فرستاد خاطر آ

دانست كھ كنستان مطالب شدیدي علیھ او نوشتھ  وي مي. كردن سلطنت، آزادیخواھان را راضي سازد
سرنوشت كنستان در حالي كھ بھ . دانست پذیر مي عیب و فكري انعطاف است، ولي او را داراي سبكي بي

خواھد این است  خود اعتماد نداشت حضور یافت؛ و پس از این كھ فھمید تنھا چیزي كھ امپراطور از او مي
خیالش راحت   كھ بالبداھھ یك قانون اساسي آماده سازد كھ ھم ناپلئون را راضي كند و ھم مادام دوستال را،

و   كارفرماي خویش عرضھ داشت،كنستان نیز یك ھفتھ زحمت كشید و ھرروز محصول خود را بھ . شد
  .آوریل نتیجھ را بھ شوراي دولتي تقدیم كرد ١۴در 

كنستان یك سلطنت مشروطھ پیشنھاد كرده بود كھ در آن، فرمانرواي موروثي كشور اختیارات اجرایي 
مركب (وسیع داشتھ باشد، ولي در مقابل یك مجلس اعیان، منصوب بھ وسیلة فرمانروا، و یك مجلس مقنن 

بر طبق مواد . از نمایندگان منتخب مردم از طریق انجمنھاي واسطھ، مسئول باشد) ششصد نفر از
امپراطور و دبیر او با این . مخصوصي، سانسور دولتي ملغا و آزادي مذھبي و مطبوعاتي تضمین شد

كردند كھ مزایاي حكومت مردم، حكومت اشراف وسلطنت مطلقھ را درھم  روش كامال سنتي احساس مي
  .اند میختھآ

ناپلئون پس از قبول ھمة اینھا اصرار ورزید كھ قانون اساسي جدید بھ مردم عرضھ شود نھ بھ منزلة طرد 
كھ ) بھ عقیدة ناپلئون(بھ منظور تصدیق آزادیھایي » قانون الحاقي«حكومت گذشتة او، بلكھ بھ عنوان یك 
 ٢٣در . لش اعتراض كردند و تسلیم شدندكنستان و مشاوران لیبرا. در زمان امپراطوري وجود داشتھ بود

طلبان  سلطنت. آوریل، قانون الحاقي جھت تصویب ھمة رأي دھندگاني كھ نامنویسي كرده بودند عرضھ شد
وتعداد  ١‘۵۵٢‘۴۵٠تعداد موافقان . از رأي دادن امتناع ورزیدند، و عدة زیاد دیگري نیز خودداري كردند

مارس، كھ ضمن یك تشریفات  - دو - مھ در شان ٢۶ر داد كھ مردم در ناپلئون دستو. نفر بود ۴٨٠٠مخالفان 
مجلل و عظیم رسمي شان دومھ نام گرفتھ بود، شركت جویند تا اتخاذ قانون اساسي و آغاز عصرجدید را 

تشكیل مجلس بھ روز اول ژوئن محول شد، . جشن بگیرند و در مورد قوا و عزیمت سربازان دعا كنند
وي در حالي كھ بھ لباس امپراطوري ملبس و در كالسكة چھاراسبة : ھانھ ظاھر گشتناپلئون در ھیئتي شا

خود كھ در روز تاجگذاري در آن سوار شده بود، نشستھ بود و در پیشاپیش او برادرانش بھ عنوان سران 
كرد  مجمع از مشاھدة آنچھ كھ خاطرة گذشتھ را زنده مي. كردند حضور یافت امپراطوري حركت مي

  برسر قانون اساسي جدید چھ آمده بود؟. نشدخشنود 

  اعتنایي پذیرفت؛ ظاھرًا  ملت آن قانون اساسي را با قدري شك و تردید ومقدار زیادي بي

خود ناپلئون شھادتھاي متناقضي در این باره . بسیاري از مردم در مورد صداقت یا دوام آن تردید داشتند
  : كرد كھ تردید در مورد صداقت او موجھ نیست احساس مي بنا بھ گفتة الس كازه، امپراطور. داده است

توانستند تصور كنند كھ  توانستند این را باور كنند، و نمي مردم نمي. بھ صورت مرد جدیدي از الب بازگشتم
مردي آن قدر نیروي فكري داشتھ باشد كھ بتواند اخالق خود را تغییر دھد یا در برابر قدرت حوادث، 
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داند  كیست كھ نمي. اما دالیلي از این امر بھ دست داده بودم و قولھایي بھ ھمان ترتیب. دپذیر باش انعطاف
توانستم ھمان اندازه صادقانھ بھ منزلة پادشاھي موافق با قانون اساسي وطرفدار  ام؟ مي من اھل مصالحھ

  . صلح باشم كھ فرمانروایي مستبد و اھل كارھاي بزرگ

اشتباه كردم «: گوید  ولي گورگو كھ معموال قابل اعتماد است و بھ ناپلئون ارادت داشت از قول او چنین مي
را بھ ] نمایندگان[كھ وقت گرانبھایي را در مورد قانون اساسي از دست دادم، بدتر آنكھ قصد داشتم آنھا 

  » .ھایشان روانھ كنم محض پیروز شدنم بھ خانھ

اي نزد آنھا  كننده دومجلس را فقط پس از جنگ احضار كند، تا بتواند با پیروزي قانعنقشة او این بود كھ 
اما الفایت، كھ از انزواي روستایي خود در پنجاه وھشت سالگي بیرون آمده بود تا سھمي در آن . بیاید

ن بھ جریان مھیج بھ عھده بگیرد، اصرار داشت كھ مجلس نمایندگان، قبل از حركت ناپلئون جھت پیوست
ژوئن تشكیل شد، و در اولین اجالس، با انتخاب  ٣ناپلئون پذیرفت، و آن مجلس در . قوایش، تشكیل شود

. دني النژوینھ، كھ از دشمنان سرسخت امپراطور بود، مسلك و مشرب خود را تا حدي نشان داد - كنت ژان
اي چنان  لس مركب خطابھبوربون رفت و در برابر دومج - ژوئن، ناپلئون با جامة ساده بھ پالھ ٧در 

  . ایراد كرد كھ ھمة نمایندگان بھ قانون اساسي جدید و امپراطور سوگند وفاداري یاد كردند  خاضعانھ

  .صبح، ضمن آنكھ شھر پاریس در خواب بود، ناپلئون عازم جبھھ شد ٣ژوئن، در حدود ساعت  ١٢در 

VI -  آخرین نبرد  

  بلژیك: ١٨١۵ژوئن  ١۵پنجشنبھ  -١

جنگي ناپلئون متكي بر اطالعات او دربارة تعداد نفرات، تقسیمات، رھبري، محل، و استراتژي آیندة نقشة 
حركت آنھا بھ طرف غرب بھ تعویق افتاده بود تا بھ روسھا مھلت داده شود كھ برسند . نیروھاي متفقین بود

از رسیدن روسھا بھ  و در نبرد شركت جویند؛ ولي پیشرفت سریع ناپلئون موجب آن شد كھ متفقین قبل
  .راین تصمیم خود را اتخاذ كنند

  سرباز پروسي نزدیك نامور در بلژیك وتحت فرمان مارشال بلوشر ھفتادوسھ  ١٢٠‘٠٠٠تا اول ژوئن، 

 ٩٣‘٠٠٠بھ رھبري قوایي، متشكل از) آمیز مأموریتش در پرتغال و اسپانیا پس از پایان موفقیت(ولینگتن 
دانست؛  مي» ارتشي رسوا«ھلندي و بلژیكي وآلماني منصوب شده بود كھ آن را كار انگلیسي و  سرباز تازه

ولینگتن مجبور بود كھ . دانستند، و براي آن فرماندة انگلیسي معمایي بودند بیشتر آنھا فقط یك زبان مي
از یك لحظھ مشاھدة تصویري كھ الرنس . تجربگي آنھا از تصمیم و تجربة خود استفاده كند براي جبران بي

فھماند كھ ناپلئون خستھ  بھ ما مي -با آن حالت غرورآمیز، سیماي ظریف، نگاه ثابت و آرام - او كشیده است
  .بایستي مواجھ شود ژوئن با چھ شخصي مي ١٨و رنجور كھ از لحاظ جسمي پیرتر از سن معمولي بود در 

براي . شھر برجاي نھاده بودناپلئون بخشي از قواي خود را براي حفظ پاریس و خط ارتباطي خود در آن 
نفر در ارتش شمال  ١٢۶‘٠٠٠نفري كھ تحت فرمان بلوشر و ولینگتن بودند، وي  ٢١٣‘٠٠٠مقابلھ با 

آنگاه، بعد   البتھ امیدوار بود كھ یكي از دو ارتش دشمن را قبل از پیوستن بھ یكدیگر شكست دھد، و. داشت
راه عمدة میان قواي متفقین از نامور و از . بسازداز استراحت و سازماندھي مجدد، كار دیگري را ھم 

رسید، و از آنجا از راه عریضتري بھ طرف غرب از مرز فرانسھ و  برا مي - طریق سومبرف بھ كاتر
نخستین ھدف ناپلئون . شد گذشت و از طریق واترلو بھ بروكسل منتھي مي بلژیك در شارلروا در شمال مي

  .بدان وسیلھ راه میان دو ارتش متفقین را ببنددبرا را بگیرد و -این بود كھ كاتر
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ژوئن در كنار رود سامبر در مقابل  ١۴وي بھ سھ ستون از ارتش شمال خود دستور داده بود كھ در 
 ٣خود او بھ یكي از این ستونھا پیوست، و بھ ھرسھ دستور داد كھ در ساعت . شارلروا بھ یكدیگر بپیوندند

آنھا پس از چنین عملي شارلروا را از . كنند و وارد خاك بلژیك شوندژوئن از رودخانھ عبور  ١۵صبح 
اما مقارن ھمان زمان ژنرال لویي دوبورمون بھ متفقین . دست پادگان كوچك پروسي آن بیرون آوردند

ھاي او را بھ  آن سردار پیشرو و آگاه نقشھ. ھاي ناپلئون را بھ اطالع افسران بلوشر رساند ملحق شد و نقشھ
ریافتھ بود، و بخشي از قواي خود را بھ طرف غرب بھ سومبرف فرستاده و خود در حدود ساعت حدس د

  . چھار صبح پانزدھم بھ آنھا پیوستھ بود

در این ھنگام ناپلئون جناح راست لشكر خود را تحت فرمان گروشي نھاد وجناح چپ آن را بھ مارشال نھ 
ارلون گذاشت تا در صورت / فرمان دروئھ د سپرد، و یك قواي ذخیره را در حدود شارلروا تحت

قرار شد گروشي براي مقابلھ با بلوشر بھ شمال شرقي و بھ سوي . ضرورت بھ كمك گروشي یا نھ بشتابد
برا را بگیرد و در ھر صورت مانع پیوستن  - سومبرف برود، و مارشال نھ بھ شمال حركت كند و كاتر

تظار تصادم شدیدي را با بلوشر داشت، ھمراه گروشي حركت خود ناپلئون كھ ان. ولینگتن بھ بلوشر شود
  .كرد

آمیزي در پیش گرفت كھ  ژوئن سیاست احتیاط ١۶و  ١۵از این بھ بعد، مارشال نھ، دلیرترین دلیران، در 
وي پس از حركت بھ شمال از شارلروا، پروسیھا را از گوسلي . ھاي ناپلئون را بھ ھم زد بھ طور بدي نقشھ

  و سپس توقف  بیرون راند،

. برا اعزام داشت - از آنجا یك دستھ سوار براي بررسي و كشف وضع دشمن در كاتر. ترسید ولینگتن مي
 ٣٠٠٠از این رو با . این عده پس از بازگشت اعالم كردند كھ در آن شھر از قواي دشمن خبري نیست

آن منظور كفایت خواھد كرد، كرد كھ این عده براي  سرباز بھ قصد تسخیر آن بھ حركت درآمد، تصور مي
 - برا را از دور دید، این منطقھ بھ تصرف شاھزاده برنھارد فرمانرواي ساكس -اي كھ كاتر ولي در لحظھ

مارشال نھ بھ گوسلي بازگشت و . سرباز و ھشت توپ در اختیار داشت ۴٠٠٠وایمار درآمده بود كھ 
 -فرستاد كھ قسمت اعظم قواي خود را بھ كاتربرنھارد پیامي براي ولینگتن . منتظر دستورھاي بعدي شد

  .برا بیاورد، مبادا بخش عمدة لشكر مارشال نھ آن را بزودي محاصره كند

ژوئن، ولینگتن در بروكسل خبر یافت كھ لشكر ناپلئون وارد بلژیك شده است،  ١۵بعدازظھر  ٣در ساعت 
ھ طلیعة لشكر خود یا انتھاي دیگر آن كرد كھ ناپلئون از شیوة خود پیروي خواھد كرد ب و چون تصور مي

دستور خواھد داد كھ از پھلو بھ دشمن حملھ كند، قواي خود را نزدیك پایتخت بروكسل بھ حال آماده باش 
كھ مردان شجاعي بودند و بھ زنان زیبا  -غروب آن روز، بھ اتفاق بسیاري از افسران خود. نگاه داشت

وي بآرامي بھ . كھ بھ توسط داچس آو ریچمند برپا شده بوددر مجلس رقصي شركت جست  - عالقھ داشتند
افسران خود دستور داد كھ خود را براي حركت در اوائل صبح روز بعد آماده كنند، و براي آنكھ جشني 

  . بعد از نیمشب در آنجا ماند و بھ پایكوبي پرداخت ٣مجلل را بھ ھم نزند، تا ساعت 

  لینیي: ژوئن ١۶جمعھ   -٢

ژوئن، مارشال سولت رئیس ستاد ناپلئون دستورھاي نھایي زیر را  ١۶بعداز ظھر روز  ٢عت در حدود سا
  : براي مارشال نھ فرستاد

امپراطور مرا فرموده است كھ بھ شما اطالع دھم كھ دشمن قوایي میان سومبرف و بري آماده ساختھ است، 
  چھارم بھ او حملھ خواھد كرد، بعدازظھر مارشال گروشي بھ اتفاق سپاھھاي سوم و ٢.٣٠و در ساعت 

رو دارید حملھ برید، و پس از آنكھ آنھا  كھ در پیش] دشمن[قصد اعلیحضرت این است كھ شما بھ ھرقدر 
  . را پیروزمندانھ بھ عقب راندید، بھ طرف ما باز گردید و جھت محاصرة دشمن بھ ما ملحق شوید
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نبرد در حدود . نفر سرباز خود را براي مقاومت در برابر فرانسویان گرد آورد ٨٣‘٠٠٠بلوشر ھمة 
بعدازظھر نزدیك شھر لیني درگرفت، با حمالت ھمزمان میمنة لشكر گروشي تحت فرمان واندام،  ٣ساعت 

یات این عدة تحت فرمان خود گروشي؛ ناپلئون عمل -سواره نظام - مركزش تحت فرمان ژرار، و میسرة آن
انگیز كار آساني  ولي بزودي معلوم شد كھ مقابلھ با بلوشر وحشت. كرد نفري را رھبري مي ٧٨‘٠٠٠

  بخورند، نقشة جنگي آنان عقیم خواھد ماند، در   نیست؛ و اگر فرانسویان در آنجا شكست

بنابراین در سرنوشت فرانسھ در دست شماست . اگر بھ شدت حملھ كنید، ارتش پروس مضمحل خواھد شد(
آمان و بري بپیچید تا -اجراي حركتي كھ بھ شما پیشنھاد شده است یك لحظھ درنگ نكنید، و بھ طرف سنت

  .)در فتحي شركت جویید كھ ممكن است سرنوشت ھمھ چیز را تعیین كند

بعدازظھر قسمت اعظم قواي خود را  ٣وي در حدود ساعت . ولي مارشال نھ نیز گرفتار دشواریھایي بود
زیرا كار ارتباطات كھ بھ عھدة سولت بود (ناپلئون چون از این واقعھ خبر نداشت . برا آورده بود -ھ كاترب

ارلون كھ در شالروا بود دستور داد كھ با قواي ذخیره خود بھ شمال بشتابد و بھ /بھ دروئھ د) مختل شده بود
د كھ قاصدي دستوري فوري از مارشال نھ دروئھ تقریبًا تا لینیي پیش رفتھ بو. جناح راست بلوشر حملھ كند

دروئھ تصور كرد كھ نیاز مارشال . برا بھ كمك او بشتابد- آورد كھ، با توجھ بھ قواي بیشتر ولینگتن در كاتر
برا رفت، ولي مشاھده كرد كھ مارشال نھ، پس از كوششھاي  -نھ شدیدتر است و با قواي خود بھ كاتر

  .رپایش، نتوانستھ است ولینگتن را از جا بكندنومیدانھ و كشتھ شدن دو اسب در زی

: یكي از افسران پروسي بعدھا چنین گفت. در لینیي، طي شش ساعت كشتار، طرفین بھ یكدیگر امان ندادند
ھایي مانند  دھكده» .كشتند كھ گویي بر اثر كینة شخصي برانگیختھ شده بودند سربازان یكدیگر را چنان مي«

گشت؛ خود لینیي  اري آرام بود در جنگي نومیدانھ و تن بھ تن دست بھ دست ميآمان و الاي كھ روزگ-سنت
با فرا رسیدن شب و ریزش باران، ناپلئون بھ گارد قدیم خود دستور داد كھ بھ مركز . سوخت در آتش مي

باران بھ صورت طوفان درآمد؛ مركز قواي پروس فرو ریخت؛ بلوشر كھ ھنوز . قواي پروس حملھ برد
فرانسویان چون زیاد فرسوده شده بودند . كرد از اسب افتاد، و او را از معركھ بیرون بردند يمقاومت م

نشیني كردند و  پروسیھا بھ طرف شمال و بھ سوي واور عقب. نتوانستند شكست را بھ ھزیمت بدل سازند
ي عصبي خود را خود ناپلئون تقریبًا آخرین منابع نیرو. دوازده ھزار كشتھ و زخمي در پشت باقي نھادند

برا حركت كند، شاید جنگ واترلو پیش - اگر ولینگتن توانستھ بود در آن وقت از كاتر. از دست داده بود
  .آمد نمي

  باران: ژوئن ١٧شنبھ -٣

. اي را غیر ممكن ساخت، از لحاظ ناپلئون بد نشد ژوئن وقوع جنگ عمده ١٧اینكھ ریزش باران در روز 
. نگاه داشتن آنھا بر روي آن زمین خمیر مانند و لغزنده امكان نداشت زمین گلي بود و حمل توپھا یا

صبح قاصدي از طرف  ٧ھنگامي كھ ناپلئون در فكر ھوا و وضع طبیعي ارضي و سماوي بود، در ساعت 
برا را در تصرف دارد، و ضمنًا بھ این - مارشال نھ پیامي براي او آورد بدین مضمون كھ ولینگتن كاتر

 -یا تعبیر مبھم آن- پاسخ ناپلئون. تواند او را از جاي بكند ده بود كھ تنھا ارتش كامل فرانسھ مينكتھ اشاره كر
ولي اگر این كار … . برا موضع بگیرید- در كاتر: (باید مارشال نھ را بیش از پیش حیرتزده كرده باشد

پسقراولھا مانده …  اگر فقط. درنگ گزارش دھید و امپراطور سپس عمل خواھد كرد بي… امكانپذیر نباشد
  باشند؛ بھ آنھا حملھ كنید 

ولي در آنجا عالوه بر پسقراولھا افراد دیگري ھم بودند، و مارشال نھ حاضر بھ تجدید .) و محل را بگیرید
ولینگتن چون از شكست بلوشر آگاھي یافت، لشكر خود را بھ سوي شمال و بھ دشتي قابل دفاع . حملھ نبود

  .، و بھ مركز فرماندھي خود در واترلو كھ در آن نواحي بود عقب نشستژان برد-بھ نام مون سن
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ژوئن بھ تعقیب پروسیھا  ١٧سرباز در سراسر روز  ٣٠‘٠٠٠ناپلئون بھ گروشي دستور داد كھ با 
تن از بقایاي  ۴٠‘٠٠٠خود او نیز با . بپردازد، و در ھر صورت آنان را از پیوستن بھ ولینگتن بازدارد

بعدازظھر؛ بھ  ٢ھنگامي كھ، در حدود ساعت . منظور پیوستن بھ مارشال نھ بھ حركت درآمدنبرد لینیي بھ 
فرانسھ را از دست (آن منطقھ رسید، از شنیدن این خبر كھ ولینگتن در آنجا نیست مأیوس شد، و فریاد زد 

ھ عھده گرفت، ارلون رھبري را ب/سپس فرمان تعقیب را صادر كرد و خود بھ اتفاق نھ و دروئھ.) ایم داده
شب، سراپا خیس، چند كیلومتر بھ عقب بازگشت ٩در ساعت . ولي باراني شدید او را از تعقیب بازداشت

تا شب را در كایو استراحت كند؛ لشكر فرسودة او، پس از قطع شدن باران، در آن شب بر روي زمین تر، 
  .بھ طور موقت، اردو زد

  واترلو: ژوئن ١٨یكشنبھ   -۴

ح، بلوشر پیامي براي ولینگتن فرستاد و بھ او قول داد كھ یك سپاه پروسي تحت فرمان صب ٢در ساعت 
ژنرال فریدریش ویلھلم فون بولو، واور را در سپیده دم بھ منظور پیوستن بھ او در جنگ علیھ فرانسویان 

اپلئون كھ صبح، ن ١٠در ساعت . ترك خواھد گفت، و دو سپاه دیگر پروسي بزودي بھ دنبال او خواھند آمد
  .از این جریان خبر نداشت بھ گروشي دستور داد كھ بلوشر را تا واور دنبال كند

صبح آغاز كند، ولي افسران توپخانھ وي را ترغیب  ٩وي قصد داشتھ بود كھ عملیات جنگي را در ساعت 
عي در در این ضمن، ولینگتن قواي خود را بر روي زمین مرتف. كردند كھ تا خشك شدن زمین تأمل كند

عراده توپ در اختیار داشت و ناپلئون  ١٨۴سرباز و  ٧٠‘٠٠٠وي . ژان مستقر كرده بود-جنوب مون سن
ھریك از آن دو رھبر سرداراني داشتند كھ جایي در تاریخ بھ دست آورده . توپ ٢۶۶سرباز و  ٧۴‘٠٠٠

ند دوكي كھ در نبرد فرز(بودند یا در اینجا بھ دست آوردند؛ شاھزاده فریدریش فرمانرواي برونسویك 
، دورنبرگ، آلتن، كمپت، سامرست، )والمي شكستھ خورده و در آورشتت زخم برداشتھ و مرده بود

ھمگي تحت فرمان ولینگتن كھ مانند زبانش خشن، و مانند دوكھا مغرور -اكسبریج، ھیل، پانسنبي، پیكتن
از طرف فرانسویان نھ، گروشي، . زودبود؛ بھ این عده باید بولو، تسیتن و پیرك تحت فرمان بلوشر را اف

  .واندام، ژرار، كامبرون، كلرمان، ري، لوبو و ناپلئون

  ناپلئون براي جبران سالھاي پرمشغلة خود، تغییري در زندگي خصوصي خویش بھ وجود

داد؛ چھ بر تخت امپراطوري و چھ بر صحنة  ھمبستري را بسرعت انجام مي! خورد تند غذا مي: آورده بود
برد؛ و اخیرًا براي تسكین اندوھھاي خود بھ غذا  ھمواره با منتھاي ھیجان و اضطراب بھ سر مينبرد، 

شش سال بعد، بررسي بعد از مرگ اندامھایش، تعدادي بیماري و عوارض غیرعادي را . روي آورده بود
. بنشینداكنون در واترلو مجبور بود، ضمن رنج كشیدن از بواسیر، ساعتھا بر پشت اسب . آشكار ساخت

كننده بود؛ و شاید  سنگ مثانھ داشت، و عسرالبول او مستلزم ادرار كردن مكرر و غالبًا نابھنگام و ناراحت
این اختالالت، قدرت و . برد سرطاني كھ موجب مرگ او و پدرش شد قواي او را در این زمان تحلیل مي

دیگر در خود آن «: چنین نوشتدر این مورد . شجاعت و شكیبایي و اعتماد بھ نفش او را كاھش داد
با وجود این، » .كردم كھ بخت از من روگردان شده است حس مي… . احساس پیروزي نھایي را نداشتم

اگر دستورھایم بخوبي «: گفت ظاھرًا براي ایجاد اعتماد در سرداران نگرانش، بھ آنھا اطمینان داده مي
  ».توانیم امشب در بروكسل بخوابیم اجرا شود، مي

سولت بھ او توصیھ كرد كھ بھ گروشي دستور دھد كھ . دیدند ارانش وضع را با وضوح بیشتري ميسرد
سرباز خود را ھرچھ زودتر بھ غرب بیاورد، و در حملھ شركت جوید؛ در عوض، ناپلئون بھ  ٣٠‘٠٠٠

ند؛ شاید آنھا اجازه داد كھ وقت و جان خود را در تعقیب بلوشر بھ طرف شمال و بھ سوي واور بھ ھدر بدھ
امیدوار بود كھ اگر پروسیھا براي كمك رساندن بھ ولینگتن بھ طرف غرب روي آورند، گروشي از پشت 

بعدھا معلوم شد كھ ولینگتن نیز مرتكب اشتباھي كامال خطرناك شد و آن اینكھ . سر بھ آنھا خواھد تاخت
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فرانسویان بر مواضع حیاتي سرباز خود را نزدیك بروكسل باقي گذاشت تا مواظب حملة جناحي  ١٧‘٠٠٠
  .نقاط دسترسي او بھ دریا باشند

صبح، ناپلئون بھ ارتش خود دستور داد كھ حملھ بھ مركز دشمن را كھ اسكاتلندیھا و  ١١در ساعت 
مارشال نھ با شدت و شجاعت دیرین جنگ را رھبري . دادند آغاز كنند انگلیسیھاي خشن آن را تشكیل مي

ھا، توپھاي مخفي شده، فرانسویان وحشتزده را مانند  از پشت تپھ. ار برجاي ماندندكرد، ولي انگلیسیھا استو
باني دوردست خود در جنوب  بعدازظھر، ناپلئون از محل دیده ١در حدود ساعت . برگ بر زمین ریختند

غربي صحنة عملیات، درشرق، و درمسافتي دور، سواد سپاھیاني را دید كھ بھ سوي میدان جنگ در 
ناپلئون . آیند یك اسیر آلماني بھ وي گفت كھ آنھا طلیعة لشكر بلوشرند كھ بھ كمك ولینگتن مي. ودندحركت ب

گرداني را تحت فرمان ژنرال لوبو اعزام داشت تا جلو پروسیھا را بگیرد؛ و، ضمنًا، پیامي براي گروشي 
در جنگ علیھ ولینگتن فرستاد كھ بھ بولو حملھ كند و سپس، براي كمك بھ عمدة قواي ارتش فرانسھ، 

صبح، گروشي كھ میان ژامبلو و واور بھ سوي شمال در حركت  ٣٠،١١در حدود ساعت . شركت جوید
ژنرال ژرار بھ او اصرار ورزید كھ دست از تعقیب بلوشر . بود، صداي غرش توپھا را در غرب شنید

  وشي بھ بخشي ازسرباز خود بھ كمك ناپلئون بشتابد، گر ٣٠‘٠٠٠بردارد، و از وسط دشت با 

قواي بلوشر برخورد كرد؛ آن را شكست داد؛ وارد واور شد؛ بلوشر را آنجا نیافت؛ و بھ استراحت 
  .پرداخت

زدو خورد گروه عظیمي از افرادي كھ : ، نبرد واترلو در كمال شدت خود بود)بعداز ظھر ۴(تا آن وقت 
دادند، با سواران مھاجم  كردندیا از دست مي الجیشي را فتح مي اي سوق شدند، نقطھ كشتند یا كشتھ مي مي

افتادند و جان  كشیدند، بر روي گل مي شدند، از ضربات شمشیر خود را بسرعت كنار مي رو مي روبھ
ولینگتن بخشي از وقت خود را سواره در پشت خطوط . از ھردو سو، ھزاران نفر فرار كردند. سپردند مي

زد؛ چھار اسب  مارشال نھ بھ حمالت متعدد دست مي. خود بازگرداند گذراند و فراریان را با تھدید، بھ محل
ردیف (بعدازظھر، دستوري از ناپلئون دریافت داشت كھ الاي سنت  ۶در حدود . در زیر پایش كشتھ شد

اي بھ آخرین صف  وي در این كار موفق شد و تصور كرد كھ روزنھ. را بگیرد) ھاي پرچین مقدس بوتھ
ناپلئون . از این رو از ناپلئون تقاضاي پیاده نظام اضافي كرد و بھ طرف جلو پیش راند .ولینگتن یافتھ است

توانست بفرستد، درخشم  گونھ كمكي بدون تضعیف نقشة كلي نمي از پیشرفت بیباكانة او، كھ براي آن ھیچ
داد كھ با از بین برود، بھ كلرمان دستور ) بدبخت(كرد كھ نباید بگذارد این  ولي چون احساس مي. شد

ھنگامي كھ فرماندة آخرین خط بریتانیایي از ولینگتن . دار بھ كمك مارشال نھ بشتابد سرباز زره ٣٠٠٠
اند كھ آن افسر  گفتھ. تقاضاي نیروي امدادي كرد، دوك در جواب گفت كھ چنین نیرویي در اختیار ندارد

آمد صف  در لحظاتي كھ بھ نظر مي» .بسیار خوب تیمسار، تا آخرین نفر مقاومت خواھیم كرد«: پاسخ داد
یكي . انگلیسیھا شكستھ خواھد شد، بخشي از سواره نظام فرانسویان براي شركت در پیروزي بھ پیش تاختند

یك تیپ » .كنم كھ كارمان ساختھ شده است فكر مي«: از افسران انگلیسي بھ نام سرھنگ گولد اظھار داشت
جنگ را «: ھ بروكسل گریخت و در برابر دیگران فریاد زدھانوري در این وقت صحنھ را ترك گفت و ب

  »!آیند ایم و فرانسویان دارند مي باختھ

بولو مقاومت لوبو را درھم شكستھ بود، و بسرعت بھ بخش . شد قواي پروسیھا بود اما نیرویي كھ نزدیك مي
ن دید كھ این لحظھ آخرین ناپلئو. آمدند شد، و دو سپاه دیگر پروسي بھ پیش مي عمدة فرانسویان نزدیك مي

از این رو از گارد سابق خود خواست . شانس او براي درھم شكستن انگلیسیھا قبل از دخالت پروسیھاست
یكي از فرانسویان فراري بھ حضور ولینگتن راه یافت و بھ . كھ براي حملة قاطع بھ دنبال او حركت كنند

در ھمین زمان یك تیرانداز » .شما حملھ خواھند بردساعت دیگر بھ  نگھبانان ظرف نیم«او اخطار كرد كھ 
. كنم بتوانم او را بزنم فكر مي. سركار، آن ناپلئون است«: ماھر انگلیسي ناپلئون را از دور دید و گفت

نھ، نھ، ژنرالھایي كھ بھ ارتشھا فرمان «: دوك او را از این كار بازداشت و گفت» دھید آتش كنم؟ اجازه مي
  ».ري غیر از كشتن یكدیگر دارنددھند كار دیگ مي
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  دانستند، فریادي بھ گوش ناپلئون و نگھبانان و  در لحظاتي كھ فرانسویان خود را فاتح مي

مرج در  و  اند و ایجاد وحشت و ھرج ور شده نفر پروسي بھ فرانسویان حملھ ٣٠‘٠٠٠مارشال نھ خورد كھ 
دست بھ حملھ زد، صف انگلیسیھا مقاومت كرد و ھنگامي كھ مارشال نھ دوباره . اند نیروي فرانسھ كرده
ولینگتن فرصت را مناسب یافت، و پس از آنكھ سواره از سراشیبي باال رفت تا . مارشال عقب نشست

شود، كاله خود را بھ عنوان عالمتي كھ براي پیشرفت ھمگاني مورد قبول واقع شده بود در ھوا  بیشتر دیده 
ن پیام را رساند، و چھل ھزار نفر انگلیسي و اسكاتلندي و بلژیكي و طبل و شیپور ای. بھ حركت درآورد

روحیة . آنكھ برجاي خود بلرزند بھ پیش تاختند از دفاع بھ حملھ پرداختند و بي -  میمنھ، قلب، میسره  -آلماني
. دحتي گارد سابق اسبان خود را بازگرداندن. فرانسویان متزلزل و خراب شد، و ھمگي رو بھ فرار نھادند

شنید، و دود جنگ بھ اضافھ  ناپلئون فریاد زنان دستور توقف داد، ولي در آن آشوب كسي صداي او را نمي
وي نیز . رفت باعث شد كھ وي در میان انبوه سربازان غیرقابل تشخیص شود ھوایي كھ روبھ تاریكي مي

مل عقبنشیني تجویز شده بود بھ این آراء عمومي تسلیم شد و دستور داد بھ صورتي كھ در كتابچة دستورالع
بودند   عقبنشیني كنند، ولي فرانسویان كھ از جلو و پھلو مورد حملة تعداد بیشماري سرباز قرار گفتھ

بھ صورت شعار آن » !تواند فرار كند ھركس مي«ھاي منظم را نداشتند و عبارت  فرصت تشكیل دستھ
رفتند بلكھ آدم محسوب  بھ شمار نمي ارتش مضمحل درآمد، و ورد زبان كساني شد كھ دیگر سرباز

برا جسمًا و روحًا ضعیف شده بوده، آن قھرمان قھرمانان - در آن ھزیمت، مارشال نھ، كھ در كاتر. شدند مي
پاره شده بود، و شمشیري  واترلو، بدون اسب و حیرتزده ایستاده و صورتش از باروت سیاه و لباسش پاره

نفري  ۴٠‘٠٠٠سپس او نیز بھ اتفاق ناپلئون بھ . یروزي نایل آمده بوددر دست داشت كھ تقریبًا با آن بھ پ
اي از  گریختند و با ھر وسیلھ برا، شارلروا، مي- پیوست كھ از راھھا و كشتزارھا بھ سوي ژماپ، كاتر

  .رفتند گذشتند و بھ فرانسھ مي روي رودخانة سامبر مي

سرباز از دست  ١۵‘٠٠٠ولینگتن . ي نھادندنفر اسیر بر جا ٨‘٠٠٠نفر كشتھ و زخمي و  ٢۵‘٠٠٠آنان 
این دو فاتح در راه نزدیك البل آلیانس با ھم برخورد، و یكدیگر را در . سرباز ٧٠٠٠داده بود و بلوشر 

ولینگتن كار تعقیب را بھ پروسیھاي پرشور واگذاشت؛ و بلوشر، بھ سبب پیري، آن كار را . آغوش گرفتند
بھ اتفاق «: كرد، و از آنجا پیامي بھ این مضمون براي ھمسر خود فرستادبھ عھدة گنایزناو در ژناپ محول 

لرزد،  ھمة اعصابم مي«: ولي بھ دوست خود كنزبك نوشت» .دوستم ولینگتن ارتش ناپلئون را نابود كردم
ولینگتن موضوع را با لرد اكسبریج، بھ روش صادقانة خود، چنین در میان » .كوشش عظیمي بوده است

  ».دیگر كاري جز دارزدن خود ندارد. ھ نھایي را بھ ناپلئون وارد آوردیمضرب«نھاد؛ 

ناپلئون ضمن عقبنشیني، بھ یكي از افواج نسبتًا منظم خود پیوست، از اسب پیاده شد، و با دیگران بھ 

  وھشتم فصل سي

  

  سوي سنت ھلن بھ

I  -١٨١۵ژوئن ٢٢: استعفاي دوم  

سھ روز بود . كامال فرسوده بودم«: بعدھا گفت. ژوئن بھ پاریس رسید ٢١صبح  ٨ناپلئون در حدود ساعت 
سپس بھ قصر الیزه رفت و با حالتي زار، بھ كولنكور اظھار » .كھ نھ چیزي خورده بودم و نھ خوابیده بودم

شكیل یافت، و اعضاي آن در این ضمن، مجلس نمایندگان ت» .بھ دو ساعت استراحت احتیاج دارم«: داشت
ناپلئون چون از این خبر آگاه شد، بھ دوستان خود پیشنھاد كرد كھ تشتت . جدًا خواھان استعفاي او شدند
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عقاید در كشور، و نیاز بھ عملي واحد جھت دفاع از فرانسھ و پایتخت آن علیھ ھرگونھ عمل یا حملة متفقین 
  .یك دیكتاتوري موقتي استبھ منظور استیال بر ملت یا دولت آن، مستلزم 

ھنگامي كھ مردم پاریس از شكست نظامي آگاه شدند، بسیاري از آنھا در برابر كاخ الیزه گردآمدند؛ و با 
ایمان مداوم خود را بھ ناپلئون ابراز داشتند، و براي دفاع از شھر » !زنده باد امپراطور«فریادھاي 

بینید، اینھا مردمي  مي«: شنید، بھ بنژامن كنستان گفتناپلئون چون این تقاضا را . خواھان اسلحھ شدند
مدیون كدام خدمت من ھستند؟ من آنھا را فقیر یافتم و آنھا . نیستند كھ برسرشان باران پول و افتخار باریدم

ولي … . اگر اراده كنم، مجلس سركش ظرف یك ساعت از میان خواھد رفت… . را فقیر بھ جا گذاشتم
از الب نیامدم تا پاریس . شوم شورشيمیل ندارم كھ پادشاه كشاورزان . این بھا نیستحیات یك نفر شایستة 

  ».غرق خون شود

. حتي طي فرار از واترلو بھ فكر افتاده بود كھ لشكري دیگر این بار مركب از سیصدھزار نفر، تشكیل دھد
خوردة او در الن، در صدو بیست و چھار كیلومتري شمال  ژوئن، بقایاي لشكر شكست ٢۴و  ٢٢بین 

  شرقي پاریس گردآمدند و 

اما در این ضمن بلوشر كھ . آنھا پیوستژوئن پس از یك عقبنشیني درخشان با سي ھزار سرباز بھ  ٢۶
آوري كرده بود آنھا را بھ سوي پاریس برد، و با دقت و احتیاط كامل از  نیروھاي پیروزمند خود را جمع

ولینگتن كھ ارتشش سخت آسیب دیده بود ابتدا در پیوستن بھ آن پروسي . راھھاي فرعي از كنار الن گذشت
در . بزودي بھ راه افتاد و مانند بلوشر از گذشتن از الن احتراز كردپرشور درنگ كرد، ولي بعدًا او نیز 

ارتشھاي اتریش، باواریا، وورتمبرگ از راین گذشتند و بھ سوي پاریس ) ژوئن ٢۵-٢٢(ھمان زمان 
  .تاریخ دوباره تكرار شد. حركت كردند

متفقین عملي نخواھد بود، مجلس نمایندگان پس از بحثھاي پرشور بھ این نتیجھ رسید كھ مقاومت در برابر 
ناپلئون بود با » وزیر پلیس«فوشھ كھ ھنوز . و آنھا در مورد استعفاي ناپلئون اصرار خواھند ورزید

كھ «وي قبل از واترلو پیش بیني كرده بود . روشھاي زیركانة خود كوشید كھ این استعفا را بھ دست آورد
سوم شكست خواھد خورد؛ در آن لحظھ نقش ما امپراطور در یك یا دو جنگ فاتح خواھد شد؛ در جنگ 

لوسین برادر ناپلئون با عجلھ بھ مجلس رفت تا از . قدر صبر نكرد اما فوشھ آن» .شروع خواھد شد
فوشھ با او بھ مخالفت پرداخت، و الفایت پرسید كھ آیا . نمایندگان بخواھد كھ اقدام خود را بھ تأخیر اندازند

موفق شده بود، اكنون بھ شكست خود  ١٧٩٩نكشتھ است؟ لوسین، كھ در ناپلئون بھ اندازة كافي آدم 
فرسودگي . اعتراف كرد، و از ناپلئون خواست كھ دو مجلس را با زور براندازد، ولي ناپلئون نپذیرفت

ناشي از جنگ و شكست، ارادة او را ضعیف ولي بینش او را روشن كرده بود؛ و ھنگامي كھ جمعیت در 
) ١٨١۵ژوئن  ٢٢(وي استعفاي دوم خود را » !زنده باد امپراطور«زد  ان فریاد ميخارج از قصر ھمچن

  : ضمن خطاب بھ دو مجلس، بھ لوسین امال كرد

و توافق ھمة ھیئتھاي حاكمة ملت را … ضمن شروع بھ جنگ براي استقالل ملي، اشتراك ھمة مساعي
ا قرباني تنفر دشمنان فرانسھ من خود ر… . آید كھ وضع عوض شده است بھ نظرم مي. منظورداشتم

خواھند، صادق  آرزومندم كھ در بیانات خود ھمچنین در این كھ چیزي بیش از شخص مرا نمي. كنم مي
پسرم را با لقب ناپلئون … . ھمة شما در جھت نجات ملي و اقدام مستقل باقیماندة خودمان متحد شوید. باشند

  .كنم دوم معرفي مي

ولي فوشھ اظھار . و موافقت كردند، غیر از كارنو كھ بھ گریستن پرداختھمة وزیرانش با استعفاي ا
  . مسرت كرد

نادیده گرفتند، و ) كھ در آن وقت در وین بود(اش را  دو مجلس استعفا را پذیرفتند، انتصاب فرزند چھارسالھ
وانسیون عضو كن(، و اویینت )ژنرالي گمنام(فوشھ، كارنو، كولنكور، گرونیھ - پنج تن از اعضاي خود
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. و یك دولت موقت انجام وظیفھ كنند» كمیسیون اجرایي«را انتخاب كردند كھ بھ عنوان  - )انقالبي سابق
  فوشھ كھ بھ ریاست آن كمیسیون برگزیده شد 

در . فرماندة نظامي پایتخت را وارد ساخت كھ ناپلئون را بھ ترك پاریس و رفتن بھ مالمزون ترغیب كند
برتران، گورگو، كنت دوالس كازه، و كنت دو مونتولون بھ سوي مالمزون  ژوئن، ناپلئون ھمراه ٢۵

وي ضمن قدم زدن با . در اینجا اورتانس در خانة مادر متوفاي خود بھ او خوشامد گفت. حركت كرد
ام  راستي كھ او از ھر زن دیگر كھ دیده«: اورتانس در باغ، با مھر و محبت از ژوزفین یاد كرد و گفت

  ».ھربانتر بودفریباتر و م

در این زمان بھ فكر یافتن پناھگاه آرامشي در امریكا افتاد، و از برتران خواست كھ چند كتاب دربارة 
كتاب آلكساندر فون ھومبولت عنوان سفرھایي بھ مناطق استوایي قارة جدید . ایاالت متحده برایش پیدا كند

كند؛ پس چھ بھتر كھ بھ قارة امریكا برود؛ را خوانده بود؛ قصد داشت كھ باقي عمر خود را صرف علم 
ژوئن تقاضایي نزد حكومت  ٢۶در . گیاه و زبان آن را، از كانادا تا دماغة ھورن، مورد بررسي قرار دھد

درنگ بھ وزیر  فوشھ بي. موقت براي عبور از روشفور فرستاد؛ نظرش این بود كھ از آنجا بھ امریكا برود
و كشتي در روشفور جھت حمل ناپلئون بوناپارت بھ ایاالت متحده آماده كھ د«نیروي دریایي دستور داد 

كھ ھمگي تصمیم بھ ترك فرانسھ  - یعني ژوزف و لوسین و ژروم- در ھمان روز، برادران ناپلئون» .كند
شاید آنھا بودند كھ پیامي از . ژروم قصد داشت كھ بھ امریكا برود. گرفتھ بودند، با او مالقات كردند

ناپلئون از او . بھ ناپلئون بدھد» ھرچھ را كھ دارد«وي حاضر شده بود . راي او آوردندمادرشان ب
ھنوز مبلغ قابل توجھي نزد ژاك الفیت بانكدار داشت، . سپاسگزاري كرد، ولي از پیشنھاد او استفاده نكرد

  .كھ شخصًا براي سروسامان دادن بھ وضع مالي ناپلئون بھ مالمزون آمد

اند و  ي از گارد ملي حضورش آمد و اطالع داد كھ پروسیھا بھ نزدیكي مالمزون رسیدهژوئن، افسر ٢٨در 
حقیقت آن كھ بلوشر بھ یك ستون تندرو دستور داده بود . اي را براي دستگیري او بفرستند ممكن است عده

ان یاغي ابراز كھ ناپلئون را زنده یا مرده دستگیر كنند، و قصد خود را بھ منظور تیرباران كردن او بھ عنو
اگر ببینم كھ ناپلئون بھ دست پروسیھا «: گورگو چون این خبر را شنید، با خود عھد كرد و گفت. داشتھ بود

جایي كھ ھراطاق و ھرگردشگاه - با وجود این، ناپلئون در ترك مالمزون» .افتد او را با تیر خواھم زد مي
اي  وشھ ژنرال بكر را مأمور كرد كھ با دستھژوئن، ف ٢٩در . اكراه داشت - آن پر از خاطرات خوش بود

  .سرباز بھ مالمزون برود وناپلئون را مجبور بھ رفتن بھ روشفور كند

كھ آن را در كمربندي - اورتانس او را راضي كرد كھ گردنبند الماس ملكھ را. ناپلئون حاضر بھ رفتن شد
ناپلئون با چند تن سربازي كھ از . بردبردارد و با خود ب - فرانك ارزش داشت ٢٠٠‘٠٠٠پنھان كرده بود و 

اي چھاراسبھ شد، و با  ژوئن سوار بر كالسكھ ٢٩بعدازظھر  ۵در ساعت . او حفاظت كرده بودند تودیع كرد
  عدة كمي از ملتزمان نظامي مالمزون را ترك 

II -١٨١۵ژوئیھ  ٧: دومین بازگشت خاندان بوربون  

شدند، بھ جنگ بپردازند   ردند كھ آیا با متفقین، كھ نزدیك ميك دو مجلس و دولت موقف در این باره بحث مي
داوو حاضر شد كھ اگر متفقین در مورد بازگشت لویي . یا براي بھترین شرایط قابل حصول مذاكره كنند

نمایندگان از این . ھجدھم اصرار ورزند، جنگجویان غیرنظامي شھر را علیھ ولینگتن و بلوشر رھبري كند
. مقاومت و شكست بھ تجزیة فرانسھ منتھي شود، و خود آنھا تقریبًا بھ ھمان وضع گرفتار آیندبیم داشتند كھ 

ناپلئون براي واترلوي دیگري آماده نبودند، زیرا كھ بھ اندازة كافي سالح در اختیار » ارتش شمال«بقایاي 
  .نداشتند، و دشمنان بین الن و پاریس بھ ھم پیوستھ بودند
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را بھ جاي او ) اورلئان/دوك د(ه بودكھ یك دستھ از متفقین درنظر دارند لویي فیلیپ لویي ھجدھم چون شنید
و قول ) ژوئن ٢۵(اي منتشر ساخت  كامبرزي رفت و در آنجا اعالمیھ-بنشانند، با نگراني از گنت بھ كاتو
ایط ژوئن دولت موقت و متفقین شر ٣٠دو مجلس شاد شدند، و در . آشتي و حكومتي آزادیخواھانھ داد

قرار شد ھمة سربازان فرانسوي بھ آن سوي لوار عقبنشیني كنند، . مقدماتي تسلیم پایتخت را امضا كردند
ژوئیھ، لویي  ٨در . ژوئیھ متفقین وارد پاریس شدند ٧در . ولي امنیت و اموال شھروندان تضمین شد

استاندار . انسھ نشستھجدھم سواره از شانزلیزه با تشریفات رسمي گذشت و دوباره بر تخت سلطنت فر
بھ كار برد تا دورة میان  -ظاھرًا براي نخستین بار- را» صد روز«استان سن ضمن خوشامدگویي، عبارت 
  .و بازگشت آن پادشاه را مشخص كند) مارس ٢٠(دومین روي كار آمدن غاصبانة ناپلئون 

پذیرفتند كھ بر اثر درھم بیشتر مردم حفظ از آغاز تا پایان را بھ عنوان تنھا راه حل عملي مسائلي 
اما بلوشر، با اعالم این كھ از مھندسان خود خواھد . فروریختن ناگھاني حكومت ناپلئون بھ وجود آمده بود

این پل بھ یادبود غلبة فرانسویان بر پروسیھا، در (خواست كھ پل ینا را منفجر كنند، غوغایي برانگیخت 
اد كرد كھ ھمة بناھاي یادگاري را كھ بھ افتخار ناپلئون برپا گذشتھ از این، پیشنھ.) ساختھ شده بود ١٨٠۶

ولینگتن بھ اتفاق لویي ھجدھم از بلوشر تقاضا كرد كھ از این فكر منصرف شود؛ . كرده بودند نابود شود
بلوشر اصرار ورزید؛ ولي تزار آلكساندر اول، فردریك ویلھلم سوم پادشاه پروس، و امپراطور فرانسیس 

پرست كھنسال دستور دادند كھ خشم  سھا و اتریشیھا و قواي پیمونتھ وارد شده بودند بھ آن میھندوم كھ با رو
  .خود را فرونشاند

بایستي بھ آنھا غذا  قواي بیگانھ در فرانسھ در این زمان بالغ بر حدود ھشتصدھزار نفر بود، و مردم مي
كرد كھ فقط تغذیة اشغالگران براي فرانسھ كاسلري چنین محاسبھ . بدھند و بھ ترتیب از آنھا مواظبت كنند

بایستي غرامت  اي مي عالوه بر این، ھر ناحیھ. فرانك ھزینھ در بر خواھد داشت ١‘٧۵٠‘٠٠٠روزانھ 
  لویي ھجدھم بھ رھبران متفقین گفت كھ . سنگیني بپردازد

ھ را ترك خواھد مارس اتباع او را بھ عنوان دشمن تلقي كنند، وي فرانس ٢۵بر خالف اعالمیة خود در 
فرانك محدود كنند، و  ۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠متفقین پذیرفتند كھ غرامات را بھ . گفت و بھ اسپانیا پناھنده خواھد شد

دلیل آوردند كھ كارشان بر اثر قوانین جنگي و سوابقي كھ ناپلئون در پروس و اتریش بھ وجود آورده است 
  .موجھ است

روي كردند تا انتقام  زیاده» ترورسفید«شھرھاي فرانسھ در بھ ھمین ترتیب، سلطنت طلبان در بعضي از 
در . شده بود بگیرند ١٧٩۴-١٧٩٣طلبان در  را كھ موجب ھالك تعداد زیادي از سلطنت» ترور سرخ«

طلب در  مثال ھنگامي كھ حزب سلطنت: رسید مواردي ھم دستاویزھاي آنان تا حدي موجھ بھ نظر مي
تن لویي ھجدھم شد، بعضي از سربازان پادگان محلي كھ ھنوز بھ مارسي در تظاھراتي خواھان بازگش

فرماندة آنھا بزودي جلو این كار را گرفت، و كوشید كھ . ناپلئون وفادار بودند بھ سوي آنھا شلیك كردند
قواي خود را از آن شھر مخالف بیرون برد؛ ولي ضمن راه در حدود صد تن از آنھا بر اثر تیرھایي كھ از 

در آن روز و روز بعد، ) ژوئن ٢۵. (شد بھ قتل رسیدند یا بامھا بھ طرف آنان شلیك ميھا  پنجره
. طلبان مسلح در شھر بھ دویدن پرداختند و بھ سوي طرفداران ناپلئون و ژاكوبنھا تیراندازي كردند سلطنت

طلب  ان سلطنتزن» زنده باد امپراطور«زدند  دویست نفر قرباني شدند، در حالي كھ تا آخرین دم فریاد مي
طلبان ھمھ طرفداران ناپلئون را  در آوینیون، سلطنت. در پیرامون اجساد با خوشحالي بھ پایكوبي پرداختند

گیوم  –آنھا مخصوصًا در جستجوي مردي . كھ بھ اسارت درآورده بودند بھ زندان افكندند و بھ قتل رساندند
بر نیزه كرده و در خیابانھا  ١٧٩٢مبال را در بودند كھ متھم شده بود كھ سر شاھزاده خانم ال - برونھ

جمعیت او را یافت و تیرباران كرد و جسدش را . وي در ھتلي در آوینیون پنھان شده بود. حركت داده است
ھا بر روي زمین كشاند و با ذوق و شوق برآن ضربھ وارد آورد، و پس از آنكھ جسدش را بھ  در كوچھ

در نیم، مونپلیھ، و ). ١٨١۵اوت  ٢(رد با شادي بھ رقص پرداختند میان رودخانة رون افكند، زن و م
  .تولوز مناظر مشابھي دیده شد
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وي اساسًا مردي با گذشت بود، اما . توان بھ لویي ھجدھم نسبت داد این عملیات وحشیانھ را بھ دشواري مي
نھ، بھ جاي . اورد عفو كندتوانست مارشال نھ را، كھ قول داده بود ناپلئون را زنده یا مرده بی ھرگز نمي

ژوئیھ از  ۶مارشال نھ در . دستگیري ناپلئون، بھ طرف او رفتھ و موجب آن ھمھ كشتار در واترلو شده بود
. گشت تا اینكھ او را شناختند و دستگیر كردند پاریس گریخت، و با جامة مبدل از شھري بھ شھري مي

وي از ھیچ یك از كشیشان . و بھ خیانت متھم كردتن از بزرگان او را محاكمھ  ١۶١دادگاھي مركب از 
  .توسط جوخة اعدام تیرباران شد ١٨١۵دسامبر  ٧كمك نخواست، و در 

. رفتند، پیروز ولي ناخشنود بودند فوشھ و تالران كھ اكنون از وزیران لویي ھجدھم بھ شمار مي
كردند كھ او را  پادشاه توصیھ مي ورزیدند و بھ كش احتراز مي طلبان كابینھ از فوشھ بھ عنوان شاه سلطنت

  لوئي مسئلھ را بدین نحو حل كرد كھ او را بھ عنوان سفیر فرانسھ. منفصل كند

   

  

  )آرشیو بتمان(موزة لوور، پاریس ). ١٧٩۴ژوئیة (خودنگاره : ژاك ـ لویي داوید

فوشھ . كرد؛ ولي سھ ماه بعد او را احضار و از فرانسھ اخراج )سپتامبر ١۵(در ساكس منصوب كند 
ناخواستھ از پراگ بھ لینتس و از آنجا بھ تریست رفت و در شصت و یك سالگي، پس از یك عمر شیطنت 

  .در تریست درگذشت ١٨٢٠باورنكردني، در 

لویي ھجدھم دربارة او ھمواره با . كرد بیش از او دوام آورد تالران كھ از لحاظ نیرنگبازي با او رقابت مي
اي بھ من خوبي كرده است كھ نباید از او بد بگویم، و  بھ اندازه«: كرد كھ گفتھ بود يابیاتي از كورني یاد م
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ظاھرًا تالران بود كھ دربارة بوربونھا » .اي بھ من بدي كرده است كھ نباید از او بھ خوبي یاد كنم بھ اندازه
ري دربارة لویي ھجدھم اما این مطلب بھ دشوا» .اند آنھا چیزي نیاموختھ و چیزي را از یاد نبرده«: گفت

كرد كھ طرز رفتار با مجالس منتخب را آموخت، بھ سرداران ناپلئون خوشامد گفت، و قسمت  صدق مي
كش  وزیران سلطنت طلب از تالران تنفر داشتند، زیرا او را نھ تنھا شاه. اعظم قوانین ناپلئوني را حفظ كرد
سپتامبر  ٢۴(تسلیم آنھا شد و او را بركنار كرد  لویي نیز. دانستند و مرتد بلكھ خائن بھ طبقة خود مي

پس از . ولي بیش از لویي ھجدھم زیست. تالران از بین نرفت، بلكھ بار دیگر بر سركار آمد). ١٨١۵
ھم زنده ماند، و در ھفتادو شش سالگي بھ سفارت فرانسھ در بریتانیاي كبیر ) ١٨٣٠(استعفاي شارل دھم 

مي كھ ماركوس آوالندن دري در مجلس اعیان از تالران انتقاد كرد، ھنگا). ١٨٣۴ – ١٨٣٠(منصوب شد 
ولینگتن بھ دفاع از او پرداخت، و گفت كھ در بسیاري از موارد با تالران سروكار داشتھ و كسي را نیافتھ 

تر از او حفظ كرده، و ضمن رفتار با سایر كشورھا  است كھ منافع كشور خود را شدیدتر و ماھرانھ
تالران چون این مطلب را خواند، نزدیك بود اشك از . تر از او رفتار كرده باشد شرافتمندانھتر و  درست

بیشتر از این لحاظ از دوك سپاسگزارم كھ وي «: دانست، و گفت دیدگان ببارد، زیرا آن را زیبندة خود نمي
كیل اتحاد چھارگانھ وي پس از آنكھ در تش» .تنھا سیاستمدار جھان است كھ از من بھ نیكي یاد كرده است

در ھشتادو چھار سالگي درگذشت، در حالي كھ ھركس، حتي خود  ١٨٣٨شركت جست، در  ١٨٣۴در 
  .عزرائیل، را فریب داده بود

بھ موجب این عھدنامھ . ، لویي ھجدھم دومین عھدنامة پاریس را با متفقین امضا كرد١٨١۵نوامبر  ٢٠در 
فرانسھ . موافقت با تجدید حكومت ناپلئون تحمل كند تصریح شد بایستي بھ سبب مجازاتھایي كھ فرانسھ مي

مجبور شد كھ ناحیة سار و ساووا و چھار شھر مرزي، از جملھ فیلیپویل و مارینبورگ، را واگذار كند؛ 
فرانك بھ انضمام  ٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠آثار ھنري را كھ بھ وسیلة سردارانش گرفتھ شده بود باز گرداند؛ مبلغ 

بت ادعاھاي خصوصي بپردازد؛ مدت سھ تا چھارسال در اشغال نمایندگان و نیروھاي با ٢۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠
  تالران از امضاي این سند خودداري كرد؛ جانشین . متفقین بماند، و ھزینة نگاھداري آنھا را بپردازد

III  -١٨١۵اوت  ٨-ژوئیھ ۴: تسلیم  

وزف، و ھمنبردش گورگو در نیور رفت، برادرش، ژ در حیني كھ ناپلئون از مالمزون بھ سمت جنوب مي
رسیدند، و دیدند كھ )كیلومتري جنوب الروشل ٢١در (ژوئیھ بھ روشفور  ٣در اواخر روز . بھ او پیوستند

در بندر لنگر انداختھ است ولي در پشت آنھا یك ناو گروه از كشتیھاي  - زالھ و مدوز –كشتیھاي مورد نظر 
  .كرد خروج كشتیھاي بدون اجازه جلوگیري مي بریتانیایي بندر را مسدود كرده بود و از

تواند اطاقھایي براي او و  ژوئیھ، ناپلئون از ناخداي كشتي زالھ سؤالي بھ این مضمون كرد كھ آیا مي ۴در 
تواند از سد محاصره بگذرد؟ بھ وي گفتھ  بعضي از دوستانش جھت سفر بھ امریكا آماده كند، و آیا زالھ مي

با توجھ بھ خطر متوقف شدن -توانند بكوشند كھ شبانھ از دست كشتیھاي جنگي شد كھ كشتیھا حاضرند و مي
فرار كنند؛ اگر این كار را انجام دھند، سرعت زیادتر آنھا باعث خواھد شد كھ بزودي  - باران شدن یا گلولھ 

ناپلئون اكنون بھ دورنماي تاریك آیندة خود پي برد؛ مدت نھ روز در . رندكشتیھاي جنگي را پشت سر بگذا
كشید، و با ھمراھان و مالزمین خویش بھ مشورت  ھایي براي فرار مي شك و تردید بھ سر برد؛ مرتبًا نقشھ

ژوزف كھ از حیث ظاھر بھ او شباھت داشت حاضر شد كھ خود را بھ صورت امپراطور . پرداخت مي
گذارد كھ انگلیسیھا او را بازداشت كنند، و در این ضمن ناپلئون با لباس غیرنظامي اجازه درآورد و ب

ناپلئون حاضر نشد كھ جان برادر خود را بھ خطر . بگیرد كھ با یكي از كشتیھا بھ سفري ظاھرًا عادي برود
  .خود ژوزف بعدًا با یكي از آن كشتیھا بھ امریكا حركت كرد. اندازد

اپلئون پانزده سال جنگ را از یاد برد و بھ این فكر افتاد كھ اگر شخصًا تسلیم شود، انگلیس در این ھنگام ن
او را بھ عنوان اسیري برجستھ و با شخصیت تلقي خواھد كرد؛ زمین مختصري در اختیار او خواھد 

وك د(ژوئیھ الس كازه و ساواري  ١٠در . گذاشت تا بھ صورت مالك صلحدوستي بر روي آن زندگي كند
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ھایي براي رفتن  را نزد فریدریك میتلند ناخداي كشتي بلروفون فرستاد تا بپرسند آیا گذرنامھ) روویگو
سپس الس كازه . اي نداشت بدیھي است كھ آن ناخدا گذرنامھ. ناپلئون بھ امریكا دریافت داشتھ است یا نھ

. ولي مردم انگلیس مواجھ خواھد شد یا نھپرسید كھ اگر ناپلئون تسلیم بریتانیاییھا شود، آیا با جوانمردي معم
میتلند پاسخ داد كھ حاضر است ناپلئون را بپذیرد و او را بھ انگلیس ببرد، ولي اختیاري ندارد كھ در مورد 

  .پذیرایي او در آنجا قولي بدھد

آن ھنگام كھ در (اندكي قبل یا بعد یا ضمن آن گفتگو، ناخدا میتلند از فرماندة خود دریابان سرھنري ھاثم 
پیامي دریافت داشت بدین مضمون، كھ ناپلئون در روشفور یا در ) در سواحل شمال غربي فرانسھ بود

نھایت سعي خود را بھ «: دریابان مزبور دستور داده بود كھ. حوالي آن است، و قصد دارد بھ امریكا برود
  …. كار برید تا از سوار شدن او بھ كشتي جلوگیري كنید

   

  

  )كلیشھ از موزة ملي فرانسھ(ناپلئون در مالمزون اطاق كار 

اگر بخت آن را داشتید كھ او را اسیر كنید، او را خوب تحت نظر نگاه دارید، و با سرعت و دقت بسیار بھ 
  ».سوي بندري در بریتانیا بروید

ست كھ بھ ژوئیھ ناپلئون استحضار حاصل كرد كھ لویي ھجدھم بھ ژنرال بونفور دستور داده ا ١۴در حدود 
ناپلئون در این . بونفور تا آنجا كھ جرئت داشت در این كار تأخیر كرد. روشفور برود و او را دستگیر كند

یا تسلیم لویي ھجدھم شود، كھ كامال حق داشت از او متنفر : ھنگام مجبور بھ اتخاذ یكي از این تدابیر شد
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یا، بھ امید جوانمردي انگلیسیھا، . ت، اقدام كندباشد؛ یا بھ فرار از محاصرة انگلیسیھا بھ بھاي خطر اسار
اي خطاب بھ  ژوئیھ در نامھ ١۴در . این بود كھ شق آخر را انتخاب كرد. تسلیم ناخدا میتلند شود

  :السلطنة انگلیس چنین نوشت نایب

  :واالحضرتا

ھ با عدم وحدت دولتھاي اند، و از آنجا ك ام كھ كشورم را آشفتھ كرده از انجا كھ در برابر احزابي قرار گرفتھ
ام كھ مانند تمیستوكلس در كنار اجاق  ام و آمده ام؛ بھ دوران سیاسي خود پایان داده بزرگ اروپا مواجھ شده

دھم، و از آن واالحضرت بھ عنوان  من خود را تحت حمایت قوانین آنھا قرار مي. مردم بریتانیا بنشینم
  .خواھم كھ این حمایت را از من دریغ نفرمایند انم مينیرومندترین، مصممترین، و جوانمردترین دشمن

   ناپلئون

ناپلئون این نامھ را بھ گورگو سپرد، و از او خواست كھ اجازه بگیرد تا آن را با كشتي بعدي بھ لندن 
كرد مدتھا در قرنطینھ ماند، و درست معلوم نیست  ولي كشتیي كھ گورگو حمل ميمیتلند پذیرفت، . بفرستد

  .كھ آیا آن نامھ ھرگز بھ مقصد رسید یا نھ

ژوئیھ، ناپلئون و ھمراھانش سوار كشتي بلروفون شدند، و داوطلبانھ خود را تسلیم بریتانیاي كبیر  ١۵در 
تي شما شدم كھ خودم را تحت حمایت قوانین انگلیس از آن لحاظ سوار كش«: ناپلئون بھ میتلند گفت. كردند

دربارة پیام دریابان ھاثم . ناخدا آنان را بھ ادب پذیرفت و حاضر شد آنان را بھ انگلیس ببرد» .قرار دھم
تواند ضمانت دھد كھ در انگلیس از آنھا بخوبي  چیزي بھ آنھا نگفت، ولي بھ آنھا اخطار كرد كھ نمي

  .ژوئیھ بلروفون بھ مقصد انگلستان حركت كرد ١۶ روز. پذیرایي خواھد شد

  :میتلند بعدھا در یادداشتھاي خود از اسیر برجستة خود بھ خوبي یاد كرده است

گفت، و  ھاي بیشمار مي جست، قصھ در ھر گفتگویي شركت مي. آمیز بود نھایت دلپذیر و محبت رفتار او بي
داد كھ كامال خودماني رفتار  مالزمان خود اجازه ميبھ . كوشید كھ حاضران را شاد كند بھ ھر طریق مي

نیروي رواني عجیبي داشت، و . گذاشتند ولو آنكھ آنھا بھ طوركلي بھ او احترام بسیار مي… كنند، 
  .شدند تأثیر خوبي بگذارد انگیز، در كساني كھ با او وارد گفتگو مي توانست، بھ نحوي شگفت مي

  .كردند ودند، و دركمال احترام با او رفتار ميكاركنان كشتي انگلیسي مشعوف شده ب

بزودي دو كشتي . ژوئیھ، بلروفون بھ خلیج كوچك تور در دریاي مانش در ساحل دونشر رسید ٢۴در 
دریاساالر وایكاونت كیث . مسلح در دوسوي كشتي او قرار گرفت؛ ناپلئون بھ طور واضح بھ اسارت درآمد

گورگو بھ دنبال او آمد و بھ ناپلئون گفت : ا ادب بھ او خوشامد گفتبھ درون كشتي قدم نھاد و بسادگي و ب
السلطنھ برساند بلكھ مجبور شده است آن را بھ كیث بدھد، كھ  اش را بھ دست نایب كھ نتوانستھ است نامھ

كیث بھ میتلند دستور داد كھ كشتي خود را در بندرگاه پلیمث در پنجاه . نامي از آن بھ میان نیاورد
در طي آن مدت، مورد كنجكاوي انگلیسیھا قرار . اوت آنجا ماند ۵بلروفون تا . ري آنجا ھدایت كندكیلومت

شدند و در انتظار  رفتند و سوار قایق مي گرفت؛ از ھر گوشة جنوب انگلیس، مرد و زن بھ پلیمث مي
  .ماندند كھ غول امپراطوري گردش روزانة خود را بر روي عرشة كشتي آغاز كند لحظاتي مي

غالب عقیده داشتند كھ با او بھ عنوان . گیري بود كھ با او چھ كند دولت بریتانیا روزھا مشغول تصمیم
متمردي رفتار شود كھ بر طبق اعالمیة رسمي متفقین بھ ھمین اسم نامیده شد، و بھ مثابھ كسي تلقي شود كھ 

قول خود را در مورد رعایت آن  اند ولي او در نتیجة عھدنامة فونتنبلو با وي بھ مالیمت رفتار كرده
عھدنامھ نادیده گرفتھ و بدان وسیلھ اروپا را گرفتار جنگي دیگر ساختھ كھ ضایعات جاني و مالي بسیار 
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. بایستي سپاسگزار باشد كردند، مي وي ظاھرًا مستوجب اعدام بود، و اگر فقط او را زنداني مي. داشتھ است
شاید بھ سبب آنكھ . آن مجرم نتواند بگریزد و جنگ را از سرگیرداما این بار زندان باید طوري باشد كھ 

خود را آزادانھ تسلیم و زحمت متفقین را كم كرد، قدري درخور ترحم بود؛ ولي این ترحم نبایستي امكان 
از این رو دولت بریتانیا بھ وسیلة كیث بھ او اطالع داد كھ از این بھ بعد . فرار او را دربرداشتھ باشد

این جزیره، . ھلن در حدود ھزارونھصد و سي كیلومتري غرب افریقا ساكن شود در جزیرة سنت بایستي
شد كھ آن زنداني و نگھبانانش از لزوم  بایستي چنین باشد، و دوري آن باعث مي بسیار دور بود، ولي مي

متفقین خود ھنگامي كھ انگلیس با . بایستي بشدت مورد نظارت قرار گیرد آسوده شوند حبس دقیق كھ مي
مشورت كرد، آنھا این نظر داوري را پذیرفتند و فقط تصریح كردند كھ حق دارند نمایندگاني بھ آن جزیره 

  .بھ منظور شركت در امر نظارت اعزام دارند

با ابراز . ناپلئون چون شنید كھ بھ حبسي محكوم شده كھ بھ منزلة مرگ تدریجي است تقریبًا از پاي درآمد
بھ مبارزه پرداخت، ولي چون دید كھ اعتراضات او با تصمیمي خاموش مواجھ شد، بھ  اعتراضات پرشور

بھ او اجازه دادند كھ پنج تن از ھمراھان موافقش را با . با وي در چند مورد موافقت كردند. قضا رضا داد
و مقام قصر خود، را ذكر كرد؛ ھمچنین كنت و كنتس د وي ژنرال برتران، پیشكار عالي. خود ببرد

با (؛ ژنرال گورگورا كھ حامي سرسپردة او بود؛ و )كھ آجودان ناپلئون در واترلو بود(مونتولون را 
 ١۶٠٠بھ ھریك اجازه داده شد كھ چند مستخدم و . كنت دوالس كازه و پسرش را) احتساب بھ جاي یك نفر

  فرانك با خود 

الماس اورتانس را در كمربند الس كازه  گردنبند. انتخاب كرد و توانست مبلغ قابل توجھي با خود بردارد
ھریك از آن گروه را مجبور كردند كھ شمشیر . فرانك را در لباسھاي نوكرانش ٣۵٠‘٠٠٠پنھان كرد و 

خود را تسلیم كنند؛ ولي ھنگامي كھ دریاساالر كیث پیش آمد تا شمشیر ناپلئون را بگیرد، امپراطور تھدید 
  . از نیام خواھد كشید، و كیث دیگر اصراري نكرد كرد كھ آن را بھ منظور دفاع از خود

و در آنجا زنداني خود و . اوت، بلروفون از پلیمث بیرون آمد و بھ سوي پورتسمث حركت كرد ۴در 

  ونھم فصل سي

  

  بھ سوي پایان

I  -سنت ھلن  

تند سخن گفتن  ناپلئون كھ بھ. اكتبر ادامھ یافت ١۵اوت تا  ٨سفر از انگلیس بھ سنت ھلن طوالني بود، و از 
دریاساالر سر جورج كاكبرن براي تسھیل آن . كرد و عمل عادت داشت یكنواختي را بھ دشواري تحمل مي

كرد كھ با او و بعضي از افسران غذا  وضع ھر روز ناپلئون و یك یا چندتن از ھمراھانش را دعوت مي
ھنگامي كھ میگساري آغاز . دپرداختن ولي انگلیسیھا حدود دو ساعت و نیم بھ صرف غذا مي. بخورند

» امپراطور«از اینكھ او را بھ جاي . داشت كھ او را معذور دارند شد، ناپلئون آنھا را بھ سھولت وا مي مي
دوستانش پیشنھاد كردند كھ . شد، ولي از تواضع آنان خوشحال بود كردند ناراحت مي خطاب مي» ژنرال«

بھ . خود مربوط بھ حكومت و جنگ را بھ آنھا دیكتھ كندبھترین راه براي وقت كشي آن است كھ خاطرات 
نوشتند، و چون  این ترتیب شرح ماجراھایي آغاز شد كھ اومارا، الس كازه، گورگو، یا مونتولون آنھا را مي

پس از مرگش آن را منتشر ساختند یكي از عواملي شد كھ در ایجاد خاطرة ناپلئون بھ عنوان نیرویي زنده 
  .سھمي عمده داشت[ نوزدھم] اسر قرن در فرانسھ در سر
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بایستي  اي سنت ھلن را دید مي مردان دریانورد مشتاق خشكي ھستند، و حتي ناپلئون وقتي كھ ساحل صخره
توانست قسمت اعظم آن جزیره را ببیند، زیرا كھ محیطش سي و دو   انسان با یك نگاه مي. شاد شده باشد

ساكنانش در بندر جیمزتاون گردآمده بودند كھ یك خیابان و پنج ھزار نفر كیلومتر بیش نبود، و تقریبًا ھمھ 
شد؛ آب و  اي مرتفع منتھي مي داراي زمیني سخت و ناھموار بود كھ در النگوود بھ جلگھ. جمعیت داشت

 ھوایي استوایي داشت، و ھمراه با گرما، مھ و باران؛ فصول آن نامنظم، و ھوا، بھ تناوب، باراني یا آفتابي
اي از  نقطھ. آمد زمیني نامساعد داشت كھ از كشت و زرع در آن بزحمت محصول غذایي بھ دست مي. بود

نمود؛ ولي در عین حال،  رفت كھ براي جلوگیري از فعالیت یك آشوبگر مناسب مي كرة زمین بھ شمار مي
  براي 

گاھي واقعي بھ شمار  شكنجھاي جھت صحنة فعالیت خود نیاز داشت،  كھ زندگیش سراپا كار بود و بھ قاره
  .رفت  مي

ناپلئون و ھمراھانش در كشتي ماندند، دریاساالر كاكبرن در جستجوي محلي موقتي براي آنان برآمد تا كار 
. جمعي آنھا در نظر گرفتھ بود تكمیل شود ساختمان خانة بزرگي كھ دولت بریتانیا براي اقامت دستھ

فرزندش جاي دلپذیري یافت كھ صاحبش، ویلیام بالكومب، از اینكھ دریاساالر براي ناپلئون و الس كازه و 
دو دخترش بھ . كرد كند خود را بسیار خوشبخت احساس مي امپراطوري را در خانة خود پذیرایي مي

آنھا كمي بھ زبان فرانسھ حرف . بخشیدند سنھاي شانزده و چھاردھسالھ بھ آن منزل روح و نشاطي مي
مند شدند كھ وقتي وي مجبور شد بھ  خواندند، و چنان بھ ناپلئون عالقھ و آواز مي كردند زدند، بازي مي مي

  .النگوود نقل مكان كند، دختر كوچكتر شروع بھ گریستن كرد

در اطاقھاي . اي روستایي و قدیمي بود كھ در حدود ده كیلومتري جیمزتاون قرار داشت این محل، خانھ
بر طبق نقشة بسیار خوبي كھ الس كازه كشیده بود، بھ . شتھ بودنداي ساده ولي كافي گذا بسیار آن اثاثھ

یك اطاق نشیمن، یك اطاق » سرسرا و اطاق انتظار براي دیداركنندگان«: ناپلئون شش اطاق داده شد
دیوارھاي داخلي بھ طور زشتي با پارچة . خواب، یك اطاق كار، یك كتابخانھ و یك ناھارخوري وسیع

ناپلئون در آغاز جاي خود را بدون شكایت پسندید، . ھاي بسیار داشت بود، ولي پنجرهقیراندود پوشیده شده 
الس كازه گزارش . نامید» اي بدبخت تجملي نامنتظر در جزیره«و حتي از گرمابة آن لذت برد و آن را 

در یك ضلع دیگر ساختمان، اطاقھایي براي الس » .امپراطور از ھمھ چیز راضي است«داده است كھ 
زه و پسرش و ھمچنین براي كنت و كنتس دو مونتولون، ژنرال گورگو، و دكتر اومارا پزشك ناپلئون كا

براي مستخدمان ناپلئون و مستخدمان كارمندان او اطاقھاي بزرگ مشتركي آماده . ترتیب داده شده بود
یكي جیمزتاون اي در نزد ژنرال برتران، ھمسرش، و مستخدمان آنھا در خانة روستایي جداگانھ. كردند

  .ساكن شده بودند

پیاده، سواره، -توانست تا شعاع پنج كیلومتر از مسكن خود، ناپلئون از آزادي حركت برخوردار بود، و مي
شد كھ بھ  رفت، مجبور مي رفت و آمد كند؛ ولي ھنگامي كھ از جلگة النگوود بیرون مي - یا با كالسكھ

اپلئون و ملتمزمانش روزانھ از طرف حاكم جزیره فرستاده غذاي ن. نظارت سربازان بریتانیایي تن دردھد
معموال امپراطور تا ساعت ھشت . توانستند نوع غذاي خود را سفارش دھند شد، و آنھا تا حدودي مي مي

ناپلئون یك . شد كرد و آمادة خواب مي خورد؛ سپس با كارمندانش بآرامي غذا صرف مي شب كم غذا مي
با ارزش از فرانسھ با خود آورده بود كھ از آن بھ طور مرتب استفاده دست ظروف غذاخوري نقره و 

ظرفھا بیشتر از ظروف چیني . ایم ھمچنین مطالبي دربارة كارد و چنگال و قاشق طالي او شنیده. كرد مي
  مستخدمان . سور بود

وستان باوفاي ناپلئون بھ د. شد تشریفات تویلري در النگوود رعایت مي. گرفت قرار مي» طرز چیدن آنھا
آنھا ھمیشھ ضمن . داد كھ بھ صراحت سخن گویند، ولي نھ بھ طور خودماني خود تا اندازة زیادي اجازه مي

ھایي را كھ براي او بھ عنوان  نامھ. كردند گفتند و او را اعلیحضرت خطاب مي اشاره بھ او امپراطور مي
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ستي او را امپراطور خطاب كنند یا بھ حضور او گشودند؛ دیداركنندگان یا بای  ژنرال فرستاده شده بود نمي
  .نیایند

موشھاي صحرایي جاي گرم و نرمي پیدا كرده بودند، . ناراحتیھاي زیاد و سختیھاي چندي وجود داشت
دویدند؛ كك و  ھاي میز مي خورد، در پیرامون پایھ حتي در كاله امپراطور؛ و ضمن آنكھ ناپلئون غذا مي

» .كامال خورده شدیم«: گفت الس كازه شكایت كنان مي. كردند اد توجھي نميساس بھ مقام و شخصیت افر
شد، و امپراطور از گرمابة داغ محروم  گاھي آب كم مي. یك روز درمیان، ھوا مھ آلود و مرطوب بود

اي را  گرفت و مؤدبانھ بود، معموال نوعي عفاف راھبانھ مراقبت دائم، اگرچھ از دور صورت مي. ماند مي
شد، ولي در ھیچ جا  كرد، كما اینكھ آسایش بیش از اندازه موجب اغوا و وسوسة بیشتر مي آور مي  الزام

. خواست در اختیار نداشت فردي زنداني آن ھمھ دوست، نوكر، اسب، كالسكھ و ھمة كتابھایي را كھ مي
ملي بود، مخصوصًا توانست انتظار داشتھ باشد، زندان قابل تح رویھمرفتھ تا آنجا كھ یك نفر زنداني مي

اینكھ، پس از فرار از حبس قبلي اسارت مجدد او بھ بھاي میلیونھا لیره و بھ كشتن دادن ھزاران فرد تمام 
  .گذشت تا آنكھ سرھادسن لو آمد امور بھ طرزي معقول مي. شده بود

II -سرھادسن لو  

دولت . زیره بگیردوارد شد تا جاي سرجورج كاكبرن را بھ عنوان حاكم ج ١٨١۶آوریل  ١۴وي در 
سرھادسن كارمندي با وجدان : بریتانیا عقیده داشت كھ انتخابش بھ خوبي مورد بررسي قرار گرفتھ است

ھرگونھ آزادي «بھ او دستور داده شده بود كھ بھ آن زنداني . داد بود كھ ھر دستوري را صادقانھ انجام مي
  ».كھ متناسب با امنیت كامل شخص او باشد داده شود

دوھزار كتاب بھ زبان فرانسھ با خود آورد و آنھا را دراختیار . دسن كار خود را بخوبي انجام دادسرھا
پیام فرستاد كھ شنیده است در النگوود تعمیراتي الزم است، و بزودي افرادي . ناپلئون و ھمراھانش گذاشت

دیدار كند، و از سلف خود بھ فكر افتاد كھ با زنداني برجستة خود . را براي این كار گسیل خواھد داشت
دانست كھ ناپلئون، بھ عنوان جلوگیري از  شاید نمي. دریاساالركاكبرن خواھش كرد كھ ھمراه او برود

كس را جز با اجازة برتران و ھمراھي او  دیداركنندگان و فضولھا، بھ برتران دستور داده است كھ ھیچ
ون خبر قبلي آمدند و اذن دخول خواستند، ناپلئون سرھادسن و دریاساالر بد. نگذارد كھ بھ مالقاتش برود

تواند دوباره بیاید، ناپلئون در  لو پرسید كھ چھ وقتي مي. تواند آنھا را ببیند پاسخ داد كھ بیمار است و نمي
  جواب گفت، 

ناپلئون او را بسردي پذیرفت و از . روز بعد ھمراه برتران حضور یافت. دار شد غرور لو جریحھ. فردا
اند و شبھا گاھي  از ناراحتیھاي خود سخن بھ میان آورد؛ نگھبانان خیلي نزدیك منزل او مستقر شده بعضي

تواند در آن حركت كند بسیار كوچك است، مگر آنكھ افسري  اي كھ مي كنند؛ منطقھ از پنجره نگاه مي
پس از رفتن او، . ردلو قول داد كھ نھایت سعي خود را در این راه مبذول دا. انگلیسي بھ دنبالش بیفتد

ام كھ تا این اندازه شبیھ قیافة یك آدمكش ایتالیایي  اي ندیده ھرگز قیافھ«: ناپلئون بھ ھمراھان خود گفت
  ».باشد

وي پس از بازگشت . برخورد باشد، مغرور و با نخوت بود سرھادسن بیش از آنچھ خوش مشرب و خوش
ضییقاتي كھ وي از آن شكوه دارد برحسب تصمیم دولت بھ دفترش، براي آجودان ناپلئون پیام فرستاد كھ ت

نیز اضافھ كرد كھ، . گونھ تغییر و تبدیلي در این زمینھ بدھد تواند ھیچ متبوع وي اتخاذ شده و او نمي
برحسب دستورھایي كھ بھ وي رسیده، ھرگونھ ارتباط بین النگوود و دنیاي خارج باید دقیقًا مورد بازرسي 

داشت » امپراطور ناپلئون«ھایي كھ عنوان  نوشتة الس كازه، فرماندار از تسلیم نامھبنابر. او قرار گیرد
روزي دعوتي براي صرف ناھار براي ژنرال برتران و ژنرال ناپلئون فرستاد؛ ولي . كرد خودداري مي

  .ناپلئون از قبول این دعوت خودداري كرد
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اي كھ باید  اد كھ دولت بریتانیا از اینكھ ھزینھاختالف ھنگامي بھ اوج خود رسید كھ لو بھ برتران اطالع د
العاده ناراضي است، و آن را گزاف  جھت نگاھداري ناپلئون و پنجاه و یك نفر ھمراھانش متحمل شود فوق

 ١٨‘٠٠٠لیره را براي این كار اختصاص داده بود؛ ھزینة واقعي سال اول بھ  ٨٠٠٠دولت ساالنھ . داند مي
لیره باید توسط شخص  ٨٠٠٠ھاي مازاد بر  نگلستان اطالع داد كھ در آینده ھزینھشد؛ دولت ا لیره بالغ مي

و حاضر شد كھ . امپراطور بھ مونتولون دستور داد كھ ظروف نقرة او را بفروشد. ناپلئون پرداخت شود
براي  -كندبدون اینكھ آن را باز  - مازاد ھزینة اھل خانة خود را بپردازد مشروط بر اینكھ لو نامة ناپلئون را

خانوادة ناپلئون حاضر شدند پولھایي براي او بفرستند؛ وي از . بانكدار پارسي او بفرستد؛ ولي لو نپذیرفت
آنھا پیشنھاد كردند كھ بیایند و با او . تواند از عھدة كار برآید آنھا سپاسگزاري كرد، ولي گفت كھ خود مي

توانند مدت زیادي در آن آب و ھوا و  گفت كھ نمي ناپلئون آنھا را از این كار بازداشت و. زندگي كنند
لیره در سال  ١٢٠٠٠لو براي تسھیل اوضاع بھ فكر افتاد كھ مقرري امپراطور را بھ . تنھایي زنده بمانند

ھنگامي كھ لو بار دیگر بھ دیدن . ھایش پیش آمد درخشم شد برساند، ولي ناپلئون از بحثي كھ دربارة ھزینھ
، ناپلئون، بنا بھ گزارش الس كازه، ھمة پلھا را پشت سر خود خراب كرد، )١٨١۶ژوئیة  ١۶(او رفت 

كنیم كھ شما قادر بھ ھر  دھید كھ عقیدة خودمان را دربارة شما بگویم؟ فكر مي اجازه مي«: زیرا فریاد زد
من  شكایت من از این نیست كھ بدترین اقدام وزیران دولت شما فرستادن… . كاري ھستید؛ بلھ، ھر كاري

  بھ سنت ھلن بوده است، بلكھ شكایت من از این است كھ 

امپراطور «گوید كھ  مي  الس كازه» .انگیز بیشتر باعث مصیبت ما ھستید بدبختیھاي این صخرة وحشت
: امپراطور بھ وي گفتھ بود» .تصدیق كرد كھ طي این گفتگو چندین بار سرھادسن را آزرده خاطر ساخت

… !سر ھادسن لو یك جالد واقعي است! اند آدمي بدتر از زندانبان برایم فرستاده. ام سخت عصباني شده«
  ».كردم بایستي عصباني شده باشم، زیرا ارتعاشي در ساق پایم احساس مي خیلي مي

  .دیگر با ھم حرف نزدند. سرھادسن كھ خرد شده بود از اطاق بیرون رفت

III  -ھمراھان بزرگ  

ندان عبارت از وفاداري پابرجا و شدید دستیاراني بود كھ ھمراه ناپلئون بھ جالبترین جنبة این زندگي در ز
كنندة شھرت در برانگیختن خدماتشان سھمي داشتھ باشد، ولي  شاید ھالة سرمست. سنت ھلن رفتند

رغم موانع و دلتنگي تبعید، نزاع برسر كسب الطاف امپراطور، و  اصرارشان در خدمتگزاري، علي
انگیز و حاكمي ناسازگار، بھ سابقة آنان تقریبًا صفت یك افسانة  از آب و ھوایي ماللناراحتیھاي ناشي 

اي عالي رسیده  بخشد، كھ بر اثر حسادت تیره شده ولي در نتیجة اخالص و وفاداري بھ درجھ را مي آرثري
  .بود

وي بھ عنوان مھندس نظامي زیرنظر . بود) ١٨۴۴-١٧٧٣(شریفترین آنھا كنت ھانري گراسین برتران 
در لشكركشي بھ مصر، فرماندھي گرداني را در نبرد . ناپلئون در نخستین نبرد ایتالیا، وارد تاریخ شد

ي دانوب ساخت بر رو ١٨٠٩پلھایي كھ در جنگ . اھرام برعھده داشت؛ و در پیروزي ابوقیر مجروح شد
طي . رئیس كل تشریفات قصر شد ١٨١٣در . بھ عقیدة ناپلئون بھترین پلھا از زمان رومیھا بھ بعد بود

سالھاي تلخ عقبنشیني از برابر متفقین، بھ ناپلئون وفادار ماند؛ ھمراه او بھ الب رفت؛ طي دورة صدروزه 
در آنجا ھمچنان . یس و سنت ھلن حركت كردبا او ماند؛ با او بھ روشفور رفت؛ و ھمراه او بھ سوي انگل
گرفت؛  كرد؛ جلو خشم و عصبانیت را مي رئیس كل تشریفات بود؛ بھ كار بازدیدكنندگان رسیدگي مي

كرد؛ و با شكیبایي عفوآمیز خود كوششي را كھ بھ  روابط میان ناپلئون و حاكم را تعدیل و اصالح مي
  وي یك كرئول انگلیسي و خواھرزادة لرد دیلن و  .كرد ميگرفت تحمل  منظور فریفتن ھمسرش صورت مي

انزواي خود را در سنت ھلن و دوري از زندگي اجتماعي پاریس را با وفاداري و . از خویشان ژوزفین بود
خود برتران سھ جلد . ماه پس از درگذشت ناپلئون بھ پاریس بردبرتران او را پنج . بیصبري تحمل كرد
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، یك قرن پس از ١٩۵٩- ١٩۴٩در . یادداشت در سنت ھلن تھیھ كرده بود، ولي حاضر بھ انتشار آن نشد
او را در انوالید، نزدیك آرامگاه ناپلئون . مرگش، رمز آن یادداشتھا را كشف و آنھا را منتشر كردند

  .كردند دفن

وي . جراح ایرلندي نیز، مانند برتران، از خود فداكاري و اخالص نشان داد) ١٨٣۶- ١٧٨۶(ارا بري اوم
گفت؛ با  بھ عنوان پزشك كشتي نورثامبرلند از ناپلئون مراقبت كرد؛ بھ فرانسوي یا ایتالیایي با او سخن مي

اي بھ او دلبستگي پیدا كرد كھ از دولت بریتانیا اجازه  و بھ اندازه بود؛عقیدة او دربارة پزشكان موافق 
سر ھادسن لو با برقراري چنین صمیمیتي میان یك پزشك . گرفت كھ در سنت ھلن از ناپلئون مراقبت كند

و پنداشت كھ مشغول طرحي براي انگلیسي و یك جاني فرانسوي موافق نبود، و بھ اومارا بدگمان شد 
اومارا . فراردادن ناپلئون است؛ و، با اصرار تمام، سربازي را تعیین كرد تا ھمیشھ با آن جراح ھمراه باشد

 ١٨٢٢در ). ١٨١٨ژوئیة (بھ این رفتار اعتراض كرد، و لو از دولت انگلیس خواست كھ او را فرا خواند 
وضمن آن، با ھیجان و  ئون در تبعید، یا صدایي از سنت ھلن؛ناپلاومارا كتابي منتشر كرد تحت عنوان 

آن كتاب دو جلدي بھ تعداد زیاد بھ . العاده درخواست رفتاري بھتر با امپراطور معزول را كرد شوري فوق
در این كتاب اشتباھاتي وجود دارد، زیرا از . فروش رفت، و باعث دلسوزي انگلیسیھا بھ حال ناپلئون شد

ارا دفاع كرد، و ظاھرًا ھمة كساني كھ در پیرامون حافظھ نوشتھ شده است، ولي الس كازه از نوشتة اوم
  .گذاشتند ناپلئون بودند بھ اومارا ھم بھ عنوان پزشك و ھم مردي معقول و باتربیت احترام بسیار مي

، و كتاب او یعني )١٨۴٢- ١٧۶۶(دیودونھ دو الس كازه  - اوگوستن- وفاداري پرحادثة كنت امانوئل
رمانان اشخاص نمایشنامة آن جزیره، بعد از ناپلئون و لو قرار داده او را در میان قھ ھلن، خاطرات سنت

است، وي از اشراف درجة دوم بود؛ در لشكر كنده با انقالبیون جنگید؛ بھ انگلیس مھاجرت كرد؛ در 
كوشش بعضي از مھاجران براي حملھ بھ فرانسھ در كیبرون شركت جست؛ بھ خشكي نرسید؛ بھ انگلیس 

تھیھ كرد كھ بعدھا مورد تحسین  اطلس تاریخيیك . دادن تاریخ بھ زندگي پرداخت بازگشت؛ و با تعلیم
ناپلئون را بھ . اندكي پس از ھجدھم برومر، جرئت آن یافت تا بھ فرانسھ بازگردد. ناپلئون قرار گرفت

كرد؛ و بھ عضویت  دانست؛ و از ھر فرصت جھت خدمت بھ او استفاده مي منزلة داروي واقعي انقالب مي
شكست واترلو از تحسین او براي امپراطور نكاست؛ براي كمك او بھ مالمزون . شوراي دولتي نایل آمد

  روي آورد؛ و بھ دنبال او بھ روشفور و انگلیس و 

داد؛  ھاي او شور و شوق نشان مي از ھمة ھمراھان امپراطور بھ او نزدیكتر بود؛ بیش از ھمھ در ثبت گفتھ
ھمة مطالب . گذاشت شد، بھ او كمال احترام را مي ر خشم، ھیجان و غضب ميدر لحظاتي كھ ناپلئون اسی

كرد، و برخالف كرامول اعتقادي بھ برجستھ و جاودان  مربوط بھ ناپلئون جز معایب او را، یادداشت مي
گزارشھاي او دربارة خاطرات و مالحظات ناپلئون ھمیشھ صددرصد دقیق . كردن نقایص افراد نداشت

كرد،  امپراطور بسرعت امال مي«: نویسد ھمان طور كھ مي. بسا گفتة او تحریف شده استنیست؛ و چھ 
تقریبًا بھ ھمان تندي حرف زدن معمولي خود؛ و، بنابراین، مجبور بودم نوعي خط رمزي و عالمتي 

ضمن آنكھ پسرم حرفھاي «؛ یا »كردم اختراع كنم؛ و من ھم بھ نوبة خود آن را براي پسرم امال مي
ھمیشھ آنچھ را كھ امپراطور روز قبل امال كرده بود برایش … . نشستم نوشت، كنار او مي راطور را ميامپ
اما زباني كھ با آن » .كرد آورد و باز ھم مطالبي امال مي خواندم، و او تصحیحاتي در آنھا بھ عمل مي مي

دھد كھ  كھ بھ ناپلئون نسبت مياي شبیھ زباني است  كرد بھ اندازه الس كازه عقاید شخصي خود را بیان مي
توانیم گزارش او را با ھمان بیطرفي بپذیریم كھ یادداشتھاي فوري و واضح گورگو ناپلئون را بھ ما  نمي
  .نمایاند مي

برد، شرحي از آن  الس كازه، كھ مشتاق بود اروپا را از دشواریھایي آگاه سازد كھ ناپلئون از آن رنج مي
مي خطاب بھ لوسین بوناپارت نوشت، و آن را بھ مستخدمي سپرد كھ قصد اي ابریش را بر روي پارچھ

سر ھادسن لو، الس كازه . ضمن بازرسي لباسھاي آن مستخدم، پیام را پیدا كردند. داشت بھ فرانسھ بازگردد
تاون تبعید  را ضبط و الس كازه و پسرش را بھ كیپ) شامل مكالمات با ناپلئون(را دستگیر و ھمة اوراق او 

معموال تحت  –از آن نقطة دور دست، الس كازه یك دورة سرگرداني را ). ١٨١۶نوامبر ٢۵(كرد 
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اي از طرف مادر  عریضھ ١٨١٨در اكتبر . در انگلیس و بلژیك و آلمان آغاز كرد - نظارتھاي خصمانھ
ود تقدیم كھ بھ وسیلة متفقین تشكیل یافتھ ب) آخن(شاپل -ال- ناپلئون براي آزادي فرزندش بھ كنگرة اكس

خود او تقاضاھایي در ھمین زمینھ براي فرمانروایان روسیھ و پروس و اتریش و انگلیس فرستاد، . داشت
). ١٨٢٢(پس از مرگ ناپلئون، بھ او اجازه داده شد كھ بھ فرانسھ بازگردد . ولي پاسخي بھ دستش نرسید
یرد، و تقریبًا ھمة آنھا را در ھاي ضبط شدة خود را از دولت بریتانیا بگ سپس موفق شد كھ دستنوشتھ

ترین كتاب جالب و ادبي سال  مجلدات آن بھ صورت برجستھ). ١٨٢٣(ھلن منتشر ساخت  خاطرات سنت
شھادت پرشور او دربارة رفتاري كھ . كازه و وارثانش از فروش آن ثروتي بھ دست آوردند درآمد، و الس

درآمد؛ و ھم باعث شد » افسانة ناپلئوني«اري در بھ عقیدة او موجب مرگ ناپلئون شد بھ صورت عامل پاید
بھ مقام سناتوري  دومكھ ناپلئون سوم بیش از عمویش فرمانروایي كند؛ و ضمنًا پسر او را در امپراطوري 

  .برساند

رسید و بیشتر با او صمیمي شده  زه بیش از دیگران بھ حضور ناپلئون ميكا سایر ھمراھان از اینكھ الس
كھ انتظار الطاف بیشتري از ناپلئون داشت ) ١٨۵٢-١٧٨٣(بردند، مخصوصًا ژنرال گورگو  بود حسد مي

وي در خدمت امپراطور در اسپانیا و اتریش و روسیھ و فرانسھ جنگیده و . برد از این بابت بسیار رنج مي
تر از ھمھ بود؛ در دوستي  در میان تبعیدشدگان، پرتظاھرتر و با حالت. را در برین نجات داده بودجان او 

كرد و ناپلئون را چنان حسودانھ  با حرارت و در دشمني پرشور بود؛ مونتولون را بھ دوئل دعوت مي
دارد كھ  ميمرا طوري دوست «: گفت ناپلئون مي. كرد داشت كھ سایر عاشقانش را تحمل نمي دوست مي

ناپلئون براي استقرار صلح در آن اردوگاه، او را با پیامي نزد تزار » .عاشقي معشوقة خود را دوست دارد
جالبترین و واقعیترین ) ١٨٩٩(ھلن  یادداشتھاي منتشر نشدة سنتبا وجود این ). ١٨١٨(آلكساندر فرستاد 

  .رود ھلن بھ شمار مي ھمة انعكاسات سنت

بیھوده مورد تنفر گورگو بود، زیرا مؤدبترین و ) ١٨۵٣- ١٧٨٣(دو مونتولون تریستان  - كنت شارل
مخصوصًا از این غره بود كھ در . رفت سازگارترین فرد از خاصان چھارگانة امپراطوري بھ شمار مي

سن دھسالگي از یك سروان توپخانة جوان بھ نام بوناپارت ریاضي آموختھ بود، و ھمواره بدین امر افتخار 
. بعدھا در ترقي و زوال ناپلئون بھ دنبال او بود؛ و اصرار ورزید كھ ھمراه او بھ سنت ھلن برود. دكر مي

ھمسرش آلبیني دو واسال دوبار ازدواج كرده و طالق گرفتھ بود و ھمسران سابقش ھنوز حیات داشتند، بھ 
شت مبني برآنكھ آن زن ھلن وجود دا شایعاتي در سنت. طوري كھ مونتولون ھرگز در مورد او مطمئن نبود

نمایندة روسھا در جمیزتاون این قضیھ را با خشونتي . بھ ناپلئون در گرم كردن بسترش كمك كرده است
ھنگامي كھ » .این زن اگرچھ پیر و ھرزه است، امروزه معشوقة آن مرد بزرگ است«: بیان كرده است

ن كار باقي ماند، و ھمراه برتران از آن مونتولون تا پایا. ، ناپلئون بگریست)١٨١٩(جزیره را ترك گفت 
پس از . قھرمان محتضر مواظبت كرد، و بھ عنوان مجري دیگر وصیتنامة امپراطور منصوب شد

بازگشت بھ فرانسھ، ھفت سال با برادرزادة ناپلئون در زندان گذرانید و بھ او كمك كرد كھ امپراطور 
  .دیگري شود

IV -دیكتاتور بزرگ  

این افراد كھ بھ عمل خو گرفتھ و با . تبعیدشدگان اول زمان بود؛ و، بعد، فرزندش ماللدشمن بزرگ ھمة 
مرگ آشنا شده بودند در این زمان مجبور بودند كھ از جسم و نفس شخصیتي جھاني مواظبت كنند كھ از 

ھمة شكوه و جامة امپراطوري محروم و گرفتار زندان شده بود، در حالي كھ ھمة زخمھایش چرك كرده و 
  : گفت خود او مي. معایب انساني او آشكار شده بود

ھاي خود بھ وقت بیشتري نیاز  قھرماني كھ در روزگار گذشتھ براي مقابلھ با وظایف منتخب یا اجراي نقشھ
. دانست كرد، و شب را بھ منزلة داروي مسكن وقت مي داشت، در این زمان سنگیني ساعات را احساس مي
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و در جستجوي از خود بیخود شدن از . رفت ندادن كاري، بدشواري بھ خواب ميبعد ھم بھ سبب انجام 
  .كرد بستر بھ تختخواب سفري یا صندلي یا برعكس نقل مكان مي

كرد، ولي چون ھیچ حریفي جرئت نداشت او را شكست دھد، از پیروزي  بازي مي تقریبًا ھر روز شطرنج
ولي چون مشاھده كرد . كرد سوار بر اسب راھپیمایي ميدر نخستین سال تبعید، چند كیلومتري . خستھ شد

  .كھ بعضي از افسران بریتانیایي ھمیشھ مواظب او ھستند، بزودي از این كار دست برداشت

ھمیشھ بھ كتاب عالقھ نشان داده و حتي در روزھاي كار مقداري كتاب خوانده و صدھا جلد در جنگھاي 
چھارصد جلد از . »كھ ھفتاد جلد از آنھا اثر ولتر بود«و برد ھشتصد جلد بھ واترل- خود ھمراه برده بود

فرانسھ آورده بود؛ ضمن توقف نورثامبرلند در مادیرا تقاضایي براي دولت بریتانیا جھت تعدادي كتاب 
اي دیگر را سال بعد  بھ دست او رسید، و بستھ ١٨١۶محققانھ ارسال داشتھ بود كھ این كتابھا در ژوئن 

دربارة نبردھاي اسكندر . سرھادسن لو نیز تعدادي كتاب از كتابخانة خود برایش فرستاد دریافت داشت، و
ھاي كورني و راسین را چندین بار خواند، و گاھي كھ  نمایشنامھ. كبیر، ھانیبال، و قیصر تخصص پیدا كرد

بھ صداي بلند  داد كھ با ھم ھا را بھ ھر یك از آنھا مي با ھمراھان خود بود بخشھایي از آن نمایشنامھ
اي انگلیسي بھ او یاد بدھد  مند بود، و از الس كازه خواست كھ بھ اندازه بھ ادبیات انگلیس عالقھ. خواندند مي

اعلیحضرت ھمیشھ با من بھ زبان انگلیسي «: كھ بتواند بخواند، و حتي حرف بزند، گورگو نوشتھ است
  ».زند حرف مي

نست حال را در گذشتھ غرق كند، بدین معني كھ تاریخ كشور توا مي: یك مزیت بر سایر زندانیان داشت
تقریبًا بھ تمامي از بر نقل كند، و آن ھم از موضع مساعد  ١٨١۵تا  ١٧٩۶خود و نیمي از اروپا را از 

توانست حرف  ولي مي. زیاد حوصلة نوشتن نداشت. كسي كھ خود از عوامل عمدة آن حوادث بوده است
د كھ بھ او پیشنھاد كرد كھ با امال كردن خاطرات خود بھ یكي از مالزمانش كازه بو ظاھرًا الس. بزند
یافت كھ   ولي شاید این ابیات دانتھ را زیاد با حقیقت مطابق نمي. تواند ھر روز را جالب و با ارزش كند مي

بھ یاد ھیچ رنجي باالتر از این نیست كھ انسان در روزگار بدبختي، ایام خوشبختي خود را « : گفتھ بود
روزي ناپلئون فریاد . یادآوري خاطرة گذشتھ ممكن است ضمن تشدید اندوه كنوني آن را آرام كند» .آورد

ھشتاد و سھ میلیون آدم تحت فرمان خود داشتم، كھ نیمي از جمعیت اروپا ! امپراطوري خوبي بود«: زد
  ».بود

رد كھ آن را بھ تناوب طي چھار سال در اي را در كشتي نورثامبرلند آغاز ك  بدین ترتیب دیكتاتوري تازه
كھ سرعت  - ١٧٩۶شروع بھ نقل ماجرایي دربارة جنگھاي خود در ایتالیا در سال . ھلن ادامھ داد سنت

  گیري و قدرت عملش  تصمیم

كازه  الس ھنگامي كھ . كازه كرد براي الس- او را براي فرانسھ بھ صورت مردي اجتناب ناپذیر درآورده بود
شم لو گریخت امپراطور مطالب را گاھي براي گورگو و زماني براي مونتولون، و احیانًا براي از برابر خ

در این زمان این دو مرد جنگجو شمشیرھاي خود . كرد برتران، و گاھي براي ھردو در یك روز، امال مي
اي كھ دوباره  نسھھاي خود را در فرا ھاي كاغذ بھ راه افتادند تا نوشتھ را با قلم عوض كردند، و با دستھ

تحت فرمان بوربونھا درآمده بود و ھمچنین در دادگاه تاریخ، در راه حفظ اثر و شھرت امپراطور خود 
كرد كھ این خود آخرین  تر شدند، زیرا ناپلئون احساس مي اما بزودي از او فرسوده. مورد استفاده قرار دھند

نویسان و كاریكاتوریستھایي كھ  نامھفرصت اوست جھت دفاع از خویش در مقابل سخنوران و روز
دشمنانش را قادر ساختھ بودند كھ او را بھ صورت آدمي بیعاطفھ و دیوي خون آشام مجسم كنند؛ و چون 

ھا و  دانست كھ نویسندگان خاطراتش انگیزة شخصي زیادي در كار خود ندارند، حق كامل دستنوشتھ مي
اي پس از انتشار موجب ثروتي براي  واقع ھر دستنوشتھ عواید آن را بھ ھریك از آنھا اعطا كرد؛ و در

  .نویسنده یا وارثان او شد
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طبعًا مؤلف این دفاع را بھ بھترین وجھ جلوه داد؛ ولي رویھمرفتھ دفاع مزبور بھ ھمان اندازه منصفانھ 
ن آموختھ ناپلئون تا این زما. توان انتظار داشت كرد مي بوده است كھ از مردي كھ از حیات خود دفاع مي

اشتباه كردم كھ با تالران دعوا «: گفتھ است. بود كھ بھ اشتباھات جدي خود در سیاست و جنگ اعتراف كند
اگر صریحًا بھ او اجازه داده بودم كھ در عظمت من شریك . تالران صفاتي داشت كھ من فاقد آن بودم. كردم

اعتراف كرده است كھ » .مردم نت ميتوانست بھ من خدمت كند، و من بر روي تخت سلط شود، بخوبي مي
. خیلي زود از الب حركت كردم«. دشواریھاي فتح اسپانیا و تسخیر روسیھ را بمراتب دست كم گرفتھ بود

ھنوز علت » «.یان بھ خانة خود بازگشتھ باشندمنحل شده و فرمانروا كنگرهبایستي صبر كرده باشم كھ  مي
  ».بایستي در واترلو كشتھ شده باشم مي» «.كنم شكست واترلو را درك نمي

منشیان او، اگرچھ زیربار خاطراتش تقریبًا فرسوده شده بودند، ھنوز نیروي الزم را جھت ثبت گفتار او 
گار او از لحاظ وسعت و ھیجان ماجراجویي البتھ گفتارش جالب توجھ بود، زیرا چھ كسي در روز. داشتند

اي  كرد، و براي ھر موضوعي قصھ در سھ قاره، توانست با او رقابت كند؟ در كمال خوبي صحبت مي
توانست دربارة ھر موضوعي از  پردة خویش، بھ منزلة فیلسوفي بود، و مي بنا بھ روش بي. داشت

اي تاریخ خوانده بود كھ  بھ اندازه. سخن بگوید كشاورزي گرفتھ تا زئوس بھ طرزي منطقي و قابل قبول
نظام استعمار براي ھر كس بھ «: گفت مي. آمیز بود پیشگوییھایش دربارة آینده تا حد قابل قبولي موفقیت

ھم براي انگلیس كھ ھمة مستعمرات را تصاحب كرده است و ھم براي سایر دولتھا، كھ  -پایان رسیده است 
  چیزي در

   

  

  )كتابخانة نیویورك سوسایتي(مارشال میشل نھ : حكاكي
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آلمان بزودي وحدتي را از سر . مردم فرانسھ بزودي یوغ بوربونھا را برخواھند انداخت» .دست ندارند
قرن نوزدھم قرن انقالب خواھد بود؛ اصول انقالب فرانسھ، بھ . آغاز كرده است خواھد گرفت كھ آن را 

از این سھ پایھ، «ر امریكا، فرانسھ، و انگلیس پیروز خواھد شد؛ و رویھاي آن، د استثناي بعضي زیاده
نظام كھن منقرض شده، و نظام جدید ھنوز استحكام نیافتھ است؛ و » «.روشنایي بر جھان خواھد تافت

روسیھ كشوري است كھ مسلمًا » «.آگین چنین وضعي پیش نخواھد آمد مگر پس از تشنجات طوالني و خشم
: یكي از حدسھاي ناصواب او این بود» .بلند بھ سوي تسلط بر جھان پیش خواھد رفتبا گامھاي بسیار 

اكنون بالمعارض بھ طرف قدرت … اختیارات سلطنتي در انگلیس كھ ھر روز در افزایش است، «
  ».رود استبدادي و مطلق بھ پیش مي

  :الصھ كردو آن را بھ طور مناسبي چنین خ. در پایان بھ بررسي خدمت سیاسي خود پرداخت

انقالب را تطھیر، ملتھا را محترم، و پادشاھاني . نظمي را از میان برداشتم بھ ھرج و مرج پایان دادم و بي
ھرگونھ رقابتي را برانگیختم، ھر نوع شایستگي را پاداش دادم، و حدود افتخار را وسعت . را مستقر كردم

توان ثابت كرد  ام؛ مي كھ من آزادي را محدود كردهتوان گفت  آیا مي. دیكتاتوي مطلقًا الزم بود… . بخشیدم
توان مرا متھم بھ  آیا مي. كھ ھرزگي، آنارشي و بزرگترین بي نظمیھا ھنوز در آستانة آزادي قرار داشت

توان  آیا مي. گرفتم توان نشان داد كھ من بودم كھ ھمیشھ اول مورد حملھ قرار مي طلبي مفرط كرد؟ مي جنگ
خود دشمنانم مرا قدم بھ قدم بھ سوي این تصمیم رھنمون … ت جھاني بوده است؟ گفت كھ ھدف من سلطن

ام، و  طلبیم مالمت كرد؟ مسلمًا باید پذیرفت كھ این میل را داشتھ توان مرا بھ سبب جاه در پایان آیا مي. شدند
بوده كھ وجود طلبي من از بھترین و شریفترین نوعي  آن ھم نھ بھ مقدار اندك ولي، در عین حال، حس جاه

خواستم تسلط خرد و اعمال كامل ھمة استعدادھاي بشري و برخورداري تمام از  در این كھ مي - داشتھ است
در اینجاست كھ مورخ احتماال خود را مجبور خواھد دید از این امر اظھار . آن را برقرار و تقدیس كنم
  .مة سرگذشت من در چند كلمھاین است ھ… . طلبي اقناع و راضي نشد تأسف كند كھ این حس جاه

. غرورآمیز شھرت بعداز مرگ خود گرم ساخت  ، قلب نومید و سردش را با رؤیاي ١٨٢١مارس  ٩در 
ظرف پانصدسال، نیروي تصور فرانسویان آكنده از من خواھد بود، آنھا فقط دربارة شكوه نبردھاي «

بھتر از این » .یي از مرا داشتھ باشدخدا بھ كسي رحم كند كھ جرئت بدگو. درخشان ما سخن خواھند گفت
  .شد با مرگ مقابلھ كرد نمي

V -آخرین نبرد  

تعدادي اختالالت داخلي، و فقدان ورزش و فعالیتھاي جسمي ناپلئون را، در حالي كھ ھنوز بین چھل و 
اصرار لو در این كھ سربازي بریتانیایي ضمن خروج ناپلئون . پنجاه سال سن بیش نداشت بھ پیري كشاند

  از حدود النگوود بھ 

نگھباناني كھ در نزدیكي . دداري كردآورد كھ از ھرگونھ سواري، چھ با اسب و چھ با كالسكھ، خو
عالقگي او بھ اطالة  اطاقھایش مستقر شده بودند انگیزة دیگري بود كھ بیشتر در داخل منزل بماند؛ و بي

صد روز «: چنین گزارش كرد ١٨١٨برتران در . زندگي او را بیش از پیش بھ عدم فعالیت متمایل ساخت
كازه نوشتھ است كھ گردش خون امپراطور منظم  الس» .ون آمداز آن زمان گذشتھ است كھ وي از خانھ بیر

  .رسید  شد كھ شمار آن بھ پنجاه و پنج ضربان در دقیقھ مي قدر ضعیف مي و نبض او گاه آن. نبود

ھمة . بھ باغباني پرداخت، و در مسائل مربوط بھ آن با شجاعت و انضباط نظامي اقدام كرد ١٨٢٠در 
در این كار بھ او بپیوندند، و آنان با طیب خاطر از روش یكنواخت و دیرین  گروه خود را بر آن داشت كھ

سر . خود دست برداشتند و بھ كارحفر كردن، با گاري بردن، كاشتن، آب دادن و وجین كردن پرداختند
باغ . لو، بھ عنوان یك حركت جدید دوستانھ، تخم گیاه، نشا، درخت و ابزار براي زنداني خود فرستاد ھادسن
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تندرستي . خورد شد بزودي سبزیجات تازه بھ بارآورد كھ ناپلئون با لذت از آن مي  آنھا كھ بخوبي آبیاري مي
ولي ھنگاي كھ محصول آن باغ صرف و ھواي بد آغاز شد، ناپلئون دوباره . او بھ ظاھر رو بھ بھبود نھاد

  .تنبلي سابق خود را در خانھ از سرگرفت

درد، سردرد، جوش،  دندان: را آغاز كردند، و آن ھم در چندین جبھھ بزودي بیماریھاي او حملة خود
كھ در  -اش رو بھ وخامت گذاشت؛ بیماري سرطان استفراغ، اسھال، سردي دست و پا؛ وضع زخم معده

این رنجھاي بدني در رفتار، و حتي در . داد او را تقریبًا بالانقطاع آزار مي - تشریح بعداز مرگش آشكار شد
رنجید  خلق شد؛ مراقب شأن و مقام خود بود؛ زود مي افسرده، تندمزاج، و كج. یة او اثر گذاشتفكر و روح

اش سخاوتمندانھ بذل و بخشش كرده  شمرد ولي در وصیتنامھ كرد؛ پشیزھاي خود را مي ولي زود عفو مي
  :وضع خود را نومیدانھ چنین شرح داد ١٨٢٠در . است

در حالت ! شد حدي نداشت و سرم ھرگز بر بالش راحت نھاده نمي من، كھ فعالیتم! ام چقدر سقوط كرده
روزگاري بود كھ عقاید خود را دربارة . باید براي گشودن پلكھایم تقال كنم. ام كرختي سنگیني فرورفتھ

ولي در . نوشتند زدم مي كردم كھ آن را با سرعتي كھ حرف مي مطالب مختلف بھ چھار یا پنج منشي امال مي
  .ھیچ فعالیتي ندارم، دیگر زنده نیستم… ام ناپلئون بودم؛ امروزه ھیچكاره آن زمان من

تعدادي پزشك مختلف داشت كھ ھیچ یك از آنھا بھ اندازة كافي نزد او نماند تا آثار بیماریھاي او را بھ طور 
بود، ولي  دكتر اومارا نخستین و بھترین پزشك او. منظم بررسي كند، یا دستور رژیم غذایي ثابتي را بدھد

دو پزشك بریتانیایي بھ نامھاي ستوكوه، وآرنوت جاي او را گرفتند، كھ . اقامت او در النگوود دیري نپایید
  ھردو افرادي خوب و صبور و با 

پزشكان بریتانیایي . اي از طرف كاردینال فش دایي ناپلئون آمده بود پزشكي سي و نھ سالھ بود، و با توصیھ
آنتوماركي سؤالي را كھ ناپلئون از او كرده بود كامال بجا . ر خود را آغاز كندموافقت كردند كھ وي كا

نالید، آنتومارلي  ھنگامي كھ ناپلئون از درد شكم مي. اند یا پزشكان دانست كھ آیا ژنرالھا بیشتر آدم كشتھ
. د بھ او بدھندآوري با لیمونا حالتي غرورآمیز و گستاخ و بدون ترحم بھ خود گرفت و دستور داد داروي قي

پنداشت مسموم شده   پیچید و نزدیك بود جھان را بدرود گوید؛ و از آنجا كھ مي ناپلئون از درد بھ خود مي
ولي یكي دوروز بعد آنتوماركي با . است آنتوماركي را مرخص كرد و بھ او دستور داد كھ دیگر بازنگردد

مات ركیك و غیر قابل چاپ بھ وي دشنام داد، داروھا و شربتھاي خود بازگشت، و امپراطور اگرچھ با كل
  .مجبور شد با او بسازد

تقریبًا بدون وقفھ رنج . ، ناپلئون بستري شد و از آن بھ بعد بندرت آن را ترك گفت١٨٢١در اواسط مارس 
 ٢٧در . كوشیدند درد او را با مقادیر كمي تریاك تسكین دھند كشید، و آنتوماركي و آرنوت مكرر مي مي

ام،  بارھا مرگ را آرزو كرده. اگر حاال حرفة سیاسي من تمام شود، لذت بزرگي خواھد بود«: گفتمارس 
دادند استفراغ  در آخرین ماه حیات خود، تقریبًا ھمة غذایي را كھ بھ او مي» .و بیمي از مردن ندارم

  .كرد مي

  :مواد برگزیدة آن چنین است. آوریل وصیتنامة خود را تنظیم كرد ١۵در 

آرزوي من این است  - ٢… . میرم ام مي با اعتقاد بھ مذھب كاتولیك كھ در آغوش آن زاده شده -١
ام قرار  كھ استخوانھایم در كنار سواحل سن و در میان مردم فرانسھ كھ آنھا را بسیار دوست داشتھ

تا آخرین لحظھ نسبت بھ او . ام  ھمیشھ از ھمسر عزیزم ماري لویز راضي بوده -٣. گیرد
كنم مواظب پسرم باشد تا او را از  از او خواھش مي. آمیزترین احساسات را خواھم داشت محبت

میرم، در حالي كھ بھ دست  نابھنگام مي - ۵… . شود حفظ كند دامھایي كھ در طفولیتش گسترده مي
  . شوم خودكامگان انگلیسي كشتھ مي
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فرانك  ۵‘٣٠٠‘٠٠٠. الفیت داشت بدھد فرانكي را كھ بھ عنوان سپرده نزد ۶‘٠٠٠‘٠٠٠بایستي ترتیب   مي
فرانك نیز نزد اوژن دو بوآرنھ دارد، مبالغ  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠كرد  فكر مي. آن مبلغ، اصل و بقیھ فرع بود

كازه و بھ سر پیشخدمت خود، مارشان و منشي خود منوال، و بھ  معتنابھي را بھ برتران و مونتولون و الس
اجناس گوناگوني براي تعداد زیادي از افرادي كھ بھ او خدمت یا . سرداران خود یا فرزندانشان واگذار كرد

فرانك بھ  ١٠‘٠٠٠«ھمچنین . كس را فراموش نكرد بھ نحوي بھ او كمك كرده بودند بھ ارث گذاشت؛ ھیچ
كانتیون . كانتیون افسر، كھ بھ علت كوشش در راه قتل لرد ولینگتن محاكمھ و بیگناھي او اعالم شد بخشید

دانست كھ مرا بھ روي  بیش از آنچھ ولینگتن خود را محق مي. ھ آن خودكامھ را بكشدحق داشت ك
  ».ھلن بفرستد كھ ھالك شوم اي در سنت صخره

باید ھمیشھ خاطرة آنچھ را كھ انجام . پسرم نباید در فكر انتقام خون من باشد، بلكھ باید از آن درسي بیاموزد
باید بكوشد كھ در صلح و صفا . مثل من، با تمام وجود فرانسوي باشد باید ھمیشھ،. ام بھ یاد داشتھ باشد داده

اگر قرار باشد جنگھاي مرا دوباره، فقط بھ منظور تقلید از من از سر بگیرد، بدون آنكھ . حكومت كند
از سر گرفتن كار من بھ این معني است كھ من . اي بیش نخواھد بود مطلقًا نیازي بھ آن داشتھ باشد، بوزینھ

ھاي آن و توضیح نقشة كامل  از طرف دیگر، تكمیل آن بھ منزلة تحكیم شالوده. ام ي انجام ندادهكار
من . شود كاري مانند كار من در یك قرن دوبار انجام داده نمي. ام ساختماني خواھد بود كھ آن را آغاز كرده

انقالب را . را باید متقاعد كرد مجبور بودم كھ جلو اروپا را با اسلحھ بگیرم و آن را رام كنم؛ امروز اروپا
درخشید در  جنایات آن را محو كردم، و آن را در حالي كھ از شھرت مي. در حال احتضار نجات دادم

من باعث الھام عقاید جدیدي در فرانسھ و اروپا شدم كھ ھرگز فراموش . برابر مردم، سربلند نگاه داشتم
و ھمة عناصر ترقي را كھ در خاك فرانسھ ! ام شكوفا كند بشود كھ پسرم ھرآنچھ را كھ كاشتھ. نخواھد شد

  .پنھان است پرورش دھد

براي رسیدن بھ عقیدة مذھبي، مدتھا وقت صرف . آخرین تدارك مربوط بھ تطھیر و آمرزش روح او بود
از  گویي آثار گیبن را خوانده بود كھ ھمة ادیان را از لحاظ فیلسوفان بھ یك درجة غلط و باطل، و. كرده بود

دانست؛ براي تسخیر مصر مسلمان شده بود، و براي نگاھداري  لحاظ سیاستمداران نیز بھ یك پایھ مفید مي
خواھید، بگویید ھمھ چیز  ھرچھ مي«: گرایي ساده و بسیط سخن گفتھ بود با گورگو از ماده. فرانسھ، كاتولیك

دستور دادم شكم گوزني را باز  روزي كھ مشغول شكار بودم. ماده است كھ كم یا بیش متشكل شده است
اي مثل معدة من دارد، و  بینم كھ خوك معده وقتي كھ مي. كنند، و دیدم كھ درون آن شبیھ درون بشر است

گورگوي ›» «.اگر من روحي دارم، او ھم باید داشتھ باشد‹: گویم كند بھ خود مي نظیر من غذا را ھضم مي
بسیار «: مارس، شش روز قبل از مرگش، بھ برتران گفت ٢٧در » .ایم عزیز، وقتي مردیم، كامال مرده

دانم، زیرا كھ وحشتي خیالي ندارم، و از آینده  این كار را باعث تسالي بزرگي مي. خوشوقتم كھ دیني ندارم
توانیم خوشبختي بدكاران و بدبختي اولیا را با وجود خدایي عادل  و پرسید كھ چگونھ مي» .ترسم نمي

  ».گاه كنید بھ تالران؛ مسلمًا در بستر راحت خواھد مردن«سازگار بدانیم؟ 

تنھا آدم دیوانھ است «: یافت، و بھ گورگو گفت شد، موجباتي براي ایمان مي ھمچنانكھ بھ مرگ نزدیك مي
در ھر » .تواند آن را توضیح دھد  داند، و نمي قدر چیزھا وجود دارد كھ آدم نمي آن. میرد  كھ بدون مذھب مي

  :ه داشت كھ مذھب بخشي از میھندوستي استصورت، عقید

اي مقدس را تشكیل  مذھب نیز مانند خاك، قوانین، و رسوم، مجموعھ. مذھب بخشي از سرنوشت ماست
ھنگامي كھ در دورة . نامیم، و مصالح آن را ھرگز نباید از نظر دور بداریم دھد كھ آن را میھن مي مي

قدر ناراحت شدم كھ  واستند كھ فرانسھ را پروتستان كنم، آنكنكوردا، بعضي از انقالبیون سابق از من خ
  .گویي از من خواستھ باشند از عنوان فرانسوي بودن خود چشم بپوشم و خود را انگلیسي یا آلماني بدانم

شد تن  از این رو تصمیم گرفت كھ خاضعانھ بھ تشریفات مذھبي كھ در زمان مرگ فرانسویان برپا مي
. یدا كرد و ترتیبي داد كھ ھر یكشنبھ مراسم عشاي رباني را در النگوود برپا داردكشیشي محلي پ. دردھد

بیني پذیرایي از خود در  سپس بھ سھولت و راحتي بھ ایمان كودكي خود بازگشت، و دوستان خود را با پیش
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ھ دیدنم ھمھ ب. نھ مالقات كنم… روم كھ باكلبر، دوزه دووگو، الن، ماسنا،  مي«: بھشت بھ خنده انداخت
دربارة حرفة خود با فردریك، تورن، كنده، . ایم حرف خواھیم زد از كارھایي كھ كرده… خواھند آمد

  ».قیصر، و ھانیبال گفتگو خواھیم كرد

. آوریل چنان ضعیف شده بود كھ براي نخستین بار دستور پزشكان خود را بدون چون و چرا پذیرفت ٢۶تا 
مونتولون كھ در . فرانك بھ پسرش بدھد ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠شد كھ در آن شب مدتي ھذیان گفت، و حاضر 

آوریل بھ او  ٢۶صبح  ۴این زمان شب و روز با او بود گزارش داده است كھ ناپلئون در حدود ساعت 
آنجا نشستھ بود؛ گویي كھ او را شب قبل . اي مشاھده كردم العاده ژوزفین مھربان را با ھیجان فوق«: گفت

بھ من گفت كھ . ھمیشھ ھمان بوده است، ھنوز كامال بھ من وفادار است -كرده استتغییري ن. دیده بودم
  »او را دیدید؟. بھ من قول داد. دوباره یكدیگر را خواھیم دید و ھرگز یكدیگر را ترك نخواھیم گفت

در آن روز، دو پزشك دیگر بھ آرنوت و آنتوماركي . مھ در مراسم عشاي رباني شركت جست ٣در 
مقدار زیاد و غیرعادي این «و ھر چھار نفر موافقت كردند كھ ده حب كلومل بھ بیمار بدھند، پیوستند، 

و ھمة عالئم … انگیز رودة او شد،  داروي نامناسب موجب بیھوشي و تغییر بزرگ ناگھاني و وحشت
  ».اي در او آشكار گشت خونریزي معدي و روده

  .جان بھ جان آفرین تسلیم كرد» س ارتشدر رأ«: گفت در حالي كھ زیر لب مي ١٨٢١مھ  ۵در 

مھ آنتوماركي در حضور شانزده نفر دیگر، شامل ھفت جراح انگلیسي و برتران و مونتولون، بھ  ۶در 
زخمھاي سرطاني : درنگ علت ناراحتي ناپلئون معلوم شد بررسي علل مرگ پرداخت، و پس از تشریح بي

میلیمتري در دیوارة  ۶.۵زخم یك سوراخ . شود منتھي ميیعني آن قسمت از معده كھ بھ روده - المعده باب
آنتوماركي تورم كبد را تشخیص داده بود، ولي كبد اگرچھ از . معدة او ایجاد كرد و باعث عفونت شده بود

بافت چربي نھ تنھا در پوست و در صفاق بلكھ در قلب . حد معمول بزرگتر شده بود عالمت بیماري نداشت
مثانھ . امر ممكن است موجب كندي ضربان و غیرعادي كار كردن آن شده باشد و ھمین - نیز دیده شد

كوچك شده بود و چند سنگ ریز داشت؛ و این خود بھ اضافة كلیة چپ كھ تغییر شكل داده بود شاید باعث 
. توجھي او در مسیر جنگ بورودینو و واترلو ھمین بود تكرر ادرار امپراطور شده باشد، و شاید دلیل بي

كنندگان گزارشي دربارة سیفیلیس ندادند، ولي اعضاي تناسلي او كوچك و ظاھرًا خشك  یك از امتحان چھی
  .شده بود

بر روي تابوتش شنلي را كھ در . تشییع كردند؛ خود ناپلئون این محل را انتخاب كرده بود» درة شمعدانیھا
اس رسمي او را تشكیل داده و نشاني مارنگو پوشیده بود، و ھمچنین شمشیري را كھ بخشي غرورآمیز از لب

در آنجا جسدش نوزده سال بھ حال امانت بود تا اینكھ فرانسھ . رفت قرار داده شد از زندگاني او بھ شمار مي

  فصل چھلمدوباره با او از سر مھر درآمد، و او را بھ 

  

  ١٨۴٠- ١٨١۵بعدھا 

I  -خانواده  

اي از  زندگي او تقریبًا خالصھ. مادرش پانزده سال بعد از او زنده ماند و در ھشتادو شش سالگي درگذشت
ثبات، كودكان بسیار، شادیھا و اندوھھا، موفقیت و  شوھر بي: زندگي مادري در طي اعصار بود
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نش را دید، و ھمة پیروزیھا و ثروتھا و بدبختیھاي فرزندا. محرومیت، وحشت و تنھایي، حیرت و امید
كیست كھ نداند روزي من باید خرج «: گفت مي. انداز كرده بود براي روزي كھ بھ او نیاز داشتھ باشند پس

تا پایان كار با امساك زیست و مورد حمایت و احترام پاپي بود كھ پسرش با » ھمة این پادشاھان را بدھم؟
  .رین ھمة بوناپارتھا بوداز لحاظ نژادي، قویترین و سالمت. وي بدرفتاري كرده بود

ژوزف فرزند ارشد او بھ كتاب و پول عالقھ داشت و زندگي زناشویي او با ژولي كالري در كمال خوشي 
وي نیز تا آخرین حد استعداد . مند بود و كارھاي زیادي بھ او سپرده بود ناپلئون بھ او عالقھ. گذشت مي

وري بھ امریكا پناه برد؛ بھ اروپا بازگشت؛ و در پس از اضمحالل امپراط. محدود خود بھ او خدمت كرد
 ١٨۴۴آرامش روستایي نزدیك جنووا بھ زندگي پرداخت؛ در فلورانس، در سن ھفتادو شش سالگي، در 

  .درگذشت

لوسین، پس از رسیدن بھ مقام در زمان ھیئت مدیره و كمك بھ برادر خود در جھت براندازي آن ھیئت، با 
رغم میل او ازدواج كرد؛ از كشمكش بھ خاطر قدرت چشم پوشید؛  فت پرداخت؛ علياستبداد ناپلئون بھ مخال

از امراي دربار پاپ شد؛ بھ امریكا رفت؛ بھ اسارت یك كشتي بریتانیایي درآمد؛ در انگلیس تحت مراقبت 
پس از . نگاه داشتھ شد؛ طي حكومت صدروزة ناپلئون بھ پاریس آمد؛ از او در دو مجلس دفاع كرد

  .درگذشت ١٨۴٠اي دوم او بھ رم گریخت، و در ویتربو در استعف

اتریش و ایتالیا بھ زندگي پرداخت؛ و شش سال قبل از آنكھ پسر سومش امپراطور ناپلئون سوم شود، 
  .درگذشت

ژروم از ثروت سلطنت خود در وستفالن برخوردار شد، در نخستین ماه نبرد در روسیھ شكست خورد؛ بھ 
از دست داد؛ در واترلو دلیرانھ جنگید؛ و  ١٨١٣بازگشت؛ آن را بھ سود متفقین در تخت و تاج خود 

پس از استعفاي دوم ناپلئون، از كشوري بھ . تقریبًا، آخرین فرد فرانسوي بود كھ صحنة نبرد را ترك گفت
ئون در زمان ناپل. اش بود بھ فرانسھ بازگشت؛ شاھد ارتقاي برادرزاده ١٨۴٧كشوري دیگر گریخت؛ در 

در عصري كھ ھرسال آن از لحاظ  -در ھفتادوشش سالگي ١٨۶٠سوم رئیس مجلس سنا شد، و در 
  .درگذشت - آمد حوادث، ده سال بھ شمار مي

موفقیت او را بھ عنوان فرمانرواي . ترین خواھر ناپلئون بود الیزا بوناپارت باتچوككي مسنترین و باكفایت
تواند در برابر متفقین پایداري  ھنگامي كھ معلوم شد كھ برادرش نمي. توسكانا، مركز فرھنگي ایتالیا، دیدیم

  .كند، بھ ناپل رفت و بھ خواھر خود، كارولین، جھت كمك بھ مورا در راه حفظ تخت و تاجش كمك كرد

مورا پس از آنكھ سواره نظام را از طرف ناپلئون درالیپزیگ رھبري كرد، بھ ناپل بازگشت؛ با اتریش 
، و بھ متفقین قول داد كھ لشكر خود را، در ازاي حمایت اتریش از قدرت )١٨١۴ژانویھ  ٨(عھدنامھ بست 

ھنگامي كھ ناپلئون از . متفقین از تصویب این عھدنامھ امتناع ورزیدند. او در ناپل، علیھ ناپلئون بھ كار برد
قالل علیھ ھرگونھ الب گریخت، مورا با استمداد از سراسر ایتالیا در جھت پیوستن بھ او در جنگ است

ھمسرش كارولین و خواھرزنش الیزا ). ١٨١۵مارس  ٣٠(حكومت خارجي، ھمھ چیز را بھ خطر انداخت 
؛ بھ فرانسھ و )مھ ٢(مورا در تالنتینو از اتریشیھا شكست خورد . او را ترك گفتند و بھ وین پناھنده شدند

پس از نبرد واترلو، مورا . اپل نشستسپس بھ كرس گریخت؛ و فردیناند چھارم دوباره بر تخت سلطنت ن
كھ در این ھنگام مردي بدون وطن شده بود با مشتي سرباز از كرس بھ كاالبریا رفت؛ اسیر و در دادگاه 

برد او را از  ھلن بھ سر مي ناپلئون در روزگاري كھ در سنت). اكتبر ١٣(نظامي محكوم و تیرباران شد 
نظیر در صحنة  دلیرترین فرد در برابر دشمن؛ مردي بي«: راه محبت ولي بیرحمانھ چنین توصیف كرد

  ».عقل در كارھایش در جاھاي دیگر جنگ؛ ولي بي

سرنوشت او را براي ایجاد خوشبختي . بود) ١٨٢۵- ١٧٨٠(جالبترین فرد خاندان ناپلئون خواھرش پولین 
دید ھرگز  كھ او را مي آمد؛ مردي وي زیباترین زن روزگار خود بھ شمار مي. و مزاحمت تعیین كرده بود
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براي داشتن یك شوھر ساختھ نشده . بخشید دید ھرگز او را نمي كرد؛ و زني كھ او را مي فراموشش نمي
داشت، و در مصایب او در سن دومینیك  بود؛ ولي ظاھرًا ھمسر نخستین خود، ژنرال لوكلر، را دوست مي

، وي بھ )١٨٠٢(كھ ژنرال لوكلر در گذشت ھنگامي . و در تب زردي كھ وي بھ آن گرفتار آمد سھیم شد
پاریس بازگشت؛ و پس از یك دورة سوگواري كافي، گیسوان پرپشتي گذاشت، و ھر روز در پنج گالن شیر 

  .كرد تازه استحمام مي

ناپلئون كھ . سالوني گشود، و شوھران را با زیبایي خود و بعضي از آنھا را با سخاوت خویش مسحور كرد
اي است كار  اندامي كھ گویي مجسمھ(ر، تحت تأثیر اندام زیباي او قرار گرفتھ بود خود، با پاكي نظ

اندام بود  ، با عجلھ او را بھ عقد ازدواج پرنس كامیلوبور گزه درآورد كھ مردي توانگر و خوش)فیدیاس
)١٨٠٣.(  

. رش بنشیندكانووا از او خواست كھ براي ساختن مجسمة دیاناي شكارچي در براب) ١٨٠۵(در فلورانس 
حاضر شد قبول كند، ولي چون شنید كھ دیانا از ژوپیتر خواستھ بود كھ بكارت جاودان را بھ او ارزاني 

اما حاضر شد كھ كانووا مجسمة تقریبًا عریان او را بھ صورت . دارد، پیشنھاد كانووا را با خنده رد كرد
بھ صورت شلوغترین محلھاي رم  ونوس ویكتریكس بسازد، و این مجسمھ باعث شد كھ گالري بورگزه

خود بورگزه كھ از بیكفایتي خویش آگاھي داشت بھ عنوان خدمت در ارتش ناپلئون بھ عنوان افسر، . درآید
اي بھ تندرستي  آور شروع بھ خوشگذراني كرد و تا اندازه پولین بھ طرزي افتضاح. خانة خود را ترك گفت

  .د كھ نشان دھد وي بھ سیفیلیس مبتال شده باشدخود آسیب رساند، ولي دلیل روشني وجود ندار

این االھة افتضاح برانگیز نمونة مھرباني نیز بود، جز درمورد ژوزفین، كھ علیھ او ھمة افراد خانوادة 
بخشید، و نسبت بھ ناپلئون با وفاتر از  جنگیدند، بھ وفور پول مي بوناپارت، غیر از ناپلئون، پیوستھ مي

برخالف عادت خود، جھت مالقات با برادر بدبختش . وناپارت بھ استثناي مادرش بودسایر افراد خانوادة ب
. ، و تسلي دادن او بھ حركت درآمد، و بزودي بھ دنبال او بھ الب رفت١٨١۴ضمن سفر او بھ فرژوس در 

در آنجا بھ صورت میزبان او درآمد، و زندگي او و آن جزیره را با ضیافتھا و عیش و نوش خود پراز 
. ھنگامي كھ ناپلئون بھ آخرین قمار خود دست زد، پولین زیباترین گردنبند خود را بھ او داد. شاط كردن

پولین در فكر رفتن بھ آن جزیره بود كھ از خبر مرگ . ھلن بفرستد مادرشان موفق شد كھ آن را بھ سنت
ل و چھار سالگي درگذشت تنھا چھارسال پس از او زنده ماند، و بر اثر سرطان در چھ. ناپلئون آگاه شد

ھمسرش گناھان او را بخشود، و در آخرین سال حیات او بھ وي پیوست، و چون ). ١٨٢۵ژوئن ۵(
  .درگذشت، چشمان او را با دست خود بست

، در نتیجة سرماخوردگي، ضمن پذیرایي از تزار آلكساندر در مالمزون، ١٨١۴مھ  ٢٩ژوزفین در 
پس از جدایي از لویي بوناپارت تحت حمایت ) ١٨٣٧-١٧٨٣(رنھ دخترش اورتانس دوبوآ. درگذشتھ بود

. عمرش آن قدر وفا نكرد كھ پسرش را بھ عنوان ناپلئون سوم ببیند. امپراطور و بعد تزار قرار گرفتھ بود
پنج روز بعد، با ھمسر خود بھ . اوژن برادر اورتانس تا زمان استعفاي اول بھ پدرخواندة خود وفادار ماند

ھنگامي كھ درگذشت . ت و بھ خوبي مورد استقبال پدرزن خود كھ پادشاه باواریا بود قرار گرفتمونیخ رف
  .القول بودند ھا در تمجید از او متفق ھمة فرقھ) ١٨٢۴فوریة  ٢١(

  ماري لویز، كھ برخالف میلش از فرانسھ بیرون برده شده بود، در وین بھ عنوان شاھزاده 

بھ او اجازه دادند كھ منوال . باني نجات یافتھ بود مورد استقبال واقع شدتقصیر كھ از محراب قر خانمي بي
را در خدمت خود نگاه دارد، و او نھایت سعي خود را مبذول داشت تا جلو افراد بانفوذي را بگیرد كھ ھر 

 گوید كھ ماري لویز ظرف پنج ھفتھ منوال مي. كوشیدند از وفاداري او نسبت بھ ناپلئون بكاھند روز مي
اقامت در وین چندین نامھ از ھمسر خود دریافت داشت، و راھي براي ارسال جواب نیافت، ولي در نھان 

شھري كھ خود را براي  –پدرش كھ نگران سالمت او در وین . كرد كھ در الب بھ او بپیوندد آرزو مي
بن فرستاد؛ و -ل- ني بھ اكسبود، او را براي استفاده از آبھاي معد -كرد كنگرة پیروزمندانة متفقین آماده مي
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وي اگرچھ سي . كنت آدام فون نایپرگ را بھ عنوان آجودان شخصي او منصوب كرد ١٨١۴در اول ژوئیة 
و نھ سالھ و ماري لویز فقط بیست و دوسالھ بود، ولي نزدیكي آن دو بھ یكدیگر كار خود را كرد، و ماري 

ئون از میان رفتھ است، نایپرگ را بھ عنوان عاشق لویز چون دید كھ ھرگونھ امكان پیوستن مجدد بھ ناپل
نایپرگ . كنگرة وین دوكنشینھاي پارما، پیاچنتسا، و گواستاال را بھ او اعطا كرد ١٨١۵در . خود پذیرفت

ماري لویز دختري زایید، ناپلئون از این خبر در  ١٨١٧در . ھمراه او رفت، و در حكومت شركت جست
صویر او را از اطاق خود در النگوود برنداشت، و چنانكھ دیدیم، در ھلن آگاه شد، ولي ھرگز ت سنت

پس از مرگ ناپلئون، ماري لویز بھ عقد ازدواج نایپرگ درآمد، و . وصیتنامة خود از او بھ محبت یاد كرد
دوباره  ١٨٣۴سپس در . با او زیست) ١٨٢٩(ظاھرًا در وصلتي صادقانھ و از روي وفاداري تا مرگش 

رفت و  با توجھ بھ ھمة جھات، ماري لویز زن خوبي بھ شمار مي. درگذشت ١٨۴٧در  ازدواج كرد و
  .مستحق تھمتھایي نبود كھ بعدھا بھ او زدند

داشت » بچھ عقاب«و ) لقب سنتي وارث امپراطور مقدس روم(» پادشاه رم«پسري كھ از ناپلئون بھ نام 
ي دوك رایكشتات ملقب شده و در دربار وین ھنگام ترك پاریس، از مادرش جدا شده و بھ نامي دیگر یعن
وي نسبت بھ خاطرة پدرش وفادار ماند، در . تحت نظارت مداوم و سنتي خانوادة ھاپسبورگ قرار گرفت

دچار بیماریھاي مكرر شد، و بر اثر سل . فكر این بود كھ روزگاري كشوري مخصوص خود را داشتھ باشد
  .در سن بیست و یك سالگي درگذشت ١٨٣٢ژوئیة  ٢٢ریھ در قصر شونبرون در وین در 

II -بازگشت بھ خاك وطن  

از خاطرة فرانسویان محو شد، تصویر خود ناپلئون در یاد و تصور آنھا  زیباحتي پس از آنكھ آن چھرة 
  ھنگامي كھ روزگار زخمھاي دیرین را. رفتاي بھ خود گ شكل تازه و زنده
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ھا و كشتزارھا و دكانھا بھ جنگ رفتھ و  التیام بخشید، و جاي میلیونھا نفري را پر كرد كھ از میان خانواده
جھان سابقھ نداشت روشنتر و دیگر بازنگشتھ بودند، تصویر عصر ناپلئون بھ طرزي كھ در تاریخ 

  .تر شد قھرمانانھ

قبل از ھمھ چیز، سربازان قدیمي بھ یاد كارھاي برجستة خود افتادند؛ غرولندھاي خود را فراموش كردند؛ 
یك از شكستھا را بھ پاي او نگذاشتند؛ او را طوري دوست  ھایي بر پیروزیھاي او بستند؛ و ھیچ پیرایھ

سرباز كھنسال . فت ھیچ فرماندھي تا آن اندازه مورد محبت قرار نگرفتھ استداشتند كھ شاید بتوان گ مي
نارنجك انداز در دھكدة خود بھ صورت مردي غیبگو درآمد، و در ھزاران شعر،قصھ، و آواز مورد تمجید 

ناپلئون و ) ١٨۵٧- ١٧٨٠(و صدھا آواز دیگر، پیر دو برانژه » پرچم كھنھ«در . و ستایش قرار گرفت
را بھ طرزي عالي جلوه داد، و اشراف گستاخ و اسقفھاي زمینخوار را با چنان شدتي ھجو كرد جنگھایش 

ویكتور ھوگو شعري كھ تحت عنوان ). ١٨٢٨و  ١٨٢١(كھ دولت بوربون دوبار او را بھ زندان انداخت 
سرود، و در آن از ستون واندوم و برجستگیھاي تاریخي آن و مجسمة » اي تقدیم بھ ستون چكامھ«

از روي آن ستون برداشتند و  ١٨١۵این مجسمھ را در . امپراطور كھ برفراز آن قرار داشت ستایش كرد
یك سرباز قدیمي مغرور را ) ١٨٣٣(پزشك دھكده بالزاك در . آن را بھ جاي نخست بازگرداندند ١٨٣٣در 

كند؛ و عقیده دارد  د ميبخوبي نشان داده است كھ از بوربونھا بھ سبب منتشر ساختن خبر مرگ ناپلئون انتقا
» .او فرزند خدا بود، و براي آن بھ وجود آمد كھ پدر سربازان شود«گوید  كھ ناپلئون ھنوز زنده است و مي

زندگي ناپلئون را  ١٨٣٧ھایي از داستانھاي خود از ناپلئون ستایش كرد، بلكھ در  ستندال نھ تنھا در گوشھ
عشق ناپلئون تنھا شوري است كھ ھنوز «: این صورت آمده بوداي بھ  منتشر ساخت كھ چكیدة آن در دیباچھ

  » .جھان از قیصر بھ بعد دیده است«دانست كھ » بزرگترین مردي«؛ و ناپلئون را »در من باقي است

گاه این امید را از دست نداده بود كھ فرانسھ روزي از او یاد خواھد كرد؛ و، در تبعید، خود را  ناپلئون ھیچ
. ھ خشم فرانسویان علیھ زنداني شدن او دوباره آنان را نسبت بھ او وفادار خواھد ساختداد ك تسلي مي

شھید شدن من … . العملي بھ سود من برپا خواھد شد  وقتي كھ بمیرم، عكس«: روزي بھ اومارا چنین گفت
وقتي كھ  قبل از آنكھ بیست سال بگذرد،… ام باز خواھد گرداند است كھ تخت سلطنت فرانسھ را بھ سلسلھ

ھردو این پیشگوییھا بھ تحقق » .ام، شاھد انقالب دیگري در فرانسھ خواھید بود ام و دفن شده من مرده
  .پیوست

كرد، و این خود براي ھدفي كھ وي  از این رو خاطرات خود را بھ منظور زنده ساختن تصویرش امال مي
ن او دربارة جنگ واترلو، كھ آن را براي توضیح و بیا. درنظر گرفتھ بود بخوبي مورد استقبال قرار گرفت

در پاریس انتشار یافت؛ الس كازه  ١٨٢٠ھلن بیرون برده شد و در  گورگو نقل كرده محرمانھ از سنت
   ١٨٢٢-١٨٢١در . گوید كھ این شرح ھیجاني برپا كرد مي

كھ امپراطور سرگذشتي . شش جلد دیگر از شرح حالش كھ خود آن را امال كرده بود در فرانسھ منتشر شد
اي كھ او را پس از مرگش بھ  دربارة خویش بیان كرد، بسرعت براي خود جا باز كرد، و در تركیب افسانھ

  .صورت نیرویي زنده در فرانسھ درآورد مؤثر افتاد

اومارا در كشور نیرومندترین دشمنانش از اوبھ دفاع پرداخت . ھمراھانش بھ صورت حواریون او درآمدند
كھ بھ صورت انجیل ) ١٨٣٢(ازه او را بھ صورتي بیگناه در اثري چھارجلدي نشان داد الس ك). ١٨٢٢(

ھاي گورگو و  منتشر شد و نوشتھ ١٨۴٧شرح مفصل كنت دو مونتولون در . اصول الھامبخش جدید درآمد
مك ك[ نسبت بھ ناپلئون] برتران تنھا پس از مرگ خود آنھا؛ ولي در این ضمن شھادت زندة آنھا بھ ایمان 

را آورد كھ در آن ناپلئون فضایلي را توصیھ » دستورھایي در بستر مرگ بھ فرزندش«مونتولون نیز . كرد
احتیاط، اعتدال، حكومت بر طبق قانون : كرده بود كھ احتمال داشت گذشتة امپراطور را جبران كند

یحتي كھ مورد نظر خود در اینجا نیز نص. آمیز در قبال دنیا اساسي، آزادي مطبوعات، و سیاستي مسالمت
بگذارید كھ پسرم غالبًا تاریخ را بخواند و دربارة آن فكر كند؛ این خود تنھا فلسفة واقعي «: او بود آمده بود

  » .است
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حتي بھ گواھي ھمراھان باوفایش، آن امپراطور بزرگ، در میان ناراحتیھاي ناشي از حبس و بیماري، 
طبیعي است؛ ولي این نقایص اكنون با توجھ بھ پیروزیھاي نظامي عیوبي پیدا كرده بود كھ در پیري امري 

وي در واقع قسمت اعظم . و میراث اداري او و ذھن تیز و وقادش بھ دست فراموشي سپرده شده است
اي كھ از او بھ  انقالب را طرح كرده و بھ جاي آزادي، استبداد را نشانده بود؛ اما در تصویر از نوجالیافتھ

ي دوباره بھ صورت فرزند انقالب درآمد، و ژاكوبنھا كھ روزگاري از دشمنان سرسخت و دست دادند، و
اما ضمن آنكھ ناپلئون سابقة . داشتند اش را گرامي مي رفتند در این ھنگام خاطره زجردیدة او بھ شمار مي

داد؛  يكرد، حكومت بوربون آن مقبولیت را كھ در آغاز داشت از دست م خود را با مجازات تطھیر مي
آمد و تحت تأثیر عصر روشنگري قرار گرفتھ بود اجازه  لویي ھجدھم كھ خود مردي منطقي بھ شمار مي

نظر كنند، بلكھ  چیز صرف طلباني درآید كھ حاضر نبودند از ھیچ داده بود كھ دربارش تحت تسلط سلطنت
را كھ گرفتار نھادھاي انتخابي  خواستند، از جملھ، امالك اختیارات دیرین، و ھمچنین دولتي چیز را مي ھمھ

آنان در نتیجة ترور سفید بھ كمك جاسوسان، و براثر تعقیبھا و نیز اعدامھاي شتابزده، . و ملي نباشد
. توانستند تعقیب و تیرباران مارشال نھ را فراموش كنند سربازان قدیمي نمي. مقاومت را از بین برده بودند

كار در پیرامون آتش  ة سرجوخة كوچك را، كھ با سربازان تازهدر مقابل ھمة اینھا، ارتش ھنوز خاطر
كسي كھ، بدون درنظر گرفتن امتیازات طبقاتي یا  –داشت  پرداخت گرامي مي اردوگاه بھ گفتگو مي

تأخیرات اداري ارتقاء درجھ داده و ارتش بزرگ را، كھ مایة وحشت پادشاھان و موجب افتخار فرانسھ بود 
  آوردند كھ ناپلئون از آنھا دربرابر تقاضاھاي اشراف و روحانیان  كشاورزان بھ یاد مي. سازمان بخشیده بود

طبقة كارگر در دوران حكومت او بھ پیشرفت نایل آمده بود؛ طبقات متوسط از لحاظ ثروت و قبول 
دادش اصول پنداشتند كھ ناپلئون با تمام استب میلیونھا تن از فرانسویان چنین مي. اجتماعي ترقي كرده بودند

پایان بخشیدن بھ فئودالیسم، و باجگیرھا و حقوق مزاحم آن؛ گشودن راه ترقي بر : انقالب را حفظ كرده بود
روي استعدادھاي ھمة طبقات؛ برابري ھمگان در مقابل قانون؛ اجراي عدالت برطبق قانون صریح و 

  .مدون و از لحاظ ملي یكسان

از مرگش دوباره متولد و دوباره بر اذھان و تصورات مردم بدین ترتیب، ناپلئون ظرف بیست سال پس 
وي در زمان حیات خود نتوانست … جھان بھ ناپلئون تعلق دارد؛ «: شاتوبریان نوشتھ است. مستولي شد

بھ كمك احساسات  ١٨٣٠انقالب متوسط » .آورد جھان را بگیرد؛ پس از مرگ، آن را بھ تصرف در مي
با استعفاي شارل دھم سلسلة مستقیم خاندان بوربون منقرض شد؛ . وع پیوستطرفدار بوناپارتي جدید بھ وق

اورلئان بود، /ژوزف، دوك د-فیلیپ-پادشاه جدید یعني لویي فیلیپ از شعبة اورلئاني بوربونھا فرزند لویي
كمك  پادشاه جدید تا مدتي طالب. اگالیتھ نامیده و رأي بھ اعدام لویي شانزدھم داده بود- كھ خود را فیلیپ

گرفتن از بوناپارتھا بود؛ وي عالئم سھ رنگ حكومت امپراطوري را انتخاب، و دستور بازگرداندن 
  .مجسمة ناپلئون را بھ روي ستون واندوم صادر كرد

در این ضمن وصیتنامة آن مرد متوفي انتشار یافتھ بود، و مادة دوم آن بھ نظر بھ منزلة آخرین فرمان 
ن این است كھ استخوانھایم در كنار سواحل سن و درمیان مردم فرانسھ كھ آرزوي م«: آمد امپراطور مي

درسرتاسر فرانسھ، ابتدا بھ طور مخفي، خصوصي و آرام، و » .ام قرار گیرد آنھا را بسیار دوست داشتھ
فرانسھ بگذارید » !او را بھ خانھ بازگردانید«شد كھ  رفتھ، آشكارا و باصداي بلند این نوا شنیده مي بعدًا، رفتھ

جنازة قھرمان خود را بھ طرزي تشییع كند كھ درخور چنان مردي است؛ بگذارید كھ جشن پیروزي براي 
این فریاد بھ گوش دولت رسید، وزیر امور خارجة وقت، ! كننده را جبران كند خاكسترھا، آن حبس خستھ

بھ  ١٨٧١ناپلئون را نگاشت و در  تاریخكھ بعدھا بزرگترین   -) ١٨٧٧- ١٧٩٧(آدولف تیر- موسوم بھ لویي
ظاھرًا كسي بود كھ ابتدا بھ دستیاران  - عنوان نخستین رئیس جمھور در جمھوري سوم فرانسھ برگزیده شد 

اجازه بدھید موافقت بریتانیاي كبیر را براي بازگرداندن بقایاي : خود و سپس، ھمراه آنان بھ پادشاه گفت
یلیپ پذیرفت، زیرا با چنین نھضتي ھمراھي كردن موجب بھ دست لویي ف. ناپلئون بھ پاریس جلب كنیم
درنگ  لرد پالمرستن بي. ھیئت دولت نظر بزرگان دولت بریتانیا را پرسید. شد آوردن دلھاي فرانسویان مي

دولت علیا حضرت ملكة بریتانیا امیدوار است كھ این پاسخ سریع در فرانسھ بھ «: و جوانمردانھ پاسخ داد
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شود كھ در طي حیات   عالقة این دولت بھ محو آخرین اثر آن خصومتھاي ملي محسوب  منزلة دلیل
  امپراطور، انگلیس و فرانسھ را علیھ یكدیگر

   

  

  )آرشیو بتمان(» پالمرستون، یك كمدي دوسالھ«تالران، مؤلف : طرح اثر آلفرد كروكي

  ».مجھز ساخت

ھلن برود و بقایاي ناپلئون را بھ  مور كرد كھ بھ سنتپادشاه فرزند خود فرانسوا، پرنس دو ژوئنویل، را مأ
پول، ھمراه با ژنرال برتران، ژنرال  ، با كشتي بل١٨۴٠ژوئیة  ٧شاھزاده نیز در . فرانسھ بازگرداند

این افراد . گورگو، كنت دوالس كازه و مارشان، صمیمیترین مستخدم ناپلئون، از تولون حركت كرد
ھلن رسیدند، و پس از تشریفات  اكتبر بھ سنت ١٨در . د را تشخیص دھندبایستي درست بودن ھویت جس مي

  .نوامبر ھمراه آن بھ شربور رسیدند ٣٠زیاد، در نبش قبر نظارت كردند و جسد را شناختند و در 

تابوت را بھ روي كشتي . در اینجا تشریفاتي آغاز شد كھ مسلمًا بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بود
از آنجا جسد . ي انتقال دادند، كھ آن را بھ وال دوالاي در كنار رود سن پایینتر از روان بردبخاري نورماند

در چھارگوشة آن، برتران، گورگو، . را بھ درون یك كرجي بردند، كھ روي آن معبدي ساختھ بودند
و در  كازه، و مارشان بھ عنوان نگھبان ایستاده بودند؛ جسد را بآرامي از روي سن حمل كردند الس

در كوربووا، در . شھرھاي عمده براي شركت در جشنھایي كھ در كنار آن رودخانھ برپا شد توقف كردند
شش كیلومتري شمال پاریس، آن را بھ یك كالسكة بسیار مجلل و مزین مخصوص حمل جنازه انتقال دادند، 
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نصرت  د و از زیر طاقو ھمراه جمعیتي مركب از سربازان و ملوانان و بزرگان مختلف از نویي گذشتن
در . كنان ایستاده بودند عبور كردند زنان و شادي اتوال و از شانزلیزه كھ در دو سوي آن گروھھایي كف

، جسد سرانجام بھ مقصد خود، یعني كلیساي ھتل دزانوالید )١٨۴٠دسامبر  ١۵(اواخر آن روز بسیار سرد 
. پر از ھزاران فرد تماشاچي خاموش بود كلیسا راھروھا و صحن. كھ داراي گنبدي مجلل بود، رسید

در اینجا پرنس دو ژوئنویل خطاب بھ . وچھار ملوان تابوت سنگین را بھ سوي محراب حمل كردند بیست
» .كنم جسد امپراطور فرانسھ را بھ شما تقدیم مي! اعلیحضرتا«: پدرش، پادشاه فرانسھ چنین گفت

برتران شمشیر ناپلئون را برروي » .دارم سھ دریافت ميآن را از طرف فران«: فیلیپ نیز پاسخ داد لویي
بھ ھمین مناسبت دعاي عشاي رباني ھمراه با موسیقي موتسارت در . تابوت گذاشت، و گورگو كاله او را

آن مراسم یادبود خوانده شد؛ و امپراطور سرانجام در جایي قرار گرفت كھ اظھار تمایل كرده بود بقایایش 
  .ب پاریس، در كنار ساحل سندر قل -در آنجا باشد

III  - انداز چشم  

رسانیم كھ گفتھ  بیني او را بھ كمال مي ایم، پیش  ما نویسندگان و خوانندگان نیز، كھ از دست او رھایي یافتھ
اي  كننده، پدیده وي نیرویي جھنده و فوران. بود جھان مرگ او را با آسودگي نشاط بخشي تلقي خواھد كرد

  از انرژي 

روح   در تاریخ، ھیچ. سوزاند گرفت مي ونده بود كھ ھركس را كھ با او از نزدیك تماس ميخاموش ش
آن اراده، كھ در . ایم كھ بھ آن شدت و تا آن اندازه طوالني، ملتھب، سوزان و فروزنده باشد دیگري را نیافتھ

پروا،  ذ یافت؛ گستاخ، بيپسند بود، اسلحھ و وسایل خود را در فكر و چشمي ناف آغاز مردد و بیمناك و مشكل
ھاي  متكبر، حریص، و غرقھ در سلطھ و قدرت شد، تا اینكھ خدایان چون حدوحصري در او ندیدند، اراده

ھایش  اي متحد ساختند تا شراره گذاشتن، گرفتن، و بستن او بھ صخره ضعیفتر را جھت تعقیب، در مضیقھ
در انتظار اشیل خود است تا آن را بھ صورت  این خود یكي از درامھاي تاریخ بود و ھنوز. فرونشیند
  .ھاي راستین تاریخ درآورد ترین نمایشنامھ برجستھ

مرزھا كور نشده بود و در او [ محدودیت] اما حتي در حیات خود ھگلي داشت كھ چشم بصیرتش براثر 
ھومي مؤثر آورد و ھرج و مرج را مبدل بھ مف دید كھ اجزا را بھ صورت واحد در مي نیرویي جھاني مي

در اینجا، . گفت این نیروي جھاني عبارت از جبر حوادث و پیشامدھا بود كھ از دھان او سخن مي. كرد مي
نیاز بھ نظم : شویم یعني روح زمان مواجھ مي Zeitgeistنخست در فرانسھ و سپس در اروپاي مركزي، با 

بھ این مفھوم، . طلبانة آزادي فردي و تسلطھاي انفرادي پایان دھد رویھاي تجزیھ و فرماندھي، كھ بھ زیاده
ناپلئون نیرویي مترقي بود كھ ثبات سیاسي را برقرار ساخت؛ اخالق را بھ حال اول بازگردانید؛ شخصیتھا 

رد؛ قانون را متجدد و صریح و مدون كرد؛ جان و مال را محفوظ داشت؛ بھ را با انضباط بھ بارآو
الطوایفي پایان بخشید یا آن را معتدل ساخت؛ كشاورزان را دوباره مطمئن كرد؛ بھ حمایت از صنعت  ملوك

پرداخت؛ پول سالم را رواج داد؛ امور اداري و قضایي را تطھیر و اصالح كرد؛ بھ تشویق علم وھنر 
، مدرسھ بھ وجود آورد، شھرھا )ولي جلو ادبیات را گرفت و مطبوعات را بھ زنجیر كشید(ورزید مبادرت 

در طي پانزده سال فرمانروایي خود، براثر . را زیبا ساخت و بھ تعمیر بعضي از خرابیھاي جنگ پرداخت
  .ھاي خویش اروپا را بھ اندازة نیم قرن بھ جلو برد انگیزه

قویتر از او انقالب صنعتي بود كھ بریتانیاي كبیر را . ن نیروي زمان خود نبودوي مقتدرترین و پایدارتری
اي غني ساخت تا بتواند با تجھیزات و پول موجبات سقوط ناپلئون را فراھم  از لحاظ آھن و طال بھ اندازه

اي كاردان   هاي قوي كرد كھ بر جھان مستولي شود؛ آنگاه امریكا را بھ انداز سازد؛ سپس اروپا را بھ اندازه
انقالب فرانسھ فقط از انقالب صنعتي … ساخت كھ اروپا را نجات دھد و آن را دوباره پركند، سپس 

در فرانسھ  ١٧٨٩ضعیفتر ولي بمراتب نیرومندتر و پایدارتر از فرزند انقالب بود؛ انقالب كبیر كھ در 
فردي بھ جاي عالئق و حقوق رفتھ نتایج خود را در سراسر اروپا در برقراري حقوق  آغاز شد رفتھ
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بھ ھمان صورت كھ در انقالب كبیر فرانسھ بھ منصة ظھور  -فئودال، و در اقدام عالمگیر آرزوھاي مختلف
آزادي حركت، ترقي، كار، مذھب، فكر، نطق، مطبوعات؛ و  -آرزوي داشتن آزادي: نشان داد -رسید

  یعني دسترسي بھ فرصت، تربیت، و عدالت  - آرزوي برابري

آرزوي آزادي بھ زیان برابري؛ در اروپا و امریكاي قرن نوزدھم : تاریخ بشر كنوني غلبھ كرده است بر
بارھا تجلي كرده است؛ و آرزوي برابري بھ زیان آزادي، جنبة برجستة تاریخ اروپا و امریكا در قرن 

ا بھ حد افراط كشانید؛ انقالب كبیر فرانسھ و انقالب امریكا، بھ تعبیر جفرسن، آزادي ر. بیستم بوده است
فردگرایي را بھ جایي رساند كھ بھ صورت ھرج و مرجي مخرب درآمد؛ و استعدادھاي عالیتر را چنان 

ناپلئون انضباطي را برقرار كرد كھ جلو . آزاد ساخت كھ موجب بحرانھاي مكرر ثروت تمركز یافتھ شد
ھیچ انضباطي در روزگار ما جلو ھرج و  نظمي سیاسي و اقتصادي را در فرانسھ بعد از انقالب گرفت؛ بي

  .مرج مشابھي را نگرفتھ است

نظم را بھ حد افراط كشاند، و سیاستمداري را تابع ) ١٨٠٧(ھنگامي كھ ناپلئون پس از صلح تیلزیت 
وي از فرمانروایان مستبد اروپایي كھ با آنھا . طلبي قرار داد، خود دیگر نمایندة روح زمان نبود قدرت

نگریستند و بھ منظور  تقلید كرد و بھ آنھا پیوست؛ بھ اشرافي كھ بھ وي بھ چشم حقارت مي جنگیده بود
چیدند حسد برد و با آنھا مماشات كرد؛ و ھنگامي كھ فرانسھ دوباره تشنة آزادي و   براندازي او توطئھ مي

  . خواھان دموكراسي شد، بھ صورت نیرویي ارتجاعي درآمد

ھ ناپلئون اگرچھ در طي زندگي كوشیده بود كھ مظھر نیاز كشور خود براي دیگر از شوخیھاي تاریخ آنك
دوباره بھ  -و بر اثر افسانة سازندة دنیاي نوین –استقرار نظم پس از آشوب آزادي شود، بعداز مرگ 

صورت فرزند انقالب و دشمن استبداد و اشرافیت و نمونة شورش درآمد و سخنگوي مطیع كساني شد كھ 
فرصت مناسب و شخصیت خودش او را بھ صورت  ١٧٩٩در . زدند ادي فریاد ميبراي كسب آز

و زنداني شدن او، و مخصوصًا پس از  ١٨١۵دیكتاتوري تقریبًا بزرگتر از تاریخ، درآورده بود؛ پس از 
عدة . ، قوة تصور مردم او را تا نیم قرن بھ صورت مؤثرترین منادي آزادي درآورد١٨٢١مرگش در 

اند كھ در زمان حیات خود  اند كھ پس از مرگ ھم بھ ھمان حالت باقي مانده ان بزرگ بودهمعدودي از مرد
  .اند داشتھ

آیا او شیفتة جنگ بود؟ آیا مسئول آن ھمھ جنگھاي متوالي و مخرب بود؟ آیا مسئولیت خون میلیونھا جواني 
كاست،  ساعات قبل از مرگ ميمردند، و تنھا حالت بیھوشي بود كھ از آالمشان در   كھ در میدانھاي جنگ 

و نیز مسئولیت میلیونھا زن پریشاني كھ آن جوانان بھ سویشان بازنگشتند با او بود؟ بھ سخنان خود او 
ولي بارھا . برد، زیرا در فن جنگ تعلیم دیده بود كرد كھ از سرداري لذت مي وي اعتراف مي. گوش دھید

دیگري بپردازد، یعني ھنر اداره كردن، ھنر تبدیل ھرج و آرزو كرده بود كھ از جنگ فارغ شود تا بھ ھنر 
اي بسا كھ حاضر شده بود براي عقد صلح . مرج بھ نظم و ترتیب با سازمان نیرومندي از قانون و اخالق

 ١٨٠٠و ھم در  ١٧٩۶ایتالیاییھا ھم در ! بھ بحث بپردازد، ولي مورد اھانت و بي اعتنایي قرار گرفتھ بود
نجي استقبال كرده بودند؛ اتریشیھا ضمن اقامت او در مصر آنان را دوباره مطیع خود از او بھ عنوان م

  ساختھ بودند؛ اتریش ضمن

  اشتغال او در كنار دریاي مانش بھ وي حملھ برده بودند؛ و پروس و روسیھ بدون آنكھ وي بھ آنھا آسیبي 

رساندن بھ او در  خود را، در مورد كمك مبارزات او در اسپانیا، دوباره بھ او حملھ برده بود؛ روسیھ تعھد
چنان وضعي، نقض كرده بود؛ روسیھ در تیلزیت متعھد شده بود كھ محاصرة بري را در مورد كاالھاي 

توانست محاصرة بنادر فرانسھ را توسط بریتانیا، و  كھ تنھا راھي بود كھ بدان وسیلھ فرانسھ مي- بریتانیایي
رعایت كند؛ طالي بریتانیا  -بھ دست انگلیسیھا، جبران كند تصرف كشتیھا و مستعمرات فرانسھ را

ھاي متعددي علیھ او، حتي در زماني كھ سایر دشمنانش متمایل بھ صلح بودند، بھ وجود آورده بود؛  اتحادیھ
اش، بھ عنوان یك نفر جاني شناختھ بود، در صورتي كھ خود  رغم تسلیم داوطلبانھ دولت بریتانیا او را، علي
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دشمنانش كمر بھ قتل او بستھ بودند زیرا . شھ با انسانیت و ادب با افسران اسیرشده رفتار كرده بوداو ھمی
  .تاج و تخت را بھ وسیلة خدمات خود بھ دست آورده بود نھ بر اثر اصل و نسب

و تاریخنویسان انگلیسي معموال منصف، تاریخنویسان آلماني معموال دقیق، . این بود دفاع ناپلئون از خود
؛ با این حال، )مانند میشلھ، النفره، تن، لوفور(بسیاري از تاریخنویسان فرانسھ معموال میھندوست ھستند 

وي غاصبي بود كھ از اعدام لویي . القولند این ھر سھ گروه مورخین در محكوم كردن آن مرد كرسي متفق
دھم تعلق داشت استفاده كرده شانزدھم و سقوط ھیئت مدیرة فاسد براي تصرف تاج و تختي كھ بھ لویي ھج

زد كھ در نظر ھمة ملتھاي اروپایي  بود؛ این گونھ غصبھا قابل تحمل نبود، زیرا ثباتي سیاسي را بھ ھم مي
شد؛ زیرا كھ تقاضاھاي غیرقابل تحملي درآن   دعوتھاي او بھ مجالس صلح، جدي تلقي نمي. گرانبھا بود

مھارتش در . یس و ایتالیا و بعدھا برسرزمین راین در آلمانمانند تصدیق تسلط فرانسھ بر سو. پنھان بود
كرد، بھ طوري كھ نھ تنھا براي تعادل قوا و حفظ صلح، بلكھ براي ھمة  جنگ او را بھ جنگ ترغیب مي

غرامات بسیار سنگیني كھ پس از پیروزیھاي . آمد سازمان سیاسي حیات اروپا خطري مداوم بھ شمار مي
انگیز او مبني بر  تھاي شكست خورده را از تھیة پول براي تحقق رؤیاي شگفتكرد دول خود مطالبھ مي

از این رو كامال . ساخت  متحد كردن سراسر اروپا تحت تسلط فرانسھ و فرمانروایي شخص او عاجز مي
تصرف مستعمرات فرانسھ جھت ضربھ زدن بھ این كشور . حق داشتند كھ كمكھاي مالي بریتانیا را بپذیرند

آیا دولتھاي كاتولیك مانند دولت اتریش . با روش معمول در جنگھاي قرن ھجدھم ھماھنگ بودكامال 
توانستند موافقت كنند كھ تحت استیالي خدانشناس مشھوري باشند كھ بیرحمانھ پاپ را دچار زحمت  مي

فقین، پس از مت. ساختھ بود؟ و حال آنكھ پاپ او را تقدیس كرده بود و جز تقوا و پرھیزگاري سالحي نداشت
استعفاي اول ناپلئون، با او جوانمردانھ رفتار كرده بودند؛ ولي او عھد خود را نادیده گرفتھ بود، زیرا از 

جزیرة الب بیرون آمده و اروپا را مجبور ساختھ بود كھ مبالغي گزاف و ھزاران جان را بر باد دھد تا او 
كھ او را زنداني كنند تا دیگر احتمال این كھ او صلح  را مطیع و اسیر كند؛ انگلیس و متفقین او حق داشتند

  .اروپا را دوباره بھ ھم زند پیش نیاید

صدیق اي وجود داشتھ است كھ در آن ملتي حقانیت برتر دشمن را ت بھ بعد، جنگ عمده آشوكاآیا از زمان 
ھیچ سازمان مافوق . كند؟ این جزو طبیعت بشر است كھ خدا را در جنگھاي كشورش شریك جرم خود بداند

بھترین راھي . تواند این مسئلھ را حل كند، زیرا بعضي از جنگھاي بزرگ ما داخلي بوده است كشوري نمي
رغیب كنیم كھ منازعات خود را بھ توانیم بھ آن امیدوار باشیم این است كھ بتدریج زنان و مردان را ت كھ مي

اي را  المللي یا یك مجمع اتفاق ملل ارجاع كنند؛ ولي نباید انتظار داشتھ باشیم كھ ملتي قضیھ یك دادگاه بین
صیانت از خویش بھ صورت قانون اصلي . كھ برایش جنبة حیات و ممات دارد بھ حكمیت واگذار كند

  .زندگي باقي خواھد ماند

ھا،  یلسوف ممكن است كار خود را، كھ عبارت است از فھمیدن و تجزیھ و تحلیل پدیدهدر آن محدوده، ف
مثال وضع امپراطور فرانسیس دوم را مورد توجھ قرار دھید، كھ نیمي از متصرفاتش بھ دست . ادامھ دھد

مورد  گشت، كھ اگرچھ ھنوز ناپلئون افتاده و خود از كشورش طرد شده بود؛ و در حالي بھ سوي آن باز مي
یا در روحیة یك نفر كاتولیك واقعي دقیق شوید كھ . عالقة مردمش بود، ولي سرافكنده و غارت شده بود

پاپي كھ بعدھا از متفقین خواست كھ  - چگونھ از رفتاري كھ با پاپ مھربان كرده بودند وحشتزده شده بود
رد تجزیھ و تحلیل قرار دھید كھ حاضر اكراه تزار آلكساندر را مو. كنندة او را بھتر كنند شرایط حبس تعقیب

انگلستان را درنظر آورید كھ در دفاع از آن تعادل . نبود تجارت كشور خود را فداي محاصرة بري كند
و باالخره بھ دفاع فرانسھ از مردي توجھ . كرد قوا، كھ امنیت قدرت خارجي او بر آن استوار بود، تالش مي

و مرج نابود كننده رھایي بخشیده؛ مرزھاي آن كشور را با  كنید كھ دولت و اخالق او را از ھرج
  .اي برایش كسب كرده بود پیروزیھاي درخشان خود توسعھ داده؛ و افتخارات بیسابقھ

كسي بود كھ بھ وسیلة میل بھ قدرت، . خیر، این مرد سحرانگیز فقط غولي نبود كھ باعث قتل و انھدام شود
شد؛ مرد مستبدي بود كھ اطمینان داشت كھ بھتر از شھروندانش  و عظمت بالمعارض رؤیایش، ھدایت مي

اي بود كھ افراد را زود  اما او نیز، بنا بھ روش خود، بخشنده. دھد صالح فرانسھ و اروپا را تشخیص مي
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كرد و در نھان مردي دلسوز بود، و پیش از آنكھ ژوزفین سست عنصر را طالق گوید سالھا از  عفو مي
توانیم بگوییم كھ از بیماریھاي گوناگون و از دست پزشكان  و در دفاع از او مي. داده بودخود تردید نشان 

خود و ھمچنین در عقبنشیني از روسیھ و در مرگ تدریجي خود در سنت ھلن رنج كشید و كفارة گناھان 
  .خود را پس داد

اي عالي وجود دارد  وي بھ صورت شخصیت برجستة زمان خود باقي خواھد ماند، و در پیرامونش جنبھ
رغم خودخواھي او در زمان قدرت و سقوطھاي ضمني او از عظمت بھ شكست، از میان نخواھد  كھ، علي

امیدواریم چنین نباشد؛ و با وجود این بد . عقیده داشت كھ نظیر او را تا پانصد سال دیگر نخواھیم دید. رفت
  كھ بتوانیم، یك بار در ھر  -و كافي است - نیست
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اي وجود داشتھ است كھ در آن ملتي حقانیت برتر دشمن را تصدیق  بھ بعد، جنگ عمده آشوكاآیا از زمان 
ھیچ سازمان مافوق . كند؟ این جزو طبیعت بشر است كھ خدا را در جنگھاي كشورش شریك جرم خود بداند

ھي بھترین را. تواند این مسئلھ را حل كند، زیرا بعضي از جنگھاي بزرگ ما داخلي بوده است كشوري نمي
توانیم بھ آن امیدوار باشیم این است كھ بتدریج زنان و مردان را ترغیب كنیم كھ منازعات خود را بھ  كھ مي

اي را  المللي یا یك مجمع اتفاق ملل ارجاع كنند؛ ولي نباید انتظار داشتھ باشیم كھ ملتي قضیھ یك دادگاه بین
صیانت از خویش بھ صورت قانون اصلي . كھ برایش جنبة حیات و ممات دارد بھ حكمیت واگذار كند

.زندگي باقي خواھد ماند

ھا،  در آن محدوده، فیلسوف ممكن است كار خود را، كھ عبارت است از فھمیدن و تجزیھ و تحلیل پدیده
مثال وضع امپراطور فرانسیس دوم را مورد توجھ قرار دھید، كھ نیمي از متصرفاتش بھ دست . ادامھ دھد

گشت، كھ اگرچھ ھنوز مورد  خود از كشورش طرد شده بود؛ و در حالي بھ سوي آن باز ميناپلئون افتاده و 
یا در روحیة یك نفر كاتولیك واقعي دقیق شوید كھ . عالقة مردمش بود، ولي سرافكنده و غارت شده بود

است كھ پاپي كھ بعدھا از متفقین خو - چگونھ از رفتاري كھ با پاپ مھربان كرده بودند وحشتزده شده بود
اكراه تزار آلكساندر را مورد تجزیھ و تحلیل قرار دھید كھ حاضر . كنندة او را بھتر كنند شرایط حبس تعقیب

انگلستان را درنظر آورید كھ در دفاع از آن تعادل . نبود تجارت كشور خود را فداي محاصرة بري كند
و باالخره بھ دفاع فرانسھ از مردي توجھ . كرد قوا، كھ امنیت قدرت خارجي او بر آن استوار بود، تالش مي

كنید كھ دولت و اخالق او را از ھرج و مرج نابود كننده رھایي بخشیده؛ مرزھاي آن كشور را با 
  .اي برایش كسب كرده بود پیروزیھاي درخشان خود توسعھ داده؛ و افتخارات بیسابقھ

كسي بود كھ بھ وسیلة میل بھ قدرت، . شود خیر، این مرد سحرانگیز فقط غولي نبود كھ باعث قتل و انھدام
شد؛ مرد مستبدي بود كھ اطمینان داشت كھ بھتر از شھروندانش  و عظمت بالمعارض رؤیایش، ھدایت مي

اي بود كھ افراد را زود  اما او نیز، بنا بھ روش خود، بخشنده. دھد صالح فرانسھ و اروپا را تشخیص مي
ود، و پیش از آنكھ ژوزفین سست عنصر را طالق گوید سالھا از كرد و در نھان مردي دلسوز ب عفو مي

توانیم بگوییم كھ از بیماریھاي گوناگون و از دست پزشكان  و در دفاع از او مي. خود تردید نشان داده بود
خود و ھمچنین در عقبنشیني از روسیھ و در مرگ تدریجي خود در سنت ھلن رنج كشید و كفارة گناھان 

  .خود را پس داد

اي عالي وجود دارد  وي بھ صورت شخصیت برجستة زمان خود باقي خواھد ماند، و در پیرامونش جنبھ
رغم خودخواھي او در زمان قدرت و سقوطھاي ضمني او از عظمت بھ شكست، از میان نخواھد  كھ، علي

د؛ و با وجود این بد امیدواریم چنین نباش. عقیده داشت كھ نظیر او را تا پانصد سال دیگر نخواھیم دید. رفت
ھر ھزار سال، قدرت و محدودیتھاي فكر بشر را ببینیم و بھ كھ بتوانیم، یك بار در  -و كافي است - نیست

  آن تن در دھیم
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