
چنانچھ خدایي دانا در پس عجایب ھستي باشد، باور كردني نیست كھ او اجازه دھد عدالت ھمیشھ با شكست 
بھ خاطر احتراز از اعتقاد یاس آور بھ پیروزي بدي ھم كھ باشد، من باید بھ اگر حتي . روبرو شود

بنابراین، من باید بھ جھان دیگر، بھ پاداش . خداوندي نیكوكار كھ اطمینان پیروزي نیكي را بدھد معتقد باشم
داشتھ باشم و با آنكھ فكر دوزخ مرا منزجر میكند و ترجیح میدھم اعتقاد ; بھشتي براي فضیلت، معتقد باشم

كھ بدكاران در قلب خود عذاب دوزخ را میكشند، با وصف این، آن عقیده دھشتزا را، اگر براي جلوگیري 
در آن صورت از خداوند میطلبم كھ عذاب جھنم را . از تمایالت ناصواب بشریت الزم باشد، میپذیرم

بھ  -جازات براي ھمھ گناھكاران بدین ترتیب، عقیده بھ برزخ بھ عنوان محل كوتاه كردن م. ھمیشگي ندارد
انسانیتر از آن است كھ ھمھ اموات میان  - جز آنھا كھ در گناھكاري بسیار مصرند و احساس ندامت نمیكنند 

درست است كھ ما نمیتوانیم وجود بھشت را ثابت . آمرزیدگان ھمیشگي و لعن شدگان جاوداني تقسیم شوند
ندوه مردم بھ آنھا تسلي میبخشد و در شكستھایشان بھ آنھا پایداري كنیم، ولي اگر این امید را كھ در غم و ا

بدون اعتقاد بھ خداوند و جھان دیگر، اخالقیات . میدھد از آنھا بگیریم، این عمل چقدر بیرحمانھ خواھد بود
زیرا در فلسفھاي كھ مبتني بر الحاد است، زندگي یك تصادف خود ; بھ خطر میافتد و زندگي بیمفھوم میشود

  . بھ خود است كھ از یك ھزار زجر و ناراحتي میگذرد و با مرگي پردرد و ھمیشگي پایان میپذیرد

ھاي گوناگوني  نباید بھ فرقھ. نتیجتا ما باید مذھب را بر روي ھم بھ عنوان نعمتي حیاتي براي بشر تلقي كنیم
رفتار بھبود بخشند و امید را ھمھ آنھا، اگر در طرز ; كھ مسیحیت بھ آن تقسیم شده است اھمیت زیادي داد

تصور ملعون بودن آنھایي كھ عقاید، خدایان، و كتابھاي مقدسشان با ما فرق دارد، . زنده نگاھدارند، خوبند
اگر در این جھان تنھا یك مذھب وجود داشت و ھمھ مذاھبي كھ خارج . ((عملي مضحك و ناشایست است

.)) خداوند آن مذھب بیرحمترین و بیعدالتترین ظالمان بود از آن بودند محكوم بھ مجازات جاوداني میشدند،
ما بھ او وسیلھ آن را خواھیم داد كھ، ((بدین ترتیب، بھ امیل نوع خاصي از مسیحیت آموختھ نمیشود، بلكھ 

بھترین راه آن است كھ ما بھ .)) با استفاده صحیح از عقل خویش، مذھب مورد نظر خود را انتخاب كند
اندرز كشیش تخیلي روسو بھ خود او . لدین خود یا از اجتماع بھ ارث بردھایم ادامھ دھیممذھبي كھ از وا

بھ كشور خود و مذھب پدران خود بازگرد، از آن با خلوص نیت تبعیت كن و ھرگز دست : ((این است
اخالقیات ھیچ مذھب دیگر از اخالقیات این مذھب ; این مذھب بسیار ساده و بسیار مقدس است; نكش

چنین اندرزي را پیشبیني كرده  ١٧۵۴روسو در سال .)) زھتر نیست، یا آیین آن عقل را بھتر قانع نمیكندمن
و بھ ژنو و معتقدات مذھبي آن بازگشتھ بود، ولي بھ قول خود دایر بر اینكھ پس از تصفیھ امور خویش بھ 

شتھ شده از كوه، كھ ده سال بعد ھاي نو او در نامھ. ژنو باز گردد و در آنجا اقامت گزیند وفا نكرده بود
نوشت، ھمان طور كھ خواھیم دید، منكر بیشتر معتقدات پدران خود شد، و در آخرین دھھ عمرش او را 
خواھیم دید كھ دیگران را بھ دینداري اندرز میدھد، ولي تقریبا ھیچ گونھ عالیمي از معتقدات یا اعمال 

وتستانھا و كاتولیكھا، كالونیھا و یسوعیان در حملھ بھ او پر. مذھبي در زندگي روزمره خویش نشان نمیدھد
نیابتي او ھمداستان شدند و ھر دو را بھ عنوان اینكھ اساسا با اصول مسیحیت )) اظھار ایمان((و 

آموزشي كھ او براي امیل پیشنھاد كرد خوانندگان مسیحي را بھ سبب تاثیرات .ناسازگارند، محكوم كردند
زیرا آنھا معتقد بودند یك جوان عادي كھ فاقد معتقدات مذھبي بار آید ; یرت آوردالمذھبي آن سخت بھ ح

روسو با وجود پذیرش رسمي آیین . بعدھا، مگر براي مقتضیات اجتماعي، مذھب اختیار نخواھد كرد
كالون، گناھكاري ذاتي و نقش بخشاینده و نجاتبخش مرگ مسیح را مردود میدانست او حاضر نبود عھد 

ا بھ عنوان كالم خداوند بپذیرد، و عقیده داشت كھ عھد جدید پر است از چیزھاي باورنكردني، قدیم ر
  . بھ عنوان موثرترین و الھامبخشترین ھمھ كتب عالقھمند بود)) انجیلھا((ولي بھ ; چیزھایي كھ مخالف عقلند

بشر باشد آیا امكان دارد آیا كتابي كھ در عین حال ھم چنین عظیم و ھم این گونھ ساده است میتواند كار 
كسي كھ سرگذشتش در این كتاب است چیزي باالتر از بشر نباشد در اعمال او چھ برازندگي و صفایي، و 

ھاي او تا چھ حد عمیقا  ھاي او چقدر بلند مرتبھ، موعظھ گفتھ! در تعالیم او چھ لطف موثري دیده میشود
كدام انسان، كدام حكیم میتواند بدون ! حال میباشدعاقالنھ، و پاسخھاي او چھ اندازه عادالنھ و وصف 

اگر زندگي و مرگ سقراط زندگي و مرگ یك فیلسوف ... ضعف یا تظاھر زندگي كند، رنج بكشد، و بمیرد 
  . است، زندگي و مرگ مسیح زندگي و مرگ یك خداست
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  عشق و ازدواج  - ٣

نوشتھ بود بھ پایان رسانید و بار دیگر وقتي كھ روسو پنجاه صفحھ مطلبي را كھ درباره كشیش ساووایي 
  . متوجھ كتاب امیل شد، با مسئلھ امور جنسي و ازدواج روبرو بود

آیا او باید بھ شاگردش درباره امور جنسي چیزي بگوید نھ، تا موقعي كھ او چیزي در این باره نپرسیده 
ولي آنچھ كھ براي بھ عقب . و در آن وقت باید حقیقت را اظھار داشت; است، نباید چیزي بھ او گفت

بھ ھر حال نباید این آگاھي . انداختن آگاھي از امور جنسي منطبق با حقیقت و سالمت باشد باید انجام گیرد
  . تحریك شود

ھنگامي كھ سن بحراني نزدیك میشود، مناظري را بھ آنھا ارائھ كنید كھ آنھا را از نظر جنسي بھ خودداري 
در این شھرھا البسھ تحریكآمیز و جسارت زنان . را از شھرھاي بزرگ دور كنید آنھا. ... وادارند نھ تھییج

تحریكات طبیعي را تسریع میكنند، و ھمھ چیز لذاتي را در معرض دید آنھا قرار میدھد كھ نباید چیزي از 
گاھشان اگر ذوق آنھا بھ ھنر در شھر ن. آنھا بدانند، تا اینكھ بھ سني برسند كھ بھ میل خود انتخاب كنند

بھ ; مصاحبان، مشاغل، و تفریحات آنھا را بھ دقت انتخاب كنید. دارد، آنھا را از بیكاري خطرناك حفظ كنید
و حساسیت آنھا را پرورش دھید، بدون اینكھ ... آنھا جز تصاویر بیآالیش و رقت آور چیزي نشان ندھید، 

  . احساسات آنھا تحریك شود

  : خودش درباره آن تجربھ دست اول داشت نگران بودروسو از نتایج شوم عملي كھ ظاھرا 

ھرگز نگذارید بھ بستر . ھیچ گاه جواني را ھنگام شب یا روز تنھا نگذارید، و دست كم با او ھم اطاق باشید
چنانچھ یك بار این . ... و بھ محض اینكھ بیدار شد، او را از جا بلند كنید. برود مگر اینكھ خوابش بیاید

از آن پس، روح جسم او ضعیف خواھد شد و . پیدا كند، وضعش خراب خواھد شد عادت خطرناك را
  . اثرات مھلكترین عادتي را كھ یك جوان میتواند پیدا كند تا دم مرگ با خود خواھد داشت

  :و او براي شاگرد خود چنین قانون وضع میكند

ولي یك لحظھ ھم تامل نخواھم  اگر نمیتواني بر شھوات خود چیره شوي، امیل عزیز، بر تو رحم میآورم،
اگر تو باید برده باشي، . من اجازه نخواھم داد از ھدفھایي كھ طبیعت تعیین كرده است شانھ خالي كني. كرد

ھر چھ . من ترجیح میدھم ترا بھ یك حاكم جابر كھ امكان دارد ترا از دست او رھایي بخشم تسلیم دارم
  . نان نجات دھم تا از دست خودتباشد، من آسانتر میتوانم ترا از بندگي ز

چرا این جوانان میخواھند ترا . نگذار دوستانت ترا وادار كنند بھ فاحشھ خانھ بروي((روسو سپس میافزاید 
زیرا تو ; تنھا انگیزه آنھا یك كینھ پنھاني است. ... بھ این كار وادارند چون میخواھند ترا از راه بھ در كنند

بھتر آن است كھ شخص ازدواج كند، ولي با .)) ھند ترا بھ مقام خود تنزل دھندآنھا میخوا; از آنھا بھتري
كي در اینجا معلم، دختر، زن، و ھمسر مطلوب خود را توصیف، و كوشش میكند آن مطلوب را، بھ عنوان 

روسو از زنان مرد صفت، خود . یك راھنما و ھدف در جستجو براي ھمسر در فكر امیل منقوش سازد
او در حكومت زناني كھ بھ نحو روز افزوني مرد صفت میشدند بر مرداني . روا ھراس داشتراي، و بیپ

در ھر سرزمین مردان آن طور ھستند كھ . ((كھ بیش از پیش بھ زن صفتي میگراییدند سقوط تمدن را میدید
.)) اھیم شدزنان را بھ خاصیت زنانگي خود باز گردانید، و ما مجددا مرد خو... ; زنان آنھا را میسازند

در ; زنان پاریس حقوق مردان را غصب میكنند، بدون اینكھ حاضر باشند از حقوق خود دست بكشند((
در كشورھاي پروتستان زنان وظایف .)) نتیجھ، آنھا ھیچ یك از این دو خاصیت را بھ طور كامل ندارند

صورت شوخي در میان سفسطھ خود را بھتر انجام میدھند، زیرا در این كشورھا، سادگي و بیپیرایگي بھ 
جاي زن در خانھ است، . گران درنیامده، بلكھ در حكم نوید وفاداري در انجام وظایف مادري است
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زن باید شوھر خود را بھ عنوان ارباب بپذیرد، ولي در . ھمانطور كھ میان یونانیان باستان متداول بود
  . نژاد بشر حفظ خواھد شد بھ این طریق، سالمت. خانھ، او باید باالتر از ھمھ باشد

دختران باید در خانھ و بھ وسیلھ مادران خود . ھدف آموزش و پرورش دختران باید ایجاد چنین زناني باشد
باید تعالیم . از آشپزي گرفتھ تا برودري دوزي. آنھا باید ھمھ ھنرھاي خانھداري را بیاموزند; تعلیم یابند

زیرا چنین تعالیمي بھ عفت، فضیلت، و اطاعت آنھا ; آورند دیني بسیار، آن ھم ھر چھ زودتر، بھ دست
یك دختر باید بدون چون و چرا مذھب مادرش را بپذیرد، ولي یك زن باید مذھب . كمك خواھند كرد

با دیده )) سالونداري((بھ ھر حال، یك دختر باید از فلسفھ احتراز جراید و بھ . شوھرش را اختیار كند
; روح دختر را تحت فشار قرار داد و او را موجودي كمرو و كم جرئت بار آورد ولي نباید. حقارت بنگرد

باید ھر چھ دلش میخواھد آواز بخواند، برقصد، و از ; او باید با روح و بانشاط و با شوق و ذوق باشد((
بگذارید او بھ مجالس رقص، بازیھاي ورزشي، و حتي بھ )) ;ھمھ لذات معصومانھ جواني بھرھمند شود

ذھن او باید فعال و ھشیار نگاه داشتھ شود تا زن . اشاخانھ برود، منتھا تحت مراقبت و با ھمراھان خوبتم
  . شایستھاي براي یك مرد متفكر باشد

حتي ممكن است مقدار معیني ناز و كرشمھ بھ عنوان قسمتي از بازي پیچیدھاي كھ بھ وسیلھ آن او 
موضوع شایستھ و . تخاب میكند برایش مجاز دانستھ شودخواستاران خود را آزمایش و جفت خویش را ان

  . صحیح براي مطالعھ زنان، مردانند

وقتي كھ این كمال مطلوب در مورد دختران و زنان در امیدھاي امیل نقش بست، او میتواند بیرون رود و 
ولي این وظیفھ . او باید جفت خود را شخصا انتخاب كند، نھ والدین یا معلمش. بھ دنبال جفت مناسبي بگردد

آیا تو . اوست كھ، با در نظر گرفتن توجھ عالقمندانھ آنان از او طي سالھا، با احترام با آنان مشورت كند
; میخواھي بھ شھر بزرگ بروي و دختراني را كھ در آنجا در معرض تماشا ھستند نگاه كني بسیار خوب

بنابراین امیل . زگان ھیجانانگیز چگونھ ھستندتو خودت خواھي دید كھ این دوشی; ما بھ پاریس خواھیم رفت
ولي در آنجا دختري با مشخصاتي كھ معلم زیركش . مدتي در پاریس زندگي میكند و وارد اجتماع میشود

. پس، خداحافظ پاریس، پاریس مشھور، با ھمھ سروصدا و دود و كثافت. ((توصیف كرده است نمییابد
ما بھ دنبال عشق، خوشبختي، و . ارند و مردان بھ فضیلتجایي كھ زنھا دیگر بھ شرافت اعتقاد ند

بدین ترتیب، معلم و شاگرد بھ نقاط خارج .)) ھر چھ از پاریس دورتر شویم، بھتر است; معصومیت ھستیم
از شھر بازمیگردند و، از قضاي روزگار، در یك دھكده آرام و دور از جمعیت جنون آور، بھ سوفي 

رسالھ روسو تبدیل بھ داستاني عشقي میشود كھ بھ صورتي ایدئالي و ) پنجمكتاب (در اینجا . برمیخورند
  . تخیلي ولي دلپذیر درآمده و با مھارت یك نویسنده زبردست بیان شده است

بعد از این بحثھاي طوالني درباره آموزش و پرورش، سیاست، و مذھب، او بھ رمانس بازمیگردد و در 
ت، رویاھاي خود را درباره آن زن برازندھاي كھ وي را تنھا در حالي كھ ترز سرگرم كارھاي خانھ اس

ھایي كھ در دلش  و نامش را از آخرین شعلھ; لحظات پراكنده سرگردانیھاي خود یافتھ است از سرمیگیرد
  . انتخاب میكند شدھاندروشن 

سوفي جدید دختر مرد محترمي است كھ زماني ثروتمند بوده است و اینك با قناعت و سادگي دوران 
با زبردستي ; سوفي دختري سالم، زیبا، عفیف، ظریف، و بھدردبخور است. بازنشستگي خود را میگذراند

و نخش نتواند  كاري نیست كھ او با سوزن((; و سرعت، اما با قابلیت، در ھمھ چیز بھ مادرش كمك میكند
امیل نزد خود دلیلي براي دیدار مجدد از خانھ سوفي مییابد، و سوفي ھم نزد خود دلیلي براي .)) انجام دھد

بتدریج امیل متوجھ میشود كھ سوفي ھمھ خصایصي را كھ معلمش بھ عنوان . دیدار مجدد او پیدا میكند
ند ھفتھ، امیل بھ اوج گیج كننده بوسیدن پس از چ! چھ تطابق مطبوعي. كمال مطلوب مجسم میكرد داراست

روسو اصرار دارد عقد باید . چند ھفتھ دیگر میگذرد و آنھا بھ عقد یكدیگر درمیآیند. لبھ لباس سوفي میرسد
ھرگونھ اقدام الزم، چھ از نظر تشریفات و مراسم و چھ از ; بھ صورت رسمي و با تشریفات انجام شود

سپس . تقدس پیوند ازدواج گرامي داشتھ شود و در خاطر نقش بنددجھات دیگر، باید بھ عمل آید كھ 
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ھنگامي كھ امیل در آستانھ سعادت سخت بھ ھیجان آمده است، معلم باورنكردني، كھ آزادي و طبیعت را 
بھدست باد سپرده است، امیل را وادار میكند كھ زن عقدي خود را مدت دو سال تنھا بگذارد و بھ مسافرت 

وقتیكھ بازمیگردد . امیل میگرید و اطاعت میكند. قھ و وفاداري آنھا مورد آزمایش قرار گیردبپردازد تا عال
آنھا . و ھنوز بھ نحو معجزه آسایي پسر مانده است، سوفي را پایبند بھ وظیفھ خود و دست نخورده میبیند

ھ سوفي میگوید نسبت بھ او ب. ازدواج میكنند، و معلم وظایف آن دو را نسبت بھ یكدیگر بھ آنھا یاد میدھد
اگر تو عنایات خود را نادر و : ((شوھرش در ھمھ چیز مطیع باشد بجز در روابط زناشویي، و میافزاید

امیل باید بھ عفت ھمسر خود احترام . پرارزش نمایي، مدتھاي مدید با عشق بر او حكومت خواھي كرد
  : لگي سوفي، با پیروزي بھ پایان میرسدكتاب با حام.)) بگذارد، بدون اینكھ از سردي او شكایت كند

استاد من، بھ فرزندتان : ((یك روز صبح امیل بھ اتاق من وارد میشود، مرا در آغوش میگیرد، و میگوید
ولي ! ما تا چھ حد بھ شما احتیاج خواھیم داشت. او امیدوار ما چھ مسئولیتي خواھیم داشت; تبریك بگویید

خدا نكند كھ وظیفھاي چنین شیرین و مقدس ; تربیت كنید و ھم پدرش راخدا نكند بگذارم شما ھم بچھ را 
ما را اندرز دھید و زیر نظر . ولي شما بھ تعلیم معلمان جوان ادامھ دھید. ... توسط كسي جز من انجام گیرد

یفھ شما وظ. ... مادام كھ من زندھام، بھ شما نیاز خواھم داشت; ما بآساني رھبري خواھیم شد; داشتھ باشید
بھ من یاد دھید چگونھ، در حالي كھ خود شما از فراغتي كھ چنان استحقاقش را دارید . خود را انجام دادھاید

  .)) لذت میبرید، من از سرمشق شما پیروي كنم

پس از دو قرن تحسین، مسخره، و آزمایش، جھانیان بھ طور كلي اتفاق نظر دارند كھ امیل كتابي است 
آموزش و پرورش موضوعي بیروح است، زیرا ما آن را با . یي نو ولي غیرعمليھا زیبا، داراي اندیشھ

خاطراتي دردناك بھ یاد میآوریم و بھ شنیدن مطالبي درباره آن عالقھ نداریم، و پس از اینكھ دوران خود را 
ع، ولي از ھمین موضوع نامطبو. در مدرسھ طي كردیم، از تحمیل بیشتر آن بر خود احساس انزجار میكنیم

سبك ساده، مستقیم، و شخصي آن، با وجود عبارات تجلیآلمیز و . روسو یك رمانس جذاب بھ وجود آورد
ما بھ دنبال مطلب میرویم و تسلیم معلمي كھ عالم بر ھمھ ; پرطمطراقي كھ در آن است، ما را مسحور میكند

مي بسپاریم تامل خواھیم با وصف این، ما در اینكھ اطفال خود را بھ دست چنین معل; چیز است میشویم
روسو پس از ستایش فراوان از توجھ مادرانھ و زندگي خانوادگي، امیل را از خانواده جدا میكند و او . كرد

او، كھ ھرگز بچھ تربیت . را دور از محیط آلوده اجتماعي كھ باید بعدا در آنجا زندگي كند، بار میآورد
; طبیعتا یك دزد كوچك، حسود، تملكجو، و تسلط طلب است نكرده است، نمیداند كھ یك بچھ عادي و متوسط

اگر ما صبر كنیم كھ او بدون اطاعت از دستور انضباط فراگیرد و بدون تعلیم راه كار و كوشش را 
بیاموزد، شخصي ناشایست، تنبل، بیكاره، و بیانضباط بار خواھد آمد كھ نھ ظاھر تمیز و مرتبي دارد و نھ 

و از آن گذشتھ، كجا ما میتوانیم معلمیني پیدا كنیم كھ حاضر باشند بیست سال  .اخالقش قابل تحمل است
این نوع توجھ و آموزش ھر فرد را : ((در این مورد گفت) ١٨١٠(صرف تعلیم یك طفل كنند مادام دوستال 

ناچار خواھد كرد ھمھ عمر خود را صرف آموزش و پرورش موجودي دیگر كند، و سرانجام تنھا 
احتماال روسو این مشكالت و مشكالت دیگر .)) آزاد خواھند بود تا بھ كار و فعالیت خود برسندپدربزرگھا 

در  ١٧۶۵در سال . را پس از بھ خود آمدن از حالت بیخبري ناشي از انشاي خویش، درك كرده بود
آمد و ستراسبورگ یكي از طرفدارانش كھ قلبي مملو از احساسات تحسینآمیز نسبت بھ وي داشت، نزد او 

آقا، شما شخصي را در برابر خود میبینید كھ سعادت آن را داشتھ است كھ فرزند خود را طبق : ((گفت
آقا، ھم براي شما خیلي بد شد و ھم براي : ((روسو در پاسخ گفت.)) اصول كتاب امیل شما بارآورد

: براي حكما نوشتھ استروسو در پنجمین نامھ از را براي والدین عادي ننوشتھ، بلكھ آن را ))فرزندتان
من در مقدمھ كتاب روشن كردم كھ توجھ من بیشتر معطوف بھ ارائھ یك نظام جدید آموزشي براي مداقھ ((

روسو مانند استاد خود افالطون معتقد بود اطفال باید از .)) حكماست، نھ روشي براي پدران و مادران
راگرفتن آموزشي نجاتبخش شایستگي آن را داشتھ آلودگي والدین خود دور شوند، بھ امید اینكھ آنان با ف

و باز، مانند افالطون، او در آسمانھا نمونھاي از یك وضع یا روش . باشند كھ اطفال خود را بار آورند
ھر كس كھ مایل باشد، بتواند آن را مشاھده كند و با مشاھده آن خود را مطابق آن ((كامل وضع كرد تا 

د را اعالم كرد و اطمینان داشت این رویا در جایي، و براي مردان و زناني، او رویاي خو.)) اداره نماید
  . این رویا بھ تحقق پیوست. حامل الھام خواھد بود و باعث بھبود خواھد شد
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  فصل ھشتم 

  

  روسو مطرود 

١٧۶١٧ -  ٢۶٧  

I  - فرار  

این نكتھ بسیار جالب توجھ است كھ كتابي مانند امیل، كھ حاوي حملھ بھ ھمھ عناصر مسیحیت جز اصول 
ولي مامور . گذشت و در فرانسھ بھ چاپ رسید) سانسور(كلي آن بود، از زیر دست مامور نظارت 

روسو اصرار  او قبل از اینكھ اجازه انتشار آن را بدھد، بھ. نظارت، مالزرب، با گذشت و پرعطوفت بود
. كرد بعضي از قسمتھایي را كھ تقریبا بھ طور مسلم كلیسا را بھ خصومت فعاالنھ وا میداشتند حذف كند

بدعتگذاران دیگر، با استفاده از اسامي مستعار، از تعقیب قانوني گریختھ بودند، ولي . روسو امتناع كرد
  . كردروسو با شھامت نام خود را در صفحات عنوان كتابھایش ذكر می

كتاب امیل را بھ عنوان دلیل دیگري بر خیانت روسو بھ فلسفھ مورد حملھ قرار )) فیلسوفان((در حالي كھ 
دادند، روحانیان طراز اول فرانسھ و قضات پاریس و ژنو آن را بھ عنوان پشت كردن بھ مسیحیت محكوم 

فرمان موكدي  ١٧۶٢براي ماه اوت اسقف اعظم پاریس، كھ با پیروان آیین یانسن مخالف بود، . میكردند
پارلمان پاریس، كھ از پیروان آیین یانسن طرفداري میكرد، سرگرم اخراج . علیھ این كتاب تدارك دید

ظاھر امیل ; با این وصف، مایل بود كھ طرفداري خود را از مذھب كاتولیك نشان دھد; یسوعیان بود
شوراي دولتي، كھ با . كلیسا بھ دست میدادطوري بود كھ فرصتي براي وارد كردن ضربھاي بھ سود 

پارلمان در جنگ بود و نمیخواست در ھواداري از مذھب رسمي از دیگران عقب بماند، پیشنھاد كرد 
دوستان اشراف روسو كھ بھ این مطلب پیبرده بودند، بھ او اندرز دادند بالفاصلھ از . روسو دستگیر شود
كامال حقیقت دارد : ((كركي پیام پرھیجاني براي او فرستاد و گفتژوئن مادام دو  ٨در . فرانسھ خارج شود

سوزاندن كتاب شما لطمھاي وارد ! شما را بھ خدا بروید. كھ دستوري براي دستگیري شما صادر شده است
ھمسایگان او .)) با ھمسایگان خود مشورت كنید. نمیكند، ولي خود شما نمیتوانید تاب زندان را بیاورید

آنھا میترسیدند اگر روسو دستگیر شود، پاي آنھا ھم بھ میان . وكزامبورگ و ھمسرش بودندمارشال دو ل
ھم آنھا و ھم پرنس دو كونتي بھ او اصرار كردند فرار كند، و بھ او پول و یك كالسكھ دادند تا ; كشیده شود

ھمسر مارشال سپرد و  ترز را بھ. او با بیمیلي تسلیم شد. مسافت طوالني از فرانسھ بھ سویس را طي نماید
در آن روز فرماني براي دستگیري روسو صادر شد، ولي اجراي . ژوئن از مونمورانسي خارج شد ٩در 

آن با تاخیري شفقتآمیز صورت گرفت، زیرا بسیاري از افراد در دستگاه دولتي با كمال رغبت حاضر 
، در حالي كھ یك نسخھ از امیل را در در ھمان روز، متر اومھ ژولي دوفلوري. بودند بگذارند او فرار كند

  :دست داشت و آن را در پارلمان پاریس تكان میداد، گفت

با توجھ بھ اینكھ این اثر ظاھرا فقط بھ منظور تبدیل ھمھ چیز بھ مذھب طبیعي، و تكوین آن نظام 
   ...; جنایتكارانھاي كھ در شرح نویسنده براي آموزش و پرورش شاگردش آمده نوشتھ شده است

با توجھ بھ اینكھ نویسنده ھمھ مذاھب را بھ طور یكسان خوب میداند و معتقد است كھ ھمھ آنھا از خود 
  . دالیلي با توجھ بھ آب و ھوا، نوع حكومت، و خصوصیات اخالقي مردم خود دارند
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و )) كتاب مقدس((با توجھ بھ اینكھ نتیجتا او بھ خود جرئت میدھد كھ درصدد از میان بردن واقعیت 
آمده است، و خطاناپذیري الھام و اقتدار )) كتاب مقدس((پیشگوییھا، مسلم بودن معجزات بھ طوري كھ در 

كلیسا برآید و مذھب مسیحیت را، كھ تنھا مذھب منبعث از خداوند است، مورد استھزا و كفرگویي قرار 
  ... میدھد 

ن را امضا كند، باید ھر چھ زودتر دستگیر نویسنده این كتاب، كھ جسارت آن را داشتھ است كھ با نام خود آ
  . شود

این موضوع حائز اھمیت است كھ عدالت باید با شدت تمام، ھم در مورد نویسنده و ھم در مورد كساني كھ 
  . در چاپ و توزیع چنین كتابي سھیم بودھاند، سرمشقي بھ وجود آورد

  : بالفاصلھ پارلمان دستور داد كھ

در پاي پلكان بھ وسیلھ دژخیم اعظم سوزانده [ دادگستري]و در محوطھ كاخ  كتاب مذكور باید پارھپاره
  . شود

ھیچ ناشري . تسلیم دارند تا نابود شوند)) دفتر((ھمھ كساني كھ نسخي از این كتاب دارند باید آنھا را بھ 
ندگان این كتاب ھمھ فروشندگان یا توزیع كن. نباید این كتاب را چاپ كند، یا بھ فروش رساند، یا توزیع كند

روسو باید . جي. و جي... ; دستگیر خواھند شد و طبق نص صریح قانون بھ مجازات خواھند رسید
  . دستگیر، و بھ زندان كنسیرژري در كاخ آورده شود

ولي در این تاریخ ; ، ھمان طور كھ دستور داده شده بود، پارھپاره و سوزانده شد))امیل((ژوئن  ١١در 
بھ محض اینكھ بھ منطقھ برن رسیدم، از كالسكھچي : ((او در این باره میگوید. ه بودروسو بھ سویس رسید

از كالسكھام پیاده شدم، خود را بھ زمین افكندم، بر زمین بوسھ زدم، و در خوشي بیخود . خواستم توقف كند
لمس من سرزمین آزادي را ; پروردگارا، حافظ فضیلت، ستایش بر تو باد: ((از خود بانگ برآوردم

چون او كامال مطمئن نبود، بھ ایوردون، نزدیك انتھاي جنوبي دریاچھ نوشاتل در استان برن رفت .)) میكنم
سوالي كھ برایش پیش آمد این بود كھ آیا درصدد . و مدت یك ماه در آنجا نزد دوست قدیمي خود روگن ماند

كھ بر ژنو حكومت میكرد ھم امیل و  نفري ٢۵ژوئن، شوراي  ١٩یافتن خانھاي در ژنو برآید یا نھ ولي در 
حاكي از بیدیني، افتضاحآمیز، جسورانھ، و پر از : ھم قرارداد اجتماعي را با این عبارات محكوم كرد

ھاي اصلي  نویسنده، زیر عنوان شك و تردید، آنچھ را كھ میتواند شالوده. كفرگویي و ھتاكي علیھ مذھبند
این . كند، متزلزل نماید، و از میان بردارد جمع كرده است مذھب الھام شده مسیحیت را از ریشھ خشك

و با اغواكنندھترین سبك [ نھ بھ التیني كھ خاص گزیدگان بود]كتابھا، از این نظر كھ بھ زبان فرانسھ 
  . روي آنھاست، خطرناكتر و نكوھیدھترند)) شارمند ژنو((نوشتھ شدھاند و عنوان 

فروش آنھا را منع كرد، و فرمان داد تا ھر وقت . ب سوزانده شوندبدین نحو، شورا دستور داد ھر دو كتا
روحانیان علیھ این عمل، یعني طرد مشھورترین فرزند . روسو وارد قلمرو این جمھوري شد، دستگیر شود

بدون شك از آن بیم داشتند كھ ھرگونھ ابراز ھمدردي كھ توسط آنھا نسبت بھ ; زنده ژنو، اعتراضي نكردند
آالمبر را، كھ افشا كننده اونیتاریانیسم /بھ عمل آید اظھارات د)) اعالم ایمان كشیش ساووایي((نویسنده 

  . پنھاني آنھا بود، تایید كند

ژاكوب ورن، دوست چند سالھ روسو، علیھ او برخاست و خواستار آن شد كھ روسو حرفھاي خود را پس 
  . بگیرد

مردم شایعاتي جریان داشتند، این شایعات نسبت بھ اگر در میان : ((روسو بعدھا ضمن خاطرات خود گفت
من نامساعد بودند، و علنا رفتار ھمھ شایعھپردازان و عالمنماھا با من شبیھ بھ رفتار با شاگردي بود كھ بھ 

pymansetareh@yahoo.com



. ولتر از وضع رقیب خود متاثر شد.)) علت درست حفظ نكردن اصول دین بھ ضربات شالق تھدید میشد
نظر او را در این باره ھنوز میتوان در روي نسخھاي كھ از این كتاب داشت در ; او امیل را خوانده بود

این كتاب آش : ((ژوئن درباره این كتاب نوشتھ بود ١۵او در نامھاي بھ تاریخ . كتابخانھ ژنو مشاھده كرد
شل قلمكاري در چھار جلد از یك دایھ احمق است كھ چھل صفحھ آن علیھ مسیحیت و از جملھ 

او درباره فالسفھ ھمان قدر مطالب . ... ین اظھارات ضد مسیحیتي است كھ من تاكنون دیدھامجسورانھتر
بھ ھر حال، ولتر .))زیانبار میگوید كھ علیھ عیسي مسیح، ولي فالسفھ بیش از كشیشھا گذشت خواھند داشت

جاي تاسف است (: (میخواند، ولي افزود)) پنجاه صفحھ خوب((تحسین میكرد و آن را )) اظھار ایمان((از 
كشیش (من ھمیشھ نویسنده : ((او بھ مادام دو دفان نوشت.)) كھ آدمي چنین حقھ باز آنھا را نوشتھ است

وقتي كھ .)) را دوست خواھم داشت، بدون توجھ بھ اینكھ او چھ كرده است و چھ ممكن است بكند) ساووایي
من با آغوش ! باید بیاید! بیاید[ بھ فرنھ]اینجا  بگذارید بھ: ((او شنید ژان ژاك بیخانمان است، فریاد برآورد

من با او چون فرزندم رفتار . او بیش از من در اینجا ارباب خواھد بود. باز از او استقبال خواھم كرد
و این دعوت را بھ ھفت نشاني مختلف فرستاد، و باید حتما بھ یكي از این نشانیھا بھ دست .)) خواھم كرد

ولتر این  ١٧۶٣در . روسو بعدا اظھار تاسف كرد كھ بھ آن جواب نداده است روسو رسیده باشد، چون
نفري را تحریك كرده است  ٢۵روسو آن را نپذیرفت و ولتر را متھم كرد كھ شوراي . دعوت را تجدید كرد

  . قرارداد اجتماعي و امیل را محكوم كند

  . ولتر این اتھام را، ظاھرا از روي حقیقت، انكار كرد

سناي برن بھ روسو اطالع داد كھ نمیتواند حضور او را در خاك برن تحمل كند، و  ١٧۶٢ل ژوئیھ در اوای
در خالل این احوال، وي یادداشت . وي باید یا ظرف پانزده روز از آنجا خارج شود، یا بھ زندان رود

تحت سلطھ فردریك  آالمبر دریافت داشت كھ بھ او اندرز میداد در امیرنشین نوشاتل، كھ/مالطفتآمیزي از د
ھمان ((آالمبر بھ روسو گفت كیث از شما /د. كبیر و فرماندار آن ارل مارشال جورج كیث بود، سكنا گزیند

ھاي عھد قدیم با پرھیزگاراني كھ تحت  طور استقبال، و با شما ھمان طور رفتار خواھد كرد كھ بھ شیوه
یرا درباره فردریك با لحني انتقادآمیز سخن گفتھ و روسو مردد بود، ز.)) آزار و اذیت بودند رفتار میكردند

دعوت دختر  ١٧۶٢ژوئیھ  ١٠با وصف این، در . از وي بھ عنوان ستمكاري در لباس فالسفھ یاد كرده بود
كیلومتري  ٢۴تراور در  -برادر روگن بھ نام مادام دوالتور را، دایر بر اینكھ در خانھاي واقع در موتیھ 

این محل، بھ طوري كھ بازول بعدا توصیف كرد، . تل اقامت گزیند، پذیرفتجنوب باختري شھر نوشا
حدود یازدھم ژوئیھ، ژان ژاك بھ فرماندار محل .)) ھایي عظیم درھاي زیبا و وحشي بود در میان كوه((

  :متوسل شد و، با فروتني و غروري كھ از خصوصیات وي بود، نامھاي بھ این شرح بھ فردریك نوشت

  :پادشاه پروس

ولي اینك كھ از ; من درباره شما بدگویي زیادي كردھام، حتما از این نوع مطالب بازھم خواھم گفت
آقا، من استحقاق لطف از . آمدھام در قلمرو شما پناھي بیایم. فرانسھ، از ژنو، و از استان برن رانده شدھام

د بھ آن اعلیحضرت اعالم دارم كھ ولي احساس كردھام كھ بای; ناحیھ شما را ندارم، و خواستار آن ھم نیستم
آن اعلیحضرت ھر طور كھ میخواھد، میتواند با من رفتار . در ید قدرت شما ھستم و خود چنین خواستھام

  . كند

  : بود، بھ كیث نوشت)) جنگ ھفتسالھ((در تاریخي كھ اینك مشخص نیست، فردریك، كھ ھنوز درگیر 

تنھا گناه او آن است كھ عقاید عجیبي دارد كھ بھ نظر خودش . ما باید این بیچاره بدبخت را نجات دھیم
. من یكصد كرون خواھم فرستاد و شما لطفا ھر قدر كھ او الزم داشتھ باشد از آن بھ او بدھید. خوب میآیند

اگر ما در حال جنگ . د كردگمان میكنم او این كمك را بھ صورت جنسي آسانتر از پول نقد قبول خواھ
من براي او یك صومعھ یا یك باغ میساختم كھ در آنجا بتواند ھمان طور . نبودیم و خانھ خراب نشده بودیم

فكر میكنم روسو بیچاره از حرفھ اصلي . ... زندگي كند كھ من فكر میكنم اجداد اولیھمان زندگي میكردند
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دیھ نشیني باشد كھ بھ خاطر ریاضت كشي و تحمل مصایب واضح است كھ او براي با; خود بازمانده است
من بھ این نتیجھ رسیدھام كھ اخالقیات این وحشي ھمان اندازه منزه است كھ نحوه . ... شھرت یافتھ است

  . تفكرش غیرمنطقي است

مارشال، كھ روسو وي را مردي مقدس، الغراندام، مسن، و فراموشكار توصیف میكند، براي او خواربار، 
روسو، كھ استنباط میكرد . غال سنگ، و چوب میفرستاد و در نظر داشت خانھاي براي ژان ژاك بسازدز

ولي بھ قول خودش از آن لحظھ بھ بعد ; این پیشنھاد از ناحیھ فردریك سرچشمھ گرفتھ است، آن را رد كرد
را غیر عادالنھ میدانست،  چنان بھ فردریك دلبستگي پیدا كرد كھ بھ ھمان اندازه كھ در گذشتھ موفقیتھاي او

در اول نوامبر، بتدریج كھ جنگ بھ پایان خود نزدیك میشد، او . اینك بھ افتخارات او عالقھمند شده بود
  : نامھاي بھ فردریك نوشت و وظایف زمان صلح را بھ وي متذكر شد

  . اعلیحضرتا

میخواھم چنانچھ بتوانم، من . شما حافظ و ولینعمت من ھستید و قلب من مستعد احساس حقشناسي است
  . محبتھاي شما را جبران كنم

آیا ھیچ یك از اتباع شما وجود ندارد كھ بدون نان باشد آن شمشیري را كھ ; شما میخواھید بھ من نان بدھید
دوران فعالیت پادشاھي چون شما پر عظمت است . برق میزند و مرا مجروح میكند از جلو چشمم دور كنید

یك لحظھ را ھم نباید از دست داده آیا ; ولي وقت كم است. ان كار خود فاصلھ زیادي داریدو شما ھنوز با پای
شما میتوانید عزم كنید تا چشم از جھان ببندید بدون اینكھ در سلك بزرگترین مردان درآمده باشید اگر من 

ود را از مردمي روزي اجازه آن را داشتھ باشم فردریك عادل و خوف آور را ببینم كھ سرانجام اراضي خ
خوشبخت پر كرده و خودش پدر آنھا شده است، در آن صورت ژان ژاك، دشمن پادشاھان، خواھد رفت كھ 

  . در پایتخت او جان بسپارد

تا آنجا كھ اطالعي در دست است، فردریك بھ این نامھ پاسخي نداد، ولي وقتي كیث بھ برلین رفت، بھ او 
  . داشتھ استاز روسو دریافت )) توبیخي((گفت كھ 

او مطمئن . ظاھرا روسو كھ بھ داشتن خانھاي اطمینان یافتھ بود، بھ دنبال ترز فرستاد كھ بھ او ملحق شود
و این امر .)) از مدتھا پیش متوجھ شده بود عالقھ ترز رو بھ سردي گذارده است((نبود كھ ترز بیاید، زیرا 

را، بنا بھ گفتھ خودش، رابطھ با زنان براي را با نداشتن روابط جنسي فیمابین مربوط میدانست، زی
  . سالمتش مضر بود

آنھا تجدید دیدار گریھ آلودي داشتند، . شاید در این وقت ترز پاریس را بھ سویس ترجیح میداد، ولي او آمد
  . و امیدوار بودند دست كم چند سال زندگي آرامي داشتھ باشند

II - روسو و اسقف اعظم  

روحانیان كالوني نوشاتل علنا روسو را بھ . زمره ناخوشترین سالھاي آنھا بود چھار سال بعدي آنھا در
روسو، شاید براي تحبیب این . بدعتگذاري متھم میكردند، و قضات فروش امیل را ممنوع اعالم داشتند

خود، از كشیش موتیھ سوال )) كشیش((روحانیان، و شاید ھم از روي میل صادقانھاي بھ پیروي از تعالیم 
او پذیرفتھ شد، در .) ترز كاتولیك باقي ماند. (رد كھ آیا میتواند بھ جماعت نمازگزاران ملحق شود یا نھك

مراسم عبادت و تناول عشاي رباني شركت كرد، و، بھ قول خودش، با احساسات قلبي و چشماني پر از 
نھ، یعني كاله پوستي، روسو با اختیار كردن لباس ارام. اشك حاكي از رقت قلب، در سلك پیروان درآمد

رداي بلندش بھ او امكان میداد كھ . سرداري، و كمربند، مستمسكي براي مضحكھ شدن خود بھ دست داد
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او با این لباس بھ كلیسا میرفت، و بھ ھنگام دیدار از لرد . اثرات تنگي مجراي ادرار خود را مخفي دارد
  . كیث نیز آن را بھ تن داشت

)). سالم علیكم((كیث درباره این لباس ھیچ گونھ اظھار نظري نمیكرد و فقط ھر وقت او را میدید، میگفت 
در این ھنگام سوزنكاري را نیز ; او بھ افزایش درآمد خود از راه نسخھ برداري از نتھاي موسیقي ادامھ داد

ھ براي دید و بازدید میرفتم، یا من مانند زنان ھر جا ك: ((میگوید. بھ آن افزود، و توري درست میكرد
ھنگامي كھ دم در خانھام مینشستم، بالشتك توربافي خود را ھمراه داشتم، و این كار بھ من امكان میداد، 

بود ) ١٧۶٢اواخر (شاید در ھمین اوقات .)) بدون احساس خستگي، وقت خود را با زنان ھمسایھ بگذرانم
او سوگند یاد كرده . د كھ اعترافات خود را بھ رشتھ تحریر درآوردكھ ناشران او توانستند او را بر آن دارن

بود كھ از نویسندگي دست بكشد، ولي این كار بیشتر جنبھ دفاع از خصوصیات اخالقي و نحوه رفتارش در 
و شایعھ پردازان سالونھا، را داشت و بھ )) فیلسوفان((برابر یك دنیا دشمن، و مخصوصا در برابر اتھامات 

زنان باالخص . عالوه بر آن، او ناچار بود بھ مكاتبات زیادي پاسخ دھد. یسندگي ربط پیدا نمیكردخود نو
این عشق و عالقھ تنھا بھ خاطر احساس . رایحھ عطرآگین عشق و عبودیت خود را بھ وي عرضھ میداشتند

ر آن بود كھ آنان ھمدردي آنھا نسبت بھ نویسنده تحت تعقیب یك رمانس مشھور نبود، بلكھ ھمچنین بھ خاط
و خالق آن نھ دشمن واقعي ایمان، بلكھ )) كشیش ساووایي((آرزو داشتند بھ سوي مذھب باز گردند، و در 

براي این گونھ زنان و پارھاي مردان، او بھ . قھرمان شجاع ایمان را بر ضد الحادي مالل آور میدیدند
او بھ . روح و وجدان آنان را راھنمایي میكردصورت یك شافي درآمد كھ اعترافات گناھكاران را میشنود و 

آنھا اندرز میداد كھ در مذھب جواني خود باقي بمانند، یا بھ آن باز گردند و بھ ھمھ اشكاالتي كھ علم و 
آن موارد باور نكردني كھ مطرح میشوند، در اصل موضوع تاثیري . فلسفھ مطرح میكرد بیاعتنا باشند

با ; آنچھ مھم است اعتماد بھ خداوند و فناناپذیري روح است; ا را كنار گذاشتندارند و میتوان با آرامي آنھ
ھاي  این ایمان و امید، انسان میتواند بر فراز ھمھ مصایب غیرقابل درك طبیعت و ھمھ دردھا و اندوه

; یك كاتولیك جوان كھ علیھ مذھب خود شوریده بود، از روسو طلب ھمدردي كرد. زندگي صعود كند
: شورش خود را فراموش كرده بود، بھ او گفت كھ این ھمھ ھیاھو براي متفرعات بھ راه نیندازد، روسو كھ

اگر من كاتولیك بھ دنیا آمده بودم، كاتولیك میماندم، زیرا بھ خوبي میدانم كھ كلیساي شما لگام بسیار ((
امور میزند نھ بھ تھ عقلي كھ وقتي دست بھ كاوش اعماق . سالمتبخشي بر سرگشتگي عقل انسان میگذارد

او بھ ھمھ طالبان خود اندرز میداد از شھرھا بگریزند و بھ خارج .)) آنھا میرسد نھ لبھ آنھا را لمس میكند
شھر بروند، از تصنعات و پیچیدگیھا دست بكشند، و بھ سادگي طبیعي زندگي، بھ قناعت بیتكلف، و بھ 

  . ازدواج و بچھدار شدن روي آورند

كشیشان دنیا دوست و روحانیان الادري سخت یكھ خورده بودند بھ این بدعتگذار فارغ  زناني كھ از دست
مادام . از دنیا كھ ھمھ كلیساھا محكومش میكردند دل باختند، ولو كھ این دلباختگي تنھا از راه مكاتبھ بود

تنھا : ((شكارا گفتدوبلو، كھ زني اسم و رسمدار و مورد احترام بود، در برابر گروھي از اعیان و بانوان آ
عالیترین تقوا میتواند یك زن واقعا حساس را، در صورتي كھ این زن اطمینان داشتھ باشد كھ روسو شدیدا 

مادام دوالتور مقداري تحسین .)) بھ او عالقھمند خواھد بود، از فدا كردن زندگي خود براي روسو بازدارد
ھ منزلھ اظھار عشق پنداشت و با مالطفت و گرمي و و تمجید را، كھ روسو در نامھاي از او كرده بود، ب

او تصویري از خود را براي روسو فرستاد و مدعي بود كھ این تصویر حق . بیپردگي بھ آن پاسخ داد
و وقتي كھ روسو با آرامي و خونسردي مردي كھ ھرگز او را ندیده است بھ ; مطلب را بھ خوبي ادا نمیكند

  . افسرده شدوي پاسخ داد، این زن مغموم و 

بعضیھا براي او ; ستایشگران دیگري بودند كھ میخواستند زمیني را كھ وي بر آن قدم نھاده است ببوسند
گاھي او این . جمعي او را مسیحي میخواندند كھ دوباره بھدنیا آمده است; محرابھایي در قلب خود ساختند

  . اني تازه میپنداشتگونھ مطالب را جدي میگرفت و خویشتن را بنیانگذار مطلوب ایم

در میان این ھمھ تجلیل، و مثل اینكھ این تشبیھ باید مورد تایید قرار گیرد، یكي از كشیشان عالیرتبھ 
 ١٧۶٢اوت  ٢٠در . مردم را تحریك كرد كھ او را بھ عنوان یك انقالبي خطرناك محكوم كنند)) معبد((

pymansetareh@yahoo.com



شان قلمرو خود صادر كرد كھ اتھامنامھاي كریستوف دوبومون، اسقف اعظم پاریس، دستوري بھ ھمھ كشی
صفحھ علیھ امیل تنظیم كرده بود براي مریدان خود بخوانند و آن را براي اطالع ھمھ  ٢٩را كھ وي در 

او علیھ پیروان ; او شخصي مقید و بسیار پایبند اصول بود و بھ تقدس شھرت داشت. جھانیان انتشار دھند
اینك چنین بھنظر میرسد كھ روسو پس از ; مبارزه كرده بود)) لسوفانفی((آیین یانسن، دایرھالمعارف، و 

كنارھگیري ظاھري از گروه كفار، با آنھا ھمدست شده است تا بھ معتقداتي كھ بھ نظر اسقف اعظم نظام 
  . اجتماعي و حیات اخالقي فرانسھ بر آنھا استوار بود حملھور شود

اما این را بدان كھ در ایام آخر، : ((آغاز كرد تیموتاوسبھ او كار خود را با نقل قطعھاي از رسالھ دوم 
زیرا كھ مردمان خودپرست خواھند بود و طماع و الفزن و متكبر و بدگو و . زمانھاي سخت پدید خواھد

و . و بیالفت و كینھدل و غیبتگو و ناپرھیز و بیمروت و متنفر از نیكویي. نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاك
كھ صورت دینداري دارند، لیكن . خیانتكار و تندمزاج و مغرور كھ عشرت را بیشتر از خدادوست میدارند

  : او سپس میگفت! مطمئنا آن زمانھا فرارسیده بود)) قوت آن را انكار میكنند

باعث تقویت آن گردیدھاند، خود را بھ كلیھ صور متجلي میكند تا خود را بھ بیاعتقادي، كھ ھمھ شھوات 
بیاعتقادي گاھي سبكي سرگرم كننده، . طریقي با ھمھ سنین، خصایص اخالقي، و درجات منطبق سازد

و بدین ترتیب است كھ داستانھاي بسیاري نوشتھ میشوند كھ بھ ھمان . مطبوع، و سرسري بھ خود میگیرد
نیروي تخیل را بھ عنوان وسیلھاي ; [درمانھاي ولتر]وقاحتآمیزند دور از خداشناسي نیز میباشند اندازه كھ 

بیاعتقادي گاھي نیز با تظاھر بھ داشتن عمق و ; براي گمراه كردن افكار و فاسد كردن قلب مشغول میكنند
د و مرجعیت االھي بھ علودید در چشم اندازھاي خود، مدعي آن میشود كھ بھ اصول اولیھ دانش باز میگرد

گاھي ھم مانند زنان ; خود میگیرد تا یوغي را كھ میگویند مایھ سرشكستگي بشریت است بھ دور افكند
خشمگین علیھ تعصب مذھبي خطابھ خواني میكند، و با وصف این، باشور و شعف، گذشت و رواداري 

م میآمیزد، موضوعھاي جدي را با ھاي بیان را درھ و گاھي ھمھ این شیوه; دیني ھمگان را موعظھ میكند
شوخي، حقایق صرف را با مطالب قبیح، واقعیات بزرگ را با اشتباھات بزرگ، و ایمان را با كفر مخلوط 

  . خالصھ بر آن میشود كھ روشنایي را با تاریكي، و عیسي را با شیطان سازگار كند; میكند

بي سرشار از زبان فلسفھ، بدون اینكھ واقعا كتا; اسقف اعظم میگفت اینھا خصوصا در مورد امیل صادقند
ھایي از دانش كھ حتي نویسنده را روشن نكرده و ناچار تنھا خواننده را  مملو از تكھ; جنبھ فلسفي داشتھ باشد

سادگي رفتار را با طمطراق فكري، امثال ; نویسندھاش مردي است با عقاید و رفتار متضاد; گیج میكند
ي، و گمنامي انزواي خود را با عالقھ بھ شھرت نزد ھمھ جھانیان در یك جا جمع دیرینھ را با جنون نوآور

كیفیت عالي انجیل را میستاید، ولي تعالیم ; او علوم را محكوم میكند، ولي خود مشوق آن است. كرده است
داده و مرشد عامھ جلوه ; او خود را مربي نژاد بشر كرده است تا آن را فریب دھد. آن را از بین میبرد

اسقف اعظم از ! چھ بساطي. و داناي قرن قلمداد نموده است تا آن را نابود كند; است تا آنھا را گمراه سازد
پیشنھاد روسو دایر بر اینكھ تا ھنگامي كھ امیل بھ سن دوازده یا حتي ھجده سالگي نرسیده است از خدا و 

پس، بھ این ترتیب ھمھ : ((میگفت مذھب در نزد او نامي برده نشود، دچار بھت و وحشت شده بود و
و دیگر در تعلیمات اخالقي از پشتیباني از ایمان .)) طبیعت بیھوده شكوه خالق خود را اعالم داشتھ است

او با ; ولي بشر، آن طور كھ نویسنده تصور میكرد، طبیعتا خوب نیست. مذھبي خبري نخواھد بود
از ھمھ بھتر،  -مربي عاقل . فساد عمومي بشر سھیم است ھایي از گناھكاري ذاتي بھ دنیا آمده و در نشانھ

ھاي خوب در  از ھمھ وسایل عادالنھ بھ منظور تقویت انگیزه -كشیشي كھ لطف خداوندي رھنمونش باشد 
شیر روحاني مذھب تغذیھ خواھد ((بنابراین، طفل را با ; افراد انساني و دور كردن بدیھا استفاده خواھد كرد

پرستش كننده ((تنھا با چنین آموزشي طفل میتواند بھ صورت ; ))تگاري رشد و نمو كندكرد تا در جھت رس
حتي با وجود این آموزش مجدانھ، این ھمھ گناه و .))صمیمي خداوند واقعي و رعیت باوفاي پادشاه درآید

رت پس فكر كنید اگر چنین آموزشي نبود، آن وقت این گناھان و جنایات بھ چھ صو; جنایت وجود دارد
  . درمیآمدند

  . سیالب زشتیھا ما را در خود غرق میكرد
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اسقف اعظم چنین نتیجھگیري كرد كھ، بھ این دالیل، پس از مشاوره با چند نفر كھ بھ علت دینداري و 
خردشان از دیگران متمایزند، و پس از استمداد از نام مقدس خداوند، كتاب مذكور را محكوم میكنیم، زیرا 

ھاي مذھب مسیحیت است، اصولي برخالف  نفرتانگیز و مخالف قانون طبیعي و شالوده ھاي داراي اندیشھ
تعالیم اخالقي انجیلھا میآموزد، ممكن است مایھ اختالل صلح كشورھا و شورش علیھ قدرت پادشاه شود، و 

لیسا و محتوي تعداد بسیار زیادي پیشنھادھاي بیھوده و عاطل و باطل و ننگ آور و پر از نفرت نسبت بھ ك
بنابراین، ما صریحا ھمھ افراد قلمرو خود را قدغن میكنیم كھ كتاب مذكور را . ... كارگزاران آن میباشد

  . نخوانند یا نزد خود نگاه ندارند، و موارد تخلف طبق قانون مجازات خواھند شد

سو، كھ پیوستھ عزم رو. تراور رسید -این فرمان با اجازه پادشاه بھ چاپ رسید و طولي نكشید كھ بھ موتیھ 
او پیش از اینكھ قلم خود را بر . آن داشت تا دیگر چیزي ننویسد، تصمیم گرفت بھ این مطالب جواب بگوید

در  ١٧۶٣این مطلب در مارس . صفحھ بالغ شده بود ١٢٨، پاسخش بھ )١٧۶٢نوامبر  ١٨(زمین گذارد 
ف دوبومون، اسقف اعظم پاریس بھ آمستردام تحت عنوان از ژان ژاك روسو، شارمند ژنو، بھ كریستو

روسو كھ مورد حملھ ھر دو . چاپ رسید و بالفاصلھ از طرف پارلمان پاریس و شوراي ژنو محكوم شد
در این ھنگام، رمانتیك ; مذھب عمده اروپا قرار گرفتھ بود، با حملھ بھ ھر دو آنان معاملھ بھ مثل كرد

  . اي آنان را با جسارت تكرار میكردخجولي كھ فالسفھ را از خود رانده بود استداللھ

آقا، : ((او بحث خود را با سوالي آغاز كرد كھ ھنوز ھمھ حریفان در بحث پایانناپذیر از یكدیگر میپرسند
چرا من باید چیزي بھ شما بگویم ما بھ كدام زبان مشترك میتوانیم با یكدیگر صحبت كنیم، ما چطور 

او تا سن ; كھ اصوال بھ نگارش كتاب پرداختھ است اظھار تاسف كرداز این)) میتوانیم یكدیگر را درك كنیم
فرھنگستان )) سوال نكبتبار((سي و ھشت سالگي چنین كاري نكرده بود، و بھ طوري تصادفي با دیدن آن 

; منقدین گفتار او باعث آن شده بودند كھ وي در مقام پاسخگویي برآید. دیژون، دچار این اشتباه شده بود
و من خود را در سني كھ انسان معموال از نویسندگي دست میكشد، درگیر ... ث را پیش آورد، بحث، بح((

، روسو ادعا میكرد ))آرامش فكري و دوستان من ناپدید شدھاند((از آن ھنگام بھ بعد، )) ;نویسندگي یافتم
  كھ در سراسر زندگي خود،

ساده و . ھمھ چیز با خلوص نیت بودھام بیش از آنكھ روشنفكري یافتھ باشم، حرارت داشتھام، ولي در
بیشتر پایبند ; خوب، ولي حساس و ضعیف، غالبا مرتكب بدي شده و ھمیشھ نیكي را دوست داشتھام

نھ از الحاد خوشم میآمد و ; از خداوند میترسیدم، بدون اینكھ از جھنم بترسم; عواطف خود بودھام تا منافعم
نزد دوستانم بھ ; ري مذھبي بیش از آزاد فكران نفرت داشتمنھ از تعصب، ولي از اشخاص مخالف روادا

  . عیوب خود اعتراف میكردم، و عقاید خود را نزد ھمھ جھانیان ابراز میداشتم

او كھ با غرور . او از عمل پیروان آیین كالون در محكوم كردن امیل بیش از اقدام مشابھ كاتولیكھا متالم بود
از فرانسھ گریختھ بود تا ھواي آزادي را در موطن خود استنشاق كند و  میخواند،)) شارمند ژنو((خود را 

ولي . در آنجا با استقبالي روبھرو شود كھ در برابر تحقیرھایي كھ نسبت بھ او شده بودند تسالي خاطر بیابد
باید در .. .; من باید ساكت باشم. چھ بگویم قلبم میگیرد، دستم میلرزد، و قلم از دستم بھ زمین میافتد((اینك 

در قرني كھ چنین بھ خاطر فلسفھ، ((بھ مردي نگاه كنید كھ .)) ھاي خویش را فروبرم نھان تلخترین اندوه
كھ ((نگاه كنید )). ھدف و مرام خداوند دفاع كند((، بھ خود جرئت داد از ))عقل، و انسانگرایي شھرت دارد

ور دیگر و از پناھگاھي بھ پناھگاه دیگر چگونھ بھ او وصلھ چسبانده شده، طرد شده، از كشوري بھ كش
.)) تحت تعقیب است، بدون اینكھ بھ فقر او توجھ شود، بدون اینكھ خوشیھاي او مورد توجھ قرار گیرند

پناھي یافتھ، خود را در دھكده )) شھریار عالیقدر و روشنفكر((مردي كھ سرانجام تحت توجھات یك 
است و تصور میكند باالخره بھ گمنامي و آرامش برسد، ولي  ھاي سویس پنھان داشتھ كوچكي در میان كوه

كھ مردي با فضیلت است و بھ ((اسقف اعظم، . حتي در آنجا نیز انتقامجویي كشیشان در دنبال وي است
، باید آزار ))ھمان اندازه كھ از نظر خانوادگي شخصي شریف است، از نظر روحي نیز چنین میباشد

بلي او كھ باید ((لي در عوض بھ نحوي بیشرمانھ اجازه چنین كاري را داد، و; دھندگان را توبیخ میكرد
روسو متوجھ شد كھ اسقف اعظم خصوصا از این نظریھ كھ .)) جانب مظلومین را میگرفت، چنین كرد
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بومون توجھ داشت كھ اگر این ; افراد بشر خوب بھدنیا میآیند یا دست كم بد بھدنیا نمیآیند آزرده خاطر بود
صحیح باشد، و اگر بشر بھ ھنگام والدت بر اثر بھ ارث بردن گناه آدم و حوا آلوده نباشد، در آن امر 

. صورت عقیده شفاعت مسیح بیاعتبار خواھد شد، و حال آنكھ این عقیده روح و قلب معتقدات مسیحیان بود
او متوجھ بود . است روسو پاسخ میداد كھ عقیده گناھكاري ذاتي ھیچ جا بوضوح در كتاب مقدس بیان نشده

كھ اسقف اعظم از این پیشنھاد كھ تعلیمات دیني بھ تعویق انداختھ شود سخت ناراحت شده بود، و متقابال 
این شاگردان ; ھا و كشیشان از میزان گناه و جنایات نكاستھ است میگفت كھ آموزش اطفال بھ وسیلھ راھبھ

وچك موجود را بھ ھمھ بھشت موعود ترجیح پس از بزرگ شدن ترسشان از جھنم میریزد و یك لذت ك
ھاي فضیلت در فرانسھ عصر حاضر میباشند او، با این  وانگھي آیا آن كشیشان ھمگي نمونھ; میدھند

نھ یك مسیحي بھ ; من مسیحي ھستم، مسیحي از روي خلوص نیت، طبق آیین انجیلھا: ((وصف، میگفت
، سپس در حالي كھ گفتھاش بر ژنو ھم ناظر بود، روسو.)) عنوان مرید كشیشان، بلكھ مرید عیسي مسیح

من بھ نحوي عدولناپذیر . خوشحالم كھ با مقدسترین و معقولترین مذھب روي زمین بھدنیا آمدھام: ((افزود
بھ ایمان پدران خود وابستھ خواھم ماند و مانند آنان كتاب مقدس و عقل را بھ عنوان تنھا قواعد ایمان و 

ھر چند كھ ھمھ افراد با خرد : ((كساني بودند كھ او را مالمت میكردند و میگفتند) .)اعتقاد خود میپذیرم
  : روسو در این باره میگوید.)) مانند تو فكر میكنند، صحیح نیست كھ عوام الناس ھم چنین فكر كنند

نفر در  این ھمان چیزي است كھ از ھر سو با فریاد بھ من میگویند، و شاید ھمان چیزي باشد كھ اگر ما دو
آنھا زبان خود را نیز مانند لباسشان عوض . افراد بشر چنینند. اطاق كار شما تنھا بودیم، شما بھ من میگفتید

ھنگامي كھ در مالعام ھستند، فقط ; آنھا تنھا وقتي لباس منزل بر تن دارند، حقیقت را میگویند. میكنند
یت ریاكار و شیادند، بلكھ شرم ندارند كھ خالف آنھا نھ تنھا در برابر بشر. میدانند چگونھ دروغ بگویند

  . وجدان خود، كساني را كھ نمیخواھند مانند خود آنھا متقلبان و دروغگویان علني باشند، مجازات كنند

این اختالف میان آنچھ ما بھ آن اعتقاد داریم و آنچھ بھ دیگران موعظھ میكنیم، پایھ و اساس فساد در تمدن 
ھستند كھ ما باید بھ آنھا احترام بگذاریم، ولي نھ در صورتي كھ این تعصبات  تعصباتي. امروزي است

و اگر . آموزش و پرورش را بھ صورت نیرنگي عظیم درآورند و شالوده اخالقي اجتماع را از بین ببرند
   این تعصبات كیفیت جنایتآمیزي بھ خود بگیرند، آیا ما ھنوز باید درباره آن جنایات سكوت اختیار كنیم

ولي میگویم در میان مذاھبي كھ رواج داشتھاند، ... من نمیگویم و فكر نمیكنم كھ مذھب خوب وجود ندارد، 
ھاي دیگر را مورد  ھا پیروان فرقھ ھمھ فرقھ. ھیچ كدام نیست كھ زخمھاي بیرحمانھاي بھ بشریت نزده باشد

منبع این تناقضات ھر چھ باشد، . اشتھاندشكنجھ قرار دادھاند، و ھمھ با خون آدمي بھ خداوند قرباني تقدیم د
  این تناقضات وجود دارد، آیا اگر كسي بخواھد این تناقضات را رفع كند، مرتكب جرمي شده است 

  . روسو، در اواخر پاسخ براي تجلیل از نویسنده آن مجسمھاي از او برپا نشده است

بھ فرض اینكھ من مرتكب اشتباھاتي ھم شده باشم، یا حتي اگر من ھمیشھ در اشتباه بودھام، آیا نسبت بھ 
كتابي كھ در آن در ھمھ جا و حتي در اشتباھاتش و در زیانھایي كھ ممكن است در آن باشند انسان عالقھاي 

كتابي كھ تنھا از ... داشتھ باشد صمیمانھ بھ نیكي و تعصبي براي حقیقت احساس میكند، نباید گذشتي وجود 
صلح، مالیمت، شكیبایي، عالقھ بھ نظم، و اطاعت از قانون در ھمھ چیز، حتي در موضوع مذھب، دم 

كتابي كھ در آن خواستھاي مذھب چنین خوب جاي خود را یافتھاند و بھ اخالقیات احترام گذارده ; میزند
بلي من ھراسي ندارم كھ ... تداشتني مجسم شده است، بدي بھ عنوان حماقت، و فضیلت دوس... شده است، 

تجلیل میكرد )) امیل((رسما از نویسنده ... بگویم اگر در اروپا حتي یك دولت واقعا روشنفكر وجود داشت 
; من آدمیان را بھتر از آن میشناسم كھ انتظار چنین قدرشناسي را داشتھ باشم. و از او مجسمھاي میساخت

  . ر خوب نشناختھ بودم كھ انتظار آنچھ را كھ انجام دادھاند داشتھ باشمولي آنھا را آن طو

  . ھایي برپا كردھاند آنھا براي روسو مجسمھ
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III  -  روسو و كالوني مذھبان  

نامھ خطاب بھ كریستوف بومون تنھا موافق طبع چند آزاد فكر در فرانسھ و معدودي شورشي سیاسي در 
تقریبا ھمھ بیست و سھ ردیھاي كھ خطاب بھ نویسنده بھ رشتھ تحریر درآمدند از آن . سویس واقع شد

  . پروتستانھا بودند

بھ نظر اینان ; الھامات كتاب مقدس دیدند روحانیان پیرو آیین كالون ژنو در این نامھ حملھاي بھ معجزات و
اغماض در مورد این گونھ بدعتھاي فكري امكان داشت آنھا را در معرض ھمان خطري قرار دھد كھ 

روسو كھ از قصور آزادمنشان ژنوي در دفاع از خودش بھ خشم آمده بود، در . آالمبر را قرار داده بود/د
  . ارمندي خود را بھ شوراي كبیر ژنو اعالم داشتطي نامھاي انصراف از ش ١٧۶٣مھ  ١٢تاریخ 

ژوئن یك ھیئت نمایندگي، با خضوع و  ١٨در . این عمل پشتیبانیھاي محسوسي براي وي بھدست آورد
خشوع بسیار، عریضھاي از جانب شارمندان و اھالي ژنو بھ قاضي اول جمھوري تسلیم كرد كھ در آن، 

ظھارنظر شده بود كھ قضاوت علیھ روسو غیرقانوني بوده و ھاي اھالي ژنو معروض، و ضمنا ا شكواییھ
نفري این اعتراض را  ٢۵شوراي . توقیف نسخ امیل در كتابفروشیھاي ژنو ناقض حقوق مالكیت بوده است

، مطالبي تحت عنوان )پسرعموي پزشك ولتر(مردود دانست، و در سپتامبر دادستان، ژان روبر ترونشن 
ج از شھر منتشر كرد و از اقدامات مورد ایرادي كھ بھ وسیلھ شورا انجام شده ھاي نوشتھ شده از خار نامھ

  . بودند دفاع كرد

او كھ ھیچ وقت حاضر نبود وقتي كار بھ جاي . نمایندگان از روسو تقاضا كردند بھ ترونشن پاسخ گوید
فقره  ٩تعداد آنھا  ھاي نوشتھ شده از كوه را، كھ نامھ ١٧۶۴باریك میكشد از صحنھ دور باشد، در دسامبر 

او كھ از دست . بود، منتشر كرد و از خانھ كوھستاني خود بھ حكومت اولیگارشي جلگھ ژنو پاسخ داد
روحانیان و شورا بشدت عصباني بود، مذاھب كالوني و كاتولیك را مورد حملھ قرار داد و تقریبا ھمھ 

  . پلھاي پشت سر خود را خراب كرد

او نخست درباره لطمھاي كھ بر اثر . ود را خطاب بھ رھبر نمایندگان فرستادھاي خ از نظر ظاھر، او نامھ
بھ او زده شده بود ) بدون اینكھ فرصت دفاع بھ او داده شود(محكوم كردن عجوالنھ كتابھا و شخص خودش 

شكي ; من خود اشتباھات زیادي در آنھا یافتھام: ((بھ نقایص كتابھاي خود اعتراف كرد. بھ سخن پرداخت
دارم كھ دیگران ممكن است اشتباھات خیلي بیشتري در آنھا بیابند، و باز اشتباھات دیگري ھستند كھ نھ ن

. ... مردم پس از شنیدن مطالب طرفین، قضاوت خواھند كرد. ... من و نھ دیگران متوجھ آنھا نشدھایم
ا این كتاب بسیار زیانبار ولي آی.)) كتاب یا پیروز خواھد شد یا سقوط خواھد كرد و موضوع خاتمھ مییابد

را بخواند و واقعا عقیده داشتھ باشد )) اظھار ایمان كشیش ساووایي((بود آیا كسي میتوانست ھلوئیز جدید و 
كھ نویسنده آنھا قصد داشتھ است مذھب را از میان ببرد درست است كھ این كتابھا در پي آن بودند كھ 

از میان )) ریت، مایھ اندوه حكما، و وسیلھ دست ستمكارانوحشتناكترین بلیھ بش((خرافات را بھ عنوان 
ببرند، ولي آیا در آنھا لزوم مذھب تایید نشده است نویسنده این كتابھا متھم شده است كھ بھ مسیح اعتقاد 

  : او بھ مسیح عقیده دارد، ولي بھ شیوھاي غیر از شیوه كساني كھ او را مورد اتھام قرار میدھند; ندارد

عیسي مسیح را از آنرو قبول داریم كھ خرد ما با تعالیم او توافق دارد، و ما آنھا را بلندمرتبھ  ما حقانیت
ما بھ الھامات بھ عنوان نشئھاي از روح خداوند اذعان داریم، بدون اینكھ درباره چگونگي آن . ... مییابیم

سي مسیح بھ این حقانیت آراستھ اعتقاد داریم كھ عی)) انجیل((ما با شناختن حقانیت االھي . چیزي بدانیم
ما در طرز رفتار او فضیلتي مافوق فضیلت انساني، و در تعالیم او حكمتي مافوق حكمت انساني ; بود

  . میشناسیم
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منكر حق شوراي بلدي بھ قضاوت در ) كھ قرارداد اجتماعي را بھ دست فراموشي سپرده بود(نامھ دوم 
ن امیل یك اصل اساسي از نھضت اصالح دیني پروتستان، او میگفت در محكوم كرد. امور مذھبي بود

اگر شما امروز بھ من . ((یعني حق اینكھ ھر فرد كتاب مقدس را براي خود تفسیر كند، نقض شده است
ثابت كنید كھ در امور مذھبي مجبورم تسلیم تصمیمات شخص دیگري شوم، فردا من یك كاتولیك خواھم 

گران بھ نوبھ خود مزاحم تفسیر فردي شدھاند، ولي این امر، اصلي روسو اذعان داشت كھ اصالح.)) شد
او روحانیان پیرو . را كھ بدون آن عصیان پروتستانھا علیھ قدرت پاپ غیرعادالنھ میبود بیاعتبار نمیسازد

متھم میكرد كھ روحیھ مخالف رواداري كیش كاتولیك را بھ خود ))) بجز كشیش خودم(((آیین كالون را 
آنھا نسبت بھ روح اصالحات دیني خلوص نیت داشتند، از حق او دایر بر انتشار تفسیر خویش  ;گرفتھاند

آالمبر درباره روحانیان ژنو /آنگاه در این زمینھ بھ تمجید از نظر د. درباره كتاب مقدس دفاع میكردند
  :پرداخت

این ; آریوسي و سوكینوسي ھستندمیبیند كھ آنھا ; در آن نفوذ میكند; یك فیلسوف نظري سریع بھ آنان میافكند
مطلب را میگوید و فكر میكند با این كار خود بھ آنھا افتخار میبخشد، ولي متوجھ نمیشود كھ منافع دنیوي آنا 

  . یعني تنھا امري كھ در این جھان عموما تعیین كننده ایمان افراد است -نرا بھخطر میاندازد 

اگر ما معجزه را بھ عنوان . را مردود دانستھ است پرداختدر نامھ سومش وي بھ این اتھام كھ معجزات 
تجاوز از قوانین طبیعت بشماریم، ھرگز نخواھیم دانست كھ آیا چیزي معجزه است یا نھ، زیرا ما ھمھ 

تازه بود كھ بھ وسیلھ علم تحقق )) معجزه((حتي در آن ایام، ھر روز شاھد یك . قوانین طبیعت را نمیدانیم
ار نھ بھ صورت تخلف از قوانین طبیعت، بلكھ از طریق دانش بیشتر درباره این قوانین و این ك; مییافت

در ایام باستان پیامبران باعث میشدند كھ بھ فرمان آنان آتش از آسمان بزمین نزول . ((صورت میگرفت
ید را یوشع نبي خورش.)) انجام میدھند[ سوزان]امروزه اطفال این كار را با یك تكھ كوچك شیشھ ; كند

ھمانطور كھ . ھر تقویم نویس میتواند با محاسبھ كسوف قول بدھد كھ كار مشابھي انجام دھد; متوقف كرد
اروپاییھا كھ چنین اعمال حیرت آوري در میان بربرھا انجام میدھند، در نظر این بربرھا بھ صورت 

ھاي  ممكن است پدیده -  حتي معجزات عیسي -خدایاني جلوه میكنند، بھ ھمان ترتیب ھم معجزات گذشتھ 
. طبیعي بوده باشند كھ عوام الناس آنھا را بغلط بھ عنوان مداخلھ االھي در قانون طبیعت تعبیر كردھاند

از آن گذشتھ، چگونھ ممكن . شاید الیعازر، كھ مسیح وي را از میان مردگان برخیزاند، واقعا نمرده بود
ت كند، در حالي كھ معلمان آیینھاي گوناگوني كھ یك معلم صحت آیین او را ثاب)) معجزات((است كھ 

عموما ناصحیح پنداشتھ شدھاند معجزاتي كردھاند كھ بھ ھمان اندازه واقعي اعالم شدھاند، مانند ھنگامي كھ 
كھ )) مسیحھاي دروغین((جادوگران مصر در تبدیل عصا بھ مار با ھارون رقابت كردند مسیح درباره 

  . بھ مردم ھشدار داد)) عجایب ارائھ خواھند كرد ھاي بزرگي بھ صورت نشانھ((

او خواستار گسترش حق . ھاي خود را بھ منظور كمك بھ نمایندگان طبقھ متوسط آغاز كرده بود روسو نامھ
)) آریستوكراسي((در حقیقت در نامھ ششم خود را بار دیگر طرفدار یك . راي در جھت دموكراسي نبود

ومت نشان داد و بھ حكمرانان ژنو اطمینان داد كھ تصویر كمال مطلوبي منتخب بھ عنوان بھترین شكل حك
ولي در نامھ ھفتم، او بھ . كھ او در قرارداد اجتماعي ترسیم كرده است اساسا با قانون اساسي ژنو یكي است

دوستان معترض خود كھ از طبقھ متوسط بودند گفت كھ آن قانون اساسي حاكمیت شارمندان داراي حق 
براي بقیھ سال، ; تنھا در زمان انتخابات براي شوراي عمومي و مجمع ساالنھ بھ رسمیت میشناسدراي را 

داور عالي ((نفري  ٢۵در تمام این مدت طوالني، شوراي كوچك . شارمندان فاقد ھرگونھ قدرتي میباشند
ھ در شوراي ك)) شارمندان و بورژوازي((در حقیقت .)) قوانین و در نتیجھ سرنوشت ھمھ افراد میباشد

بردگان یك قدرت استبدادي میشوند و، ((عمومي داراي حق حاكمیت بھ نظر میرسیدند، پس از پایان آن، 
این اظھار تقریبا در حكم دعوت .)) بیدفاع، سرنوشتشان بستھ بھ رحم و شفقت بیست و پنج فرد مستبد است

او در آخرین نامھ خود طبقھ . انستولي روسو توسل بھ این آخرین مرجع را ناپسند مید. بھ انقالب بود
بورژوازي را بھ عنوان عاقلترین و صلحدوستترین طبقھ در كشور، كھ میان یك طبقھ اشراف ثروتمند و 

ولي بھ . گیر كرده است مورد تمجید قرار داد)) تودھاي از عوام الناس حیوان صفت و كودن((ظالم و 
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رفع بیعدالتیھاي خود را بھ امید دست عدالت و گذشت زمان  نمایندگان اندرز داد كھ شكیبایي داشتھ باشند و
  . بگذارند

روحانیان ژنو از . ھاي نوشتھ شده از كوه دشمنان روسو را جریحھدار و دوستانش را ناخشنود كردند نامھ
ھاي بدعتآمیز او بھ ھراس افتادند، و بیش از آن، از این موضوع متوحش بودند كھ روسو ادعا  اندیشھ

در این وقت او با شدت علیھ كشیشان پیرو آیین كالون برخاست و آنان را . نان با او ھمعقیدھاندمیكرد آ
ھا و شھرھاي  خواند و كشیشان ساده كاتولیك دھكده)) رجالھ، حقھباز، كودن، تملقگو، و گرگ ھار((

د براي كسب قدرت ھا در مبارزات موفقیتآمیز خو نمایندگان از این نامھ. فرانسھ را بر آنان ارجح دانست
روسو . آنان روسو را متحدي خطرناك و غیرقابل محاسبھ تلقي میكردند; سیاسي بیشتر استفاده نكردند

  . تصمیم گرفت كھ دیگر در امور سیاسي ژنو نقشي نداشتھ باشد

IV  -  روسو و ولتر  

این ((شوراي ژنو براي روسو در پنجمین نامھاش این سوال پیش آمده بود كھ چرا آقاي ولتر، كھ اعضاي 
قدر از او دیدن میكنند، آن روح رواداري مذھبي را كھ بدون وقفھ موعظھ میكند و گاھي خودش بھ آن نیاز 

او یك نطق خیالي از قول ولتر نقل كرد كھ در آن از آزادي گفتار .)) دارد بھ اعضاي شورا تلقین نمیكند
این تقلید . آثار آنان را میخوانند، طرفداري شده بود براي فالسفھ، بھ این علت كھ تنھا عده معدود و ناچیزي

) ولتر(ولي در این نطق چنین نشان داده شده بود كھ پیر فرنھ . از سبك با روح و برازنده ولتر عالي بود
ولتر بكرات . اعتراف كرده اثري را كھ بتازگي تحت عنوان موعظھ پنجاه نفر منتشر شده بود نوشتھ است

ما نمیدانیم كھ آیا افشاي این . ر شده بود، زیرا افكار بدعتآمیز بسیاري در آن وجود داشتندمنكر نوشتن این اث
ولتر چنین فكر میكرد، و از آن سخت بھ خشم آمد، ; راز از طرف روسو عمدي و از روي سونیت بود یا نھ

  . زیرا داشت در فرنھ مستقر میشد، او را از فرانسھ بیرون كنند

باید بدھم او را با چماق ! عفریت! آدم رذل: ((وي اسرار مگو را خواند، با فریاد گفتوقتي او این نامھ حا
یك تماشاچي كھ در !)) بلي میدھم او را در كوھستانش جلو پاي پرستارش با چماق كتك بزنند -كتك بزنند 

د و او بھ فاصلھ خواھش میكنم آرام باشید، زیرا میدانم كھ روسو قصد دارد از شما دیدن كن: ((آنجا بود گفت
ولتر در حالي كھ ظاھرا نقشھ كشتن روسو را در سرمیپروراند، فریاد .)) بسیار كمي در فرنھ خواھد بود

ولتر پاسخ )) شما چگونھ از او استقبال خواھید كرد: ((تماشاچي پرسید.)) آه، بگذارید او بیاید: ((برآورد
شام خوبي : خواھم خواباند، و بھ او خواھم گفت بھ او شام خواھم داد، او را در رختخواب خودم: ((داد

.)) سعادت قبول این دو را بھ من بده، و در اینجا آسوده خاطر باش; این بھترین رختخواب خانھ است; است
یك جزوه بینام تحت عنوان احساسات ) ١٧۶۴دسامبر  ٣١(ولتر با انتشار . ولي روسو بھ فرنھ نیامد

باید . ھا بر خصوصیات اخالقي و زندگي اوست، انتقام خود را گرفت شارمندان، كھ از سیاھترین لكھ
  . مطالب آن را عینا نقل كرد تا بتوان آن را باور نمود

. ما بھ یك آدم احمق رحم میكنیم، ولي وقتي اختالل فكري او بھ جنون تبدیل میشود، او را میگیریم و میبندیم
ما رمانسھاي این مرد را كھ در . ... ذیلت درمیآیددر آن موقع، گذشت، كھ یك فضیلت است، بھ صورت ر

وقتي كھ . ... آنجا نجابت و عفت بھ ھمان اندازه آسیب دیدھاند كھ بھ عقل سلیم لطمھ خورده است بخشیدیم
آیا . ... او مذھب را با تخیالت خود درھم آمیخت، قضات ما ناچار بودند از قضات پاریس و برن تقلید كنند

تازھاي منتشر میكند كھ در آن بشدت بھ مذھب مسیحیت، بھ اصالح دیني كھ خود مدعي  امروز كھ او كتاب
و ھمھ سازمانھاي كشور بیحرمتي میكند، كاسھ صبر )) انجیل مقدس((اعتقاد بھ آن است، بھ كلیھ كشیشان 

كھ معجزاتي نیست ) كتاب مقدس(او بوضوح و بھ نام خود میگوید، در ... و شكیبایي لبریز نشده است 
آیا او یك ادیب است كھ با ادبا بھ بحث و .)) بتوانیم عینا قبول كنیم بدون اینكھ از عقل سلیم دست بكشیم

ھاي حزن آور عیاشیھاي خویش را با خود دارد، و زن  او مردي است كھ ھنوز نشانھ... فحص بپردازد نھ، 
رارداد با خود از شھري بھ شھر بدبختي را كھ باعث مرگ مادرش شد و اطفالش را دم در یك پرورشگاه ق
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و از كوھي بھ كوه دیگر میكشد، در حالي كھ از ھمھ احساسات طبیعت دست كشیده، ھمان طور كھ 
  . ... احساسات مذھب و شرافت را بھ دور افكنده است

آیا او میخواھد با مسخ قانون اساسي ما آن را براندازد، ھمانطور كھ میخواھد مسیحیتي را كھ خود مدعي 
كافي است بھ او ھشدار داده شود شھري كھ او باعث مزاحمت آن شده است او ; اعتقاد بھ آن است براندازد

، میتواند این فكر [انقالب خواھیم كرد]شمشیر خواھیم كشید )) امیل[ ((محكومیت]را از خود ما بھ خاطر 
ما تنبیھ سبكي براي یك رمانس حاكي ولي باید بھ او گفت اگر . را در شمار حماقتھا و نادانیھاي خود بپندارد

  . از خدانشناسي قایل میشویم، براي یك خائن پست مجازات مرگ قایل خواھیم شد

او اینك (این عملي شرمآور بود كھ بسختي میتوان آن را بھ علت خشم و بیماریھا و سن ولتر بر او بخشید 
حتي امروز ما بسختي میتوانیم باور (د جاي تعجب نیست كھ روسو ھیچ وقت باور نمیكر). ھفتاد سال داشت

او در عوض آن را بھ یك كشیش ژنوي بھ نام ورن، كھ بیھوده اعتراض ; كھ ولتر آن را نوشتھ باشد) كنیم
روسو در یكي از بھترین لحظات خود پاسخي بھ احساسات . میكرد كھ نویسنده آن نبوده است، نسبت میداد

  ): ١٧۶۵ژانویھ (داد 

ھیچ بیماریي، اعم از . آنچھ را كھ از نظر من الزم بھ نظر میرسد با این مقالھ روشن كنم من مایلم بسادگي
بیماریي . كوچك یا بزرگ، نظیر آنچھ نویسنده درباره آن صحبت میكند، ھرگز بدن مرا مبتال نكرده است

مادرزاد است، و  این بیماري. كھ من بھ آن مبتال ھستم كوچكترین شباھتي بھ آنچھ كھ اظھار شده است ندارد
آقایان مالوئن، موران، تیري، . این را كساني كھ در كودكي از من مراقبت میكردند و ھنوز زندھاند میدانند

اگر آنان در این بیماري كوچكترین اثري از عیاشي پیدا میكنند، از آنھا تقاضا . ... و داران از آن آگاھند
عاقل و مورد احترام جھانیان، كھ در مصایبم از من مراقبت این زن . ... دارم مرا رسوا كنند و خجلت دھند

مادرش با آنكھ سني از او گذشتھ، پر . میكند، تنھا از این نظر بدبخت است كھ در بدبختیھاي من سھیم است
من ھیچ گاه طفلي را دم در [. وي تا سن نود و سھ سالگي زنده بود ] از نیروي حیات و كامال سالمت است 

بیش از این چیزي . ... ا نكرده یا باعث نشدھام كھ طفلي در آنجا یا در جاي دیگر رھا شودپرورشگاه رھ
نمیگویم، جز اینكھ در ساعت مرگ ترجیح خواھم داد كاري را كھ نویسنده مرا متھم بھ انجام آن میكند كرده 

  . باشم، ولي چنین مطلبي را ننوشتھ باشم

كھ نمیشود گفت كامال در حكم (بھ پرورشگاه اطفال سرراھي ھاي خود  با آنكھ عمل روسو در تحویل بچھ
وي این مطلب را نزد ھمسر مارشال دو (بر شایعھ سازان پاریس آشكار بود ) رھا كردن آنھا بود

براي ژان ژاك . ، جزوه ولتر نخستین پردھبرداري عمومي از این راز بود)لوكزامبورگ اعتراف كرده بود
در این وقت . اپینھ آن را در ضمن دیدار خود از ژنو آشكار كرده است/دام داین ظن ایجاد شده بود كھ ما

در . اپینھ، گریم، و دیدرو مشغول توطئھ علیھ او ھستند تا او را بدنام كنند/وي مطمئن شده بود كھ مادام د
 ھمین موقع گریم در نشریھ كورسپوندانس لیترر مكررا روسو را مورد حملھ قرار میداد، و در شماره

ھاي نوشتھ شده از كوه او، در زمینھ متھم كردن  خود، ضمن بحث درباره نامھ ١٧۶۵ژانویھ  ١۵مورخ 
چنانچھ در این جھان گناھي بھ نام خیانت عظما وجود داشتھ باشد، : ((روسو بھ خیانت با ولتر ھماواز شد

كھ آقاي روسو براي مسلما این خیانت در حملھ بھ قانون اساسي یك كشور و در اسلحھاي یافت میشود 
جدال میان روسو و ولتر یكي از .)) واژگون كردن قانون اساسي كشور خود بھ كار برده است

وضع خانوادگي و موقع این دو، . ھایي است كھ بر چھره عصر روشنگري وجود دارد غمانگیزترین لكھ
از تحصیالت خوبي خصوصا ولتر، كھ فرزند یك محضردار مرفھ بود، . آنھا را از ھم بسیار متمایز میكرد

روسو، كھ در خانوادھاي فقیر بھ دنیا آمده و خانوادھاش كمي بعد از . در زمینھ آثار كالسیك بھرھمند بود
ولتر . ھم متالشي شده بود، از تحصیالت رسمي برخوردار نشد و ھیچ گونھ سنت كالسیك بھ ارث نبرد

ھاي  عقل را دوست بدارید و بگذارید ھمھ نوشتھ: ((موازین ادبي را كھ بوالو وضع كرده بود پذیرفت مانند
مانند فاوست، كھ كوشید مارگریت را از راه (در نزد روسو .)) شما شكوه و ارزش خود را از عقل بگیرند

ولتر بھ ھمان اندازه ژان ژاك حساس و قابل تھییج بود، ولي .)) احساس ھمھ چیز است((، )بھ در كند
او احساس ; یدانست كھ بگذارد احساسات تند، رنگ خود را بھ ھنرش ببخشندمعموال این كار را ناصواب م
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میكرد در عمل روسو در توسل بھ احساسات و غرایز یك نوع عدول فردگرایانھ و آنارشیستي از موازین 
ھاي پاسكال را مردود  او نوشتھ. عقلي وجود دارد كھ با شورش آغاز میشود و با مذھب پایان میپذیرد

روسو ; ولتر مانند یك میلیونر زندگي میكرد. و حال آنكھ روسو صداي پاسكال را منعكس میكردمیدانست، 
ولتر در اجتماع مجموعھاي بود از ھمھ . براي بھ دست آوردن نان از نتھاي موسیقي نسخھ برمیداشت

راي خود روسو در اجتماعات ناراحت و آن قدر ناشكیبا و قابل تحریك بود كھ نمیتوانست ب; برازندگیھا
روسو فرزند ژنو بود، از افراد طبقھ ; ولتر فرزند پاریس و شادابي و تجمالت آن بود. دوستي نگاه دارد

از امتیازات طبقاتي، كھ وي را عمیقا متاثر میكرد، و از تجمالت، كھ خودش ; متوسط، عبوس و متعصب
ا دادن كار بھ فقرا، پول ثروتمندان را ولتر از تجمل چنین دفاع میكرد كھ ب. از آن بیبھره بود، انزجار داشت

در شھرھاي ما بھ یكصد فقیر غذا ((روسو بھ این علت تجمل را محكوم میكرد كھ ; در گردش میگذارد
ولتر معتقد بود كھ راحتیھا و .)) میرساند و باعث میشود كھ یكصد ھزار نفر در دھات ما تلف شوند

. ھمھ جا ناراحت بود و تقریبا بھ ھمھ چیز حملھ میكردروسو در ; ھنرھاي تمدن بر گناھان آن میچربند
  . اصالح طلبان بھ حرف ولتر گوش میدادند و انقالبیون حرف روسو را میشنیدند

این جھان براي كساني كھ فكر میكنند یك كمدي، و براي ((ھنگامي كھ ھوریس والپول اظھار داشت كھ 
خود متوجھ باشد، در یك سطر زندگي دو تن را كھ  ، بدون اینكھ))كساني كھ حس میكنند یك تراژدي است

  . داراي متنفذترین ذھنھاي قرن ھجدھم بودند خالصھ كرده بود

V -  بازول روسو را مالقات میكند  

بھ عمل آورد، تصویري بسیار مطبوع از  ١٧۶۴از گزارش پنج دیداري كھ بازول از ژان ژاك در دسامبر 
اكتبر جدا سوگند یاد كرده بود  ٢١كھ گریز از دستش امكان نداشت، این ستایشگر، . روسو بھ دست میآید

در سوم دسامبر، او .)) قبل از دیدن روسو، نھ با یك كافر صحبت كند و نھ از موانست زنان لذت ببرد((كھ 
دربرو، كھ نیمھ راه بود، در یك مسافرخانھ توقف كرد و از دختر . تراور شد - از نوشاتل عازم موتیھ 

  :پاسخ این دختر ناراحت كننده بود. چھ میداند) روسو(افرخانھ پرسید كھ درباره شكار او صاحب مس

او شخصي . آقاي روسو اغلب با بانوي خانھدارش، مادموازل لوواسور، بھ اینجا میآید و چند روز میماند((
شوند، مثل اینكھ صورت خوبي دارد، ولي خوشش نمیآید مردم بیایند و بھ او خیره . بسیار دوستداشتني است

خدا میداند كھ كنجكاوي مردم چقدر باور نكردني است، اشخاص بسیار زیادي بھ . انگار او دو سر دارد
  .)) او بیمار است و نمیخواھد كسي مزاحمش شود. دیدن او میآیند، و اغلب او آنھا را نمیپذیرد

  :اقامت گزیددر موتیھ در مسافرخانھ دھكده . البتھ بازول بھ كار خود ادامھ داد

نامھاي براي آقاي روسو تھیھ كردم كھ در آن بھ او اطالع دادم یك مرد اسكاتلندي قدیمي، بھ سن بیست و 
. من بھ او اطمینان دادم كھ استحقاق توجھ او را دارم. چھار سال، بھ آنجا آمده است بھ امید اینكھ او را ببیند

من آن را . این نامھ واقعا یك شاھكار است. ... و روح دارم در اواخر نامھام بھ او اطمینان دادم كھ قلب... 
  . براي ھمیشھ بھ عنوان دلیل بر اینكھ روح من میتواند بھ مدارج عالي صعود كند حفظ خواھم كرد

نامھ او، كھ بھ فرانسھ بود، مخلوط زیر كانھاي بود از بالھت عمدي و تحسین غلوآمیز و غیرقابل مقاومت، 
  : بھ این شرح

ھاي شما قلب مرا دچار رقت كرده، روحم را بھ درجات باال سوق داده، و بھ نیروي  ي محترم، نوشتھآقا
مرشد ! پرو عزیز - اي سن . ... باور كنید شما از دیدن من خوشحال خواھید شد. تخیلم جان بخشیدھاند

ستي قابل احترام در من این احساس قلبي ایجاد شده است كھ یك دو! روسو فصیح و دوستداشتني! روشنفكر
با آنكھ من مردي جوانم، تنوع زندگي من . من براي شما گفتني بسیار دارم. ... امروز بھ وجود خواھد آمد
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نمیدانم كدام یك از این دو را . ... ولي از شما تقاضا دارم تنھا باشید. ... شما را بھ حیرت خواھد آورد
خستین دیدار شما را در جمع ببینم با بیصبري منتظر پاسخ ھرگز شما را نبینم، یا اینكھ در ن -ترجیح میدھم 

  . شما ھستم

  . روسو پیام فرستاد او میتواند بیاید مشروط بر اینكھ قول دھد دیدارش را كوتاه كند

كت و جلیقھ ارغواني رنگ زردوزي شده بھ تن و شلوار پوستي و نیم چكمھ بھ پا ((بازول در حالي كھ 
، بھ دیدن ))داشت و روي آنھا یك پالتو كركي سبز رنگ كھ آسترش از پوست روباه بود بر تن داشت

ا بھ روي او باز ، در ر))یك دختر ریزه اندام، با روح، و تر و تمیز فرانسوي بود((ترز، كھ . روسو رفت
او مردي برازنده با : ((بازول درباره روسو میگوید. ترز او را بھ باالخانھ نزد روسو راھنمایي كرد. كرد

بازول از او پرسید حالش چطور است، و روسو .)) پوستي تیره رنگ بود كھ لباس ارامنھ بر تن داشت
روسو نسبت بھ فردریك اظھار تمجید  .پاسخ داد حالش خیلي بد است، ولي از پزشكان دست كشیده است

بازول . كرد، و فرانسویان را قابل تحقیر خواند، ولي افزود كھ در اسپانیا شخصیتھاي بزرگي وجود دارند
روسو درباره علماي االھي گفت كھ این آقایان براي یك مطلب . ھاي اسكاتلند ھم ھمین طور گفت در كوه

آنھا درباره جزیره كرس . ل سابق غیرقابل درك باقي میماندتوضیح تازھاي میدھند، ولي اصل مطلب مث
عالقھ پایدار بازول نسبت . روسو گفت از او خواستھ شده است قوانیني براي آنھا تدوین كند. صحبت كردند

كمي بعد روسو بازول را از نزد خود مرخص كرد و گفت میخواھد تنھا بھ . بھ استقالل كرس آغاز شد
  . پیادھروي برود

روسو مدتي با او صحبت كرد، و سپس او را مرخص . چھارم دسامبر بازول بھ مقر روسو بازگشتدر 
با : ((بازول پاسخ داد.)) این طبیعت من است، دست خودم نیست. شما مرا كسل میكنید: ((كرد و بھ او گفت
من : ((بھ او گفت ترز تا دم در بازول را ھمراھي كرد و.)) بروید: ((روسو بھ او گفت.)) من رسمي نباشید

من سعي . بیست و دو سال است با آقاي روسو ھستم و حاضر نیستم جاي خود را با ملكھ فرانسھ عوض كنم
اگر او بمیرد، من ناچار خواھم بود بھ صومعھ . میكنم از اندرزھاي خوبي كھ او بھ من میدھد استفاده كنم

آقاي عزیز، من : ((روسو آھي كشید و گفت. ودروز پنجم دسامبر دوباره بازول جلو خانھ روسو ب.)) بروم
بازول این معاذیر را نادیده گرفت و با گفتن .)) متاسفم كھ نمیتوانم آن طور كھ میخواھم با شما صحبت كنم

)) من در سلك كاتولیكھاي رومي درآمده بودم و قصد داشتم خود را در یك صومعھ پنھان كنم((این جملھ كھ 
صادقانھ بھ من بگویید، : ((بازول پرسید!)) چھ حماقتي: ((روسو گفت. وردصحبت را بھ جنب و جوش آ

بلي من بھ مسیحي بودن مباھات : ((روسو با دست بر سینھ خود كوفت و پاسخ داد!)) آیا شما مسیحي ھستید
بھ من بگویید كھ آیا دچار مالیخولیا : ((بازول، كھ خود دچار عوارض مالیخولیا میشد، پرسید.)) میكنم

روسو پاسخ داد كھ با طبعي آرام بھ دنیا آمده و استعداد مالیخولیا ندارد، بلكھ بدبختیھایش او را )) یشویدم
ھا، توبھ كردن، و درمانھاي مشابھ  بازول پرسید كھ نظر او درباره پناه بردن بھ صومعھ. دچار آن كردھاند

یا روسو حاضر است ھدایت روحي او بازول پرسید آ. روسو جواب داد كھ ھمھ اینھا صحنھ سازیند. چیست
  . روسو پاسخ منفي داد. را بھ عھده بگیرد

بازول گفت دوباره بازخواھد گشت، و روسو جواب داد قول نمیدھد او را ببیند، زیرا دچار درد است و ھر 
  . دقیقھ بھ لگن ادرار نیاز دارد

شرح ((فحھ مطالبي تحت عنوان ، بازول در چھارده ص))مركز اداري دھكده((آن روز بعد از ظھر، در 
وي در این شرح جریان یكي از زناكاریھاي . نوشت و آن را براي روسو فرستاد)) مختصر زندگي من

او . خود را بازگو میكرد و سوالش این بود كھ براي او امكان دارد كھ خود را یك مرد كامل عیار بداند یا نھ
ترز بھ او گفت كھ آقایش سخت . ز دم در منزل روسو بوددسامبر با ١۴بھ نوشاتل بازگشت، ولي در تاریخ 

او را دیدم كھ با درد بسیار نشستھ : ((بازول میگوید; روسو او را پذیرفت; بازول اصرار كرد. بیمار است
روسو بھ او گفت كھ بیماري، ناكامي، و اندوه بر او مستولي شده است و براي باز كردن مجراي .)) است

بعدازظھر باز . ھمھ فكر میكنند من موظفم بھ آنھا توجھ كنم: ((ده میكند، و افزودادرار از میل استفا
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. بازول سوال كرد براي چھ مدت میتواند بماند، روسو پاسخ داد براي یك ربع ساعت، و نھ بیشتر.)) گردید
ھتان را را: ((روسو در حالي كھ نمیتوانست جلوي خنده خود را بگیرد گفت. بازول گفت براي بیست دقیقھ

بازول ساعت چھار، در حالي كھ رویاي لویي پانزدھم را در سر داشت، نزد روسو !)) بگیرید و بروید
مثال من دوست دارم سي زن . در نزد من، اخالقیات موضوعي نامشخص است: ((بازگشت و بھ او گفت

ولي فكرش را : ((ول ادامھ دادباز)) نھ: ((روسو پاسخ داد)) آیا من نمیتوانم این تمنا را برآورم. داشتھ باشم
من آنھا را بچھدار میكنم، و بھ این ترتیب ; اگر من آدم ثروتمندي باشم، میتوانم تعدادي دختر بگیرم... بكنید

بھ آنھا جھیزیھ میدھم، و بھ دھقاناني كھ از داشتن آنھا بسیار خوشوقت . بر تعداد نفوس افزوده میشود
ن ترتیب آنھا در ھمان سني صاحب شوھر میشوند كھ اگر با كره مانده بھ ای. خواھند بود، شوھرشان میدھم

بازول كھ با این .)) بودند، صاحب شوھر میشدند و من ھم بھ سھم خود از تنوع زنان زیادي بھرھمند شدھام
تقاضا دارم بھ من بگویید : ((فرضیھ شاھانھ خود اثر دلخواه خویش را در روسو ایجاد نكرده بود، پرسید

: روسو پاسخي پرارزش بھ او داد)) میتوانم تقاص بدي بزرگي را كھ مرتكب شدھام پس بدھم چگونھ
روسو گفت ; بازول از روسو تقاضا كرد او را بھ شام دعوت كند.)) براي بدي، تقاصي جز نیكي نیست((

  . بازول با روحیھاي بسیار خوش بھ مسافرخانھ بازگشت. فردا

رز در آشپزخانھ منزل روسو، كھ بھ نظر بازول تمیز و با روح میآمد، دسامبر او با ژان ژاك و ت ١۵در 
روسو سر كیف بود و نشانھاي از ناراحتیھاي رواني كھ بعدا برایش پیش آمدند در او دیده . شام صرف كرد

او مقداري خوراكي روي . ((نمیشد، سگ و گربھاش، ھم با یكدیگر و ھم با خود روسو، خوب كنار میآمدند
او آھنگي با روح، با صدایي مطبوع و حسن . بي گذاشت و سگش را وادار كرد دور آن برقصدظرفي چو

روسو . بازول درباره مذھب صحبت كرد و گفت كھ طرفدار كلیساي انگلیكان است.)) سلیقھ بسیار، خواند
و بازول پرسید آیا روسو از بولس حواري خوشش نمیآید . گفت بلي، ولي این مذھب طبق انجیل نیست

روسو جواب داد كھ بھ او احترام میگذارد، ولي عقیده دارد كھ بولس تا حدودي مسئول افكار مغشوش 
  . بازول است و اگر اینك زنده بود، یكي از روحانیان انگلكان میشد

بھ طور : ((مادموازل لوواسور از بازول پرسید كھ آیا وي از ولتر دیدن خواھد كرد بازول جواب داد
صحبت او بسیار لذتبخش . آقاي ولتر از شما خوشش نمیآید: ((روبھ روسو كرد و گفت و سپس.)) مسلم

بازول از حدي كھ برایش معقول بود بیشتر ماند، ولي وقتي از .)) است و حتي از كتابھایش ھم بھتر است
بھ وقتي كھ بازول .)) روسو مرا چند بار بوسید و با صمیمیتي برازنده در آغوش گرفت((آنجا میرفت، 

بازول در این مورد .)) آقا گمان میكنم شما گریھ كرده باشید: ((مسافرخانھ رسید، خانم صاحبخانھ گفت
  .))من این خاطره را بھ عنوان یك ستایش واقعي از عواطف انساني خویش حفظ میكنم: ((میگوید

VI  -  قانون اساسي براي كرس  

كرس تحت . فرنھ بھ ایتالیا، ناپل، و كرس رفت بازول، شاید بھ تشویق روسو، پس از دیدار از ولتر در
روسو در قرارداد اجتماعي ). ١٧۵۵(رھبري پاسكوالھ دي پائولي خود را از تسلط جنووا آزاد كرده بود 

  : والدت این كشور تازه را ستوده و چنین گفتھ بود

. ر جزیره كرس استاین كشو. ھنوز یك كشور در اروپا وجود دارد كھ براي قانونگذاري میدان عمل دارد
شھامت و استقامتي كھ این ملت رشید در بازیافتن و دفاع از آزادي خود ابراز داشتھ است شایستگي بسیار 

بھ من الھام شده است كھ این . دارد كھ شخص خردمندي بھ آنھا بیاموزد چگونھ این آزادي را حفظ كنند
  . جزیره كوچك روزي اروپا را بھ شگفتي درخواھد آورد

; ر تصور میكرد روسو آخرین كسي در اروپا خواھد بود كھ از او بھ عنوان یك قانونگذار دعوت شودولت
ژان ژاك نامھ زیر را از ماتئو بوتافوئوكو، فرستاده كرس در فرانسھ، دریافت  ١٧۶۴اوت  ٣١ولي در 

  : داشت
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چنین . كرس، اسم بردید خود بھ نحوي بسیار تحسینآمیز از كشور ما،)) قرارداد اجتماعي((آقا، شما در 
تمجیدي از خامھاي بھ خلوص و پاكي قلم شما این تمایل شدید را بھوجود آورده است كھ شما آن قانونگذار 
خردمندي باشید كھ میتواند بھ این ملت یاري دھد تا آزادیھایي را كھ بھ بھاي این ھمھ خون بھ دست آمدھاند 

اري كھ من بھ خود جرئت میدھم بھ شما اصرار كنم تقبل كنید البتھ من بر این نكتھ واقفم كھ ك. حفظ كند
چنانچھ شما زحمت این كار را بپذیرید، من ھمھ اطالعات الزم را در . ... مستلزم آگاھي از جزئیات است

اختیار شما قرار خواھم داد، و آقاي پائولي حداعالي تالش خود را بھ عمل خواھد آورد تا كلیھ اطالعاتي 
این رئیس برجستھ، و در حقیقت ھمھ ھموطنان من كھ سعادت . ید از كرس برایتان بفرستدرا كھ بخواھ

  . آشنایي احترامي كھ ھمھ اروپا براي شما دارد، و بھ جھاتي چنین عدیده شما استحقاق آن را دارید، سھیمند

ات حاكي از قبول این ماموریت و تقاضاي مطالبي درباره خصوصی) ١٧۶۴اكتبر  ١۵(پاسخ روسو 
خارج از توانایي من ((او اعتراف میكرد كھ این كار ممكن است . اخالقي، تاریخ، و مسائل مردم كرس بود

او بھ بوتافوئوكو  ١٧۶۵مھ  ٢۶در تاریخ )). باشد، ھر چند كھ خارج از شور و شوق من نخواھد بود
مطالب دیگر از فكر  ھمھ; من در بقیھ عمرم جز بھ خودم و كرس بھ چیزي عالقھ نخواھم داشت: ((نوشت

  . او بالفاصلھ دست بھ كار تھیھ طرح قانون اساسي براي كرس شد.)) من بھ در خواھند بود

روسو كھ قرارداد اجتماعي را در نظر داشت، پیشنھاد كرد كھ ھر یك از شارمندان باید از خود تعھدي 
. را در اختیار ملت كرس بگذاردرسمي و غیرقابل فسخ بسپارد و جسم، اموال، اراده، و ھمھ قدرتھاي خود 

كھ استقالل خویش را بھ دست آورده بودند ستایش كرد، ولي بھ آنھا ھشدار داد )) كرسیھاي شجاع((او از 
كھ بیشتر آن ناشي از نفرت  - تنبلي، راھزني، خصومتھاي خانوادگي، و سبعیت  -كھ معایب بسیاري دارند 

قانون باید ھمھ . ن درمان این معایب زندگي كشاورزي استآنھا نسبت بھ اربابان خارجیشان بود، بھتری
كشاورزي . گونھ تشویق را از مردم بھ عمل آورد كھ در مزارع بمانند، نھ اینكھ در شھرھا جمع شوند

تجارت، امور بازرگاني، و امور مالي درھاي ھمھ ; باعث بھبود خصوصیات اخالقي و سالمت ملي میشود
ھرگونھ مسافرت باید پیاده یا بر پشت . باید بھ وسیلھ دولت محدود شوند نوع حیلھگري را میگشایند و

مرداني كھ تا سن . ھاي كثیر العده باید پاداش داده شود بھ ازدواجھاي سنین جواني و خانواده. حیوانات باشد
 باید مالكیت خصوصي كاھش، و اموال. چھلسالگي ازدواج نمیكنند باید شارمندي خود را از دست بدھند

دلم میخواھد كھ دولت را تنھا مالك ببینم، و افراد از اموال عمومي سھمي صرفا . ((دولت افزایش پیدا كند
چنانچھ ضرورت ایجاب كند، ھمھ جمعیت باید براي كشت كردن .)) متناسب با خدمات خود داشتھ باشند

  . زمینھاي كشور بھ خدمت خوانده شوند

شكل حكومت باید . یت و ھمھ اخالقیات عمومي نظارت داشتھ باشددولت باید بھ طور كلي بر تعلیم و ترب
  . مطابق شكل استانھاي سویس باشد

فرانسھ كرس را از جنووا خرید، ارتشي بھ آنجا فرستاد، و پائولي را معزول، و این جزیره را  ١٧۶٨در 
از كلیھ ((تخلف روسو از طرح خود دست كشید و حملھ فرانسھ را بھ عنوان ; تابع قوانین فرانسھ كرد

  . محكوم كرد)) موازین عدالت، انسانیت، حقوق سیاسي، و عقل

VII - فراري  

در این مدت مینوشت، و بیماري خود را معالجھ ; روسو مدت دو سال در موتیھ زندگي ساده و آرامي داشت
رام میھماناني را بھ آن مبتال شده بود رنج میبرد و با احت ١٧۶۴او از بیماري سیاتیك كھ در اكتبر . میكرد

یكي از این میھمانان او را با احساس حقشناسي چنین . كھ از مرحلھ وارسي دقیق ترز میگذشتند میپذیرفت
نمیدانید مصاحبت با او تا چھ حد دلفریب است، در رفتارش چھ نزاكتي وجود دارد، و : توصیف كرد

نظرھاي كامال متفاوت نداشت و نزد آیا انسان انتظار م. صحبتش چقدر عمیق و آرامبخش و پرنشاط است
او ! خود یك موجود عجیب ھمیشھ عبوس و گاھي حتي غیرقابل پیش بیني مجسم نمیكرد آه، چھ اشتباھي

pymansetareh@yahoo.com



سیمایي بسیار مالیم را با نگاھي آتشین درھم میآمیزد و چشماني دارد كھ نظیر سرزندگي آن ھرگز دیده 
دارد كھ او بھ آن عالقھمند است، در آن وقت ھر وقت كھ انسان با موضوعي سروكار . نشده است

اگر انسان او را بھ صورت شخصي كھ دایما . چشمانش، لبانش، دستانش، و ھمھ چیزش سخن میگویند
او با آنھایي كھ میخندند . بھ ھیچ وجھ این طور نیست. غرغر میكند مجسم كند، كامال در اشتباه است
  . ، و سر بھ سر بانوي خانھدار خود میگذاردمیخندد، با اطفال حرف میزند و شوخي میكند

ھاي نوشتھ شده از كوه را كشف كرده بودند، و بھ نظر آنھا  ولي كشیشھاي محل بدعتھاي فكري امیل و نامھ
روسو براي جلب رضایت . مایھ ننگ بود كھ چنین عفریتي بیش از این با حضور خود سویس را ملوث كند

دیگر اثري تازه  ھیچ گاه((حاضر شد خود را طي یك سند رسمي ملزم كند كھ  ١٧۶۵مارس  ١٠آنھا در 
درباره ھیچ یك از مباحث مذھبي منتشر نكند و ھیچ گاه، حتي بھ طور اتفاقي، در ھیچ یك از آثار تازه خود 

و عالوه بر آن، با احساسات و رفتار خود كما في السابق اھمیت زیادي را ... ; درباره آن بھ بحث نپردازد
شوراي كلیساي نوشاتل او را .)) یل است، نشان دھدكھ براي خشنودي خویش از وابستھ بودن بھ كلیسا قا

او تقاضا كرد معذور داشتھ شود و ; احضار كرد كھ براي پاسخگویي بھ اتھامات بدعتگذاري حضور یابد
با تمام حسن نیتي كھ دارم، براي من غیرممكن است كھ رنج یك جلسھ طوالني را بر خود ھموار : ((گفت
   .این حقیقتي دردناك بود.)) كنم

كشیش خود وي علیھ او برخاست و در وعظھاي عمومي خود او را بھ عنوان ضد مسیح مورد حملھ 
وقتي روسو براي پیادھروي بیرون میرفت، بعضي ; حمالت روحانیان، پیروان آنھا را آتشي كرد. قرارداد

ر اثر سنگھایي سپتامبر، او و ترز ب ٧ -  ۶حدود نیمھ شب . از روستاییان بھ طرف او سنگ پرتاب میكردند
یك تكھ سنگ بزرگ ; ھا را شكستند، از خواب بیدار شدند كھ بھ دیوار منزلشان میخوردند، و یكي از پنجره

یكي از ھمسایگان كھ از ماموران دولتي دھكده بود، عدھاي نگھبان . از شیشھ گذشت و جلو پاي او افتاد
مانده روسو در موتیھ بھ او اندرز دادند كھ ولي دوستان بر جاي ; جمعیت متفرق شد; براي نجات وي خواند

  . از این شھر خارج شود

ولي چنان بھ سویس دل بستھ بودم كھ حاضر نبودم تا موقعي كھ ناگزیر از ((چند پناھگاه بھ او پیشنھاد شد، 
پیر در میان  -یك سال پیش از آن از جزیره كوچك سن .)) ترك آنجا نشدھام از آن كشور خارج شوم

روسو ; در این جزیره فقط یك خانھ وجود داشت كھ آن ھم خانھ نگھبان آنجا بود; ین دیدن كرده بوددریاچھ ب
. عقیده داشت اینجا براي كسي كھ وجھھ عمومي ندارد و دوستدار تنھایي است كمال مطلوب بھ شمار میرود

اطمینانھاي غیر رسمي  ولي; این جزیره در استان برن، كھ دو سال قبل او را اخراج كرده بود، قرار داشت
  . بھ او داده شده بود كھ میتواند، بدون بیم از دستگیري، بھ این جزیره نقل مكان كند

، پس از بیست و شش ماه اقامت در موتیھ، او و ترز خانھاي را كھ ١٧۶۵بدین ترتیب، در اواسط سپتامبر 
این محل چنان . نگھبان جزیره رفتند در نزدشان عزیز شده بود ترك كردند و بھ عنوان مستاجر نزد خانواده

من : ((او میگوید.)) نھ عوام الناس میتوانستند مزاحم آن شوند و نھ اھل كلیسا((دور از ھمھ چیز بود كھ 
و بزودي از یاد آدمیان خواھم ... فكر میكردم در این جزیره بیش از پیش از مردم بھ دور خواھم بود

انتشار كلیھ آثارش را بھ دو پیرو، مدیر چاپخانھ، داد و او را امین او براي تامین مخارج خود حق .)) رفت
كلیھ اسناد و اوراق خود ساخت، مشروط بھ این شرط صریح كھ وي قبل از مرگ روسو از آنھا استفادھاي 

زیرا آرزو داشتم بقیھ عمر را بآرامي بھ پایان برسانم و كاري نكنم كھ باز خاطره مرا در اذھان ((نكند، 
روسو نصف آن ; لیور بھ او پیشنھاد كرد ١٢٠٠مارشال كیث مقرري ساالنھاي بھ مبلغ .)) تجدید كند مردم

دیگر از . روسو مقرري دیگري براي ترز ترتیب داد و خودش با وي در جزیره سكنا گزید. را قبول كرد
  . سن او اینك بھ پنجاه و سھ رسیده بود. زندگي انتظاري نداشت

خرین سال عمر را میگذراند، یكي از بھترین كتابھاي خود را بھ نام رویاھاي یك سیزده سال بعد، او آ
پیر را - او در این كتاب با عباراتي سنجیده زندگي خود در جزیره سن. رھرو تنھا بھ رشتھ تحریر درآورد

.)) دنخستین لذتي كھ من آرزو داشتم مزھاش را با ھمھ حالوت آن بچشم تنبلي لذتبخش بو: ((توصیف میكند
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در این وقت، در حالي كھ كتابي از این ; ما در جاي دیگر دیدھایم او چگونھ از لینھ تحسین میكرد
گیاھشناس سوئدي را در دست داشت، شروع بھ تھیھ صورت و مطالعھ گیاھان موجود در قلمرو كوچك 

  ،))والدندریاچھ ((یا روزھایي كھ ھوا خوب بود، مانند ثورو در . خود كرد

در . خود را تنھا بھ داخل قایق میافكندم و ھنگامي كھ آب آرام بود، آن را پاروزنان بھ وسط دریاچھ میبردم
آنجا، در حالي كھ در قایق دراز میكشیدم و چشمانم را بھ آسمان میدوختم، خود را تسلیم جریان آرام آب 

  . شگفت آور غوطھ میخوردمگاھي این كار چندین ساعت طول میكشید و من در صدھا رویاي . میكردم

، سناي برن بھ او ١٧۶۵اكتبر  ١٧در . روسو نتوانست حتي روي این آبھا مدت زیادي استراحت كند
اقداماتي كھ براي كسب رضایت ضمني دولت انجام داده بودم، . ((دستور شگفت آمد و احساس شكست كرد

، و ھمچنین دیدار چند نفري كھ از برن بھ و اینكھ مرا آسوده گذارده بودند تا در جزیره سروسامان بگیرم
این فكر را در او ایجاد كرده بودند كھ او اینك از مزاحمت و تعقیب دولت در امان )) مالقاتم آمده بودند

از سنا تقاضا كرد توضیح و مھلتي بدھد، و خود راه مایوسانھ دیگري در برابر تبعید بھ این صورت . است
  :مطرح كرد

اره براي خود میبینم و ھر چند كھ این راه دھشت آور باشد، چنانچھ عالیجنابان رضایت من تنھا یك راه چ
و آن این است كھ بقیھ عمر ; دھند، نھ تنھا بدون احساس انزجار بلكھ با اشتیاق آن را اختیار خواھم كرد

من بھ . برم ھا، یا در ھر نقطھ دیگري كھ مناسب تشخیص دھند، بھ سر خود را در زندان در یكي از قلعھ
حاضرم . ھزینھ خود در آنجا زندگي خواھم كرد و تضمین میدھم كھ ھیچ گاه براي آنھا ھزینھاي ایجاد نكنم

تنھا بگذارید، با چند كتاب، آزادي آن . بدون قلم و كاغذ سر كنم و با خارج ھیچ گونھ ارتباطي نداشتھ باشم
  . قانع خواھم بودرا داشتھ باشم كھ گاھي در باغ قدم بزنم، من بھ ھمین 

  : آیا ذھن او پریشان شده بود خود او خالف این را اطمینان میدھد و میگوید

ذھن من در این لحظھ كامال آرام است، من بھ . تصور نكنید كھ راه حلي ظاھرا چنین خشن نتیجھ یاس است
قاضا میكنم توجھ از شما ت. خود فرصت تعمق دادھام و پس از تمركز ذھني عمیق، این تصمیم را گرفتھام

زندگي نابساماني . كنید كھ اگر این تصمیم بھ نظر غیرعادي میرسد، وضع من از آن ھم غیرعادیتر است
كھ من سالھاست بدون وقفھ بھ آن دچار بودھام، براي كسي كھ از نعمت سالمت كامل برخوردار باشد، 

و بدبختي او را از پا درآوردھاند و  قضاوت كنید كھ براي فرد علیل بیچارھاي كھ افسردگي. دھشتناك است
  . اینك آرزویي جز آن ندارد كھ با آرامش جان بسپارد، چھ وضعي میتواند داشتھ باشد

  . ساعت ترك گوید ٢۴پاسخي كھ از برن رسید آن بود كھ باید آن جزیره و ھمھ اراضي برن را ظرف 

المبر، بھ  - س از پائولي، بھ لورن از سن كجا میتوانست برود او دعوتھایي بھ پوتسدام از فردریك، بھ كر
اكتبر ھیوم، كھ در آن وقت  ٢٢در . آمستردام از ري ناشر، و بھ انگلستان از دیوید ھیوم دریافت داشت

  : دبیر سفارت كبراي انگلستان در پاریس بود، بھ روسو نوشت

مورد توجھ عواطف ھمھ  بدبختیھاي منحصر بھ فرد و بینظیر شما، صرف نظر از فضیلت و نبوغتان، باید
ولي من از این موضوع بھ خود میبالم كھ شما در انگلستان در ; موجودات انساني بر لھ شما قرار گیرد

برابر كلیھ آزارھا امنیت مطلق خواھید یافت، این امر نھ تنھا بھ علت روح با گذشت قوانین ما، بلكھ بر اثر 
  . ت اخالقي شما قایلنداحترامي است كھ ھمھ مردم آن كشور براي خصوصیا

ترتیبي داد كھ ترز موقتا در سویس بماند خود بھ . پیر خارج شد - اكتبر روسو از جزیره سن  ٢٩در 
سرانجام تصمیم گرفت دعوت ھیوم را بھ انگلستان . آنجا، یك ماه تمام در تردید گذراند. ستراسبورگ رفت

در آنجا ھیوم براي نخستین بار با او مالقات كرد . یایددولت فرانسھ بھ او گذرنامھ داد تا بھ پاریس ب; بپذیرد
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ھیوم . ھمھ پاریس درباره بازگشت این تبعیدي صحبت میكردند. و طولي نكشید كھ بھ وي عالقھمند شد
ھیچ فردي تا این حد . ... بیان یا تصور عالقھ و شوق این ملت نسبت بھ روسو غیرممكن است: ((نوشت

این دوستي از .)) ولتر و دیگران بكلي تحت الشعاع قرار گرفتھاند. ... ھ استمورد توجھ آنھا قرار نگرفت
 ١٧۶۶در اول ژانویھ . تعیین حقایق یا گزارش بیطرفانھ آن در اینجا مشكل است. ھمان آغاز دچار خلل شد

  :گریم این گزارش را براي مشتریان نشریھ خود فرستاد

وز بعد با لباس ارمني خود در باغ لوكزامبورگ بھ قدم ر. دسامبر وارد پاریس شد ١٧ژان ژاك روسو در 
پرنس دو . چون قبال بھ كسي خبري داده نشده بود، ھیچ كس از این منظره مستفیض نشد; زدن پرداخت

او ھمچنین . جا داده است، و ارمني نامبرده روزھا در آنجا بار عام میدھد)) پرستشگاه((كونتي بھ او در 
در اینجا متن نامھاي را میبینید كھ ...  .میزندخیابانھاي نزدیك محل اقامتش قدم  روزھا در ساعات معین در

  . ھنگام اقامت او در پاریس دست بھ دست میگشت و با موفقیت بزرگي روبرو شده است

استنساخ كرده بود كھ ظاھرا از طرف فردریك كبیر براي روسو فرستاده شده در اینجا گریم نامھاي را 
بگذارید . این نامھ بھ عنوان وسیلھاي براي دست انداختن روسو توسط ھوریس والپول تنظیم شده بود. بود

كانوي نوشت، . اس. خود بھ اج ١٧۶۶ژانویھ  ١٢خود والپول موضوع را، بھ طوري كھ در نامھ مورخ 
  : دتعریف كن

  . شھرت كنوني من معلول تحریر یك مطلب بسیار ناچیز است كھ سروصدایي باور نكردني برپا كرده است

یك روز عصر من در منزل مادام ژوفرن بودم و درباره تظاھرات و تناقضات روسو شوخي میكردم و 
مھاي نوشتم و روز وقتي بھ خانھ بازگشتم، این مطالب را در نا. چیزھایي گفتم كھ باعث سرگرمي آنھا شد

و آنھا آن قدر از آن خوششان آمد كھ، بعد از متذكر ; بعد آن را بھ ھلوسیوس و دوك دونیورنوا نشان دادم
ھمان طور كھ . شدن پارھاي عیوب زباني، مرا تشویق كردند نامھ را در معرض دید مردم قرار دھم

بگذار استعداد آنھا . یاسي یا ادبي، میخندممیدانید، من با كمال میل بھ اشخاص الفزن و متظاھر، اعم از س
نسخ این نامھ، مانند آتش در بوتھ زار، بھ اطراف پخش . من مخالفتي نداشتم; ھر قدر میخواھد زیاد باشد

پادشاه پروس بھ : متن نامھ بھ این قرار است. شدند، و حاال تماشا كن كھ من چگونھ مورد توجھ عموم ھستم
  )). زمژان ژاك عزی((آقاي روسو، 

باعث شدھاید شما را از سویس، كشوري كھ تا این حد ; شما از ژنو، سرزمین پدران خود، دست كشیدھاید
; من استعدادھاي شما را تحسین میكنم; پس نزد من بیایید. ھاي شما از آن تمجید صادر كرده است در نوشتھ

شما . میدارند، مرا سرگرم میكند رویاھایتان، كھ شما را بسیار و براي مدتھاي طوالني، بھ خود مشغول
شما باعث شدھاید تا بھ قدر كافي درباره خصوصیاتي كھ بسختي . سرانجام باید عاقل و با سعادت باشید

بھ دشمنان خود نشان دھید كھ گاھي . میتوان گفت براي مردي واقعا بزرگ برازندھاند صحبت شود
. ھ بھ شما لطمھاي بزند، آنھا را آزرده خاطر خواھد كرداین كار بدون اینك. میتوانید عقل سلیم داشتھ باشید

من براي شما آرزوي خوشبختي دارم و مایلم، چنانچھ . قلمرو من بھ شما خلوتگاه آرامي عرضھ میدارد
. ولي اگر كمافي السابق كمك مرا نپذیرید، مطمئن باشید بھ ھیچ كس نخواھم گفت. بخواھید، بھ شما كمك كنم

من ; د فشار بیاورید تا بدبختیھاي تازه پیدا كنید، ھر چھ دلتان میخواھد انتخاب كنیداگر شما بھ مغز خو
این چیزي است كھ مسلما براي شما  - پادشاھم و میتوانم ھر بدبختیي كھ مطابق میل شما باشد فراھم كنم، و 

تخار خود را در ھر گاه شما از این كار دست بكشید كھ شكوه و اف -در میان دشمنانتان دست نخواھد داد 
  . آزار و جفا دیدن بیابید، من ھم از آزار و اذیت شما دست خواھم كشید

  . دوست خوب شما، فردریك

ھاي  طرز فكر متجددانھ و ثروت موروثیش جایي براي نوشتھ. والپول ھرگز با روسو مالقات نكرده بود
ژوفرن ترتیب مییافتند و در آنجا گریم او از میھمانیھاي شامي كھ در منزل مادام . ژان ژاك باقي نمیگذاشت
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و دیدرو را میدید، از معایب و جنونھاي روسو اطالع یافتھ بود، و شاید نمیدانست روسو، كھ تا سرحد 
بیماري عصبي حساس بود، بر اثر یك سلسلھ مباحثات و ناراحتیھاي شدید، تا مرز از ھم گسیختگي فكري 

ولي . او بھ طرز ننگ آوري بیرحمانھ بود)) شوخي((میدانست،  اگر والپول اینھا را. سوق داده شده است
باید افزود وقتي كھ ھیوم در مورد یافتن محل مناسبي براي روسو در انگلستان از او راھنمایي خواست، 

  . والپول متعھد شد بھ این تبعیدي ھمھ گونھ كمك بكند

ن نامھ براي نخستین بار در منزل مادام آیا ھیوم از جریان این نامھ مطلع بود ظاھرا او ھنگامي كھ ای
 ١٧۶۶فوریھ  ١۶ھیوم در . او بھ شركت در انشاي آن متھم شده است; ژوفرن سرھم میشد، حضور داشت

تنھا مزاحي كھ من در مورد نامھ قالبي پادشاه پروس بھ خود اجازه دادم : ((بھ ماركیز دو برابانتان نوشت
ھیوم براي خداحافظي از میھمانان  ١٧۶۶در سوم ژانویھ .)) بودبھ عمل آورم در سر میز شام لرد آسري 

از آزار و اذیت، و )) آن مردك((او امید خود را در مورد آزاد كردن . اولباك بھ منزل او رفت/بارون د
: اولباك در این مورد شك داشت و گفت/د. فراھم آوردن وسایل خوشبختي او در انگلستان، ابراز داشت

دھا و تصوراتي را كھ دلشادتان میدارند از میان میبرم، ولي طولي نخواھد كشید كھ شما بھ متاسفم كھ امی((
من بھ زبان ساده بھ شما میگویم كھ شما دارید یك . شما طرف خود را نمیشناسید. اشتباه خود پیخواھید برد

دو لوز و سگ صبح روز بعد ھیوم و روسو، ھمراه ژان ژاك .)) مار سمي را در سینھ خود گرم میكنید
  . روسو بھ نام سلطان، با دو كالسكھ عازم كالھ شدند

روسو خرج خود را میداد، و پیشنھادھاي ھیوم، مادام دو بولفر، و مادام دو وردلن را دایر بر اینكھ پول در 
، روسو، ھیوم را در آغوش كشید و )ژانویھ ١٠(وقتي كھ آنھا بھ دوور رسیدند . اختیارش بگذارند رد كرد

  . خاطر اینكھ او را بھ سرزمین آزادي آورده است، از وي تشكر كرد بھ

VIII -  روسو در انگلستان  

عابران لباس روسو را، كھ عبارت بود از كاله پوستي، رداي . وارد لندن شدند ١٧۶۶ژانویھ  ١٣آنھا در 
روسو بھ ھیوم توضیح داد كسالتي دارد كھ پوشیدن شلوار را برایش . بنفش، و كمربند، بھ ھم نشان میدادند

. نھ برجستھ پیشنھاد كندھیوم دوستش كانوي را وادار كرد یك مستمري براي این بیگا. ناراحت میكند
لیره موافقت، و اظھار عالقھ كرد كھ بھ طور غیررسمي  ١٠٠جورج سوم، پادشاه انگلستان، با سالي 

گریك براي روسو و ھیوم در شبي كھ پادشاه و ملكھ قرار بود بھ تماشاخانھ بیایند، یك . نگاھي بھ او بیفكند
ولي وقتي ھیوم دنبال روسو رفت، با اشكال زیاد . ن كردلژ مقابل لژ سلطنتي در تماشاخانھ دروري لین تامی

ھاي سگ كھ در داخل منزل حبس  توانست روسو را وادار كند كھ سگش را در خانھ بگذارد، زیرا زوزه
سرانجام ھیوم روسو را بغل كرد و تقریبا بزور وادارش كرد . شده بود قلب روسو تبعیدي را ریش میكردند

ایش، گریك، یك میھماني شام براي روسو ترتیب داد، و روسو از نحوه بازي او در بعد از نم. تا راه بیفتد
آقا، شما باعث شدید من در قسمتھاي حزن آور نمایش اشك بریزم و در : ((نمایش تعریف كرد و گفت

 تا اینجا ھیوم.)) قسمتھاي تفریحي آن تبسم كنم، ھر چند كھ بھ سختي یك كلمھ از زبان شما را درك میكردم
  : بالفاصلھ پس از رسیدن بھ لندن، او بھ مادام دو برابانتان نوشت. رویھمرفتھ از میھمان خود راضي بود

من پس از اینكھ از ھر جھت مراقب حركات و رفتار او . شما نظر مرا درباره ژان ژاك روسو خواستھاید
او مالیم، بیتكلف، پر . یدھامبودھام، اظھار میدارم كھ ھرگز مردي با فضیلتتر و دوستداشتنیتر از او ند

چنانچھ درصدد یافتن معایب او . احساس، بیتوجھ بھ سود شخصي، و داراي حساسیتي بسیار عالي است
برآیم، جز بیصبري فوق العاده و یك نوع استعداد براي داشتن سوظن غیرعادالنھ نسبت بھ بھترین دوستان 

ام عمرم را بدون اینكھ ابر تیرھاي در افق در مورد خودم، حاضرم تم. خود، چیزي در او نمیبینم
در امور . در طرز رفتار او سادگي بسیار قابل توجھي وجود دارد. مناسباتمان پدیدار شود، با او سر كنم

  . این امر كار اداره او را براي كساني كھ با او زندگي میكنند آسان میكند. عادي، او واقعا یك بچھ است
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  : ھیوم ھمچنین نوشت

من او . بي گرم و عالي دارد، و اغلب در صحبت چنان حرارتي پیدا میكند كھ مانند الھام بھ نظر میرسداو قل
فالسفھ پاریس پیشگویي میكردند كھ . ... را بسیار دوست دارم و امیدوارم جایي در عالیق او داشتھ باشم

توانم تمام عمر را با دوستي و ولي فكر میكنم می; من نمیتوانم بدون جروبحث او را تا كالھ راھنمایي كنم
من گمان میكنم یك منبع بزرگ توافق ما این است كھ نھ او و نھ من ھیچ . احترام متقابل با او زندگي كنم

آنھا . كدام دنبال جروبحث نمیگردیم، و این موضوعي است كھ درباره ھیچ یك از آن فالسفھ صادق نیست
و واقعا بسیار ; نظر آنھا او بیش از اندازه پایبند مذھب استھمچنین بھ این علت از او ناخشنودند كھ بھ 

عجیب است كھ فیلسوف این دوران، كھ بیش از ھمھ مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ است بمراتب بیش از 
دارد و در حقیقت از یك مسیحي كمي )) كتاب مقدس((او عالقھ شدیدي بھ . ... دیگران تعصب مذھبي دارد

  . بھتر است

در لندن ھم مثل پاریس انبوه اعیان، بانوان، نویسندگان، و اشخاص عادي بھ خانھ . كاالتي پیش آمدندولي اش
روسو بزودي از . خانم ادمز واقع در خیابان باكینگم، كھ ھیوم روسو را در آن جا داده بود، روي میآوردند

پیشنھادي رسید دایر بر اینكھ . كنداین توجھ خستھ شد و از ھیوم تقاضا كرد جایي دور از لندن براي او پیدا 
روسو مایل بود این پیشنھاد را بپذیرد، ولي ھیوم او را . در یك صومعھ واقع در ویلز از او نگھداري شود

كیلومتري لندن،  ١٠از این كار بازداشت و وادارش كرد در خانھ یك خواربار فروش در چیزیك، در 
در این وقت او دنبال ترز فرستاد، و با اصرار در . جا رفتندژانویھ بھ آن ٢٨روسو و سگش در . زندگي كند

ھیوم در . اینكھ ترز باید اجازه داشتھ باشد با او سر میز غذا بنشیند، میزبان خود و ھیوم را ناراحت میكرد
  : نامھاي بھ مادام دو بوفلر چنین شكایت كرد

یده بر این است كھ او علت اصلي موسیو دولوز میگوید كھ ترز شرور، ستیزه جو، و سبك گوست، و عق
خود روسو اعتراف میكند ترز آن قدر كودن است كھ نمیداند در چھ . میباشد[ موتیھ]رفتن روسو از نوشاتل 

ھاي  سالي، در چھ ماھي از سال، یا چھ روزي از ماه یا ھفتھ زندگي میكند، و ھیچ وقت نمیتواند ارزش سكھ
با این وصف، او با ھمان قدرت مطلقي كھ یك پرستار بر یك . یردمختلف را در ھیچ یك از كشورھا یاد بگ
عالقھ او . در غیاب او، سگش این تسلط را بھ دست آورده است. طفل حكومت میكند بر روسو تسلط دارد

  . بھ این حیوان خارج از ھرگونھ بیان یا ادراك است

مالقات كرد و پیشنھاد كرد او را تا بازول در آنجا با وي . در خالل این مدت، ترز بھ پاریس آمده بود
نامھاي بھ دستم رسیده است كھ : ((فوریھ ھیوم بھ مادام دوبوفلر چنین نوشت ١٢در . انگلستان ھمراھي كند

از آن چنین برمیآید كھ مادموازل با شتاب ھمراه یكي از دوستان من، كھ آقایي جوان، بسیار خوش خلق، 
  . بھ راه افتاده استبسیار مطبوع، و بسیار دیوانھ است، 

بازول .)) او چنان جنوني درباره ادبیات دارد كھ میترسم واقعھ مھلكي براي شرافت دوست ما بھ بار آید
بھ موجب صفحاتي از یادداشتھاي او كھ اینك از بین . مدعي است كھ این نگراني را توجیھ كرده است

با ترز در یك مسافر خانھ ھمبستر شد، و  رفتھاند، در دومین شبي كھ آنھا از پاریس حركت كردند، وي
یادداشتھاي . فوریھ آنھا بھ دوور رسیدند ١١صبح زود روز . چندین شب بعد از آن ھم این عمل تكرار شد

دیروز صبح خیلي زود بھ رختخواب رفتھ بودم، و یك بار : فوریھ ١٢چھارشنبھ، : ((بازول چنین میافزایند
ساعت دو بعد از ظھر . نسبت بھ او واقعا عالقھمند بودم.. زده بارروي ھم سی; این كار را كرده بودم

را تا ) جریان(آن ((عصر ھمان روز، وي ترز را نزد ھیوم بھ لندن برد و قول داد كھ .)) عزیمت كردیم
فوریھ او ترز را تحویل  ١٣در تاریخ )). بر زبان نیاورد) روسو(یا مرگ فیلسوف ) ترز(پس از مرگ وي 

او چنان سالخورده و ضعیف بھ نظر میرسید كھ انسان دیگر آن : ((ازول درباره روسو میگویدب. روسو داد
  . این امري طبیعي بود.)) شوق و ذوق گذشتھ را نسبت بھ وي نداشت
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روسو در چیزیك، مانند موتیھ، و بیش از آنچھ راغب باشد، مراسالت پستي دریافت میكرد و از ھزینھ 
یك روز ھنگامي كھ ھیوم یك محمولھ براي او از لندن آورد، روسو از . یت داشتپستي كھ باید بپردازد شكا

ھیوم بھ او ھشدار داد كھ در آن . قبول آن امتناع ورزید و از ھیوم خواست آن را بھ اداره پست بازگرداند
. صورت مقامات اداره پست مراسالت مردود را بازخواھند كرد و بھ رازھاي او واقف خواھند شد

پیشنھاد كرد كھ مكاتبات روسو را، كھ بھ لندن میآمد، باز كند و فقط آنھایي را ) ھیوم(تلندي پرحوصلھ اسكا
ژان ژاك قبول كرد، ولي طولي نكشید كھ این سوظن برایش پیدا . كھ بھ نظر مھم میآمدند براي او بیاورد

  . شد كھ ھیوم در مراسالت وي دخل و تصرفھایي میكند

روسو با . ز سرشناسان لندن میرسیدند كھ معموال شامل مادموازل لوواسور نیز بوددعوتھایي براي شام ا
تعذر بھ خاطر بیماري، ولي شاید بھ علت اینكھ بھ ھیچ وجھ نمیخواست ترز را در میان اشخاص طبقھ باال 

 ریچارد. او بكرات اظھار عالقھ میكرد كھ از شھر بیشتر دور شود. آفتابي كند، آنھا را رد میكرد
كیلومتري  ٢۵٠دونپورت، كھ این موضوع را از گریك شنیده بود، خانھاي در ووتن در دار بیشر، در 

دونپورت كالسكھاي فرستاد كھ او و ترز . روسو با مسرت این پیشنھاد را پذیرفت. لندن، بھ او پیشنھاد كرد
اگر این واقعا نقشھ : ((تروسو شكایت داشت كھ با او مثل یك گدا رفتار میشود، و بھ ھیوم گف; را ببرد

دونپورت باشد و شما از آن اطالع داشتھ و با آن موافقت كرده باشید، نسبت بھ من بیلطفي بزرگي 
  ، )طبق اظھار ھیوم(یك ساعت بعد .)) نمودھاید

او ناگھان روي زانوي من نشست، دستھاي خود را دور گردنم انداخت، با حداعالي حرارت مرا بوسید، و 
آیا امكان دارد شما مرا ببخشید، : ((قطرات اشكش ھمھ صورتم را پوشانده بودند، با فریاد گفت در حالي كھ

دوست بھ من مرعي داشتھاید، من دست آخر پاداش شما را با این حماقت و سو رفتار میدھم، ولي با ھمھ 
ما احترام میگذارم، بھ ش. من شما را دوست دارم. اینھا من داراي قلبي ھستم كھ ارزش دوستي شما را دارد

من بیست بار او را .)) ... و حتي یك لحظھ از مالطفتي كھ شما در حق من مبذول میدارید، بھ ھدر نمیرود
  . بوسیدم و در آغوش گرفتم و اشكھاي بسیاري از دیدگان ریختم

بعد ھیوم كمي . مارس، ژان ژاك و ترز عازم ووتن شدند، و ھیوم ھیچ گاه دیگر آنھا را ندید ٢۴روز بعد 
  :تحلیلي دقیق از وضع خصوصیات اخالقي روسو براي ھیوبلر بھ این شرح نوشت

و من پیش بیني میكنم كھ ; با وجود ھمھ مخالفتھاي من، او بشدت مصمم بود بھ جانب انزواي خویش بشتابد
او . تدر آن وضع ناخشنود خواھد بود، ھمان طور كھ در حقیقت او ھمیشھ در ھر وضعي ناخشنود بوده اس

در طول عمرش خیلي كم . كامال بدون مشغلھ، بدون مصاحب، و تقریبا بدون ھر نوع سرگرمي خواھد بود
از دیدنیھا بسیار كم دیده و بھ ھیچ وجھ حس ; مطالعھ كرده و اینك كامال از خواندن دست كشیده است

او در سراسر عمر . اردو در حقیقت دانش زیادي ند... ; كنجكاوي براي دیدن یا اظھارنظر كردن ندارد
ھایي از  و از این نظر، حساسیت او بھ درجھاي وراي آنچھ من تاكنون نمونھ; خود تنھا احساس داشتھ است

مانند كسي است كھ نھ . آن دیدھام میرسد، ولي این حساسیت در او بیشتر حس شدید درد ایجاد میكند تا لذت
پوست بدنش را نیز از تنش كنده و بھ آن صورت او را رھا تنھا لباسش را از تنش بیرون آورده باشند، بلكھ 

كرده باشند تا با عناصر خشن و پرجوش و خروش طبیعت، مانند آنچھ كھ جھان ما را پیوستھ در تب و تاب 
  . نگاه میدارد، دست و پنجھ نرم كند

بود و آن را در  در ابتدا وي از خانھ تازه خود خیلي خشنود. مارس وارد ووتن شدند ٢٩روسو و ترز در 
خانھ دور دست كھ خیلي بزرگ : ((نامھاي كھ براي یكي از دوستانش بھ نوشاتل فرستاد چنین توصیف كرد

نیست، ولي كامال مناسب است و در نیمھ راه دامنھ باالیي یك دره ساختھ شده است كھ زیباترین چمن ھمھ 
ن، یا مزارع پراكنده آن را احاطھ كرده چشم اندازي از مرغزارھا، درختا. جھان در جلو آن قرار دارد

در بدترین ھواي . در ھمان نزدیكي جاھاي مطبوع براي پیادھروي در امتداد یك جویبار وجود دارند; است
خانواده دونپورت ھر چند وقت یك بار كھ بھ آنجا .)) دنیا، من بآرامي بھ دنبال تحقیقات گیاھشناسي میروم
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خدمھ آنھا براي توجھ از فیلسوف و بانوي خانھدار او در آنجا . غال میكردمیآمد، قسمت تحتاني خانھ را اش
  . لیره بھ عنوان اجاره و خدمات دیگر بھ خانواده دونپورت بپردازد ٣٠روسو اصرار داشت سالي . میماندند

در سوم آوریل یك نشریھ لندن بھ نام سنت جیمز كرونیكل متن انگلیسي و . خوشي او یك ھفتھ طول كشید
رانسھ نامھاي را كھ بھ اصطالح فردریك كبیر بھ روسو نوشتھ بود منتشر كرد و از نویسنده واقعي نامھ ف

خصوصا ھنگامي كھ پیبرد سردبیر آن نشریھ، ; وقتي ژان ژاك این را شنید، عمیقا متاثر شد. اسمي نبرد
روسو از چیزیك لحن  عالوه بر آن، از زمان عزیمت. ویلیام ستران، مدتھا از دوستان ھیوم بوده است

بر تعداد مقاالت انتقادي در باره . مطبوعات انگلیسي نسبت بھ او بھ طور محسوسي عوض شده بود
بعضي از آنھا حاوي مطالبي بودند كھ بھ نظر وي تنھا ھیوم از آنھا اطالع ; فیلسوف عجیب افزوده شد

ھیوم باید چیزي در دفاع از میھمان  بھ ھر حال احساس میكرد. داشت و میتوانست آنھا را بھ جراید بدھد
او متوجھ شد كھ این اسكاتلندي در لندن با فرانسوا ترونشن، فرزند دشمن ژان . پیشین خود نوشتھ باشد

  . و البد اینك ھیوم بھ حد وفور از معایب روسو مطلع شده بود; ژاك، در ژنو ھم منزل بود

  :نوشت آوریل روسو بھ نشریھ سنت جیمز كرونیكل چنین ٢۴در 

آقا، شما علیھ حرمتي كھ ھر فرد باید نسبت بھ سلطان یك كشور مراعات كند مرتكب خالف شدھاید، زیرا 
علنا نامھاي را بھ پادشاه پروس نسبت دادھاید كھ پر از یاوه گویي و غرض ورزي است، و بھ علت ھمین 

شما . نامھ بھ او منتسب شده استكیفیات باید درمییافتید كھ نویسنده آن نمیتوانستھ است شخصي باشد كھ 
حتي تا آنجا پیش رفتھاید كھ امضاي او را ھم نقل كردھاید، مثل اینكھ دیدھاید او با دست خود آن را نوشتھ 

و آنچھ مرا ; آقا، من بھ شما اطالع میدھم كھ این نامھ در پاریس ساختھ و پرداختھ شده است. است
ر مینماید آن است كھ نویسنده شیاد آن در انگلستان نیز ھمدستاني اندوھگین میكند و قلبم را شدیدا جریحھدا

شما در برابر پادشاه پروس، در برابر حقیقت، و در برابر من وظیفھ دارید، بھ عنوان جبران . دارد
اشتباھتان، كھ بدون شك اگر میدانستید با ارتكاب آن آلت اجراي چھ نقشھ شیطاني شدھاید خود را سرزنش 

  . ن نامھ را كھ بھ امضاي من است بھ چاپ برسانیدمیكردید، ای

  ژان ژاك روسو 

چھ كساني غیر از دشمنان . اینك میتوانیم درك كنیم چرا روسو عقیده داشت توطئھاي علیھ او در كار است
میتوانستند باعث شده باشند كھ لحن  - ولتر، دیدرو، گریم، و دیگر مشعلھاي عصر روشنگري  -قدیمي او 

محترمانھ مطبوعات انگلستان ناگھان بھ مسخره و تحقیر تغییر كند در این ھنگام ولتر بھ طور  خوشامدگو و
پانسوف انتشار داد و اشارات نامساعدي را كھ در . جي. گمنام اثري تحت عنوان نامھاي بھ دكتر جي

د نیستند، بھ پول اینكھ آنھا واقعا آزا -ھاي ژان ژاك درباره مردم انگلستان وجود داشت منعكس كرد  نوشتھ
رئوس مطالب جزوه ولتر در یكي از . نیستند)) بھ طور طبیعي خوب((بیش از اندازه توجھ دارند، و 

  . نشریات لندن بھ نام لویدز ایونینگ نیوز بھ چاپ رسید

. مھ روسو نامھاي بھ كانوي نوشت و تقاضا كرد مستمري پیشنھادي براي او عجالتا متوقف شود ٩در 
روسو پاسخ داد نمیتواند ھیچ گونھ مزیتي كھ از راه وساطت ھیوم ; اصرار كرد آن را قبول كندھیوم بھ او 

بھ نظر میرسید روسو، كھ در كنج انزواي خویش خود . ھیوم خواستار توضیح شد. تامین شده باشد بپذیرد
اي در ھجده در دھم ژوئیھ او نامھ. را میخورد، اینك بھ مرحلھ جنوني از سوظن و انزجار رسیده است

ولي آن قدر از نظر ; صفحھ براي ھیوم فرستاد كھ، بھ علت طوالني بودن، نمیتوان ھمھ آن را نقل كرد
  :منازعھ داراي اھمیت است كھ باید قسمتھایي از اھم مطالب آن را در نظر داشت، في المثل

، این توضیح باید بھ ولي چون شما توضیحي میخواھید; آقا، من بیمارم و حالم براي نوشتن مساعد نیست
  . ... شما داده شود
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من تنھا . ... من در خارج از این جھان زندگي میكنم و از بسیاري از آنچھ كھ در داخل آن میگذرد بیاطالعم
  . ... آنچھ را كھ حس میكنم میدانم

جھان است  شما از من بھ طور محرمانھ میپرسید متھم كننده شما كیست متھم كننده شما، آقا، تنھا مردي در
من با ذكر دیوید ھیوم بھ عنوان یك شخص ثالث، شما . ... كھ من حرفش را باور میكنم، این خود شما ھستید

  . را درباره عقیدھاي كھ باید نسبت بھ او داشتھ باشم قاضي قرار میدھم

  : روسو بھ طور مبسوط از نیكیھاي ھیوم اظھار قدرشناسي كرد، ولي افزود

این خدمات بیش از آنچھ كھ ارزش داشتھ باشند جنبھ : اقعي كھ در حق من شده استو اما درباره لطف و
من چنان بھ طور مطلق گمنام نبودم كھ اگر تنھا وارد میشدم، بدون كمك یا راھنمایي . ... ظاھري دارند

دن اگر آقاي دونپورت آن قدر لطف داشتھ است كھ بھ من محلي براي سكونت بدھد، در حكم گذار. میماندم
ھمھ الطافي كھ در اینجا بر من . ... منتي بر سر آقاي ھیوم نبود، و آقاي دونپورت آقاي ھیوم را نمیشناخت

ھم تقریبا بھ ھمان صورت بر من ارزاني میشدند، ولي بدیھایي كھ در حق [ ھیوم]ارزاني شدھاند بدون او 
دشمناني داشتھ باشم و چطور و چرا این چون اصوال چرا من باید در انگلستان . من شدھاند بھ سرم نمیآمدند

  ... دشمنان درست دوستان آقاي ھیوم از آب درمیآیند 

من ھمچنین شنیدھام كھ فرزند ترونشن حقھ باز، مھلكترین دشمنم، نھ تنھا دوست بلكھ تحت الحمایھ آقاي 
  . ... ھیوم است و آنھا با یكدیگر ھم منزل بودھاند

ھایي كھ من  در عین حال، نامھ. ... ھمھ این حقایق روي ھم تاثیري در من گذاردند كھ مرا نگران كرد
و ھمھ اینھا از زیر دست آقاي ; ھایي كھ بھ دستم میرسیدند قبال باز شده بودند نامھ; نوشتم بھ مقصد نرسیدند

  . ... ھیوم گذشتھ بودند

یك شعاع نور ... مطبوعات عمومي دیدم، بر من چھ گذشت  ولي وقتي من نامھ قالبي پادشاه پروس را در
راز تغییر حیرتانگیز و ناگھاني طرز فكر مردم انگلستان را نسبت بھ خودم بر من آشكار كرد، و من در 

ھنگامي كھ این نامھ قالبي در لندن بھ چاپ . پاریس مركز توطئھاي را دیدم كھ در لندن در دست اجراست
مسلما میدانست این نامھ ساختگي است، یك كلمھ درباره تنھا یك مطلب دیگر دارم بھ  رسید، آقاي ھیوم، كھ

اطمینان داشتھ باشید شما نمیتوانید ; اگر شما گناھكارید، بھ من چیزي ننویسید، چون بیھوده است. شما بگویم
اگر بیتقصیر . . ..ولي اگر بیتقصیرید، قبول زحمت كنید و بیگناھي خود را ثابت كنید. مرا فریب دھید

  . نیستید، براي ھمیشھ خداحافظ

پاسخ مختصري داد، ولي درصدد رد اتھامات برنیامد، زیرا بھ این نتیجھ رسیده  ١٧۶۶ژوئیھ  ٢٢ھیوم در 
اگر من بھ خود جرئت دھم كھ اندرزي بدھم، : ((او بھ دونپورت نوشت. بود كھ روسو در آستانھ جنون است

ھانھاي كھ آغاز كردھاید ادامھ دھید تا وي سرانجام بھ طور كامل در آن است كھ شما بھ كار خیرخوا
ھایي كھ بھ پاریس نوشتھ مورد حملھ قرار داده  وقتي شنید روسو وي را در نامھ.)) تیمارستان حبس شود

، یك نسخھ از نامھ بلند باالي ژان ژاك را براي )بھ كنتس دوبوفلر ١٧۶۶آوریل  ٩مانند نامھ مورخ (است 
  . دوبوفلر فرستاد مادام

  : مادام بھ ھیوم چنین پاسخ داد

ولي او را اھل كذب و . ... نامھ روسو بسیار بیرحمانھ و، تا آخرین حد، نامعقول و غیرقابل بخشش است
خشم او علت منصفانھاي ندارد، ولي از روي . تظاھر نپندارید و تصور نكنید كھ او شیاد یا حقھ باز است

من گمان میكنم علت آن كھ خود من ھم آن را شنیدھام و . ین مورد شكي ندارممن در ا; خلوص نیت است
شاید بھ او ھم گفتھ باشند، این است كھ میگویند یكي از بھترین عبارات نامھ آقاي والپول بھ وسیلھ شما انشا 
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شما اگر : ((آن این عبارت است; شده است، و شما این عبارت را بشوخي بھ نام پادشاه پروس گفتھاید
و آقاي .)) خواھان آزار و اذیت ھستید، من پادشاھم و میتوانم ھر نوعش را كھ بخواھید برایتان فراھم كنم

اگر این مطلب حقیقت داشتھ باشد و روسو آن را بداند، آیا از . والپول گفتھ است شما مبتكر این جملھ ھستید
  ; ر است، تعجب میكنیدبھ خشم آمدن او، كھ شخصي حساس، پرشور، مالیخولیایي، و مغرو

ژوئیھ والپول نامھاي بھ ھیوم نوشت و تقصیر كامل نامھ قالبي را بھ گردن گرفت، ولي ابراز  ٢۶در 
ضمنا انكار نكرد كھ ھیوم در تنظیم نامھ ; روسو را محكوم كرد)) قلب حق نشناس و خبیث((ندامتي نكرد و 

او .)) روسو ھیوالست; حق كامال با شماست: ((اولباك نوشت/ھیوم در نامھاي بھ د. دست داشتھ است
وقتي او از . مطالب مالطفتآمیزي را كھ قبال درباره خصوصیات اخالقي روسو گفتھ بود پس گرفت

دونپورت شنید كھ روسو مشغول نوشتن اعترافات است، گمان كرد كھ روسو اوضاع و جریانات را از 
ادم سمیث، تورگو، و مارشال كیث بھ ھیوم اندرز . دیدگاه خود مورد تفسیر و اظھارنظر قرار خواھد داد

آالمبر بھ او اصرار /پاریس بھ رھبري د)) فیلسوفان((دادند كھ این حملھ را با سكوت تحمل كند، ولي 
بود )) شھرت یافتھ((كھ در دو پایتخت )) جروبحثي((كردند نحوه تفسیر و توضیحات خود را درباره 

مطلبي و آقاي روسو درگرفتھ است منتشر كرد، كھ بھ وسیلھ  ١٧۶۶تبر بدین ترتیب او در اك. منتشر كند
 ١۵گریم در شماره . آالمبر و سوار بھ فرانسھ ترجمھ شده بود، و یك ماه بعد ھم بھ انگلیسي منتشر شد/د

اكتبر نشریھ خود عصاره آن را نقل كرد، و بدین ترتیب این جدل در ژنو، آمستردام، برلین، و سن 
والپول . تعدادي جزوات دیگر كھ منتشر شدند سروصدا را مضاعف ساختند. عكاس یافتپطرزبورگ ان

در نوشتھ مادام دوالتور تحت ; بازول بھ والپول حملھ كرد; نحوه تعبیر خود را درباره این بحث منتشر كرد
ب و ولتر مطالب بیشتري درباره معای; عنوان شرح مختصري درباره آقاي روسو، ھیوم خائن خوانده شد

. ، و فعالیتھاي شورشانگیز او در سویس براي ھیوم فرستاد))اماكن بدنام((جرایم روسو، رفت و آمد او بھ 
ھیوم مدارك مربوط را بھ موزه بریتانیایي )). با كنجكاوي شدید مراقب این جنگ و جدل بود((جورج سوم 

  . فرستاد

اي مرطوب انگلستان و خویشتنداري مردم ھو. روسو در جریان این ھیجانات در سكوتي اندوھبار فرورفت
شدت انزوایي كھ وي در ; این كشور، كھ از خصوصیات اخالقي آنان است، او را افسرده خاطر میكرد

او كھ كوشش نكرده بود انگلیسي یاد بگیرد، . جستجوي آن بود بیش از آن بود كھ بتواند تحملش را بكند
ھا میتوانست با ترز صحبت كند، و ترز ھر روز بھ او التماس او تن. سروكلھ زدن با خدمھ را مشكل مییافت

ترز براي پیشبرد نقشھ خود بھ روسو اطمینان داد خدمھ درصددند او . میكرد كھ او را بھ فرانسھ بازگرداند
  : روسو بھ صاحبخانھ غایب خود دونپورت چنین نوشت ١٧۶٧آوریل  ٣٠در . را مسموم كنند

من از دامھایي كھ برایم گسترده شدھاند، و از ناتواني خود در محافظت . آقا، من فردا از منزل شما میروم
ولي، آقا، من عمر خود را كردھام، و تنھا كاري كھ برایم مانده آن است كھ دوران زندگیي ; خویش، آگاھم

من ھمیشھ مسكني را كھ اینك ترك . قاخداحافظ، آ. ... را كھ با شرافت گذراندھام شجاعانھ بھ پایان برسانم
ولي از اینكھ میزباني چنین مطبوع در ; میگویم، با احساس تاسف از ترك آن، بھ خاطر خواھم داشت

  . شخص شما یافتھام، با این وصف نتوانستھام با او دوست شوم، بیشتر احساس تاسف میكنم

ا اثاث خود را ھمراه پول بابت سیزده ماه اجاره آنھ. در اول ماه مھ، او و ترز با شتاب و ھراس فرار كردند
چون با وضع اقلیمي انگلستان آشنا نبودند، با وسایط نقلیھ كھ مسیري غیرمستقیم داشت . در آنجا گذاردند

ھا  روزنامھ. سفر كردند، مقداري از راه را پیاده رفتند، و مدت ده روز بر جھانیان مجھول المكان بودند
از آنجا . مھ حضور آنھا در سپالدینگ واقع در لینكنشر اعالم شد ١١در . اعالم كردندناپدید شدن آنھا را 

راه خود را بھ دوور یافتند و، پس از شانزده ماه اقامت در انگلستان، در دوور براي رفتن بھ كالھ سوار 
رود، كھ ھنوز ھیوم بھ تورگو و دوستان دیگر نامھ نوشت و از آنھا تقاضا كرد بھ این فرد مط. كشتي شدند

  . از نظر قانوني مشمول حكم بازداشت بود و اینك تنھا و بیكس بھ فرانسھ بازمیگشت، كمك كنند
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  فصل نھم ١٧٨٩ -  ١٧١۵كتاب سوم جنوب كاتولیك 

  

  ایتالیاي سعادتمند 

١٧١۵  - ١٧۵٩  

I  -  چشم انداز  

; وانست براي دفاع از خود وحدت یابدایتالیا، كھ بھ حدود دوازده ایالت رقیب با یكدیگر تقسیم شده بود، نمیت
مردم ایتالیا آن قدر سرگرم لذت بردن از زندگي بودند كھ بھ بیگانگان ناپختھ اجازه دادند براي ثمرات تلخ 

بدین ترتیب، این شبھ جزیره زرین عرصھ نبرد . سیاستبازي و غنایم ملوث جنگي بھ جان یكدیگر بیفتند
كھ تحت استیالي خاندان (از یك سو، و اتریش ) خاندان بوربون بودند كھ تحت استیالي(اسپانیا و فرانسھ 

بھ پایان رسیدند، و وضع  ١٧۴٨یك سلسلھ جنگھاي جانشیني در سال . از سوي دیگر شد) ھاپسبورگ بود
; اسپانیا ھنوز پادشاھي ناپل و دوكنشین پارما را در دست داشت: كشورھاي ذیربط بدین صورت درآمد

جنووا و مورنا ; ساووا، ونیز، و سان مارینو آزاد ماندند; را بر ایاالت پاپي حفظ كردندپاپھا تسلط خود 
; در خالل این احوال، آفتاب میتابید. اتریش، میالن و توسكان را حفظ كرد; تحت الحمایھ فرانسھ بودند

و صداي چھچھ ; دندزنان زیبا و آتشي مزاج بو; مزارع و تاكستانھا و باغھا غذا و آشامیدني فراھم میكردند
  . آواز خوانان فضا را پر میكرد

خارجیان، اعم از جھانگرد و محصل، بھ این منطقھ میآمدند تا از آب و ھوا، مناظر طبیعي، تئاترھا، 
ایتالیا، كھ . موسیقي، ھنر، و مصاحبت مردان و زنان بھرھور شوند و از نعمت فرھنگ چند قرن لذت برند

نیمي دیگرش در معرض غارت و چپاول قرار داشت، دست كم در  نیمي از آن تحت تصرف بود و
  . قسمتھاي شمالي، سعادتمندترین كشور اروپا بھ شمار میرفت

كمتر از . حدود ھجده میلیون نفر بود ١٧٠٠میلیون نفر، و در سال  ١۴جمعیت ایتالیا حدود  ١٨٠٠در سال 
ولي ھر مترمربع این نیمھ با زحمت صبورانھ و توجھ ماھرانھ كشت . نیمي از اراضي آن قابل كشت بودند

  . میشد

درختان مو بھ ; ود نگاه دارندزمینھاي شیبدار بھ صورت تخت و مسطح درآورده میشدند تا خاك را در خ
در جنوب، خاك حاصلخیز . درختان دیگر آویزان میشدند و باغستانھا را مانند تاج گلي در میان میگرفتند

در آنجا خورشید، كھ لبخندي نیشدار بر لب داشت، رودھا، زمین، و انسانھا را خشك میكرد، و نظام ; نبود
مسیح ھرگز بھ : ((یك ضرب المثل تلخ میگفت. ظ میداشتفئودالیتھ تسلط قرون وسطایي خویش را محفو

در مركز ایتالیا خاك حاصلخیز . ابولي درست در جنوب سورنتو قرار داشت.)) جنوب ابولي نرفتھ است
 - خصوصا در دره رودخانھ پو  - در شمال . بود، و رعایا آن را تحت فرمان اربابان روحاني كشت میكردند

ھا مستلزم سرمایھگذاري و زارعاني  ایجاد این شبكھ. اني غني شده بودخاك بر اثر وجود شبكھ آبرس
در اینجا، كشاورزان اراضي دیگران را كشت . ھاي جدولھا را زھكشي كنند منضبط بود كھ بستر و كناره

  . ولي در آن اراضي حاصلخیز، حتي فقر با عزت نفس قابل تحمل بود. میكردند و سھم رعیتي میبردند

ھا در تابستانھا كثیف و خاك آلود،  این دھكده. ھا، و كنار دریا یك ھزار دھكده وجود داشتند تپھھا،  در جلگھ
صبحھا پر سروصدا با كارگران پر حرفي كھ آھنگ كارشان با افزایش گرما كند میشد، ظھرھا آرام، و 
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ول بھ خواب بعد از ایتالیاییھا بیش از پ. عصرھا پر از شایعھپردازي، موسیقي، و تكاپوي عاشقانھ بودند
جز سگھا، دیوانگان، و فرانسویان ((ظھر خود عالقھ داشتند و در آن وقت، بھ قول پدر روحاني البات، 

یكصد شھر كوچك پر از كلیسا، كاخ، گدا، و مظاھر ھنري، ده دوازده شھر بزرگ بھ .)) چیزي دیده نمیشد
ترین مدارج رسیده بودند، در ایتالیا وجود زیبایي پاریس، و ھزاران افزارمند، كھ در ھنر خود بھ عالی

، )تورینو(صنایع، براساس سرمایھداري، بار دیگر در زمینھ نساجي، خصوصا در میالن، تورن . داشتند
ولي حتي در زمینھ نساجي، بیشتر كار با دوكھاي خانگي انجام . برگامو، و ویچنتسا در حال توسعھ بودند

  . ودمیشد، كھ جزئي از زندگي خانواده ب

بازرگانان، بانكداران، صنعتگران، حقوقدانان، پزشكان، كارمندان دولت، (یك طبقھ متوسط كوچك 
مالكان و مقامات (در فاصلھ میان طبقھ اشراف ) روزنامھنگاران، نویسندگان، ھنرمندان، و كشیشان

ھنوز قدرت سیاسي در حال تكوین بود، ولي ) دكانداران، افزارمندان، و دھقانان(، و مردم عادي )كلیسا
  . نیافتھ بود

در بیشتر شھرھاي ایتالیا، نجبا . اختالفات طبقاتي، جز در ونیز و جنووا، بھ طور دردناك مشخص نبود
این موضوع كھ ھر دھقان ایتالیایي . فعاالنھ در امور بازرگاني، صنایع، و امور مالي شركت میكردند

در . اسي را وارد زندگي اجتماعي مردم ایتالیا میكردمیتوانست اسقف یا حتي پاپ شود، عنصري از دموكر
در فرھنگستانھا . دربار، فردي با اصل و نسب بسیار مھم با كشیشي دون رتبھ دوش بھ دوش ھم میایستادند

در ازدحام كارناوالھا، مردان و زنان در . ھا، برتري فكري بر امتیازات طبقاتي پیشي داشت و دانشگاه
محاورات بھ . راغ بال درجات اجتماعي و قواعد اخالقي خود را فراموش میكردندپشت نقابھاي خود با ف

ھمان اندازه فرانسھ سرورآمیز بودند، جز اینكھ تفاھمي ضمني وجود داشت كھ نسبت بھ مذھبي كھ براي 
  . ایتالیا موجب حرمت بین المللي شده بود، حتي خصوصا از ناحیھ فاتحان آن، مزاحمتي فراھم نشود

رد این مذھب تعصب و سختگیري خاصي وجود نداشت، زیرا این مذھب با طبیعت بشر و آب و در مو
این مذھب اجازه میداد در مراسم كارناوال اصول عفت موقتا . ھواي ایتالیا از در صلح و آشتي درآمده بود

ان و نیروي نادیده گرفتھ شود، ولي تالش زیادي میكرد كھ سنن ازدواج و خانواده از گزند زودباوري زن
حتي در سن  -در میان طبقات باسواد، دختران در سالھاي اولیھ زندگي . تخیل مردان محفوظ بماند

این كار در درجھ اول براي تعلیم و تربیت نبود، بلكھ براي . بھ صومعھ فرستاده میشدند - پنجسالگي 
ھا ھنگامي آزاد میشد كھ ھا تن دست پرورده پر اشتیاق این صومعھ. مراقبت آنھا از نظر اخالقي بود

جھیزیھاي برایش فراھم میآمد و خواستگاري كھ مورد پسند والدین یا قیم دختر باشد حاضر بھ ازدواج با او 
یك راھبھ پر حرارت میتوانست دور از  - اگر بتوان حرف كازانووا را باور كرد  -گاھي از اوقات . میشد

ھاي خویش، خود را میان ساعات غروب و طلوع  راھبھنظر مادر روحاني، یا مادر روحاني دور از نظر 
سطح اخالقیات راھبان ; ولي این گونھ ماجراھا نادر و خطرناك بودند; آفتاب بھ یك مرد پر حرارت برساند

  . چندان باال نبود

  . بھ طور كلي، یك مرد مجرد، چنانچھ نمیتوانست زني براي خود دست و پا كند، سراغ فواحش میرفت

نفر بود، ھشت  ٠٠٠/١۵٠بالغ بر  ١٧١۴كنت دو كلوس تعداد فواحش را در ناپل، كھ جمعیت آن در سال 
انسان نمیتواند بھ میادین عمومي قدم ((پرزیدان دو بروس در میالن متوجھ شد كھ . ھزار نفر برآورد میكرد

ولي باور ; روبرو نشودگذارد و با دالالن محبت، كھ زناني بھ ھر رنگ و از ھر ملیت عرضھ میدارند، 
در رم ورود فواحش بھ كلیسا و .)) كنید كھ نتیجھ ھمیشھ آن طور كھ وعده داده میشود عالي نیست

اجتماعات عمومي ممنوع بود، و آنھا حق نداشتند كھ در خالل آدونت، ایام روزه بزرگ، و روزھاي 
  . یكشنبھ و اعیاد مذھبي متاع جمال خود را بھ فروش برسانند

این زنان، انتقام . رین مانع كار فواحش در دسترس بودن زنان شوھردار براي روابط نامشروع بودبزرگت
ایام شباب را، كھ تحت نظر قرار داشتند، و نداشتن حق اظھار نظر در انتخاب ھمسر را، با برقراري این 
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اسپانیا آورده شده بود،  این روش، كھ از. ، میگرفتند))ندیم ملتزم ركاب((گونھ روابط، با اختیار كردن یك 
بھ یك زن شوھردار اجازه میداد كھ با رضایت شوھر و در غیبت او یك نفر از این ندیمان را در مالزمت 

خود داشتھ باشد تا او را براي رفتن بھ مجالس شام، تئاتر یا اجتماعات، ولي بندرت بھ داخل رختخواب، 
را انتخاب میكردند تا مانع آن شوند )) ملتزم ركاب ندیم((بعضي شوھران از این نظر این . ھمراھي كند

انتشار وسیع خاطرات كازانووا، و گزارشھاي عجوالنھ . ھمسرانشان درگیر عشقبازیھاي نامشروع شوند
مسافران فرانسوي كھ بھ بیقیدوبندي فرانسھ عادت كرده بودند، باعث شد بیگانگان نظرات مبالغھآمیزي 

  . ایتالیا پیدا كنند درباره فقدان اصول اخالقي در

جنایات ناشي از خشونت یا شھوات فراوان بودند، ولي رویھمرفتھ ایتالیاییھا اطفالي سر بھ راه، شوھراني 
و با ; زندگي خانوادگي متحد و بھ ھم پیوستھاي داشتند; حسود، زناني زحمتكش، و والدیني عالقھمند بودند

  . سن خلقي پایدار روبرو میشدندمصایب ازدواج و بچھداري با عزت نفس، نرمش و ح

آموزش و پرورش زنان مورد تشویق قرار نمیگرفت، زیرا بسیاري از مردان سواد را براي عفت 
ھا تعلیماتي در زمینھ خواندن، نوشتن، برودري دوزي و  اقلیتي از دختران در صومعھ. خطرناك میدانستند

با وصف این، مطالبي را درباره زنان  .ھنر لباس پوشیدن و خوش برخورد بودن بھ دست میآوردند
تحصیلكرده كھ سالونھایي اداره میكردند و در آنھا بآساني با نویسندگان، ھنرمندان و مسئوالن امور بھ 

در پالرمو آناجنتیلھ آثار ولتر را بھ اشعار ایتالیایي نغز برگرداند و یك نامھ . صحبت میپرداختند میشنویم
در میالن، پرزیدان . ا تھور از اخالق غیر مذھبي ھلوسیوس بھ دفاع پرداختفلسفي منتشر كرد كھ در آن ب

دو بروس بھ سخنان ماریاگائتانا آنیزي، كھ بیست سال داشت و بھ زبان التیني علم ئیدرولیك درس میداد، 
ھایي درباره قطوع مخروطي  این زن جوان یوناني، عبري، فرانسھ و انگلیسي یاد گرفت و رسالھ. گوش داد

در دانشگاه بولونیا، سینیورا ماتتسولیني كالبدشناسي درس میداد، و سینیورا . و ھندسھ تحلیلي نوشت
  . تامبروني یوناني تدریس میكرد

وي چنان ; )١٧٣٢(در ھمان دانشگاه، لورا باسي در بیست و یك سالگي در فلسفھ درجھ دكترا گرفت 
ھایي در  نور شناخت نیوتن درس میداد و رسالھدرباره ; تبحري یافت كھ بزودي بھ استادي منصوب شد

  . ضمنا براي شوھرش دوازده بچھ آورد و خود شخصا بھ ھمھ آنھا تعلیم داد. زمینھ فیزیك نوشت

اكثریت عظیم مردان و زنان، بدون اینكھ از نظر اجتماعي مورد تحقیر یا توھین قرار گیرند، بیسواد باقي 
ذھني ھشیار و مشتاق نشان میداد، معموال كشیش محل راھي براي اگر یكي از پسران دھكده . میماندند

ھاي مختلف نماز گزاران در شھرھاي كوچك  گروه. فراھم آوردن وسایل تعلیم و تربیت او پیدا میكرد
شش مدرسھ در ونیز،  - یسوعیان تعداد زیادي مدارس متوسطھ در ایتالیا داشتند . مدارسي تشكیل میدادند

شین میالن، شش مدرسھ در جنووا، ده مدرسھ در پیمون، بیست و نھ مدرسھ در ھفت مدرسھ در دوكن
در تورن، جنووا، میالن، پاویا، پیزا، فلورانس، . سیسیل، و مدارس بسیاري در پادشاھي ناپل و ایاالت پاپي

بودند،  ھمھ اینھا تحت نظارت كلیساھاي كاتولیك. بولونیا، پادوا، رم، ناپل، و پالرمو دانشگاه وجود داشت
بھ معلمان و دانشجویان . ھا تدریس میكردند ھاي این دانشگاه ولي اشخاص غیر مذھبي زیادي در دانشكده

ھر دو سوگند داده میشد كھ چیزي برخالف تعالیم و آیین كلیساي رومي تدریس نكنند، نخوانند، نگویند، و 
مشھور پول خیلي زیاد میداد، و بھ  دولت ونیز بھ استادان((كازانووا میگوید در پادوا . انجام ندھند

عالوه بر آن، .)) دانشجویان آزادي مطلق میداد كھ بھ میل خود دروس این استادان را فراگیرند یا نگیرند
این ; فكر مردم ایتالیا را فرھنگستانھاي بسیاري كھ وقف ادبیات، علوم، یا ھنر بودند بھ تحرك وا میداشتند

مھمترین اینھا فرھنگستان آركادیا بود كھ اینك بھ . روحانیان آزاد بودندفرھنگستانھا معموال از نظارت 
ھاي عمومي، مانند كتابخانھ زیباي آمبروزیان در میالن، یا كتابخانھ  كتابخانھ. سوي انحطاط میرفت

ھاي خصوصي  و كتابخانھ; در فلورانس وجود داشتند) نام دارد)) كتابخانھ ملي((كھ اینك (مالیابكیانا 
پرزیدان دو . دي مانند كتابخانھ پیزاني در ونیز، در روزھاي معیني از ھفتھ بھ روي عموم باز بودندمتعد

ھاي فرانسھ مورد  ھاي ایتالیا بیشتر و بھ نحوي عالقمندانھتر از كتابخانھ بروس اظھار داشت كتابخانھ
  . كاھيعلمي، ادبي، یا ف - و باالخره انواع نشریات بودند . استفاده قرار میگرفتند
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بھ وسیلھ آپوستولو زنو و فرانچسكو شیپونھ دي مافئي  ١٧١٠روزنامھ جورنالھ دئي لتراتي د ایتالیا، كھ در 
  . تاسیس شده بود، از ادبیانھترین و محترمترین نشریات اروپا بود

رھم شعرا بھ حد وفور وجود داشتند و پشت س. رویھمرفتھ، ایتالیا از زندگي فكري پرنشاطي برخوردار بود
تصانیف و اشعاري كھ ھنوز در حكم طنین آثار ; آثاري بھ وجود میآوردند و تقدیم بھ این و آن میكردند

; در سرودن اشعار برق آسا با یكدیگر رقابت میكردند)) بدیھھ گویان. ((پترارك بودند فضا را پر میكردند
در ونیز، وینچنتسا، جنووا، . امدندولي تا پایان قرن كھ آلفیري ظھور كرد، آثار منظوم بزرگ بھ وجود نی

تورن، میالن، فلورانس، پادوا، ناپل، و رم تماشاخانھ دایر بود، گزیدگان و عوام الناس براي صحبت با 
ادباي بزرگي . یكدیگر، چشم چراني، و ھمچنین شنیدن اپرا و دیدن نمایش، در این ابنیھ زیبا تجمع میكردند

مانند موراتوري وجود داشتند، و طولي نمیكشید كھ علماي بزرگي نیز مانند مافئي و مورخان با پشتكاري 
فرھنگ ایتالیا مختصري جنبھ تصنعي داشت و، بر اثر مراقبت مقامات رسمي، جنبھ . روي كار میآمدند

  . احتیاطآمیز بھ خود گرفتھ بود، ھمچنین نزاكت بیش از حدش از شھامت آن میكاست

ھاي آلپ یا از روي دریاھا میگذشتند و بھ  بدعتھاي فكري از فراز كوهبا این وجود، نسیمھاي منقطعي از 
در جنووا، فلورانس، رم، و ناپل از  -خصوصا انگلیسیھاي طرفدار جیمز دوم  - خارجیان . ایتالیا میرسیدند

پاپ كلمنس دوازدھم و . بھ بعد لژھاي فراماسونري با گرایشي بھ خداپرستي بھوجود آوردند ١٧٣٠سال 
ولي آنھا طرفداران متعددي، خصوصا از نجبا و بعضا از میان ; وس چھاردھم آنھا را محكوم كردندبندیكت

بعضي از كتابھاي مونتسكیو، ولتر، رنال، مابلي، كوندیاك، ھلوسیوس، . روحانیان، بھ خود جلب كردند
كا، لگھورن، و پادوا نسخ دایرھالمعارف بھ زبان فرانسھ در لو. اولباك، و المتري بھ ایتالیا وارد شدند/د

تجلیات نھضت روشنگري تا حدودي، یعني بھ صورتي كھ در دسترس فرانسھ دانھا قرار . منتشر شدند
ولي ایتالیاییھا عمدا، و در اكثر موارد با رضایت خاطر، از فلسفھ احتراز . میگرفت، بھ ایتالیا رسوخ كردند

بھ نظر یك ایتالیایي، یك . و شعر یا موسیقي بودتمایل و مھارت آنھا در آفرینش و شناخت ھنر . میكردند
زیبایي ملموس یا نمایان یا مسموع، بر یك حقیقت فرار، كھ ھرگز نمیشد اطمینان داشت مطبوع طبع افتد، 

  . در حالي كھ جھان بھ بحث و جدل میپرداخت، او آواز میخواند. ارجح بود
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II -  موسیقي
اروپا بھ برتري موسیقي ایتالیا معترف بود، آالت و فرمھاي موسیقي آن را میپذیرفت، از محاسن آن تمجید 

ھایش تجلیل میكرد، و خود را در برابر نغمات اپراي آن كشور، پیش از روي كار كاستراتومیكرد، از 
گلوك، ھاسھ، موتسارت، و ھزاران نفر دیگر بھ . آمدن گلوك، در زمان وي، و بعد از او، تسلیم میداشت

مورد  را از پورپورا بیاموزند، یا)) خوش آوازي((ایتالیا رفتند كھ موسیقي آن كشور را مطالعھ كنند، راز 
  . قرار گیرند) پدر روحاني(تحسین و تشویق مارتیني 

اگر در ونیز دو نفر بازو در بازوي یكدیگر قدم بزنند، چنین بھ نظر میرسد كھ آنان تنھا بھ : ((برني میگفت
در : ((و انگلیسي دیگري میگفت.)) ھمھ آوازھاي آنجا دو نفري ھستند. زبان آواز با یكدیگر سخن میگویند

اشخاص دیگري ; ن ماركو یكي از مردم عادي، مانند یك كفاش یا آھنگر، آوازي را شروع میكندمیدان سا
از ھمان قماش با او ھماواز میشوند و آن آواز را در چند تكھ با چنان سلیقھ و دقتي میخوانند كھ ما بندرت 

دولین مینواختند و در دل ھا گیتار یا مان عشاق كھ زیر پنجره.)) در كشورھاي شمالي خود نظیرش را میبینیم
ھا و میفروشیھا  خوانندگان خیاباني نغمات خویش را بھ داخل قھوه خانھ. دختران شوري میانگیختند
سالونھا، ; نواي موسیقي فضاي شامگاھان را نوازش میداد)) گوندوال((میبردند، در قایقھاي ونیز 

در ; گ و سرودھاي جمعي بھ لرزه درمیآمدندكلیساھا بانواي ار; فرھنگستانھا، و تئاترھا كنسرت میدادند
در یك كنسرت سمفوني كھ در ھواي آزاد در . اپرا آواز خوانندگان زنان و مردان را از خود بیخود میكرد

دارم از خوشي ! آه، چھ لذتي! آه، روحت شاد((، مورلبھ اظھاراتي از قبیل )١٧۵٨(رم ترتیب یافت 
  . یھ در اپرا امري غیرعادي نبوددیدن منظره ھق ھق گر. شنید!)) میمیرم

پولھاي زیادي خرج میشدند . عشق و عالقھ بھ آالت موسیقي بیش از وفاداري در امور جنسي شدت داشت
تا آالت موسیقي بھ صورت اشیاي ھنري درآیند، از روي كمال دقت شكل گیرند، از چوب گرانبھا ساختھ 

  . كان داشت روي چنگ و گیتار الماس دیده شودحتي ام; شوند، با عاج مینا، یا جواھر ترصیع شوند

آنتونیوس سترادیواریوس در كرمونا شاگرداني مانند جوزیھ آنتونیوگوارنري و دومنیكو مونتانیانا از خود 
بھ جاي گذارد كھ اسرار ساختن ویولن، ویوال، ویولونسل را، طوري كھ انگار از خود داراي روح ھستند، 

ن بھ صورت ساز كالویھدار محبوب باقي ماند، ھر چند كھ بارتولومئو كریستو حفظ كردند و ایتالیا ھمچنا
نوازندگان چیره دستي مانند دومنیكو سكارالتي . در فلورانس پیانو را اختراع كرده بود ١٧٠٩فوري در 

 فرانچسكو جمینیاني. در این عصر شھرتي بین المللي داشتند) ویولن(و یا تارتیني و جمینیاني ) كالوسن(
یا بھ قول رقیبش تارتیني، ; در حقیقت ھمان مقامي را در نوازندگي ویولن داشت كھ لیست در پیانو

بھ انگلستان رفت، در مجمع الجزایر انگلستان چنان شھرت  ١٧١۴او، كھ در سال . آرشھ بود)) دیوانھ((
  . یافت كھ بیشتر از ھجده سال آخر عمر خود را در آنجا گذراند

این عصر دوران ; گونھ نوازندگان زبردست كھ ایجاد موسیقي سازي را تشویق كرد روي كار آمدن این
اوورتور، سوئیت،  - در درجھ اول در ایتالیا  -در این زمان . طالیي آھنگسازي ایتالیا براي ویولن بود
ھمھ آنھا بر روي ملودي و ھارموني بیشتر تكیھ داشتند تا . سونات، كنسرتو، و سمفوني شكل گرفتند

. كھ با یوھان سباستیان باخ بھ اوج خود رسیده و در حال از بین رفتن بود) پولیفونیك(نترپوان چند صدایي ك
سونات با آالت موسیقي ; ھمان طور كھ سوئیت از رقص تكوین یافت، سونات ھم از سوئیت بھ وجود آمد

تند  - راي سھ موومان شد در قرن ھجدھم سونات دا. نواختھ میشد، چنانكھ كانتات بھ آواز خوانده میشد
، گاھي ھم یك سكرتسو، كھ خاطره )پرستو یا آلگرو(، و تند )آندانتھ یا آداجو(، كند )آلگرو یا پرستو(

، ١٧۵٠تا سال . را تجدید میكرد، میان آنھا گنجانده میشد) مانند منوئھ(یا سنگین ) مانند ژیگ(رقصھاي تند 
د آمده بود كھ عبارت بود از ارائھ تمھاي مختلف، بسط این دست كم در موومان اول آن، فرم سونات بھوجو
سامارتیني و ریتالدو دي . بي. بر اثر آزمایشھاي جي. تمھا از طریق واریاسیون، و تكرار آنھا در پایان

كاپوا در ایتالیا، و یوھان شتامیتس در آلمان، سمفوني از طریق پیوند دادن فرم سونات بھ آنچھ قبال یك پیش 
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بھ این طریق، آھنگساز ھم بھ ذھن و ھم بھ حواس . پرایي یا یك ھمراھي رسیتاتیف بود تكوین یافتدرآمد ا
او بھ موسیقي سازي كیفیت ھنري بیشتري از یك وضع و ساختمان خاص میبخشید ; انساني لذت میبخشید

از میان رفتن  .كھ ساختھ او را در چارچوب نظام و وحدتي منطقي محدود میكرد و بھ یكدیگر پیوند میداد
  . در حكم انحطاط ھنري است) یعني ارتباط بھ ھم پیوستھ اجزا باكل و ابتدا با وسط و انتھا(ساختمان 

یك تكنواز را در برابر اركستر : كنسرتو اصل كشمكش را، كھ روح درام است، در موسیقي بھ كار میبرد
بود كھ )) كنسرتو گروسو((یا فرم متداول آن در ایتال. قرار میداد و آنھا را بھ مقابلھاي ھماھنگ وامیداشت

در آن مقابلھ میان یك اركستر كوچك سازھاي زھي و دو یا سھ نوازنده ماھر و سازھاي بادي صورت 
را بھ )) كنسرتو گروسو((در این ھنگام ویوالدي در ایتالیا، ھندل در انگلستان، و باخ در آلمان . میگرفت

  . ند، و موسیقي سازي بھ مبارزه با برتري آواز برخاستفرمي با زیبایي روز افزون درآورد

خوشاھنگي، یعني . ھمھ اینھا، و خصوصا در ایتالیا، صداي انسان وسیلھ محبوب و رقابتناپذیر موسیقي بود
تسلط حروف صدادار بر بیصدا در زبان، سنت دیرینھ موسیقي كلیسا، و ھنر بسیار پیشرفتھ تعلیم صدا 

سال بھ سال بر اھمیت و ثروت خود  پریمادوناھادر آنجا بود كھ . بخشیدندمزیت خاصي بھ آواز می
این سوپرانوھا یا . ھا را تحت تاثیر صداي خود قرار میدادند میافزودند و كاستراتوھا پادشاھان و ملكھ

اینھا كھ در سن . كر ریھ و حنجره یك مرد را با صداي یك زن یا پسربچھ تركیب میكردندكنترالتوھاي مذ
ھفت یا ھشت سالگي اختھ شده بودند، و تحت انضباط دقیقي از نظر تنفس و تولید صدا قرار میگرفتند، 

از خود شیوه تحریر، چھچھ، و شیرینكاري حیرت انگیزي را فرامیگرفتند كھ شنوندگان ایتالیایي را سخت 
بویژه (مخالفت كلیسا !)) زنده باد چاقوي كوچك((بیخود میكرد و گاھي آنھا را وامیداشت كھ فریاد برآورند 

با استفاده از زنان در روي صحنھ و آموزش سطح پایینتر خوانندگان زن، در قرن ھفدھم نیازي ) در رم
پاداش كاستراتوھاي . رآورده میكردایجاد كرده بود كھ چاقویي كوچك با قطع كردن مجراي منوي آن را ب

و با ) كھ وادارش میكردند موافقت كند(موفق چنان زیاد بود كھ بعضي از والدین، با موافقت خود طفل 
اغلب اوقات این انتظارات . مشاھده اولین اثر و نشانھ صداي طالیي، پسر خود را تسلیم عمل میكردند

ھر شھر ایتالیا تعدادي از این موارد شكست خورده را میتوان برني میگفت كھ در . مواجھ با ناكامي میشدند
شھرت كاستراتوھا رو بھ كاھش گذاشت، زیرا پریمادوناھا یاد  ١٧۵٠بعد از . دید كھ اصال صدا ندارند

گرفتھ بودند كھ چگونھ از نظر صافي صدا بر مردان پیشي گیرند و از لحاظ قدرت حنجره با آنھا بھ رقابت 
  . پردازند

این ھم . رن ھجدھم مشھورترین نام در موسیقي نھ باخ بود، نھ ھندل، و نھ موتسارت، بلكھ فارینلي بوددر ق
كارلو بروسكي ظاھرا نام دایي خود را، كھ در آن وقت در محافل موسیقیدانان شھرت . اسم واقعي او نبود

كارلو بھ طور عادي . نیا آمددر ناپل در خانوادھاي اصیل بھ د ١٧٠۵وي بھ سال . داشت، بر خود نھاده بود
گفتھ میشود تصادفي كھ برایش پیش آمد این عمل را ایجاب نمود و . در ردیف اختھ مردان درنیامده بود

او در نزد پورپورا بھ تعلیم خوانندگي پرداخت، با . باعث بھ وجود آمدن زیباترین صدا در طول تاریخ شد
در یك آریا، او، از نظر نگاه داشتن . ھ نام ائومنھ ظاھر شداو بھ رم رفت، و در آنجا در اپراي پورپورا ب

صدا و چھچھ، با نوازنده فلوت رقابت كرد و چنان نفسش بر او پیشي گرفت كھ از بیش از ده پایتخت 
او در یك برنامھ دو ; در بولونیا با نخستین شكست خود روبرو شد ١٧٢٧در سال . برایش دعوت رسید

خواند، و از او تقاضا كرد كھ معلم او )) سلطان خوانندگان((شركت كرد، او را نفره با آنتونیو برناكي 
شیوه آوازخواني او از . برناكي قبول كرد و بزودي تحت الشعاع پیروزیھایي پیاپي دست یافت. باشد

از ھر خواننده دیگري بھتر ; ھنر نفس گرفتن از اسرار مھارتش بود. عجایب عصر بھ شمار میرفت
او میتوانست یك نت را، در ; چگونھ باید عمیقا، سریعا، و بھ طور غیر محسوس نفس بگیرد میدانست كھ

)) سون كوال ناوه((در آریاي . حالي كھ ھمھ آالت موسیقي بھ پایان آن میرسیدند، ھمچنان با صدا حفظ كند
د تا آن را بھ كمال نت نخستین را با لطافت تقریبا غیرقابل شنیدن آغاز میكرد، بتدریج بر قدرت آن میافزو

گاھي شنوندگان، . میرساند، و سپس بتدریج از قدرت آن میكاست و، مانند اول، آن را ضعیف میساخت
او ھمچنین . حتي در انگلستان كھ مردمي متین و خونسرد دارد، براي مدت پنج دقیقھ براي او دست میزدند

و این خصایص ھم در ; ا جلب میكردبر اثر شور و احساس، زیبایي، و لطافت سبك خود شنوندگانش ر
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، بھ نظر خودش، براي دیدار كوتاه بھ اسپانیا رفت و ١٧٣٧در سال . طبیعت او بودند و ھم در صدایش
  . در آنجا باز ھم او را خواھیم دید. مدت یك ربع قرن در مادرید یا در نزدیكیھاي آن باقي ماند

ادوناھایي مانند فاوستینا بوردوني و فرانچسكا كوتتسوني، با كاستراتوھایي مانند فارینلي و سنزینو، و پریم
اپرا بھ صورت آواي ایتالیا درآمد و در ھمھ جا بجز فرانسھ با شعف شنیده میشد، ولي در فرانسھ جنگ و 

در زبان ایتالیایي، جمع بھ . بود)) كارھا((در اصل، واژه اپرا جمع اپوس و بھ معناي . جدل راه میانداخت
آنچھ امروز بھ نام اپرا میشناسیم بھ نام اپرا ; بود)) كار((رآمد، ولي ھمچنان بھ معناي صورت مفرد د

خوانده میشد، و در قرن ھجدھم بود كھ این كلمھ مفھوم كنوني خود را ) كار یا اثر موزیكال(پرموزیكا 
مایشنامھاي ھمراه ھاي یوناني قرار گرفتھ بود، نخست بھ صورت ن اپرا، كھ تحت تاثیر سنن نمایشنامھ. یافت

ولي طولي نكشید كھ در ایتالیا موسیقي بر نمایشنامھ، و آواز بر موسیقي، ; موسیقي در نظر گرفتھ شده بود
اپراھا طوري طرحریزي میشدند كھ فرصت نمایش تك خواني بھ ھر خواننده اول زن و مرد . برتري جست

  . در گروه خوانندگان داده شود

ھا، ورق  در فواصل پرده; ھیجانانگیز، شنوندگان با یكدیگر صحبت میكردنددر فواصل این نقطھ اوجھاي 
از یك جایگاه بھ جایگاه ; یا شطرنج بازي میكردند، قمار میباختند، شیریني، میوه، و یا شام گرم میخوردند

ا مرتبا با در خالل این گونھ سورچرانیھا، اشعار اپر. دیگر میرفتند تا دیداري تازه كنند یا راز و نیاز كنند
مورخ ایتالیایي، . سیلي متناوب از آواز تكخوانھا، آوازھاي دو نفري و گروھي، و بالھ غرق میشدند

آپوستولو زنو، كھ . این گونھ غرقھ سازي اشعار را محكوم كرد ١٧٠١لودوویكو موراتوري، در سال 
ین تمایل را در اثر خود بھ نام ا ١٧٢١بندتو مارچلو در ; لیبرتو مینوشت، با او در این مورد ھمعقیده بود

متاستازیو براي مدتي جلو این سیل خروشان سروصدا را گرفت، ولي . نمایش مد جدید مورد ھجو قرار داد
یوملي و ترائتا علیھ آن برخاستند، ولي ھموطنانشان ; بیشتر این كار را در اتریش انجام داد تا در ایتالیا

آشكارا موسیقي را بر شعر ترجیح میدادند و نمایشنامھ را تنھا چوب  ایتالیاییھا. نظرات آنان را رد كردند
  . بستي میپنداشتند كھ بھ بھانھ آن آواز خوانده میشود

ھیچ . شاید ھیچ فرم دیگر ھنري در تاریخ ھرگز مانند اپرا در ایتالیا مورد توجھ عموم قرار نداشتھ است
آواز یا چھچھ یك خواننده مشھور را تشویق میكردند، شوق و ذوقي با عكس العمل شنوندگان ایتالیایي، كھ 

كف زدن قبل از اینكھ . سرفھ كردن در چنین مواردي در حكم یك جرم اجتماعي بود. قابل مقایسھ نبود
; آوازي آشنا و مانوس بھ پایان برسد، آغاز، و با كوبیدن عصا بر زمین یا بر پشت صندلیھا تقویت میشد

ھمھ شھرھاي ایتالیا كھ از خود . رت كفش خود را بھ ھوا پرتاب میكردندبعضي از ھواخواھان پر حرا
تنھا در ایاالت پاپي چھل ; از خود سالون اپرا داشتند) و كدام یك از آنھا غرور نداشت(غروري داشتند 

در حالي كھ در آلمان اپرا معموال یك برنامھ درباري بھشمار میرفت و مردم . سالون اپرا وجود داشتند
را بھ تماشاي آن راھي نبود، و در انگلستان ورودیھ سنگین شنوندگان اپرا را محدود میكرد، در  عادي

ایتالیا درھاي اپرا بھ روي ھمھ كساني كھ لباس آبرومندانھ بھ تن داشتند، در مقابل ورودیھ نسبتا كمي، باز 
ت لذت بردن از زندگي بودند، و چون ایتالیاییھا طرفدار سرسخ. بود و گاھي ھم اصال ورودیھ گرفتھ نمیشد

عالوه بر آن، . لذا اصرار داشتند كھ اپراھا ھر قدر ھم كھ حزن آور باشند، باید بھ خیر و خوشي پایان یابند
این رسم بتدریج باب شد كھ در بین . آنھا ھم از مطالب تفریحي خوششان میآمد و ھم از مطالب عاطفي

ھا بھ صورت قماش  این میان پرده; كمیك گذارده شود) ھاي آھنگین میان پرده(ھاي اپرا، اینترمتسوھاي  پرده
بھ رقابت )) اپرا سریا((خاص خود درآمدند تا اینكھ از نظر محبوبیت، و گاھي از لحاظ طول برنامھ، با 

پاریس را  ١٧۵٢در سال  - كلفتي كھ خانم خانھ میشود، نوشتھ پرگولزي  - )) اپرا بوفا((یك . پرداختند
  . رد، و روسو آن را شاھد مثالي از برتري موسیقي ایتالیایي بر موسیقي فرانسوي خواندمفتون خود ك

ھمان طور كھ امپراطوري روم زماني . ، نیرویي در تاریخ بود))بوفا((و )) سریا((اپراي ایتالیایي، اعم از 
دات مذھبي خویش اروپاي باختري را با ارتشھاي خود تسخیر كرده، و كلیساي رم بار دیگر آن را با معتق

اپراھاي ایتالیا جاي . بھ تصرف درآورده بود، بھ ھمان ترتیب، ایتالیا یك بار دیگر با اپرا تسخیرش كرد
خوانندگان آن . اپراھاي محلي در آلمان، دانمارك، انگلستان، پرتغال، اسپانیا، و حتي روسیھ را گرفتند
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محلي براي اینكھ در كشورشان مورد قبول واقع شوند، خوانندگان . بتھاي تقریبا ھمھ پایتختھاي اروپا بودند
تا زماني كھ حروف صدادار بھتر از حروف بیصدا بتوانند بھ آواز . اسامي ایتالیایي بر خود مینھادند

  . درآیند، این كشور گشایي مسحور كننده ادامھ خواھد یافت

III -  مذھب  

این روحانیان، كھ البسھ . طبقھ با نفوذ در ایتالیا بودندبعد از پریمادوناھا و كاستراتوھاي بزرگ، روحانیان 
ھاي لبھ پھن بر سر داشتند، با آزادي غرورآمیز بر عرصھ ایتالیا، پیاده یا سواره،  مشخصي بر تن و كاله

رفت و آمد میكردند و میدانستند كھ خود حامل پر ارزشترین نعمتي ھستند كھ بشر از آن آگاه است، یعني 
حالي كھ در این ھنگام در فرانسھ تقریبا براي ھر دویست نفر یك روحاني وجود داشت، در  در)). امید((

رم در برابر ھر پانزده نفر، در بولونیا براي ھر ھفده نفر، و در ناپل و تورن براي ھر بیست و ھشت نفر 
  :یك ناپلي آن عصر، كھ ظاھرا مسیحي مومني بود، چنین شكوه میكرد. یك روحاني بود

د روحانیان چنان افزایش یافتھ است كھ اگر شھریاران براي محدود كردن آنان اقدام نكنند، آنھا ھمھ تعدا
چھ ضرورتي دارد كھ كوچكترین دھكده ایتالیا زیر نظر پنجاه یا شصت كشیش باشد . كشور را خواھند بلعید

ھایي ھستند كھ بیست و پنج شھر. ھا مانع تابش نور آفتاب میشود و صومعھ)) ھا ناقوسخانھ((زیادي تعداد 
ھاي قدیس دومینیك، ھفت مدرسھ متعلق بھ یسوعیان، ھمان تعداد مدرسھ  صومعھ براي راھبان یا راھبھ

متعلق بھ تئاتینھا، در حدود بیست یا سي صومعھ متعلق بھ راھبان فرقھ فرانسیسیان، و دست كم پنجاه 
نان دارند، و اینھا غیر از چھارصد یا پانصد ھاي مذھبي دیگر براي مردان و ز صومعھ متعلق بھ فرقھ

  . كلیسا و نمازخانھ آنھاست

 ٢۶٠مطالبي درباره چھارصد كلیسا در ناپل، . شاید این ارقام بھ خاطر اثبات استدالل مبالغھآمیز باشند
. ھاي كوچك نیز بودند ولي اینھا شامل نمازخانھ; كلیسا در تورن شنیده میشود ١١٠كلیسا در میالن، و 

ھا نبودند روي ھم بیش از نجبا ثروت  راھبان نسبتا فقیر بودند، ولي كشیشاني كھ تابع قوانین صومعھ
در دوكنشین پارما نیمي از ; در پادشاھي ناپل، روحانیان یك سوم درآمدھا را دریافت میداشتند. داشتند

 ١٧۵۵، طي یازده سال میان در ونیز. اراضي، و در توسكان تقریبا سھ چھارم آن متعلق بھ روحانیان بودند
بعضي از . دوكات بھ دارایي كلیسا افزود ٠٠٠/٣٠٠/٣، موقوفات تازه اموالي بھ ارزش ١٧۶۵و 

كاردینالھا و اسقفھا در درجھ اول بھ مدیریت و كشورداري مشغول بودند، و تنھا گاھگاه در شمار مقدسین 
جمل خود دست كشیدند و زندگي فقیرانھاي اختیار چند تن از آنھا در نیمھ دوم قرن از ثروت و ت. درمیآمدند

  . كردند

مردم ایتالیا، بھ استثناي معدودي نویسنده امور حقوقي و ھجویات، اعتراض قابل توجھي بھ ثروت 
كمكھاي . ھا، و روحانیان عالیمقام خود مباھات میكردند آنھا بھ شكوه كلیساھا، صومعھ. روحانیان نمیكردند

ھر خانھ از خود . كھ مذھب بھ خانواده و كشور میبخشید، بھاي ناچیزي بھ نظر میرسیدآنھا در برابر نظمي 
افراد خانواده، از والدین گرفتھ تا اطفال ; یك تمثال یا پیكر مسیح مصلوب، و تصویري از مریم عذرا داشت

ت جاي نفوذ چھ چیز میتوانس; و خدمتگزاران، ھر روز عصر در برابر آنھا زانو میزدند و دعا میخواندند
ھا در  ھا و جمعھ اخالقي و وحدتبخش این دعاھا را بگیرد پرھیز از گوشت در روزھاي جمعھ، و چھارشنبھ

ایام روزه، در حكم انضباط سالمتبخشي براي تمایالت نفس بود، و براي سالمت جسم و ماھیگیران نعمتي 
ن جسماني سختگیري زیادي نمیكردند و كشیشان، كھ خود از جذبھ زنان آگاھي داشتند، در مورد گناھا. بود

حتي فواحش . بھ بیبندوباریھایي كھ در مراسم كارناوال صورت میگرفتند بھ دیده اغماض مینگریستند
پرزیدان . روزھاي شنبھ در برابر پیكر مریم مقدس شمع روشن میكردند و براي مراسم قداس پول میدادند

د، با تعجب مشاھده كرد ھنگامي كھ ناقوس كلیساھا بھ دوبروس كھ بھ دیدن نمایشي در ورونا رفتھ بو
ھمھ بازیگران زانو زدند و ; بھصدا درآمدند، نمایش متوقف شد)) آنجلوس((عالمت یادآوري انجام مراسم 
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یك بازیگر زن، كھ بھ عنوان قسمتي از نقش خود غش كرده بود، از جا برخاست و در دعا بھ ; دعا خواندند
  . بندرت مذھبي مانند كاتولیك در ایتالیا محبوب بوده است. غش كرد دیگران ملحق شد و باز

كلیسا مقرر میداشت كھ ھر ایتالیایي دست كم . سانسور و تفتیش افكار -این تصویر یك روي دیگر نیز دارد 
یعني روز شنبھ مقدس براي اعتراف بود و  - خود را انجام دھد )) وظیفھ عید قیام مسیح((سالي یك بار 

تعلل در انجام این كار در ھمھ شھرھا، بجز . ید قیام مسیح در مراسم تناول عشاي رباني شركت كندصبح ع
اگر توبیخ و موعظھ خصوصي نتیجھ . شھرھاي خیلي بزرگ، باعث توبیخ از ناحیھ كشیشان میشد

اعث نمیبخشید، نام شخص متمرد از فرامین كلیسا روي در كلیساي محل نوشتھ میشد، و ادامھ سرپیچي ب
ولي تفتیش افكار بسیاري از شدت وحدت خود را . تكفیر و در بعضي از شھرھا محكومیت بھ زندان میشد

در مراكز بزرگتر، امكان گریز از نظارت كلیسا وجود داشت، سانسور كاھش یافتھ بود، . از دست داده بود
میان خود روحانیان، در  و شك و تردید و بدعتھاي فكري باسكوت و آرامش در میان روشنفكران، حتي در

  . زیرا بعضي از این كشیشان، با وجود فرامین پاپ، در نھان پیرو آیین یانسن بودند - حال گسترش بود 

در حالي كھ كشیشان و راھبان بسیاري بودند كھ زندگي راحتي داشتند و با گناه بیگانھ نبودند، بسیاري 
ار بودند و با وقف خود براي انجام وظایف خویش، دیگر نیز بودند كھ نسبت بھ عھد و میثاق خود وفاد

قدیس . بنیادھاي تازه مذھبي حكایت از بقاي انگیزه صومعھ نشیني داشتند. ایمان را زنده نگاه میداشتند
، یعني ))ردمپتوریست((فرقھ  ١٧٣٢آلفونسو دو لیگوئوري، كھ حقوقداني از خانواده نجبا بود، در سال 

بنانھاد و پائولو دانئي، ملقب بھ قدیس پولس صلیب كھ شدیدترین ریاضتھا را ، را ))جمعیت ناجي اقدس((
را تاسیس )) روحانیون صلیب مقدس و آالم سرور ما مسیح((یا )) فرقھ آالم مسیح(( ١٧٣٧میكشید، در 

  . كرد

نفر آنھا در ایتالیا، و  ٣۶٢٢عضو داشت كھ  ٠٠٠/٢٣حدود  ١٧۵٠در سال ) یسوعیان)) (انجمن یسوع((
این یسوعیان كھ . قدرت آنھا بھ ھیچ وجھ با تعداد اعضایشان تناسبي نداشت. یمي از این عده كشیش بودندن

ھاي برجستھ بودند، اغلب در امور سیاسي داخلي و بین المللي اعمال  ھا، و خانواده شافیان پادشاھان، ملكھ
با . زار و اذیت بدعتگذاران بودندنفوذ میكردند و گاھي، بعد از خود عوام الناس، سرسختترین نیرو در آ

در جاي دیگر دیدھایم كھ چگونھ آنھا ; وصف این، آنھا آزادمنشترین علماي دیني كاتولیك بھشمار میرفتند
انعطاف مشابھي در ماموریتھاي . با شكیبایي تالش كردند با نھضت روشنگري فرانسھ از در سازش درآیند

را بھ كیش كاتولیك درآوردند، ولي امتیازاتي )) چند صدھزار نفر((در چین آنھا . خارجي آنھا مشاھده میشد
ھاي  كھ خردمندانھ براي پرستش اجداد و مذھب كنفوسیوس و مذھب تائو قایل میشدند ھیئتھاي مذھبي فرقھ

دیگر را سخت بھ حیرت میآوردند و اعضاي این گونھ ھیئتھا پاپ بندیكتوس چھاردھم را وادار كردند با 
با این وصف، آنھا تواناترین و ). ١٧۴٣(آنھا را از كارشان بازدارد و توبیخ كند  صدور توقیعي

دانشمندترین مدافعان معتقدات كاتولیك در برابر كیش پروتستان و بیاعتقادي، و وفادارترین پشتیبانان پاپ 
ي ملي و كلیسا، در مبارزاتي كھ بر سر تقسیم قلمرو و قدرت میان دولتھا. در برابر پادشاھان باقي ماندند

كھ مافوق ملیت قرار داشت، درگرفتھ بود، پادشاھان در جمعیت یسوعیان زیر كترین و سرسختترین 
ولي نخستین پرده این نمایش مھیج . آنھا درصدد برآمدند این جمعیت را نابود كنند. دشمنان خود را میدیدند
  . متعلق بھ پرتغال است

IV - از تورن تا فلورانس  

ھاي آلپ بھ پیمون  سني از فرانسھ وارد ایتالیا میشود، از دامنھ كوه -ان از راھمون وقتي كھ انس
فرود میآید و از تاكستانھا، مزارع غالت، قلمستانھاي زیتون و شاه بلوط میگذرد و بھ تورن ))) كوھپایھ(((

ھاي سلطنتي  نوادهاین خاندان از قدیمیترین خا. دو ھزار سالھ، كھ دژ باستاني خاندان ساووا است، میرسد
رئیس این خاندان در آن . بھ وسیلھ اومبروتو بیانكامانو تاسیس شده است ١٠٠٣موجود است كھ در سال 

ویكتور آمادئوس دوم در سن نھسالگي فرمانروایي دو كنشین . زمان از تواناترین حكمرانان عصر خود بود
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ا بھ دست گرفت، در جنگھاي لویي ، در سن ھجدھسالگي زمام امور ر)١۶٧۵(ساووا را بھ ارث برد 
چھاردھم گاھي بھ سود فرانسھ و گاھي علیھ آن جنگید، با اوژن دو ساووا در بیرون راندن فرانسویان از 

در . سیسیل را بھ قلمرو خود افزود) ١٧١٣)) (عھدنامھ اوترشت((تورن بھ ایتالیا ھمداستان شد، و بر اثر 
، )١٧٢٠(ھ كرد و عنوان پادشاه ساردني را بھ خود گرفت او سیسیل را با ساردني معاوض ١٧١٨سال 

فرمانرواییش با توانایي توام با خشونت بود، را بھبود . ولي تورن را بھ عنوان پایتخت خویش حفظ كرد
بخشید، سطح رفاه عمومي را باال برد، و پس از پنجاه و پنج سال حكمراني، بھ سود فرزندش شارل 

  . ، از كار كناره گرفت)فرمانروایي كرد ١٧٧٣ا ت ١٧٣٠كھ از (امانوئل اول 

. در طول این دو فرمانروایي، كھ تقریبا یك قرن طول كشیدند، تورن مركز اصلي تمدن ایتالیا بود
خواند ھر چند كھ او عاشق )) زیباترین شھر جھان((از آن دیدن كرد، آن را  ١٧٢٨مونتسكیو، كھ در سال 

  . پاریس بود

)) تربیت افراد اصیل و خوشخو((از دربار ساووا تمجید كرد و آن را از نظر  ١٧۴٩چسترفیلد در سال 
قسمتي از شكوه تورن مرھون فیلیپو ایووارا بود، معماري كھ ھنوز روح دوران . بھترین دربار اروپا نامید

 -  ١٧١٧بود، در سالھاي  متر از شھر بلندتر ٧٠٠او بر روي تپھ پرشكوه سوپرگا كھ . رنسانس را میدمید
، یك كلیساي زیبا بھ عنوان بناي یادبود آزاد شدن تورن از تسلط فرانسویان، بھ سبك كالسیك، كھ ١٧٣١

این كلیسا مدت یك قرن مدفن اعضاي خاندان  -داراي رواق و گنبد بود، براي ویكتور آمادئوس دوم بنا كرد 
و در سال ; پلكاني با شكوه و نمایي عظیم افزود ١٧١٨سال او بھ كاخ قدیمي ماداما در . سلطنتي ساووا بود

بناي عظیم كاستلو ستوپنیجي را، كھ تاالرش ھمھ شكوه پرزینت سبك باروك را نشان میداد،  ١٧٢٩
تورن پایتخت دوكھاي ساووا باقي ماند تا اینكھ . این بنا را بندتو آلفیري بھ پایان رسانید. طرحریزي كرد

، بھ رم نقل مكان كردند تا بھ عنوان پادشاھان ایتالیاي متحد )١٨۶٠حد (ھایي خود آنان پس از پیروزي ن
  . سلطنت كنند

میالن كھ مدتھاي مدید بر اثر سلطھ اسپانیاییھا دچار خفقان شده بود، در زمان تسلط مالیمتر اتریشیھا تجدید 
و روكلریچي، با كمك دولت فلیچھ  ١٧۵۵و  ١٧۴۶فرانتس تیفن، و در سالھاي  ١٧٠٣در سال . حیات یافت

ھا با شیوه تولید وسیع، برخورداري از سرمایھگذاري، و  ھاي نساجي دایر كردند، كھ این كارخانھ كارخانھ
شخصیت مھم این زمان در تاریخ فرھنگي . مدیریت سرمایھداري جانشین صنایع دستي و اصناف شدند

یتوان صداي آھنگھاي او را در امواج سیال ھوا میالن جوواني باتیستا سامارتیني بود كھ ھنوز گاھگاه م
در سمفونیھا و سوناتھاي او كنترپوان باوقار استادان آلمان جاي خود را بھ تركیب پرتحركي از تمھا . شنید

بھ عنوان رامشگر دربار پرنس فرانچسكو ملتسي بھ ) ١٧٣٧(گلوك، كھ در جواني . و حاالت مختلف داد
 ١٧٧٠در سال . ست سامارتیني شد و شیوه وي را در ساختن اپرا اقتباس كردمیالن آمده بود، شاگرد و دو

آھنگساز بوھمي، یوطف میسلیوچك، كھ ھمراه موتسارت جوان بھ بعضي از سمفونیھاي سامارتیني گوش 
  )). من پدر سبك ھایدن و بنابراین یكي از پدران سمفوني جدید را یافتھام: ((میداد، فریاد برآورد

رقابت اقیانوسھا با دریاي مدیترانھ باعث كاھش بازرگاني آن شده . رن ھجدھم قرن خوبي نبوددر جنووا، ق
بود، ولي موقعیت سوق الجیشي آن برفراز تپھاي مناسب عملیات تدافعي و مشرف بر بندري مجھز، توجھ 

دم حكومت جنووا، كھ بین دشمنان خارجي از یك سو و مر. خطرناك قدرتھاي ھمسایھ را جلب میكرد
ھاي قدیمي بازرگانان افتاد  بیسواد ولي پر حرارت داخلي از سوي دیگر قرار گرفتھ بود، بھ دست خانواده

این حكومت برگزیدگان . كھ از طریق یك شوراي محدود و دربستھ و یك دوج مطیع حكومت میكردند
ر مالیات میگرفت و ، كھ پیوستھ موجبات بقاي خویش را فراھم میكرد، از مردم تا سرحد فق)اولیگارشي(

آنان را عبوس و بیحوصلھ نگاه میداشت، در عین حال خودش نیز تحت تسلط بانك سان جورجو قرار 
نیروھاي متحد ساووا و  ١٧۴۶ھنگامي كھ در سال . داشت و ھر چھ بھ دست میآورد تحویل این بانك میداد

قاومت مسلح كند، زیرا میترسید اتریش جنووا را محاصره كردند، حكومت جرئت نمیكرد مردم را براي م
این محاصره كنندگان . ھا را بھ روي محاصره كنندگان بگشاید و ترجیح داد دروازه; حكمرانان را بكشند

مردم عادي كھ استثمارگران محلي . چنان غرامت و خونبھاي گزافي مطالبھ كردند كھ بانك ورشكست شد
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ستند و افراد آن را با آجر و سنگي كھ از بامھا و خیابانھا را ترجیح میدادند، علیھ پادگان اتریشي بھ پا خا
  . ستمگري گذشتھ از سرگرفتھ شد. كنده بودند زیر رگبار قرار دادند و آنھا را با خفت بیرون راندند

نجیبزادگان جنووایي بناھاي با شكوھي مانند كاخ دفراري ساختند و در پشتیباني از نقاشي كھ در عصر ما 
تقریبا ھمھ تصویرھاي موجود از آلساندرو مانیاسكو، . ه یافتھ است با میالن ھمداستان شدنداعتباري دوبار

تابلو پونكینلو در حال نواختن گیتار، كھ . بھ سبب اصالت سبك تیره خود، ما را تحت تاثیر قرار میدھند
فتھاند، تصویر تصویري دراز شكل و مركب از قطعات سیاه و قھوھاي است كھ با بیدقتي كنارھم قرار گر

زیباي دختر و موسیقیدان در برابر آتش، تصویر سلماني كھ ظاھرا در اشتیاق آن است كھ گلوي مشتري 
ھمھ  - خود را ببرد، و تصویر عظیم ناھارخانھ راھبان كھ حاكي از رفاه كلیسا از لحاظ مواد خوراكي است 

یركیھاي خود در بھ كار بردن نور، خاطره ھاي استخواني و ز شاھكارھایي ھستند كھ بھ سبب قیافھ - اینھا 
و ; از لحاظ تجسم دھشتبار بیرحمیھاي زندگي، در حكم پیش درآمد آثار گویا ھستند; ال گركو را تازه میكنند

  . از حیث عدم توجھ و نادیده گرفتن جزئیات دقیق، تقریبا جنبھ نو دارد

سلطنت طوالني . ھاي تاریخ بود نوادهدر این عصر فلورانس شاھد افول ستاره یكي از مشھورترین خا
بھ عنوان مھیندوك توسكان، براي مردم كھ ھنوز بھ خاطرات عظمت ) ١٧٢٣ - ١۶٧٠(كوزیمو سوم 

كوزیمو، كھ . فلورانس تحت فرمانروایي پیشین خاندان مدیچي بر خود میبالیدند، در حكم یك بدبختي بود
اجازه داد بر او حكومت كنند و موقوفات پرارزشي از  وسواس االھیات و تعالیم مذھبي داشت، بھ روحانیان

حكومت استبدادي، عدم صالحیت در اداره امور، و . درآمدھاي بالدیده وي را براي كلیسا بردارند
مالیاتھاي كمرشكن باعث شد كھ حمایت عمومیي كھ این خاندان مدت دویست و پنجاه سال از آن بھرھمند 

  . شده بود از میان برود

ارشد كوزیمو بھ نام فردیناند روسپیان را بھ درباریان ترجیح میداد، با زیادھرویھاي خود سالمت فرزند 
فرزند دیگر كوزیمو بھ نام جان . بدون فرزند از دنیا رفت ١٧١٣خویش را مختل ساخت، و در سال 

پدرش او را  ١۶٩٧در سال . گاستونھ بھ كتاب دل بست، تاریخ و گیاھشناسي خواند، و زندگي آرامي داشت
الوئنبورگ كھ زني بیوه و از لحاظ فكري و عقلي ضعیف بود، ازدواج  - مجبور كرد با آن از اھالي ساكس 

  . كند

مدت یك سال رنج و خستگي روحي را تحمل . جان بھ دھكده دور دستي در بوھم رفت تا با او زندگي كند
امي كھ سالمت فردیناند مختل شد، ھنگ. كرد و سپس در پراگ تسالي خاطر خود را در زناكاري یافت

وقتي فردیناند درگذشت، جان بھ عنوان وارث تاج و تخت مھیندوكنشین ; كوزیمو جان را بھ فلورانس خواند
  . معرفي شد

كوزیمو، كھ بیم داشت خاندان مدیچي از میان برود، سناي . ھمسر جان از زندگي در ایتالیا امتناع ورزید
ني صادر كند كھ پس از مرگ جان گاستونھ، كھ بدون اوالد بود، خواھر جان فلورانس را وادار كرد فرما

  . بھ نام آناماریا لودوویكا بھ سلطنت برسد

 ١٧١٨در سال . قدرتھاي اروپایي بااشتیاق بر بالین این خاندان محتضر در حال بال و پر زدن بودند
ي كھ كوزیمو داده بود امتناع كردند و اعالم اتریش، فرانسھ، انگلستان، و ھلند از بھ رسمیت شناختن ترتیبات

داشتند پس از مرگ جان، توسكان و پارما باید بھ دون كارلوس، فرزند ارشد الیزابت دو فرانس ملكھ 
  . اسپانیا، داده شود

كوزیمو معترض بود و در حالي كھ كار از كار گذشتھ بود، تجھیزات دفاعي لگھورن و فلورانس را تجدید 
  . مرگ او براي فرزندش كشوري فقیر و تخت سلطنتي متزلزل باقي گذارد. سازمان كرد
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او تالش كرد مفاسد دستگاه اداري و وضع اقتصادي . سال داشت ۵٢جان گاستونھ ) ١٧٣٢(در این وقت 
جاسوسان و چاپلوساني را كھ در زمان فرمانروایي پدرش پروار شده بودند بركنار ; كشور را اصالح كند

بھ احیاي صنایع و ; زندانیان سیاسي را آزاد كرد; تبعیدیھا را فراخواند; را كاھش داد مالیاتھا; كرد
تجھیز و تقویت گالري . و زندگي اجتماعي فلورانس را بھ امنیت و نشاط بازگرداند; بازرگاني كمك كرد

یني، اوفیتسي بھ وسیلھ كوزیمو دوم و جان گاستونھ، رونق موسیقي بھ رھبري ویولن فرانچسكو وراچ
ھاي تزیین شده، و زدوخوردھاي جمعي با كاغذھاي رنگي و گل باعث شدند كھ  ھا، رژه ارابھ بالماسكھ

در فلورانس لیدي  ١٧۴٠مثال حدود سال ; فلورانس از نظر جلب میھمانان خارجي با ونیز و رم رقابت كند
ت در كاخ ریدولفو جمع مري ورتلي مانتگیو، ھوریس والپول، و تامس گري بھ گردخانم ھنریتا پامفری

  . در اجتماعي كھ رو بھ انحطاط است جذبھ حسرتباري وجود دارد. میشدند

حكومت را بھ دست  ١٧٣١جان گاستونھ، كھ تالشھایش او را بكلي خستھ و فرسوده كرده بودند، در سال 
انشیني دون اسپانیا یك ارتش سي ھزار نفري فرستاد تا ج. وزیرانش سپرد و یكسره بھ لذتجویي پرداخت

شارل چھارم، پادشاه اتریش، پنجاه ھزار سرباز فرستاد تا دخترش ماري ترز را . كارلوس را مسجل كند
میان اتریش، فرانسھ،  ١٧٣۶موافقتنامھاي كھ در . براي جلوس بر تخت سلطنت فلورانس ھمراھي كنند

و توسكان بھ ماري ترز و شوھرش  انگلستان، و ھلند منعقد شد، دایر بر اینكھ ناپل بھ كارلوس واگذار شود
آخرین حكمران  ١٧٣٧ژوئیھ  ٩در . فرانسیس شاھزاده لورن تعلق گیرد از وقوع جنگ جلوگیري كرد

  . توسكان در شمار مستملكات اتریش درآمد، و فلورانس بار دیگر شكوفان شد. خاندان مدیچي درگذشت

V -  ملكھ آدریاتیك  

برگامو در این نیم قرن بھ . میان میالن ونیز شھرھاي كوچكي بودند كھ در پرتو آفتاب رشد میكردند
ورونا در تماشاخانھ سبك رومي . نقاشاني از قبیل گیسالندي و آھنگسازاني مانند لوكاتلي دل خوش میداشت

چسكو شیپونھ دي مافئي فرد ھاي اپرا اجرا میكرد، و یكي از ھنرمندان آن بھ نام ماركزه فران خود برنامھ
مورد تقلید ولتر قرار گرفت، و ولتر با احترام ) ١٧١٣(نمایشنامھ منظوم او بھ نام مروپھ . برجستھاي بود

او نخستین كسي است كھ شھامت و نبوغ آن را داشتھ : ((اثر خود بھ نام مروپ را بھ او تقدیم داشت و گفت
این تراژدي شایستھ دوران : ي عشق زنان را بھ میان بكشداست كھ یك تراژدي تھیھ كند بدون اینكھ پا

شكوھمندي آتن است، در آن عشق مادرانھ مایھ اصلي نمایش است، و لطیفترین عالقھ از منزھترین 
حتي از آن ھم ) ١٧٣٢ -  ١٧٣١(اثر عالمانھ مافئي بھ نام ورونا ایلوستراتا .)) فضیلت بھوجود میآید

ویچنتسا، با بناھایش كھ توسط پاالدیو . تانشناسي ضوابطي برقرار كردبرجستھتر بود و در زمینھ باس
پادوا دانشگاھي داشت كھ . ساختھ شده بودند، كعبھ معماراني بود كھ سبك كالسیك را احیا میكردند

بجز (جوزیھ تارتیني نیز، كھ ھمھ ; ھاي حقوق و پزشكي آن خصوصا در آن عصر مورد توجھ بود دانشكده
چھ كسي است كھ سونات . را در راس ویولن نوازان اروپایي میدانستند، در این شھر بوداو ) جمینیاني

در شمال ترویزو، فریولي، . شیطان تارتیني را نشنیده باشد ھمھ این شھرھا قسمتي از جمھوري ونیز بودند
نوب، ایالت ونیز از در مشرق، ایستریا، در ج. فلتره، باسانو، اودینھ، بلونو، ترنتو، و بولتسانو قرار داشتند

در آن سوي آدریاتیك، كاتارو و پروتسا و قسمتھاي دیگري از . كیودجا و روویگو تا رود پو ادامھ داشت
و در آدریاتیك، جزایر كورفو، سفالونیا، و تسانتھ جزو ; یوگسالوي و آلباني امروز را در اختیار داشت

آنھا مركز جھان بود، حدود سھ میلیون نفر زندگي خاكش بودند، در داخل این قلمرو پیچیده، كھ ھر یك از 
  . میكردند

  زندگي ونیز - ١

این شھر، كھ امپراطوري خود را در دریاي اژه در . سكنھ داشت ٠٠٠/١٣٧خود ونیز، كھ پایتخت بود، 
برابر تركھا، و قسمت بیشتر بازرگاني خارجي خود را در برابر آتالنتیك از دست داده بود، اینك دچار 
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مجموعھ ناكامیابي جنگھاي صلیبي، بیمیلي دول اروپایي پس از پیروزي . اط سیاسي و اقتصادي بودانحط
ھاي دور دست قلمرو مسیحیت در مشرق  در مورد كمك بھ ونیز براي دفاع از پایگاه) ١۵٧١(در لپانتو 

دشمنش دریغ شده  كھ از شجاعترین - زمین، و اشتیاق آن دولتھا بھ قبول امتیازات بازرگاني از عثمانیھا 
این جمھوري تصمیم . ونیز را ضعیفتر از آن كرده بودند كھ شكوه دوران رنسانس خود را حفظ كند -بود

یعني در مستملكات خود در ایتالیا و دریاي آدریاتیك حكومتي : گرفت كھ بھ اوضاع داخلي خود برسد
ظر اداره امور جاري، با گذشت سختگیر از لحاظ قانون و نظارت سیاسي و مراقبت شخصي، مقتدر از ن

  . در امور مذھبي و اخالقي، و آزادمنش در دادوستد داخلي برقرار كند

از  -در میان نژادھاي مختلف . ونیز، مانند دیگر جمھوریھاي قرن ھجدھم، توسط اولیگارشي اداره میشد
اد و تفكرشان كند بود و با مردمي كم سواد كھ سرعت عملشان زی - قبیل آنتونینھا، شایالكھا، و اتللوھا 

خوشگذراني را بھ قدرتمندي ترجیح میدادند، دموكراسي در حكم ھجر و مرجي بود كھ تاجي بر سرش 
خانوادھاي بود كھ نامشان  ۶٠٠بھ طور كلي محدود بھ )) شوراي كبیر((انتخاب شدن براي . گذارده باشند

بومي، بھ نحوي عاقالنھ، عناصري از ولي بھ این حكومت اشرافي ; ثبت شده بود)) دفتر زرین((در 
ھاي بازرگانان و كارشناسان امور مالي افزوده میشدند، حتي اگر این گونھ عناصر از نژاد خارجي  رده

را برمیگزید كھ قدرت بسیار )) شوراي ده نفري((سنا را انتخاب میكرد، و سنا )) شوراي كبیر. ((میبودند
میان مردم میگشتند و ھرگونھ عمل یا سخن مشكوكي را كھ از  تعداد زیادي جاسوس آرام و خاموش. داشت

گزارش )) دستگاه بازجویي((مشاھده میكردند بھ  - حتي شخص دوج  - ناحیھ ھر یك از شارمندان ونیز 
در این موقع دوجھا معموال شخصیت تشریفاتي بودند و براي جھت دادن بھ احساسات میھن پرستي . میدادند

  . وماسي از آنھا استفاده میشدو شركت در مراسم دیپل

. اقتصاد ونیز درگیر مبارزھاي شكستبار علیھ رقابت خارجي، حقوق وارداتي، و تضییقات اصناف بود
صنایع ونیز بھ صورت فعالیت آزاد، تجارت آزاد، و مدیریت با اصول سرمایھ داري گسترش نیافت و بھ 

در استخدام صنعت پشم  ١٧٠٠ري كھ در سال از ھزار و پانصد نف. شھرت صنایع كوچك خود قناعت كرد
دوازده ھزار شاغل صنعت ابریشم در ھمان مدت بھ یك . بودند، در پایان قرن تنھا ششصد نفر باقي ماندند

  . ھزار كاھش یافت

شیشھ سازان مورانو در برابر ھرگونھ تغییر در روشھایي كھ زماني باعث شھرت آنھا در اروپا شده بودند 
رقباي آنھا در برابر . اسرار آنھا بھ فلورانس، فرانسھ، بوھم، و انگلستان راه یافتند. دمقاومت میكردن

پیشرفتھایي كھ در زمینھ شیمي، و ھمچنین در برابر تجربیاتي كھ در زمینھ صنعتگري بھ دست آمده بودند، 
رتیب در برابر صنعت توربافي نیز بھ ھمان ت. دوران برتري مورانو گذشت; عكس العمل مثبت نشان دادند

ھاي توري  خود ونیزیھا پارچھ ١٧۵٠تا سال ; ھاي آلپ قرار داشتند، از پاي درآمد رقبایي كھ در وراي كوه
  . فرانسوي بر تن میكردند

یكي ماھیگیري بود كھ سي ھزار نفر در خدمت داشت، و دیگري وارد : دو صنعت رو بھ رونق گذاردند
  . كردن و فروختن برده

دولت كلیھ امور مربوط بھ اموال كلیسا . داده نمیشد مزاحم سود تجارت یا لذات زندگي شودبھ مذھب اجازه 
 ١۶۵٧اخراج شده بودند، در  ١۶٠۶یسوعیان كھ در سال . و بزھكاریھاي روحانیان را تحت نظارت داشت

با آنكھ . فراخوانده شدند، البتھ تحت شرایطي كھ نفوذ آنھا را در امور آموزشي و سیاسي محدود میكرد
ھاي ولتر، روسو، ھلوسیوس، و دیدرو،  دولت ورود آثار فالسفھ فرانسوي را منع كرده بود، عقاید و فلسفھ

ولو از طریق مسافراني كھ از خارج میآمدند، بھ داخل سالونھاي ونیز راه یافتند، در ونیز، مانند فرانسھ، 
مردم مذھب را بھ عنوان . را میخشكانید اشراف با افكاري خود را سرگرم میداشتند كھ ریشھ قدرت آنان

عادت تقریبا ناخودآگاھانھ مراسم و معتقدات میپذیرفتند، ولي بیش از آنكھ بھ نماز و دعا بپردازند، بھ فكر 
ھر چند كھ ضرب المثلھا معموال كوتاه و نارسا ھستند، یك ضرب المثل ونیزي اخالقیات . تفریح بودند

صبحھا یك دعاي كوچولو، بعد از ناھار یك قمار كوچولو، و شب یك (( :ونیزیھا را چنین توصیف میكند
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جوانان براي آن بھ كلیسا نمیرفتند كھ مریم مقدس را پرستش كنند، بلكھ میرفتند تا زنان را .)) زن كوچولو
. برانداز كنند، و زنان ھم با وجود شدت و حدت تحریمھاي دولتي و روحاني، لباسھاي یقھ باز میپوشیدند

  . گ دیرینھ و ھمیشگي میان مذھب و امور جنسي داشت بھ پیروزي امور جنسي منجر میشدجن

دولت فحشاي تحت نظارت را بھ عنوان اقدامي مناسب ایمني عمومي مجاز میدانست، روسپیان ونیز بھ 
د تعدا. شھرت داشتند)) كانال بزرگ((خاطر زیبایي، نزاكت، البسھ فاخر، و منازل با شكوھشان در كنار 

ونیزیھاي صرفھجو و خارجیھایي مانند . این زنان قابل توجھ بود، ولي ھنوز عرضھ كمتر از تقاضا بود
با وجود این تسھیالت، زنان . روسو، بھ طور دانگي، دو یا سھ نفري یك ھمخوابھ براي خود تامین میكردند

بعضي از . خطرناك میشدند خود قانع نبودند، دست اندركار روابط)) ندیم ملتزم ركاب((شوھردار كھ بھ 
زنان بھ سالونھاي رقص رفت و آمد میكردند كھ در آنھا ھمھ گونھ تسھیالت براي مالقاتھا و قرارھاي 

چندین زن از خانواده نجبا بھ علت رفتار بیبندوبارانھ خود علنا مورد توبیخ دولت قرار . عشقي فراھم بود
طبقات متوسط . ان باقي بمانند، و بعضي دیگر تبعید شدندھایش بھ بعضیھا دستور داده شد در خانھ; گرفتند

كثرت اوالد پي در پي خانم خانھ را كامال مشغول میداشت و نیاز او را بھ ; متانت بیشتري نشان میدادند
در ھیچ كجا مانند ونیز مادرھا این قدر قربان صدقھ اطفال خود . دریافت و القاي عشق برآورده میساخت

!)) گل بھاري من! مایھ خوشي من! سان ماركوي من: ((ھ حرفھاي متعارف آنھا این بوداز جمل; نمیرفتند
جلوي دستي كھ آماده ضربھ زدن بود، بھ . بزھكاري در ونیز از ھر جاي دیگر ایتالیا كمتر اتفاق میافتاد

ي ولي قمار بھ عنوان یك سرگرم. علت وفور و مراقبت ماموران شھرباني و ژاندارمري، گرفتھ میشد
نخستین قمارخانھ در سال . یك بخت آزمایي دایر كرد ١٧١۵دولت در سال . عادي بشر پذیرفتھ شده بود

طولي نكشید كھ تعداد آنھا، اعم از عمومي یا خصوصي، زیاد شد و ھمھ طبقات بھ آنھا ; دایر شد ١۶٣٨
عدھاي دیگر امكان ; كنندتردستاني مانند كازانووا میتوانستند با بردھاي قمار خود زندگي . ھجوم آوردند

قماربازان، كھ بعضا نقاب بر چھره داشتند، با عالقھاي . داشت در یك شب پس انداز یك سال خود را ببازند
ماموران دولتي با رفتاري دوستداشتني بر این . شدیدتر از عشق، ساكت بھ روي میز قمار خم میشدند

لیره از  ٠٠٠/٣٠٠ھا مالیات میگرفت و سالي  خانھنظاره میكردند، زیرا دولت از قمار) ١٧٧۴تا (جریان 
  . این محل درآمد داشت

اشخاص بیكاره و پولدار از ده دوازده كشور مختلف بھ ونیز میآمدند تا در محیطي از نظر اخالقي بیقید، و 
 ھاي خود را خرج كنند یا سالھاي آخر عمر خود را در نشاط ھواي آزاد میدانھا و كانالھاي آن، اندوختھ

  . بگذرانند

در اینجا ھیچ كس از انقالب صحبت نمیكرد، . دست كشیدن از امپراطوري تب سیاستبازي را كاھش داد
زیرا ھر یك از طبقات اجتماع، گذشتھ از لذات خویش، عادات و رسومي ثباتبخش از خود داشت و مجذوب 

نھ اھانت یا خدمھ داراي نرمش و احساس وفاداري بودند، ولي تحمل ھیچ گو. وظایف تقبل شده خود بود
. ھا بھ شمار میرفتند قایقرانان فقیر بودند، با این وجود سروران آبگیرھا و دریاچھ. بیرحمي را نمیكردند

آنھا، با اطمیناني غرورآمیز از مھارت دیرینھ خویش، روي قایقھاي مطالي خود میایستادند، یا بھ ھنگام 
ومندي، و تبحري قدیمي از دل برمیآوردند، یا با دور زدن با قایقھاي خود، فریادھاي حاكي از سالمت، نیر

  . حركت بدن و پاروھایشان آھنگي زمزمھ میكردند

در میدانھاي ونیز افراد ملیتھاي مختلف، كھ ھر یك البسھ خاص خود را بر تن داشت یا بھ زبان خاص 
ال ھنوز مانند طبقات با. ھاي كفرگویي خاصي داشت، با یكدیگر درمیآمیختند خویش تكلم میكرد و شیوه

دوران سلطھ رنسانس لباس بر تن میكردند، یعني پیراھني از بھترین كتان، شلوار مخمل تا زانو، 
ولي در این قرن، ونیزیھا بودند كھ رسم پوشیدن ; جورابھاي ابریشمي، و كفشھاي سگكدار میپوشیدند

از فرانسھ بھ ونیز  ١۶۶۵ال كالھگیس در س. شلوارھاي بلند تركھا را در اروپاي باختري متداول كردند
جوانان خودآرا بھ لباس و مو و عطر مصرفي خود چنان توجھ میكردند كھ نمیشد تشخیص . راه یافتھ بود

زنان مدپرست با موھاي مصنوعي یا طبیعي روي سرخود برجھاي عجیب و غریبي . داد مرد ھستند یا زن
. زینت و جواھر آالت، گویا لباس نپوشیدھاند ھم مردان و ھم زنان احساس میكردند بدون. درست میكردند
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این بادبزنھا بھ طرز زیبایي رنگآمیزي شده . ساخت بادبزنھاي دستي جنبھ كاري ھنري بھ خود گرفتھ بود
  . بودند و اغلب در آنھا سنگھاي قیمتي بھ كار برده شده بودند و دوربیني یك چشمي ھم در آنھا قرار داشت

ما در ایتالیا : ((گولدوني میگفت; خود را)) كافھ((ي داشت، و ھر خیابان ھر طبقھ از اجتماع باشگاھ
بازار ھمھ نوع سرگرمي رونق داشت، از مسابقات مشتزني گرفتھ تا با .)) روزي ده فنجان قھوه میخوردیم

با كف  از یكي از بازیھا كھ پالونھ نامیده میشد و عبارت بود از بھ ھوا انداختن یك توپ باد كرده. ھا لماسكھ
بھ بعد،  ١٣١۵از سال . ورزشھاي آبي در سراسر سال انجام میگرفتند. دست، كلمھ بالون بھ وجود آمد

اجرا میشدند و عبارت بودند از مسابقھ میان قایقھاي )) كانال بزرگ((ژانویھ در  ٢۵مسابقات قایقراني در 
) واترپولو(آبي، توپ بازي در آب و نقطھ اوج این جشنواره ; بزرگ پارویي كھ داراي پنجاه پارو بودند

در عید صعود، . ھاي رقیب با یكدیگر بھ داخل آب شیرجھ میرفتند بود كھ در آن صدھا ونیزي در گروه
، كھ تزیین بسیار یافتھ بود، در ))بوچینتورو((دوج ونیز، طي تشریفات با شكوھي، با كشتي دولتي بھ نام 

  . و بھ لیدو میآمد تا بار دیگر ونیز را بھ ازدواج دریا درآوردمیان ھزار قایق و كشتي دیگر، از سان مارك

قدیسان و سالروزھاي تاریخي نام و یادبودھاي خود را بھ تعطیالت مكرر ونیز میبخشیدند، زیرا سناي 
در . ونیز متوجھ شده بود كھ با فراھم كردن نان و وسایل سرگرمي میتوان جاي خالي انتخابات را پر كرد

ھاي جالب و رنگارنگي از یك كلیسا بھ جانب كلیساي دیگر و از یك میدان بھ میدان  دستھ چنین مواقعي
ھا در مسیر  ھا یا باالخانھ ھاي ابریشمي رنگارنگ از پنجره ھاي گل، و پارچھ فرشھا، حلقھ. دیگر میرفتند

قانھ خوانده میشدند و آوازھاي مذھبي یا عاش; نواي موسیقي دلنوازي مترنم بود; ھا آویزان میشدند این دستھ
نجیبزادگاني كھ بھ مقامات عالي منصوب شده بودند پیروزي . در خیابانھا رقصھاي دلنشیني انجام میگرفتند

خود را با ترتیب رژه، طاق نصرت، جوایز پیروزي، مجالس جشن و شادماني، و بذل و بخششھایي كھ 
شن ازدواج در حكم جشنوارھاي بود، و ھر ج. دوكات ھزینھ برمیداشتند جشن میگرفتند ٠٠٠،٣٠گاھي 

  . تشییع جنازه یك شخصیت مھم عظیمترین واقعھ زندگیش بھشمار میرفت

كلیسا و . كارناوال، كھ میراث مسیحیت از ساتورنالیاي روم قبل از مسیحیت بود، نیز جاي خود را داشت
بقیھ مدت سال تشنج میان ھواي دولت امیدوار بودند كھ با مجاز داشتن نوعي تعطیل اخالقي بتوانند براي 

معموال در ایتالیا كارناوال تنھا در ھفتھ آخر قبل . از ده فرمان موسي را كاھش دھند فرماننفس و ششمین 
ژانویھ آغاز  ٧دسامبر یا  ٢۶ز این مراسم از در قرن ھجدھم، در ونی; از ایام روزه بزرگ برگزار میشد

) خداحافظي(و والھ ) گوشت(، كھ میتوان آن را مركب از دو كلمھ كارنھ ))كارناوال((شاید اصوال ; میشد
دانست، بھ این جھت بھ این مراسم گفتھ میشود كھ نخستین روز آن مصادف با آخرین روز مجاز براي 

ھاي زمستاني مردم ونیز، و  تقریبا در ھمھ شبھاي این ھفتھ. است) قبل از ایام روزه بزرگ(گوشتخواري 
آنان البسھ رنگین برتن مردان . بیگانگاني كھ از ھمھ نقاط اروپا بھ آنجا روي میآوردند، بھ میدانھا میریختند

كاغذھاي رنگي بھ اطراف ; روسپیان كسبشان رونق داشت; و زنان بسیاري از قوانین را مسخره میكردند
و تخممرغھاي مصنوعي كھ داراي آبھاي معطر بودند این سو و آن سو پرتاب میشدند تا ; كنده میشدندپرا

اشخاص در لباس پانتالون، آرلكن، كولومباین، و دیگر شخصیتھاي . وقتي شكستند، ھوا را عطر آگین كنند
بودند تا مردم را  مورد عالقھ مردم در نمایشھاي كمیك این سو و آن سو در جست و خیز و شیرین زباني

براي . و بندبازان نفس ھزاران نفر را در سینھ حبس میكردند; بازار خیمھ شب بازي گرم بود. سرگرم كنند
 ١۵٧١این مراسم حیوانات عجیب و غریب آورده میشدند، مانند كرگدن كھ نخستین بار در جشنھاي سال 

ل ایام روزه ناقوسھاي كلیساي سان ماركو سپس در نیمھ شب قبل از چھارشنبھ روز او. در ونیز دیده شد
آنھایي كھ جشن و سرور برپا داشتھ و اینك سخت خستھ بودند بھ ; پایان كارناوال را اعالم میداشتند

اي : ((بسترھاي قانوني خود بازمیگشتند و خود را آماده میكردند تا روز بعد از كشیش خود چنین بشنوند
  .)) بھ خاك بازخواھي گشت انسان بھ خاطر آور كھ تو از خاكي و

  ویوالدي  - ٢
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ھاي خود در  ونیز در تماشاخانھ. ونیز و ناپل دو كانون موسیقي در ایتالیا بودند كھ با یكدیگر رقابت داشتند
در آنجا مشھورترین پریمادوناھاي آن دوران بھ . طي قرن ھجدھم ھزار و دویست اپراي مختلف اجرا كرد

ستینا بوردوني، بھ خاطر احراز تفوق، با یكدیگر درگیر نبرد نغمھ سرایانھاي نام فرانچسكاكوتتسوني و فاو
ھر كدام از آنھا، از روي تكھ كوچكي تختھ كھ روي آن میایستادند و آواز میخواندند، ھمھ جھان را ; بودند

ش مقابل كوتتسوني نقش مقابل فارینلي را در یك تماشاخانھ اجرا میكرد، و بوردوني نق. بھ جنبش درمیآورد
. بوناكي را در تماشاخانھاي دیگر، و ھمھ مردم ونیز بھ دو گروه ستایشگران این دو خواننده تقسیم میشدند

ھاي خود  ذوب میشد و در دریاچھ) ونیز(اگر این چھار نفر باھم آواز میخواندند، ملكھ آدریاتیك 
  . فرومیریخت

بودند كھ در آن ونیز از تعدادي دختران یتیم )) شگاهآسای((در نقطھ مقابل این دژھاي اپرا و شادماني، چھار 
براي اینكھ بھ زندگي این اطفال بیخانمان ھدف و مفھومي داده شود، بھ آنھا . یا نامشروع خود توجھ میكرد

تعلیماتي در خوانندگي و نواختن آالت موسیقي داده میشد تا در آوازھاي جمعي و سرودھاي مذھبي شركت 
روسو میگفت ھرگز آوایي . ھاي فلزي نیمھ دیري خویش كنسرتھاي عمومي بدھند كنند و از پشت شبكھ

گوتھ عقیده داشت ; موثرتر از این صداھاي دخترانھ كھ با ھماھنگي منضبطي آواز میخواندند نشنیده است
بعضي از . نشنیده است)) چنین زیبایي غیرقابل بیان((كھ ھرگز سوپرانویي چنین زیبا یا آھنگي با 

رین آھنگسازان ایتالیا در این موسسات تدریس میكردند، براي آنھا آھنگھایي میساختند، و كنسرتھاي بزرگت
  . مونتوردي، كاوالي، لوتي، گالوپي، پورپورا، و ویوالدي از این گروه بودند. آنان را رھبري میكردند

اركسترھا، و )) ھا یشگاهآسا((ھاي خود و فراھم آوردن نیازھاي  ونیز براي تامین اپرا براي تماشاخانھ
نوازندگان زبردست در زمینھ موسیقي آوازي و سازي، از شھرھاي ایتالیا و گاھي از شھرھاي اتریش و 

وي ابتدا ارگنواز بود و بعد . در عین حال خود ونیز مادر یا پرستار آنتونیو لوتي بود; آلمان كمك میگرفت
لوتي مصنف چند اپراي معمولي و متوسط . اركو رسیدكلیساي سان م)) رھبر موسیقي نمازخانھ((بھ مقام 

فرزندان دیگر نیز عبارت . عالي ساخت كھ اشك بھ دیدگان برني پروتستان آورد)) مس((بود، و تنھا یك 
خود و ھمچنین شكوه و لطافت آریاھاي اپراییش )) اپرا بوفاي((بالداساره گالوپي، كھ بھ خاطر : بودند از

رچلو، كھ كنسرتوھایش در میان آھنگھاي ساختھ شده در عصر خودش مقام آلساندرو ما; شھرت داشت
در حكم یكي از ((و برادر كوچكش بندتو، كھ آھنگھاي تنظیمي او براي پنجاه مزمور ; واالیي داشتند

  . و آنتونیو ویوالدي)) ;زیباترین آثار ادبیات موسیقي بھ شمار میآیند

از كنسرتوھاي ویوالدي را میشنیدیم، رازي خجلت آور  براي بعضي از ما كھ نخستین بار وصف یكي
در آثار ویوالدي جریان باشكوھي از . آشكار میشد، اینكھ چرا ما مدتي چنین دراز از او بیاطالع بودیم

آرموني، غلغل شادمان ملودي، وحدت ساختمان، و بھ ھم پیوستگي اجزا وجود داشت كھ باید پیش از این، 
   .میدادي مانوس ما درمیآورد و مقامي واالتر در تاریخھاي موسیقي ما بھ او ھا وي را در شمار چھره

او فرزند یك ویولن نواز اركستر نمازخانھ كلیساي سان ماركو . چشم بھ جھان گشود ١۶٧۵وي حدود سال 
  . بود

در پانزدھسالگي بھ مشاغل . ختن ویولن را بھ او آموخت و جایي برایش در اركستر تامین كردپدرش نوا
اشتھار یافت، زیرا )) كشیش سرخ موي((كوچك روحاني پرداخت، و در بیست سالگي كشیش شد و بھ نام 

 دشمنانش. عشق او بھ موسیقي شاید با وظایف روحانیش در تضاد قرار میگرفت. مویش سرخ رنگ بود
یك روز كھ ویوالدي مراسم قداس اجرا میكرد، تمي براي ساختن یك آھنگ موسیقي بھ فكرش : ((میگفتند

بھ محل نگاھداري ظروف مقدس نمازخانھ رفت تا آن تم را ... رسید و بالفاصلھ محراب را ترك گفت، 
ي پاپ وي را بھ این یكي از نمایندگان رسم.)) بنویسد، و سپس براي بھ پایان رساندن مراسم قداس بازگشت

كھ دستگاه تفتیش افكار وي را از ) گفتھ میشود(متھم كرد كھ از چندین زن نگاھداري میكند، و سرانجام 
بیست و پنج سال پیش بود كھ من براي آخرین بار مراسم قداس بھ جاي در . انجام مراسم قداس منع كرد

بود، بلكھ تصمیم شخصي خودم بود، كھ آن ھم علت قطع انجام این مراسم منع از طرف مقامات ن. میآوردم
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مدت یك سال یا . پس از اینكھ بھ سمت كشیشي منصوب شدم. معلول كسالتي است كھ از بدو تولد داشتھام
كمي بیشتر مراسم قداس بھ جاي آوردم و در عرض این مدت در سھ مورد ناچار شدم بھ علت این بیماري، 

  . ویمقبل از پایان مراسم، محراب را ترك گ

بھ ھمین علت من تقریبا ھمیشھ در خانھ زندگي میكنم و تنھا با قایق یا درشكھ بیرون میروم، زیرا بھ علت 
ھیچ . ، دیگر نمیتوانم پیادھروي كنم[احتماال تنگ نفس]وضع سینھام، یا بھتر بگویم این گرفتگي سینھ 

. ھمھ آنھا از بیماري من آگاھندنجیبزادھاي، و حتي شھریار ما، دیگر مرا بھ خانھاش دعوت نمیكند، زیرا 
سفرھاي من ھمیشھ خیلي پرھزینھ بودھاند، زیرا پیوستھ ناچار بودھام در این سفرھا چھار یا پنج زن 

  . ھمراه داشتھ باشم تا بھ من كمك كنند

آنھا در . ... عفت آنھا ھمھ جا مورد اعتراف بود. ((او میگفت این زنان داراي حسن شھرتي بیخدشھ بودند
او نمیتوانست آدم ھرزھاي باشد، چون .)) روزھاي ھفتھ دعا میخواندند و مراسم مذھبي انجام میدادند ھمھ

مدت سي و ھفت سال وي را بھ عنوان ویولن نواز، معلم، آھنگساز، و )) آسایشگاه پییتا((مدرسھ موسیقي 
ر آثار غیر اپرایي خویش او براي شاگردان دختر خود بیشت. نزد خود نگاه داشت)) رھبر گروه ھمسرایان((

تقاضا زیاد بود، و بنابراین او با عجلھ مینوشت و ھر وقت فرصتي داشت، آنچھ را كھ نوشتھ . را ساخت
میتواند یك كنسرتو را زودتر از آنكھ یك نسخھبردار ((او بھ پرزیدان دو بروس گفت كھ ; بود اصالح میكرد

روي صحنھ . ي او نیز بھ ھمان اندازه باشتاب توام بودنداپراھا.)) بتواند از آن نسخھ برداري كند، بسازد
ظرف پنج روز ساختھ شده : ((عنوان یكي از آنھا این عبارت بھ عنوان نوعي الف یا تعذر نوشتھ شده بود

ھاي گذشتھ خود را  او ھم مانند ھندل از خودش مطلب قرض میگرفت، یعني بعضي از ساختھ.)) است
  . اي كنوني را برآورد، و بھ این وسیلھ در وقت صرفھجویي میكردجرح و تعدیل میكرد تا نیازھ

بسیاري از معاصران وي با . او بین فواصلي كھ در كارش در آسایشگاه پیش میآمدند، چھل اپرا ساخت
بندتو مارچلو در اثر خود بھ نام نمایش ; تارتیني ھمعقیده بودند كھ این اپراھا در سطح متوسط قرار دارند

ولي شنوندگان در ونیز، و یچنتسا، وین، مانتوا، فلورانس، و میالن ; ھا را مورد تمسخر قرار دادمد جدید آن
از او استقبال میكردند، و ویوالدي اغلب دختران تحت سرپرستي خود را بھ امید خودشان رھا میكرد تا 

بھ عنوان ویولن نواز  خود بتواند با زناني كھ در خدمت داشت بھ شمال ایتالیا و حتي بھ وین و آمستردام
سفر كند، یكي از اپراھایش را رھبري كرده، یا در مورد بھ روي صحنھ آوردن و تزیینات صحنھ آن 

اپراھاي او اینك از میان رفتھاند، ولي این امر تقریبا در مورد ھمھ اپراھایي كھ قبل از گلوك . نظارت كند
، صداھا، و نقش مردان و زنان ھمگي عوض سبك، شیوه كار، قھرمانان. ساختھ شده بودند صادق است

  . شدھاند

یك ھجوگوي زیرك . اثر بھ صورت كنسرتو است ۴۵۴از این تعداد . اثر ویوالدي آگاه است ۵۵۴تاریخ از 
گاھي این نكتھ مقرون بھ ; گفت كھ ویوالدي ششصد كنسرتو ننوشت، بلكھ یك كنسرتو را ششصد بار نوشت

عات، مقدار زیادي آرشھ كشي بر روي سیمھا، كش دادن نقش كالوسن، و در این قط. حقیقت بھ نظر میرسد
حتي در سلسلھ قطعات . ھمچنین ضرباتي كھ تقریبا بھ صورت تنظیم سرعت آھنگ بودند، وجود داشتند

ھاي  ولي در عین حال نقطھ. ، قسمتھایي وجود دارند كھ یكنواختند)١٧٢۵(مشھوري كھ فصول نام داشت 
ھاي پرھیجان مبارزه میان تكنوازان و اركستر، و  حرارت، تندبادھاي زمستاني، تكھاوج و با روح و پر

را بھ )) كنسرتو گروسو((در این گونھ قطعات، ویوالدي . آھنگھاي دلپذیر نغمات نیز در آنھا دیده میشوند
  . چنان نقطھاي از كمال سوق داد كھ تنھا باخ و ھندل از آن قدم فراتر گذاردند

قدرت آھنگھاي او . د اكثر ھنرمندان دچار حساسیتي بود كھ نبوغ وي از آن تغذیھ میكردویوالدي مانن
بتدریج كھ سنش افزایش مییافت، . منعكس كننده خوي آتشین، و لطافت نغماتش حاكي از تقدس وي بود

 مجذوب شعایر مذھبي میشد، تا آنجا كھ دربارھاش در یادداشتي تخیآلمیز چنان آمده است كھ وي تنھا
شغل خود را در  ١٧۴٠در سال . موقعي تسبیح خود را زمین میگذارد كھ میخواست آھنگي بسازد

بھ دالیلي كھ اینك معلوم نیست از ونیز خارج شد و بھ . از دست داد، یا از آن دست كشید)) آسایشگاه پییتا((
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ذشت و مراسم تشییع جنازه ما درباره او دیگر چیزي نمیدانیم، جز اینكھ یك سال بعد در آنجا درگ. وین رفت
  . فقیرانھاي برایش انجام شد

در مطبوعات ایتالیا ذكري از مرگ وي نشد، زیرا ونیز دیگر بھ آھنگھاي او عالقھاي نداشت و ھیچ كس 
ھاي او در  ساختھ. در موطن و عصر وي مقام او را در زمینھ ھنرش، حتي نزدیك بھ حد اعال، نمیدانست

كوانتس، كھ فلوت نواز و آھنگساز فردریك كبیر بود، كنسرتوھاي ویوالدي . شدند آلمان با استقبال روبھرو
باخ چنان از آنھا خوشش آمد . را وارد آن كشور كرد و آشكارا آنھا را بھ عنوان نمونھ و سرمشق پذیرفت

وسن بھ كھ با تغییر كلیدھا دست كم نھ تاي آنھا را براي كالوسن، چھارتا براي ارگ، و یكي براي چھار كال
  . ھمراه سازھاي زھي تنظیم كرد

  . ظاھرا باخ ساختمان سھ بخشي كنسرتوھاي خود را از ویوالدي و كورلي اقتباس كرده بود

در طول قرن نوزدھم، آثار ویوالدي، جز براي محققاني كھ سیر تكاملي آثار باخ را ردگیري میكردند، 
بھ نام تاریخ كنسرتوھاي سازي، كھ آرنولد  در اثري ١٩٠۵سپس در سال . تقریبا فراموش شده بودند

آرتورو  ١٩٣٠تا  ١٩٢٠و در سالھاي ; شرینگ نوشت، وي بار دیگر بھ مقام برجستھاي رسانیده شد
امروز آن كشیش سرخ . توسكانیني شور و حرارت و شھرت و نفوذ خود را صرف تجلیل از ویوالدي كرد

  . زان قرن ھجدھم احراز كرده استمو براي مدتي باالترین مقام را در میان آھنگسا

  ھا تجدید خاطره - ٣

دوازده نقاش ھستند كھ امروز از جا برمیخیزند و خواستار  - از دوران كوتاه رونق دوباره ھنر ونیز ده 
بھ جامباتیستا پیتوني كھ ونیز مقام او : ما تنھا بھ چند تن از آنھا درود میفرستیم. تجدید خاطره خود میشوند

بھ یاكوپو آمیگوني كھ سبك شھوت انگیزش بھ بوشھ ; مقام تیپولو و پیاتتستا پایینتر میدانست را تنھا از
او بود كھ . و بھ جوواني آنتونیو پلگریني كھ سبك رنگامیزیش را بھ انگلستان، فرانسھ، و آلمان برد; رسید

یتچي توجھ بیشتري بھ خود اما ماركور. تزیینات قصر كیمبولتن، قصر ھاوارد، و بانك فرانسھ را انجام داد
، در سن بیست و سھ ١۶٩٩او در . جلب میكند، زیرا وي یكي از منقدان خود و ھمچنین خودش را كشت

بھ دالماسي . سالگي، قایقراني را كھ بھ نقاشیھاي او بیحرمتي كرده بود بھ ضرب چاقو بھ قتل رسانید
خود آنھا را ماھرانھ مجسم كرد كھ ونیز او گریخت، عاشق مناظر طبیعي آن شد، و چنان با رنگامیزیھاي 

را بخشید و از او بھ عنوان تینتورتویي كھ بار دیگر چشم بھ جھان گشوده است تشویق و تحسین بھ عمل 
عمویش سباستیانو ریتچي او را بھ لندن برد، و در آنجا آنھا در ساختن قبر دیوك آو دونشر ھمكاري . آورد

ھاي واقعي یا تخیلي  ھنرمندان قرون ھفدھم و ھجدھم عالقھمند بود خرابھ او ھم مانند بسیاري از. كردند
، پس از چند بار تالش، سرانجام موفق ١٧٢٩در سال . بكشد، ولي در تمام این مدت از فكر خود غافل نبود

بار  ١٩۶٣این تابلو در ; دالر بھ فروش رسید ۵٠٠یكي از تابلوھایش بھ مبلغ  ١٧٣٣در . بھ خودكشي شد
بدین ترتیب، افزایش ارزش ھنر و كاھش ارزش پول بخوبي دیده ; دالر فروختھ شد ٠٠٠/٩٠ر بھ مبلغ دیگ

  . میشود

ھاي  این زن كار خود را با ساختن طرحھایي براي پارچھ. بررسي سرگذشت روزالباكاریرا مطبوعتر است
بعد ; ھ نقاشي پرداختروي انفیھ دانھا ب) مانند رنوار جوان(توري مخصوص ایتالیا آغاز كرد و سپس 

چنان  ١٧٠٩تا سال . سرانجام استعداد خاص خود را در زمینھ نقاشي با گچ رنگي یافت; مینیاتور كشید
شھرتي یافتھ بود كھ فردریك چھارم، پس از رسیدن بھ سلطنت دانمارك، او را براي كشیدن تصاویري از 

پیر كروزا، كھ گرد آورنده آثار ھنري و  ١٧٢٠در سال . زیباترین یا مشھورترین زنان ونیز انتخاب كرد
در آنجا چنان مورد استقبال و تكریم قرار گرفت كھ از . شخصي میلیونر بود، وي را بھ پاریس دعوت كرد

فیلیپ ; شاعران قصایدي دربارھاش ساختند. زمان برنیني بھ بعد ھیچ كس نظیر آن را بھ خود ندیده بود
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واتو چھرھاش را نقاشي كرد، و او ھم از واتو تصویري ; ار بھ عمل آورداورلئان نایب السلطنھ از او دید/د
  )) فرھنگستان نقاشي((بھ عضویت ; لویي پانزدھم در مقابلش نشست تا تصویرش را بكشد; كشید

براي دریافت گواھینامھ عضویت خود، تابلو موز را كھ اینك در موزه لوور آویزان است ارائھ . انتخاب شد
  . كرد

  . چنان بود كھ گویي روح رو كوكو در جسم او حلول كرده است

بھ وین رفت و در آنجا تصاویري با گچ رنگي از شارل ششم، ملكھ، و مھیندوشس ماري  ١٧٣٠در سال 
. ھنگامي كھ بھ ونیز بازگشت، چنان در ھنر خود مستغرق بود كھ فراموش كرد ازدواج كند. ترز كشید

تصویر از وي دارد كھ  ١۵٧گملده گالري در درسدن ; از تصاویر وي دارد فرھنگستان ونیز یك اطاق پر
خصوصیت تقریبا ھمھ آنھا صورتھاي ارغواني، زمینھ آبي، معصومیت گلگون، و فرورفتگي ظریف گونھ 

او كلیھ كساني را كھ . حتي وقتي از ھوریس والپول تصویري كشید، او را مانند یك دختر مجسم كرد; است
خود ; بھتر از آنچھ بودند مجسم میكرد) بجز خودش(تصویرشان در مقابلش مینشستند براي كشیدن 

سپیدمو و : نگارھاي كھ از خودش كشید و در كاخ وینزر است وي را در سنین سالخوردگي نشان میدھد
سال عمرش، دوازده سال  ٨٢از . كمي عبوس، مثل اینكھ میتوانست پیشبیني كند بزودي كور خواھد شد

او تاثیر خود را بر ھنر . را ناچار شد بدون نور و رنگي كھ تقریبا اساس زندگي او بود بھ سرآورد آخر آن
گروز عالقھ شدید ; ممكن است التور حرارت آتشین خود را از وي گرفتھ باشد; دوران خویش باقي گذارد

  . دنداو بھ بوشھ و رنوار رسی)) رنگھاي گلگون((و ; وي را بھ زنان جوان بھ خاطر داشت

جوواني باتیستا پیاتتستا ھنرمند بزرگتري بود، مافوق احساسات قرار داشت، تزیینات را ناچیز میشمرد، و 
بیشتر درصدد آن بود كھ بر مشكالت حرفھ خود غلبھ كند و باالترین سنن آن را محترم شمارد، نھ اینكھ 

ا آنكھ تیپولو رھبري تاسیس فرھنگستان ھمكارانش بھ این امر واقف بودند و، ب. مورد پسند عامھ قرار گیرد
را بھ عھده داشت، آنھا پیاتتستا را عمال بھ عنوان نخستین رھبر ) ١٧۵٠در (نقاشي و مجسمھ سازي ونیز 

تابلو او بھ نام ربكا بر سر چاه ھمطراز آثار تیسین است، و حتي پایبندي آن بھ . فرھنگستان انتخاب كردند
از اندام ربكا تا آن اندازه نشان داده میشود كھ احساسات سركش را ; آنھاست مفاھیم متداول زیبایي كمتر از

بھ حركت درآورد، ولي قیافھ ھلندي و بیني سر باالیش طوري نیست كھ در مردم ایتالیا شور و سرمستي 
چھرھاي كھ شایستھ دوران ; در اینجا مرد تصویر اوست كھ انسان را تحت تاثیر قرار میدھد. ایجاد كند

و خود  - ھاي مكرآمیز در چشمان  صورتي نیرومند، ریشي دلپذیر، كالھي پردار، شراره -سانس است رن
از خصوصیات پیاتتستا این بود كھ وي در . تصویر بھ طور كلي شاھكار رنگامیزي، تركیب، و طرح است

  . ت گفتعصر خود بیش از ھر نقاش دیگر ونیزي مورد احترام بود و از ھمھ آنھا فقیرتر بدرود حیا

آنتونیو كانالھ، كھ كانالتو نامیده میشد، شھرت بیشتري دارد، زیرا نیمي از جھان، ونیز را از طریق 
او مدتي حرفھ پدرش . مناظري كھ او ترسیم كرده است میشناسند، و در انگلستان ھم كامال شناختھ شده بود

  ھ مطالعھ در رم ب; را، كھ ترسیم مناظر براي صحنھ تئاترھا بود، دنبال كرد
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  ربكا بر سر : جوواني باتیستا پیاتتست

استفاده میكرد  Tپس از بازگشت بھ ونیز، در كشیدن تصاویر خود از قطبنما و خط كش ; معماري پرداخت
را آن طور ) ونیز(از روي این تصاویر ما ملكھ آدریاتیك . و معماري را از عناصر تصاویر خود ساخت

ما از تابلو او بھ نام یاتچینودي سان ماركو پیمیبریم . كھ در نیمھ اول قرن ھجدھم بھ نظر میرسید، میشناسیم
دیگر او شاھد مسابقھ قایقراني در كانال بزرگ در تصاویر ; كھ دریاچھ اصلي تا چھ حد پر از كشتي بود

ھستیم و درمییابیم كھ زندگي در آن ایام، مانند ھر زمان دیگر در گذشتھ، كامل و پر از شور و اشتیاق 
و با مسرت مالحظھ میكنیم كھ پل ریالتو، میدان سان ماركو پیاتتستا، كاخ دوج، و كلیساي سانتاماریا ; است

این گونھ . طور بودند كھ امروز ھستند، بجز ناقوسخانھ كھ از نو ساختھ شده است دالسالوتھ تقریبا ھمان
تصاویر درست ھمان چیزھایي بودند كھ جھانگردان در كشورھاي ابر آلود شمال الزم داشتند تا با احساس 

خریدند و آنھا این یادگارھا را می. رضایت، آفتاب، و كیفیت جادویي، ونیز بسیار آرام را بھ خاطر بیاورند
بھ  ١٧۴۶او در . طولي نكشید كھ انگلستان خواستار خود كانالتو شد. آنھا را بھ موطن خود میبردند

تصویر اخیر الذكر، ; انگلستان رفت و تصاویر بزرگ وایتھال، و رودخانھ تمز از ریچمند ھاوس را كشید
او تا سال . لتو بھ شمار میرودكھ از نظر تركیب فواصل، دورنما و جزئیات حیرتانگیز است، شاھكار كانا

در سن شصت و نھ سالگي ھنوز سخت دست بھ كار  ١٧۶۶در ونیز بھ سال . بھ ونیز بازنگشت ١٧۵۵
.)) بدون عینك انجام شده است: ((بود، و با غرور و سرافرازي روي تابلو داخل كلیساي سان ماركو نوشت

ناردو بلوتو كانالتو، و مھارت خود را در ترسیم او شیوه خود را در اندازھگیري دقیق بھ برادرزادھاش بر
  . آموخت - كھ باز از وي دیدن خواھیم كرد  -مناظر بھ شاگرد خوب خود فرانچسكو گواردي 

ھمان طور كھ كانالتو منظره خارجي این شھر باشكوه را نشان میداد، پیترولونگي، با كشیدن زندگي 
كھ ((خانمي بر سر میز صبحانھ . یوارھا را آشكار ساختروزانھ و واقعي طبقھ متوسط، زندگي در داخل د
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، كشیشي بھ فرزند او درس میدھد، دختر كوچكش كھ یك سگ اسباب بازي را ))لباس خانھ بر تن دارد
نوازش میكند، خیاطي كھ آمده یك دست لباس را نشان دھد، معلم رقصي كھ یك نوع رقص منوئھ بھ خانمي 

ز حدقھ درآمده در یك نمایش جانوران، زنان جواني كھ سرگرم تماشاي بازي یاد میدھد، اطفالي با چشمان ا
ھا، مجامع ادبي،  چشم بندان ھستند، كسبھ در دكانھاي خود، نقاب پوشان در كارناوال، تئاترھا، قھوه خانھ

، شاعراني كھ اشعار خود را میخوانند، پزشكان قالبي، رماالن، فروشندگان سوسیس و آلو، گردشگاه میدان
ھمھ فعالیتھاي قابل ذكر طبقھ )): گذراندن تعطیالت ییالقي((گروه شكار، گروه ماھیگیري، خانواده در حال 

این تصاویر . متوسط، حتي كاملتر از كمدیھاي گولدوني، دوست لونگي، در تصاویر وي دیده میشوند
تر و منزھتر از آن است معرف ھنر بزرگي نیستند، ولي سرور آورند و اجتماعي را نشان میدھند كھ منظم

  ھا یا باربران بددھان كشتیھا  كھ انسان از اشراف قمارخانھ

   

  

مجموعھ بارون فون تیسن، در باراندازھا نزد خود تصور . باتچینو دي سان ماركو، ونیز: آنتونیو كانالتو
  . میكرده است

  تیپولو -۴

نند كھ رنسانس بازگشتھ است جامباتیستا از مردم ونیز آن كھ باعث شد مردم اروپا براي یك لحظھ فكر ك
ھر یك از روزھاي تابستان شاھد جمعي از دانشآموزان و جھانگردان است كھ وارد محل اقامت . تیپولو بود

 -  ١٧۵٠اسقف وورتسبورگ میشوند تا نقاشیھاي آبرنگ تیپولو را بر پلكان و سقف آن، كھ در سالھاي 
یا بھ تصویر مقدس . ر نقطھ اوج نقاشي ایتالیا در قرن ھجدھم ھستنداین تصاوی; انجام شدھاند، ببینند ١٧۵٣
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بھ تركیب ماھرانھ، دقت ترسیم، استفاده ; تثلیث برقدیس كلمنس ظاھر میشود در گالري ملي لندن نظر افكنید
آیا این اثر حتما از تیسین نیست شاید، اگر تیپولو . ظریف از نور، عمق، و فروزندگي رنگ آن توجھ كنید

  . ین سرگشتھ نبود، امكان داشت او ھم در زمره غولھاي ھنر درآیدچن

او آخرین فرزند یك بازرگان ثروتمند ونیزي بود كھ بھ ھنگام مرگ . شاید ھم نیكبختي مانع كار او شد
جان، كھ خوش قیافھ، باھوش، و شوخ طبع بود، بزودي احساس حقارتي . میراث قابل توجھي باقي گذارد

، در سن بیست و سھ سالگي، ١٧١٩در سال . آنچھ كھ مربوط بھ عوام الناس بود پیدا كرداشراقي نسبت بھ 
سسیلیا چھار دختر و پنج پسر براي او آورد، كھ دو تن . با سسیلیا، خواھر فرانچسكو گواردي، ازدواج كرد

  . آنھا در خانھاي زیبا در ناحیھ سانتا ترینیتا زندگي میكردند. از آنھا نقاش شدند

بھ معرض  اسحاقتابلو خود را بھ نام قرباني كردن  ١٧١۶در سال . داد او در آن موقع شكفتھ بوداستع
 در این وقت وي بھ طور محسوسي تحت نفوذ. این تابلو عاري از ظرافت ولي پرنیرو بود. نمایش گذارد

البسھ فاخر، رنگھاي )) سبك پائولسكا((و بھ . بھ مطالعھ آثار ورونزه نیز پرداخت. پیاتتستا قرار داشت
اسقف اعظم اودینھ از او دعوت كرد كھ  ١٧٢۶در سال . گرمي بخش، و خطوط ھوسانگیز ترسیم میكرد

نتخاب كرد، ولي نحوه تیپولو موضوعھایي را از داستان ابراھیم ا. كلیساي بزرگ و كاخ وي را تزیین كند
چھره سارا، كھ از البالي یقھ آھاري و بلند خاص . تجسم این موضوعھا كامال منطبق با كتاب مقدس نبود

زمان رنسانس دیده میشود، پر از چین و چروك است، و از میان ھمھ دندانھا، تنھا دو دندان خراب در 
ظاھرا تیپولو . الیایي پایي جالب توجھ داردولي فرشتھ مانند یك ورزشكار ایت. دھانش باقي مانده است

احساس میكرد در قرني كھ مسخره كردن فرشتگان و معجزات طبعي خود سنن مورد حرمت را بھ بازي 
ولي بھ ھر حال الزم بود كھ این . اسقف اعظم دوستداشتني ھم بھ او بھ دیده اغماض مینگریست; بگیرد

یكي از منابع عمده ماموریتھاي ترسیم چھره در دنیاي كاتولیك ھنرمند دقت بھ خرج دھد، زیرا كلیسا ھنوز 
  . بود

در كاخ كازالي دونیاني در . منبع دیگر اشخاص غیرروحاني بودند كھ میخواستند كاخھایشان تزیین یابند
این . جان با تصاویر آبرنگي كھ روي گچ نقاشي شده بودند، داستان سكیپیو را بازگو كرد) ١٧٣١(میالن 

یعني اشكالي كھ بآساني  -ھاي واقعي كار تیپولو نبودند، زیرا وي ھنوز سبك خاص خود را  نمونھتصاویر 
ولي، باوصف این، حاكي از مھارتي ; قالبگیري نكرده بود - و آزادي در فضاي نامشخص در حركت باشند

خاص خود  او بھ زمینھ استعداد ١٧۴٠در سال . بودند كھ در شمال ایتالیا جنب و جوشي بھوجود آورد
پیبرد و آنچھ را كھ بعضیھا شاھكار وي میدانند بھوجود آورد، یعني تصاویري را كھ بر سقف و تاالر 

در اینجا وي موضوعھایي از قبیل چھار گوشھ جھان، مسیر . میھماني كاخ كلریچي در میالن منقوشند
او از اینكھ . ت خود انتخاب كردخورشید، و آپولون با خدایان كفار را بھ عنوان وسایل و ابزار بیان تخیال

ھاي مسیحیت را ترك كند، خود را در ارتفاعات اولمپ سرگرم دارد، و آنجا، در  دنیاي افسرده افسانھ
جھاني آزاد از قوانین حركت، زنجیرھاي نیروي جاذبھ، و حتي قواعد اصولي و فرھنگستاني طراحي، 

او ھم . رد استفاده قرار دھد احساس مسرت میكردخداي یوناني و رومي را براي كشیدن نقاشیھاي خود مو
از آن . مانند بیشتر ھنرمندان، كھ قواعد اخالقیشان در حرارت احساسات ذوب میشوند، قلبا كافر بود

او از آن . گذشتھ، پیكري زیبا میتواند زاییده روحي مصمم و خالق و بنابراین في نفسھ حقیقتي معنوي باشد
بھ جست و  -با لباس نازك توري یا بھ طرزي بیمحابا عریان  - یان و االھگان را تاریخ تا سي سال بعد، خدا

  . خیز در فضا، یا در حال دنبال ھم كردن میان سیارات، یا عشقبازي در روي مخدھاي از ابر نشان داد

  . ردندتیپولو با مراجعت بھ ونیز دوباره بھ مسیحیت روآورد و تصاویر مذھبیش جبران افسانھ پردازیھا را ك

براي مدرسھ سان روكو پردھاي بزرگ بھ نام ھاجر و اسماعیل نقاشي كرد كھ از نظر تجسم زیباي یك 
كھ نامش را دومینیكیان بھ سانتا ماریا دل  -در كلیساي جزوئاتي . پسر بچھ خفتھ قابل مالحظھ است

تابلو ) راھبان كرملي(ني براي مدرسھ كارمی. مراسم ذكر با تسبیح را ترسیم كرد - روزاریو تغییر دادند 
. این تابلو تقریبا با تابلو تیسین بھ نام عید بشارت رقابت میكرد; حضرت مریم كوه كرمل را ترسیم كرد
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یكي از اینھا، بھ نام مسیح در حال حمل صلیب، پر از اشكال . براي كلیساي سانتا آلویزه او سھ تابلو ساخت
تیپولو دین خود را نسبت بھ مذھب موطن خود . سم شدھاندنیرومندي است كھ بھ طور زنده و برجستھ مج

  . ادا كرده بود

در كاخ باربارو او ستایش فرانچسكو . نیروي تخیل او روي دیوار كاخھا با آزادي بیشتر حركت میكرد
او براي كاخ دوجھا . این تابلو اینك در موزه ھنري مترپلیتن در نیویورك است. باربارو را ترسیم كرد

  تحت عنوان نپتون ثروتھاي دریا را بھ ونوس تقدیم میدارد  تابلویي

این دو تابلو مینوئھ و . دو منظره سرورانگیز از كارناوال ونیز براي كاخ پاپادوپولي ترسیم كرد. كشید
برتر از ھمھ كارھایش در كاخھاي ونیز، تزیین كاخ البیا با آبرنگ بر روي گچ بود كھ . شارالتان نام دارند

اركوس آنتونیوس و كلئوپاترا را با مناظري با شكوه، كھ بھ طرزي درخشان مجسم شدھاند، بازگو داستان م
ھاي معماري این تابلو را با تجسم  كولونا زمینھ - یك ھنرمند ھمكارش بھ نام جیروالمو منگوتنسي . میكند

روي دیوار رو بھ  در; در روي یكي از دیوارھا، مالقات این دو حكمران. شكوه روم باستان ترسیم كرد
روي سقف، مجموعھ منظمي از اشكال در حال پرواز كھ نشاندھنده اسب بالدار، زمان، ; رو، میھماني آنھا

زیبایي، و یادبودند ترسیم شده است و مالئك سرحالي را نشان میدھد كھ اینھا را این سو و آن سو با دھان 
اده میشود كھ از قایق پایین میآید، در حالي كھ لباسي در تابلو مالقات، كلئوپاترا نشان د. خود فوت میكنند

ھایش را طوري نشان میدھد كھ میتواند یكي از اعضاي ھیئت سھ نفري  خیره كننده بر تن دارد و سینھ
  . خستھ را بھ سوي آرامشي عطرآگین بكشاند

ز حساب بیرون در تصویر میھماني، كھ زرق و برق بیشتري دارد، كلئوپاترا مرواریدي را كھ ارزشش ا
و در ; ماركوس آنتونیوس تحت تاثیر این ثروت بیحساب قرار میگیرد; است بھ داخل شرابش میاندازد

این . باالخانھاي، خنیاگران براي دو برابر كردن خطر و سھ برابر كردن مستي بھ نواختن چنگ مشغولند
جملھ تابلوھایي بود كھ رنلدز در سال شاھكار، كھ خاطرات آثار ورونزه را تجدید و با آن رقابت میكند، از 

  . از آن نسخھبرداري كرد ١٧۵٢

. ھاي آلپ نیز مورد توجھ قرار گرفت این گونھ آثار تیپولو را بھ مقامي صعود دادند كھ در آن سوي كوه
در سال . كنتھ فرانچسكو آلگاروتي، دوست فردریك و ولتر، نام او را در سراسر اروپا مشھور ساخت

ي است كھ شایستگي ، سفیر سوئد در ونیز بھ دولت متبوع خود اطالع داد كھ تیپولو درست ھمان كس١٧٣۶
سر و كار ; وي پر از ظرافت طبع و سلیقھ است: ((او نوشت. دارد كاخ سلطنتي را در استكھلم تزیین كند

استعداد زیادي براي رنگامیزي پرشكوه دارد و با . داشتن با او آسان است، و سرش پر از افكار تازه است
  . سرعتي زاید الوصف كار میكند

ھ براي ھنرمند دیگري الزم است تا رنگھاي خود را باھم در آمیزد، تصویري را در مدتي كمتر از آنچھ ك
  . استكھلم در آن وقت شھري زیبا ولي خوابالود بود.)) نقاشي میكند

اسقف وورتسبورگ،  -كارل فیلیپ فون گرایفنكالو، امیر ; دعوت نزدیكتري برایش رسید ١٧۵٠در سال 
حق الزحمھاي كھ بھ او . كاخ حكومتي تازه ساز وي را نقاشي كند)) تاالر امپراطوري((از او خواست كھ 

پسرش بھ نامھاي  او در ماه دسامبر ھمراه دو. پیشنھاد شده بود استاد سالخورده را بھ حركت واداشت
را )) تاالر امپراطوري((دومنیكو بیست و چھار سالھ و لورنتسو چھارده سالھ وارد شد و ھنگامي كھ شكوه 

این تاالر را بالتازار نویمان طراحي كرده بود، چگونھ . دید، خود را با مبارزھاي غیرمنتظره روبرو یافت
جھ كند موفقیت تیپولو در اینجا اوج موفقیتھاي تصویري میتوانست در میان این ھمھ زرق و برق جلب تو
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كھ قرار (او روي دیوارھا سرگذشت امپراطور فردریك بارباروسا را . كاخ بود. خودنگاره: روزالبا كاریرا
مجسم كرد، و روي سقف داستان ) داشت ١١۵۶گ در سال مالقاتي با بئاتریس بورگوني در وورتسبور

او در این تصویر، با خوشي سرمستانھاي، منظرھاي از اسبان . آپولون عروس را میآورد را نشان داد
سفید، خدایان شادمان، تابش نور بر روي كروبیاني كھ بھ این سو و آن سو جست و خیز میكردند، و 

از شیبھاي سقف، منظرھاي از جشن ازدواج را با صورتھاي خوش در یكي . ابرھاي نازك را مجسم كرد
ھاي گلدار، و البسھاي نقاشي كرد كھ بیشتر یادآور ونیز ورونزه بود تا  منظر، پیكرھاي خوشتراش، پرده

اسقف چنان مشعوف شده بود كھ قرارداد را توسعھ داد تا شامل سقف پلكان بزرگ . سبكھاي قرون وسطایي
ھا و مسكن خدایان  تیپولو روي پلكان با شكوه، تصویر قاره. محراب كلیسایش نیز بشودو دو تصویر براي 

را، كھ در حقیقت شكارگاه سرورآمیز قدرت تخیلش بود، ترسیم كرد و یك تصویر با عظمت آپولون، خداي 
  . آفتاب، را كھ در اطراف آسمان گردش میكرد بھ آن افزود

بھ ونیز بازگشت و دومنیكو را بر آن داشت تا  ١٧۵٣بود، در سال  جامباتیستا كھ ثروتمند و فرسوده شده
او . طولي نكشید كھ وي بھ ریاست فرھنگستان انتخاب شد. ماموریت وورتسبورگ را بھ پایان برساند

داراي خویي چنان دوست داشتني بود كھ حتي رقیبانش نیز بھ وي عالقھ داشتند و او را ایل بوئون تیپولو 
او نمیتوانست در برابر ھمھ تحمیلھایي كھ بھ اوقات روبھ زوالش میشدند . مینامیدند )تیپولوي خوب(

در ونیز، ترویزو، ورونا، و پارما نقاشي میكرد و بھ دستور دربار روسیھ پردھاي بزرگ . مقاومت كند
شصت  در سن ١٧۵٧با آنكھ بھ سختي از او انتظار میرفت كار مھم دیگري بھ عھده بگیرد، در سال . كشید

كولونا زمینھ معماري آن -منگوتتسي. و یك سالگي تقبل كرد كھ ویال والمارانا نزدیك ویچنتسا را نقاشي كند
جامباتیستا در خود . را ترسیم كرد، دومنیكو بعضي از تابلوھاي مھمانسرا را با امضاي خود نقاشي كرد

انئید، روالند خشمگین، و رھایي او موضوعھایي از ایلیاد، . ویال قلم موي خویش را بھ كار انداخت

pymansetareh@yahoo.com



وي زمان تخیالت پر وجد و سرور خود را كامال آزاد میگذارد، رنگھا را در . اورشلیم را انتخاب كرد
برابر نور و فواصل را در برابر فضاي الیتناھي ناپدید میساخت، و میگذاشت خدایان واالھگانش با 

گوتھ، كھ در برابر . مان قرار داشت غوطھ بخورندآسودگي در آسماني كھ وراي ھمھ نگرانیھا و گذشت ز
این .)) بسیار نشاطانگیز و جسورانھ است: ((این نقاشیھاي آبرنگ بھ حیرت درآمده بود، با فریاد گفت

  . آخرین غوغایي بود كھ تیپولو در ایتالیا برپا كرد

د سلطنتي را در مادرید كارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، از او دعوت كرد كھ داخل كاخ جدی ١٧۶١در سال 
. غول خستھ بھ كھولت متعذر شد، ولي پادشاه از سناي ونیز خواست تا از نفوذ خود استفاده كند. نقاشي كند

او با بیمیلي در سن شصت و شش سالگي بار دیگر ھمراه پسران باوفا، و مدل خود كریستینا، بھ راه افتاد و 
  ھاي ھمسرش را باز بھ جاي گذارد، زیرا وي سالون

  . بار دیگر تیپولو را بر فراز چوببستي در اسپانیا خواھیم دید. رقص ونیز را دوست داشت

  گولدوني و گوتتسي -۵

آپوستولو زنو و پیترو : چھار شخصیت، دو بھ دو، در این عصر در ادبیات ونیز مقامي برجستھ دارند
و كارلو گولدوني و ; صورت شعر بودندمتاستازیو كھ ھر دو آنھا لیبرتوھایي براي اپرا مینوشتند كھ بھ 

كارلو گوتتسي كھ بر سر كمدي ونیزي با یكدیگر مبارزه میكردند، كمدیي كھ براي گولدوني پایاني 
  : درباره زوج نخست گولدوني چنین نوشت. حزنانگیز داشت

شیاطین، وسیلھ  پیش از آنان ھیچ چیز جز خدایان،. این دو نویسنده عالیقدر اپراي ایتالیا را اصالح كردند
زنو نخستین كسي بود كھ امكان تصنیف . تغییر صحنھ، و عجایب در این سرگرمیھاي ھماھنگ دیده نمیشد

تراژدي با شعر غنایي بدون نزول شان آن، و خواندن این اشعار بدون ایجاد احساس خستگي بھ فكرش 
ود انجام داد، و با این كار او این كار را بھ نحوي كھ در نظر مردم بسیار رضایتبخش ب. خطور كرد

  . باالترین افتخار را براي خود و ملت خویش بھ دست آورد

بھ طیب خاطر بھ سود  ١٧٣٠با خود بھ وین برد، در سال  ١٧١٨زنو اصالحات خود را در سال 
. متاستازیو كنارھگیري كرد، و سپس بھ ونیز بازگشت و بیست سال عمر خود را بھ آرامش گذراند

ھمانطور كھ گولدوني متذكر شد، ھمان نقشي را در برابر زنو داشت كھ راستین در برابر  متاستازیو،
كورني، یعني ریزه كاري و ظرافت را بھ قدرت آثار او افزود و شعر اپرایي را بھ مقامي بیسابقھ باال برد، 

عصر حاضر ولتر را ھمپایھ بزرگترین شاعران فرانسھ میدانست، و روسو عقیده داشت وي تنھا شاعر 
یكي از منتقدان نمایشي بھ نام . بود) پطر صلیب(نام واقعي او پیترو تراپاسي . است كھ در قلب نفوذ میكند

وینچنتسو گراوینا او را دید كھ در خیابان آواز میخواند، بھ فرزندي قبولش كرد، نامش را بھ متاستازیو 
رداخت، و بھ ھنگام مرگ ثروتي براي او تبدیل كرد، خرج تحصیلش را پ) كلمھ یوناني براي تراپاسي(

پیترو خیلي شاعرانھ بھ حساب این ثروت رسید و سپس بھ كار آموزي نزد حقوقداني درآمد كھ . باقي گذارد
  . بنابراین، او با اسم مستعار مینوشت. او را ملزم كرد یك سطر شعر نخواند یا ننویسد

پورپورا آھنگ آن را ساخت، . براي یك كانتات بسازددر ناپل نماینده دولت اتریش از او خواست اشعاري 
ھمھ چیز بروفق مراد ; ماریانا بولگارلي، كھ در آن وقت بھ نام الرومانینا شھرت داشت، آواز اول را خواند

در آنجا وي با لئو، وینچي، پرگولزي، فارینلي، ; پریما دونا شاعر را بھ سالن خود دعوت كرد. انجام شد
. و دومنیكو سكارالتي آشنا شد، متاستازیو بسرعت در این جمع ھیجان آور رشد كردھاسھ، آلساندرو، 

او را از مرارتھاي مباحث حقوقي . الرومانیناي سي و پنج سالھ عاشق متاستازیو بیست و سھ سالھ شد
  خانھاي ((نجات داد، بھ 
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او را برانگیخت كھ نزد شوھر سازگارش برد، و )) سھ نفري. كارلو گولدوني: آلساندرو لونگي
 ١٨٢٣تا  ١٧٢۴براي این اثر در فاصلھ سالھاي . مشھورترین لیبرتو خود را بھ نام دیدو رھا شده بنویسد

وینچي، . او سیروئھ را براي دلدادھاش نوشت ١٧٢۶در سال . دوازده آھنگساز پي در پي آھنگھایي ساختند
ر این وقت متاستازیو مطلوبترین لیبرتونویس در د. ھاسھ، و ھندل جدا از یكدیگر از آن اپراھایي ساختند

  . اروپا بود

این . دعوتي را كھ براي رفتن بھ وین از او شده بود پذیرفت و بدون الرومانینا بھ آنجا رفت ١٧٣٠در سال 
متاستازیو، كھ بیم آن داشت حضور الرومانینا وضع او را بھ خطر . زن سعي كرد بھ دنبال وي برود

. دستوري صادر شود كھ مانع ورود الرومانینا بھ قلمرو امپراطوري اتریش میشد اندازد، باعث شد
با ناكامي روبھرو  دیدواین تالش براي ایفاي نقش . الرومانینا بھ قصد خودكشي با چاقو بر سینھ خود زد

وقتي او مرد، ھمھ ثروتش را براي آینیاس . شد، ولي الرومانینا پس از آن تنھا چھار سال دیگر زنده ماند
متاستازیو كھ دچار ندامت شده بود، از این میراث بھ سود شوھر الرومانینا دست . بیوفاي خود باقي گذارد

خود را تسلي بخشم، و معتقدم كھ بقیھ عمرم عاري از  من دیگر امیدي ندارم كھ بتوانم: ((او نوشت. كشید
او با حالتي اندوھگین از پیروزیھاي پي در پي بھرھمند شد تا آنكھ .)) لطف و مملو از اندوه خواھد بود

، بدون داشتن ١٧۵٠پس از سال . ھاي اپرایي او را در وین قطع كرد برنامھ)) جنگ جانشیني اتریش((
طومار زندگي را در نور ) ١٧٨٢(او سي سال قبل از مرگش . را تكرار میكرد ھاي قبلي خود ھدف، ساختھ

  . دیده بود
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ھمان طور كھ ولتر پیشگویي كرده بود، اپرا تراژدي را از صحنھ تئاتر ایتالیا بیرون راند و جاي آن را بھ 
در ایتالیا كھ سبك نمایش متداول  -آرتھ /ولي كمدي ایتالیایي تحت تاثیر كمدیا دل. كمدي واگذار كرد

بیشتر . قرار داشت - بازیگرانش ماسك بر چھره میزدند و مكالماتشان بھ طور في البداھھ صورت میگرفت 
پانتالون، مرد طبقھ متوسط كھ خوش ; شخصیتھاي نمایشھا مدتھا بود كھ بدون تنوع و یكنواخت شده بودند

بریگال، توطئھ گر سادھلوحي كھ ; ل ناپلتارتاگلیا، شخص الكن و ھرزه اھ; خلق بود و شلوار بھ پا داشت
تروفالیدینو، آدم خوشگذران و خوش مشربي كھ بھ لذات جسماني ; ھایش اسیر میشد خود در دام توطئھ

بیشتر مكالمات و حوادث . آرلكن، كھ در شھرھا و ادوار مختلف بھ اینھا افزوده شده بودند; عالقھمند بود
در ((بنا بھ گفتھ كازانووا، . كارات خلق الساعھ بازیكنان گذارده میشدبسیاري در داستان نمایش بھ امید ابت

آن كمدیھاي بیمایھ چنانچھ یك بازیگر بھ خاطر پیدا كردن كلمھاي مناسب توقف میكرد، تماشاچیان طبقھ 
در ونیز بھ طور معمول ھفت تماشاخانھ دایر بود .)) ھمكف و بالكن با بیرحمي تمام برایش سوت میكشیدند

ھمگي اسامي قدیسان را بر خود داشتند و در آنھا تماشاچیاني كھ رفتارشان افتضاحآمیز بود جاي كھ 
ھاي مخصوص در باال قرار داشتند و زیاد در بند این نبودند كھ چھ چیز از  نجبا در جایگاه. میگرفتند

كف زدن را با  ھاي متخاصم دستشان بر روي سر عوام الناسي كھ در پایین نشستھ بودند میافتد، گروه
در پاریس تماشاچیان از افراد طبقات . سوت، دھان دره، عطسھ، سرفھ، صداي كالغ یا گربھ پاسخ میگفتند

در ونیز تماشاچیان در درجھ اول از طبقھ متوسط . ھاي مختلف، و ادبا تشكیل میشدند باالتر، اعضاي حرفھ
كشیشان، راھبان با لباس مبدل، و سناتورھاي پر بودند كھ در میانشان زنان بدكاره جلف، قایقرانان بیحیا، 

مشكل بود نمایشنامھاي بتواند كلیھ عناصري را كھ در . نخوت با لباس مخصوص و كالھگیس دیده میشدند
بدین ترتیب، كمدي ایتالیایي بھ سوي تركیبي . وجود دارند راضي كند)) مختلف((چنین تركیبي از انسانھاي 
آموزش بازیگران تنھا براي تجسم . ي، و بازي با كلمات گرایش داشتاز ساتیر، لودگي، دلقك باز

با چنین تماشاچیان و نحوه . شخصیتھاي معین و متعارف، قدرت تنوع و ظرافت را از آنھا سلب كرده بود
ھاي نمایشي بود كھ گولدوني كوشش كرد تا سطح كمدي را بھ حد معقول و منطبق با اصول  اجراي برنامھ
  :وي بھ زباني ساده خاطرات خود را بھ طرزي دلنشین چنین آغاز میكند .ھنري برساند

مادرم با تحمل درد كمي مرا بھ دنیا آورد، و این امر باعث افزایش . ... در ونیز بھ دنیا آمدم ١٧٠٧من در 
ن و در آن وقت چنی; پاگذاردن من بھ این جھان، برخالف معمول، با گریھ ھمراه نبود. عالقھ وي بھ من شد

بھ نظر میرسید كھ این مالیمت طبع نشانھ خلق و خوي مالیمي بود كھ من از آن روز بھ بعد پیوستھ در 
  . خود حفظ كردھام

گولدوني از دوستداشتنیترین اشخاص در . این اظھار جنبھ الف زدن داشت، ولي منطبق با واقعیت بود
 - ل او شامل شكستھ نفسي نیز بودند با وجود مقدمھاي كھ در باال دیدیم، فضای; تاریخ ادبیات است

، میتوان حرف او ))من بت خانواده بودم((وقتي او میگوید . خصوصیتي كھ با طبع نویسندگان سازگار نبود
پدرش بھ رم رفت تا تحصیل پزشكي كند، و سپس بھ پروجا رفت تا بھ حرفھ پزشكي مشغول . را باور كرد

  . سھ طفل را بزرگ كندمادرش در ونیز بھ جاي گذارده شد تا ; شود

. در ھشت سالگي یك كمدي نوشت; در چھار سالگي میتوانست بخواند و بنویسد; كارلو طفلي زودرس بود
در آنجا این پسر بچھ نزد . پدرش مادرش را وادار كرد بگذارد كارلو نزد او برود و در پروجا زندگي كند

. او امتناع ورزید; عوت شد بھ سلك آنھا درآیدیسوعیان بھ تحصیل پرداخت، پیشرفت خوبي كرد، و از او د
مادرش و یكي دیگر از پسرھا بھ پدرش ملحق شدند، ولي ھواي سرد كوھستاني پروجا بھ او نمیساخت، و 

كارلو بھ یك مدرسھ فرقھ دومینیكیان در ریمیني . این خانواده بھ ریمیني و سپس بھ كیودجا نقل مكان كرد
او كھ در . از مدخل االھیات قدیس توماس آكویناس بھ او تعلیم داده میشد رفت و در آنجا ھر روز مقداري

این شاھكار تعقل حوادث ھیجان آوري نمیدید، بھ خواندن آثار آریستوفان، مناندروس، پالوتوس، و 
و ھنگامي كھ یك گروه از بازیگران بھ ریمیني آمدند، بھ آنان ملحق شد و آن قدر بھ ; ترنتیوس پرداخت

آنھا وي را سرزنش كردند، . با آنان ادامھ داد كھ والدینش را كھ در كیودجا بودند بھ حیرت انداختھمكاري 
او دانشنامھ خود را دریافت  ١٧٣١در سال . در آغوش گرفتند، و براي تحصیل حقوق بھ پاویا فرستادند
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، اما شب ))ھان بوددر این وقت خوشبختترین مرد ج((ازدواج كرد، و . داشت و بھ حرفھ وكالت مشغول شد
  . عروسي آبلھ او را بستري كرد

پس از اینكھ جذبھ ونیز او را بھ سوي خود كشاند، در رشتھ وكالت موفقیت یافت و كنسول جنووا در ونیز 
  . شد

او سخت مشتاق نوشتن نمایشنامھ و روي صحنھ آوردن . ولي تئاتر ھمچنان او را مجذوب خویش میداشت
این ; بھ روي صحنھ آمد و موفقیتي الھامبخش یافت ١٧٣۴نوامبر  ٢۴اثر او بھ نام بلیزاریوس در . آنھا بود

ھ او میكرد شادیش را دسامبر اجرا شد و مباھاتي كھ مادر سالخوردھاش ب ١۴نمایشنامھ بدون وقفھ تا 
آثار بعدي او از این نوع با ناكامي روبرو شدند، و ; ولي ونیز رغبتي بھ تراژدي نداشت. مضاعف ساخت

)) آرتھ/كمدیا دل((با وصف این، از نوشتن آثار مضحك و تو خالي براي . وي با اندوه بھ كمدي روي آورد
; ھاي مردم تنطم كند اره طرز رفتار و اندیشھمیخواست، طبق سنت مولیر، كمدیھایي درب; امتناع ورزید

شخصیتھاي معین و شناختھ شده را كھ بھ صورت ماسك بیروح درآمدھاند بھ روي صحنھ نیاورد، بلكھ 
تعدادي بازیگر از یك گروه . شخصیتھا و اوضاعي را كھ از زندگاني معاصر گرفتھ شده باشند ارائھ كند

اثر خود را بھ نام مومولو  ١٧۴٠د، بھ آنھا آموزش داد، و در سال در ونیز انتخاب كر)) كمدي((نمایشھاي 
این نمایشنامھ بھ نحوي حیرت آور با موفقیت روبرو شد و نظر مرا تامین . ((درباري بھ روي صحنھ آورد

ولي در حقیقت نظر او بھ طور كامل تامین نشده بود، زیرا او تن بھ نوعي مصالحھ داده و، بجز .)) كرد
مكالمات نقشھا را ننوشتھ بود و نقشھایي ھم براي چھار تن از شخصیتھاي ماسك دار قدیمي نقش اول، 

  . فراھم كرده بود

در نمایشنامھ زن با شرافت براي نخستین بار نقش بازیگران و . او اصالحات خود را قدم بھ قدم انجام میداد
روه او یا مسخره كردن ھاي مختلف درصدد رقابت با گ گروه. مكالمات را بھ طور كامل نوشت

مالزمان زنان ((طبقاتي كھ او آنھا را مورد ھجو قرار داده بود، مانند ; ھاي وي برآمدند نمایشنامھ
ولي ھیچ نویسنده . او با موفقیتھاي پي در پي با ھمھ آنھا مبارزه كرد. ، علیھ او توطئھ كردند))شوھردار

ھاي خودش كھ  نمایشنامھ; مدیھاي مناسبي فراھم كنددیگري یافت نمیشد كھ بتواند براي گروه ھنري او ك
او بر اثر رقابت مجبور شد در ظرف ; زیاده از حد تكرار شده بودند جذبھ خود را در انظار از دست دادند

  . یك سال شانزده نمایشنامھ بنویسد

انوي مسافرخانھ در اثر او بھ نام كدب. در اوج قدرت خود بود و ولتر او را مولیر ایتالیا میخواند ١٧۵٢در 
آن سال چنان موفقیتي بھ دست آورد كھ بھ ھر اثر دیگري كھ تا آن موقع از آن نوع ساختھ شده بود ترجیح 

او بھ خود میبالید كھ توانستھ است وحدتھاي سھ گانھ ارسطویي عمل، مكان، و زمان را مراعات . داده میشد
: ھاي خود با دیدي واقعبینانھ قضاوت میكرد و میگفت ھاز این قسمت كھ بگذریم، او در مورد نمایشنام. كند
او آنھا را با چنان سرعتي نوشتھ .)) ھا خوب ھستند، ولي ھنوز بھ پاي آثار مولیر نمیرسند این نمایشنامھ((

ھا زیركانھ ساختھ شده و بھ طرز مطبوعي  این نمایشنامھ. بود كھ نمیتوانستند آثاري ھنري شمرده شوند
ولي بسط فكري، قدرت كالم، و نیروي تجسم . و معموال با واقعیات زندگي انطباق داشتندسرورآور بودند 

طبیعت تماشاچیان . آثار مولیر را نداشتند و در قشر سطحي خصوصیات اخالقي و اتفاقات باقي میماندند
م طبیعتا و خود او ھ; طوري بود كھ او نمیتوانست بھ بلندیھاي عواطف، فلسفھ، یا سبك نگارش اوج بگیرد

داراي چنان شادابي و نشاطي بود كھ نمیتوانست در اعماقي كھ مولیر را آزار و شكنجھ داده بود، بھ تفحص 
  . بپردازد

و آن موقعي بود كھ ; او دست كم یك بار با تكان سختي كھ خورد، از حالت و خلق خوش خود بھ درآمد
  . بھ مبارزه طلبید و بر او پیروز شد كارلو گوتتسي او را در امر احراز برتري در زمینھ نمایش

ھایي مینوشت كھ بیشتر  در این موقع دو گوتتسي درگیر تالطم ادبي بودند، گاسپارو گوتتسي نمایشنامھ
. او سردبیر دو نشریھ مھم بود و شروع بھ احیاي آثار دانتھ كرد. ھاي فرانسوي بودند اقتباس از نمایشنامھ
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او بلند قد، خوش قیافھ، خودپسند، و ھمیشھ آماده جنگ و جدل . نبود برادرش كارلو آن قدرھا خوش مشرب
شوخ طبعترین عضو فرھنگستان گرانلسكي بود كھ بھ خاطر استعمال زبان ایتالیایي خالص از نوع . بود

ھایش بھ  متداول توسكان در ادبیات، بھ جاي عبارات و اصطالحات ونیزي كھ گولدوني در بیشتر نمایشنامھ
تئودورا ریتچي بود، احتماال ھنگامي )) ندیم ملتزم ركاب((وي، كھ معشوق یا . ، مبارزه میكردكار میبرد

او نیز خاطرات . كھ گولدوني مالزمان زنان شوھردار را مورد ھجو قرار داد، نیش مطلب را احساس كرد
د كھ یك گولدوني را ھمان طور مورد قضاوت قرار دا. خود را نوشت كھ در حكم گزارش جنگھایش بود

  : نویسنده، نویسنده دیگر را میبیند

من متوجھ شدم كھ در گولدوني مایھ مطالب تفریحي، حقیقت گویي، و طبیعي بودن، بھ حد وفور وجود 
در عین حال در آثارش فقر ھیجان و پایین بودن سطح آن را كشف كردم و متوجھ شدم كھ فضیلت و . دارد

در آثار او، ھمچنین . تھاند و بدي بیشتر اوقات پیروزي مییابدرذیلت خوب در برابر یكدیگر قرار نگرف
و خدا میداند از كجا ... عبارات مورد استفاده طبقھ پایین كھ داراي معاني دوگانھ از نوع پست میباشند

باالخره او بھ عنوان یك . دزدیده شده و بھ رخ یك مشت مردم جاھل كشیده میشوند بھ كار رفتھ است
شایستھ آن است كھ در زمره ) بجز لھجھ ونیزي كھ وي استادي خود را در آن نشان داد(ایي نویسنده ایتالی

در عین . ... بیروحترین، بیمایھترین و پراشتباھترین نویسندگاني كھ زبان ما را بھ كار بردھاند شمرده شود
بھ . ھ وجود نیاوردحال باید اضافھ كنیم كھ او ھیچگاه نمایشنامھاي بدون پارھاي خصوصیات عالي كمدي ب

; نظر من او با یك احساس طبیعي درباره اینكھ كمدیھاي عالي چگونھ باید ساختھ شوند بھ دنیا آمده است
ولي بھ علت نقص آموزش، فقدان حس تمیز، لزوم ارضاي مردم و دادن ابزار تازه بھ بازیگران فقیر 

ابش در اینكھ تعدادي چنین زیاد نمایشنامھ كمدي كھ خودش بھ وسیلھ آنان امرار معاش میكرد، و بر اثر شت
تھیھ كند تا خود را روي آب نگاھدارد، ھیچگاه نتوانست حتي یك نمایشنامھ بھوجود آورد كھ پر از اشتباه 

  . نباشد

بھ سبك استادان خوب و دیرینھ ((گوتتسي یك جلد از اشعاري كھ حاكي از انتقادات مشابھ و  ١٧۵٧در سال 
سگي است كھ ((گولدوني طي اشعاري بھ سبك دانتھ پاسخ داد كھ گوتتسي مانند . كرد تدوین)) توسكان بود

; آرتھ در برابر انتقادات گولدوني برخاست/گوتتسي در پاسخ، بھ دفاع از كمدیا دل)). بر نور ماه عوعو كند
چھره میزنند ھاي گولدوني یكصد بار از كمدیھایي كھ در آن بازیگران ماسك بر  او مدعي شد كھ نمایشنامھ

حرفھاي دو پھلوي ((، ))عبارات مھم((و فرھنگي از ; بیشرمانھتر، نانجیبانھتر، و براي اخالق زیانبارترند
بھ طوري كھ مولمنتي میگوید، این . ، و مطالب مستھجن دیگر از روي آثار گولدوني تدوین كرد))كثیف

ھا، قھوه  ھا، مغازه ھا، خانھ اشاخانھموضوع در تم; ونیز را دچار ھیجان فوق العاده كرد((جر و بحث 
آباتھ كیاري، نمایشنامھ نویس دیگري كھ از سبك توسكاني .)) ھا، و خیابانھا مورد بحث قرار داشت خانھ

آنھا ) گوتتسي(مورد پسند گوتتسي نیش خورده بود، او را بھ مبارزه طلبید تا نمایشنامھ بھتري از آنچھ وي 
تتسي پاسخ داد كھ بھ آساني میتواند، حتي در مورد كم ارزشترین گو. را محكوم كرده است بنویسد

در . موضوعھا، و تنھا با استفاده از سبك كمدیھاي دیرینھ كھ در آنھا از ماسك استفاده میشد، چنین كند
یك گروه نمایشي در تماشاخانھ سان ساموئلھ نمایشنامھاي از او بھ نام افسانھ عشق بھ سھ  ١٧۶١ژانویھ 

این نمایشنامھ پانتالون، تارتاگلیا، و ماسك داران دیگر را نشان میداد كھ بدنبال . روي صحنھ آورد نارنج بھ
مكالمھ بھ عھده خود بازیگران گذاشتھ شد كھ في ; سھ نارنج ھستند كھ گفتھ میشد نیروي جادویي دارند

زندگي میكردند، از نیروي مردم ونیز، كھ با خنده : قاطع بود)) قصھ((موفقیت این . البداھھ انجام دھند
ھاي كیاري و گولدوني  تخیلي كھ در نمایشنامھ بھ كار برده شده بود، و ھمچنین از ھجو ضمني نمایشنامھ

ھا محاورھاي  ولي بھ این قصھ; ، نھ قصھ دیگر نوشت))قصھ((گوتتسي بھ دنبال این . خوششان آمد
آرتھ /انتقاد گولدوني از سبك كار كمد یا دلشاعرانھ افزود، و بھ این ترتیب تا حدودي بھ موجھ بودن 

بھ ھر حال، پیروزي گوتتسي كامل بھ نظر میرسید، تعداد تماشاگران در تماشاخانھ سان . اعتراف كرد
ساموئلھ ھمچنان زیاد بود، ولي در تماشاخانھ سانت آنجلو كھ كارھاي گولدوني را اجرا میكرد روبھ كاھش 

   .پذیرفتلدوني دعوتي را كھ براي رفتن بھ پاریس از وي شده بود كیاري بھ برشا رفت، و گو. گذارد
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. اثري بھ نام یكي از آخرین شبھاي كارناوال ساخت ١٧۶٢گولدوني، بھ عنوان وداع از ونیز، در سال 
داستان مربوط بود بھ یك طرح پارچھ بھ نام سیور آنتسولتو كھ باقلبي اندوھگین بافندگاني را كھ وي مدتھاي 

ن بھ زودي در این نمایشنامھ تماشاچیا. مدید در ونیز براي دو كھایشان طرح تھیھ كرده بود ترك میگوید
تجسمي از خود نمایشنامھ نویس دیدند كھ، با احساس تاسف، بازیگراني را كھ مدتھاي مدید براي صحنھ 

بنابھ (ھنگامي كھ آنتسولتو در صحنھ آخر ظاھر شد، . نمایش آنھا، نمایشنامھ فراھم كرده است ترك میگوید
تشویق تماشاچیان بھ لرزه درآمد و، در میان ابراز  تماشاخانھ از صداي كف زدن و) ((گفتھ گولدوني

 ١۵او در .)) احساسات، عباراتي از قبیل سفر بخیر، نزد ما برگرد، و حتما نزد ما برگرد شنیده میشدند
  . از ونیز خارج شد و دیگر این شھر را ندید ١٧۶۴آوریل 

بھ جرم  ١٧۶٢در سال . غول بودمش)) ایتالین/تئاتر دز((در پاریس مدت دو سال بھ نوشتن كمدي براي 
او . یكسال بعد بھ تدریس زبان ایتالیایي بھ دختران لویي یازدھم پرداخت; فریب یك زن بھ دادگاه خوانده شد

ھاي خود را بھ نام خرس  براي جشن عروسي ماري آنتوانت و لویي شانزدھم آینده یكي از بھترین نمایشنامھ
این . فرانكي برایش تعیین شد ١٢٠٠بھ عنوان پاداش، یك مستمري . نیكوكار بھ زبان فرانسھ تصنیف كرد

او درد فقر خود را با انشا كردن . سال داشت، بھ وسیلھ انقالبیون قطع شد ٨١مستمري ھنگامي كھ وي 
این خاطرات ناصحیح، تخیلي ). ١٧٩٢(خاطرات خویش، كھ ھمسرش آن را مینوشت، تسكین میداد 

حقیقتا بیش از كمدیھاي ایتالیایي او داراي ((گیبن عقیده داشت این خاطرات  .افشاگر، و سرگرم كننده است
در ھفتم فوریھ مجمع ملي، بھ پیشنھاد ماري . درگذشت ١٧٩٣وي در ششم فوریھ .)) تاثیرات ھیجاني است

چون او در وضعي نبود كھ بتواند این مستمري را . ژوزف دوشنیھ شاعر، مستمري وي را اعاده داد - 
  . كند، با كاھش مبلغ، آن را بھ بیوھاش تخصیص دادند دریافت

ھاي او از صحنھ نمایش خارج  قصھ) ١٨٠۶(مدتھا قبل از مرگش . پیروزي گوتتسي در ونیز كوتاه بود
ھا ھنوز ھم در  این نمایشنامھ. ھاي ایتالیا مورد استقبال قرار گرفتند شدند، و كمدیھاي گولدوني در تماشاخانھ

مجسمھ او در . ھاي مولیر در فرانسھ اجرا میشوند ا اجرا میشوند، كما اینكھ نمایشنامھھ این تماشاخانھ
زیرا، ھمانطور كھ در . كامپوسان بارتولومئو در ونیز، و در الرگو گولدوني در فلورانس قرار داد

بشریت در ھمھ جا یكسان است، رشك و حسد ھمھ جا چھره خود را نشان ((خاطرات وي آمده است، 
د، و ھمھ جا كسي كھ طبعي آرام و خونسرد دارد سرانجام عالقھ عموم مردم را بھ خود جلب و میدھ

  .)) دشمنان خود را خستھ و ناتوان میكند

VI  -  رم  

در جنوب رودخانھ پو، در امتداد دریاي آدریاتیك، ایاالت وابستھ بھ كلیساي رم واقع بودند كھ در كنار 
یاالت عبارت بودند از فرارا، بولونیا، فورلي، راونا، پروجا، بنونتو، و رم این ا. ھاي آپنن قرار داشتند كوه

  . را تشكیل میدادند) ایتالیا(كھ قسمت مركزي و بزرگترین قسمت چكمھ جادویي 

، دوكھاي آن، كھ اھل استنسھ بودند، مودنا را موطن )١۵٩٨(ھنگامي كھ فرارا ضمیمھ ایاالت پاپي شد 
لودوویكو  ١٧٠٠در سال . ا سوابق و كتب و آثار ھنري خود را گرد آوردندخود قرار دادند و در آنج

ھا شد و طي پانزده سال زحمت، اثري  موراتوري، كھ كشیش، ادیب، و دكتر حقوق بود، نگھبان این گنجینھ
او بیشتر . از روي آنھا تدوین كرد) ١٧٣٨ - ١٧٢٣(در بیست و ھشت جلد بھ نام نویسندگان امور ایتالیا 

قھشناس بود تا مورخ، و دوازده جلدي كھ تحت عنوان شرح وقایع ایتالیا نوشت بزودي فراموش شد و عتی
ھا، او را بصورت پدر و منبع  ولي تتبعات او در زمینھ اسناد و نوشتھ. جاي خود را بھ آثار دیگري داد

  . ھاي تاریخي دوران جدید در ایتالیا درآوردند نوشتھ

كھ او (مدرسھ مشھور نقاشي آن تحت نظر جوزپھ كرسپي . ن ایاالت بولونیا بودبعد از رم، پررونقترین ای
ھا در اروپا  دانشگاھش ھنوز یكي از بھترین دانشگاه. بھ كار خود ادامھ میداد) میخواندند)) اسپانیایي((را 

pymansetareh@yahoo.com



كزشان خانوادھاي بسیار جالب كھ مر. در زمره باشكوھترین بناھاي قرن بود) ١٧۴٩(كاخ بویالكوا . بود
فردیناندو گالي . در بولونیا بود معماري تماشاخانھ و نقاشي دكور را بھ اوج خود در عصر جدید رسانید

، متون مشھوري درباره ھنر خود نوشت، و سھ فرزند )١٧٣١(دابیبینا تئاتر و رئالھ را در مانتوا بناكرد 
برادرش فرانچسكو . ھ ادامھ دادندبھبار آورد كھ مھارت وي را در تزیینات فریب دھنده و با شكوه صحن

كھ اغلب بھ عنوان زیباترین تماشاخانھ  -ھایي دروین، نانسي، و رم، و تماشاخانھ فیالرمونیكو را  تماشاخانھ
فرزند فردیناندو بھ نام آلساندرو سر معمار حكمران پاالتینا . در ورونا طراحي كرد - در ایتالیا نامیده میشود 

كھ بھ قولي ) ١٧۴٨(جوزپھ طرح قسمت داخلي اپراي یایرویت را تھیھ كرد  فرزند دیگرش بھ نام. شد
فرزند سومش آنتونیو تماشاخانھ كمونالھ را در بولونیا )). زیباترین اپراي موجود از نوع خود میباشد((

  . طراحي كرد

لیا بود، زیرا این تماشاخانھ و كلیساي عظیم قدیمي سان پترونیو محل نواختن بھترین موسیقي سازي در ایتا
در آنجا پدر روحاني جوواني باتیستا . بولونیا مركز اصلي آموزش علمي و نظري موسیقي در ایتالیا بود

  . مارتیني، بھ عنوان محترمترین معلم موسیقي در اروپا، دربار ساده ولي سختگیر خود را تشكیل میداد

مطالبي عالي درباره كنترپوان و ھمچنین ; او كتابخانھاي درباره موسیقي با ھفده ھزار جلد كتاب داشت
جوایز ; با یكصد شخصیت مشھور در بیش از ده كشور مكاتبھ میكرد; تاریخچھ موسیقي تدوین میكرد

موتسارت . فرھنگستان فیالرمونیكا، كھ وي سالھا ریاست آن را بھ عھده داشت، دلخواه ھمھ موسیقدانان بود
و در اینجا بود كھ روسیني و ; ایشھاي معین قرار گیردبھ آنجا رفت تا تحت آزم) ١٧٧٠(در بچگي 

ھاي تازه، كھ بھ وسیلھ اركستر صد نفري  جشنواره ساالنھ ساختھ. دونیدزتي بھ تدریس مشغول شدند
  . فرھنگستان اجرا میشدند، براي ایتالیا مھمترین و باالترین واقعھ سال از نظر موسیقي بود

او كھ درخشندگي گذشتھ . نفر برآورد كرد ٠٠٠/١۵۶ حدود ١٧۴٠گیبن جمعیت رم را در سال 
امپراطوري روم را بھ خاطر میآورد و فقیران و بردگان آن را ازیاد میبرد، جذبھ پایتخت مذھب كاتولیك را 

  : با ذایقھ خود ناسازگار یافت، و گفت

ھا  ھا و ویرانھبزرگترین قسمت ھفت تپھ را تاكستان[ آورلیانوس]ھاي وسیع میان دیوارھا  داخل محوطھ
از . زیبایي و شكوه شھر امروزي را ممكن است بھ مفاسد دولت و بھ نفوذ خرافات منتسب كرد. پوشاندھاند

ارتقاي سریع یك خانواده تازه بود كھ ) موارد استثنایي معدودند(عالیم مشخصھ ھر یك از ادوار سلطنت 
است، كاخھاي این برادرزادگان و  پاپ بي اوالد بھ ھزینھ كلیسا و مملكت آن را ثروتمند كرده

كمال ھنر معماري، نقاشي، و پیكر . خواھرزادگان خوشبخت پرھزینھترین یادبودھاي زیبایي و عبودیتند
تراشي بھ طرزي نامشروع بھ خدمت آنھا درآمده و تاالرھا و باغھایشان با گرانبھاترین آثار عتیق، كھ 

  . تزیین شدھاند; واداشتھ استسلیقھ یا خودپسندي آنان را بھ جمع آوریشان 

بھ موازات كاھش قدرت آنھا، سطح ; پاپھاي این دوران بھ علت باال بودن سطح اخالقیاتشان متمایز بودند
آنھا ھمگي ایتالیایي بودند، چون ھیچ یك از سالطین كاتولیك اجازه نمیداد دیگران . اخالقیاتشان باال میرفت
اینوكنتیوس  .كردم نام خود را با اصالح وضع زندانھاي رم بامسما كلمنس یازدھ. بھ مسند پاپ دست یابند

  سیزدھم، طبق قضاوت رانكھ مورخ آلماني كھ پروتستان بود، 

ع مزاجي او بینھایت حساس و واجد شرایط تحسین انگیزي براي حكومت روحاني و دنیوي بود، ولي وض
ھاي رومي كھ با او مرتبط بودند و امید داشتند بھ وسیلھ او ارتقاي مقام یابند متوجھ  خانواده. آسیبپذیر بود

حتي برادرزادھاش نتوانست بدون اشكال از آن مقرري ساالنھ بندیكتوس ; شدند كھ كامال در اشتباھند
اجازه داد نور چشمیھاي ) ((بنا بھ گفتھ یك مورخ كاتولیك( ولي)) شخصي بسیار خداشناس بود،((سیزدھم 

و ; كلمنس دوازدھم رم را از دوستان فلورانسي خود پر كرد)). ناشایست قدرت بسیار زیادي بھ دست آورند
وقتي كھ پیر و كور شد، اجازه داد برادرزادگانش، كھ عدم رواداري مذھبي آنھا باعث تشدید مبارزات میان 

  . یروان آیین یانسن در فرانسھ شد، بر او حكومت كنندیسوعیان و پ
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جانشین پطرس حواري از ھمھ بھتر و عاقلتر  ٢۵٠از میان ((مكولي عقیده داشت كھ بندیكتوس چھاردھم 
این نوع قضاوت كلي شاید چندان عادالنھ نباشد، ولي پروتستانھا، كاتولیكھا، و افراد غیرمومن )). بود

توس بھ عنوان مردي بسیار فاضل، با شخصیتي دوستداشتني، و پاكي اخالق ھمگي در تحسین از بندیك
  . ھماواز بودند

او در مقام اسقف اعظم بولونیا تناقضي میان ھفتھاي سھ بار حضور در اپرا و توجھ دقیق بھ وظایف 
در مقام پاپ، پاكیزگي زندگي خصوصي را با خلق و خوي خوش خویش، آزادي ; روحاني خود نمیدید

یك مجسمھ برھنھ ونوس را بھ . ن، و قدرشناسي تقریبا كافرانھ نسبت بھ ادبیات و ھنر سازش دادبیا
مجموعھ آثار ھنري خود افزود، و بھ كاردینال دو تانسن گفت چگونھ شاھزاده و شاھدخت وورتمبرگ 

ي بھ میان نامھاي خود را روي قسمت زیبا و گردي از بدن مجسمھ، كھ كمتر در مكاتبات پاپھا از آن ذكر
  . میآید، خراشیده و حك كردھاند

نكتھ سنجي او تقریبا بھ اندازه نكتھ سنجي ولتر نیرومند بود، ولي این امر مانع از آن نمیشد كھ مدیري دقیق 
  . و دیپلوماتي دوراندیش باشد

یك سوم  ;نیمي از درآمد در راه از بین میرفت: وي متوجھ شد كھ امور مالي دستگاه پاپي بسیار درھم است
جمعیت رم از روحانیان تشكیل میشد، كھ تعدادشان بمراتب بیشتر از آنچھ بود كھ كلیسا الزم داشت، و 

بندیكتوس از تعداد كارمندان . ھزینھ آنھا ھم بیش از آن میشد كھ كلیسا بتواند بھ طور شایستھ تامین كند
بازي دستگاه پاپ پایان داد، میزان كاست، بیشتر سربازان وابستھ بھ پاپ را مرخص كرد، بھ نور چشمي 

طولي . ھاي كشاورزي بھبودھایي داد، و فعالیتھاي صنعتي را تشویق كرد مالیاتھا را پایین آورد، در شیوه
در . نكشید كھ درستكاري و صرفھجویي و كارآیي او باعث شدند در خزانھ پاپ مازادي بھ وجود آید

ھایي باساردني،  موافقتنامھ. دشاھان سركش منظور شدندسیاست خارجي او امتیازات خوشایندي براي پا
پرتغال، ناپل، و اسپانیا امضا كرد و بھ آنھا اجازه داد كھ حكمرانان كاتولیكشان شاغالن مقامھاي مذھبي را 

بر ضد )) اوني جنیتوس((كوشش كرد، با نشان دادن مالیمت در اجراي توقیع . در قلمرو خود تعیین كنند
چون كفر بھ طور : ((او نوشت. نسن، حرارت مبارزات عقیدتي را در فرانسھ كاھش دھدپیروان آیین یا

روزانھ پیشرفت میكند، ما بھ جاي آنكھ بپرسیم آیا توقیع مورد قبول مردم است، باید سوال كنیم آیا بھ 
  . خداوند اعتقاد دارند

قبال ذكر شد كھ . با نھضت روشنگري پیدا كند)) كنار آمدن((او تالش شجاعانھاي كرد تا راھي براي 
ھیئتي را مامور ). ١٧۴۶(نمایشنامھ ولتر این نمایشنامھ در پاریس زیر آتش حملھ اھل كلیسا قرار داشت 
ي بیش از حد باور نكردني ھا كرد تا كتاب دعاي كاتولیكھا را مورد تجدیدنظر قرار دھد و بعضي از افسانھ

آالمبر /فعالیت شخصي او باعث شد كھ د. ھاي این ھیئت بھ مرحلھ اجرا درنیامدند ولي توصیھ. را حذف كند
وقتي . وي از منع و تحریم عجوالنھ كتابھا جلوگیري كرد. بھ عضویت موسسھ تعلیماتي بولونیا انتخاب شود

آیا شما : ((ماشین اثر المتري را محكوم كند، پاسخ داد - ان كھ دستیارانش بھ او اندرز دادند كھ كتاب انس
این را بدانید كھ پاپ تنھا در : ((و سپس افزود)) نباید از گزارش جسارت دیوانگان بھ من خودداري كنید

در فھرست تجدید نظر شده كتب ممنوعھ كھ وي در سال .)) دادن بركت از آزادي عمل برخوردار است
بجز چند ; ھاي غیر كاتولیك دست كشیده شد ھر گونھ تالش براي ردگیري نوشتھمنتشر كرد، از  ١٧۵٨

مورد معدود استثنایي، توجھ صرفا بھ ممنوعیت پارھاي از كتب محدود شد كھ بھ وسیلھ نویسندگان كاتولیك 
انچھ وي چنین مقرر داشت كھ ھیچ كتابي نباید محكوم شود، مگر اینكھ بھ نویسنده آن، چن. نوشتھ شده بودند

ھیچ كتابي كھ درباره یك موضوع علمي یا . در دسترس باشد، فرصتي داده شود تا از خود دفاع كند
بھ . تخصصي نوشتھ میشود نباید محكوم شود، مگر اینكھ نخست با متخصصین آن رشتھ مشورت شده باشد

قواعد در چاپھاي بعدي  از این. دانشمندان و ادبا باید بآساني اجازه داده شود كھ كتب ممنوعھ را بخوانند
  . مورد تایید لئوسیزدھم قرار گرفت ١٩٠٠فھرست كتابھا تبعیت شد و خود قواعد در سال 
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عوام الناس رم شاید . براي پاپھا حكومت بر رم ھمان اندازه مشكل بود كھ فرمانروایي بر دنیاي كاتولیك
ھر علتي میتوانست بھ نبرد تن بھ تن میان  .زمختترین و خشنترین مردم ایتالیا و احتماال سراسر اروپا بودند

ھایي كھ شھر مقدس رم را بھ قسمتھاي مختلف تقسیم كرده بودند  اشراف یا بھ مبارزھاي خونین میان گروه
ھا، قضاوت  در تماشاخانھ. و افراد ھر قسمت نسبت بھ آن احساسات وطنپرستانھ داشتند منجر شود

فقتآمیز باشد، خصوصا در مواردي كھ این قضاوت براساس تماشاچیان میتوانست عاري از احساسات ش
  . صحیح نبود

ھا،  كلیسا كوشش داشت با جشنواره. یك مورد از این نوع قضاوت را در مورد پوگولزي خواھیم دید
در طول ھشت روز قبل . ھاي مذھبي، رواداري مذھبي، و كارناوال احساسات مردم را تسكین بخشد دستھ

بزرگ، بھ آنھا اجازه داده میشد خود را بھ البسھ مبدل، كھ پرزرق و برق و تفنني بودند، از آغاز ایام روزه 
ھاي اصلي بھ جست و خیز مشغول شوند، نجبا سعي  درآورند و در محل تجمعات، خیابانھا، و گذرگاه

و ھمگي البسھ ھایي كھ حامل سواركاران ماھر یا زنان زیبا بودند  داشتند با ترتیب دادن رژه اسبان با ارابھ
روسپیان متاع خود را بھ بھایي كھ موقتا افزایش ; فاخر بر تن داشتند انظار عمومي را بھ خود جلب كنند

و راز و نیازھاي عاشقانھ در زیر نقابھا، براي مدت چند ساعت، از فشار ; یافتھ بود عرضھ میداشتند
مرنگ تقدس و بزھكاریھاي خود را از پس از پایان كارناوال، رم جریان ناھ. زندگي تكگاني میكاستند

  . سرمیگرفت

معماري كمكھاي . ھنر در جریان افول معتقدات مذھبي، كھ خود روبھ انحطاط میرفت، رونقي نیافت
آلساندرو گالیلئي نماي با ابھتي براي كلیساي قدیمي سان جوواني در ; مختصري بھ پیشرفتھاي ھنري كرد

و فرانچسكو د ; ع ظاھري كلیساي سانتاماریا مادجوره تغییراتي دادفردیناندو فوگا در وض; التران ساخت
میدان ((سانكتیس بناي باشكوه و وسیع سكاالدي اسپانیا را بر روي آرامگاه سانتیسیما ترینیتا دیي مونتي در 

ر د. ھنر مجسمھ سازي بناي یادبود مشھوري بھ نام چشمھ سھ سكھ بھ آثار ھنري افزود. ایجاد كرد)) اسپانیا
كنار این چشمھ، جھانگرداني كھ از سفر بھ رم خاطرات خوشي دارند سكھاي از روي شانھ خود بھ داخل 

تاریخچھ این چشمھ سھ مخرجي . آب میاندازند تا مطمئن شوند كھ در آینده بازھم از رم دیدن خواھند كرد
پ كلمنس دوازدھم براي پا; امكان دارد بر نیني طرح مختصري از آن بھ جاي گذارده باشد. طوالني است

سیژیسبر آدام از نانسي طرحھایي تقدیم  - ادمھ بوشاردون از اھالي پاریس، و المبر ; آن مسابقھاي برپا كرد
ھاي وسط را كھ از نپتون و  پیتروبراتچي مجسمھ; جوواني مائیني براي طرح آن انتخاب شد. داشتند

را )) شفا((و )) حاصلخیزي((ھاي مظھر  لھ مجسمھفیلیپودالوا). ١٧٣٢(اطرافیانش تشكیل میشدند تراشید 
جوزپھ پانیني این كار را در سال ; نیكولو سالوي زمینھ معماري الزم را فراھم ساخت; قالبگیري كرد

ھا و دستھاي متعدد طي سي سال، حاكي از ضعف  ممكن است این ھمكاري اندیشھ; تكمیل كرد ١٧۶٢
براتچي . ولي مانع از بروز این فكر میشود كھ ھنر در رم مرده بودتصمیم یا فراھم نبودن وجوه الزم باشد، 

كھ (با ساختن مقبره ماریا كلمنتینا سوبیسكا، ھمسر بدبخت جیمز سوم، از خاندان استوارت و مدعي پیر 
و دالوالھ در كلیساي سنت ایگناتیوس منظره ; ، بر افتخارات خود افزود)اینك در كلیساي سان پیترو است

ت را، كھ بھ طرز زیبایي حكاكي كرده و ارزش آن ھمسنگ آثار دوران رنسانس مترقي بود، از عید بشار
  . خود باقي گذاشت

در این دوران نقاشي در رم اثر اعجاب انگیزي خلق نكرد، ولي جامباتیستا پیرانسي حكاكي را بھ صورت 
آثار پاالدیو را خوانده و ; ده بودوي فرزند یك سنگ كار و در نزدیكي ونیز بھ دنیا آم. ھنري عمده درآورد

ونیز بیش از آنكھ پول داشتھ باشد، ھنرمند داشت، و رم بیش از . رویاي كاخھا و مقابر را در سرمیپروراند
. بدین ترتیب، جوواني بھ رم رفت و بھ عنوان معمار بھ كار پرداخت. آنچھ ھنرمند داشتھ باشد، پول داشت
یا در حقیقت طرحھایي ; ولي او بھ ھر حال طراحي ساختمان میكرد. ددر آن وقت، ساختمان موردنیاز نبو

از جملھ این طرحھا زندانھایي خیالي بودند كھ . خیالي میكشید كھ میدانست ھیچ كس آنھا را نخواھد ساخت
تحت  ١٧۵٠او این طرحھا را در سال . از تركیب پلكان اسپانیایي با حمامھاي دیوكلسین تشكیل مییافتند

كارھاي مختلف معماري و زندانھا منتشر كرد، و مردم، بھ ھمان ترتیب كھ معما یا داستانھاي نامھاي 
ھنگامي كھ پیرانسي بیشتر سر حال بود، مھارت . اسرارآمیز میخریدند، این طرحھا را خریداري میكردند
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كار شد، بھ  او عاشق این. خود را متوجھ حكاكي طرحھاي خود از بناھاي قدیمي روي اشیاي مختلف میكرد
از اینكھ میدید این بناھاي دیرینھ روز بھ روز، بر اثر ; ھمان نحو كھ پوسن و روبر عاشق كار خود شدند

او مدت بیست و پنج سال، تقریبا . دستبرد یا اھمال، بیش از پیش از ھم متالشي میشوند بسیار متالم میشد
حتي موقعي كھ بر اثر . غذایش ھم نمیرسید ھر روز، براي كشیدن طرح آنھا بیرون میرفت و گاھي حتي بھ

اثر او بھ نام آثار باستاني رم و . سرطان مشرف بھ مرگ بود، بھ كشیدن و حكاكي و كندھكاري ادامھ میداد
  . مناظر رم بھ صورت چاپي بھ ھمھ اروپا رفت و در تجدید حیات سبكھاي معماري كالسیك سھمي داشت

ھركوالنئوم و پومپئي، یعني شھرھایي كھ بر اثر فوران آتشفشاني كوه این تجدید حیات بر اثر حفریاتي در 
بعضي از دھقانان  ١٧١٩در سال . میالدي مدفون شده بودند، انگیزه نیرومندي یافت ٧٩وزوو در سال 

نوزده سال از آن . ھایي را كھ در دل خاك جاي داشتند در ھركوالنئوم پیدا كردھاند گزارش دادند مجسمھ
حفاري مشابھي  ١٧۴٨در سال . تا اینكھ اعتبار براي حفاري منظم و اصولي محل تامین شد تاریخ گذشت

معابد عظیم و باشكوه  ١٧۵٢بتدریج عجایب پومپئي را، كھ شھر كفار بود، آشكار ساخت، و در سال 
لعھ كنند و باستانشناسان از بیش از ده كشور گرد آمدند تا مطا. یوناني پائستوم از درختان جنگلي خالي شدند

طرحھایي كھ آنھا كشیدند عالقھ ھنرمندان و مورخین را برانگیختند، . ھاي خویش را شرح دھند نتیجھ یافتھ
و طولي نكشید كھ رم و ناپل مورد ھجوم عالقھمندان بھ ھنر كالسیك، خصوصا عالقھمندان آلماني، قرار 

نگ آرزو داشت بھ رم برود تا لسی. رفتند ١٧۵۵، و وینكلمان در سال ١٧۴٠منگس در سال . گرفت
ولي بھتر است این داستان ... و گوتھ .)) دست كم یك سال، و چنانچھ ممكن باشد براي ھمیشھ، آنجا بماند((

  . باشد براي بعد

، بیشتر در ایتالیا )١٧٢٨(تعیین ملیت آنتون رافائل منگس مشكل است، زیرا وي در بوھم بھ دنیا آمده بود 
پدرش، كھ مینیاتورسازي در درسدن بود، . ، و رم را بھ عنوان موطن خود برگزیده بودو اسپانیا كار میكرد

پسربچھ استعدادي از خود نشان داد، و . نامھاي كوردجو و رافائل را بر او نھاده، و او را وقف ھنر كرد
ي درون گفتھ میشود پدرش او را روزھاي متوال. پدرش وقتي كھ وي دوازده سال داشت، او را بھ رم برد

واتیكان محبوس میكرد و بھ عنوان ناھار نان و شراب بھ او میداد و بھ او میگفت كھ بقیھ غذاي خود را از 
آنتون پس از توقف كوتاھي در درسدن، بھ رم . یادگارھاي رافائل میكالنژ و جھان ھنر كالسیك تامین كند

او براي این كار از . خود جلب كردانظار را بھ )) خانواده مقدس((بازگشت و با كشیدن تابلویي از 
با  ١٧۴٩در سال . ، بھ عنوان مدل استفاده كرد))دوشیزھاي فقیر، با فضیلت، و زیبا((مارگاریتا گواتتسي، 

بار دیگر كھ بھ درسدن . این دوشیزه ازدواج كرد، و با ھمان ازدواج مذھب كاتولیك رومي را پذیرفت
تالر در سال  ١٠٠٠سوم، شاه لھستان، با حقوقي برابر بازگشت، بھ عنوان نقاش دربار آوگوستوس 

او قبول كرد دو تصویر براي یكي از كلیساھاي درسدن بكشد، ولي از پادشاه خواست تا بھ او . منصوب شد
در . در سن بیست و چھار سالگي در رم مستقر شد ١٧۵٢اجازه دھد كھ این كار را در رم بكند، و در سال 

با وینكلمان آشنایي  ١٧۵۵در سال . است مدرسھ نقاشي واتیكان منصوب شدبیست و شش سالگي بھ ری
یافت و با او ھمعقیده شد كھ سبك باروك اشتباه است و ھنر باید با فرمھاي نئوكالسیك بھ تزكیھ خود 

شاید در ھمین اوان با گچ رنگي خود نگارھاي را كشید كھ اینك در گملده گالري در درسدن . بپردازد
در این تصویر صورت و موھاي او مانند دختران است، ولي چشمانش با غرور مردي . موجود است

  . میدرخشد كھ اطمینان دارد میتواند جھان را بھ لرزه درآورد

حقوق منگس كھ از طرف پادشاه ). ١٧۵۶(ھنگامي كھ فردریك كبیر آوگوستوس را از ساكس بیرون راند 
ھاي مختصري كھ در ایتالیا بھ وي پرداخت میشدند  ا حق الزحمھپرداخت میشد معلق ماند، و او ناچار شد ب

او بخت خود را در ناپل آزمایش كرد، ولي ھنرمندان آنجا بھ پیروي از یك رسم قدیمي ناپلیھا . زندگي كند
او ویال . زندگي او را بھ عنوان یك مھاجم خارجي مورد تھدید قرار دادند، و منگس با شتاب بھ رم بازگشت

ھنوز در ) ١٧۶١(اثرش بھ نام پارناسوس ; را با فرسكوھایي، كھ زماني شھرت داشتند تزیین كردآلباني 
این اثر از نظر فني عالي، از نظر سبك كالسیك عاري از حرارت، و از نظر عاطفي ; آنجا مشھور است
اخ سلطنتي با وصف این، سفیر اسپانیا در رم احساس كرد این كسي است كھ میتواند ك. كامال بیروح است

دوبلون بھ اضافھ خانھ،  ٢٠٠٠كارلوس سوم بھ دنبال منگس فرستاد و سالي . را در مادرید تزیین كند
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كالسكھ، و مسافرت مجاني با یك كشتي جنگي اسپانیایي، كھ قرار بود بزودي از ناپل عازم اسپانیا شود، بھ 
  . وارد مادرید شد ١٧۶١منگس در سپتامبر . او وعده داد

VII - پل نا  

  پادشاه و مردم  - ١

پادشاھي ناپل، كھ شامل ھمھ خاك ایتالیا در جنوب ایاالت پاپي بود، در مبارزه بر سر قدرت میان اتریش، 
ولي البتھ این نحوه بیان درباره ناپل تنھا در . اسپانیا، انگلستان، و فرانسھ بھ این سو و آن سو كشیده میشد

در اینجا تنھا بھ ذكر ; راز و نشیب خونین پیروزیھا و شكستھاستحكم نگاھي سریع و بیروح بھ تاریخ و ف
اتریش ناپل را بھ تصرف آورد و دون كارلوس، دوك پارما، كھ از  ١٧٠٧این نكتھ اكتفا میشود كھ در سال 

اتریش را بیرون راند و بھ عنوان  ١٨٣۴خاندان بوربون و فرزند فیلیپ پنجم پادشاه اسپانیا بود، در سال 
 ٠٠٠/٣٠٠پایتخت او، كھ . بر آنجا فرمانروایي كرد ١٧۵٩چھارم، پادشاه ناپل و سیسیل، تا سال كارلوس 

  . نفر جمعیت داشت، بزرگترین شھر ایتالیا بود

در ابتدا او سلطنت را بھ عنوان مجوز براي تجمل . كارلوس آھستھ در ھنر سلطنت پختگي و بلوغ یافت
ید، نیمي از وقت خود را بھ شكار مصروف میداشت، و در از امور حكومتي غفلت میورز: تلقي میكرد

با گرفتن الھام از وزیر دادگستري و  ١٧۵۵سپس در حدود سال . خوردن آن قدر افراط میكرد كھ فربھ شد
امور خارجھ خود، ماركزه بر ناردو دي تانوتچي، درصدد بر آمد خشونت نظام فئودالیتھ را، كھ در زیر 

  . نھ ناپل قرار داشت، كاھش دھدزندگي پرمرارت و سرمستا

نجبا مالك تقریبا دو . مدتھا بود كھ سھ گروه كھ با یكدیگر وابستھ بودند بر این پادشاھي حكومت میكردند
سوم زمینھاي آن بودند، چھار پنجم جمعیت پنج میلیون نفري آن را در اسارت داشتند، بر پارلمان نفوذ 

ھمھ تالشھایي را كھ براي اصالح وضع بھ عمل میآمدند با شكست  داشتند، بر مالیاتھا نظارت میكردند، و
روحانیان یك سوم زمینھا را در تملك داشتند و با االھیاتي كھ براساس وحشت استوار . مواجھ میساختند

ھاي افسانھوار، مراسم مذھبي تحمیق كننده، و معجزاتي از قبیل مراسم نیمسالھ تبدیل خون  بود، نوشتھ
اداره امور . بھ مایع، مردم را در انقیاد روحي نگاه میداشتند) قدیس محافظ ناپل(ا نواریوس منعقد قدیس ی

مملكتي در دست حقوقداناني قرار داشت كھ مرھون و مدیون نجبا و روحانیان عالیمقام بودند و، بنابراین، 
بیشتر از  یك طبقھ متوسط كوچك وجود داشت كھ. تعھد داشتند اوضاع قرون وسطایي را حفظ كنند

دھقانان و طبقات زحمتكش در فقري بسر میبردند . بازرگانان تشكیل میشد و از نظر سیاسي فاقد قدرت بود
. كھ بعضیھا را بھ راھزني و بسیاري را بھ تكدي سوق میداد، تنھا در ناپل سي ھزار گدا وجود داشت

و انزجار آورترین موجودات نفرت انگیزترین اراذل ((ھاي مردم پایتخت را  پرزیدان دوبروس توده
ولي باید اذعان كرد . این قضاوت معلول را محكوم میكرد، بدون اینكھ علت را بدنام كند. میخواند)) موذي

چنین بھ نظر میرسید كھ آن ناپلیھاي ژنده پوش، خرافاتي، و كشیش زده بیش از عوام الناس ھمھ كشورھاي 
  . اروپایي نمك و شادي زندگي را در خود داشتند

كارلوس براي جذب نجبا بھ دربار بھ طوري كھ زیر نظر خودش باشند، و ایجاد نجباي تازه كھ متعھد بھ 
ھا جلوگیري  از جریان سیل آساي جوانان بھ داخل صومعھ. پشتیباني ازوي بودند، قدرت آنھا را كاھش داد

تي بھ میزان دو درصد بر نفر كاھش داد، مالیا ٠٠٠/٨١نفر بھ  ٠٠٠/١٠٠كرد، انبوه روحانیان را از 
تانوتچي قلمرو اختیارات نجبا را . اموال كلیسا وضع كرد، و مصونیت قضایي روحانیان را محدود ساخت

ھاي قضایي اصالحاتي بھ عمل آورد، و  محدود كرد، با فساد دستگاه قضایي بھ مبارزه برخاست، در شیوه
ولي صومعھ نشینان، كارلوس را مطمئن . شد بھ یھودیان آزادي عبادت داده. از شدت قانون جزا كاست
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ساختند علت اینكھ وي وارث ذكوري ندارد تنبیھي است كھ خداوند در برابر این رواداري مذھبي گناه آلود 
  . الجرم این رواداري لغو شد; در حق وي معمول داشتھ است

  . وجود آید عالقھ شدید پادشاه بھ ایجاد بنا باعث شد كھ دو ساختمان مشھور در ناپل بھ

بنا شد و ھنوز در زمره بزرگترین و زیباترین سالونھاي  ١٧٣٧تماشاخانھ بزرگ سان كارلو در سال 
 ٣۴لوئیجي وانویتلي ساختمان كاخ سلطنتي را در كازرتا، واقع در  ١٧۵٢در سال . اپراي موجود است

سلطنتي این بود كھ با كاخ و ھدف او از ایجاد این كاخ عظیم . كیلومتري شمال خاوري پایتخت، آغاز كرد
رساي رقابت كند و بھ عنوان محل اقامت خاندان سلطنتي نجباي مالزم خاندان سلطنت، و اعضاي اصلي 

بردگان اعم از سیاه و سفید، مدت بیست و دو سال براي ایجاد این . دستگاه حكومت مورد استفاده قرار گیرد
 ٢٧٠ل وسیع ساختمان مركزي را كھ قسمت جلو آن حدود ساختمانھاي داراي انحنا مدخ. بنا زحمت كشیدند

در داخل بنا، یك تماشاخانھ، یك نمازخانھ، اطاقھاي بیشمار، و یك . متر گسترش داشت، احاطھ كرده بودند
در پشت كاخ، تا حدود . پلكان عریض دو طرفھ، كھ ھر پلھ آن سنگ مرمر یكپارچھاي بود، قرار داشت

ھاي با شكوھي بودند كھ یك آبراھھ بھ طول  عداد زیادي مجسمھ، و فوارهھشتصد متر، باغھاي منظم، ت
  . كیلومتر آب الزم را براي آنھا تامین میكرد ۴۴تقریبي 

این كاخ نیز، مانند كاخھاي اسكوریال و ورساي، بھ نام شھري كھ در آن قرار داشت (غیر از كاخ كازرتا 
گري وجود نداشت، و در زمینھ نمایشنامھ نویسي و در این دوران اثر ھنري برجستھ دی) خوانده میشد

مردي اثر متھورانھاي تحت عنوان تاریخ مدني پادشاھي  ١٧٢٣در سال . شاعري نیز اثر مھمي تولید نشد
ناپل نوشت كھ مطامع روحانیان، مفاسد درباریھاي كلیسایي، قدرت دنیوي كلیسا، و ادعاي دستگاه پاپ دایر 

نویسنده این اثر، پیترو جانونھ، از . رو پاپي را مورد حملھاي پیگیر قرار میدادبر حفظ ناپل بھ عنوان قلم
طرف اسقف اعظم ناپل تكفیر شد، بھ وین گریخت، توسط پادشاه ساردني بھ زندان انداختھ شد، و پس از 

 آنتونیو جنووزي بھ ھنگام خواندن آثار الك ایمان. در تورن درگذشت ١٧۴٨دوازده سال زندان در سال 
كوشش كرد روانشناسي الك را در ) ١٧۴٣(خود را از دست داد و در اثر خود عناصر ما بعد الطبیعھ، 

یك تاجر فلورانسي نخستین كرسي اقتصاد سیاسي را در اروپا در  ١٧۵۴در سال . ایتالیا متداول كند
و دیگر ; د اشغال كندنخست اینكھ ھیچگاه این كرسي را یك روحاني نبای: دانشگاه ناپل بھ دو شرط دایر كرد

  . اینكھ نخستین شاغل آن باید آنتونیو جنووزي باشد

با نخستین رسالھ اصولي و منظم اقتصادي بھ ایتالیایي تحت عنوان  ١٧۵۶جنووزي عمل وي را در سال 
این رسالھ منعكس كننده فریاد بازرگانان و صنعتگران براي آزادي از . روابط بازرگاني جبران كرد

در ھمان سال كھ، در . ودال، روحاني، و امثال آنھا در مورد فعالیتھاي آزادانھ خصوصي بودتضییقات فئ
  . مقاالتي كھ در دایرھالمعارف دیدرو مینوشت، خواستار ھمان آزادي براي طبقھ متوسط فرانسھ شد

ریس برقرار شاید ارتباطي میان جنووزي كھ بھ وسیلھ فردیناندو گالیاني كھ ھم اھل ناپل بود و ھم اھل پا
اثري تحت عنوان رسالھ درباره پول منتشر ساخت كھ در آن، با  ١٧۵٠گالیاني در سال . شده بود

اثر . معصومیت اقتصادداني بیست و دو سالھ، بھاي یك محصول را از روي ھزینھ تولید آن تعیین كرد
ھاي كنھ مالحظھ  نوشتھ دیگر او بھ نام گفتگو درباره تجارت غالت، كھ ما آن را بھ عنوان انتقادي بر

ھنگامي كھ ناچار شد پس از سالھاي پرھیجاني كھ در پاریس گذرانده . كردھایم، درخشندگي بیشتري داشت
بود، بھ وطن باز گردد، از این موضوع متالم بود كھ ناپل فاقد سالون و مادام ژوفرن است كھ بھ او غذا 

فیلسوفي داشت كھ اثري از خود در تاریخ بھ جاي  ولي ناپل. بدھد و نیروي فكریش را بھ جنبش وا دارد
  . گذارد

  جامباتیستا ویكو  -٢

pymansetareh@yahoo.com



او در زندگینامھ خود میگوید كھ در ھفت سالگي از یك نردبان پرتاب شد، با سر بھ زمین خورد، و مدت 
این غده بھ كمك . پنج ساعت بیھوش بود، جمجمھاش ترك خورده و روي آن غده بزرگي درآمده بود

ي پي در پي كوچك شد، ولي این پسربچھ در خالل این نیشتر زنیھا آن قدر خون از دست داد كھ نیشترھا
بھ لطف خداوندي، من زنده ماندم، ولي بر اثر این : ((او میافزاید. جراحان انتظار داشتند بزودي فوت كند

نبوغ بھ نوعي مشكل اگر . او مسلول نیز شد.)) سو حادثھ با خلق و خویي مالیخولیایي و عصبي بزرگ شدم
  . جسماني بستگي داشتھ باشد، ویكو از این لحاظ مستغني بود

، )در نزدیكي سالرنو(با درس دادن بھ برادرزادگان اسقف ایسكیا، در واتوال ) ١۶٨۵(در سن ھفدھسالگي 
، نھ سال در آنجا ماند، و در خالل این مدت باشور و حرارت علم حقوق، زبانشناسي. امرار معاش میكرد

با شیفتگي خاصي آثار افالطون، اپیكوروس، لوكرتیوس، ماكیاولي، فرانسیس . تاریخ، و فلسفھ میخواند
 ١۶٩٧در سال . بیكن، دكارت، و گروتیوس را خواند، و از این رو بر معتقدات مذھبیش صدمھ وارد شد

دوكات درآمد  ١٠٠لي این مقام برایش تنھا سا. در دانشگاه ناپل مقام استادي فن بیان را بھ دست آورد
یكي از . بھ كمك این دو، خانواده كثیر العدھاي بھ وجود آورد. داشت، و وي با تدریس بر آن میافزود

دخترانش در جواني درگذشت، یكي از پسرانش چنان تمایالت شرورانھاي نشان داد كھ ناچار بھ دارالتادیب 
در . ار بود نقش پدر، مادر، و معلم را ایفا كندویكو ناچ; فرستاده شد ھمسرش بیسواد و بھ درد نخور بود

  . میان این عوامل موجد پریشان حواسي، او فلسفھ تاریخ خود را بھ رشتھ تحریر درآورد

بر آن بود كھ در جنگل تاریخ ) ١٧٢۵(اثر او بھ نام اصول یك علم جدید درباره طبیعت مشترك ملل 
ویكو بر این عقیده بود كھ در . ، حال، و آینده را روشن كندمواردي از نظم و ترتیب تسلسلھا بیابد كھ گذشتھ

  . تاریخ ھر ملت میتواند سھ دوران اصلي تمیز دھد

دوران خدایان، كھ در آن كفار عقیده داشتند تحت حكومت االھي زندگي میكنند و ھمھ چیز بھ وسیلھ ) ١(
  . ... خدایان از طریق الھام و اشارات و ندا بھ آنھا امر میشود

دوران قھرمانان، كھ در آن این گونھ افراد چون معتقد بودند نسبت بھ مردم عادي نوعي برتري دارند، ) ٢(
  . در جوامع اشرافي سلطنت میكردند

دوران افراد، كھ ھمھ مردم خود را از نظر طبیعت بشري برابر میشناختند، و بنابراین نخست جوامعي ) ٣(
  . ر بودند، و سپس نظامھاي سلطنتي برقرار شدندكھ بر پایھ اشتراك منافع مردم استوا

او نمیتوانست بدون تخطي از سنت ; ویكو دوران نخستین را تنھا درباره تاریخ كفار صادق میدانست
چون )). اعتقاد داشتند كھ تحت حكومت االھي زندگي میكنند((مقدس، اظھار دارد كھ یھودیان عھد قدیم فقط 

دانشمندان ناپلي را بھ خاطر سخن گفتن ) پل از شمال ایتالیا شدیدتر بودكھ در نا(دستگاه تفتیش افكار 
درباره انسانھاي قبل از دوران حضرت آدم مورد آزار و اذیت قرار داده بود، ویكو با زحمت زیاد، و با 

فرض اینكھ ھمھ اخالف حضرت آدم، بھ غیر از یھودیان، پس از طوفان نوح بھ حالتي تقریبا حیواني 
بودند و در غارھا زندگي میكردند و از نظر روابط با زنان وضع بیبندوبار و اشتراكي داشتند،  بازگشتھ

ثانوي بود كھ تمدن از )) حالت طبیعت((او میگفت از این . فرضیھ خود را با سفر پیدایش منطبق ساخت
كو درباره مذھب گاھي وی. طریق تشكیل خانواده، كشاورزي، مالكیت، اخالقیات، و مذھب تكوین یافتھ بود

گاھي ھم آن را تا پایھ نقطھ ; بھ عنوان نوعي جان گرایي بدوي براي توضیح اشیا و اتفاقات صحبت میكرد
  . اوج سیر تكامل باال میبرد

سھ مرحلھ رشد اجتماعي با سھ طبیعت یا سھ طریق تعبیر جھان از دیدگاه الھوتي، افسانھاي، و عقلي 
  . انطباق دارد
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كھ در نزد كساني كھ از نظر قدرت تعقل از ھمھ ضعیفترند بیش از (نخستین طبیعت بر اثر خطاي تخیل 
طبیعتي شاعرانھ یا خالقھ بود كھ ممكن است بتوانیم آن را االھي بنامیم، زیرا میپنداشت ) ھمھ شدت دارد

خطاي تخیل، بشر از  بر اثر ھمین... خدایان در اشیایي كھ داراي وجود خارجي ھستند روح دمیدھاند
قھرمانان خود . طبیعت دوم طبیعت قھرماني بود... خدایاني كھ خود بھ وجود آورده بود ھراس بسیار داشت

انساني بود كھ ھوشمند و بنابراین بیتكلف، [ طریق]طبیعت سوم، طبیعت ... را از مبدا االھي میپنداشتند
  . عنوان قوانین اعتقاد داشتمھربان، و معقول بود و بھ وجدان، عقل، و وظیفھ بھ 

در مرحلھ . ویكو كوشش داشت تاریخچھ زبان، ادبیات، قوانین، و حكومت را در این طرح سھ گانھ بگنجاند
در مرحلھ دوم از طریق عالیم، ; نخست آدمیان از راه ایما و اشاره با یكدیگر ارتباط برقرار میكردند

ماتي كھ مورد توافق یك ملت قرار گرفتھاند و بھ كمك آن در مرحلھ سوم از طریق كل; ھا، و تصاویر تشبیھ
در ابتدا : خود قوانین ھم مراحل تكامل مشابھي را طي كردند. كلمات میتوان معاني قوانین را تعیین كرد

و ; بعد جنبھ قھرماني یافتند، مانند قوانین لوكورگوس; قوانین منبعث از خداوند بودند، مانند قانون موسي
حكومت نیز سھ مرحلھ .)) و از عقل كامال رشد یافتھ انساني ناشي شدند((ساني بھ خود گرفتند سپس جنبھ ان

حكومت ; حكومت روحانیان، كھ در آن حكمرانان مدعي بودند منعكس كننده نداي خداوند: طي كرده است
كھ در آن ((و حكومت انسانھا، ; اشرافي، كھ در آن ھمھ حقوق مدني بھ طبقھ حاكمھ قھرمانان منحصر بود

این وضع در شھرھاي آزاد كھ مردم در اداره آنھا نقشي .... ھمگان در برابر قوانین برابر شمرده میشوند
بھ .)) نیز در حكومتھاي سلطنتي كھ ھمھ در برابر قوانین فرمانروایان برابرند... دارند صادق است، و 

كامل سیاسي از نظام سلطنتي بھ حكومت طوري كھ مشاھده میشود، ویكو خالصھ افالطون را درباره سیر ت
: اشرافي، دموكراسي، و نظام استبدادي بھ خاطر داشت، ولي این ترتیب را بھ این صورت تغییر داد

او با افالطون ھمعقیده بود كھ . حكومت روحانیان، حكومت اشرافي، دموكراسي، و نظام سلطنتي
نظامھاي ((; درمان بینظمي دموكراسي میدانستدموكراسي بھ ھرج و مرج میگراید، و حكومت یكنفره را 

بینظمي اجتماعي ممكن .)) سرانجام ملتھا در بستر آنان قرار خواھند گرفت... سلطنتي دولتھایي ھستند كھ 
است از خرابي اصول اخالقي، تجمل، خوي زنانگي، از دست دادن خصوصیات رزمي، فساد در 

معموال . رشك و حسد تجاوزگرانھ در میان فقرا حاصل شودھاي دولتي، تمركز خلل بار ثروت، یا  دستگاه
چنین بینظمي بھ استبداد منجر میشود، مانند ھنگامي كھ فرمانروایي آوگوستوس ھرج و مرج جمھوري را، 

حتي اگر استبداد نتواند جلو انحطاط را بگیرد، یك ملت . كھ معلول حكومت دموكراسي بود، درمان كرد
  . ح قدم بھ درون صحنھ میگذاردنیرومندتر بھ عنوان فات

چون مردمي كھ تا این حد فاسدند برده شھوات بیقید و بند خود شدھاند، خداوند مقرر میدارد كھ آنان طبق 
قانون طبیعي ملل برده شوند، و تحت انقیاد ملل بھتري قرار گیرند كھ پس از تسخیر، آنھا را بھ صورت 

ینجا دو پرتو از نظام طبیعي میدرخشند، نخست، آن كس كھ در ا. ایالت تحت فرمان خود نگاه میدارند
دوم، كساني بر جھان حكومت . نمیتواند بر خود حكومت كند باید بگذارد كسي كھ میتواند بر او حكومت كند

  . میكنند كھ طبیعتا از ھمھ شایستھ ترند

ھ تسخیركنندگانش بھ آن در این گونھ موارد، ملت تسخیر شده بھ سوي مراحل رشد و تكاملي باز میگردد ك
بدین ترتیب، مردم امپراطوري روم پس از تھاجم بربرھا، بھ حالت بربریت باز گشتند و ناچار . رسیدھاند

اینھا قرون ; كار خود را آغاز كنند[ حكومت كشیشان و تعالیم مذھبي]بودند از مرحلھ حكومت روحانیان 
روساي عشایر ملوك الطوایفي با ; ي فرا رسیدبا جنگھاي صلیبي دوران قھرماني دیگر. تیرگي بودند

  . قھرمانان ھومر برابرند، و دانتھ باز ھمان نقش ھومر را بھ عھده دارد

ما در آثار ویكو بازتاب این فرضیھ را كھ تاریخ یك جریان دوراني تكرار وقایع است، و نیز بازتاب قانون 
; تجزیھ و تحلیل، تصور پیشرفت دچار لطمھ میشوددر این نوع . ماكیاولي را میبینیم)) تكامل و بازگشت((

تاریخ، مانند زندگي، . زیرا پیشرفت تنھا نیمي از حركتي نوبتي است كھ در آن نیمي دیگر انحطاط است
  . عبارت است غیرقابل اجتناب
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او گفت بسیاري از قھرمانان . ویكو در جریان بحثي كھ پیش كشیده بود، مطالب چشمگیري مطرح كرد
ھاي قدیمي ساختھ فكر بشر، و در حكم دادن نام و شخصیت بھ جریاناتي بودند كھ مدتھاي مدید یا فاقد  افسانھ

بدین ترتیب، اورفئوس عبارت بود از تركیب تخیلي . جنبھ شخصي بودھاند یا جنبھ چند شخصیتي داشتند
رسومي كھ بھ اسپارت لوكورگوس عبارت بود از تجسم یك سلسلھ قوانین و ; تعداد زیادي موسیقیدان بدوي

. رومولوس عبارت بود از یك ھزار مردمي كھ روم را بھ صورت یك كشور درآورده بودند; جسمیت دادند
بھ ھمان ترتیب، ویكوھومر را افسانھاي میدانست و، نیم قرن پیش از انتشار اثر فریدریش ولف بھ نام 

ھومر محصول روي ھم انباشتن و تلفیق ، استدالل میكرد كھ داستانھاي حماسي )١٧٩۵(مقدمھاي برھومر 
ھا و نسلھا سخن سرایاني بودند كھ در شھرھاي یونان داستانھاي قھرماني تروا و اودوسئوس  تدریجي گروه

اثر بارتولد نیبور، ویكو فصلھاي ) ١٨٣٢ -  ١٨١١(را میخواندند و تقریبا یك قرن قبل از انتشار تاریخ رم 
ھمھ تاریخھاي ملل كافر آغازي : ((افسانھ است، مردود دانست و گفت اول كتاب لیوي را بھ عنوان اینكھ

بار دیگر ویكو با دقت از اظھار تردید درباره سند تاریخي سفر پیدایش خودداري .)) (افسانھوار داشتھاند
ھاي  این كتاب تاریخي ذھني نیرومند ولي بھ ستوه آمده را نشان میدھد كھ كوشش میكند اندیشھ.) میكند

ویكو بكرات گرایش . را قالبریزي كند، بدون اینكھ خود را گرفتار زندان دستگاه تفتیش افكار سازد اساسي
او احساس میكرد چون اصول علم حقوق را بھ . پیدا كرد تا وفاداري خود را نسبت بھ كلیسا اعالم دارد

ھنگامي كھ . لیساستنحوي تشریح كرده است كھ با االھیات مذھب كاتولیك سازگار است، سزاوار تحسین ك
او نظر خود را درباره مذھب بھ عنوان پشتیبان حیاتي نظام اجتماعي و اخالقیات شخصي بیان میدارد، در 

تنھا مذاھب ھستند كھ قدرت دارند مردم را وادار كنند اعمال : ((ھایش لحن صمیمانھتري دیده میشود گفتھ
ھایش، چنین  استعمال مكرر كلمھ خداوند در نوشتھبا این وصف، بر خالف .)) مقرون بھ فضیلت انجام دھند

بھ نظر میرسد كھ او خدا را از صفحھ تاریخ محومي كند و وقایع را نشاني از فعل و انفعاالت نامحدود 
دانشمندي از فرقھ دومینیكیان فلسفھ ویكو را مورد حملھ قرار داد و آن را . علت و معلول طبیعي میداند

  . خواند، نھ افكار مسیحي لوكرتیوسناشي از عقاید 

; شاید جنبھ غیر مذھبي نحوه تحلیل ویكو در عدم كامیابي آن در پیدا كردن گوش شنوا در ایتالیا تاثیر داشت
علم ((یشوند، ھمچنین آشفتگي افكارش، بدون شك، بینظمي و پراكندگي و تشتتي كھ در آثارش دیده م

ھیچ كس با او ھمعقیده نبود كھ اثري . او را بھ مرگ دردناكي بالفاصلھ پس از والدت محكوم كرد)) جدید
ده سال بعد . عمیق یا روشن شد كھ دست كم در نشریھ نوول دو ال رپوبلیك د لتر ذكري از آن بھ میان آورد

چھارم بھ كمك ویكو آمد و او را بھ سمت وقایعنگار سلطنتي با حقوق  كھ علم جدید انتشار یافت، كارلوس
، فرزندش جنارو بھ جاي او بھ سمت استادي دانشگاه ١٧۴١در سال . دوكات منصوب كرد ١٠٠ماھي 

 -  ١٧۴٣(در سالھاي آخر عمر . ناپل تعیین شد، و این امر رضایت خاطري براي جامباتیستا حاصل كرد
  . بھ پایان رسید و در نوعي رازوري مقرون بھ جنون فرو رفتپایداري فكریش ) ١٧۴۴

او در یادداشتھاي خصوصیش خود را مدیون فرضیھ ویكو . یك نسخھ از كتاب او در كتابخانھ مونتسكیو بود
در زمینھ تكامل و انحطاط حلقوي اعالم داشت، و این دین، بدون ذكر نام، در اثر مونتسكیو بھ نام عظمت 

بجز در این مورد، ویكو در فرانسھ تقریبا گمنام باقي ماند، تا . بھ چشم میخورد) ١٧٣۴(ان و انحطاط رومی
میشلھ ایتالیا را مادر و پرستار . ترجمھ فشردھاي از علم جدید منتشر كرد ١٨٢٧اینكھ ژول میشلھ در سال 

. كو بھ او خوراك داددوم خود خواند كھ در جواني از پستان ویرژیل بھ او شیر، و در سن بلوغ با آثار وی
اوگوست كنت سلسلھ درسھایي را آغاز كرد كھ بھ صورت دوره فلسفھ تحققي درآمدند  ١٨٢۶در سال 

اداي حق كامل ویكو بھ عھده یك . ، و در آن نفوذ ویكو در ھر مرحلھ محسوس است)١٨۴٢ - ١٨٣٠(
جاي خود را در كنار علم، بھ عنوان او چنین اظھارنظر كرد كھ تاریخ باید . ناپلي بھ نام بندتو كروچھ ماند

  . زمینھ و مدخل فلسفھ، اشغال كند

  موسیقي  -٣

الالند، ستاره شناس . ناپل ناپل نظر فیثاغورس را معكوس كرد و موسیقي را باالترین فلسفھ دانست
  :، گفت١٧۶۶ -  ١٧۶۵فرانسوي، پس از گردشي در ایتالیا در 
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ظر میرسد كھ در آن كشور پرده گوش انسانھا آمادھتر، چنین بھ ن. موسیقي پیروزي خاص ناپلیھاست
حركات اعضاي بدن، لحن، . ھمھ افراد ملت آواز میخوانند. ھماھنگتر، و صدا پذیرتر از ھمھ اروپا است

بھ این ترتیب، ناپل منبع اصلي . صدا، وزن ھجاھا، و خود محاورات ھمگي نشاني از موسیقي دارند
در اینجاست كھ كورلي، وینچي، رینالدو، . راھاي عالي در ایتالیاستموسیقي و آھنگسازان بزرگ و اپ

یوملي، دورانتھ، لئو، پرگولزي، و بسیاري آھنگسازان مشھور دیگر شاھكارھاي خویش را ساختھ و 
  . عرضھ كردھاند

در موسیقي سازي، ونیز مقام رھبري را داشت و . ولي ناپل تنھا در اپرا و آواز از ھمھ برتر بود
ھا و زرنگیھاي صداي انسان بیش از ریزه كاریھاي آرموني  یدوستان شكوه میكردند كھ ناپلیھا بھ حیلھموسیق

شاید بزرگترین معلم آوازي ((در اینجا نیكولو پورپورا ما فوق ھمھ قرار داشت و . و كنترپوان عالقھ دارند
شت شاگرد او باشد، و ھمینكھ ھر آوازخوان ایتالیایي آرزو دا.)) بود كھ تا آن وقت بھ وجود آمده بود

بدین ترتیب بود كھ او، بھ ; پذیرفتھ میشد، با خضوع و خشوع، رفتار غیرعادي و آمرانھ او را تحمل میكرد
موجب روایتي، گائتانو كافارلي را مدت پنج سال روي یك صفحھ تمرین نگاه داشت، و سپس با دادن این 

نفر بعدي از نظر تدریس فرانچسكو . ت، وي را مرخص كرداطمینان كھ او اینك بزرگترین خواننده اروپاس
  . دوراننھ بود كھ بھ وینچي، یوملي، پرگولزي، پائیزیلو، و پیتچیني تعلیم میداد

در مورد لئوناردو داوینچي بھ نظر میرسید كھ اسمش مشكالتي برایش ایجاد كند ولي بزودي با تنظیم 
خود ((آلگاروتي احساس میكرد كھ . تشویق قرار گرفتاثر متاستازیو مورد تحسین و . دیدون رھا شد

ویرژیل از شنیدن اثري چنین با روح و چنین موثر، كھ در آن قلب و روح با ھم مورد حملھ موسیقي قرار 
، اوراتوریو، مس، و ))اپرا بوفا((و )) اپرا سریا((از اینھا معروفتر، در زمینھ )) میگیرند، خرسند میشد

ناپل مدتي در میان خندیدن بھ اپرا كمیك او، الفینتا فراكاستانا، و گریستن بھ ; بودموتت، لئوناردو لئو 
  . تنظیم كرده بود، در نوسان بود ١٧۴۴اي كھ او براي مراسم روزه بزرگ سال ))میزرر((

در مدت : ((كانتاتي را كھ نیكولو یوملي میخواند شنید، با فریاد گفت ١٧٣۵لئو، ھنگامي كھ در حدود سال 
یوملي تقریبا بھ این پیشگویي جنبھ تحقق .)) تاھي این جوان مورد اعجاب و تحسین اروپا واقع خواھد شدكو

در بیست و سھ سالگي وي با نخستین اپراي خود مورد تحسین ناپل قرار گرفت، و در بیست و شش . بخشید
نوان شاگرد بھ پدر سپس بھ بولونیا رفت و خود را بھ ع. سالگي در رم پیروزي مشابھي بھ دست آورد

ولي وقتي آن معلم روحاني بھ صداي او گوش داد كھ في البداھھ یك قطعھ ; روحاني مارتیني معرفي كرد
پس شما چھ كسي ھستید : ((آواز چند صدایي را با ھمھ پختگي كامل متداولش براي او خواند، فریاد برآورد

در ونیز اپراھاي او چنان شور و ذوقي .)) یاد بگیرمآیا شما مرا مسخره میكنید این من ھستم كھ باید از شما 
او در آنجا . ایجاد كردند كھ شوراي ده نفري او را بھ عنوان رئیس موسیقي مدرسھ معلولین منصوب كرد

، با دوستي )١٧۴٨(ھنگامي كھ بھ وین رفت . تعدادي از بھترین آھنگھاي مذھبي آن نسل را ساخت
پس از پیروزیھاي بیشتر در ونیز و رم، وي در . د را تصنیف میكردصمیمانھ با متاستازیو آھنگھاي خو

بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ دوك وورتمبرگ اقامت ) ١٧۶٨ - ١٧۵٣(شتوتگارت و لودویگسبورگ 
در اینجا سبك اپرایي خود را بھ سوي آلماني كردن آن گرایش داد، آرموني آن را پیچیدھتر و . گزید

آریاھا را كنار گذاشت و رسیتاتیفھا را )) دكاپو((او تكرار . یھدارتر و پروزنتر كردموسیقي سازي آن را ما
ژرژ نوور، استاد فرانسوي بالھ در شتوتگارت،  - شاید تحت نفوذ ژان . با موسیقي اركستري ھمراه ساخت

راي این تحوالت در موسیقي یوملي تا حدودي راه را ب. در اپراھاي خود بھ بالھ نقش برجستھاي داد
  . اصالحات گلوك ھموار ساختند

، تماشاگران از تمایالت آلماني وي بدشان آمد )١٧۶٨(ھنگامي كھ این آھنگساز سالخورده بھ ناپل بازگشت 
: در ناپل شنید و گفت ١٧٧٠موتسارت یكي از آنھا را در سال . و بھ طور قاطع از اپراھاي او رو گرداندند

یوملي در آھنگھایي كھ براي .)) یلي باال و ھمچنین خیلي قدیمي استزیباست، ولي سبك آن براي تئاتر خ((
و اثر دیگرش بھ نام مس براي مردگان در سراسر )) میزرر. ((كلیسا میساخت با استقبال بھتري روبرو شد

: ، چنین نوشت١٧٨٧ویلیام بكفرد پس از شنیدن این اثر در لیسبون بھ سال . جھان كاتولیك خوانده شدند
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یوملي، كھ درآمدھاي خود را .)) ز آھنگي چنین پرشكوه و موثر نشنیدھام، و شاید ھم دیگر نشنوممن ھرگ((
با توجھ خاص آلمانیھا ذخیره كرده بود، بھ موطن خود آورسا بازگشت و سالھاي آخر عمر را در فربھي 

ع جنازھاش شركت ھمھ موسیقیدانان برجستھ ناپل در مراسم تشیی ١٧٧۴در سال . پرتنعمي بھ پایان رسانید
  . جستند

پرگولزي با یك اپرا كمیك پاریس را تسخیر كرد، و این كار را پس . ناپل بیش از آنكھ آواز بخواند، میخندید
اپرا ((از آنكھ این شھر مغرور بھ عنوان تنھا شھر در میان پایتختھاي اروپا از تسلیم شدن در برابر 

جوواني باتیستا پرگولزي شخصا در این پیكار پا بھ عرصھ . دادي ایتالیا امتناع ورزیده بود، انجام ))سریا
او كھ در نزدیكي آنكونا دیده بھ . در سن بیست و شش سالگي درگذشت ١٧٣۶نبرد نگذاشت، زیرا وي در 

جھان گشوده بود، در سن شانزدھسالگي بھ ناپل آمد و تا ھنگامي كھ بھ سن بیست و دو سالگي رسید، 
اپرایي بھ  ١٧٣٣در سال . ، و دو مس ساخت كھ مورد تحسین بسیار قرار گرفتندچندین اپرا، سي سونات

) كلفتي كھ خانم خانھ میشود(نام زنداني ساخت و بھ عنوان میانپرده این اپرا، اثري بھ نام السروا پادرونا 
خود را داستان اپرا، كھ جنبھ شادیبخش دارد، تعریف میكند كھ چگونھ سرپیناي كلفت ارباب . ارائھ كرد

آھنگ این اثر عبارت است از یك ساعت سرور و شادي و قطعات تند و ; وادار میكند با او ازدواج كند
، خلق و خو و ١٧۵٢در سال )) جنگ دلقكھا((قبال ذكر شد كھ چگونھ این شیطنت ماھرانھ در . زودگذر

نود و شش بار  ١٧۵٣قلب پاریس را بھ خود جلب كرد، یكصد بار در اپراي پاریس اجرا، و سپس در 
در خالل این مدت، پرگولزي اپراي خود بھ نام اولیمپیاده را در رم . فرانسھ تكرار شد - دیگر در تئاتر 
استقبالي كھ از او شد عبارت بود از طوفاني از ھو و یك پرتقال كھ درست بھ ). ١٧٣۵(رھبري میكرد 

ي رفت تا تحت درمان بیماري سل قرار یك سال بعد بھ پوتتسوئول. سوي سر آھنگساز ھدفگیري شده بود
مرگ زودرس او جبران . زندگي بیبندوبار و اسراف آمیزش بیماري او را وخیمتر كرده بود. گیرد

جسدش توسط راھبان كاپوسن، كھ وي روزھاي آخر عمرش را در میان آنان گذرانده . گناھانش را كرد
ود، اولیمپیاده را احیا كرد و با وجد و سرور از آن رم، كھ دچار ندامت شده ب. بود، در كلیساي محل دفن شد

ایتالیا نھ آن قدر بھ خاطر اینترمتسوھاي پر سرورش، بلكھ براي احساس لطیف . تشویق بھ عمل آورد
  . او، كھ عمرش كفاف بھ پایان رساندن آن را نداد، بر او ارج مینھد)) ستابات ماتر((

بادھاي مساعد كمي بیش از حد الزم بزرگ جلوه داده شده  دومنیكو سكارالتي، مانند پرگولزي، بر اثر
است، ولي چھ كسي میتواند در برابر درخشش شیرینكاریھا و تردستیھاي او مقاومت كند او كھ در سال 

، بھ دنیا آمده بود، ششمین فرزند آلساندرو سكارالتي بود كھ )ھندل و باخ(ھا  ، یعني در سنھ اعجوبھ١۶٨۵
او از لحظھ تولد خود در ھوایي . ھمان مقام را داشت كھ وردي بعدا در آن بھ دست آورددر اپراي ایتالیا 

برادرش پیترو، پسرعمویش جوزپھ، و عموھایش فرانچسكو و تومازو موسیقیدان . آكنده از موسیقي دم زد
اشت پدرش، كھ ھراس د. بودند، اپراھاي جوزپھ در ناپل، رم، تورن، ونیز، و وین بھ روي صحنھ آمدند

او . مبادا نبوغ دومنیكو در میان این وفور استعداد دچار تباھي شود، او را در بیست سالگي بھ ونیز فرستاد
او نباید در آشیانھ باقي بماند، و من نباید . این فرزندم شھبازي است كھ بالھایش رشد كردھاند: ((میگفت

شاید آنھا باھم بھ رم . داد و با ھندل آشنا شدمرد جوان در ونیز بھ مطالعاتش ادامھ .)) مانع پرواز او شوم
رفتند و در آنجا، بھ اصرار كاردینال اوتوبوني، بھ رقابت دوستانھاي در زمینھ نواختن كالوسن و سپس 

ولي، بھ طوري كھ گفتھ میشود، ; در آن وقت دومنیكو بھترین نوازنده كالوسن در ایتالیا بود. ارگ پرداختند
)) ساكسي عزیز((و حال آنكھ در زمینھ ارگ سكارالتي بصراحت بھ برتري ; ردھندل با او برابري میك

این امر براي دو ھنرمند ھمكار بسیار مشكل ; این دو نفر رفاقتي استوار یافتند. اعتراف میكرد) ھندل(
دومنیكو داراي مطبوعترین خلق و برازندھترین ((است، ولي، براساس گفتھ یكي از معاصران این دو، 

  . و ھندل ھم بھ سھم خود بسیار خوش قلب بود.)) بود رفتار

حجب ھنرمند ایتالیایي مانع از آن میشد كھ استادي خود را در كالوسن بھ مردم نشان دھد، و آنچھ ما از او 
ھاي موسیقي كھ وي بھ طور خصوصي اجرا میكرد رسیده  میدانیم براساس گزارشھایي است كھ از برنامھ

گمان كرد كھ ده ((كھ صداي نواختن كالوسن او را شنیده بود ) ١٧١۴(در رم  یكي از شنوندگان. است
قطعاتي بھ این صورت اجرا ((ھیچ گاه در گذشتھ نشنیده بود كھ ; ))ھزار شیطان مشغول نواختن آن سازند
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سكارالتي نخستین كسي بود كھ امكانات كلیدھاي دست چپ، از جملھ رفتن از این .)) شوند و اثر بگذارند
طبیعت بھ من ده انگشت داده است، و چون : ((او میگفت. لیدھا بھ كلیدھاي دست راست، را توسعھ دادك

وي  ١٧٠٩در سال .)) ساز من محلي براي كار گرفتن ھمھ آنھا دارد، دلیلي نمیبینم كھ از آنھا استفاده نكنم
این زن پس از . ، پذیرفتشغلي بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ ملكھ پیشین لھستان، ماریا كازیمیرا
بھ رم آمد و  ١۶٩٩در سال . مرگ شوھرش، یان سوبیسكي، بھ عنوان یك توطئھگر مزاحم تبعید شده بود

ملكھ . تصمیم گرفت سالوني دایر كند كھ از نظر حضور نوابغ بھ درخشش سالون كریستینا ملكھ سوئد باشد
ن ترینیتا دئي مونتي بسیاري از اعضاي سالون ماریا در كاخي در میدا. سوئد ده سال پیش در گذشتھ بود

در آنجا سكارالتي تعدادي از . پیشین كریستینا، از جملھ چند عضو فرھنگستان آركادیا، را گرد آورد
با احساس دلگرمي از موفقیتي كھ بھ دست آورده ). ١٧١۴ - ١٧٠٩(اپراھاي خود را روي صحنھ آورد 

این برنامھ با استقبال روبرو نشد و دومنیكو دیگر . پرانیكو اجرا كردرا در تماشاخانھ كا) ھملت(بود، آملتو 
  . پدرش ھدفي بیش از اندازه باال براي او تعیین كرده بود. ھیچ برنامھ اپرایي بھ مردم ایتالیا عرضھ نكرد

ریاست اركستر نمازخانھ جولیا را در واتیكان بھ عھده داشت، و در ) ١٧١٩ - ١٧١۵(او مدت چھار سال 
ساخت )) ستابات ماتر((در این ھنگام وي یك ; لیساي سان پیترو وظیفھ نواختن ارگ را بر عھده گرفتك

رھبري اپراي خود بھ نام نارچیزو را در لندن  ١٧١٩در سال . خوانده شده است)) شاھكاري واقعي((كھ 
پادشاه، بھ نام ماریا  دو سال بعد بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ ژان پنجم و معلم دختر. بھ عھده داشت

بیشتر ; ماریا تحت تعلیم وي نوازنده كالوسن زبردستي شد. باربارا، در لیسبون بھ كار مشغول شد
بھ ناپل بازگشت و در  ١٧٢۵او بھ سال . سوناتھاي موجود سكارالتي براي استفاده ماریا ساختھ شده بودند

او را بھ مادرید  ١٧٢٩و در سال ; زدواج كردچھل و دو سالگي با ماریا جنتیلھ كھ شانزده سال داشت ا
ھنگامي كھ وي با شوھرش بھ سویل . در آن سال ماریا باربارا با فردیناند ولیعھد اسپانیا ازدواج كرد. برد

  . رفت، سكارالتي ھمراھش رفت و تا ھنگام مرگ ماریا در خدمتش ماند

او بار دیگر ازدواج كرد و . اي گذارددرگذشت و پنج بچھ براي او بھ ج ١٧٣٩ھمسر سكارالتي در سال 
، خانواده )١٧۴۶(وقتي كھ ماریا باربارا ملكھ اسپانیا شد . طولي نكشید كھ تعداد فرزندانش بھ نھ رسید

فارینلي موسیقیدان محبوب زوج سلطنتي بود، ولي این خواننده . سكارالتي را با خود بھ مادرید آورد
موضع سكارالتي عبارت بود از موضع یك . دوستان خوبي شدند )سكارالتي(و استاد موسیقي ) فارینلي(

اجازه  ١٧۴٠در سال . خدمتگزار ممتاز، زیرا وي براي دربار اسپانیا موسیقي و آھنگ فراھم میكرد
ولي بیشتر اوقات، وي با رضایت توام با آرامش در ; بھ لندن ١٧۴١گرفت تا بھ دوبلن برود، و در سال 

او تقریبا خود را از جھان منزوي داشتھ بود و شاید ھیچ فكر نمیكرد كھ . گي میكردمادرید یا اطراف آن زند
  . در قرن بیستم مورد عالقھ خاص نوازندگان پیانو قرار گیرد

سوناتي كھ اینك بھ علت ظرافت آھنگ خود بھ نحوي نامطمئن شھرت او را حفظ میكنند،  ۵۵۵از 
عنوان بیتكلف این سوناتھا، تمرینھایي براي . كردسكارالتي تنھا سي سونات در حیات خود منتشر 

این ھدف عبارت بود از كاوش در زمینھ امكان بیان با استفاده . كالوسن، حاكي از محدودیت ھدف آنھا بود
یعني قطعاتي كھ با ساز نواختھ  - این سوناتھا تنھا بھ مفھوم قدیمیتر كلمھ سونات ھستند . از اسلوب كالوسن
بعضي از این سوناتھا داراي تمھاي مخالف ھستند، و بعضي دیگر جفت جفت . انده شوندشوند، نھ آنكھ خو

در كلیدھاي ماژور و مینور قرار دارند، ولي ھمھ اینھا بھ صورت حركاتي منفرد ھستند و كوششي نمیشود 
اي اپرا این قطعات حاكي از آزاد شدن كالوسن از نفوذ ارگ، و قبول نفوذھ. كھ تمھا مبسوط و تكرار شوند

در اینجا چابكي انگشتان، كھ تابع نیروي تخیلي پرتحرك و . از طریق تصنیفھاي سازھاي كالویھ دار است
 -پیشي مي)) كاستراتوھا((پربركت است، بر سرزندگي، ظرافت، تحریر، و شیرینكاریھاي سوپرانوھا و 

نتظار دانش عمیق نداشتھ باشید، در مورد ھنر ا: ((سكارالتي واقعا با كالوسن بازي میكرد و میگفت. گیرد
در صداھایي كھ گاھي بھ صورت حركات مالیم .)) بلكھ بازي و تفریح مبتكرانھ و ماھرانھ از آن بخواھید

جویبارھا و زماني بھ شكل ریزش آبشارھا در قطعات سكارالتي بھ گوش میرسند، اثري از رقص 
وجود دارد، و در سراسر سوناتھاي او  - قاشقكھا  جست و خیز پاھا، چرخاندن دامنھا، و تق تق - اسپانیایي 

  . ھایي از موسیقیداناني است كھ، با تسلط كامل بر ساز خویش، خود را تسلیم لذت و مسرت كردھاند نشانھ
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این احساس شادي در ساز باید یكي از منابع تسالي خاطر سكارالتي در سالھایي بوده باشد كھ وي در 
كھ مقدار زیادي از مستمري  - او بھ ھمان اندازه كھ از موسیقي لذت میبرد، بھ قمار . اسپانیا خدمت میكرد
 ١٧۵١پس از سال . بپردازد ملكھ بكرات ناچار میشد قروض وي را; نیز عالقھ داشت -او را از بین میبرد 

بھ ناپل بازگشت و سھ سال بعد در  ١٧۵۴در سال . وضع سالمتش مختل شد، ولي بر خداشناسي او بیفزود
  . فارینلي نیكوكار مخارج خانواده فقیر دوست خود را تامین میكرد. آنجا درگذشت

و دومنیكو سكارالتي، او . ما زندگي عجیب فارینلي در اسپانیا را بھ فصل دیگري موكول كردھایم
جامباتیستا و دومنیكو تیپولو از جملھ ایتالیاییھاي پر استعدادي بودند كھ ھمراه منگس، كھ تقریبا ایتالیایي 

پادشاه ناپل  ١٧۵٩در سال . شده بود، موسیقي و ھنر ایتالیا را با تحرك و سرزندگي اسپانیایي درآمیختند
در آن سال فردیناند ششم بدون اوالد درگذشت، و برادرش . نیا رفتپیش از آنھا، یا بھ دنبال آنھا، بھ اسپا

. ناپل از رفتن او متاثر بود. كارلوس چھارم، پادشاه ناپل، تاج اسپانیا را بھ عنوان كارلوس سوم بھ ارث برد
آنھا در ; عزیمت او كھ با ناوگاني مركب از شانزده كشتي صورت گرفت براي ناپلیھا تعطیلي غمانگیز بود

گفتھ میشود بسیاري از آنھا بھ . ھاي بزرگ در امتداد ساحل جمع شدند تا رفتن او را مشاھده كنند روهگ
حد اعالي موفقیت . ، میگریستند))پادشاھي كھ خود را پدر ملت خویش نشان داده بود((ھنگام وداع با 

  . زندگي و فعالیتھاي او جوان كردن دوباره اسپانیا بود

size="+3" color="#00FF00"< فصل دھم  

  

  پرتغال و پومبال 

١٧٠۶  - ١٧٨٧   

I  - ١٧۵٠ -  ١٧٠۶: ژان پنجم   

چرا پرتغال پس از روزھاي بزرگ ماژالن، واسكودوگاما، و كاموئش رو بھ انحطاط گذارده بود زماني 
بود كھ روح و جسم این ملت تكافو میكرد تا نیمي از كره خاكي را بپوید و مستعمرات مھمي در امریكاي 

ولي ; از خود باقي گذاردجنوبي، آفریقا ماداگاسكار، ھندوستان، ماالكا، سوماترا، و جزایر مادرا و آسور 
در این ھنگام، در قرن ھجدھم، این كشور بھ صورت پیشرفتگي كوچكي از خاك اروپا در دریا درآمده 

بود، از لحاظ بازرگاني و امور جنگي بھ انگلستان وابستگي داشت، و منبع تغذیھاش ھم طال و الماسي بود 
آیا نیروي مولد پرتغال بر اثر تامین آن . مل میشدندكھ با اجازه ناوگان انگلستان از برزیل بھ این كشور ح

ھایي چنین متعدد كھ بھ وضعي متزلزل در اطراف و اكناف جھان  ھمھ افراد شجاع براي نگاھداري پایگاه
قرار داشتند، بھ پایان رسیده بود آیا جریان طال بھ داخل پرتغال كیفیت آھنین را از عروق آن بیرون رانده 

مھ را از ماجراجویي بھ راحتطلبي كشانده بود بلي، ھمین طور بود، و عالوه، بر آن و اعضاي طبقھ حاك
در آن حال كھ بھاي البسھ، مواد . جریان طال بھ داخل این كشور صنایع پرتغال را نیز تضعیف كرده بود

در  غذایي، و اشیاي تجملي را میشد با طالھاي وارداتي پرداخت، كوشش صنعتگران پرتغالي براي رقابت
زمینھ صنایع دستي یا كاالھاي صنعتي با افزارمندان و سرمایھ گذاران انگلستان، ھلند، و فرانسھ چھ سودي 

میتوانست داشتھ باشد ثروتمندان كھ طالھا را در دست داشتند ثروتمندتر میشدند بر زر و زیور البسھ و 
میشدند، فقیر باقي میماندند و تنھا  فقرا، كھ از این طالھا دور نگاه داشتھ. ساز و برگ خود میافزودند

در بسیاري از مزارع استفاده از كارگران . محركشان براي زحمت كشیدن و كار كردن، گرسنگي بود
ویلیان بكفرد، كھ در . سیاھپوست متداول شد، و گدایان با فریادھاي خود شھرھا را پر سروصدا میكردند

ھا، وفور زخمھا، كثرت  از نظر قدرت ریھ: ((ش دادصداي آنھا را شنیده بود، چنین گزار ١٧٨٧سال 

pymansetareh@yahoo.com



ھا، و استقامت بیمحابا، ھیچ گدایي نیست كھ بتواند با گداھاي  حشرات بدن، تنوع و ترتیب وصلھ پاره
لیسبون آن زمان .)) ھاي زخم است این گداھا كور و اللند، و بدنشان پوشیده از پوستھ. ... پرتغال رقابت كند

ھا با شكوه، و كاخھاي نجبا عظیم بودند، ولي بھ طور كامل یك  كلیساھا و صومعھ. ودشھر زیباي امروز نب
ولي در اینجا ھم، مانند . ھاي پرپیچ و خم آكنده از بوي زبالھ و كثافت دھم جمعیت بیخانمان بودند و كوچھ

زنان دیگر نقاط سرزمینھاي جنوبي، فقرا بھ روزھاي آفتابي، شبھاي پرستاره، موسیقي، مذھب، و 
مردم، كھ وجود كك روي پوست بدنشان و پشھ در ھوا . خداشناس با چشمان ھوسانگیز دل خوش میداشتند

مانع كارشان نمیشد، پس از كاھش گرما بھ خیابانھا میریختند و در آنجا میرقصیدند، آواز میخواندند، گیتار 
  . ختندمینواختند، و بر سر تبسم یك دوشیزه بھ جنگ و جدل با یكدیگر میپردا

پرتغال را در یك ھمزیستي عجیب بھ انگلستان وابستھ كرده و این ) ١٧٠٣، ١۶۶١، ١۶۵۴(ھایي  عھدنامھ
ھاي  دو كشور را از نظر اقتصاد و سیاست خارجي با یكدیگر متحد ساختھ بود، و حال آنكھ از نظر شیوه

انگلستان . متخاصم نگاه میداشتزندگي آنان را كامال متمایز، و از نظر معتقدات مذھبي نسبت بھ یكدیگر 
اجازه دھد ) از او پورتو(قول داده بود كھ از استقالل پرتغال محافظت كند و بھ شراب پرتغال بھ نام پورت 

پرتغال تعھد كرد كھ اجازه دھد منسوجات . كھ با تعرفھ گمركي بسیار كاھش یافتھاي وارد انگلستان شود
ور شوند، و در ھر جنگي كھ پیش آید، جانب انگلستان را انگلستان بدون عوارض گمركي وارد آن كش

; پرتغالیھا انگلیسیھا را بدعتگذاراني ملعون میدانستند كھ داراي نیروي دریایي خوبي ھستند. بگیرد
. انگلیسیھا نسبت بھ پرتغالیھا بھ چشم متعصبین جاھلي مینگریستند كھ بنادري با اھمیت سوق الجیشي دارند

پومبال، با لحني تا حدودي اغراقآمیز، . سي بر صنایع و بازرگاني پرتغال مسلط بودندھاي انگلی سرمایھ
  : چنین شكوه میكرد

دو سوم حوایج مادیش بھ . پرتغال براي حفظ و نگاھداري خود بسختي چیزي تولید میكرد ١٧۵۴در سال 
مھ بازرگاني خارجي ما بھ انگلستان ارباب ھمھ امور تجاري ما شده بود و ھ. وسیلھ انگلستان تامین میشد

ھمھ محصوالت كشتیھایي كھ از لیسبون بھ برزیل فرستاده میشدند، و . وسیلھ عمال انگلیسي اداره میشد
  . ھیچ چیز جز اسم، پرتغالي نبود. نتیجتا ثروتھایي كھ در ازاي آنھا بازگردانده میشدند، بھ آنھا تعلق داشتند

ي مستعمراتي بھ مقدار كافي بھ دست دولت پرتغال میرسید تا با وجود این، طال و نقره و سنگھاي قیمت
بدین ترتیب، ژان پنجم . ھاي خود را تامین و پادشاه را از پارلمان و قدرت وصول مالیاتش بینیاز كند ھزینھ

در طول سلطنت چھل و چھار سالھاش با آسایشي سلطانوار زندگي میكرد و تعدد زوجات را با فرھنگ و 
او وجوه بسیار زیادي بھ دستگاه پاپ میبخشید یا قرض میداد، و در عوض عنوان . دادتقدس آرایش می

و حتي حق برگزاري آیین قداس را بھ دست میآورد، ولي این حق را نداشت )) اعلیحضرت بسیار مومن((
لذات وي وظایف كشیشي، ((فردریك كبیر میگفت كھ . كھ نان و شراب را بھ جسم و خون مسیح تغییر دھد

كلیسا تحت نظر پادشاھي كھ .)) ھا بودند ھایش راھبھ ھا، سپاھیانش راھبان، و رفیقھ ناھایش صومعھب
نیمي از اراضي را در تملك ; مواردي چنین عدیده از بخشش گناھان خود را بھ آن مدیون بود، رونق یافت

ین كشور، دویست از جمعیت دو میلیون نفري ا. داشت، مریدانش نھصد خانھ مذھبي را پر كرده بودند
  . ھزار نفرشان مشاغل مذھبي داشتند یا بھ یكي از موسسات مذھبي وابستھ بودند

آنھا در بھ دست ; بویژه یسوعیان، چھ در خود پرتغال و چھ در مستعمرات آن، مقام برجستھاي داشتند
; ند ولتر واقع شدآوردن برزیل براي پرتغال سھیم بودند، و نحوه اداره پاراگھ بھ دست آنھا حتي مورد پس

در تشریفات عظیم . چند تن از آنان بخوبي در دربار پذیرفتھ شدند، و بعضي از آنھا بر پادشاه تسلط یافتند
پادشاه یكي از تیركھاي چادري را كھ در زیر آن روحاني بزرگ لیسبون ) عید جسد(كورپوس كریستي 

انگلیسیھا از دیدن مسیر دستھ مذھبي، كھ  ھنگامي كھ. مراسم آیین مقدس را اجرا میكرد در دست میگرفت
در دو طرفش سربازان و عبادت كنندگان كاله از سر برداشتھ و زانو میزدند، بھ حیرت میافتادند، برایشان 

توضیح داده میشد كھ این گونھ مراسم، نمایش ظروف گرانبھا، و یادگارھاي اعجازآمیز كلیساھا یكي از 
  . میان فقرا میباشند عوامل عمده حفظ نظم اجتماعي در
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ژان پنجم با بھ دست . در عین حال، دستگاه تفتیش افكار مراقب خلوص ایمان و پاكیزگي خون ملت بود
كھ اجازه میداد از زندانیان دستگاه تفتیش افكار بھ وسیلھ وكالي ; آوردن فرماني از پاپ بندیكتوس سیزدھم

ن دستگاه مشمول تجدیدنظر پادشاه باشد، جلو قدرت دادگستري دفاع شود و ھمھ احكام صادره بھ وسیلھ ای
حتي با این وجود، قدرت دادگاه تفتیش افكار آن قدر بود كھ توانست شصت و شش . آن سازمان را گرفت

در میان آنان بھترین نمایشنامھ نویس ). ١٨۴٢ -  ١٧٣٢(نفر را در ظرف یازده سال در لیسبون بسوزاند 
اكتبر  ١٩(در روز اعدام وي . زه داسیلوا، بود كھ متھم بھ یھودیت پنھاني بودپرتغالي آن دوران، آنتونیو ژو

  . ھاي لیسبون اجرا شد ھایش در یكي از تماشاخانھ یكي از نمایشنامھ) ١٧٣٩

بازیگران فرانسوي و موسیقیدانان ایتالیایي را بھ ; ژان پنجم بھ موسیقي، ادبیات، و ھنر عالقھ داشت
او ھزینھ آبراھھ بزرگي را كھ بھ لیسبون . گستان سلطنتي تاریخ را تاسیس كردپایتخت خود آورد و فرھن

 - ١٧١٧(فرانك صومعھ مافرا را ساخت  ٠٠٠،٠٠٠،۵٠با ھزینھاي برابر . آب میرساند فراھم كرد
او . كھ وسیعتر از اسكوریال بود و ھنوز ھم در زمره با شكوھترین بناھاي شبھ جزیره ایبري است) ١٧٣٢

  . ین درون این صومعھ بزرگترین نقاش پرتغالي قرن را از اسپانیا بازخواندبراي تزی

ھشتاد و چھار سال عمر فرانسیسكو وییرا عشق و ھنر را در ماجراي عاشقانھاي كھ پرتغال را بھ ھیجان 
در لیسبون بھدنیا آمد و ھنگامي كھ او و اینیث النا د لیما ھر دو  ١۶٩٩وي در سال . آورد درھم آمیخت

چون بھ نقاشي نیز عشق داشت، در سن نھسالگي بھ رم رفت، مدت ھفت . ودك بودند، عاشق اینیث شدك
سال در آنجا تحصیل كرد، و در پانزدھسالگي جایزه اول را مسابقھاي كھ توسط فرھنگستان سنت لوك 

رار آیین قرباني ژان پنجم او را برگزید تا اس; بھ پرتغال بازگشت ١٧١۵در سال . ترتیب داده شده بود ربود
. سپس عازم شد تا اینیث را بیابد; گفتھ میشود وي این تصویر را در شش روز تمام كرد. مقدس را بكشد

فرانسیسكو بھ . پدر صاحب عنوان دختر دست رد بھ سینھ او گذاشت و دختر را در صومعھاي زنداني كرد
فرماني دریافت داشت كھ تعھدات  او بھ رم رفت و. پادشاه متوسل شد، و پادشاه از وساطت ابا كرد

. مقامات پرتغالي فرمان را نادیده گرفتند. رھبانیت اینیث را لغو میكرد و ازدواج را مجاز میداشت
فرانسیسكو بھ لیسبون بازگشت، خود را بھ لباس خشتمال درآورد، وارد صومعھ شد، محبوبھ خود را ربود، 

. او از این زخم بھبود یافت و ضارب خود را بخشید. دازي كردبرادر دختر بھ او تیران. و با او ازدواج كرد
بھ او ماموریت داد كھ نھ تنھا صومعھ مافرا، بلكھ كاخھاي سلطنتي را نیز . ژان پنجم او را نقاش دربار كرد

بقیھ عمر را در انزواي مذھبي و بھ كارھاي خیریھ ) ١٧٧۵(تزیین كند فرانسیسكو پس از مرگ اینیث 
  ! ھاي تاریخ ناپدید شدھاند قدر از این گونھ ماجراھاي عاشقانھ روح و خون كھ در پس پردهچھ . گذرانید

II - پومبال و یسوعیان  

ژوزه (، پس از ھشت سال فلج و اختالل مشاعر، درگذشت، و پسرش ژوزف اول ١٧۵٠ژان پنجم در سال 
املو را، كھ تاریخ وي را بھ عنوان او سباستیائو ژوزه د كاروالیو . سلطنتي پرحادثھ را آغاز كرد) مانوئل

 - بزرگترین و وحشت آورترین وزیري كھ تا آن تاریخ بر پرتغال حكومت كرده بود  - پومبال ((ماركس 
  . میشناسد، بھ عنوان وزیر جنگ و وزیر امور خارجھ وارد كابینھ كرد

سط یسوعیان در دانشگاه او، كھ تو. ھنگامي كھ ژوزف بھ تخت سلطنت رسید، پومبال پنجاه و یك سالھ بود
كویمبرا تحصیل كرده بود، نخست بھ عنوان رھبر ورزشكار و ستیزھجوي دارودستھ اشراري كھ در 

دونا ترزا د نورونا را، كھ از  ١٧٣٣در سال . خیابانھاي لیسبون شرارت میكردند كسب شھرت كرد
باستیائو را محكوم كرد، ولي پس خانواده دختر عمل س. خانواده متشخصي بود، وادار كرد با او فرار كند

ھمسرش ثروت مختصري برایش آورد، و . از آنكھ بھ استعداد او پي برد، بھ فعالیتھاي سیاسي او كمك كرد
در . نیز ثروتي از یك عمویش بھ ارث برد، و راه خود را با اعمال نفوذ، پافشاري، و توانایي آشكار گشود

ھمسرش بھ صومعھاي رفت و در آنجا بھ . ر لندن منصوب شدبھ عنوان وزیر مختار پرتغال د ١٧٣٩سال 
وي در مدت شش سالي كھ در انگلستان بود، اقتصاد و شیوه حكومت این كشور را . درگذشت ١٧۴۵سال 
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متوجھ اطاعت كلیساي انگلیكان از دولت شد، و شاید پارھاي از معتقدات كاتولیكي ; مورد مطالعھ قرارداد
بھ لیسبون بازگشت، بھ عنوان فرستاده پرتغال بھ وین اعزام  ١٧۴۴ال در سال پومب. خود را از دست داد

كسي كھ با یك بار شكست دادن فردریك (ھاي مارشال داون  ، و در آنجا با یكي از برادرزاده)١٧۴۵(شد 
عروس تازه پومبال در تمام مراحل پیروزیھا و شكستھایش نسبت بھ او . ازدواج كرد) نامي جاوداني یافت

  . میمانھ وفادار ماندص

از خانوادھاي بیرحم و ((و )) قلبي ناصاف دارد((ژان پنجم نسبت بھ پومبال بھ عنوان اینكھ 
با این وصف، پومبال در سال . و امكان دارد در برابر پادشاه قد علم كند، اعتماد نداشت)) انتقامجوست،

ژوزف اول این انتصاب را تایید . ارتقا یافتبھ پرتغال خوانده شد و با پشتیباني یسوعیان بھ وزارت  ١٧۴٩
یكي از كارداران . ذكاوت توام با پشتكار بزودي در كابینھ جدید بھ پومبال تسلط و برتري بخشید. كرد

او خستگیناپذیر، . كاروالیو را میتوان بھ عنوان رئیس وزیران دانست: ((فرانسھ در پرتغال اظھار داشت
اد ارباب خود پادشاه را جلب كرده است، و در كلیھ امور سیاسي، ھیچ كس اعتم; فعال، و سریع العمل است

 ١٧۵۵برتري او در جریان زمین لرزه بزرگ اول نوامبر .)) بیش از او اطالعات و قدرت درك ندارد
، ھنگامي كھ بیشتر مردم در ))روز یادبود قدیسان((در ساعت نھ و چھل دقیقھ بامداد، در . آشكار شد

ل عبادت بودند، چھار تكان شدید زمین نیمي از لیسبون را بھ صورت مخروبھ درآورد، بیش كلیساھا مشغو
ھا، و ھمچنین خانھ  از پانزده ھزار نفر را كشت، غالب كلیساھا را منھدم كرد، ولي بیشتر فاحشھ خانھ

) تژو( بسیاري از ساكنان از وحشت بھ سوي سواحل رودخانھ تاگوس. پومبال، از گزند آن مصون ماندند
دویدند، ولي یك موج ناشي از مد آب، كھ نزدیك پنج متر ارتفاع داشت، ھزاران نفر دیگر را بھ ھالكت 

آتشسوزیھایي كھ در ھر ناحیھ از شھر روي . رساند و كشتیھایي را كھ در رودخانھ بودند درھم شكست
، بدون بیم از عقوبت، شروع در ھرج و مرج ناشي از این وضع، اوباش. دادند تلفات دیگري بھ بار آوردند

گفتھ . پادشاه كھ از مرگ جان بھ در برده بود، از وزیران خود پرسید چھ باید كرد. بھ قتل و غارت كردند
ژوزف بھ او اختیار تام داد، و .)) ھا كمك كنید مردگان را دفن، و بھ زنده: ((میشود كھ پومبال پاسخ داد

او سربازان را براي . وي بود از این اختیارات استفاده كرد پومبال با سرعت و نیرویي كھ از خصوصیات
ھایي برقرار كرد، و دستور داد ھر كس كھ در  حفظ نظم گماشت، براي افراد بیخانمان چادرھا و اردوگاه

او بھاي خواربار را بھ میزاني كھ قبل از وقوع . حال غارت مردگان دیده شد، فورا بھ دار آویختھ شود
ت كرد، و ھمھ كشتیھایي را كھ میآمدند وادار كرد محصوالت خواربار خود را تخلیھ كنند و زلزلھ بود تثبی

او، كھ سیل كاھشناپذیر طال از برزیل كمكش میكرد، بر نوسازي سریع لیسبون، . بھ ھمان قیمتھا بفروشند
سمت ق. با بولوارھاي عریض و خیابانھایي كھ بھ خوبي مفروش و روشن شده بودند، نظارت میكرد

مركزي شھر بھ ھمان صورت كھ امروز ھست كار معماران و مھندساني بود كھ زیر نظر پومبال كار 
  . میكردند

در . موفقیت او در جریان این فاجعھ بر ھم زننده نظم و آرامش باعث تایید قدرت او در دستگاه دولتي شد
تسلط كلیسا، و آزاد كردن اقتصاد از آزاد ساختن حكومت از : این ھنگام او بھ دو كار عمیقا موثر دست زد

  . تسلط انگلستان، این كارھا فردي پوالدین، وطنپرست، بیرحم و مغرور الزم داشتند

اگر اقدامات ضد روحاني او خصوصا بر یسوعیان ضربھ وارد میكردند، در درجھ اول بھ این علت بود كھ 
ز ھندیشمردگان را در قسمتي از خاك بھ بعد یكصد ھزار تن ا ١۶٠۵او عقیده داشت یسوعیان از سال 

براساس نظام نیمھ كمونیستي و با تبعیت رسمي از اسپانیا، مستقر كرده )) قرارگاه((پاراگھ، در سي و یك 
پویندگان . و آنھا را بھ مقاومت در برابر تالش پرتغال دایر بر الحاق این منطقھ بھ خاك خود وا میداشتند

طال در خاك پاراگھ مطالبي شنیده بودند، و بازرگانان ) كامال افسانھاي(ود اسپانیایي و پرتغالي درباره وج
شكایت داشتند كھ روحانیان یسوعي مشغول انحصاري كردن بازرگاني پاراگھ و افزودن سودھاي حاصل 

پومبال عھدنامھاي منعقد كرد كھ براساس آن پرتغال  ١٧۵٠در سال . از آن بھ وجوه كیش خود ھستند
را بھ اسپانیا تسلیم كرد و، در عوض، ھفت ) در دھانھ ریو دال پالتا(ساكرامنتو  -تمند سان مستعمره ثرو

این عھدنامھ تصریح میكرد كھ سي ھزار تن . قرارگاه یسوعیان را در مجاورت مرز برزیل دریافت داشت
ھا  این قرارگاهاز ھندیشمردگاني كھ در این اجتماعات ھستند باید بھ مناطق دیگر مھاجرت كنند، و اراضي 
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را بھ پرتغالیھایي كھ بھ آنجا خواھند آمد واگذارند، فردیناند چھارم، پادشاه اسپانیا، بھ یسوعیان پاراگھ 
ھا خارج شوند و بھ اتباع خود دستور دھند كھ با صلح و صفا از آنجا عزیمت  دستور داد از این قرارگاه

ت كردھاند، ولي ھندیشمردگان با چنان سرسختي یسوعیان مدعي بودند كھ از این دستورات اطاع. كنند
شدید و خشونتآمیزي مقاومت میكردند كھ براي یك ارتش پرتغال سھ سال طول كشید تا بر این مقاومت 

او تصمیم . پومبال یسوعیان را متھم میكرد كھ بھ طور پنھاني این مقاومت را تشویق میكنند. غالب شود
یسوعیان پرتغال . در صنایع، بازرگاني، و حكومت پرتغال پایان دھدگرفت بھ كلیھ موارد شركت یسوعیان 

  . كھ متوجھ این نیت شدند، كوششھاي خود را براي سرنگون كردن پومبال بھ ھم پیوستند

 ١۶٨٩در سال ) در كنار دریاچھ كومو(او، كھ در مناجیو . رھبر آنھا در این نھضت گابریل ماال گریدا بود
و میگفت میخواھد . مدرسھ دستش را طوري گاز میگرفت كھ خون از آن جاري میشدبھ دنیا آمده بود، در 

او بھ انجمن یسوع ملحق شد و بھ عنوان عضو ھیئت . بھ این ترتیب خود را براي عذاب شھادت آماده سازد
او در جنگل بھ ھندیشمردگان انجیل  ١٧٣۵تا  ١٧٢۴از سال . مبلغان مذھبي با كشتي بھ برزیل رفت

. از دست آدمخواران، تمساحھا، كشتي شكستگي، و بیماري - چند بار از چنگال مرگ گریخت . تمیآموخ
بھ او قدرتھاي اعجازآمیزي نسبت داده میشد، و ھر بار كھ او در . در اوایل میانھ سالي، ریشش سفید شد

ھایي  ا و صومعھاو كلیساھ. ھاي پر انتظار مردم بھ دنبالش روان میشدند شھرھاي برزیل ظاھر میشد، توده
بھ لیسبون آمد تا از ژان پنجم، پادشاه پرتغال، وجوھي  ١٧۴٧در سال . ساخت و مدارس مذھبي دایر كرد

این وجوه را تحصیل كرد، بھ برزیل بازگشت، اماكن مذھبي بیشتري بھوجود آورد، و اغلب . بھ دست آورد
ھ لیسبون آمد، زیرا قول داده بود باز ب ١٧۵٣در سال . خودش ھم عمال در كار ساختمان شركت میكرد

را بھ گناه مردم منتسب دانست، خواستار اصالح  ١٧۵۵زلزلھ سال . ملكھ مادر را براي مرگ آماده كند
ھاي  اخالقیات شد، و با سایر ھمسلكان خود پیش بیني كرد كھ چنانچھ وضع اخالقیات بھبود نیابد، زلزلھ

  . بیشتر روي خواھد داد

  . كانون توطئھ علیھ پومبال شدعزلتگاه مذھبي او 

آنھا معترض بودند كھ فرزند مالكي ناقابل خود را . ھا دست داشتند ھاي نجبا در این توطئھ بعضي از خانواده
ھاي اشراف  یكي از این دستھ. ارباب پرتغال كرده است و سرنوشت زندگي و اموال آنان را در دست دارد

بھ سركردگي برادر زن  و دستھ دیگر; تحت رھبري دوم ژوزه د ماسكارناس، دوك آویرو، قرار داشت
ھمسر تاوورا مارشیونس دونا لئونور، یكي از رھبران . دوك، دوم فرانسیسكو د آسیز، ماركي تاوورا بود

پسر . یسوعیان پرتغال و از مریدان پر حرارت، وفادار، و حاضر در صحنھ پدر روحاني ماالگریدا بود
. انده میشد، با خالھ خودش عروسي كرده بودتاوورا خو)) ماركي كھین((ارشدش، دوم لویش برناردو، كھ 

زیبا و دوستداشتني معشوقھ )) مارشیونس جوان((ھنگامي كھ لویش بھ عنوان سرباز بھ ھند رفت، این 
آنھا از صمیم قلب با . ھاي آویرو و تاوورا ھرگز نبخشیدند این كار را نیز اعضاي خانواده. ژوزف اول شد

  . پومبال بركنار شود، اوضاع بھتر خواھد شد یسوعیان ھمعقیده بودند كھ چنانچھ

پومبال بھ ژوزف قبوالند كھ یسوعیان در خفا از شورشھاي دیگر در پاراگھ حمایت میكنند و نھ تنھا علیھ 
 ١٩در . دولت، بلكھ علیھ خود پادشاه نیز مشغول توطئھاند، و با این كار ضربت متقابل خود را وارد كرد

پومبال بھ پسرعموي . ماني، یسوعیان شافي از خاندان سلطنت طرد شدند، بھ موجب فر١٧۵٧سپتامبر 
خود، فرانسیسكو د آلمادا ا مندونسا، فرستاده پرتغال بھ واتیكان، دستور داد از ھیچ ھزینھاي براي تشویق و 

ا در اكتبر آلمادا صورتي از اتھامات علیھ یسوعیان ر. كمك مالي بھ گروه ضد یسوعي در رم فروگذار نكند
یسوعیان كلیھ تعھدات مسیحي، ((در این صورت گفتھ شده بود كھ . بھ پاپ بندیكتوس چھاردھم تسلیم داشت

و اینكھ )) ;مذھبي، طبیعي، و سیاسي را، بھ علت تمایلي كوركورانھ براي حاكمیت بر دولت، فدا كردھاند
محرك )) رھبري پادشاھان تمایلي سیریناپذیر بھ تحصیل و انباشتن ثروتھاي خارجي و حتي غصب مقام((

پاپ بھ كاردینال د سالدانیا، بطرك لیسبون، دستور داد بھ این  ١٧۵٨در اول آوریل . این انجمن میباشد
برخالف ((مھ سالدانیا فرماني صادر كرد و اعالم داشت كھ یسوعیان پرتغال  ١۵در . اتھامات رسیدگي كند

ژوئن،  ٧در . و از آنھا خواست از این كار دست بكشندبھ تجارت پرداختھاند، )) قوانین االھي و انساني
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. احتماال بھ اصرار پومبال، بطرك بھ آنھا دستور داد كھ از شنیدن اعترافات و موعظھ كردن خودداري كنند
سوم (در خالل این احوال . در ماه ژوئیھ، ارشد یسوعیان لیسبون بھ فاصلھ شصت فرسنگي دربار تبعید شد

; چھاردھم درگذشت، و جانشین او، كلمنس سیزدھم، ھیئت بررسي دیگري تعیین كردبندیكتوس ) ١٧۵٨مھ 
  . این ھیئت گزارش داد كھ یسوعیان از اتھاماتي كھ از طرف پومبال بھ آنھا نسبت داده میشوند مبرا ھستند

ھایي در مورد اینكھ آیا ژوزف اول از وزیر خود در حملھ بھ یسوعیان پشتیباني خواھد كرد یا نھ تردید
در شب . ولي تغییر بسیار جالبي در مسیر وقایع، پادشاه را كامال بھ طرف پومبال سوق داد; وجود داشت

، ژوزف از یك میعاد پنھاني، شاید بامارشیونس جوان تاوورا، بھ كاخ خود در نزدیك ١٧۵٨سوم سپتامبر 
  . بلم بازمیگشت

. ھاي بیرون آمدند و بھ داخل كالسكھ شلیك كردند كمي قبل از نیمھ شب، سھ مرد نقابدار از زیر طاق آبراه
كالسكھچي اسبھایش را بھ تاخت آورد، ولي لحظھاي بعد دو گلولھ از . این تیرھا بھ ھدف اصابت نكردند

یك گلولھ كالسكھچي را زخمي كرد، و گلولھ دیگر شانھ و بازوي راست پادشاه . كمینگاه دیگري شلیك شدند
ازجوییھایي كھ بعدا توسط یك دادگاه بھ عمل آمدند، كسان دیگري از خاندان بھ موجب ب. را مجروح ساخت

ولي ; تاوورا در كمینگاه سوم، قدري باالتر، در شاھراھي كھ بھ بلم میرفت، در انتظار كالسكھ بودند
جراح این زخمھا . ژوزف بھ كالسكھچي دستور داد از راه اصلي خارج شود و بھ خانھ جراح سلطنتي برود

در صورت موفقیت حملھ سوم، امكان داشت سلسلھ وقایعي كھ از این سو قصد ناشي شدند و . سترا ب
  . سروصداي آنھا در سراسر اروپا پیچید، بھ صورتي كامال متفاوت با آنچھ كھ عمال روي دادند درآیند

شدن موقت  شایعات مربوط بھ حملھ بھ پادشاه رسما تكذیب و بستري. پومبال با تعمقي زیركانھ عمل كرد
مدت سھ ماه ماموران خفیھ وزیر بھ جمع آوري شواھد مشغول . پادشاه بھ سقوط از بلندي نسبت داده شد

شخصي شھادت داد كھ آنتونیوفریرا در سوم اوت تفنگي از او قرض گرفتھ و چند روز بعد آن را . بودند
وادور دورائو، كھ در بلم بھ سال. ھر دو شاھد میگفتند فریرا در خدمت دوك آویرو است. پس داده است

عنوان خدمتكار كار میكرد، شھادت داد كھ در شب حملھ در حالي كھ وي در بیرون منزل آویرو قرار 
مالقاتي داشت، بھ طور تصادفي سروصداي عدھاي از افراد خانواده آویرو را كھ از یك فعالیت شبانھ 

  . بازمیگشتند شنیده بود

او شیوھاي را كھ اصول دادرسي ایجاب میكردند، . اط و تھور آماده میكردپومبال پرونده خود را با احتی
زیرا میدانست چنین ; یعني اینكھ نجبا در دادگاھي مركب از ھم سنخھاي خود محاكمھ شوند، كنار گذارد

در عوض، بھ عنوان نخستین گام در راه علني ساختن جرم، . دادگاھي ھرگز آنھا را محكوم نخواھد كرد
در فرماني دكتر پدرو گونسالوس پریرا بھ عنوان قاضي بھ : دسامبر دو فرمان صادر كرد ٩ر پادشاه د

در فرمان دیگر، بھ او دستور دادند تا افرادي را كھ ; منصوب شد)) دادگاه ویژه خیانت عظما((ریاست یك 
اختیار داده شده بود  بھ گونسالوس پریرا. مسئول سو قصد علیھ جان پادشاه بودند پیدا، دستگیر، و اعدام كند

ھاي متداول قضایي را نادیده بگیرد، و بھ دادگاه دستور داده شد فرامین خود را در روز  كلیھ انواع شیوه
پومبال بھ این فرامین بیانیھاي افزود كھ در سراسر شھر در معرض دید . اعالم آنھا بھ موقع اجرا گذارد

تامبر، اعالم شد بھ ھر كس كھ شھادتي دھد كھ منجر بھ قرار داده شد، و در آن، ضمن نقل وقایع سوم سپ
  . دستگیري سو قصد كنندگان شود پاداش داده خواھد شد

در سیزده دسامبر، مامورین دولت، دوك آویرو، فرزند شانزدھسالھاش ماركي گوویا، خدمتكارش 
مھ خدمھ این دو آنتونیوفریرا، ماركیھاي جوان و سالخورده تاوورا، مارشیونس سالخورده تاوورا، ھ

در آن روز ھمھ مدارس یسوعي توسط سربازان . خانواده، و پنج تن از نجباي دیگر را دستگیر كردند
براي تسریع امور، . ماالگریدا و دوازده یسوعي دیگر كھ سمت رھبري داشتند زنداني شدند; محاصره شدند

ه داد كھ، براي گرفتن اعتراف، از اجاز) برخالف رسوم پرتغال(دسامبر  ٢٠یك فرمان سلطنتي بھ تاریخ 
اعترافات . پنجاه زنداني تحت شكنجھ، یا با تھدید بھ آن، مورد بازجویي قرار گرفتند. شكنجھ استفاده شود

; خود وي تحت شكنجھ بھ جرمش اعتراف كرد; چندي حاكي از دست داشتن دوك آویرو در توطئھ بودند
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كرده است، ولي سوگند یاد كرد كھ نمیدانستھ ھدف موردنظر  آنتونیوفریرا اعتراف كرد كھ بھ كالسكھ شلیك
; چند تن از مستخدمان خانواده تاوورا در زیر شكنجھ ھمھ افراد این خانواده را گیر انداختند. پادشاه است

ماركي سالخورده، كھ تا سرحد مرگ شكنجھ دیده بود، منكر ; ماركي جوان دخالت خود را اعتراف كرد
او دستور داده . ال شخصا در جریان بازجویي از شھود و زندانیان متھم حضور داشتپومب. جرم خود شد

و ادعا میكرد در میان آنھا بیست و چھار نامھ از دوك ; بود مراسالت آنھا را مورد بررسي قرار دھند
گانشان را آویرو، از خانواده تاوورا، و از ماالگریدا و دیگر یسوعیان یافتھ بود كھ در آنھا دوستان یا بست

در برزیل درباره سو قصد نافرجام مطلع ساختھ و وعده داده بودند كھ تالشھاي مجددي براي سرنگون 
، پادشاه دكتر اوزبیو تاوارس د سكویرا را براي دفاع ١٧۵٩در چھارم ژانویھ . كردن حكومت بھ عمل آید

گرفتھ شدھاند بھ عنوان مدرك  سكویرا استدالل میكرد اعترافاتي كھ تحت شكنجھ. از متھمان منصوب كرد
دفاع وكیل . فاقد ارزشند و كلیھ نجباي متھم میتوانند ثابت كنند كھ در شب وقوع جرم در جاي دیگر بودھاند

ھایي كھ جلو ارسال آنھا گرفتھ شده بودند واقعي و موید اعترافات دانستھ شدند، و  نامھ; مدافع مقنع تلقي نشد
  . ي را كھ رسما بھ ارتكاب جرم متھم شده بودند گناھكار اعالم كردژانویھ دادگاه ھمھ كسان ١٢در 

نخستین كسي كھ اعدام شد مارشیونس تاوورا . ژانویھ در میدان عمومي بلم اعدام شدند ١٣نھ نفر آنھا در 
بھ من : ((مارشیونس او را عقب راند و گفت; در روي سكوي اعدام، جالدخم شد تا پاھاي او را ببندد. بود

پس از اینكھ او را مجبور كردند وسایل اعدام یعني چرخ، چكش، و ھیزم .)) نزن، مگر براي كشتنمدست 
دو . آتش را، كھ قرار بود شوھر و فرزندانش بھ وسیلھ آنھا اعدام شوند، ببیند، سرش را از تن جدا كردند

ورا بر باالي سكو وقتي كھ دوك آویرو و ماركي سالخورده تاو; فرزندش را روي چرخ خرد و خفھ كردند
رنج و عذاب دوك . آنھا ھم بھ ھمان ضربات خرد كننده دچار شدند. رفتند، جسد آنان روي سكو قرار داشت

ھمھ . را تا ھنگامي كھ آخرین فقره اعدام، یعني زنده سوزاندن آنتونیوفریرا، بھ پایان رسید ادامھ دادند
مردم پرتغال ھنوز در این موضوع . س ریختھ شدجسدھا سوزانده شدند و خاكستر آنھا بھ داخل رود تاگو

  . بحث میكنند كھ آیا این نجبا، كھ خصومت آنھا با پومبال مورد انكار نبود، قصد داشتند پادشاه را بكشند یا نھ

آیا یسوعیان در این سو قصد دست داشتند تردیدي نبود كھ ماالگریدا در موقع حمالت تند خود سقوط پومبال 
و شكي نبود كھ او و دیگر یسوعیان با دشمنان اسم و ; قوع پادشاه را پیشگویي كرده بودو مرگ قریب الو

او با نوشتن نامھاي بھ یكي از خانمھاي درباري، و تقاضا از . رسمدار این وزیر جلساتي تشكیل داده بودند
خود را از او دایر بر اینكھ بھ ژوزف در مورد خطري قریب الوقوع ھشدار دھد، بھ طور ضمني آگاھي 

وقتي كھ در زندان از او پرسیده شد چگونھ او از این خطر آگاھي یافتھ، پاسخ داد كھ . توطئھ نشان داده بود
طبق اظھارنظر یك مورخ ضد یسوعي، گذشتھ از این . در محل شنیدن اعترافات بر آن وقوف یافتھ است

پومبال آنھا را متھم میكرد .)) بط كندمدرك مثبتي وجود ندارد كھ یسوعیان را با این جرم مرت((موضوع، 
او پادشاه را . ھا و تعالیم خود متحدان خویش را تا سرحد ارتكاب بھ قتل بھ ھیجان آوردھاند كھ با موعظھ

. متقاعد كرد كھ وضع موجود بھ نظام سلطنت فرصتي میدھد كھ موقع خود را در برابر كلیسا تقویت كند
رد كھ بھ موجب آنھا كلیھ اموال یسوعیان در كشور ضبط میشدند، ژانویھ ژوزف فرامیني صادر ك ١٩در 

و بھ ھمھ آنھا دستور میداد در خانھ یا مدارس خود باقي بمانند تا تكلیف اتھاماتي كھ بھ آنھا وارد شدھاند 
در عین حال، پومبال از چاپخانھ دولتي استفاده كرد تا جزواتي در محكومیت نجبا . توسط پاپ روشن شود

; عیان چاپ كند، و از عمال خود براي توزیع وسیع این جزوات در داخل و خارج كشور استفاده كردو یسو
ظاھرا این نخستین بار بود كھ یك دولت از چاپخانھ استفاده كرده بود تا درباره اقدامات خود بھ ملل دیگر 

رانسھ و اسپانیا شدند تاثیر این نشریات احتماال در جریاناتي كھ منجر بھ اخراج یسوعیان از ف. توضیح دھد
  . داشتھاند

پومبال از پاپ كلمنس سیزدھم اجازه خواست كھ یسوعیان دستگیر شده را براي محاكمھ  ١٧۵٩در تابستان 
عالوه بر آن، او پیشنھاد كرد كھ از این پس ھمھ روحانیاني كھ بھ . كند)) دادگاه خیانت عظما((تسلیم 

یك . ھاي مذھبي ھاي غیر مذھبي محاكمھ شوند، نھ دادگاه در دادگاه ارتكاب جرم علیھ كشور متھم میشوند
نامھ خصوصي از پادشاه بھ پاپ، تصمیم پادشاه را دایر بر اخراج یسوعیان از پرتغال اعالم داشتھ، و در 
آن اظھار امیدواري شده بود كھ پاپ با این اقدامات، كھ عملیات یسوعیان آن را ایجاب كرده و براي حفظ 
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كلمنس از این پیامھا سخت یكھ خورد، ولي از این بیم داشت كھ . سلطنت ضرورت دارند، موافقت كند نظام
اگر مستقیما با آنھا مخالفت كند، پومبال پادشاه را بھ قطع كلیھ روابط كلیساي پرتغال با دستگاه پاپ بر 

انست كھ فرانسھ نیز دارد نسبت او اقدام ھنري ھشتم، پادشاه انگلستان، را بھ خاطر میآورد، و مید. انگیزد
اوت، او اجازه نامھ خود را دایر بر محاكمھ یسوعیان در  ١١در . بھ انجمن یسوع خصومت پیدا میكند

او شخصا . ھاي غیر مذھبي ارسال داشت، ولي صریحا رضایت خود را محدود بھ ھمین مورد كرد دادگاه
موفقیتھاي گذشتھ این فرقھ را بھ . شفقت نشان دھد از پادشاه تقاضا كرد تا بھ كشیشان مورد اتھام رحم و

ژوزف یادآور شد و اظھار امیدواري كرد كھ بھ خاطر اشتباه عدھاي معدود ھمھ یسوعیان پرتغال مجازات 
  . نشوند

پادشاه فرماني صادر كرد كھ در  -سالروز سوقصد  -  ١٧۵٩در سوم سپتامبر . تقاضاي پاپ اثري نبخشید
  : اھاي انتسابي بھ یسوعیان درج، و مقرر شده بود كھآن صورت بلندي از خط

این روحانیان، كھ فاسد بوده و بھ طرز اسفباري از طریق مقدس خود دور شدھاند و این گونھ اعمال 
منزجر كننده و خالف تقدس آنھا را آشكارا از بازگشت بھ حرمت آن طریق ناتوان ساختھاند، باید بدرستي 

م، خائنین، دشمنان، و و بھ نحوي موثر طرد، تبعید، و از ھمھ قلمرو اعلیحضرت، بھ عنوان شورشیان بدنا
مقرر میدارد كھ چنانچھ این دستور اجرا ; مھاجمین بھ شخص اعلحیضرت و قلمرو سلطنت، اخراج شوند

نشود، متخلف بھ طور قطع محكوم بھ مرگ خواھد شد، و ھیچ كس در ھیچ وضع و شرایطي نباید بھ آنھا 
وجھي بھ طور شفاھي یا كتبي در ارتباط اجازه ورود بھ ھیچ یك از متعلقات خود بدھد یا با آنھا بھ ھر 

  . باشد

آن عده از یسوعیان كھ ھنوز بھ طور رسمي اعتقاد خود را اعالم نداشتھ و تقاضا میكردند كھ از تعھدات 
بھ تبعیدیھا . ھمھ اموال یسوعیان بھ وسیلھ دولت ضبط شد. اولیھ خود آزاد شوند از این فرمان معاف بودند

از ھمھ مناطق پرتغال، آنھا با كالسكھ یا . بسھ شخصي خود، چیزي با خویش ببرنداجازه داده نشد، بجز ال
تبعیدھاي مشابھي در برزیل و دیگر . پیاده بھ سوي كشتیھایي برده شدند كھ آنھا را بھ ایتالیا میبردند

بھ  اكتبر ٢۴نخستین كشتي حامل این اشخاص رانده شده از وطن در تاریخ . مستملكات پرتغال اجرا شدند
بعضي از آنھا بھ علت كھولت . چیویتاوكیا رسید، و حتي نماینده پومبال در آنجا از وضع آنھا بھ رقت آمد

لورنتسوریتچي، رئیس . ضعیف، بعضیھا از گرسنگي نزدیك بھ مرگ، و برخي ھم در راه مرده بودند
و راھبان دومینیكي در میھمان  انجمن، ترتیبي داد تا در خانھ یسوعیان ایتالیا از بازماندگان پذیرایي شود،

، دولت پرتغال روابط سیاسي خود را با واتیكان بھ حال تعلیق ١٧۶٠ژوئن  ١٧در . نوازي سھیم شدند
  . درآورد

او، كھ . پیروزي پومبال كامل بھ نظر میرسید، ولي او میدانست این پیروزي در نزد مردم محبوبیتي ندارد
سرحد استبداد كامل گسترش داد و یك دوران حكومت مطلقھ و  احساس ناامني میكرد، قدرت خود را تا

جاسوسانش ھرگونھ ابراز مخالفتي را كھ نسبت بھ روشھا . ادامھ داشت ١٧٧٧وحشت آغاز كرد كھ تا سال 
ھاي او كشف میكردند بھ او گزارش میدادند، و طولي نكشید كھ زندانھاي لیسبون پر از زندانیان  یا شیوه

ھاي جدید علیھ پادشاه، یا دخالت در توطئھ پیشین،  ري از نجبا و كشیشھا بھ اتھام توطئھبسیا. سیاسي شدند
بسیاري از این اشراف تا . دژ ژونكیرا در میان راه لیسبون و بلم زندان خاص اشراف شد. دستگیر شدند

ورده میشدند و ھنگام مرگ در آنجا نگاھداشتھ شدند، در زندانھاي دیگر یسوعیاني بودند كھ از مستعمرات آ
  . بعضي از این دستھ زندانیان مدت نوزده سال در زندان بودند. متھم بھ مقاومت در برابر دولت بودند

مرد سالخورده رنج بازداشت . ماه در زندان رنج كشید تا سرانجام بھ محاكمھ خوانده شد ٣٢ماالگریدا مدت 
كھ بھ وسیلھ خود قدیسھ حنا بھ پدر روحاني  خود را با نوشتن زندگي قھرمانانھ قدیسھ حنا، مادر مریم،

پومبال دستور داد این دستنویس را بھ چنگ آورند، و در آن مھمالت . ماالگریدا تلقین شده بود تخفیف میداد
ماالگریدا میگفت كھ قدیسھ حنا مانند . متعددي یافت كھ امكان داشت بتوان آنھا را عقاید بدعتگذارانھ نامید

  . ه اولیھ باردار شده و در رحم مادر خویش سخن گفتھ و گریھ كرده استمریم بدون لكھ گنا
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پومبال، كھ برادر خود پول دو كاروالیو را رئیس دستگاه تفتیش افكار پرتغال كرده بود، دستور داد 
ماالگریدا را در برابر دادگاه تفتیش افكار حاضر كنند، و با دست خود اتھامنامھاي تنظیم كرد كھ در آن این 

رھبر یسوعیان بھ طمع ورزي، دورویي، شیادي، بیحرمتي بھ مقدسات، و ھمچنین تھدید پادشاه بھ وسیلھ 
ماالگریدا، كھ بر اثر زجرھایي كھ تحمل كرده بود نیمھ مجنون . پیشگوییھاي مكرر مرگ وي متھم شده بود

ت كھ با قدیس ایگناتیوس شده بود و اینك ھفتاد و دو سال از عمرش میگذشت، بھ ماموران تفتیش افكار گف
یكي از قضات كھ بر سر رحم آمده بود، مایل بود كھ . لویوالیي و قدیسھ ترساي آویالیي صحبت كرده است

دادگاه ماالگریدا  ١٧۶١ژانویھ  ١٢در . پومبال دستور داد كھ وي از كار بركنار شود; محاكمھ متوقف شود
ریفتن مردم با ادعاي الھامات االھي گناھكار اعالم را بھ ارتداد، كفر گویي، خدانشناسي، و ھمچنین ف

در بیستم سپتامبر او را بھ سكوي اعدام در پراسا . بھ او اجازه داده شد ھشت ماه دیگر زندگي كند. داشت
لویي پانزدھم، كھ خبر اعدام را شنید، . روسیو بردند و خفھ كردند، و جسدش را بھ چوب بستند و سوزاندند

ل این است كھ من دیوانھ سالخوردھاي را كھ میگوید خداوند و عیسي مسیح است در مث: ((اظھار داشت
حماقت و ((ولتر، كھ این رویداد را یادداشت میكرد، آن را .)) تیمارستان پوتیت مزون سوزانده باشم

  . خواند)) سفاھت توام با دھشتناكترین رذالت

ك مستبد روشنفكر مینگریستند، از حالتي كھ بھ پومبال را بھ چشم ی ١٧۵٨فرانسھ، كھ در )) فیلسوفان((
آنھا از بر افتادن یسوعیان ابراز خرسندي میكردند، ولي روشھاي خودسرانھ . خود گرفتھ بود ناخشنود شدند

آنھا از رفتاري كھ ضمن تبعید با . این دیكتاتور، لحن تند جزواتش، و قساوت مجازاتھایش را تقبیح میكردند
ھاي قدیمي، و از رفتار غیرانساني نسبت بھ ماالگریدا احساس  اعدام جمعي خانواده یسوعیان شده بود، از

ولي از اعتراض آنھا نسبت بھ حبس ھشتسالھ اسقف كویمبرا، كھ ھیئت سانسور پومبال را . انزجار میكردند
از قبیل ھاي افراطي  این ھیئت اجازه داده بود كھ پارھاي نوشتھ. محكوم كرده بود، مدركي در دست نیست

  . فرھنگ فلسفي ولتر و قرارداد اجتماعي روسو بھ دست خوانندگان برسند

ھدف او نھ انھدام كلیسا، بلكھ انقیاد . خود پومبال اھل بدعتگذاري نبود و مرتبا در آیین قداس شركت میكرد
شاغالن  موافقت كرد كھ دولت ١٧٧٠و ھنگامي كھ پاپ كلمنس چھاردھم در سال ; آن در برابر پادشاه بود

بتدریج كھ ژوزف اول بھ پایان حیات خود . مقامھاي اسقفي را تعیین كند، او با واتیكان از در صلح درآمد
نزدیك میشد، با این فكر دل خوش میداشت كھ امكان دارد سرانجام با بھرھوري كامل از دعاي خیر 

و براي خود ; ادر پومبال، فرستادپاپ یك كاله كاردینالي براي پول، بر. روحانیان چشم از جھان فرو بندد
پومبال انگشتري كھ داراي تصویر پاپ بود، یك قطعھ مینیاتور كھ در قاب الماس نشان قرار داشت، و جسد 

  . كامل چھار تن از قدیسان را ارسال داشت

III  -  پومبال مصلح  

، و زندگي فرھنگي پرتغال ھاي خود را بر اقتصاد، دستگاه اداري در خالل این مدت، دیكتاتور آثار و نشانھ
جنگ ((او بھ كمك افسران انگلیسي و آلماني ارتش را تجدید سازمان داد، و این ارتش در . گذاشتھ بود

ریشلیو در فرانسھ قرن ھفدھم قدرت . حملھاي را كھ از ناحیھ اسپانیا شده بود بھ عقب راند)) ھفتسالھ
ام سلطنتي متمركز ساخت كھ میتوانست بھ ملت اخالآلمیز اشراف را كاھش داد، و دولت را در یك نظ

بعد از اعدام خانواده تاوورا، . وحدت سیاسي، رشد آموزشي، و حمایت در برابر تسلط كلیسا عرضھ بدارد
پس از اخراج یسوعیان، روحانیان در برابر دولت سر فرود ; نجبا از توطئھ علیھ پادشاه دست كشیدند

ورتي وجود داشت، پومبال اسقفھا را تعیین میكرد، و اسقفھاي او ھم بدون در مدتي كھ با واتیكان كد. آوردند
یك فرمان سلطنتي حق تحصیل اراضي . مراجعھ بھ رم، كشیشھا را بھ مقامھاي روحاني منصوب میكردند

بھ وسیلھ كلیسا را محدود كرد، و اتباع پرتغال را از تخصیص قسمتي از ماترك خود براي مراسم قداس 
ھا پذیرفتن سالكان تازه كاري كھ كمتر از  ھاي بسیاري بستھ شدند، و براي بقیھ صومعھ ومعھص. بازداشت

  . بیست و دو سال داشتھ باشند قدغن شد
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دادگاه آن صورت دادگاھي عمومي بھ خود گرفت و تحت : دستگاه تفتیش افكار زیر نظارت دولت درآمد
وجھ تمایزي كھ این ; سانسور از این دادگاه گرفتھ شداختیار ; ھاي كشوري سازمان یافت ھمان قواعد دادگاه

قایل شده بود ) یھودیان یا مورھاي مسیحي شده و اعقاب آنھا(دستگاه میان مسیحیان قدیمي و مسیحیان جدید 
از میان برده شد، زیرا اینك پومبال مطمئن شده بود كھ بیشتر اسپانیاییھا و پرتغالیھا یك رگ سامي در خون 

صادر شد ھمھ اتباع پرتغال را واجد شرایط الزم براي  ١٧٧٣مھ  ٢۵فرماني كھ بھ تاریخ . خود دارند
پس از واقعھ سوزاندن ماالگریدا در سال . رسیدن بھ مقامھاي كشوري، لشكري، و روحاني اعالم كرد

  . ، دیگر دستگاه تفتیش افكار پرتغال كسي را نسوزاند١٧۶١

مراجعھ بھ ; اھمیتي را كھ سد راه اجراي عدالت بودند لغو كرددر آن سال پومبال سھ چھارم مشاغل كم 
خزانھداري را تجدید سازمان كرد،  ١٧۶١در سال . دادگاه براي مردم سھلتر، و دادخواھي كم ھزینھتر شد

ھاي شھرداري بھ طور  دستور داد درآمدھا و ھزینھ; از آن خواست ھر ھفتھ از دفاتر خود تراز بگیرد
كاھش كاركنان و ولخرجیھاي  -و پیشرفتھایي در زمینھ مشكلترین اصالحات ; وندساالنھ حسابرسي ش

; عدھاي از ھشتاد آشپزي كھ بھ ژان پنجم و اطرافیانش غذا میدادند حذف شدند. بھ دست آورد -دربار 
عمال بردگي را در پرتغال  ١٧٧٣مھ  ٢۵فرماني بھ تاریخ . ژوزف اول ناچار شد بھ بیست آشپز قناعت كند

  . غو كرد، ولي اجازه داد در مستعمرات ادامھ یابدل

او پشتیباني دولت را براي كشاورزي و ماھیگیري فراھم ساخت و . دستھ مصلح ھمھ جا در حركت بود
ھاي سفالسازي و شیشھ سازي، و  كارگاه. پرورش كرم ابریشم را در استانھاي شمالي متداول كرد

ازي دایر كرد تا بھ وابستگي پرتغال بھ ورود این گونھ كاالھا از ھاي تخریبي، پشمبافي، و كاغذ س كارخانھ
  . خارج پایان داده شود

عوارض عبور داخلي را از روي حمل كاالھا برداشت و میان پرتغال و مستعمرات امریكایي آن تجارت 
 یك مدرسھ بازرگاني براي آموزش افراد در زمینھ مدیریت تجاري تاسیس كرد و. آزاد برقرار كرد

شركتھایي بھ وجود آورد و بھ آنھا كمك مالي داد تا بازرگاني را از بازرگانان و حمل و نقل كنندگان 
عمده  ١٧٨٠نشد، زیرا در سال  - یا پرتغالیھا  - در این زمینھ توفیق یار او . خارجي تحویل بگیرند

  . بازرگاني پرتغال ھنوز در دست خارجیھا، و در راس آنھا انگلیسیھا، بود

مدارس تازه ابتدایي و متوسطھ بھ . اخراج یسوعیان ایجاب میكرد كھ بناي آموزشي بكلي نوسازي شود
دانشكده یسوعیان در لیسبون بھ دانشكده نجبا تبدیل شد . واحد در سراسر خاك كشور ایجاد شدند ٨٣٧تعداد 

ا گسترش یافت، و برنامھ دروس دانشگاه كویمبر. و زیر نظر و اداره افراد غیرروحاني قرار گرفت
پومبال پادشاه را وادار كرد یك اپرا بسازد و از خوانندگان . ھاي اضافي در علوم بھ آن افزوده شد دوره

او موسسھ آركادیا د  ١٧۵٧در سال . ھاي بازیگران را بھ عھده بگیرند ایتالیایي دعوت كند كھ رھبري گروه
  . ردلیسبوآ را بھ منظور تشویق و تحرك ادبیات بنیان گذا

ھا و سبكھاي ادبي  ادبیات پرتغال از یك آزادي نسبي اندیشھ) ١٨٠۵ - ١٧۵۵(طي نیم قرن ھیجان آور 
ھاي ایتالیایي، بھ جذابیت ادبیات فرانسھ اعتراف، و نسیمھایي  برخوردار بود و، با آزاد كردن خود از نمونھ

ا نوشتن یك قطعھ ھجوآمیز بھ آنتونیو دینیز دا كروز ا سیلوا ب. را از نھضت روشنگري احساس كرد
در این قطعھ او در ھشت بخش ماجراي دعواي اسقفي را با رئیس . شھرت ملي یافت) ١٧٧٢(اوھیسوپھ 

ژوآئو آناستازیو دا كونیا آثار پوپ و ولتر را بھ پرتغالي ترجمھ كرد، و بھ خاطر . كلیساي خود شرح میداد
فرانسیسكو ). ١٧٧٨(ستگاه تفتیش افكار محكوم شد این كار بالفاصلھ پس از سقوط پومبال، از طرف د

مانوئل دو ناسیمنتو، فرزند یك باربر كشتي، با عالقھاي شدید بھ خواندن كتاب روي آورد و مركز گروھي 
باز با ( ١٧٧٨در سال . شد كھ علیھ فرھنگستان آركادیا شورید و آن را مانع پیشرفت شعر ملي دانست

بھ آثار فالسفھ جدیدي كھ ((گاه تفتیش افكار دستور داد وي را بھ جرم اعتیاد دست) استفاده از سقوط پومبال
سال بقیھ عمرش را در آنجا  ۴١او بھ فرانسھ گریخت و تقریبا ھمھ . دستگیر كنند)) پیرو عقل طبیعي ھستند
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ي سخن بیشتر اشعار خود را ھم در آنجا سرود، كھ در آنھا با حرارت زیادي از آزادي و دموكراس; گذراند
  . میشد)) بھ آزادي و استقالل ایاالت متحده((رفتھ بود، و شامل قصیدھاي بھ نام 

زیباترین و خوشاھنگترین شعر آن دوران . پیروانش او را در زمینھ شعر پرتغالي بعد از كاموئش میدانستند
- ١٧٨۵در سالھاي  كھ(در كتابي از اشعار عاشقانھ بھ نام آماریلیا بود كھ توسط توماز آنتونیو گونزاگا 

ژوزه آگوستینیو د . بھ ارث گذارده شد) بھ خاطر توطئھ سیاسي در زندان بود و در تبعید درگذشت ١٧٨٨
ماسدو، راھبي آوگوستینوسي كھ بھ خاطر زندگي بیبندوبارش از سلك روحانیت خارج شده بود، با تھور 

شرح مسافرت  - انتخاب كرده بود  براي منظومھ حماسي خود او اورینتھ ھمان موضوعي را كھ كاموئنش
او شعر خود را واالتر از لوزیاد و ایلیاد میدانست، ولي گفتھ میشود كھ این . برگزید - واسكودو گاما بھ ھند 

جالبتر از آن، ھجویاتي در شش بخش بودند بھ نام اوس بوروس كھ در آنھا . اشعار بیروح و مالل آورند
دشمن مورد . ا ذكر نام، مرده یا زنده، مورد ھجو قرار داده بودماسدو مردان و زنان ھمھ طبقات را ب

عالقھاش مانوئل ماریا باربوزا دو بوكاژه بود كھ از طرف دستگاه تفتیش افكار، بھ جرم انتشار افكار ولتر 
اعدام ماري آنتوانت او را بھ محافظھ كاري ). ١٧٩٧(ھاي خود، بھ زندان انداختھ شد  در اشعار و نمایشنامھ

او دینداري دوران جواني خود را بازیافت و در وجود پشھ دلیلي بر وجود . ر مذھب و سیاست بازگرداندد
  . خداوند یافت

رویداد مھم در تاریخ ھنر در رژیم پومبال مجسمھاي بود كھ بھ یادبود ژوزف اول برپا شد و ھنوز در 
كیم ماشادو د كاسترو طراحي و توسط این مجسمھ، كھ توسط ژوآ. لیسبون قرار دارد)) میدان اسب سیاه((

بارتولومئو داكوستا از برنز ریختھ شده است، پادشاه را بر اسبي تیز پا نشان میدھد كھ با پیروزي بر روي 
پومبال . افعیھایي كھ مجسم كننده نیروھاي شیطاني مقھور وي در مدت سلطنتش ھستند در حال تاختن است

بھ صورت جشني براي وزارت پیروزمندانھ خود ) ١٧٧۵ژوئن  ۶(مراسم گشایش این بناي یادبود را 
ھیئتھاي سیاسي، اعضاي دستگاه قضایي، اعضاي سنا، ; سربازان در اطراف میدان ایستاده بودند. درآورد

سپس اعضاي دربار، و بعد از آن پادشاه و ملكھ . و سایر متشخصان با لباس تمام رسمي گردآمده بودند
ال پیش آمد و از روي مجسمھ و پایھ عظیم آن كھ بر رویش تصویر مدال بزرگي آمدند، و سرانجام پومب

ھمھ كس غیر از . نقش بستھ بود و پومبال را نشان میداد كھ صلیب مسیح را حمل میكند، پردھبرداري كرد
  . پادشاه درك كرد كھ موضوع واقعي جشن خود پومبال است

بینانھ و تحسینآمیز از پیشرفتھاي حاصل از سال چند روز پس از مراسم پردھبرداري، او شرحي خوش
از قبیل گسترش آموزش و پرورش و خواندن و نوشتن، رشد  -را بھ بعد براي ژوزف اول فرستاد  ١٧۵٠

اما حقیقت این است كھ گزارش . صنایع و بازرگاني، توسعھ ادبیات و ھنر، و باال رفتن كلي سطح زندگي
است كھ صنایع و بازرگاني در حال رشد بودند، ولي این رشد خیلي كند  درست: او را باید كامال تعدیل كرد

) ١٧٧۴(ھنر راكد و بدون تحرك بود، و نیمي از لیسبون ھنوز . بود و از نظر مالي با مشكالتي روبرو شد
تقدس طبیعي مردم . بھ وجود آمده بود ١٧۵۵در ھمان وضع مخروبھاي قرار داشت كھ بر اثر زلزلھ سال 

رفتار پرنخوت و روشھاي مستبدانھ پومبال ھر روز دشمنان تازھاي . درت كلیسا را باز میگرداندبتدریج ق
او كیسھ خود و اقوامش را پر كرده بود و براي خود كاخي بسیار مجلل و گرانقیمت . بھ وجود آوردند

در زندان در حال  در قلمرو پادشاھي، كمتر خانواده نجیبزادھاي پیدا میشد كھ یكي از عزیزانش. ساختھ بود
  . در سراسر پرتغال، امیدھا و ادعیھ پنھاني براي سقوط پومبال وجود داشتند. تحلیل رفتن نباشد

IV - پیروزي گذشتھ  

ھایش باعث شده بودند بیش از سنش نشان داده شود،  بیماریھا و رفیقھ. پادشاه شصت سال داشت ١٧٧۵در 
در این فكر بود كھ آیا با پیروي از . گ صرف میكردو او ساعتھا بھ غور و تعمق درباره گناه و مر

آیا رفتار او نسبت بھ یسوعیان منصفانھ بوده است . سیاستھاي وزیر خود كار صحیحي انجام داده است یا نھ
اینك كھ براي خود در طلب بخشایش بود، حاضر بود آن گروه از نجبا و كشیشھایي را كھ در زندان بودند 
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یتوانست چنین موضوعي را با پومبال سختگیر در میان گذارد، و بدون پومبال ھم ولي چگونھ م; عفو كند
او دچار حملھ فلج شد، و درباریان بھ نحوي آشكار بھ انتظار  ١٧٧۶نوامبر  ١٢چھ میتوانست بكند در 

وارث تاج و تخت، دخترش ماریا فرانسیسكا بود كھ با . سلطنتي تازه و دولتي تازه اظھار شادي میكردند
طبعي ; او زني خوب، ھمسري خوب، و مادري خوب بود. برادر پادشاه بھ نام پدرو ازدواج كرده بود

رئوف و نیكوكار داشت، ولي در عین حال كاتولیك متعصبي بود كھ چنان از اقدامات ضد روحاني پومبال 
لومتري پایتخت، احساس انزجار میكرد كھ از دربار خارج شده بود تا با پدرو در كلوش، واقع در چند كی

فرستادگان سیاسي خارجي در پرتغال بھ دول متبوع خود ھشدار دادند كھ در . زندگي آرامي داشتھ باشد
  . انتظار معكوس شدن سریع سیاستھاي پرتغال باشند

یكي از نخستین . نوامبر ماریا نایب السلطنھ شد ٢٩نوامبر پادشاه طلب آمرزش كرد، و در  ١٨در 
این روحاني ھفتاد و چھار سالھ در میان ; ن بھ دوران طوالني حبس اسقف كویمبرا بودكارھایش پایان داد

پومبال پي برد كھ قدرتش رو بھ زوال است، و این احساس . شادي تقریبا ھمگاني بھ مقام خویش بازگشت
از نظر ناگوار برایش حاصل شد كھ درباریاني كھ تا این اواخر مطیع و فرمانبردار او بودند اینك او را 

  . سیاسي محتضر میدانند

وي، بھ عنوان آخرین عمل مستبدانھ خود، انتقام وحشیانھاي از قریھ ترفاریا، كھ مردم ماھیگیرش با خدمت 
بھ یك گروھان سرباز دستور داد كھ این قریھ را ; اجباري فرزندانشان در ارتش مخالفت كرده بودند، گرفت

  . آتش بزنند

ھاي چوبي، در دل شب، انجام  كردن مشعلھاي فروزان از پنجره بھ داخل كلبھ آنھا این كار را با پرتاب
  ). ١٧٧٧ژانویھ  ٢٣(دادند 

ملكھ ماریاي اول نایب السطنھ شد و شوھرش بھ عنوان پدرو سوم بھ ; فوریھ ژوزف اول درگذشت ٢۴در 
مذھب، كھ . یھ كردماریا خود را غرق در مذھب و امور خیر; پدرو مردي ضعیف العقل بود. سلطنت رسید

نیمي از زندگي مردم پرتغال بود، بھ سرعت قدرت خود را بازیافت، دستگاه تفتیش افكار فعالیت خود را 
لیره براي دستگاه پاپ  ٠٠٠/۴٠ملكھ ماریا . در زمینھ سانسور و سركوبي انحرافات مذھبي از سرگرفت

. ھ از یسوعیان متحمل شده بود جبران كندھایي را كھ این دستگاه بھ خاطر توج فرستاد كھ تا حدي ھزینھ
بیشتر اینھا بھ خاطر مخالفت . روز بعد از دفن ژوزف، ملكھ ماریا دستور آزادي ھشتصد زنداني را داد

وقتي كھ آنھا . ھاي زندان بودند بسیاري از آنھا بیست سال در دخمھ. سیاسي توسط پومبال زنداني شده بودند
تقریبا ھمھ آنھا البسھ ژنده بر تن داشتند، و بسیاري از . ر آفتاب را نداشتبیرون آمدند، چشمانشان تاب نو

از یكصد و بیست و چھار . صدھا زنداني در زندان مرده بودند. آنھا دو برابر سن خود بھ نظر میآمدند
جبا كھ پنج تن از ن. یسوعي كھ ھجده سال قبل از آن زنداني شده بودند، تنھا چھل و پنج نفر ھنوز زنده بودند

بھ علت شركت ادعایي در توطئھ قتل ژوزف محكوم شده بودند، از خروج از زندان امتناع كردند، تا اینكھ 
  . رسما بیگناھي آنھا اعالم شد

منظره آزادي قربانیان خصومت پومبال و خبر سوزاندن ترفاریا وجھھ عمومي او را بھ درجھاي پایین 
در اول مارس او نامھاي براي ملكھ ماریا . انظار آفتابي كند آورد كھ او دیگر جرئت نمیكرد خود را در

فرستاد كھ در آن از كلیھ مشاغل خود استعفا داده و اجازه خواستھ بود بھ امالك خود در شھر پومبال باز 
ولي وقتي ملكھ متوجھ شد كھ كلیھ ; نجباي اطراف ملكھ خواستار زنداني كردن و مجازات او بودند. گردد

رد انزجار نجبا بھ امضاي پادشاه متوفا رسیده بودند، بھ این نتیجھ رسید كھ نمیتواند بدون اینكھ اقدامات مو
او استعفاي وزیر را پذیرفت و اجازه داد بھ . خاطره پدرش را لكھدار كند، پومبال را بھ مجازات برساند

رس، پومبال با یك كالسكھ در پنجم ما; پومبال باز گردد، ولي بھ او دستور داد در ھمان جا باقي بماند
عدھاي از مردم او را شناختند و بھ ; اجارھاي از لیسبون خارج شد، بھ امید اینكھ توجھ كسي را جلب نكند

او ھفتاد و . در شھر اوئیراش ھمسرش بھ وي ملحق شد. كالسكھاش سنگ پرتاب كردند، اما او گریخت
  . ھفت سال داشت
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بھ خاطر بدھیھایي كھ در پرداخت آنھا اھمال ; مورد حملھ واقع شد اینك كھ او فردي عادي بود، از ھر سو
كرده بود، صدماتي كھ بھ اشخاص زده بود، و اموالي كھ بدون پرداخت غرامت كافي ضبط كرده بود، 

او . ماموران دولت با یك سلسلھ احكام جلب خانھاش را در پومبال محاصره كردند. تحت تعقیب قرار گرفت
ال حتي زنبور یا پشھاي نیست كھ بھ این نقطھ دور دست پرواز، و در گوش من وزوز در پرتغ: ((نوشت

ملكھ با اعطاي اجازه ادامھ پرداخت حقوق وزارتش، بھ او كمك كرد و مقرري مختصري ھم بھ آن .)) نكند
با وصف این، دشمنان بیشمارش بھ ملكھ اصرار كردند كھ او را بھ اتھام بدكاري و خیانت بھ . افزود

ملكھ بھ این ترتیب مصالحھ كرد كھ بھ قضات اجازه دھد از او دیدن كنند و در مورد . محاكمھ بخواند
آنھا مدت سھ ماه و نیم، گاھي چند ساعت پشت سر ھم، از او بازجویي كردند . اتھامات از او بازجویي كنند

  . م كردتا اینكھ دیكتاتور سالخورده، كھ از فرط خستگي از پا درآمده بود، طلب ترح

ملكھ اقدام در مورد گزارش این بازجوییھا را بھ تعویق انداخت بھ امید اینكھ شاید مرگ پومبال او را از این 
در عین حال وي كوشش كرد كھ با دستور تجدید محاكمھ كساني كھ بھ اتھام . وضع ناراحت كننده نجات دھد

دادگاه جدید گناه . ومبال را تسكین بخشدشركت در سو قصد علیھ جان پدرش محكوم شده بودند، دشمنان پ
خانواده تاوورا بیگناه . دوك آویرو و سھ تن از خدمتگزارانش را تایید، ولي ھمھ متھمان دیگر را تبرئھ كرد

 ١۶در ). ١٧٨١سوم آوریل (اعالم شد، و ھمھ افتخارات و اموال آنھا بھ بازماندگانشان برگردانده شدند 
محكوم كرد، ولي افزود چون وي )) جنایتكاري بدنام((و پومبال را بھ عنوان اوت ملكھ فرماني صادر كرد 

طلب بخشش كرده است، باید در تبعیدگاه خود بماند، صاحب اموال خویش باشد، و بدون مزاحمت بھ حال 
  . خود رھا شود

تقریبا ھمھ بدنش از زخمھاي چركیني پوشیده شد كھ ظاھرا . پومبال بتدریج بھ آخرین بیماري خود مبتال شد
اسھال خوني او ; شدت درد مانع از آن میشد كھ در شبانروز بیش از دو ساعت بخوابد. ناشي از جذام بودند

، او را وادار كردند آبگوشت مار را ضعیف كرده بود، و پزشكانش، كھ انگار میخواستند بر عذابش بیفزایند
درد و  ١٧٨٢مھ  ٨او براي اینكھ مرگ بھ سراغش بیاید دعا میكرد، آمرزش میطلبید، و در . بخورد

چھل و پنج سال بعد گروھي از یسوعیان، كھ از آن شھر میگذشتند، بر سر گورش . رنجش پایان یافت
  . وحش فاتحھ خواندندایستادند و از روي احساس پیروزي و ترحم، براي آرامش ر

  فصل یازدھم 

  

  اسپانیا و نھضت روشنگري

١٧٨٨ -  ١٧٠٠   

I  - اوضاع محیط  

، ١٧٠٠كارلوس دوم، كھ آخرین عضو خاندان ھاپسبورگ در اسپانیا بود، بھ ھنگام مرگ خود در سال 
خاندان  اسپانیا و ھمھ امپراطوري جھاني آن را براي دشمن دیرینھ خاندان ھاپسبورگ، یعني فرانسھ كھ

نوه لویي چھاردھم، بھ عنوان فیلیپ پنجم اسپانیا، در . بوربون بر آن سلطنت میكرد، بھ ارث باقي گذارد
; شجاعانھ نبرد كرد تا این امپراطوري را یكپارچھ حفظ كند) ١٧١٣ -  ١٧٠٢)) (جنگ جانشیني اسپانیا((

سرانجام ; دان بوربون جلوگیري كندتقریبا ھمھ اروپا مسلحانھ قیام كرد تا از توسعھ خطرناك قدرت خان
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)) بلژیك((اسپانیا ناچار شد جبل طارق و مینوركا را بھ انگلستان، سیسیل را بھ ساووا، و ناپل و ساردني و 
  . را بھ اتریش تسلیم كند

عالوه بر آن، از دست دادن قدرت دریایي موجب میشد كھ اسپانیا بر مستعمراتش كھ بازرگاني و ثروت 
گندمي كھ از مستملكات اسپانیا در آمریكا بھ دست . ھم میكردند تسلط ناپایداري داشتھ باشدكشور را فرا

از آن اراضي . میآمد از پنج تا بیست برابر محصولي بود كھ از ھر جریب زمین اسپانیا حاصل میشد
ئو، قھوه، آفتابي، جیوه، مس، روي، ارسنیك، انواع رنگھا، گوشت، پوست، الستیك، قرمز دانھ، شكر، كاكا

اسپانیا  ١٧٨٨در سال . توتون، چاي، گنھ گنھ، و بیش از ده نوع مواد دارویي دیگر بھ دست میآمدند
رئال بھ مستعمرات امریكایي خود صادر، و از آنھا كاالھایي بھ  ٠٠٠،٠٠٠،١۵٨كاالھایي بھ ارزش 

ي از نقره و طالي این موازنھ نامساعد تجاري بھ وسیلھ سیل; رئال وارد كرد ٠٠٠،٠٠٠،٨٠۴ارزش 
در پایان قرن ھجدھم، آلكساندر فون . فیلیپین فلفل، پنبھ، الجورد، و نیشكر میفرستاد. آمریكا جبران میشد

نفر، جمعیت مستعمرات امریكایي اسپانیا  ٠٠٠،٩٠٠،١ھومبولت تخمین زد كھ جمعیت فیلیپین 
این امر یكي از مزایاي  .نفر است ٠٠٠،۵۴١،١٠و جمعیت خود اسپانیا بالغ  ٧نفر ٠٠٠/٩٠٢/١۶

بھ حدود دو برابر در  ١٧٠٠نفر در سال  ٠٠٠،٧٠٠،۵حكمراني خاندان بوربون بود كھ جمعیت اسپانیا از 
  . پایان قرن افزایش یافت

در شمال، زمین حاصلخیز بود و . موقع جغرافیایي تنھا از نظر بازرگاني دریایي براي اسپانیا مساعد بود
كھ بیشتر آنھا را (مجاري آبیاري . ھاي پیرنھ آن را آبیاري میكردند برفھاي كوه باران و آب ناشي از ذوب

واالنس، مورثیا، و اندلس را از بیحاصلي نجات ) بربرھا و اعراب براي فاتحان خود بھ ارث گذارده بودند
لیتھاي نعمات طبیعي بھ وسیلھ فعا. بقیھ اسپانیا بھ نحو یاس آوري كوھستاني یا خشك بود; داده بودند

اسپانیا ترجیح میداد محصوالت ; بیپرواترین اسپانیاییھا بھ مستعمرات میرفتند; اقتصادي توسعھ نیافتھ بودند
صنعتي را با طالھایي كھ از مستعمرات خویش بھ دست میآورد، و نیز با محصول معادن نقره، مس، آھن 

في یا خانوادگي بودند، از صنایع صنایعش، كھ ھنوز در مرحلھ صن. یا سرب خود از خارج خریداري كند
و بسیاري از معادن غني آن بھ وسیلھ مدیران خارجي، و بھ ; كشورھاي صنعتي شمالي خیلي عقبتر بودند

تولید پشم در انحصار شركت مستا بود، و این . سود سرمایھگذاران انگلیسي یا آلماني، بھرھبرداري میشدند
آنھا سخت بھ سنن خود پایبند بودند، و اقلیتي ; از دولت داشتند شركتي بود متشكل از دامداران كھ امتیازي

. از رقابت جلوگیري میشد، و بھبود روشھا بكندي پیش میرفت. ھا بر آن تسلط داشتند از نجبا و صومعھ
زحمتكشان، كھ مردمي ضعیف و نحیف بودند، در شھرھا در كثافت غوطھ میخوردند و بھ عنوان خدمھ 

ھاي ثروتمند، چند برده سیاه یا بربر بھ  در خانواده. روزمزد اصناف خدمت میكردندبزرگان یا كارگران 
  . ھا میافزودند زینت خانھ

  . طبقھ متوسط كوچكي وجود داشت كھ بھ دولت یا نجیبزادگان یا كلیسا وابستھ بود

درصد متعلق بھ  ۵/١۶; ھاي نجبا درصد، بھ قطعات وسیع، متعلق بھ خانواده ۵/۵١از زمینھاي كشاورزي 
توسعھ مالكیت دھقانان بر اثر وجود قانون قدیمي . درصد متعلق بھ شھرھا یا دھقانان بود ٣٢و ; كلیسا

ھ بھ پسر ارشد برسد و ھیچ زیرا بھ موجب این قانون، ھر ملك باید یكپارچ; كند شده بود)) تسلسل مالكیت((
در بیشتر طول قرن، بجز در ایاالت باسك، سھ . قسمت از آن نباید رھن گذاشتھ شود یا بھ فروش برسد

چھارم زمینھا را اجاره داراني كشت میكردند كھ، بھ صورت مال االجاره، عوارض، خدمت، یا پرداختھاي 
چون مال االجاره بھ . خراج میدادند -ا میدیدند بھ مالكین اشرافي یا روحاني كھ بندرت آنھا ر -جنسي 

صاحبان امالك از . تناسب میزان تولید مزرعھ باال میرفت، اجارھداران فاقد انگیزه ابتكار یا پشتكار بودند
عمل خود تحت این عنوان دفاع میكردند كھ كاھش روبھ افزایش ارزش پول آنھا را مجبور میكند بر میزان 

ضمنا مالیات فروش كاالھاي مورد نیاز . ھا پیش روند د تا ھمپاي افزایش قیمتھا و ھزینھمال االجاره بیفزاین
كھ بیشتر درآمد خود را صرف این (از قبیل گوشت، شراب، روغن زیتون، شمع، و صابون بیشتر بر فقرا 

و نابرابري  نتیجھ این روشھا و امتیازات ارثي. ، و كمتر بر ثروتمندان، تحمیل میشد)گونھ حوایج میكردند
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طبیعي توانایي انساني، تمركز ثروت در باال و فقر و تیره روزي در پایین بود، كھ از نسلي بھ نسلي ادامھ 
  . مییافت و از راه تسالھاي فوق طبیعي تسكین مییافت و تشویق میشد

گر نجبا برحسب درجات مقام تقسیمبندي شده بودند و حس حسادت میان ھر قسمت نسبت بھ قسمتھاي دی
شاید بتوان از . قرار داشتند)) بزرگان اسپانیا((نفر  ١١٩) ١٧٨٧در (در راس این طبقات . رواج داشت

گزارش احتماال مبالغھآمیز جھانگرد معاصر انگلیسي، جوزف تاونزند، درباره ثروت این بزرگان حدسي 
روي ھم تقریبا  -ھ مدیناسلي دوك اوسونیا، دوكھ د آلبا، دوك -سھ تن از اعیان بزرگ : ((او میگوید. بزنیم

رئال تنھا از شیالت خود دریافت  ٠٠٠،٠٠٠،١مدیناسلي ساالنھ .)) ایالت اندلس را در تصاحب دارند
كنت آراندا تقریبا سالي . رئال داشت ٠٠٠،۴٠٠،٨اوسونیا درآمد ساالنھاي برابر با ; میداشت

  . رئال درآمد داشت ۶٠٠،١،٠٠٠

تن از تیتولوھا قرار داشتند كھ عبارت بودند از كساني كھ عناوین  ۵٣۵، ))انیابزرگان اسپ((پایینتر از طبقھ 
. موروثي از پادشاه دریافت داشتھ بودند، مشروط بر اینكھ نیمي از درآمد خود را براي پادشاه ارسال دارند

یكي از چھار پایینتر از اینھا كابالیروھا یعني شھسواراني بودند كھ بھ وسیلھ پادشاه بھ عضویت پردرآمد 
سانتیاگو، آلكانتارا، كاالتراوا، ; این چھار سازمان عبارت بودند از. سازمان نظامي اسپانیا منصوب میشدند

ھاي كوچكي زمین داشتند، از خدمت  ایذالگو بودند كھ تكھ ٠٠٠،۴٠٠پایینترین طبقھ نجبا تعداد . و مونتسا
ز خود عالمت خانوادگي داشتھ باشند، و بھ آنھا نظام و زندان بھ خاطر بدھي معاف بودند، حق داشتند ا

بیشتر نجبا . بعضي از آنھا بیچیز بودند، و بعضیھا در خیابانھا بھ گدایان ملحق میشدند. گفتھ شود)) دون((
  . در شھرھا بھسر میبردند و ماموران شھرداري را تعیین میكردند

قابل توجھي از تولیدات ناخالص ملي بھ دست كلیساي اسپانیا، بھ عنوان نگاھبان االھي وضع موجود، سھم 
رئال، و  ٠٠٠،٧۵٣،١٠١،١یك مقام اسپانیایي درآمد كلیساي اسپانیا را، پس از وضع مالیات، . میآورد

یك سوم درآمد كلیسا از زمین، مبالغ زیادي از . رئال برآورد كرد ٠٠٠،٠٠٠،٣٧١،١درآمد دولت را 
گذاري، ازدواج، تشییع جنازه، مراسم قداس براي مردگان، و عشریھ و سردرختي، و مبالغ كمتري از نام

بھ كساني كھ تصور میكردند اگر در این لباسھا رخت بھ سراي باقي بكشند، بدون (فروش خرقھ رھباني 
رئال  ٠٠٠،٠٠٠،۵٣فقراي صومعھ نشین ساالنھ . بھدست میآمد) سوال و جواب رھسپار بھشت خواھند شد

البتھ یك كشیش متوسط چیزي نداشت، و علت آن ھم تا حدود زیادي تعداد . زودنددیگر بھ این درآمدھا میاف
نفر كشیش و  ۴٨١،١۶نفر در مقامھاي مختلف روحاني داشت كھ از آنھا  ٢۵٨،٩١اسپانیا ; كشیشان بود

صومعھ زندگي  ٣٠٠٠راھبھ در  ٠٠٠،٣٠راھب و  ٠٠٠،۶٠ ١٧٩٧در سال . نفر یسوعي بودند ٩۴٣،٢
 ٠٠٠،٠٠٠،۶نفر بودند، درآمد ساالنھاي برابر با  ٢٣۵اعظم سویل و زیردستانش، كھ اسقف . میكردند

در اینجا ھم مانند . رئال دریافت میداشت ٠٠٠،٠٠٠،٩نفر دستیار  ۶٠٠اسقف اعظم تولدو با ; رئال داشتند
، و آنھا كلیساھاي بزرگ مخلوق خود مردم بودند; ایتالیا و اتریش، ثروت كلیسا باعث اعتراض مردم نمیشد

  . از مشاھده زینت پرجالل آن بسیار مسرور میشدند

در ھیچ جاي دیگر در قرن ھجدھم بھ معتقدات . تقدس مردم براي جامعھ مسیحیت ضوابطي تعیین میكرد
  . كاتولیك با چنین تمامیتي اعتقاد نداشتند، یا مراسم كاتولیك با چنین حرارتي اجرا نمیشدند

ي از مایھ زندگي، با تالش معاش رقابت میكرد و شاید بر تمایالت جنسي اعمال مذھبي، بھ عنوان قسمت
. مردم، از جملھ فواحش، روزي بیش از ده بار با دست بر سینھ خود صلیب میكشیدند. فزوني داشت

ھاي مریم عذرا ھمھ جا  تصاویر مجسمھ; پرستش مریم عذرا از عبادت مسیح خیلي زیادتر انجام میشد
در اسپانیا . ق و عالقھ براي مجسمھاش لباس میدوختند و گلھاي تازه بر سرش میگذاردندزنان با عش; بودند

مردم بیش از ھر چیز دیگر خواستار آن بودند كھ موضوع آبستني معصومانھ یا برائت او از لكھ گناھكاري 
با با زنان مردان از نظر تقدس تقری. ذاتي بھ عنوان بخشي از ایمان انگاشتھ شود و الزم الرعایھ باشد

در بعضي از تشریفات مذھبي، . مردان و زنان بسیاري روزانھ بھ مراسم قداس میرفتند. برابري میكردند
ھاي موم قرار داشتند و در داخل موم  مردان طبقات پایینتر با طنابھاي گره خوردھاي كھ در انتھایش گلولھ
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آنھا مدعي بودند ). ممنوع شد ١٧٧٧سال این كار در . (خرده شیشھ فرورفتھ بود خود را مضروب میكردند
بعضي از ; این كار را بھ خاطر اثبات اخالص كامل خود بھ خداوند یا حضرت مریم یا یك زن انجام میدھند

  . آنھا عقیده داشتند این گونھ خونریزي براي سالمت خوب است و ھواي نفس را كاھش میدھد

طنز ; د و با ھیجان و ظاھري رنگارنگ راه میافتادندھاي مذھبي بھ طور مرتب و مكرر تشكیل میشدن دستھ
اگر كسي . ھا برنخورد نویسي شكوه داشت كھ نمیتواند در مادرید یك قدم بردارد و بھ یكي از این دستھ

وقتي كھ مردم . ھا زانو نمیزد، در خطر این بود كھ دستگیر شود یا آسیب ببیند ھنگام عبور این دستھ
شورش برخاستند و بھ غارت و چپاول پرداختند و در آن میان یك دستھ  بھ ١٧۶۶ساراگوسا در سال 

مذھبي ظاھر شد كھ اسقفي در جلوي آن حركت میكرد و عالمت آیین مقدس را در دست داشت، 
پس از آنكھ دستھ عبور كرد، غارت شھر را از ; شورشگران كاله از سرگرفتند و در خیابانھا زانو زدند

ھمھ مقامات دولتي شركت داشتند، و گاھي پادشاه در ) عید جسد(پوس كریستي در مراسم كور. سرگرفتند
ھا  ھا و كافھ ، شھرھاي اسپانیا سیاھپوش میشدند، تماشاخانھ))ھفتھ مقدس((در تمام طول . پیشاپیش آنھا بود

ابگوي را میبستند، كلیساھا پر از جمعیت بودند، و محرابھاي اضافي در میادین عمومي برپا میشدند تا جو
و احساس حضور االھي در تمام ; در اسپانیا مسیح پادشاه و مریم ملكھ بھ شمار میرفت. سیل مقدسین باشند

  . ساعات بیداري عصاره و مایھ زندگي بود

یسوعیان بھ علت دانش و مھارتشان بر تعلیم و تربیت . دو فرقھ مذھبي خصوصا در اسپانیا رونق یافتند
دومینیكیان دستگاه تفتیش افكار را در دست داشتند، و با آنكھ ; ان سلطنتي شدندتسلط یافتند و شافیان خاند

این دستگاه مدتھا بود كھ از اوج قدرت خود نزول كرده بود، ھنوز آن توان را داشت كھ مردم را بھ وحشت 
ي از ھنگامي كھ بر اثر سھل انگاري خاندان بوربون بقایای. اندازد و قدرت دولت را بھ مبارزه بطلبد

 -  ١٧٢٠(در مدت ھفت سال . ھاي آتش نابود كرد یھودیت ظاھر شد، دستگاه تفتیش افكار آنھا را در شعلھ
تن از آنھا متھم بھ یھودیت  ٨٢٠نفر را محكوم كردند، كھ  ٨۶٨ماموران دستگاه تفتیش افكار ) ١٧٢٧

ھاي بردگان فرستاده شدند یا فقط بھ ھفتاد و پنج تن از اینھا سوزانده شدند، و دیگران بھ كشتی; پنھاني بودند
 ٩فیلیپ پنجم با حضور در یك مراسم با شكوه آدم سوزي، كھ در آن  ١٧٢٢و در سال . آنھا تازیانھ زده شد

پذیرش رسوم . مرتد بھ گناه برپا كردن جشن ورود شاھزاده خانمي فرانسوي بھ مادرید سوزانده شدند
روحیھ مالیمتري ) ١٧۵٩ -  ١٧۴۶(اند ششم، در طي سلطنت خود جانشین او، فردین. اسپانیا را تایید كرد

از خود نشان داد، زیرا تنھا ده نفر، كھ ھمھ آنھا یھودیاني بودند كھ بھ یھودیت بازگشتھ بودند، زنده سوزانده 
  . شدند

 یك راھب فرقھ دومینیكیان حساب كرد كھ. دستگاه تفتیش افكار نظارت خفقان آوري بر كلیھ نشریات داشت
بیشتر كتابھا داراي جنبھ . در قرن ھجدھم در اسپانیا كارھاي چاپي كمتر از قرن شانزدھم انجام میشدند

طبقات پایین بیسواد بودند و نیازي بھ . مذھبي بودند، و مردم ھم كتابھایي از این گونھ را دوست داشتند
ران ناحیھ بودند كھ اصال مدارس در دست كشیشان بودند، ولي ھزا. خواندن و نوشتن احساس نمیكردند

  . مدرسھ نداشتند

ھاي  ھاي اسپانیا كھ زماني داراي عظمت بودند، در ھمھ چیز غیر از االھیات رسمي، از دانشگاه دانشگاه
ھاي پزشكي فقیر و از لحاظ كاركنان و  دانشكده. ایتالیا، فرانسھ، انگلستان، و آلمان خیلي عقب افتاده بودند

لجھ براساس خون گرفتن، صاف كردن مزاج، اشیاي متبرك و دعا خواندن استوار معا. تجھیزات بد بودند
علوم در شرایط قرون وسطایي بودند، . پزشكان اسپانیایي براي زندگي انسانھا در حكم خطر بودند; بود

تاریخ از افسانھ تشكیل میشد، خرافات رواج بسیار داشتند، و پیشگوییھا و معجزات بھ حد وفور وجود 
اعتقاد بھ جادوگري تا پایان قرن ادامھ یافت و در میان موضوعھاي وحشت آوري كھ گویا در . ندداشت

  . تصاویر خود مجسم میكرد بھ چشم میخورد

  . اوضاع اسپانیایي كھ خاندان بوربون براي سلطنت بر آن از فرانسھ آمد چنین بود

pymansetareh@yahoo.com



II - ١٧۴۶ -  ١٧٠٠: فیلیپ پنجم  

دانشش یاري میكرد، مرد خوبي بود، ولي ھمین فھم و دانش بر اثر كیفیت  فیلیپ پنجم، تا آنجا كھ فھم و
ھاي نجابت، تقدس، و  وي بھ عنوان كوچكترین پسر دوفن در زمینھ. تعلیم و تربیت او، محدود شده بود

اطاعت آموزشي یافتھ بود، و ھرگز بر این فضایل آن طور كھ باید چیره نشد تا طي نیم قرن با شرایط 
تقدس وي باعث شد كھ اسپانیا نوعي تعصب . حكومت و جنگ پیش میآورد بھ مقابلھ برخیزدخاصي كھ 

مالیمت طبعش او را در دست وزیران و ھمسرانش نرم و ; مذھبي بپذیرد كھ در فرانسھ رو بھ زوال بود
  . شكلپذیر ساختھ بود

) ١٧٠١(با فیلیپ ازدواج كرد  ماریا لویزا گابریال، دختر ویكتور آمادئوس دوم پادشاه ساووا، ھنگامي كھ
زیبایي، سرزندگي، كج . ھاي زنانھ كار كشتھ بود تنھا سیزده سال داشت، ولي از ھمان موقع در حیلھ

خلقیھا، و اشكھایش پادشاه را ناتوان و منقاد او میكردند، و در آن حال ماریا و سرندیمھاش در امور سیاسي 
ماري آن دو ال ترموي، پرنسس . ه بود دست اندركار بودندسرزمیني كھ او فرمانرواییش را اختیار كرد

اورسن، كھ بیوه فرانسوي یكي از اعیان درجھ اول اسپانیا بود، ملكھ بچھ سال را در ازدواج و بھ قدرت /دز
او كھ زني جاھطلب ولي با مالحظھ بود، مدت ده سال در پشت تخت سلطنت بھ . رسیدن كمك كرده بود

پنجاه و نھ سال  ١٧٠١او نمیتوانست بھ زیبایي متكي باشد، زیرا در سال . دصورت قدرتي درآمده بو
او بود كھ  ١٧٠۵داشت، ولي اطالعات و ریزه كاریھایي را كھ ملكھ فاقد آنھا بود فراھم میساخت، و پس از 

ماریا لویزا در سن بیست و شش سالگي درگذشت و فیلیپ، كھ  ١٧١۴در سال . خط مشي را تعیین میكرد
اورسن بھ این /مادام دز. عشق خالصانھاي نسبت بھ او عادت كرده بود، بھ اندوھي بیمار گونھ دچار شدبھ 

فارنسھ، دختر اودو آردو دوم، دوك پارما و ) الیزابت(فكر افتاد كھ با ترتیب ازدواج فیلیپ با ایزابال 
رز رفت، ولي ایزابال با او براي استقبال از ملكھ بھ م. پیاچنتسا، قدرت خود را از سقوط نجات دھد

او بھ رم رفت و ھشت سال بعد در ثروت و . عباراتي تند و كوتاه، بھ او گفت كھ از اسپانیا خارج شود
  . بیخبري چشم از جھان بست

وي ھمھ نیروي اراده، تیزھوشي، خوي آتشین، و ; ایزابال عقیده نداشت كھ دوران رنسانس سپري شده است
الحظات را، كھ از مشخصات زنان و مرداني بود كھ در قرن شانزدھم بر ایتالیا بیاعتنایي بھ پارھاي از م

; او فیلیپ را مردي یافت كھ نمیتوانست تصمیم بگیرد و نمیتوانست تنھا بخوابد. تسلط داشتند، دارا بود
ت تختخواب آنھا تخت سلطنتشان شد، و ایزابال از روي آن بر ملتي فرمانروایي میكرد، ارتشھا را ھدای

او درباره اسپانیا تقریبا ھیچ اطالعات . میكرد، و شاھزاده نشینھاي ایتالیایي براي اسپانیا بھ دست میآورد
قبلي نداشت و ھیچ وقت ھم بھ خلق و خوي اسپانیایي عادت نكرد، ولي این خلق و خو را مورد مطالعھ 

یدید او بھ اندازه وزیرانش مطلع و پادشاه از اینكھ م. قرار داد، و خود را با نیازھاي مملكت آشنا ساخت
  . پرمایھ است، بھ حیرت میآمد

فیلیپ در نخستین سالھاي سلطنت خود از ژان اوري و دیگر دستیاران فرانسوي براي تجدید سازمان 
این خطوط عبارت . دستگاه حكومت براساس خطوطي كھ لویي چھاردھم ترسیم كرده بود، استفاده برده بود

تمركز اداري و مالي كھ تحت نظارت و حسابرسي باشد، با كارمندان دولتي آموزش یافتھ بودند از دستگاه م
فساد كاھش . و سرپرستان استانھا كھ ھمگي تحت فرمان تقنیني، قضایي، و اجرایي شوراي سلطنتي باشند

ا در جاي این وزیران فرانسوي ر. جلو اسراف، بجز در مورد عملیات ساختماني پادشاه، گرفتھ شد; یافت
یك ایتالیایي با كفایت و جاھطلب بھ نام آباتھ جولیو آلبروني گرفت، نیرو و تحرك این شخص  ١٧١۴سال 

او، كھ فرزند یك باغبان اھل پیاچنتسا بود، بھ عنوان منشي دوك دو واندوم . اسپانیاییھا را بھ لرزه درمیآورد
  . ھ عنوان ھمسر دوم فیلیپ پیشنھاد كرده بودبھ اسپانیا رسید، و نخستین كسي بود كھ ایزابال فارنسھ را ب

این دو باھم پادشاه را از امور كشور و از . ایزابال با احساس حقشناسي بھ قدرت رسیدن او را تسھیل كرد
این دو باھم . ھر اندرز و راھنمایي دیگري، جز آنچھ خودشان در اختیارش میگذاشتند، دور نگاه میداشتند
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نیا و استفاده از آنھا براي بیرون راندن اتریشیھا از ایتالیا، اعاده تسلط اسپانیا بر تقویت نیروھاي مسلح اسپا
ناپل و میالن، و ایجاد تخت فرمانروایي در دو كنشینھا را، كھ روزي فرزندان ایزابالي دوراندیش با 

  . جلوس خود بھ آنھا زینت بخشند، طرحریزي كردند

ھاي صاحب عنوان را از مشاغل مھم بیرون  آماده كند، او بیكاره آلبروني پنج سال وقت خواست تا زمینھ را
بر روحانیان مالیات بست و ; راند و افرادي توانا و با كفایت از میان طبقھ متوسط بھ جایشان گماشت

در ; كشتیھاي فرسوده را كنار انداخت، و كشتیھاي بھتري ساخت; كشیشان شورشي را بھ زندان انداخت
در مواصالت تسریع ; ھا گشود جاده; بھ صنایع كمك كرد; ھایي ایجاد كرد ھا و زرادخانھامتداد سواحل، دژ

سفیر كبیر انگلستان در مادرید . و مالیات فروش كاالھا و عوارض حمل و نقل را ملغا كرد; بھوجود آورد
براي سایر  بھ دولت متبوع خود ھشدار داد كھ اگر اسپانیا چند سال دیگر بھ پیشرفتھاي خود ادامھ دھد،

آلبروني براي كاھش این گونھ ھراسھا تظاھر میكرد كھ . قدرتھاي اروپایي خطري بھ وجود خواھد آورد
در واقع او شش كشتي . افزایش قدرت را بھ منظور كمك بھ ونیز و دستگاه پاپ علیھ تركھا انجام میدھد

پاداش این كار را ) ١٧١٧(براي او  قرمزپارویي براي كلمنس یازدھم فرستاد، و كلمنس با ارسال یك كاله 
.)) دستگاه سلطنت اسپانیا زیر نظر كاردینال آلبروني زندگي تازھاي از سرگرفتھ است: ((ولتر نوشت. داد

او امیدوار بود موافقت فرانسھ و انگلستان را نسبت بھ . ھمھ چیز بجز عامل زمان در اختیار آلبروني بود
ولي پادشاه بیتوجھ ; كند، و در عوض امتیازات قابل توجھي پیشنھاد كردھدفھاي اسپانیا در ایتالیا تامین 

اورلئان بھ عنوان حكمران فرانسھ آشكار كرد و بھ این ترتیب /تمایل خود را بھ گرفتن جاي فیلیپ د
فیلیپ فرانسھ علیھ فیلیپ اسپانیا برخاست و بھ موجب معاھدھاي . ھاي آلبروني را نقش بر آب ساخت نقشھ

ر حفظ ترتیبات ارضي، كھ توسط عھدنامھ اوترشت داده شده بود، با انگلستان و ایاالت متحده ھلند بھ منظو
اتریش با مجبور كردن ساووا بھ دادن سیسیل بھ اتریش در مقابل دریافت ساردني، از آن . ھمدست شد

قرار میدھد كھ  آلبروني اعتراض كرد كھ این وضع قدرتي را بر گرده منطقھ مدیترانھ. معاھده تخلف كرد
  . رھبر آن ھنوز مدعي تخت و تاج اسپانیاست

نیروي دریایي . او كھ بھ سرعت نامناسب جریان امور لعنت میفرستاد، خود را تسلیم جنگي زودرس كرد
در این وقت اتریش با انگلستان، . تازه سربازانش بسرعت ھمھ سیسیل را زیر تسلط اسپانیا قرار دادند

یك ناو گروه انگلیسي،  ١٧١٨اوت  ١١در . تحادي چھارجانبھ علیھ اسپانیا متحد شدفرانسھ، و ھلند در ا
در حالي كھ ; تحت فرماندھي دریاساالر بینگ، ناوگان اسپانیایي را در نزدیكي سواحل سیسیل منھدم كرد

فیلیپ . دندبھترین سربازان اسپانیا در این جزیره گیر افتاده بودند، ارتشھاي فرانسوي بھ اسپانیا حملھور ش
آلبروني بھ جنووا گریخت . و ایزابال خواستار صلح شدند، و این تقاضا بھ شرط تبعید آلبروني پذیرفتھ شد

، با لباس مبدل از راه لومباردي كھ تحت تصرف اتریش بود بھ رم رفت، در مجمع كاردینالھا كھ )١٧١٩(
در سن ھشتاد و ھشت سالگي  ١٧۵٢پاپ اینوكنتیوس سیزدھم را انتخاب كرد شركت جست، و در سال 

یك فرستاده اسپانیایي در لندن معاھدھاي را امضا كرد كھ بھ موجب آن  ١٧٢٠فوریھ  ١٧در . درگذشت
فیلیپ از ھر گونھ ادعا نسبت بھ تاج و تخت فرانسھ دست كشید، اسپانیا سیسیل را بھ اتریش تسلیم داشت، 

ز گرداند، و متحدین حق جلوس فرزندان ایزابال را بر مسند انگلستان قول داد كھ جبل طارق را بھ اسپانیا با
  . فرمانروایي پارما و توسكان تعھد كردند

در شرایط متحول و رنگپذیر امور سیاسي بین المللي، متحدان بسرعت دشمنان یكدیگر میشوند، و دشمنان 
، دختر دو سالھاش بھ فیلیپ براي تحكیم صلح كشور خود با فرانسھ. ممكن است رسما دوست یكدیگر شوند

، در برابر حیرت ١٧٢٢نامزد لویي پانزدھم كرد، و در سال  ١٧٢١نام ماریا آنا ویكتوریا را در سال 
وي را پس فرستاد تا لویي بتواند با زني كھ  ١٧٢۵ھمگان، وي را بھ فرانسھ فرستاده ولي فرانسھ در سال 

اسپانیا كھ احساس اھانت بھ خود . ازدواج كند بالفاصلھ بتواند دست بھ كار آوردن وارثي براي او شود
شارل ششم، امپراطور اتریش، قول داد بھ اسپانیا كمك كند تا جبل طارق را . میكرد، با اتریش ھمدست شد

  . دوباره بھ دست آورد
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ھنگامي كھ یك ارتش اسپانیایي تالش كرد این دژ را تسخیر كند، كمك اتریش نرسید و این كوشش با 
براي فروش برده بھ  آسینتواسپانیا نھ تنھا با انگلستان صلح كرد، بلكھ انحصار . مواجھ شدناكامیابي 

م دون در عوض، انگلستان تعھد كرد كھ فرزند ایزابال بھ نا. مستعمرات اسپانیا را بھ انگلستان باز گرداند
كارلوس و شش ھزار سرباز اسپانیایي در  ١٧٣١در سال . كارلوس را بر مسند دوكنشین پارما بنشاند

اتریش براي تامین پشتیباني . حالي كھ ناوگاني انگلیسي آنھا را ھمراھي میكرد، بھ ایتالیا حملھ كردند
پیاچنتسا را بھ كارلوس تسلیم  انگلستان و اسپانیا از قرار گرفتن ماري ترز بر تخت امپراطوري، پارما و

  . كارلوس ناپل را نیز بھ چنگ آورد ١٧٣۴در سال . داشت

  . پیروزي ایزابال كامل بود

او در . گاه گاه بھ صورت جنون در میآمد ١٧٣۶ولي فیلیپ دچار حالت مالیخولیایي شد كھ پس از سال 
مدتھاي مدید از . ردن غذا نفرت داشتاز بیم اینكھ مسمومش كنند، از خو. میشوند قصد كشتن او را دارند

ایزابال از صد راه اقدام . بیرون آمدن از رختخواب یا از اینكھ بگذارد صورتش را بتراشند امتناع میكرد
 ١٧٣٧در سال . ھا، جز یكي، بھ شكست انجامیدند ھمھ این راه. كرد تا او را درمان كند یا آرامش بخشد

شب در آپارتماني در مجاورت آپارتمان پادشاه، او كنسرتي ترتیب داد كھ  یك. اوفارینلي را بھ اسپانیا كشاند
فیلیپ از رختخواب خود برخاست تا از الي در . در آن كاستراتو بزرگ ایتالیایي دو آریا از ھاسھ را خواند

آورد ایزابال فارینلي را نزد او . ببیند چھ موجودي میتواند صدایي چنین مسحور كننده از خود بیرون آورد
و پادشاه او را تمجید و نوازش كرد و خواست تا پاداشي از او بخواھد، و گفت ھیچ چیز از او امتناع 

آوازخوان، كھ قبال ملكھ بھ او تعلیماتي داده بود، از فیلیپ خواست كھ فقط بگذارد صورتش را . نخواھد شد
ترسش كم شد، و بھ . قبول كرد پادشاه. بتراشند، لباس بر تنش كنند، و در شوراي سلطنتي شركت جوید

ولي وقتي شب بعد فرا رسید، فارینلي را صدا كرد و از . نظر میرسید بھ نحو معجزه آسایي شفا یافتھ است
او تقاضا كرد كھ ھمان دو آریا را دوباره بخواند زیرا تنھا بھ این وسیلھ میتوانست آرامش یابد و بھ خواب 

رئال پرداخت میشد،  ٠٠٠،٢٠٠بھ فارینلي سالي . ه سال ادامھ یافتاین كار شبھاي متوالي و مدت د. برود
  . ولي اجازه نداشت جز در دربار در جایي آواز بخواند

او با لطف خاص این شرط را پذیرفت و با آنكھ نفوذش در پادشاه بیش از ھر وزیري بود، ھرگز از آن سو 
  . او ھیچ گاه تطمیع نشد و مورد تحسین ھمگان بود. استفاده نكرد و ھمیشھ آن را در راه خوب بھ كار میبرد

اگر براي بردن ; انجام شود فیلیپ دستور داد یكصد ھزار بار آیین قداس براي آمرزش او ١٧۴۶در سال 
او بھ بھشت این ھمھ مراسم ضرورت نداشت، مازاد آن باید در مورد بیچارگاني بھ كار برده میشد كھ 

  . او ھمان سال درگذشت. برایشان چنین چیزي پیشبیني نشده بود

III - ١٧۵٩ - ١٧۴۶: فردیناند ششم   

شست و براي اسپانیا سیزده سال سلطنت پسر دوم فیلیپ از ھمسر اولش بھ جاي او بھ تخت سلطنت ن
زنده بود و از طرف پسر خواندھاش با مھرباني و احترام با وي  ١٧۶۶ایزابال تا سال . شفابخش تامین كرد

ھمسر فردیناند، ماریا . رفتار میشد، ولي قدرت خود را براي اعمال نفوذ در مسیر امور از دست داد
با آنكھ وي غذا و پول را ; اینك در پشت تخت سلطنت قرار داشتباربارا، شاگرد سكارالتي، زني بود كھ 

بیش از حد معقول دوست داشت، روحش از ایزابال لطیفتر بود و بیشتر نیروي خود را صرف تشویق 
  . موسیقي و ھنر میكرد

پادشاه . فارینلي بھ خواندن براي حكمرانان جدید ادامھ داد، و كالوسن سكارالتي نمیتوانست با او رقابت كند
را ) ١٧۴٨(شاپل  -ال  -آنھا پیمان اكس ; تالش كردند)) جنگ جانشیني اتریش((و ملكھ براي پایان دادن بھ 

لیره  ٠٠٠،١٠٠و سال بعد آنھا با پرداخت ; پذیرفتند، ھر چند كھ بھ موجب آن توسكان بھ اتریش داده شد
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 ١٣۶فروشي، بھ نظام آسینتو كھ انگلیسي بھ شركت دریاي جنوب براي جبران خسارتش در مورد برده 
  . سال قدمت داشت پایان دادند

فردیناند مردي با حسن نیت، مھربان، و درستكار بود، ولي مزاجي آسیبپذیر داشت و گاه گاه دچار 
او كھ بھ محدودیتھاي خود . طوفانھاي عاطفي میشد كھ از آن بھ نحو دردناكي احساس شرمساري میكرد

یكي دون خوسھ د كارواخال و دیگري ثنون د  -ا بھ دو وزیر با كفایت واگذار كرد واقف بود، اداره امور ر
انسنادا روشھاي كشاورزي را بھبود بخشید، بھ بھرھبرداري از معادن و . سومودویلیا، ماركس د ال انسنادا

ت، صنایع كمك مالي كرد، راه و ترعھ ساخت، عوارض داخلي را لغو كرد، نیروي دریایي را از نو ساخ
بھ جاي مالیات بر فروش كاال كھ مورد نفرت بود مالیات بر درآمد و اموال برقرار كرد، امور مالي را 

 ١٧۵٣در سال . تجدید سازمان داد، و انزواي فكري اسپانیا را با اعزام محصل بھ خارج درھم شكست
بھ موجب این توافق، حق  .توافقنامھاي با دستگاه پاپ امضا شد كھ تا حدودي معلول كارداني انسنادا بود

مالیات بستن بر اموال كلیسا و انتصاب اسقفھا در حوزه ماموریتشان در اسپانیا براي پادشاه محفوظ داشتھ 
قدرت كلیسا كاھش یافت، دستگاه تفتیش افكار زیر نظر قرار گرفت، و مراسم آدمسوزي در مالعام . شد

  . منسوخ شد

كارواخال جذبھ سفیر كبیر پر حرارت . تالف نظر داشتنداین دو وزیر در زمینھ سیاست خارجي اخ
انگلستان بھ نام سربنجمین كین را احساس میكرد و نسبت بھ این كشور روش صلحآمیز و نظر موافق 

فردیناند كھ از نیرو و . انسنادا طرفدار فرانسھ بود و بھ سوي جنگ با انگلستان گام برمیداشت. داشت
ھنگامي . نسبت بھ او شكیبایي نشان داد، ولي سرانجام از كار بركنارش كرد كفایت او خوشش میآمد، مدتھا

، فردیناند آرامش و رفاھي طوالنیتر از آنچھ كھ این ))جنگ ھفتسالھ بود((كھ تقریبا ھمھ اروپا درگیر 
  . كشور از زمان فیلیپ دوم بھ بعد از آن بھرھمند شده بود، بھ مردم كشورش عرضھ داشت

پادشاه كھ وي را چنان دوست میداشت كھ گویي سیاست با امر . ریا باربارا درگذشتما ١٧۵٨در سال 
ازدواج آنھا ارتباطي نداشتھ است، بھ مالیخولیا و آشفتگي سر و وضع، از جملھ نتراشیدن صورت، دچار 

ر در اواخ. او ھم در سالھاي آخر عمرش دیوانھ شد; شد، كھ بھ طرز عجیبي وضع پدرش را بھ یاد میآورد
او در حالي كھ روي صندلي . عمر از رفتن بھ رختخواب امتناع میكرد، زیرا میترسید دیگر از آن برنخیزد

; ھمھ در مرگ عاشق و معشوق سلطنتي عزاداري كردند. درگذشت ١٧۵٩اوت  ١٠خود نشستھ بود، در 
  . زیرا سلطنت آنھا براي اسپانیا نعمتي نادر بود

IV -  میشودنھضت روشنگري وارد اسپانیا  

سرگذشت روشنگري در اسپانیا عبارت است از ماجراي نیرویي قابل مقاومت كھ با جسمي غیرقابل 
خلق و خوي اسپانیاییھا و سرسپردگي آنھا بھ معتقدات قرون وسطایي، كھ با خون . حركت برخورد كند

لباس یا رفتار یا اقتصاد  نوشتھ شده بود، دیر یا زود كلیھ بادھاي ارتداد یا شك و ھمچنین كلیھ اشكال بیگانھ
  . را بھ عقب میراند

تنھا یك نیروي اقتصادي طرفدار افكار خارجي بود، و آن بازرگانان اسپانیایي بودند كھ بھ طور روزمره 
با بیگانگان سروكار داشتند و میدانستند ھمگنان آنھا در فرانسھ و انگلستان بھ چھ قدرت و ثروتي 

ھایي از خارج بھ كشور خود بیاورند، مشروط بر اینكھ این افكار  كار و اندیشھآنھا مایل بودند اف. رسیدھاند
ھا بتوانند تسلطي را كھ نجبا و روحانیان بر اراضي، طرز زندگي، و نحوه تفكر اسپانیا بھ ارث  و اندیشھ

عضي از ب; آنھا میدانستند كھ مذھب قدرت خود را در انگلستان از دست داده است. برده بودند تضعیف كنند
  . آنھا اسم نیوتن و الك بھ گوششان خورده بود، و حتي آثار گیبن نیز در اسپانیا معدودي خواننده داشت
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اشراف فرانسوي، كھ با فیلیپ پنجم بھ مادرید . البتھ شدیدترین نسیم نھضت روشنگري از فرانسھ میآمد
رفتند، ھنوز تا حدودي تحت تاثیر جنبش بیدیني قرار داشتند كھ در زمان لویي چھاردھم سرخود را پنھان 

از دانشمندان در سال  عدھاي. میداشت، ولي در دوران نایب السلطنگي شروع بھ تجاوز از حد كرده بود
طولي . را بھ چشم و ھمچشمي فرھنگستان فرانسھ دایر كردند)) رئال آكادمیا اسپانیوال((فرھنگستان  ١٧١۴

نشریھاي بھ نام دیاریو دلوس  ١٨٣٧در سال ; نكشید كھ این فرھنگستان كار تدوین لغتنامھاي را آغاز كرد
نشریھ (ع بھ كاركرد كھ ھدفش رقابت با ژورنال د ساوان شرو) نشریھ ادیبان اسپانیا(لیتراتوس د اسپانیا 

دوك آلبا، كھ ریاست فرھنگستان رئال را مدت بیست سال بھ عھده داشت . چاپ فرانسھ بود) دانشمندان
ھشت لویي  ١٧٧٣وي در سال . ، از تحسین كنندگان پر حرارت ژان ژاك روسو بود)١٧٧۶ - ١٧۵۶(

آالمبر /او بھ د. كھ قرار بود پیگال از ولتر تھیھ كند پرداخت طال بھ عنوان كمك بھ ساخت مجسمھاي
من كھ محكوم ھستم تا در نھان عقل خویش را پرورش دھم، از این فرصت استفاده میكنم تا : ((نوشت

مراتب حقشناسي و تحسین خود را نسبت بھ مرد بزرگي كھ نخستین بار راه را بھ من نشان داد علنا ابراز 
در حكم آگھي تبلیغ ) ١٧۶۵(كتاب امیل روسو طي تشریفاتي در یكي از كلیساھاي مادرید  سوزاندن.)) دارم

مانند ماركس  - اسپانیاییھاي جوان كھ با پاریس آشنایي داشتند . رایگاني بود كھ براي این كتاب كرده باشند
تي كھ در سالونھا با در حالي كھ اسپانیا بازمیگشتند كھ شكاكی -دمورا كھ عاشق ژولي دو لسپیناس شده بود 

نسخ آثار ولتر، دیدرو، یا رئال بھ طور قاچاق بھ اسپانیا . آن برخورد كرده بودند در آنھا اثراتي گذارده بود
یك  ١٧۶٣در سال . آورده میشدند و بعضي از ذھنھاي نوجو و تازه پسند را بھ جنبش و طغیان وامیداشتند

بھاي بسیار زیانبخشي كھ رواج یافتھاند، مانند كتابھاي ولتر، بر اثر كتا: ((روزنامھ نویس اسپانیایي نوشت
پابلو اوالویده در .)) روسو، و ھلوسیوس، سردي بسیاري در ایمان مردم این كشور احساس شده است

انجمن ((ھاي  در قفسھ). ١٧۶۶حد (سالون خود در مادرید، آشكارا افكاري بھ شیوه ولتر بیان میداشت 
آالمبر، مونتسكیو، ھابز، الك، و ھیوم /در مادرید آثار ولتر، روسو، بل، د)) وراقتصادي دوستداران كش

در اسپانیا سیاحت میكرد، گزارش داد كھ بیتفاوتي نسبت بھ  ١٧۶٨آبھ كلمان كھ در سال . وجود داشتند
مذھب، حتي بیاعتقادي كھ روي آن را پردھاي از مراعات بروني مراسم كاتولیك پوشانده، شیوع بسیار 

بھ دستگاه تفتیش افكار اطالع داده شد كھ عالیرتبھترین شخصیتھاي دربار آثار  ١٧٧٨در سال . یافتھ است
  . فرانسھ را میخوانند)) فیلسوفان((

با ولتر حائز اھمیت قابل  - كنده د آراندا كھ در فرانسھ سفر میكرد  - براي تاریخ اسپانیا دوستي پذرو آباركا 
یگران را میتوان از روي فعالیت بعدي وي بھ عنوان سفیر كبیر اسپانیا در ارتباط او با د. توجھي بود

آالمبر /با د. در پاریس حشر و نشر میكرد)) اصحاب دایرھالمعارف((او آزادانھ با . ورساي قضاوت كرد
نیا در اسپا. صمیمیتي آمیختھ با تحسین بھمرساند، و سراسر فرانسھ را پیمود تا با ولتر در فرنھ مالقات كند

نسبت بھ كلیسا اظھار وفاداري كرد، ولي ھمو بود كھ كارلوس سوم را در مورد اخراج یسوعیان متقاعد 
فرانسھ بھ آنان بھ )) فیلسوفان((تحت راھنمایي او، كارلوس در شمار آن مستبدان روشنفكر درآمد كھ . كرد

  . ینگریستندچشم محتملترین دستیاران خود در ترویج تعلیم و تربیت، آزادي، و عقل م

V - ١٧٨٨ - ١٧۵٩: كارلوس سوم  

  حكومت جدید - ١

او مورد استقبال ھمھ، غیر از . ھنگامي كھ كارلوس سوم از ناپل وارد اسپانیا شد، چھل و سھ سال داشت
ھاي آنھا در پاراگھ توسط اسپانیا بھ پرتغال فروختھ شده  یسوعیان از اینكھ قرارگاه. یسوعیان، قرار گرفت

از این قسمت كھ بگذریم، او با بخشودگي مالیاتھاي معوقھ و اعاده پارھاي . ناراحت بودند) ١٧۵٠(بودند 
. از حقوقي كھ استانھا بر اثر سیاست تمركز فیلیپ پنجم از دست داده بودند، ھمھ قلوب را تسخیر كرد

او . با اندوه شدنخستین سال سلطنت وي بھ عنوان پادشاه اسپانیا بر اثر مرگ ھمسرش ماریا آمالیا توام 
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ھاي مثبت پادشاھان بوربون اسپانیا در قرن ھجدھم آن است كھ آنھا بھ  از جنبھ. دیگر ازدواج نكرد
  . پادشاھان اروپا سرمشقي از عالقھ صمیمانھ بھ خانواده و ثبات زناشویي ارائھ میكردند

داشتھ بود، چنین ترسیم  دیپلومات انگلیسي تصویري از كارلوس، كھ در ناپل با انگلیسیھا برخوردھایي
  :كرد

او ریزه اندام است و چھرھاي بھ رنگ چوب . پادشاه از نظر جسمي و لباس ظاھر بسیار عجیبي دارد
  . ماھون دارد

ھاي بدنش را براي دوختن لباس نگرفتھاند، بنابراین كتش مانند جوالي روي  مدت سي سال است كھ اندازه
وال از چرمند و یك جفت ساقبند پارچھاي روي پاھایش را جلیقھ و شلوارش معم. تنش قرار میگیرد

  . او ھر روز از سال، چھ باران باشد و چھ باد، براي ورزش بیرون میرود. گرفتھاند

  : افزود ١٧۶١ولي ارل آو بریستول در 

چون . پادشاه كاتولیك استعدادھاي خوب، حافظھاي خوب، و تسلطي غیرعادي بر خود در ھمھ موارد دارد
او پیوستھ ترجیح میدھد بھ شیوھاي آرام و مالیم مطلبي را . ت او را فریب دادھاند، ظنین شده استبكرا

با . ثابت كند، و آن شكیبایي را دارد كھ بھ جاي استفاده از اختیاراتش، بھ تكرار اندرزھاي خود بپردازد
در شدیدترین خوف نگاه  وصف این، او با ظاھري كھ بھ حد اعال مالیم است، وزیران و مالزمان خود را

  . میدارد

  . تقدس شخصي او نشان نمیداد كھ بھ یسوعیان حملھ خواھد كرد یا دست بھ اصالحات مذھبي خواھد زد

پایبندي صادقانھ و سرسختانھ او بھ كلیھ معاھدات، اصول، و . او در آیین قداس روزانھ شركت میكرد
قسمت زیادي از ھر روز ھفتھ را صرف امور دولتي  .تعھداتش دشمنان انگلیسي او را بھ حیرت میانداخت

  . میكرد

از ھشت تا یازده مشغول كار میشد، ; ھایش دیدن میكرد، صبحانھ میخورد ساعت شش برمیخاست، از بچھ
چند ساعت صرف شكار ; در انظار عموم ناھار میخورد; در شورا شركت میكرد، شخصیتھا را میپذیرفت

شكار كردن . خورد، بھ سگھایش غذا میداد، دعا میخواند، و بھ بستر میرفتساعت نھ و نیم شام می; میكرد
او احتماال اقدامي براي حفظ سالمت بود، و با این ھدف انجامش میداد كھ حالت مالیخولیایي موروثي در 

  . خانوادھاش را از خود دور كند

چون با اسپانیا كھ آن را از شانزدھسالگي بھ بعد ندیده بود . او كار خود را با اشتباھات بزرگي آغاز كرد
آشنایي نداشت، دو ایتالیایي را كھ در ناپل بھ او خوش خدمتي كرده بودند بھ عنوان دستیاران اول خود 

ماركزه د سكویالچي دستیار در  این دو تن ماركزه د گریمالدي دستیار در سیاست خارجي، و. انتخاب كرد
  . امور داخلي بودند

او تیزھوش نیست، بھ امور تجاري عالقھ دارد، و : ((ارل آو بریستول، سكویالچي را چنین توصیف میكرد
گمان میكنم اھل . با وجود تنوع اداراتي كھ تصدي آنھا با اوست، ھیچ وقت از زیادي كار شكایت نمیكند

سكویالچي از جنایات، بوي بد، و بیروحي .)) ھمسرش چنین تعھدي نمیسپارمرشوه نباشد، ولي درباره 
او یك دستگاه فعال پلیس و یك واحد تنظیف خیابانھا سازمان داد، پایتخت را با پنج ; مادرید خوشش نمیآمد

و بھ موسسات انحصاري براي تامین روغن، نان، و سایر حوایج شھر جنبھ ; ھزار چراغ روشن كرد
بروز خشكسالي باعث افزایش قیمت نان شد، و عوام الناس خواستار آن شدند كھ سر سكویالچي . دقانوني دا

ھایي كھ جلو امتیازات و قدرت روحانیان را میگرفتند، آنھا را از  وي با وضع آیین نامھ. از تن جدا شود
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با كوشش در عوض سرانجام . با ممنوع كردن اسلحھ پنھاني یك ھزار ھواخواه از دست داد. خود رنجاند
او پادشاه را متقاعد كرد كھ رودوشیھاي بلند، كھ اندام را پنھان . كردن لباس مردم انقالبي بھ وجود آورد

ھاي سرپایین، كھ قسمت زیادي از صورت را مخفي میكنند، پنھان كردن  ھاي عریض با لبھ میدارند، و كاله
یك سلسلھ فرامین سلطنتي رودوشي و . لتر میسازنداسلحھ را آسانتر و شناسایي مجرمین را براي پلیس مشك

كاله را ممنوع كرد، و ماموران بھ قیچیھاي بزرگي مجھز شدند كھ لباسھاي خارج از قاعده را بھ اندازه 
در . جباریت این نوع حكومت بیش از آن بود كھ مادریدیھاي مغرور بتوانند تحمل كنند. قانوني درآورند

، آنھا بھ شورش برخاستند، انبارھاي مھمات را بھ دست آوردند، ١٧۶۶مارس  ٢٣روز یكشنبھ نخل، 
زندانھا را خالي كردند، بر سربازان و افراد پلیس چیره شدند، بھ خانھ سكویالچي حملھور شدند، گریمالدي 

 ھاي این خارجیان مورد را سنگسار كردند، نگھبانان كاخ سلطنتي را كھ از والونھا بودند، كشتند، و با كلھ
مدت دو روز این توده . ھاي لبھ پھن روي آنھا قرار داده بودند، رژه رفتند نفرت، كھ بر سر نیزه زده و كاله

كارلوس تسلیم شد، فرامین را لغو كرد، و سكویالچي را، در حالي . شورشي بھ قتل و غارت مشغول بود
خالل این مدت، وي كھ بھ استعدادھاي  در. كھ بدرقھكنندگانش او را در امان میداشتند، بھ ایتالیا پس فرستاد

آراندا رودوشي بلند و كاله لبھ . كنده و آراندا پي برده بود، او را بھ ریاست شوراي سلطنتي منصوب كرد
بیشتر مادریدیھا لباس ; پھن را لباس رسمي جالدان كرد، و ھمین باعث شد كھ آن لباس قدیمي از مد بیفتد

  . سبك فرانسوي اختیار كردند

ما او را در فرانسھ مستغرق در نھضت روشنگري . ندا از یك خانواده قدیمي و ثروتمند آراگون بودآرا
بھ اسپانیا برگشت و . او ھمچنین بھ پروس رفت و در آنجا در زمینھ سازمان نظامي مطالعھ كرد; دیدھایم

ویسش بیش از دوستان دایرھالمعارف ن. شایق بود كھ كشور خود را ھمدوش آن كشورھاي شمالي بكند
او از این نظر متالم بود كھ آنھا با این تایید كار وي را ; اندازه از بھ قدرت رسیدن او آشكارا شادي كردند

او دیپلوماسي را بھ عنوان . مشكلتر كردھاند، و آرزو داشت كھ كاش آنھا درس دیپلوماسي خوانده بودند
  : ھنري توصیف كرد كھ بدان وسیلھ

حقوق، ھراسھا، و امیدھاي قدرتھاي مختلف را بشناسیم تا بھ مقتضاي موقع بتوانیم  نیرو، منابع، عالیق،
بستھ بھ اینكھ چطور از نظر  - این قدرتھا را آرام كنیم، از ھم جدا سازیم، شكست دھیم، یا با آنھا متحد شویم 

  . تامین منافع و افزایش امنیت ما بھ دردمان میخورند

ه بود، زیرا ظنین شده بود كھ روحانیان بھ طور پنھاني شورش علیھ پادشاه براي اصالح كلیسا آماد
رسالھ بینامي منتشر  ١٧۶۵او بھ چاپخانھ دولتي اجازه داده بود كھ در سال . سكویالچي را تشویق كردھاند

این رسالھ حق كلیسا را در مورد جمع آوري اموال غیرمنقول مورد سوال قرار داده بود و استدالل ; كند
نویسنده این اثر، كنده پذرو رودریگث د . كھ كلیھ امور غیرمذھبي كلیسا باید تابع دولت باشندمیكرد 

كارلوس فرماني صادر كرده بود كھ بھ  ١٧۶١در سال . كامپومانس، یكي از اعضاي شوراي سلطنتي بود
و این فرمان را لغو بعدا ا. موجب آن انتشار فرامین و دستورات پاپ در اسپانیا بھ موافقت پادشاه نیاز داشت

اینك او از آراندا و كامپومانس در یك سلسلھ اصالحات مذھبي كھ . آن را تجدید كرد ١٧۶٨در سال . كرد
  . طي یك نسل پرھیجان سیماي فكري اسپانیا را از نو ساخت، پشتیباني میكرد

  اصالح دیني اسپانیا - ٢

  . كیش كاتولیك را در اسپانیا از میان بردارند قصد نداشتند كھ -شاید بجز آراندا  -اصالحگران اسپانیا 

كیش كاتولیك را بھ ) مانند مبارزه طوالني براي آزادي ایرلند(جنگھاي طوالني براي بیرون راندن مورھا 
این نیرو را . صورت جزئي از میھن پرستي درآورده، آن را تقویت كرده، و بھ شكل نیرویي درآورده بود

رجھاي از تقدس رسانده بودند كھ معارضھ موفقیتآمیز با آن، یا تغییر اساسي در فداكاریھاي ملت بھ چنان د
  . آن، امكانپذیر نبود
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امید اصالحگران آن بود كھ كلیسا را تحت نظارت دولت درآورند، و افكار مردم اسپانیا را از وحشت 
  . ردندآنھا كار خود را با حملھ بھ یسوعیان آغاز ك. دستگاه تفتیش افكار آزاد سازند

انجمن یسوع در اسپانیا از تراوشات فكري و تجربیات ایگناتیوس لویوالیي زاده شده بود، و بعضي از 
در اینجا ھم مانند پرتغال، فرانسھ، ایتالیا، و اتریش، این انجمن . بزرگترین رھبران آن اسپانیایي بودند

فراھم میكرد، و در بھوجود آوردن  ھا شافي تعلیمات متوسطھ را زیر نظر داشت، براي پادشاھان و ملكھ
قدرت روبھ گسترش آن باعث تحریك و حسادت و گاھي . روشھا و سیاستھاي سالطین سھم داشت

بعضي از این . خصومت آن گروه از روحانیان كاتولیك میشد كھ بھ امور دنیوي و غیرمذھبي توجھ داشتند
یسوعیان مدافع برتري . حیتند از پاپھا برترندروحانیان معتقد بودند شوراھایي كھ نماینده ھمھ جھان مسی

تجار اسپانیا شكایت داشتند كھ یسوعیاني كھ دست اندركار . قدرت پاپ بر شوراھا و پادشاھان بودند
بازرگاني مستعمرات بودند كاالھاي خود را بھ بھایي ارزانتر از بھاي بازرگانان عادي میفروشند، زیرا از 

و آنان متذكر شدند كھ این عمل باعث كاھش درآمد سالطین ; بھرھمند بودندمعافیت روحانیان از مالیات 
كارلوس معتقد بود كھ یسوعیان ھندیشمردگان پاراگھ را تشویق میكنند تا در برابر دستورات دولت . میشود

ند آنھا ھایي بھ او نشان دادند كھ مدعي بود و وقتي آراندا، كامپومانس، و دیگران نامھ. اسپانیا مقاومت كنند
ھا، كھ ظاھرا توسط پدر روحاني  در یكي از این نامھ; را در مكاتبات یسوعیان یافتھاند، بھ ھراس افتاد

ریتچي رھبر فرقھ نوشتھ شده بود، اظھار میشد كھ كارلوس حرامزاده است و باید جاي او را برادرش 
د غیرمومن بھ طور یكسان مردود ھا از ناحیھ كاتولیكھا و افرا اصالت و اعتبار این نامھ. لویس بگیرد

ولي كارلوس آنھا را حقیقي دانست و نتیجھگیري كرد كھ یسوعیان براي بركناري و شاید ; دانستھ شده است
او توجھ داشت كھ، بنا بھ ادعا، تالشي براي قتل ژوزف اول پادشاه پرتغال، با . ھم قتل او توطئھ میكنند

و مصمم شد كھ از سرمشق ژوزف پیروي، و این فرقھ را از ) ١٧۵٨(دخالت یسوعیان بھ عمل آمده بود 
  . قلمرو خود اخراج كند

كامپومانس بھ او ھشدار داد كھ چنین اقدامي تنھا از طریق زمینھ سازیھاي پنھاني، و بھ دنبال آن با یك 
ند، وگرنھ یسوعیان، كھ مورد احترام مردم ھست; ضربھ ناگھاني و ھماھنگ، میتواند قرین موفقیت باشد

بھ پیشنھاد آراندا، در اوایل سال . میتوانند بلوایي پر دردسر در سراسر كشور و مستملكاتش بھ راه اندازند
پیامھاي الك و مھر شدھاي بھ امضاي پادشاه بھ ماموران ھمھ نقاط امپراطوري فرستاده شدند، و بھ  ١٧۶٧

مارس در اسپانیا  ٣١پیامھا را در روز  این -با ذكر اینكھ مجازات تخلف مرگ است  - آنھا دستور داده شد 
مارس، یسوعیان اسپانیا وقتي چشم از خواب گشودند،  ٣١در . و در دوم آوریل در مستعمرات باز كنند

بھ آنھا دستور داده . ھا و مدارسشان در محاصره سربازان، و خودشان بازداشت ھستند متوجھ شدند كھ خانھ
مابقي اموال یسوعیان ; یزھایي با خود ببرند كھ قدرت حملش را دارندشد با مسالمت بھ راه افتند و تنھا چ

بھ ھر یك از تبعیدیھا مقرري مختصري اعطا شد، و ھر یك از یسوعیان كھ نسبت . توسط دولت ضبط شد
آنھا را با ارابھ و ھمراه مشایعت كنندگان نظامي بھ . بھ حكم اخراج اعتراض میكرد، مقرریش قطع میشد

آنھا ((كارلوس براي كلمنس سیزدھم پیام فرستاد كھ . در بردند و با كشتي بھ ایتالیا اعزام كردندنزدیكترین بن
از آن عالیجناب . ... را بھ مناطق كلیسایي میفرستم تا تحت رھبري مدبرانھ و مستقیم آن مقدس قرار گیرند

ي دقیق و تفكر عمیق اتخاذ تقاضا دارم كھ این تصمیم را جز یك اقدام احتیاطي مدني، كھ من پس از بررس
ھنگامي كھ نخستین كشتي حامل ششصد یسوعي قصد داشت آنھا را در .)) كردھام، چیزي نپندارند

چیویتاوكیا پیاده كند، كاردینال توریجاني، منشي پاپ، از دادن اجازه پیاده شدن بھ آنھا امتناع ورزید و 
ھا این كشتي در  ھفتھ. از این تعداد پناھنده توجھ كند استدالل كرد كھ ایتالیا نمیتواند بدون انجام مقدمات،

دریاي مدیترانھ باال و پایین میرفت و در جستجوي بندري میھمان نواز بود، در حالي كھ مسافران مستاصل 
سرانجام بھ آنھا اجازه داده شد كھ در جزیره كرس . آن از وضع جوي، گرسنگي و بیماري در رنج بودند

در خالل این مدت، یسوعیان بھ . ھاي قابل اداره در ایاالت پاپي جذب شدند عدا در گروهآنھا ب; پیاده شوند
كلمنس سیزدھم بھ كارلوس . ھمان ترتیب از ناپل، پارما، مستملكات اسپانیا در آمریكا، و فیلیپین تبعید شدند

جب ناراحتي سراسر سوم متوسل شد كھ این فرامین را، كھ ناگھاني بودن و قساوت آنھا قاعدتا بایستي مو
براي جلوگیري از بروز یك افتضاح جھاني، من براي : ((كارلوس پاسخ داد. قلمرو مسیحیت شود، لغو كند

ھمیشھ توطئھ نفرت انگیزي را كھ این شدت عمل را ایجاب كرد بھ صورت رازي در قلب خود حفظ 
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سكوت عمیقي را از ناحیھ من  ایمني جانم، رعایت. آن مقام مقدس باید حرف مرا باور كند. خواھم كرد
پادشاه ھرگز شواھدي را كھ فرامین خود را بر آن استوار كرده بود بھ طور كامل افشا .)) ضروري میدارد

. جزئیات آن چنان مورد بحثھاي گوناگون قرار گرفتھ و مبھم است كھ قضاوت را مشكل میكند. نكرد
 ۴او در . اشت، در مورد نحوه تبعید آنان سوال كردآالمبر كھ نسبت بھ یسوعیان احساسات دوستانھاي ند/د

  : بھ ولتر چنین نوشت ١٧۶٧مھ 

درباره فرمان كارلوس سوم كھ بھ موجب آن یسوعیان چنین ناگھاني اخراج شدھاند چھ فكر میكنید با آنكھ 
لني مینمود و من اطمینان دارم او دالیل خوب و كافي داشت، آیا شما فكر نمیكنید كھ وي باید این دالیل را ع

آنھا را در قلب شاھانھ خود حبس نمیكرد آیا فكر نمیكنید او میبایستي بھ یسوعیان اجازه میداد كھ در دفاع از 
آیا شما ھمچنین ! خویش حرف خود را بزنند، خصوصا اینكھ ھمھ میدانند آنھا در این زمینھ حرفي نداشتند

رضا در آشپزخانھ بھ خرد كردن كلم مشغول است بھ فكر نمیكنید چنانچھ تنھا یك برادر غیرروحاني كھ ف
نحوي كلمھاي بھ طرفداري از آنھا بر زبان راند، ھالك كردن ھمھ آنھا از گرسنگي بسیار غیرعادالنھ باشد 

نمیتوانست در امري كھ ھر چھ باشد معقول و منطقي است با شعور بیشتري ) كارلوس(آیا بھ نظر شما او 
  عمل كند 

یسوعیان مورد تایید مردم بود یك سال پس از تكمیل عمل اخراج، در مراسم جشن قدیس آیا عمل اخراج 
وقتي كھ او طبق رسم متداول پرسید آنھا چھ . كارلوس، پادشاه خود را از باال خانھ كاخش بھ مردم نشان داد

خرقھ روحانیان ھدیھاي از او میخواھند، آنان یكصدا فریاد زدند بھ یسوعیان اجازه داده شود بازگردند و 
كارلوس از قبول این تقاضا امتناع ورزید و اسقف اعظم تولدو را بھ اتھام تلقین این . آزاد را برتن كنند

پاپ از اسقفھاي اسپانیا  ١٧۶٩ھنگامي كھ در سال . تقاضا، كھ بھ نحو مشكوكي ھماھنگ بود، تبعید كرد
نسبت بھ آن نظر موافق و شش نفر نظر خواست درباره اخراج یسوعیان قضاوت كنند، چھل و دو اسقف 

شاید روحانیان آزاد از اینكھ از رقابت یسوعیان آسوده خاطر . ھشت تن راي ممتنع داشتند. مخالف دادند
فقراي آوگوستینوسي در اسپانیا با اخراج یسوعیان موافق بودند، و . شده بودند، احساس رضایت میكردند

  . بھ طور كلي منحل شود پشتیباني كردند)) انجمن یسوع((نكھ بعدا از دستور كارلوس سوم دایر بر ای

این دستگاه خیلي بیشتر از . در مورد دستگاه تفتیش افكار، چنین اقدام سریع و بدون مطالعھاي امكان نداشت
با احساس ھراس و سنن مردم پیوند خورده بود، و مردم حفظ اخالقیات، صفاي ایمان، و )) انجمن یسوع((

ھنگامي كھ كارلوس سوم بھ تخت سلطنت نشست، دستگاه . ون خود را بھ آن منتسب میدانستندحتي پاكي خ
ھر كتابي كھ . تفتیش افكار، با یك دستگاه سانسور شدید و دقیق، زمام فكري مردم اسپانیا را در دست داشت

سي برر((از نظر بدعتگذاري مذھبي یا تخطي از اصول اخالقي مورد سوظن قرار میگرفت تحویل 
اگر این بررسي كنندگان آن كتاب را خطرناك میدانستند، پیشنھاد خود را بھ شوراي . میشد)) كنندگان

بازرسي تفتیش افكار میفرستادند، و این شورا میتوانست دستور دھد جلو كتاب گرفتھ، و نویسنده آن 
تملك یا . عھ منتشر میكردھر چند وقت یك بار، دستگاه تفتیش افكار فھرستي از كتابھاي ممنو. مجازات شود

خواندن یكي از این كتابھا بدون اجازه كلیسا جرمي بود كھ تنھا دستگاه تفتیش افكار میتوانست از آن 
از كشیشھا، خصوصا در ایام . درگذرد، و شخص متخلف میتوانست بھ خاطر آن مورد تكفیر قرار گیرد

آیا آنھا كتاب ممنوعھاي دارند، یا كسي را  روزه بزرگ، خواستھ میشد كھ از كلیھ تایبان سوال شود كھ
ھر كس كھ از گزارش موارد تخلف فھرست تعلل میكرد، بھ . میشناسند كھ چنین كتابي داشتھ باشد یا نھ

ھمان پایھ متخلف، گناھكار شمرده میشد، و ھیچ یك از افراد خانواده یا دوستان نمیتوانست او را معذور 
  . بدارد

تا حدودي جلو  ١٧۶٨در سال . وزیران كارلوس در این زمینھ تنھا اصالحات مختصري بھ عمل آوردند
دستگاه سانسور بھ این نحو گرفتھ شد كھ كلیھ فرامین حاكي از ممنوعیت كتب باید قبل از اجرا بھ تصویب 

ھ موارد بدعتگذاري مذھبي پادشاه بھ دادگاه تفتیش افكار فرمان داد كھ تنھا ب ١٧٧٠در سال . پادشاه برسند
در سال . یا ترك مذھب رسیدگي كند و ھیچ كس را كھ گناھش بھ طور قطع ثابت نشده باشد زنداني نكند

وي دستور داد كھ اقدامات دستگاه تفتیش افكار در مورد بزرگان اسپانیا، وزیران كابینھ، و خدمھ  ١٧٨۴
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وي رھبران دستگاه تفتیش افكار را از میان . شوند خاندان سلطنت باید براي تجدید نظر بھ پادشاه گزارش
  . كساني منصوب میكرد كھ روش آزادمنشانھتري نسبت بھ اختالفھاي فكري نشان میدادند

مفتش كل با اندوه گزارش داد كھ بیم از توبیخ كلیسا  ١٧٨٢این اقدامات مالیم تاثیراتي داشت، زیرا در سال 
بھ طور كلي، عمال دستگاه تفتیش افكار پس از سال . بین رفتھ استبراي خواندن كتب ممنوعھ تقریبا از 

در زمان سلطنت كارلوس سوم بھ پروتستانھا، و . مالیمتر و مجازاتھایشان انسانیتر از گذشتھ بودند ١٧٧٠
بھ مسلمانان آزادي مذھبي اعطا شد، ھر چند كھ در مورد یھودیان چنین گذشتي منظور  ١٧٧٩در سال 

  . داشتھ نشد

در  ١٧٨٠ر دوران سلطنت كارلوس سوم، چھار بار مراسم آدمسوزي انجام شد كھ آخرین آنھا در سال د
این اعدام چنان موج انتقادي در سراسر . سویل بود و در مورد پیرزني اجرا شد كھ متھم بھ جادوگري بود

  . موار شدھ ١٨١٣اروپا بھوجود آورد كھ راه براي از میان بردن دستگاه تفتیش افكار در سال 

با این وصف، حتي در زمان سلطنت كارلوس سوم، آزادي فكري، چنانچھ ابراز میشد، ھنوز از نظر 
پابلو اوالویده بھ عنوان اینكھ نقاشیھاي قبیح در منزل  ١٧۶٨در سال . قانوني مستوجب مجازات مرگ بود

ھایي از تصاویر برھنھ  شیھا نسخھشاید این نقا. خود در مادرید دارد، در نزد دستگاه تفتیش افكار متھم شد
در سال . بوشھ بودند، زیرا اوالویده در فرانسھ بھ سیروسیاحت پرداختھ و حتي بھ فرنھ ھم سفر كرده بود

ھاي نمونھاي كھ وي در سیر امورنا دایر  اتھام مھمتري بھ او زده شد، و آن این بود كھ در دھكده ١٧٧۴
اجراي آیین قداس توسط روحانیان در روزھاي ھفتھ و جمع آوري كرده بود، اجازه تاسیس صومعھ نداده و 

دستگاه تفتیش افكار بھ پادشاه اطالع داد كھ این جرمھا و جرایم دیگر بھ وسیلھ . اعانھ را منع كرده بود
او متھم بھ . اوالویده براي محاكمھ احضار شد ١٧٧٨در سال . شھادت ھشتاد شاھد بھ اثبات رسیدھاند

اوالویده از خطاھاي خود توبھ كرد، با كلیسا از . وم كوپرنیكي و مكاتبھ با ولتر و روسو شدطرفداري از نج
. در آشتي درآمد، ھمھ اموالش ضبط شدند، و براي مدت ھشت سال محكوم بھ بازداشت در یك صومعھ شد

دني بھ سالمتش را از دست داد، و بھ او اجازه داده شد كھ براي استفاده از آبھاي مع ١٧٨٠در سال 
او بھ فرانسھ گریخت و از طرف دوستان فیلسوفش در پاریس بھ عنوان یك قھرمان مورد . كاتالونیا برود

یك ; ولي پس از چند سال تبعید، دلش براي اماكن مانوسش در اسپانیا سخت تنگ شد. استقبال قرار گرفت
و دستگاه تفتیش ; تحریر درآورداثر مذھبي بھ نام انجیل پیروزمند، یا فیلسوف بھ دین برگشتھ بھ رشتھ 

  . افكار بھ او اجازه بازگشت داد

ھمانطور كھ مشاھده میشود، محاكمھ اوالویده پس از سقوط آراندا از مقام ریاست شوراي سلطنتي صورت 
آراندا در سالھاي واپسین قدرتش مدارس تازھاي تاسیس كرد كھ در آنھا روحانیان آزاد تدریس . گرفت

او با بھ جریان انداختن پولي با كیفیت خوب و طرح بھتر . حاصل از رفتن یسوعیان پر شودمیكردند تا خال 
ھایي كھ از ارزش آنھا كاستھ شده بود، در وضع پول رایج مملكت اصالحاتي انجام داد  بھ جاي سكھ

و  ولي احساس او دایر بر اینكھ بیش از دیگران روشنفكر است، گاھي او را تندخو، متفرعن،). ١٧٧٠(
پس از اینكھ قدرت پادشاه را بھ صورت مطلقھ درآورد، درصدد برآمد با افزایش اختیارات . خودسر میكرد

او حس تناسب و سنجش را از دست داد و رویاي آن را در . وزیران، قدرت پادشاه را محدود كند
یرون آورد و در مسیر سرمیپروراند كھ طي یك نسل، اسپانیا را از جلد كاتولیك خود، كھ بدان قانع بود، ب

عقاید بدعتآمیز خود را با تھور بیش از حد، حتي در نزد كشیش شافي خود، ابراز . فلسفھ فرانسھ قرار دھد
با آنكھ بسیاري از روحانیان آزاد از بعضي از اصالحات او در امور مربوط بھ كلیسا پشتیباني . میداشت

و با افشا كردن امید خود دایر بر از ھم پاشیدن كامل دستگاه میكردند و آنھا را براي كلیسا مفید میدانستند، ا
چنان وجھھ عمومي خود را از دست داد كھ . تفتیش افكار، عده بیشتري از كشیشان را بھ وحشت انداخت
آن قدر از سنگیني بار وظایفش شكایت میكرد . جرئت نمیكرد بدون محافظ شخصي از كاخش بیرون برود

 -١٧٧٣(حرف او استناد كرد و او را بھ عنوان سفیر كبیر بھ فرانسھ فرستاد كھ سرانجام كارلوس بھ 
در آنجا وي پیشبیني كرد كھ مھاجر نشینھاي انگلیسي در آمریكا، كھ شورش خود را بتدریج آغاز ). ١٧٨٧

  . میكردند، بھ مرور زمان یكي از قدرتھاي بزرگ جھان خواھند شد
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  اقتصاد جدید - ٣

خوسھ مونیینو، ملقب بھ كنده د فلوریدا . سھ مرد با كفایت بر حكومت تسلط یافتندپس از رفتن آراندا، 
. بر كابینھ تسلط داشت ١٧٩٢و تا ) ١٧٧۶(بالنكا، بھ عنوان وزیر خارجھ بھ جاي گریمالدي منصوب شد 

نھ اقداماتي پادشاه را در زمی. را احساس میكرد)) فیلسوفان((او نیز مانند آراندا، ولي بھ میزان كمتر، نفوذ 
ولي انقالب ; براي بھبود وضع كشاورزي، بازرگاني، آموزش و پرورش، و علم و ھنر راھنمایي میكرد

فرانسھ وي را ھراسناك ساخت و بھ محافظھ كاري سوق داد، و او اسپانیا را بھ سوي نخستین ائتالف علیھ 
سلطنتي را مدت پنج سال بھ پذرو د كامپومانس ریاست شوراي . رھبري كرد) ١٧٩٢(فرانسھ انقالبي 

گاسپار ملچور د خوولیانوس كھ گفتھ میشود . عھده داشت و در اصالحات اقتصادي محرك اصلي بود
، بھ عنوان یك قاضي انساندوست و فسادناپذیر در سویل ))برجستھترین اسپانیایي عصر خود بود((
فعالیت او در حكومت مركزي پس بیشتر . انظار عمومي را بھ خود جلب كرد) ١٧٧٨(و مادرید ) ١٧۶٧(

بود، ولي با پیشنھاد در مورد تجدیدنظر در قانون كشاورزي بھ سیاست اقتصادي در دوران  ١٧٨٩از سال 
این پیشنھاد، كھ از نظر زیبایي سبك تقریبا مانند آثار سیسرون . سلطنت كارلوس سوم كمك موثري كرد

اضافھ آراندا، پدران نھضت روشنگري اسپانیا و  این سھ نفر، بھ. بود، باعث شھرت او در اروپا شد
نتایج خوبي كھ از كارھاي آنھا بھ ((رویھمرفتھ، بھ عقیده یك دانشمند انگلیسي، . اقتصاد جدید آن بودند

دست آمدند با نتایج ھر كار دیگري كھ در ھمان مدت كوتاه در ھر كشور دیگر انجام شده است رقابت 
.)) مسلما ھیچ دوراني نیست كھ بتواند با سلطنت كارلوس سوم قابل مقایسھ باشدو در تاریخ اسپانیا ; میكنند

. موانع اقتصادي كھ در سر راه اصالحات در اسپانیا قرار داشتند بھ اندازه موانع مذھبي بزرگ بودند
شم ھاي صاحب عنوان یا سازمانھاي كلیسایي، و انحصار تولید پ تمركز مالكیت غیرقابل انتزاع در خانواده

میلیونھا اسپانیایي بھ . بھ وسیلھ شركت مستا، موانعي رفع نشدني در راه تحول اقتصادي بھ نظر میرسیدند
تحول بھ عنوان تھدیدي ; بیكارگي افتخار میكردند و از تكدي احساس شرمساري از خود نشان نمیدادند

پول بھ جاي بھ جریان افتادن در بازرگاني و صنایع، در  .داشتبراي بیكارگي مورد عدم اعتماد قرار 
. گاوصندوقھاي كاخھا و خزانھ بھبود وضع كشاورزي و توسعھ بازرگاني وجود داشتند از میان برده بود

قرن از بارسلون، سویل، و  مشكالت مواصالت و حمل و نقل داخلي وضع قسمتھاي داخلي كشور را یك
  . مادرید عقبتر نگاه داشتھ بود

با وجود این موانع، در مادرید و مراكز دیگر اشخاص با حسن نیت، اعم از نجیبزاده، كشیش، یا مردم 
را بھ وجود آوردند تا در مورد آموزش و )) انجمن اقتصادي دوستداران كشور((عادي، بدون تمایز جنسي، 

آنھا مدارس و كتابخانھ تاسیس . ع، بازرگاني، و ھنر مطالعھ كنند و آنھا را رشد دھندپرورش، علوم، صنای
ھاي خارجي را بھ زبان اسپانیایي برمیگرداندند، براي مقاالت و افكار تازه جایزه تعیین، و  میكردند، رسالھ

زیوكراتھاي فرانسھ و ادم آنھا، با اعتراف بھ نفوذ فی. براي فعالیتھاي مترقیانھ اقتصادي پول فراھم میكردند
سمیث، جمع آوري طال در سطح ملي را بھ عنوان نشانھ ركود فعالیتھاي اقتصادي محكوم میداشتند، و یكي 

ھمان طور كھ اسپانیا نشان داده ... ملتي كھ بیش از ھمھ طال دارد از ھمھ فقیرتر است، : ((از آنھا میگفت
ھاي اقتصادي  رسالھ. وان علم واقعي كشور داري میستودخوولیانوس علم اقتصاد مدني را بھ عن.)) است

كامپومانس با اثر خود تحت عنوان بحث درباره تشویق صنایع ملي ھزاران نفر، از . رو بھ افزایش گذاردند
  . جملھ پادشاه، را تحت تاثیر قرار داد

طاط گراییده بود كارلوس كار خود را با وارد كردن غالت و بذر براي مناطقي كھ كشاورزیشان بھ انح
  . آغاز كرد

او بھ شھرھا اصرار میورزید تا اراضي مشاع كشت ناشده خود را با نازلترین اجارھاي كھ عمال امكانپذیر 
فلوریدا بالنكا با استفاده از درآمدھاي پادشاه از محل حقوق مشاغل روحاني . باشد بھ دھقانان اجاره دھند

ود آورد تا وجوھي با بھره ناچیز بھ وج)) صندوقھاي قرض الحسنھ((بالتصدي، در والنسیا و ماالگا نوعي 
كارلوس براي جلوگیري از نابودي جنگلھا و فرسایش خاك، بھ ھمھ بخشھا دستور . بھ كشاورزان وام دھد
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بھ وجود )) روز درختكاري((بھ این ترتیب بود كھ جشن ساالنھ ; داد ھر سالھ تعداد معیني درخت بكارند
او بیاعتنایي بھ رسم قدیمي . ھنوز رسمي سالمتبخش بودآمد كھ در دوران جواني ما در ھر دو نیمكره 

غیرقابل فروش بودن یا غیرقابل واگذار بودن زمینھاي موروثي را تشویق كرد و پیدایش رسوم جدید در 
ھمین زمینھ را ممنوع ساخت، و بھ این ترتیب تقسیم امالك بزرگ و مالكیت دھقانان را بر این امالك، 

صار مستا در مورد گوسفند كاھش فاحشي یافت و قطعات بزرگي از زمین، كھ امتیازات انح. تسھیل كرد
اتباع كشورھاي دیگر . در گذشتھ براي چراگاه كنار گذارده شده بودند، براي كشاورزي بالمانع اعالم شدند

ب بھ این ترتیب، در منطقھ سیرا مورنا، در جنو; بھ اسپانیا آورده شدند تا در نقاط كم جمعیت ساكن شوند
چھل و  ١٧۶٧باختري اسپانیا كھ تا آن وقت در اختیار راھزنان و وحوش بود، اوالویده در حدود سال 

ھا بھ خاطر رونق  این قرارگاه. چھار قریھ و یازده شھر از مھاجران فرانسوي یا آلماني بھ وجود آورد
ھم وصل كنند و اراضي  ھا را بھ ھاي وسیعي حفر شدند تا رودخانھ آبراھھ. اقتصادي خویش شھرت یافتند

ھاي اروپا  ھاي تازه، كھ تا مدتي بھترین جاده شبكھاي از جاده. پھناوري را كھ قبال بایر بودند، آبیاري كنند
بودند، روستاھا و شھرھا را بھ یكدیگر متصل، و مواصالت و حمل و نقل و بازرگاني آنان را تسھیل و 

  . تسریع میكردند

براي از میان بردن ننگي كھ قبال بھ كارھاي یدي نسبت داده . وان شدندكمكھاي دولت بھ سوي صنایع ر
میشد، در یك فرمان سلطنتي اعالم شد كھ مشاغل یدي از این پس با مقام نجیبزادگي سازگار است، و 

ھاي نمونھ براي نساجي در  كارخانھ. ھا از این پس میتوانند بھ مشاغل دولتي برسند صاحبان این گونھ حرفھ
براي چیني آالت ; و براي ابریشمبافي در تاالورا; براي كالھسازي در سان فرناندو; الخارا و سگوویاگواذا

و براي شیشھ، پردھدوزي، و اساس منزل در ; براي شیشھ سازي در سان ایلد فونسو; در بوئن رتیرو
مایھگذاري، فرامین سلطنتي از گسترش تولید بھ مقیاس وسیع و براساس اصول سر. مادرید دایر شدند

داراي ھشتصد دستگاه بافندگي  ١٧٨٠گواذاالخارا در سال . خصوصا در صنعت نساجي، حمایت میكردند
دستگاه  ٢١۶٢یك شركت در بارسلون شصت كارخانھ را با ; بود و چھار ھزار بافنده در استخدام داشت

با وضع مساعدي كھ از نظر واالنس چھارصد دستگاه داشت كھ ابریشم میبافتند، و . بافندگي اداره میكرد
بارسلون ھشتاد ھزار بافنده  ١٧٩٢تا سال . سھولت صادرات داشت، بھ تجارت ابریشم لیون لطمھ میزد

  . داشت و از نظر تولید پارچھ نخي تنھا از ناحیھ میدلندز در انگلستان عقبتر بود

لكات اسپانیا در دنیاي جدید با مستم) كھ مورد حمایت دولت بود(سویل و كادیث مدتھا از انحصار تجارت 
كارلوس سوم بھ این امتیاز پایان بخشید و بھ بنادر گوناگون اجازه داد با مستعمرات . برخوردار بودند

عھدنامھاي با تركیھ منعقد كرد كھ براساس آن بنادر اسالمي بھ روي  ١٧٨٢و در سال ; دادوستد كنند
مستملكات اسپانیا در . راي ھر دو طرف سودمند بودندنتایج این كار ب. كاالھاي اسپانیایي گشوده شدند

آمریكا از لحاظ ثروت بسرعت رشد كردند، درآمد اسپانیا از آمریكا در زمان سلطنت كارلوس سوم 
  . ھشتصد درصد افزایش یافت، و تجارت صادراتیش سھ برابر شد

ي بھ وسیلھ انحصارات دولتي این درآمد تا حدود. گسترش فعالیتھاي دولت مستلزم افزایش درآمدھایش بود
در ابتداي . در زمینھ فروش كنیاك، توتون، ورق بازي، باروت، سرب، جیوه، گوگرد، و نمك تامین میشد

. سلطنت كارلوس، مالیات فروش كاال در كاتالونیا بھ میزان پانزده درصد، و در كاستیل چھارده درصد بود
این مالیاتھا قربانیھاي خود : ((را چنین توصیف كرد خوولیانوس، در غالب عبارتي مناسب، مالیات فروش

را در ھنگام تولدشان غافلگیر میسازند، و ھمین طور كھ این ) كاالھایي كھ مالیات بر آنھا بستھ میشوند(
قربانیان در حركتند، آنھا را تعقیب میكنند و گاز میگیرند، و ھیچ گاه نمیگذارند از نظرشان دور شوند یا از 

در زمان سلطنت كارلوس، مالیات فروش در كاتالونیا لغو . یزند، مگر در موقع مصرف آنھادستشان بگر
یك مالیات سبك و درجھبندي شده بر درآمدھا . شد و در كاستیل بھ دو، سھ، یا چھار درصد كاھش یافت

سكو د ھاي مردم، فرانثی بھ منظور تامین اعتبارات اضافي از طریق بھ كار انداختن اندوختھ. بستھ شد
ھنگامي كھ . كاباروس خزانھ را وادار كرد اوراق قرضھ ملي، كھ سود بھ آنھا تعلق میگرفت، صادر كنند

بانكو ((درصد بھاي اسمي خود تنزل كرد، او نخستین بانك ملي اسپانیا را بھ نام  ٧٨ارزش این اوراق بھ 
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اسمي آنھا پرداخت و اعتبار كھ پول اوراق قرضھ را براي بھاي ) ١٧٨٢(دایر كرد )) دي سان كارلوس
  . مالي دولت را اعاده كرد

نتیجھ مھارت در كشورداري و تھور و تحرك، افزایش قابل توجھ رونق اقتصادي و رفاه ملت بھ طور كلي 
  . بود

. طبقات متوسط بیش از ھمھ سود بردند، زیرا سازمانھاي آنھا بودند كھ باعث نوسازي اقتصاد اسپانیا شدند
تاجر، پنج صنف بزرگ تجار بھوجود آوردند كھ بیشتر دادوستد پایتخت را در دست  ٣٧۵در مادرید 

رئال بھ  ٠٠٠،٠٠٠،٣٠آنھا  ١٧٧۶ثروت آنھا را میتوان از این امر قضاوت كرد كھ در سال ; داشتند
  . دولت وام دادند

ساختن اسپانیا از  بھ طور كلي، دولت طرفدار این گونھ روي كار آمدن طبقھ تجار بود و آن را براي آزاد
در این . وابستگي اقتصادي و سیاسي بھ كشورھایي كھ داراي اقتصاد پیشرفتھتري بودند ضروري میدانست

دستمزد، . كشور نیز، مانند كشورھاي یاد شده، طبقھ رو بھ ازدیاد كارگر از تمكن تازه سھم ناچیزي داشت
; و نگاھداشتن خدمتكار مشكل است، افزایش یافتخصوصا در كاتالونیا، كھ ثروتمندان شكایت داشتند یافتن 

ولي رویھمرفتھ قیمتھا سریعتر از دستمزدھا باال میرفتند، و طبقات كارگر در پایان سلطنت كارلوس ھمان 
تمكن ((متوجھ تفاوت میان ) ١٧٨٧(یك انگلیسي ھنگام سفر در واالنس . اندازه فقیر بودند كھ در ابتداي آن

فقر، بیچارگي، و البسھ ژندھاي كھ در ھمھ ((و )) روحانیان، نظامیان، یا اربابان مالكتجار، تولید كنندگان، 
بدین ترتیب، طبقات متوسط از مظاھر نھضت روشنگري كھ از فرانسھ و . شد)) خیابانھا مشھودند

ند، بر قبور انگلستان بھ اسپانیا میآمد استقبال میكردند، و حال آنكھ كاركنان آنھا، كھ در كلیسا ازدحام میكرد
  . بوسھ میزدند و خاطر خود را با الطاف خداوندي و امید بھ بھشت تسلي میبخشیدند

بارسلون، واالنس، سویل، و  -مراكز بزرگ دریایي . تحت نظام اقتصادي جدید، شھرھا گسترش یافتند
 ١٧٩٧ر مادرید د). ١٨٠٠سال (نفر داشتند  ٠٠٠،١٠٠نفر تا  ٠٠٠،٨٠جمعیتھایي بتفاوت از  - كادیث 

وقتي كھ كارلوس سوم بر تخت نشست، . خارجي داشت ٠٠٠،٣٠نفر بھ اضافھ  ۶٠٧/١۶٧جمعیتي برابر 
در محالت فقیرنشین مردم ھنوز زبالھ خود را در . ماردید بھ عنوان كثیفترین پایتخت اروپا شھره بود

وس این كار را ممنوع ساخت، چون كارل. خیابانھا خالي میكردند، بھ امید آنكھ باد یا باران آن را پخش كند
ھایي ھستند كھ وقتي آنھا را میشویند،  اسپانیاییھا مثل بچھ: ((او میگفت. آنھا وي را بھ ستمكاري متھم كردند

با این وصف، مامورانش ترتیبي براي جمع آوري زبالھ و ایجاد سیستم فاضالب برقرار .)) گریھ میكنند
كوششي كھ براي . را براي استفاده بھ عنوان كود جمع كنندكردند، و رفتگران مامور شدند كھ زبالھ 

مردم نمیگذاشتند پلیس گدایان را دستگیر كند، . جلوگیري از تكدي بھ عمل آمد مواجھ با شكست شد
  . خصوصا كورھا را كھ بھ صورت صنف نیرومندي متشكل شده بودند

ھا بھ ھفتصد نقطھ آورده میشد و  وهآب از ك. كارلوس سال بھ سال وضع پایتخت خود را بھبود میبخشید
خیابانھا در شش ماه پاییز و زمستان، از غروب . آبرسانھا با زحمت آن را بھ منازل شھر تحویل میدادند

بیشتر خیابانھا باریك و پرپیچ و خم بودند و . آفتاب تا نیمھ شب، با چراغھاي روغن سوز روشن میشدند
ولي چند . بودند كھ از آفتاب تابستاني خود را پنھان میداشتندھاي قدیمي و غیرمستقیمي  مسیرشان جاده

بویژه . ھاي سایھدار بھرھمند بودند خیابان خوب ساختھ شدند، و مردم از باغھاي عمومي وسیع و گردشگاه
ھا و درختان ھوایش را خنك میكردند و بھ لحاظ آشناییھاي عشقي  گردشگاه پرادو مورد توجھ بود كھ فواره

خوان ویلیانوئوا شروع بھ ساختن موزه  ١٧٨۵در آنجا در سال . قات، طرفداران بسیاري داشتو قرار مال
از جلو این گردشگاه تقریبا روزي چھارصد كالسكھ میگذشتند، و در آنجا ھر روز عصر سي . پرادو كرد

  . ھزار مادریدي جمع میشدند

ا آب تني كنند، یا بعد از نیمھ شب موسیقي ھ آنھا اجازه نداشتند آوازھاي ھرزه بخوانند، یا لخت در چشمھ
میفروختند لذت )) فندق((، و ))لیموترش((، ))پرتقال((ولي از فریادھاي خوش الحان زناني كھ ; بنوازند
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در پایان قرن ھجدھم، بھ قول مسافران، منظرھاي كھ در گردشگاه پرادو ھر روز بھ چشم ; میبردند
شنبھ و تعطیالت در شھرھاي دیگر آن دوران دیده میشد برابري میخورد با آنچھ كھ تنھا در روزھاي یك

در آن وقت مادرید آن طور شد كھ بار دیگر در زمان ما شده است، یعني بھ صورت یكي از . میكرد
  . زیباترین شھرھاي اروپا درآمد

ظر چنین بھ ن. كارلوس سوم توفیقي را كھ در امور داخلي بھ دست آورد در سیاست خارجي كسب نكرد
میرسید كھ شورش مستعمرات انگلستان در آمریكا فرصتي بھ دست میداد تا اسپانیا انتقام زیانھایي را كھ در 

پادشاه ; آراندا بھ كارلوس اصرار كرد كھ بھ انقالبیون كمك كند; متحمل شده بود بگیرد)) جنگ ھفتسالھ((
لھ كشتیھاي دزدان دریایي حم). ١٧٧۶(لیور براي شورشیان فرستاد  ٠٠٠،٠٠٠،١بھ طور پنھاني 

یك ). ١٧٧٩ژوئن  ٢٣(انگلیسي بھ كشتیھاي اسپانیایي سرانجام منجر بھ اعالن جنگ از طرف اسپانیا شد 
نیروي اسپانیایي مینوركا را بار دیگر بھ تصرف درآورد، ولي تالشي كھ براي بھ دست آوردن جبل طارق 

  . بھ عمل آمد با ناكامي مواجھ شد

در معاھده . این اقدام را عقیم گذاردند)) پروتستاني((نگلستان فراھم شد، ولي طوفانھاي مقدمات حملھ بھ ا
از مطالبھ جبل طارق صرف نظر كرد، ولي فلوریدا را بار دیگر بھ دست ) ١٧٨٣(صلح ورساي، اسپانیا 

  . آورد

  . عدم توفیق در اعاده تمامیت ارضي اسپانیا سالھاي آخر عمر پادشاه را غمانگیز كرد

وزیران بسیار . جنگھا بسیاري از ثروتي را كھ نظام جدید اقتصادي بھ وجود آورده بود از بین بردند
یكي بزرگان اسپانیا با  -باھوشش ھیچ گاه نتوانستھ بودند بر دو نیروي پر قدرت محافظھ كار چیره شوند 

خود كارلوس . وح باقي بمانندامالك وسیعشان، و دیگري روحانیان با عالقھ دیرینھشان بھ اینكھ مردم سادھل
اتباعش باالترین ستایشھا را ھنگامي . بندرت در وفاداري اساسي خود نسبت بھ كلیسا دچار تردید شده بود

نثار او كردند كھ وي چون با یك دستھ مذھبي كھ در حركت بود روبھرو شد، كالسكھ خود را بھ كشیشي كھ 
. پس خودش پیاده بھ گروه شركت كننده در مراسم ملحق شدنان مقدس عشاي رباني را حمل میكرد داد، و س

اخالص مذھبي او محبتي را كھ در نخستین دھھ سلطنتش از او، بھ عنوان بیگانھاي از ایتالیا، دریغ شده 
 ١۴(ھنگامي كھ پس از پنجاه و چھار سال سلطنت در ناپل و اسپانیا درگذشت . بود، متوجھ وي ساخت

اري بودند كھ اگر او را بزرگترین پادشاھي كھ اسپانیا تا آن وقت داشتھ بود ، اشخاص بسی)١٧٨٨دسامبر 
طبیعت مھربان او ھنگامي درخشید كھ در . نمیدانستند، بھ طور مسلم او را نیكوكارترین پادشاه میدانستند

: دبستر مرگ اسقف از او پرسید آیا در این حال ھمھ دشمنان خود را بخشیده است یا نھ، و او پاسخ دا
چگونھ ممكن است كھ من قبل از اینكھ آنھا را ببخشم، بھ انتظار این گذرگاه باشم ھمھ آنھا لحظھاي بعد از ((

  .))ارتكاب خطا بخشیده شدند

VI - خلق و خوي مردم اسپانیا  

مردم اسپانیاي قرن ھجدھم چھ نوع آدمھایي بودند بھ موجب ھمھ گزارشھا، اخالقیاتشان در مقایسھ با 
عالقھ شدیدشان بھ مذھب، شھامت، احساس سربلندي آنھا، . ھمگنان آنھا در انگلستان و فرانسھ خوب بود

ھن پرستي و مذھبي ھمبستگي و انضباط خانوادگي آنان، حتي با قبول اینكھ داراي احساسات افراطي می
برگزیدن . بودند، عوامل جبران كننده نیرومندي در برابر حساسیت جنسي و غرور ستیزھجویانھ آنھا بودند

جنس مخالف باعث ترویج شھامت میشد، زیرا زنان اسپانیایي كھ عالقھمند بودند از آنھا حمایت و محافظت 
كھ بھ مقابلھ با گاوھاي نر در میدانھا یا خیابانھا  شود، سكر آورترین تبسمھاي خود را نثار مرداني میكردند

میرفتند، یا با سرعت نسبت بھ یك اھانت عكس العمل نشان میدادند و انتقام میگرفتند، یا با افتخار از جنگ 
  . بازمیگشتند
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. ھاي فرانسویان بھ داخل این كشور، اخالق جنسي دستخوش نرمشھایي شده بود با جاري شدن افكار و شیوه
از ضروریات قانوني براي ازدواج بھ ) ١٧۶۶پس از (ز دختران بدقت مراقبت میشد، و رضایت والدین ا

. شمار میرفت، ولي زنان، پس از ازدواج در شھرھاي بزرگتر بھ سرگرمیھاي عشقي روي میآوردند
یش براي زنان متجدد بھ صورت یكي از ملحقات ضروري درآمد و زناكاري افزا)) ندیم ملتزم ركاب((

. یك گروه كوچك بھ نام ماخوھا و ماخاھا یك جنبھ منحصر بھ فرد از زندگي اسپانیایي را تشكیل میداد. یافت
ماخوھا مرداني از طبقھ پایین بودند كھ مانند افراد سبكسر لباس میپوشیدند، رودوشیھاي بلند بر تن 

میگذاردند، سیگارھاي برگ میكشیدند، ھاي لبھ پھن بر سر میكردند، موھایشان را بلند نگاه میداشتند، كاله
ھایشان یعني  ھمیشھ آماده نزاع بودند، زندگي بیبندوباري داشتند، و تا آنجا كھ ممكن بود خرج آنان را رفیقھ

شوھر داشتند كھ )) ماخاھا((اغلب اوقات ; روابط جنسي آنھا توجھي بھ قانون نداشت. میدادند)) ماخاھا((
را، )) ماخا((نیمي از جھانیان . را میدادند)) ماخوھا((كھ خود آنھا ھم خرج  خرج آنھا را میداد، در حالي

  . با لباس مخصوص یا بیلباس، از روي تصاویري كھ بھ دست تواناي گویا كشیده شدھاند میشناسد

فساد سیاسي و تجاري وجود داشت، ولي نھ بھ میزاني كھ در . اخالقیات اجتماعي نسبتا در سطح باالیي بود
درستكاري اسپانیاییھا ضرب المثل : ((یك مسافر فرانسوي اظھار میداشت; ستان یا فرانسھ دیده میشدانگل

قول یك آقاي اسپانیایي از لیسبون .)) است، و این خصلت در روابط بازرگاني بھ نحو چشمگیري میدرخشد
كارھاي خیریھ بھ . شتدوستي در اسپانیا اكثرا بیش از عشق دوام دا. تا سن پطرزبورگ اخالقا معتبر بود

تنھا در مادرید موسسات مذھبي روزانھ سي ھزار كاسھ سوپ مغذي میان فقرا . حد وفور انجام میشدند
ھاي تازه بسیار دایر شدند، و موسسات قدیمي از این نوع توسعھ  بیمارستانھا و نوانخانھ. تقسیم میكردند

انیاییھا، جز در مورد بدعتگذاران و گاوھاي نر، تقریبا ھمھ اسپ. یافتند و در وضع آنھا بھبودي حاصل شد
  . با سخاوت و انساندوست بودند

گاوبازي با مذھب، امور جنسي، شرافت، و تشكیالت خانواده، بھ عنوان اموري كھ مورد توجھ خاص 
اع مردم اسپانیا قرار داشتند، رقابت میكرد و مانند اعمال گالدیاتورھا در روم باستان از دو نظر از آن دف

یكي اینكھ شھامت باید در مردان پرورش یابد، و دیگر اینكھ بھ ھر حال گاو را باید قبل از خوردن : میشد
. كارلوس سوم این گونھ كارھا را منع میكرد، ولي كمي بعد از مرگش، آنھا از سرگرفتھ شدند. كشت

دوشس آلبا . ود پیرواني داشتگاوبازان ماھر و بیپروا بت مردم ھمھ طبقات بودند و ھر یك از آنھا براي خ
ھا مردم مادرید را بھ دو  از كوستیلیارس، و دوشس اوسونیا از رومرو طرفداري میكردند، و این گروه

مردھا و زنھا . دستھ تقسیم میكردند، كمااینكھ گلوك و پیچیني مردم پاریس را بھ دو قسمت تقسیم میكردند
قماربازي غیرقانوني . با ھر چیز دیگر شرط میبستنددرآمدھاي خود را بر روي سرنوشت گاوھا و تقری

حتي در خانھاي خصوصي مجالس شبانھ قمار ترتیب داده میشدند، و میزبان حق ; ولي ھمھ جاگیر بود
  . كاسھ كوزه داراي را دریافت میكرد

آھاري كھ لباس مردان مبادي آداب بتدریج تغییر شكل داد و، با دست كشیدن از لباسھاي سیاه و بیروح ویقھ 
متعلق بھ نسل پیشین بود، البسھ فرانسوي، كھ عبارت بودند از كت یقھدار، نیمتنھ بلند از ساتن یا ابریشم، 

شلوارھایي كھ تا زانو میرسیدند، جورابھاي ابریشمي، كفشھاي سگكدار، و بر باالي ھمھ اینھا یك 
اییھاي خود را بھ صورت رازي معموال زن اسپانیایي زیب. كالھگیس و یك كاله سھ گوش، متداول شد

مقدس در نیمتنھ توري و دامنھاي بلند و گاھي مدور میپیچید و با روسریھاي خود چشماني را پنھان 
ولي . میداشت كھ در اعماق سیاھي آنھا پارھاي از اسپانیاییھا بھ طیب خاطر روح خود را مستغرق میكردند

ردان پاھایش را ببینند، اینك دامنش كوتاه شده و در حالي كھ در قرن ھفدھم یك زن بندرت میگذاشت م
و سرپاییھا كھ قبال بیپاشنھ بودند جاي خود را بھ كفشھاي پاشنھ بلند نوك تیز ; مقداري با زمین فاصلھ داشت

واعظان ھشدار میدادند كھ این نمایش ناشایست پاھاي زنان در حكم افزودن ھیزمي خطرناك بر . دادند
زنان تبسم میكردند، كفشھاي خود را زینت میدادند، دامنھاي خویش را . دان استطبیعت قابل اشتعال مر

ایزابال فارنسھ مجموعھاي . برق میانداختند، و بادبزنھاي خود را حتي در روزھاي زمستان حركت میدادند
  . بادبزن داشت، كھ بعضي از آنھا بھ وسیلھ ھنرمنداني با شھرت ملي نقاشي شده بودند ١۶٢۶از 
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در اجتماعات شبانھ از بحثھاي جدي احتراز . ھا بجز رقص محدودیت داشت ي اجتماعي در ھمھ زمینھزندگ
در اسپانیا رقص یكي از عالیق . میشد و بازي و سرگرمي، رقص، و جلب توجھ زنان ترجیح داده میشد

رقص فاندانگو با . شدید و عمده مردم بود، و انواع مختلفي از آن بھوجود آمدند كھ در اروپا شھرت یافتند
سگیدیلیا بھ وسیلھ دو یا چھار زوج با قاشقك و معموال ; آھنگ سھ ضربي ھمراه قاشقك دستي اجرا میشد

شكل گرفت و بزودي بھ  ١٧٨٠بولرو، كھ از مشتقات آن است، در حدود سال ; ھمراه با آواز اجرا میشد
في از مردان در برابر صفي از در رقص كونترادانسا ص. طرز جنونآمیزي مورد توجھ عامھ واقع شد

زنان قرار میگرفتند كھ بتناوب بھ یكدیگر نزدیك و از ھم دور میشدند، مثل اینكھ اینان مظھر نبرد جاوداني 
چھار زوج مربعي  -یا رقص كوادریل  - )) كونترادانسا كوادرادا((در رقص با شكوه . میان زن و مردند

رقصنده مشتاق شركت  ٣۵٠٠ھا گاھي  در بالماسكھ. ر میگرفتندتشكیل میدادند و دور این محوطھ مربع قرا
  . میكردند، و در ایام كارناوال تا سحر میرقصیدند

گفتھ میشد وقتي كھ یك زن . این رقصھا حركات را بھ صورت شعري زنده و محركي جنسي درمیآوردند
اردینالھا را از مسند عظمتشان اسپانیایي سگیدیلیا میرقصید، چنان اغواگر میشد كھ حتي پاپ و ھمھ ھیئت ك

  : او میگفت. خود كازانووا ھم در اسپانیا بھ چیز آموزندھاي پیبرد. بھ زیر میآورد

این رقص فاندانگو بود كھ من جاھالنھ . حدود نیمھ شب جنجالیترین و جنون آمیزترین رقص آغاز میشد
فسار گسیختھترین تصورات من قرار تصور میكردم بدفعات آن را دیدھام، ولي آنچھ اینجا بود دروراي ا

  . داشت

در ایتالیا و فرانسھ رقصندگان دقت میكنند تا مرتكب حركاتي كھ این رقص را بھ صورت شھوت ... 
ھر زوج، یك مرد و زن، تنھا سھ گام برمیدارد، سپس با قاشقكھاي . انگیزترین رقصھا درمیآورند نشوند

ھمھ مراحل عشقبازي، ; ھ انواع حاالت شھواني درمیآورندخود با موسیقي ھماھنگي میكنند و خود را ب
  . من از فرط ھیجان فریادي بلند برآوردم. پایان آن، از نخستین آه تا سرمستي نھایي آن، ارائھ میشوند

بھ او گفتھ شد كھ این . وي در حیرت بود كھ چگونھ تفتیش افكار رقصي چنین تحریكآمیز را مجاز میدارد
. رقص مطلقا ممنوع بود و اگر كنده د آراندا اجازه نمیداد، ھیچ كس جرئت نداشت این رقص را اجرا كند

; د با رقص مرتبط بودندبعضي از انواع موسیقي اسپانیایي كھ بیش از ھمھ مورد توجھ عامھ قرار داشتن
بدین ترتیب كانتھ فالمنكو یا آواز كولیھا لحني شكوھآمیز و احساساتي داشت كھ ھمھ خوانندگان كولي آن را 

شاید این نغمات ماتمزده طنیني از آھنگھاي قدیمي مغربیان . ھمراھي میكردند)) سگیدیلیا خیتانا((با رقص 
یي، یا عدم امكان ناراحت كننده دست یافتن بر پیكر زنان، یا بودند، یا كیفیت تیره مذھب و ھنر اسپانیا

با اپراھاي ایتالیایي و نغمات فارینلي عنصر شادمانھتري بھ . احساس سرخوردگي پس از نیل بھ وصال
  ). ١٧٠٣(موسیقي اسپانیا راه یافت 

مان كارلوس سوم این كاستراتو سالخورده، پس از اینكھ در طي دو دوران سلطنت نغمھ سرایي كرد، در ز
: او گفت; كارلوس با گفتن یك جملھ او را از مسند محبوبیت بھ زیر آورد. محبوبیت خود را از دست داد

نفوذ موسیقي ایتالیا با سكارالتي ادامھ یافت، و بار دیگر با .)) خروس اختھ تنھا بھ درد خوردن میخورد((
سپانیا شد، موسیقي دربار را در دوران سلطنت وارد ا ١٧۶٨بوكریني در سال . بوكریني بھ پیروزي رسید

  . در اسپانیا ماند) ١٨٠۵(كارلوس سوم و كارلوس پنجم زیر نفوذ خود درآورد، و تا ھنگام مرگ 

با یك حركت معكوس، ویثنتھ مارتن اي سوالر پس از اینكھ در اسپانیا شھرتي بھ ھم رسانید، با موفقیت در 
سوناتھاي كالوسن آنتونیو سولر با . ایتالیایي بھ روي صحنھ آورد فلورانس، وین، و سن پطرزبوگ اپراي

و دون لویس میسون تونادا یا تكخواني را تكمیل كرد و آن را بھ ; سوناتھاي سكارالتي رقابت میكردند
، بھ موجب یك ١٧٩٩در سال . ھاي نمایش درآورد یا اینترمتسو آوازي در بین پرده)) تونادیلیو((صورت 

ي كھ اجراي ھرگونھ اثري را كھ بھ زبان كاستیلي نوشتھ نشده و بھ وسیلھ ھنرمندان اسپانیایي فرمان سلطنت
  . اجرا نشده باشد ممنوع میساخت، بھ دوران سروري موسیقي ایتالیایي پایان داده شد
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روحیھ مردم اسپانیا . خصوصیات اخالقي اسپانیاییھا را نمیتوان در یك قالب متحدالشكل خالصھ كرد
كھ در )) اسپانیاییھاي فرانسوي شده((و ; ب مناظر طبیعي، از یك ایالت بھ ایالت دیگر، فرق میكندبرحس

ھاي اسپانیایي خو گرفتھ و آن را با تاروپود خود درآمیختھ  مادرید گرد آمده بودند با بومیاني كھ بھ شیوه
یتوانیم در مردم اسپانیا خصیصھاي ولي اگر اقلیتھاي خارجي را كنار بگذاریم، م. بودند كامال تفاوت داشتند

یك فرد اسپانیایي مغرور بود، ولي این غرور نیروي . اخالقي كھ خاص آنھا و منحصر بھ فرد است بیابیم
این غرور فردگرایانھ بود و از یك ; آرامي داشت كھ كمتر از تعصب شدید میھني یا ملیت ناشي میشد

براي . ، اھانت شخصي، یا لعن جاوداني مایھ میگرفتاحساس مصممانھ مبارزه فردي علیھ صدمات دنیوي
چنین روحیھاي، جھان خارج تنھا میتوانست واجد اھمیت ثانوي بھ نظر برسد كھ ارزش بھ خود زحمت 

ھیچ چیز جز سرنوشت روح در مبارزه با بشر و در . دادن درباره آن یا رنج كشیدن بھ خاطر آن را ندارد
ین ترتیب، امور سیاسي، رقابت بھ خاطر پول، و تجلیل از شھرت یا بد. جستجوي خداوند اھمیت نداشت

حتي پیروزیھاي رزمي افتخاري نداشتند، مگر آنكھ این پیروزیھا بر ! مقام تا چھ حد ناچیز و كوچك بودند
م اسپانیاییھا، كھ از چنین ایماني ریشھ گرفتھ بودند، میتوانستند با آرامش توا. دشمنان ایمان بھ دست میآمدند

با تحمل و شكیبایي، و با اعتقاد بھ قضا و قدري كھ بآرامي در انتظار بھشت نھایي بود، با زندگي روبھرو 
  . شوند

VII -  ذھن اسپانیایي  

ھنگامي كھ لویي چھاردھم پیشنھاد آخرین پادشاه از خاندان ھاپسبورگ در اسپانیا را دایر بر واگذاري تخت 
ظیم الشان پذیرفت، سفیر كبیر اسپانیا در ورساي با شادي فریاد ھاي سلطان ع سلطنتش بھ یكي از نوه

ھاي غمبار سنگ، بھ صورت مانعي در  ولي آن توده!)) ھاي پیرنھ وجود ندارند اینك دیگر كوه: ((برآورد
فرانسھ بھ اسپانیا، و بھ عنوان مظھر مقاومتي كھ جلو ھمھ گونھ تالش )) روشنفكري((راه رسیدن تراوشات 

  . خاص فداكار را براي اروپایي كردن ذھن اسپانیایي میگرفت، بر جاي ماندچند تن اش

كامپومانس با اثر خود تحت عنوان بحث درباره آموزش و پرورش عمومي افزارمندان و تشویق آنان 
در این اثر تعمیم بیشتر آموزش و پرورش . سالخوردگان اسپانیا را بھوحشت انداخت) ١٧٧۶ - ١٧٧۴(

پارھاي از روحانیان . شالودھاي حیاتي براي زندگي و رشد ملي در نظر گرفتھ شده بود عمومي بھ عنوان
عالیمقام و مالكان بزرگ دلیلي نمیدیدند با دانش غیرضروري، كھ ممكن است بھ بدعتگذاري مذھبي و 
شورش اجتماعي منجر شود، فكر مردم را ناراحت كنند، ولي خوولیانوس، كھ از این مشكالت دلسرد 

ھایي كھ بھ رونق و  راه: ((او نوشت. شد، براي گسترش اعتقاد بھ آموزش و پرورش تالش میكردنمی
پیشرفت اجتماعي منجر میشوند متعددند، ولي ھمھ اینھا از یك نقطھ آغاز میشوند، و آن نقطھ آموزش و 

و این تعقل  او امیدوار بود كھ آموزش و پرورش بھ افراد راه تعقل را بیاموزد،.)) پرورش عمومي است
و علوم، كھ بھ وسیلھ ھمین گونھ افراد توسعھ یافتھ باشند، ; افراد را از خرافات و تعصب دیني آزاد كند

پارھاي از زنان نجیبزاده براي پاسخگویي بھ . منابع طبیعت را در راه غلبھ بر بیماري و فقر بھ كار برند
. دادند كھ ھزینھ تشكیل مدارس ابتدایي را تامین كند تشكیل)) انجمن بانوان((این ندا قدم پیش گذاردند و یك 

  كارلوس سوم وجوه قابل مالحظھاي صرف تاسیس مدارس 
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ھاي عالي براي تحصیل زبان، ادبیات، تاریخ،  افراد عادي بھ منظور تشكیل آموزشگاه. ابتدایي رایگان كرد
. ھنر، حقوق، یا طب وارد میدان عمل شدند

ھاي  كارلوس دستور داد دوره. اخراج یسوعیان قالبریزي مجدد مدارس متوسطھ را ضروري و تسھیل كرد
علوم در این مدارس توسعھ یابند، كتب آنھا بازنویسي شوند، و اشخاص غیرمذھبي نیز در این مدارس 

ھا توصیھ شد كھ  شگاهبھ دان. او كمكھایي بھ مدارس میكرد و بھ معلمان برجستھ مقرري میداد. پذیرفتھ شوند
ھاي فلسفھ خود منظور  ھاي نیوتن را در دروس فیزیك خود، و آثار دكارت و الیبنیتز را در دوره نوشتھ
  . دارند

اصول نیوتن و دكارت بھ قدر اصول ارسطو با حقیقت الھام شده ((دانشگاه ساالمانكا بھ این علت كھ 
. ھاي اسپانیا دستورالعمل شاھانھ را پذیرفتند تر دانشگاهولي بیش. ، این توصیھ را نپذیرفت))شباھت ندارند

بزرگترین و مترقیترین مركز آموزشي در اسپانیا ) ١٧٨۴(دانشجو در این وقت  ٢۴٠٠دانشگاه واالنس با 
بھ )) كرملیان پابرھنھ((رھبر فرقھ . را قبول كردند)) فلسفھ جدید((چندین فرقھ مذھبي در مدارس خود . بود

مصرانھ توصیھ میكرد كھ آثار افالطون، ارسطو، سیسرون، فرانسیس بیكن، دكارت،  معلمان كرملي
یك دستھ از . این سازمانھا جاي پرورش مقدسان نبودند. نیوتن، الیبنیتز، الك، ولف، و كوندیاك را بیاموزند

ھ مطالعات این گون. راھبان آوگوستینوسي آثار ھابز را مطالعھ میكرد، و دستھاي دیگر آثار ھلوسیوس را
ھمیشھ تكذیب و رد بھ دنبال داشتند، ولي باید دانست افراد با حرارت بسیاري بودند كھ در جریان رد 

  . نظرات دشمنان خود، ایمان خویش را از دست دادھاند

بنیتو خرونیمو فئي خوئو اي . در دوران كودكي كارلوس، یك راھب برجستھ دست بھ نوآوري زده بود
در یك صومعھ متعلق بھ فرقھ بندیكتیان در ) ١٧۶۴ -  ١٧١٧(سال آخر عمر خود را  ۴٧مونتنگرو با آنكھ 

و با ; اوویذو گذراند، توانست آثار بیكن، دكارت، گالیلھ، پاسكال، گاسندي، نیوتن، والیبنیتز را مطالعھ كند
لي افكار حیرت و شرمساري مشاھده كرد كھ چگونھ اسپانیا، از زمان سروانتس بھ بعد، از مسیرھاي اص

یك سلسلھ مطلب در ھشت جلد  ١٧٣٩و  ١٧٢۶او از اطاقك خود میان سالھاي . اروپا بھ دور مانده است
ھا بود، نھ درباره  بیرون داد كھ خودش آنھا را نمایش انتقادي میخواند، كھ یك بررسي انتقادي درباره اندیشھ

حمایتي را ; دریس میشد مورد حملھ قرار داداو منطق و فلسفھاي را كھ در آن وقت در اسپانیا ت. آثار ھنري
جادو، ; ھا را خالصھ كرد كشفیات دانشمندان در بسیاري از زمینھ; كھ بیكن از علوم قیاسي میكرد ستود

قواعدي براي ; پیشگویي، معجزات قالبي، جھل پزشكي، و خرافات عمومي را مورد تمسخر قرار داد
ھاي غیرمعقول ملتھا را بیاعتبار  طرزي بیرحمانھ افسانھ اعتبار و مقبولیت تاریخي وضع كرد، كھ بھ

و از نقشي آزادانھتر و اجتماعیتر براي ; خواستار تعلیم و تربیت براي ھمھ طبقات اجتماع بود; ساختند
  . زنان در امور آموزشي و اجتماع طرفداري بھ عمل میآورد

پرستي او ایجاد شك كردند، و تھور و  انبوھي از دشمنان كتابھایش را زیر نظر گرفتند، درباره میھن
بیپروایي او را محكوم ساختند، دستگاه تفتیش افكار وي را بھ دادگاه خود احضار كرد، ولي نتوانست بدعت 

او مبارزه خود را با نخستین جلد از پنج مجلدي كھ  ١٧۴٢در سال . صریحي در او و آثارش بیابد
سبك نگارشش خوب و حاكي از توجھ او بھ . بود از سرگرفتھاي حكیمانھ و پژوھشگرانھ  عنوانشان نامھ

مردم چنان از . این حقیقت بود كھ ھر نویسنده این تعھد اخالقي را دارد كھ مطلب خود را بوضوح بیان كند
او . پانزده بار تجدید چاپ شدند ١٧٨۶ھا تا سال  تعلیمات و شھامت او خوششان میآمد كھ نمایش و نامھ

ھا، ارواح، و شیاطین ھنوز در فضاي كشور در حركت  ساحره; ا از اسپانیا دور كندنتوانست خرافات ر
ولي گام نخست برداشتھ شده بود، و این امر از نقاط مثبت ; بودند و فكر مردم را بھ وحشت میانداختند

تا  زیرا وي، بدون برخورد با مزاحمت، در اطاقك ساده خود; فرقھاي بود كھ این راھب بدان بستگي داشت
  . باقي ماند و بھ كارش ادامھ داد) ١٧۶۴(ھنگام مرگش در سن ھشتاد و ھشت سالگي 

ھمان طور كھ فرقھ . كسي كھ مشھورترین اثر منثور اسپانیاي قرن ھجدھم را نوشت روحاني دیگري بود
خود بندیكتیان توجھ كرد كھ آسیبي متوجھ فئي خوئو نشود، بھ ھمان ترتیب ھم یسوعیان یكي از كشیشھاي 
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خوسھ فرانثیسكو د ایسال . ھاي مذھبي بود، مورد حمایت قرار دادند را كھ مھمترین اثرش ھجو موعظھ
ھاي نمایشگري، و دلقك بازي  ھاي خطابھ خواني، خودخواھي ادبي، جنبھ واعظي با فصاحت بود، ولي حقھ

دین عمومي بھ سوي خود كھ بعضي از موعظھگران بھ كمك آنھا توجھ و پولھاي مردم را در كلیساھا و میا
او این  ١٧۵٨در سال . جلب میكردند، نخست براي او جنبھ تفریحي داشتند و سپس اسباب ناراحتیش شدند

ایسال . روحانیان را در داستاني بھ نام سرگذشت واعظ شھیر فرایار خروندیو مورد مسخره قرار داد
  میگفت كھ برادر روحاني خروندیو 

با یك ضرب المثل، مقداري خوشمزگي متداول در میفروشیھا، یا یك تكھ ھاي خود را  پیوستھ موعظھ
عجیب كھ خارج از متن اصلي خود در نظر اول بیارتباط، كفرآمیز، یا خالف مذھب بود آغاز میكرد تا 

باالخره، پس از اینكھ شنوندگان خود را لحظھاي بھ حیرت وامیداشت، جملھ را بھ پایان میرسانید و 
بدین ترتیب، یك روز كھ . كھ ھمھ موضوع را بھ چیزي بیاھمیت و بیارزش تبدیل میكردتوضیحي میداد 

من منكر آن ھستم كھ خداوند در : ((درباره اسرار تثلیث موعظھ میكرد، وعظ خود را بدین نحو آغاز كرد
. ، سپس لحظھاي صبر كرد))ذات خود بھ صورت واحد، و از نظر جسماني بھ صورت تثلیث وجود دارد

سرانجام . بتھ شنوندگان بھ اطراف نگاه كردند و در حیرت بودند كھ پایان این كفر بدعتآمیز چھ خواھد بودال
این است آنچھ ((وقتي كھ واعظ فكر میكرد كھ آنھا را تا حدودي مجذوب خود كرده است، چنین ادامھ داد، 

كتاب ((ولي من از روي ; دكھ ابیونیان، پیروان ماركیون و آریوس، مانویان، و سوكینوسیان میگوین
راھبان واعظ این . ھشتصد نسخھ از كتاب فرایار خروندیو در روز اول انتشار بھ فروش رفتند)) مقدس

ایسال بھ . كتاب را بھ عنوان اینكھ باعث تشویق بیحرمتي نسبت بھ روحانیان میشود، مورد حملھ قرار دادند
در . ، ولي خود وي مصون از مجازات ماند)١٧۶٠(دادگاه تفتیش افكار احضار، و كتابش محكوم شد 

او سالھاي . خالل این احوال، وي بھ ھمكیشان یسوعي خود در تبعیدگاه ملحق، و در راه بھ فلج دچار شد
آخر عمر خود را در بولونیا گذراند و با مقرري ناچیزي كھ دولت اسپانیا برایش در نظر گرفتھ بود، امرار 

  . معاش میكرد

، ١٧٢٧در یك مسابقھ شعرسرایي در سال . سپانیاییھایي كھ میتوانستند بنویسند شعر مینوشتندتقریبا ھمھ ا
خوولیانوس شعر و نمایشنامھ نویسي را نیز بھ فعالیتھاي خود بھ عنوان یك . یكصدوپنجاه نفر شركت داشتند

بھ سبك یوونالیس  او. خانھاش در مادرید محل مالقات اھل ادب شد. حقوقدان، مربي، و سیاستمدار افزود
و مانند ھر ; ھاي حكومتي و قضایي مییافت انتقاد میكرد ھجویاتي مینوشت و از مفاسدي كھ در دستگاه

نیكوالس فرناندث د موراتین . شھرنشین آوازھایي درباره لذات سكوت و آرامش مناطق روستایي میخواند
بھ طوري كھ گفتھ میشود، این ; ، ساختسرودي حماسي درباره قھرمانیھاي كورتز، فاتح اسپانیایي مكزیك

ابیات شادیبخش و با لطف .)) عالیترین شعري است كھ در نوع خود در قرن ھجدھم اسپانیا بھوجود آمد((
دیگو گونثالث، كھ یك فرایار فرقھ آوگوستینوسي بود، بیش از اثر دیگري بھ نام چھار دوران بشر، كھ جنبھ 

دون توماس دایر یارتھ . نوس تقدیم كرد، مورد توجھ عموم قرار داشتآموزشي داشت و او آن را بھ خوولیا
 -) ١٧٨٢(ھاي او  ولي قصھ; اي اوروپزا نیز بھ شعر خود تحت عنوان درباره موسیقي جنبھ آموزشي داد

كھ نقاط ضعف اشخاص عالم نما را مورد انتقاد شدید قرار میداد و برایش شھرتي بھ دست آورد كھ ھنوز 
صومعھ نشینان ; او تراژدیھاي ولتر و كمدیھاي مولیر را ترجمھ كرد. بھتر از آثار دیگرش بود -ادامھ دارد

مورد تعقیب .)) اینان بر آسمانھا و دوسوم اسپانیا تسلط دارند: ((را مورد تمسخر قرار میداد، و میگفت
، بر اثر بیماري ھاي خود را پس گرفت، و در سن چھل و یك سالگي گفتھ; دستگاه تفتیش افكار واقع شد

  ). ١٧٩١(سیفیلیس، درگذشت 

ایر . فرھنگستان اسپانیا جوایزي براي یك شعر كوتاه در مدح زندگي روستایي تعیین كرد ١٧٨٠در سال 
یارتھ جایزه دوم را ربود و ھرگز برنده جایزه اول را نبخشید، زیرا خوان والدس ملندث بتدریج بھ صورت 

خوان در اطراف خوولیانوس بھ خوشخدمتي و چربزباني . ان درآمدمھمترین شاعر اسپانیایي آن دور
در آنجا او ). ١٧٨١(پرداخت و بھ كمك او كرسي علوم انساني را در دانشگاه ساالمانكا بھ دست آورد 

نخست نظر مساعد دانشجویان و سپس اعضاي ھیئت آموزشي را نسبت بھ برنامھ تدریسي جسورانھتري، 
در فاصلھ ساعات درس، یك جلد اشعار غنایي و شباني . ك و مونتسكیو، جلب كرداز جملھ خواندن آثار ال
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نوشت كھ مناظر طبیعي را بھ طرزي زنده با چنان ظرافت و كمالي مجسم میكرد كھ اسپانیا بیش از یك 
ادامھ لطف خوولیانوس باعث شد ملندث در ساراگوسا بھ دادگاه قضایي، و . قرن نظیر آن را نخوانده بود

ھنگامي كھ . اشعار او تحت تاثیر مشاغل سیاسیش قرار میگرفتند. والیاذولیذ بھ دادگاه عالي راه یابددر 
او قلم خود را متوجھ حملھ بھ مھاجمان فرانسوي بھ . ملندث نیز طرد شد) ١٧٩٨(خوولیانوس تبعید شد 

فرمانروایي ژوزف  بھ مادرید بازگشت، در دوران ١٨٠٨ولي در سال ; اسپانیا، خصوصا بوناپارت، كرد
بوناپارت شغلي پذیرفت، و با تملق شاعرانھ از اربابان خارجي خود، مردم اسپانیا را سخت بھ حیرت 

در جریان جنگ آزادیبخش، كھ منجر بھ خلع ژوزف شد، سربازان فرانسوي خانھ این شاعر را . آورد
جات جان خود از اسپانیا غارت كردند، خود وي مورد حملھ یك جمعیت خشمگین قرار گرفت و براي ن

). ١٨١٣(قبل از اینكھ او از بیداسوا بگذرد و بھ فرانسھ برود، آخرین نقطھ خاك اسپانیا را بوسید . گریخت
  . چھار سال بعد، در گمنامي و فقر، در مونپلیھ درگذشت

ھ ھنر نمایش در این دوران اسپانیا باید نمایشنامھ نویسھاي خوبي میداشت، زیرا پادشاھان بوربون نسبت ب
نخست عالقھ شدید ایزابال فارنسھ نسبت بھ اپرا، و : سھ عامل باعث انحطاط آن شدند. نظر خوشي داشتند

دوم اتكاي تئاتر بھ توده مردم كھ تشویقشان بیشتر متوجھ آثار مضحك، ; فیلیپ پنجم نسبت بھ فارینلي
ویسان جدیتر براي آنكھ آثار خود را در و سوم تالش نمایشنامھ ن; ھا، و ظرافت لفظي بود معجزات، افسانھ

مشھورترین نمایشنامھ . چارچوب وحدتھاي ارسطویي، یعني وحدت عمل، مكان، و زمان، محدود كنند
نویس آن قرن رامون فرانثیسكو د الكروث بود كھ حدود چھارصد اثر كوچك مضحك در ھجو عادات، 

ي حماقتھا و گناھان عوام الناس را با ھمدردي افكار، و طرز سخن گفتن طبقات متوسط و پایین نوشت، ول
اسپانیا، دست اندركار نوشتن كمدي شده و با اثر )) مرد ھمھ كاره((خوولیانوس، . بخشایندھاي مجسم میكرد

موضوع . نظر مساعد بینندگان و منتقدان را بھ سوي خویش جلب كرد) ١٧٧٣(خود بھ نام جاني درستكار 
اسپانیایي، پس از امتناع مكرر از قبول یك دوئل، سرانجام بر اثر پافشاري داستان چنین است كھ یك آقاي 

طرف تن بھ قضا میدھد، حریف خود را در مبارزھاي منصفانھ میكشد، و بھ وسیلھ یك قاضي، كھ پدر 
خوولیانوس، كھ پیوستھ یك اصالحگر بود، با این نمایش . خودش از كار درمیآید، بھ مرگ محكوم میشود

  . ا دنبال میكرد كھ در قانوني كھ دوئل را از معاصي كبیره میدانست تخفیفي داده شوداین ھدف ر

مبارزه بھ خاطر وحدتھاي ارسطویي بھ وسیلھ نیكوال فرناندث د موراتین شاعر رھبري، و بھ وسیلھ 
اي او اشعار اولیھ این جوان باب طبع خوولیانوس واقع شدند، كھ بر. پسرش لئاندرو بھ پیروزي رسانده شد

در آنجا وي با گولدوني، كھ وي را بھ نمایشنامھ . محل مناسبي در سفارت اسپانیا در پاریس تامین كرد
او بھ ھزینھ دولت براي مطالعھ در امر . یار شد)) موراتین كھین((بخت با . نویسي برانگیخت، دوست شد

بھ اسپانیا، شغلي بیمسئولیت بھ او داده  و پس از بازگشت; تئاترھا بھ آلمان، ایتالیا، و انگلستان فرستاده شد
بھ یك تماشاخانھ  ١٧٨۶نخستین كمدي او در سال . شد كھ فرصت كارھاي ادبي برایش باقي میگذارد

مادرید عرضھ شد، ولي اجراي آن چھار سال بھ تعویق افتاد، زیرا در خالل این چھار سال مدیران 
نظر داشتند كھ آیا نمایشنامھاي كھ تابع قواعد ارسطو و تماشاخانھ و بازیگران بر سر این موضوع اختالف 

موفقیت این . ھاي فرانسوي باشد میتواند مورد توجھ تماشاگران اسپانیایي قرار گیرد یا نھ نمایشنامھ
موراتین بھ كار خود جنبھ تعرضي داد و در اثر خود بھ نام كمدي جدید . نمایشنامھ در حد عادي بود

ھایي  وجھ عامھ را چنان مورد مسخره قرارداد كھ از آن پس تماشاگران نمایشنامھكمدیھاي مورد ت) ١٧٩٢(
. ھاي گوناگون زندگي میپرداختند پذیرفتند را كھ بھ مطالعھ درباره خصوصیات اخالقي و روشن كردن جنبھ

، ١٨٠٨موراتین بھ عنوان مولیر اسپانیا مورد تشویق و تحسین قرار گرفت و تا حملھ فرانسویھا در سال 
عالیق فرانسوي و آزادمنشي او در امور سیاسي وي را مانند ملندث . بر صحنھ نمایش اسپانیا تسلط داشت

ھنگامي كھ ژوزف سقوط كرد، موراتین بسختي توانست . و گویا بھ ھمكاري با دولت بوناپارت برانگیختند
و این ھمان سالي  -پاریس مرد  در ١٨٢٨او بھ فرانسھ پناه برد و در سال . خود را از زنداني شدن برھاند

  . است كھ گویا، كھ خودش را تبعید كرده بود، در بوردو درگذشت

VIII - ھنر اسپانیا  
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پس از اینكھ جنگ طوالني جانشیني اسپانیا این كشور را ویران كرد، چھ انتظاري میشد از ھنر اسپانیا 
اول قرار دادند، تصاویر را سوزاندند، و داشت ارتشھاي مھاجم كلیساھا را غارت كردند، قبور را مورد چپ

مدت نیم قرن ھنر ; پس از جنگ، تھاجم تازھاي صورت گرفت. اسبان خود را در مقابر مورد احترام بستند
فرھنگستان سان فرناندو براي  ١٧۵٢و ھنگامي كھ در سال ; اسپانیا تسلیم تسلط فرانسویان یا ایتالیاییھا بود

جوان تشكیل شد تالش كرد اصول سبك نئوكالسیك را، كھ با روحیھ مردم  راھنمایي و كمك بھ ھنرمندان
  . اسپانیا كامال نامانوس بود، بھ آنان تلقین كند

این . سبك باروك بشدت براي حفظ موقع خود مبارزه میكرد، و در مورد معماري و پیكرتراشي توفیق یافت
، و )١٧٣٨(سبك در برجھایي كھ فرناندو د كازس اي نووا بھ كلیساي جامع سانتیاگو د كومپوستال افزود 

ري حامي اسپانیا ساخت در نماي ضلع شمالي ھمان بنا كھ ونتورا رودریگث بھ خاطر تجلیل از یعقوب حوا
ھایي كھ در نزد مردم عزیز داشتھ میشد حاكي از آن بود كھ چگونھ  یكي از افسانھ. ، موفقیت یافت)١٧۶۴(

در ; مجسمھاي از مریم عذرا روي یك ستون در ساراگوسا جان یافتھ و با یعقوب حواري سخن گفتھ است
و براي آن كلیسا ; را ساختند) مریم ستون()) ویرخن دل پیالر((آن محل مقدسان اسپانیایي، كلیساي 

را تھیھ كرد كھ عبارت بود از نمازخانھاي از سنگ مرمر و ) معبد كوچك)) (تمپلتھ((رودریگث طرح 
  نقره، تا در آن تمثال 

  . مریم عذرا جاي داده شود

لحقات فیلیپ در نزدیكي سگوویا اراضي و م. دو كاخ مشھور در زمان سلطنت فیلیپ پنجم ساختھ شدند
مزرعھ یك صومعھ را خرید و فیلیپوایووارا را، كھ اھل تورن بود، بھ كار گماشت تا در آنجا كاخ سان 

ھاي ورساي رقابت  فواره، كھ با فواره ٢۶او این بناھا را با باغھا و ; )١٧١٩حد (ایلدفونسو را بنا كند 
كرون  ٠٠٠،٠٠٠،۴۵براي مردم  بر خود گرفت و)) الگرانخا((ھمھ اینھا نام . میكردند، محصور ساخت

، آتش كاخ آلكاثار را، كھ ١٧٣۴این بنا ھنوز درست تمام نشده بود كھ در شب عید كریسمس . تمام شد
فیلیپ بھ بوئن رتیرو، . اقامتگاه سلطنتي در مادرید از زمان امپراطور شارل پنجم بھ بعد بود، منھدم كرد

مدت سي سال این كاخ مقر اصلي ; ھ بود، نقل مكان كردكاخي ساخت ١۶٣١كھ در آنجا فیلیپ دوم در سال 
  . خاندان سلطنتي باقي ماند

را طراحي كرد كھ مركب بود از ) كاخ سلطنتي)) (پاالثیورئال((براي ساختن جانشین آلكاثار، ایووارا یك 
ت بر ھر آپارتمانھا، ادارات، اطاقھاي شورا، نمازخانھ، كتابخانھ، تماشاخانھ، و باغھا كھ از نظر عظم

نمونھ كوچك آن بتنھایي آن قدر چوب ; اقامتگاه سلطنتي دیگر كھ تا آن زمان دیده شده بود برتري داشت
ایووارا قبل از اینكھ بتواند كار ساختمان را شروع كند، درگذشت : داشت كھ بتوان خانھاي با آن ساخت

ھزینھ امكانپذیر نیست، رد كرد، و ایزابال فارنسھ طرح او را بھ این عنوان كھ بھ علت گراني ). ١٧٣۶(
كھ امروز در ) ١٧۶۴ - ١٧٣٧(جانشین او، جوواني باتیستاساكتي اھل تورن، یك كاخ سلطنتي بناكرد 

در اینجا سبك دوران اخیر رنسانس . متر ٣٠متر و بھ ارتفاع  ١۴٣بھ طول و عرض  - مادرید وجود دارد 
) یونیایي(ویونیك ) دوریایي(ي ستونھاي سبك دوریك نماي آن دارا: بھ جاي سبك باروك بھ كار برده شد

ھاي غول آسایي از پادشاھان دورانھاي اولیھ  بود، و در باال داراي طارمیي بود كھ در نوك آن مجسمھ
وقتي كھ ناپلئون برادرش ژوزف را براي سلطنت بھ این قصر ھمراھي كرد، . اسپانیا كار گذارده شده بودند

.)) محل اقامت تو بھتر از مال من خواھد بود: ((الي آن باال میرفتند، گفتھمان طور كھ از پلكان ع
  . بھ این بناي عظیم نقل مكان كرد ١٧۶۴كارلوس سوم در سال 

مجسمھ سازي اسپانیا تحت نفوذ فرانسھ و ایتالیا، قسمتي از خشكي و بیروحي خود را از دست داد و بھ 
ھا تقریبا  موضوعھاي مجسمھ. تن از قدیسان لطفي افزود ھاي یكي دو فرشتگان خود شادابي و بھ پیكره

بدین ترتیب، اسقف اعظم تولدو . ھمیشھ جنبھ مذھبي داشتند، زیرا كلیسا بھتر از ھر دستگاه دیگر پول میداد
آن را بھ  ١٧٢١، كھ نارثیسوتومھ در سال )شفاف(دوكات براي یك مجسمھ بھ نام ترانسپارنتھ  ٠٠٠،٢٠٠

این پیكره عبارت است . در پشت جایگاه گروه ھمسرایان كلیسا برپا داشت خرج كردصورت پرده محراب 
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شكافي كھ در راھرو وجود دارد . ھاي مرمري كھ روي ابرھاي مرمري درپروازند از گروھي از فرشتھ
در اثر دیگري بھ نام . مرمر را روشن میكند، و پرده محراب ھم نام خود را از ھمین كیفیت گرفتھ است

تازیانھ میخورد، كھ بھ وسیلھ لویس كارمونا بھوجود آمده و مجسمھاي از چوب است و در آن جاي  مسیح
  ضربات تازیانھ 

   

  

  دفتر جھانگردي ملي اسپانیا. كاخ سلطنتي، مادرید - 
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نماي كلیساي سانتیاگو د كومپوستال، و زخمھاي خونین منظره وحشت آوري بھ وجود میآورند، واقعگرایي 
براي كلیساي ) كھین(ھاي ایمان، امید، و نیكوكاري، كھ فرانثیسكوورگارا  مجسمھ. دیرینھ ھمچنان باقي ماند

ث، كھ در حكم وازاري ثئان برمود; ساخت، داراي لطف و زیبایي بیشتري است) ١٧۵٩(جامع كوئنكا 
  . ھا را در زمره زیباترین محصوالت ھنر اسپانیا میشمرد اسپانیا بود، این مجسمھ

پدر و معلمش . نام بزرگ در ھنر مجسمھ سازي اسپانیا در قرن ھجدھم فرانثیسكو ثارثیلیو اي آلكاراث بود
ذشت و قسمت عمده بار كھ از مجسمھ سازان كاپوآ بود ھنگامي كھ فرانثیسكو بیست سالھ بود، درگ

او آن قدر فقیر بود كھ نمیتوانست . نگاھداري از یك مادر، یك خواھر، و شش برادر را بھ عھده وي گذارد
براي تھیھ مدل پولي بپردازد و از رھگذران، حتي گدایان، دعوت میكرد با غذاي او شریك شوند و در 

. ي الزم را براي شاھكار خود بھ نام آخرین شام یافتشاید بھ این ترتیب بود كھ او اندامھا; برابرش بنشینند
وي بھ كمك خواھرش اینس، كھ ھم نقاشي . این مجسمھ اینك در ارمیتا د خسوس واقع در شھر مورثیاست

میكرد و ھم بھ عنوان مدل در برابرش قرار میگرفت، و برادرش خوسھ، كھ حكاكي جزئیات را انجام 
ھا را رنگ میزد، در طول عمر ھفتاد و چھار  ھا و پارچھ و، كھ مسجمھمیداد، و برادر كشیش خود پاتریثی

ھا داراي طرحھایي عاري از  بعضي از این مسجمھ. مجسمھ بزرگ و كوچك درست كرد ١٧٩٢سالھ خود 
و بعضي از نظر ; ذوق ھنري بودند، مانند یك رداي مخمل برودري دوزي شده بر تن مجسمھاي از مسیح

بودند كھ در مادرید ماموریتھاي پردرآمدي براي تزیین كاخ سلطنتي بھ او پیشنھاد  سادگي تقدس چنان موثر
تشییع جنازه با شكوھي از  ١٧٨١این شھر در سال . شدند، ولي او ترجیح میداد در موطن خود مورثیا بماند

  . وي بھعمل آورد

امي كھ گویا باھنر بیپروا و نقاشي اسپانیا در قرن ھجدھم تحت فشار خارجي دوگانھاي قرار داشت و تا ھنگ
نخست یك موج . بیسابقھ خود كلیھ زنجیرھا را از ھم پاره كرد، نتوانست خود را از آن رھایي بخشد
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شخص اخیر الذكر . میشل وانلو بھ اسپانیا راه یافت -فرانسوي با ژان ران، رنھ و میكالن ھواس، و لویي 
از ھمھ اعضاي خاندان سلطنت كشید كھ آنھا را با كاله  نقاش دربار فیلیپ پنجم شد و یك پرده بسیار بزرگ
سپس یك گروه با روح و سرزنده ایتالیایي مركب از . گیس، دامنھاي فنردار، و چیزھاي دیگر نشان میداد

  . وانویتلي، آمیگوني، كورادو، و سایرین بھ اسپانیا آمدند

آنان بر سقف اطاق تخت سلطنت، در كاخ  .بھ مادرید رسیدند ١٧۶٢جامباتیستا تیپولو و پسرانش در ژوئن 
جدید سلطنتي، یك تابلو بزرگ با آبرنگ بھ نام ستایش اسپانیا نقاشي كردند و از تاریخ، قدرت، فضایل، 

این تابلو عبارت بود از تصاویري كھ مظھر . تقدس، و ایاالت كشور سلطنتي اسپانیا تجلیل بھ عمل آوردند
قرار داشتند، مانند نرئیدھا، تریتونھا، زفوروس، پریان بالدار، كودكان  موجودات افسانھاي بودند و در ھوا

چاق و چلھ، فضایل و رذایل كھ در فضاي خالي و روشن در پرواز بودند، و خود اسپانیا در میان 
. مستملكات خویش در مقامي رفیع قرار گرفتھ و ھمھ كیفیات یك حكومت خوب بھ آن شكوه بخشیده بودند

و روي سقف ; نگھبانان، تیپولو آینیاس كھ بھ وسیلھ ونوس بھ معبد بقا برده میشود را كشید روي سقف اطاق
كارلوس بھ  ١٧۶۶در سال . اطاق انتظار ملكھ بار دیگر پیروزي كشور پادشاھي اسپانیا را مجسم كرد

ي از اینھا، در یك. تیپولو ماموریت داد ھفت تابلو محراب براي كلیساي سان پاسكوالھ در آرانخوئث بكشد
كھ ھنوز درخشندگي خود را حفظ كرده و در موزه پرادو است، از صورت یكي از زیبارویان اسپانیایي 

خوآكین دالكتا، كشیش اقرار نیوشن پادشاه، جنبھ . استفاده شده تا آبستني معصومانھ مریم عذرا مجسم شود
حیھ مردم اسپانیا ناسازگار است، محكوم كفرآمیز و بیظرافتیھاي آثار تیپولورا، تحت این عنوان كھ با رو

تیپولو اظھار ندامت كرد و تصویر پرتاثیري بھ نام پایین آوردن مسیح از صلیب ترسیم كرد كھ تعمقي . كرد
; این تالشھا غول پیر را از پادرآوردند. درباره مرگ بود و بشارت فرشتگاني كھ وعده رستاخیز را میدادند

كمي بعد از آن، تصاویر محراب . و چھار سالگي در مادرید درگذشت بھ سن ھفتاد ١٧٧٠وي در سال 
  . آرانخوئث برداشتھ شدند، و آنتون رافائل منگس مامور شد جاي آنھا تابلوھاي دیگري بكشد

وي در آن وقت سي و سھ سال داشت، نیرومند و بھ خود مطمئن بود . بھ مادرید آمده بود ١٧۶١منگس در 
كارلوس سوم كھ ھیچ گاه بر روي ابرھاي مھتابي رنگ تیپولو احساس آرامش . و شیوھاي استادانھ داشت

نكرده بود، در این آلماني حادثھجو درست ھمان كسي را یافت كھ میتوانست امور ھنري كاخ را روبھ راه 
او در مدت اقامت خود در . منگس بھ ریاست فرھنگستان سان فرناندو منصوب شد ١٧۶۴در سال . كند

وي، بغلط، سبك كالسیك را بھ صورت تصاویري بیخون و . ر نقاشي این كشور حكومت میكرداسپانیا ب
. بیروح و فاقد تحرك تعبیر كرد و بھ این ترتیب ھم تیپولو سالخورده و ھم گویاي جوان را خشمگین ساخت

بك تخیآلمیز ولي مبارزه سودمندي براي پایان دادن بھ افراط كاریھاي سبك تزییني باروك و خیالبافیھاي س
از طریق تقلید صحیح و دقیق از )) سبك طبیعي((او میگفت ھنر باید نخست یك . روكوكو بھ عمل آورد

چگونھ میتوان بھ آن علو مورد نظر . ھنر یوناني شود)) سبك عالي((طبیعت جستجو كند و سپس متوجھ 
كماالت كھ بھ صورتھاي با تركیب عناصر و اجزاي ; دست یافت با حذف آنچھ ناكامل و نامرتبط است

گوناگون یافت میشوند، و در آوردن آنھا بھ فرمھاي كمال مطلوب كھ یك نیروي تخیل منضبط آنھا را مجسم 
  . كند، و از ھرگونھ افراط كاري روي گردانده شود

تصاویر . منگس كار خود را با تجسم رب النوعھاي اولمپ بر روي سقف اطاق خواب پادشاه آغاز كرد
شاید با توجھ بھ اینكھ اعلیحضرتین نمیتوانستند او را تا اولمپ . طاق خواب ملكھ را مزین میكردندمشابھي ا

كامال دنبال كنند، منگس براي عبادتگاه خصوصي پادشاه تصویر محرابي بھ نام میالد خداوند ما و پایین 
ي مزاج بود، او سخت كار میكرد، كم غذا میخورد، حساس و عصب. آوردن مسیح از صلیب را كشید

سرانجام سالمتش مختل شد، و بھ این فكر افتاد كھ رم سالمتش را بازخواھدگرداند، كارلوس بھ او 
 - ١٧٧٣(در دومین دوره اقامتش در اسپانیا . مرخصي داد، كھ منگس آن را تا چھار سال تمدید كرد

، بار دیگر سالمتش تصاویر آبرنگ بیشتري در كاخھاي سلطنتي در مادرید و آرانخوئث كشید) ١٧٧٧
پادشاه مھربان این اجازه را داد و مقرري مداومي برابر . دستخوش اختالل شد و اجازه خواست بھ رم برود

  . كرون بھ او اعطا كرد ٣٠٠٠سالي 
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ولي آیا در آن موقع ھنرمندان اسپانیایي وجود نداشتند البتھ تعداد زیادي از آنھا بودند، ولي عالقھ ما كھ بر 
مسافت و گذشت زمان رو بھ كاھش است، آنھا را در برزخي تیره از شھرت روبھ زوال رھا كرده اثر بعد 

موزه . یكي از آنھا لویس ملندث بود كھ از نظر تجسم طبیعت بیجان تقریبا با شاردن برابري میكرد. است
موزه لوور با  ولي; موزه بستن داراي نمونھاي خوشایند از آن است; پرادو چھل تابلو از این نوع دارد

یك ھنرمند دیگر لویس پارت اي آلكاثار بود كھ از نظر . ھا جلوتر است داشتن خود نگاره وي از ھمھ موزه
. ترسیم مناظر شھرھا، مانند تابلویي كھ از میدان اصلي شھر مادرید كشیده است، با كانالتو رقابت میكرد

امات، كھ منگس وي را بھترین نقاش اسپانیایي آن  باز ھنرمندان دیگري وجود داشتند مانند آنتونیو ویال د
و فرانثیسكو بایو اي سوبیاس، كھ شخصي مھربان، ترشرو، و با اخالص بود و در سال ; دوران میدانست

  . جایزه نخستین را در فرھنگستان ربود ١٧۵٨

  . ھایي طرحریزي میكرد و دوست، دشمن، و برادرزن گویا شد او براي منگس فرشینھ

IX - انثیسكو د گویا اي لوثینتسفر  

  رشد و نمو  -١

ھاي شبھ جزیره ایبري، نام یكي از قدیسان حامي و سپس نام پدرش خوسھ  فرانثیسكو، مانند ھمھ پسر بچھ
مادرش یك . را برخود گرفت -یعني بانوي برازندگي و روشنایي  -گویا و مادرش ائو گراثیا لوثینتس 

در  ١٧۴۶مارس  ٣٠او در . را بھ اسم خود افزود)) د((ایذالگو بود و بھ ھمین علت ھم فرانثیسكو 
نفر سكنھ داشت، عاري از درخت بود، و زمینھاي سنگالخي،  ١۵٠از قراي آراگون كھ  -فوئنتتودوس 

كھ باعث مرگ بسیاري شده و بازماندگان را اشخاص عبوس و (تابستاني گرم، و زمستاني سرد داشت 
  . پا بھ عرصھ وجود گذاشت -) خشن بار آورده بود

لم موي نقاشي بازي میكرد و براي كلیساي محل تصویري از نوئسترا سنیورا دل فرانثیسكو در كودكي با ق
در آنجا پدرش بھ ; این خانواده بھ ساراگوسا رفت ١٧۶٠در سال . پیالر، قدیسھ محافظ آراگون، كشید

و درآمدش اجازه میداد تا پسرش را براي تحصیل ھنر نزد خوسھ لوثان . عنوان تذھیبكار مشغول شد
و با معلم خود و خوان رامیرث از روي آثار استادان نسخھ برداري میكرد، از رنگامیزي ظریف ا. بفرستد

  تیپولو تقلید میكرد، و آن قدر 

در روایت . با رموز اندام انسان آشنا شد كھ میتوانست از اندامھاي برھنھ، كھ ممنوع بودند، تصویر بكشد
گسیختھ، كھ از محلھ خود در برابر یك محلھ دیگر دفاع  آمده است كھ او چگونھ بھ یك دستھ از جوانان لجام

میكردند، ملحق شد و كمي بعد در راس آنھا قرار گرفت، و چطور در یكي از عربده جوییھا چند چاقوكش 
  . كشتھ شدند، و چگونھ فرانثیسكو كھ بیم دستگیر شدن داشت بھ مادرید گریخت

از زندگي پرشر و شور او در . ایشي داد، و رد شداو براي ورود بھ فرھنگستان آزم ١٧۶٣در دسامبر 
. آنچھ كھ ما میدانیم آن است كھ گویا بھ قانون دلبستگي زیادي نداشت; پایتخت داستانھاي زیادي نقل میشوند

شاید این ناكامیابیھا . بار دیگر در مسابقھ ورودي فرھنگستان شركت كرد، و بازھم رد شد ١٧۶۶در سال 
او از تعلیمات مدرسي منگس گریخت، در مادرید بھ مطالعھ كارھایي كھ تیپولو : از بخت نیك او بودند

. میكرد پرداخت، و شالوده سبكي منحصر بھ فرد را گذاشت كھ عنصر شخصیت بر آن حكمفرما بود
داستان زندگي او حاكي از آن است كھ وي سپس بھ یك گروه از گاوبازان ملحق شد و با آنھا در تاریخي 

)) فرانثیسكو گاوھا((او ھمیشھ از سرسپردگان گاوبازان بود و یك بار نام خود را . ھ رم رفتنامعلوم ب
وقتي كھ شمشیري در ; من در جواني گاوباز بودم: ((او در سنین كھولت بھ موراتین نوشت. امضا كرد

تي بوده است ھاي پردل و جرئ شاید او میخواست بگوید یكي از بچھ.)) دست داشتم، از ھیچ چیز نمیترسیدم
در فرھنگستان  ١٧٧٠بھ ھر حال او بھ ایتالیا رسید، زیرا در سال . كھ با گاوھا در خیابانھا میجنگیدند
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از او روایت میكنند كھ از گنبد كلیساي سان پیترو باال رفت و . ھنرھاي زیبا در پارما جایزه دوم را برد
بھ احتمال زیاد، او در حین مطالعھ آثار . ربایدخود را بھ داخل یك صومعھ رسانید تا راھبھاي را از آن ب
ھاي دستگاه تفتیش افكار وي عمیقتر از حالتھاي  مانیاسكو از رنگامیزي تیره، ھیاكل شكنجھ دیده، و صحنھ

  . آرام و كالسیك، كھ منگس در اسپانیا توصیھ كرده بود، تاثیر پذیرفت

ایگلسیا متروپولیتانا د ال ((زخانھ كلیساي جامع او بھ ساراگوسا بازگشت و بھ تزیین نما ١٧٧١در پاییز 
رئال بھ  ٠٠٠،١۵این كار را خوب انجام داد و براي شش ماه كار . مشغول شد)) نوئسترا سنیورا دل پیالر

چون قرابت در انتخاب ھمسر عامل موثري است، او . اینك میتوانست ھزینھ تاھل را تامین كند; دست آورد
). ١٧٧٣(بود و موھاي طالیي داشت و در عین حال دم دست بود، ازدواج كرد با خوسفا بایو، كھ جوان 

تصویري كھ از او در موزه ; این زن بھ عنوان مدل برایش كار میكرد، و او چندین تك چھره از وي كشید
پرادو است وي را در حالي كھ بھ علت آبستنیھاي متعدد خستھ شده، یا از بیوفاییھاي شوھر اندوھگین 

  . شان میدھداست، ن

مامور كرد تا  ١٧٧۶شاید بھ توصیھ بایو، منگس او را در سال . بھ مادرید بازگشت ١٧٧۵او بھ سال 
  ھاي بزرگي بھ صورت طرح نقاشي براي كارخانھ فرشینھ بافي سلطنتي، كھ  پرده

   

  

. نھاده بود، بكشدموزه پرادو، فیلیپ پنجم بھ چشم ھمچشمي با خانواده گوبلن آن را بنا. كارلوس سوم: گویا
در این ھنگام گویا با قبول این خطر جدي كھ ممكن است با ناكامیابي روبھرو شود، تصمیمي گرفت كھ 

ھاي قدیمي و شرح وقایع  او با نادیده گرفتن تمایل منگس بھ افسانھ. فعالیتھاي زندگیش را قالبریزي كرد
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 -از اشخاص ھمنوع و ھمزمان خود كشید قھرمانانھ تاریخي، با خطوط درشت و رنگھاي تند، تصاویري 
ھایشان را، گاوبازي و بادبادك ھوا كردن آنھا را،  زحمات و عشقھاي آنھا را، بازارھاي مكاره و جشنواره

  . و بازارھا و پیك نیكھا و سرگرمیھاي آنھا را مجسم كرد

منگس . عگرایي خود افزوداو چیزھایي را كھ ھرگز ندیده و تنھا پیش خود تصور كرده بود متھورانھ بھ واق
او این تجاوز از سنن مدرسي را محكوم نساخت، . خود را با شرایط تازھاي كھ پیش آمده بود وفق داد

گویا ظرف . ضربان حیات را در سبك تازه احساس كرد، و بھ این عصیانگر ماموریتھاي بیشتري داد
در عین حال با اعتماد روز افزون  پانزده سال چھل و پنج طرح بھ عنوان محصول اصلي كارش كشید، و

من : ((براي دوستش ثاپاتر نوشت. اینك میتوانست با راحتي بخورد و بیاشامد. ھاي دیگر شد وارد زمینھ
سعادت او بر اثر ورود میكربي بھ بدنش، دچار اختالل .)) رئال درآمد دارم ٠٠٠،١٣تا  ٠٠٠،١٢سالي 

. بشدت بیمار بود ١٧٧٧ست و تنھا میدانیم كھ او در آوریل مبدا بیماري سیفیلیس گویا برما روشن نی. شد
بتدریج بھبود یافت، ولي میتوان پنداشت كھ این بیماري بر بدبیني او در ھنرش، و شاید ھم در از دست 

بھ قدر كافي بھبود یافتھ بود كھ در  ١٧٧٨او در سال . ، تاثیري داشت١٧٩٣رفتن حس شنوایي او در 
دایر بر انتشار گنجینھ ھنر اسپانیا، از طریق چاپ، در خارج از كشور شركت  اجراي طرح كارلوس سوم

براي این منظور گویا از ھجده تابلو كھ بھ وسیلھ والسكوئز كشیده شده بودند نسخھبرداري كرد و از . جوید
این كار برایش كار تازھاي بھ شمار میرفت، و قلم گراوور سازیش . ھا گراوور ساخت روي این نسخھ

ولي از آن مرحلھ آغاز كار گذشت و بھ . راي مدت نسبتا كوتاھي نامطمئن و عاري از ظرافت بودب
او اجازه یافت شخصا نسخ خود را بھ . صورت یكي از بزرگترین گراوورسازان پس از رامبران درآمد

بھ  در این ھنگام سرانجام. نامش در زمره نقاشان دربار ثبت شد ١٧٨٠پادشاه عرضھ كند، و درسال 
تصویر مشھورش را از كارلوس سوم ساخت و او را  ١٧٨۵حدود سال . عضویت فرھنگستان پذیرفتھ شد

گویا . با لباس شكار، ملبس براي كشتار، ولي مسن، فرسوده، بیدندان، با ساقھاي كماني و خمیده، نشان داد
  . مطابق معمول جلب نظر را فداي حقیقت كرد

ھا زندگي كنند،  و برادرش كامیلو را نزد خود آورد تا با خوسفا و بچھ ھنگامي كھ پدرش درگذشت، او مادر
نقاشي با : و براي نگاھداري از این خانواده كھ بر تعدادش افزوده شده بود، انواع ماموریتھا را میپذیرفت

ظر آبرنگ در كلیساي سان فرانثیسكو ال گرانده، تصاویر مذھبي براي مدرسھ كاالتراوا در ساالمانكا، منا
عادي براي خانھ ییالقي دوك اوسونیا، و كشیدن تصاویر اشخاص بھ عنوان سودبخشترین رشتھ حرفھاش، 

  . ھاي متعددي از اوسونیا ساخت چھره

. ھا بھ حالت خبردار نشان داده میشوند در یكي از تابلوھایي كھ از دوك و خانوادھاش كشیده شده است، بچھ
از رنگ روغن است كھ بھ صورت ابریشم و تور مجسم شده  تصویر سھ ربعي دوشس اوسونیا اعجازي

  . است

در آن سال خاویر بھ دنیا آمد، و این تنھا فرزندش بود كھ : براي گویا سال شادیبخشي بود ١٧٨۴شاید سال 
از آبرنگھاي كلیساي سان فرانثیسكو ال گرانده طي تشریفاتي پردھبرداري شد، . پس از خود وي زنده ماند

پادشاه و ھمھ درباریان حضور . زیباترین نقاشي آن عصر، مورد استقبال و تحسین قرار گرفت و بھ عنوان
گویا تك چھرھاي از ماركسا د پونتخوس  ١٧٨٧در حدود سال . داشتند و بھ تحسین كنندگان ملحق شدند

و چمنزار سال بعد او با كشیدن تابل. كشید كھ اینك یكي از اموال پرارزش گالري ملي در واشینگتن است
این تابلو مزرعھاي را نشان میدھد كھ پر است از كساني كھ بھ پیك . سان ایسیدرو بھ سوي طبیعت بازگشت

نیك آمدھاند و عید قدیس بزرگ حامي مادرید را با سواري، قدم زدن، نشستن، خوردن، آشامیدن، خواندن، 
ھ تنھا بھ صورت یك طرح است، این نقاشي گرچ. و رقصیدن در سواحل پرعطف مانثانارس جشن میگیرند

  . شاھكاري بھ شمار میرود

، گویا در چھل و سومین سال زندگي خود بود و خویشتن را )١٧٨٨(وقتي كھ كارلوس درگذشت 
من پیر شدھام و صورتم چنان پر از : ((در دسامبر سال قبل او بھ ثاپاتر نوشتھ بود. سالخورده میدانست
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طر بیني پھن و چشمان فرورفتھام نبود، تو دیگر نمیتوانستي مرا چین و چروك شده است كھ اگر بھ خا
او بسختي میتوانست پیشبیني كند كھ ھنوز چھل سال دیگر از عمرش باقي است، و .)) بشناسي

رشد و نمو وي . پرسروصداترین ماجراھا و برجستھترین آثارش طي سالھاي آینده بھ وجود خواھند آمد
ماجراي عشقي و انقالب او را ناچار میكرد كھ یا بر سرعت آھنگ خود اینك ; بكندي صورت گرفتھ بود

او بھ موازات رویدادھا سیر صعودي را پیمود و بزرگترین ھنرمند . بیفزاید، یا بھ زیر امواج فرو رود
  . عصر خود شد

  ماجراي عشقي - ٢

او سرگرم ساختن تصاویري از پادشاه و ملكھ جدید براي ورود رسمي آنان بھ مادرید در  ١٧٨٩در سال 
فیلیپ، فرزند ارشد كارلوس سوم، بھ علت اختالل مشاعر، از رسیدن بھ تخت و تاج منع . سپتامبر بود ٢١

)) نیمھ سفیھ((را فقط  الجرم تخت سلطنت بھ فرزند دوم رسید كھ یك مورخ، با نظر ناموافق، وي; شده بود
  . خواند

كارلوس چھارم ساده و زودباور و آن قدر خوش قلب بود كھ تقریبا میتوان گفت باعث تشویق زشتكاري 
  . میشد

وقت خود را صرف شكار، خوردن، و بچھداري ; او بھ عنوان پسر دوم امید بھ سلطنت رسیدن نداشت
نرمش خاص، تسلیم ھمسرش بھ نام ماریا لویزا از اھالي  و اینك كھ فربھ و انعطافپذیر بود، با; كرده بود

معشوق زنش مانوئل گوذوي را ; او زناكاریھاي زنش را نادیده میگرفت یا از آن بیخبر بود. پارما شده بود
  ). ١٧٩٧ -  ١٧٩٢(ترفیع داد و بھ ریاست دولت رسانید 

انھ سرگرم داشتھ بود، و كارلوس چھارم ملكھ جدید قبل از رسیدن بھ تخت سلطنت، خود را با افكار آزادمنش
) كھ تصویر ھمھ آنھا را گویا كشید(در نخستین سال سلطنت خود فلوریدا بالنكا، خوولیانوس، و كامپومانس 

ولي سقوط باستیل كارلوس چھارم و فلورایدا . را تشویق میكرد كھ بھ برنامھ اصالحات خود ادامھ دھند
ي ارتجاعي سیاسي سوق داد كھ دولت را بھ ھمكاري كامل با كلیسا بھ بالنكا را بھ وحشت انداخت و بھ سو

بسیاري از اقدامات مترقیانھاي كھ در زمان سلطنت كارلوس . عنوان نیرومندترین دژ سلطنت بازگردانید
; دستگاه تفتیش افكار پارھاي از اختیارات خود را بازیافت; سوم عملي شده بودند بتدریج از اعتبار افتادند

. ھا، بجز نشریھ رسمي دیاریو د مادرید، گرفتھ شد جلو ھمھ روزنامھ; د نشریات فرانسوي متوقف شدورو
مردم از پیروي معتقدات مورد عالقھشان ابراز . خوولیانوس، كامپومانس، و آراندا از دربار طرد شدند

  . بي شداسپانیا وارد جنگ قدرتھاي سلطنتي علیھ فرانسھ انقال ١٧٩٣در سال . شادي میكردند

)) نقاش خاص((او بھ سمت  ١٧٨٩در آوریل . در میان این اوضاع مغشوش، كار گویا رونق یافت
  . منصوب شد

، و در )١٧٩٠(گویا او را بھ واالنس برد . وقتي كھ خوسفا بیمار شد و پزشك ھواي دریا برایش تجویز كرد
اھرا كار او در سراسر اسپانیا مورد ظ. آنجا بھ عنوان والسكوئز جدید اسپانیا مورد احترام قرار گرفت

در راه بازگشت در . بھ عنوان میھمان سباستیان مارتینث دركادیث بھ سر برد ١٧٩٢در سال . تقاضا بود
نزد دوستش در كادیث بازگشت و دوران طوالني نقاھت را با ; سویل دچار سرگیجھ و فلج موضعي شد

  . سختي گذراند

سخن میگفت و تردید )) از وحشتناكترین نوع((مبھم از آن بھ عنوان این بیماري چھ بود بایو بھ طور 
گویا بر اثر : ((نوشت ١٧٩٣دوست وفادار گویا، یعني ثاپاتر، در مارس . داشت كھ گویا روزي بھبود یابد

فقدان تعمق و تفكر بھ این دردسر دچار شده است، ولي باید با ھمھ احساس ترحمي كھ رنج و ناراحتي وي 
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بسیاري از دانش پژوھان این بیماري را از عواقب سیفیلیس .)) كند، نسبت بھ او شفقت داشتایجاب می
تعبیر كردھاند، ولي تازھترین تحلیل پزشكي این نظر را مردود میدارد و آن را تورم اعصاب در البیرنت 

ال ناشنوا بھ مادرید بازگشت، كام ١٧٩٣علت آن ھر چھ بود، وقتي گویا در ژوئیھ . گوش تشخیص میدھد
خوولیانوس در یادداشتھاي روزانھ خود  ١٧٩۴در فوریھ . بود و تا زمان مرگش بھ ھمین وضع باقي ماند

ولي .)) من نامھاي براي گویا فرستادم، و او نوشت كھ بر اثر فلج خود حتي قدرت نوشتن ندارد: ((نوشت
  . كھ عاشق شود گویا آن قدر نیرو یافتھ بود ١٧٩۵فلج بتدریج ناپدید شد، و تا سال 

  چون پدرش . ترسا كایتانا ماریا دل پیالر سیزدھمین دوشس از خاندان معروف آلبا بود

از افكار فلسفي فرانسھ تمتع یافتھ بود، او با روشھاي آزادمنشانھ بار آمده و تعلیم و تربیتي یافتھ بود كھ بھ 
سالگي با جوان نوزدھسالھاي بھ نام دون وي در سیزدھ. او فكري سریع االنتقال و ارادھاي بیانضباط میداد
این دوك، كھ بیمار و ضعیف مزاج بود بیشتر اوقات در . خوسھ دوتولدو او سوریو، دوك آلبا، ازدواج كرد
گویا تصویري از او كشید كھ او را در حال نواختن یكي . خانھ میماند و خود را بھ موسیقي سرگرم میداشت

یك مسافر فرانسوي ; دوشس مغرور، زیبا، و ھوسانگیز بود. شان میدادھاي ھایدن با كالوسن ن از ساختھ
وي بدون محدودیتھاي اخالقي، مادي، یا طبقاتي، .)) اظھار كرد كھ ھمھ تارھاي گیسوي او ھوس انگیزند

او مردي ناقص العقل، راھبي یك چشم، و یك دختر كوچك . ھوسھا و تمایالت خود را برآورده میكرد
سخاوت در پس كارھاي . در حكم اسباب بازي خصوصي او شد بھ منزلش بردسیاھپوست را كھ 

شاید از این نظر از گویا خوشش آمد كھ او كر و اندوھگین بود و در عین حال ; جسورانھاش قرار داشت
  . میتوانست با قلم موي خود خاطره او را جاوداني كند

زیرا ; صورتش در برابر وي بایستد، دیده باشدگویا بایستي چند بار ترسا را قبل از اینكھ براي كشیدن 
دوشس مرتبا بھ دربار رفت و آمد میكرد و شایعھپردازان را با نظر بازیھا و دشمني جسورانھاش نسبت بھ 

خطوط مشخص . نخستین تصویر تاریخدار گویا از ترسا وي را تمام قد نشان میدھد. ملكھ مشغول میداشت
موي سیاه پوشیده شدھاند و دست راستش بھ چیزي بر روي زمین اشاره ھایي از  و الغر چھرھاش با توده

بھ دوشس آلبا، از فرانثیسكو د : وقتي كھ انسان نگاه كند، میبیند روي زمین بوضوح نوشتھ شده است; میكند
این تصویر از . در اینجا نشانھاي ھست كھ دوستي پا برجایي میان آن دو وجود داشتھ است; ١٧٩۵ -گویا 
تك چھرھاي كھ وي در این سال از فرانثیسكو بایو، كھ بتازگي در گذشتھ . شاھكارھاي گویا نیستجملھ 

  . بود، كشید از آن خیلي بھتر است

  . در نوامبر گو یا بھ جاي وي بھ ریاست ھنرستان نقاشي فرھنگستان منصوب شد

الك خارج از دوشس براي برگزاري عزاداري مختصري بھ ام. درگذشت ١٧٩۶دوك آلبا در ژوئن 
بھ طور قطع روشن نیست كھ آیا گویا ھم با او رفت . شھرش در سانلو كار، واقع بین سویل و كادیث، رفت

و در دو دفترچھ یادداشت بعضي ; در مادرید نبود ١٧٩٧تا آوریل  ١٧٩۶ولي میدانیم كھ او از اكتبر ; یا نھ
در حال استقبال : قاشیھا دوشس را نشان میدھندبیشتر ن. از چیزھایي را كھ در سانلوكار دیده بود ثبت كرد

از میھمانان، نوازش كردن دختربچھ سیاھپوست، كندن موي سرخود در حال خشم، در حال خواب نیمروز 
، در حال بیھوشي در یك گردشگاه، و یا نظر بازي )در حالي كھ مستخدمھ لگن اطاق خواب را برمیدارد(

این طرحھا حسادت رو بھ . ي نوازشگر او با گویا رقابت میكردندكردن با یكي از كساني كھ براي دستھا
افزایش گویا را نشان میدھند و نیز زن دیگري را مجسم میكنند كھ برھنھ از حمام خارج میشود، نیمھ 

  عریان روي تختخواب دراز كشیده است، یا بند جوراب خویش را روي پاھاي 
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  موزه پرادو، . دوشس آلبا: گویا - 

با این . شاید گویا ھم مانند دوشس گاھي نوعي تماسھاي عشقي برقرار میكرد. خوشتراش خود صاف میكند
در این . وصف، احتماال در سانلو كار بود كھ غرور آمیزترین تصویر خود را از دوشس نقاشي كرد
ور كمر ظریفش تصویر، دوشس، بھ لباس یك ماخاي بیحیا، با لباس سیاه و زرد و یك شال قرمز و طالیي د

) كھ خود شاھكار نقاشي بھ شمار میرود(و یك روسري مشكي روي سرش مجسم شده، دست راستش 
انگشت سبابھاش بھ ; داراي دو انگشتر است كھ روي یكي نام آلبا و روي دیگري نام گویا نوشتھ شده است

گویا پیوستھ از فروش . تدر خاك شن آلود جلو پایش قابل رویت اس ١٧٩٧نام گویا اشاره میكند و تاریخ 
  . این تصویر امتناع میكرد

)) سبك آزاد((پارھاي از تصاویر . ھنگامي كھ گویا بھ مادرید بازگشت، غنچھ عشق را باد پرپر كرده بود
گوذوي دوشس را بھ . وي دوشس را بھ تسلیم بیبندوبارانھ خویش بھ انواع مردان متھم میكنند) م ١٧٩٧(

آلبا و ھمھ طرفدارانش باید در چالھاي بزرگ دفن ((د و بھ ملكھ نوشت كھ اغواي وزیر جنگ متھم كر
، در مادرید شایع شد كھ وي را )١٨٠٣ژوئیھ  ٢٣(ھنگامي كھ دوشس بھ سن چھلسالگي درگذشت .)) شوند

چون او مبالغي از ثروت ھنگفت خود را براي خدمھاش گذارده بود، نسبت بھ او ابراز . مسموم كردھاند
رئالي براي خاویر، پسر گویا، باقي گذارد پادشاه  ۶٠٠/٣او ھمچنین یك مقرري ساالنھ . شدھمدردي می

پزشك وعدھاي . دستور داد درباره علت مرگش تحقیق شود، و گوذوي بھ ریاست ھیئت تحقیق منصوب شد
كھ خدمھاش از ارث محروم شدند، و طولي نكشید ; وصیتنامھاش لغو شد; از مالزمان دوشس زنداني شدند

  . ملكھ زیباترین جواھرات آلبا را بھ خود آویخت
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  نقطھ اوج -٣

او اینك آن قدر مشغول بود كھ نمیتوانست . از ریاست ھنرستان نقاشي استعفا داده بود ١٧٩٧گویا در سال 
براي تزیین گنبد و حاشیھ دیوارھاي كلیساي سان آنتونیو د ال فلوریدا انتخاب  ١٧٩٨در سال . تدریس كند

با آنكھ با ترسیم اندامھاي شھوتانگیز براي فرشتگان، روحانیان را ناراحت میكرد، تقریبا ھمھ متفق و ; شد
القول بودند كھ وي، در یك حالت الھام گونھ شدید، روح و خون خیابانھاي مادرید را بھ آن اماكن مقدس 

رئال تعیین  ٠٠٠،۵٠االنھ با حقوق س)) نقاش اول دربار((بھ عنوان  ١٧٩٩اكتبر  ٣١در . منتقل كرده است
مشھورترین تابلو خود را بھ نام كارلوس چھارم و خانوادھاش، كھ تجسم بیرحمانھاي  ١٨٠٠در سال . شد

وقتي انسان مجسم كند كھ این مجموعھ بدنھاي متورم و روحھاي كم رشد ; از سفاھت پادشاه بود، كشید
اما درخشندگي آن لباسھا نمایشگر ; خود میلرزد بدون آن البسھ پرزرق و برق چگونھ بھ نظر میرسیدند، بر

این طور كھ میگویند، این فلكزدگان . مھارتي است كھ در تاریخ ھنر بندرت كسي بر آن برتري جستھ است
  از تابلویي كھ از آنھا كشیده شده بود اظھار رضایت 

   

  

  دو، مادریدموزه پرا. كارلوس چھارم و خانوادھاش: فراثیسكو خوسھ د گویا اي لوثینتس
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  . كامل میكردند

ھاي  ما باید خودخواھي او را در ترسیم تك چھره. در گوشھاي از آن تابلو گویا تصویر خود را ترسیم كرد
بعضي از این تصاویر بدون شك در حكم مشقھاي آزمایشي بودند كھ بھ كمك . متعدد خودش بر او ببخشیم

دو تصویر از میان . كندآینھ انجام میشدند، مانند بازیگري كھ حركات صورتش را در جلو آینھ تمرین می
او را در سن ))) سبك آزاد((از سلسلھ تصاویر  ١تصویر شماره (بھترین آنھا . آنھا عالي ھستند

پنجاھسالگي نشان میدھد، كر ولي مغرور، با چانھاي ستیزه جو، لبھاي شھواني، بیني بسیار بزرگ، 
قریبا تا چانھاش رسیده است، و چشمان آب زیركاه و عبوس، موي مشكي كھ روي گوشھایش را گرفتھ و ت

باالي ھمھ اینھا یك كاله ابریشمي اعیاني كھ بر باالي سر بزرگش قرار گرفتھ است و انگار ھمھ كساني را 
نوزده سال بعد، پس از اینكھ از یك انقالب . كھ بھ طور تصادفي در زمره نجبا درآمدھاند بھ مبارزه میطلبید

; كند، یقھ پیراھنش را باز كرد، و خود را با حالتي دوستداشتنیتر نشان دادجان بھ در برد، كاله را بھ دور اف
ھنوز مغرور بود، ولي آن قدر بھ خود اطمینان داشت كھ دیگر در برابر میل بھ مبارزھطلبي سر فرود 

  . نمیآورد

با آنكھ معاصرانش میدانستند وي آنان را در . چھره نگاري زمینھ خاص استعداد و مھارت او بود
تصویرشان بھتر از آنچھ كھ ھستند نشان نخواھد داد، با كمال اشتیاق خود را تسلیم راي و حكم ھنري 

میكردند كھ امیدوار بودند، چھ از طریق شھرت و چھ از راه بدنامي، نامشان را در طي قرون زنده نگاه 
از اعضاي خاندان  بھ موجب اطالعاتي كھ در دست است، سیصد نفر از نجبا و ھشتاد و ھشت نفر. دارد

یكي از . دویست صورت از اینھا ھنوز موجودند; سلطنتي براي كشیدن تصویرشان در برابر او نشستند
خواھرش آن را با ; بھترین این صورتھا متعلق بھ فردینان گیلمارده سفیر كبیر وقت فرانسھ در اسپانیاست

. د و بھ شھرت گویا در فرانسھ كمك كردموزه لوور آن را بھ دست آور ١٨۶۵خود بھ پاریس برد، در سال 
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در میان تصاویر گویا از اطفال، بھترین آنھا تصویر دون مانوئل اوسوریو د ثونییگا است كھ در موزه 
در . در این تصویر، سبك گویا با سبك والسكوئز شباھتي پیدا كرده است; ھنري مترپلیتن در نیویورك است

این مجموعھ . از آثارش با آثار والسكوئز بھ رقابت پرداختندمجموعھاي كھ از تصاویر زنان داشت، ب
از تابلو اینفانتا ماریا خوسفا كھ مانند مترسك است گرفتھ تا سنیورا گراثیا  -داراي تصاویري متنوع است 

كھ دل و دین میرباید، و بازیگر سالخورده التیرانا كھ در چھرھاش آثار زیبایي رو بھ زوال نھادھاند، ولي 
  . آن را شخصیت گرفتھ استجاي 

دو بار، یك  ١٧٩٨ي لوند است كھ در حدود سال ))ماخا((بیپردھترین زني كھ گویا از او تصویر كشیده 
دفعھ بدون پیرایھ براي ماخاي برھنھ و بار دیگر كھ لباس تحریكآمیزي بر تن دارد براي ماخاي ملبس، در 

ادو تقریبا ھمان قدر تماشاچي جلب میكنند كھ تصویر این تصاویر دوگانھ در موزه پر. برابرش قرار گرفت
  . مونالیزا در لوور

تصویر ماخاي برھنھ و تصویر ونوس در آینھ اثر والسكوئز تنھا برھنگاني ھستند كھ در آثار نقاشي اسپانیا 
، و وجود دارند، زیرا تجسم اندام برھنھ در آثار ھنري اسپانیا مجازاتي برابر یك سال زندان، ضبط اموال

والسكوئز تحت حمایت فیلیپ چھارم دست بھ این كار زد، و گویا تحت حمایت گوذوي كھ در . تبعید داشت
با وجود . ھاي درشت، كمر باریك، و كپلھاي گوشت آلود با گویا ھمعقیده بود مورد ترجیح دادن سینھ

تصویر ماخاي ملبس نیز  داستانھایي كھ ساختھ شدھاند، تصویر ماخاي برھنھ نمایشگر دوشس آلبا نبود، و
دوك خشمگین، كھ آتش مبارزھطلبي از چشمانش میبارید، بھ ) طبق روایت(یك شبھ نقاشي نشد كھ وقتي 

ولي این دو تصویر بھ وسیلھ . سراغ او رفت، گویا این تصویر را بھ جاي تصویر ماخاي برھنھ بگذارد
  . عھ گوذوي تعلق گرفتنددوشس خریداري یا بھ او داده شدند، و پس از مرگ وي بھ مجمو

در حالي كھ گویا با صورتھایي كھ میكشید خرج خانواده خود را میداد، با گراوور سازي و آبرنگ كاري 
تحت عنوان كاپریسھا  ١٧٩٩او این آثار را در سال . خود را سرگرم میداشت) ١٧٩٧ - ١٧٩۶شاید در (

ت حكاكي، قلم موي نقاشي، و فكري خشمگین منتشر كرد كھ شامل ھشتاد و سھ كاپریس بودند و محصول آل
كھ با ھجوي خشك و جدي و زیرنویسھایي طعنآمیز، آداب، اخالقیات، و سنن زمان خود را توصیف 

است كھ مردي را نشان میدھد كھ پشت میزش بھ خواب رفتھ  ۴٣جالبترین اینھا كاپریس شماره . میكردند
رویاي عقل : روي میز نوشتھ شده است; كردھانداست، در حالي كھ شیاطین در اطراف سرش ازدحام 

تخیالتي كھ از عقل بھ دور باشند باعث : ((گویا این جملھ را چنین تعبیر كرد. ھیوالھایي بھ وجود میآورد
این اظھار در .)) بھ وجود آمدن ھیوالھا میشوند، و اگر با عقل ھمراه شوند، موجود ھنر و منبع عجایب

كھ مردم اسپانیا را بھ تیرگي میكشانید، ولي ضمنا توصیفي از نیمي از ھنر گویا حكم نیشي بود بھ خرافاتي 
در كاپریسھا این خوابھا بھ طرز وحشتباري . او در معرض تھاجم خوابھاي وحشتناكي قرار داشت. بود

در این تصاویر پیكر انساني مسخ شده و بھ یكصد شكل باد كرده و استخواني و علیل . نشان داده شدھاند
ھا و جغدھا نگاه شومي بھ ما میاندازند، گرگھا و الشخورھا در اطراف در كمینند،  مجسم شدھاند، گربھ

ھا در فضا پرواز میكنند، روي زمین تعداد زیادي جمجمھ و استخوان مفاصل ریختھ، و اجساد  ساحره
نیموس بوس، نقاش مثل آن است كھ تخیل بیمار گونھ ھیرو. نوزاداني كھ تازه مردھاند بھ چشم میخورند

  . فالندري، طول خاك فرانسھ و قرون گذشتھ را پیموده است تا وارد مغز گویا شود و نظم آن را مختل كند

در یكي از نقاشیھاي . آیا گویا خردگرا بود ما تنھا میتوانیم بگوییم كھ او عقل را بھ خرافات ترجیح میداد
ترازویي در دست دارد و با شالقي پرندگان سیاه را خود زن جواني را نشان میداد كھ تاج گلي بر سر و 

یك تصویر دیگر .)) عقل االھي، بر ھیچ كس رحم نكن: ((گویا در زیر این تصویر نوشت. دنبال میكند
و بر روي بدن راھبي كھ مشغول عبادت ; عدھاي راھب را نشان میدھد كھ جامھاي از تن بھ درمیآورند

  بود، صورت یك دیوانھ را قرار 

او تابلو دادگاه دستگاه تفتیش افكار را بھ صورت صحنھاي اندوھزا از قربانیان رقت آور، كھ بھ وسیلھ . ددا
او یك یھودي را نشان داد كھ در دخمھ زندان . قدرتي بیروح مورد قضاوت قرار میگیرند، مجسم كرد
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.)) فتخار تو جاوداني خواھد بودزاپاتا، ا: ((دستگاه تفتیش افكار بھ زنجیر بستھ شده و در زیر آن نوشتھ بود
منظره از قربانیان دستگاه تفتیش افكار را ترسیم كرد  ٢٩آیا این طنیني بود از سواالت زاپاتا اثر ولتر او 

و در پایان آنھا تصویري شادیبخش كشید كھ زیرش نوشتھ شده . كھ مورد مجازاتھاي مختلف قرار گرفتھاند
گویا تا پایان عمر خود با تقدس بر سینھ خود عالمت صلیب میكشید،  با این وصف،)). آزادي االھي: ((بود

شاید ھمھ اینھا بقایاي ; ھایش عكس صلیب میگذاشت از مسیح و قدیسان مدد میخواست، و در باالي نامھ
  . عاداتي بودند كھ وي در جواني بھ دست آورده بود

  انقالب  -۴

ھاي وي نشانھاي دال بر  در ھنر و گفتھ. مھوریخواه نیز نبوداو حتي ج. آیا گویا داراي افكار انقالبي بود نھ
او خود و سرنوشت خود را بھ كارلوس . آن نیست كھ وي مایل بھ سرنگوني نظام سلطنتي اسپانیا باشد

سوم، بھ كارلوس چھارم، بھ گوذوي، و بھ ژوزف بوناپارت وابستھ كرده بود و با مسرت خاطر با نجبا و 
. ولي با فقر دست و پنجھ نرم كرده بود و ھنوز آن را در اطراف خود میدید. میكرددرباریان حشر و نشر 

ھاي مردم، جھل ناشي از آن، خرافاتشان، و قبول فقر آنھا از ناحیھ كلیسا بھ عنوان نتیجھ  از بیچیزي توده
ز نیمي از ھنرش در راه تجدید خاطره ا. طبیعي سرشت و نابرابري افراد بشر احساس تنفر میكرد

ثروتمندان بھ كار رفت، و نیمي دیگر فریادي بود كھ بھ خاطر عدالت طبیعي براي فقرا، و اعتراض علیھ 
او در صورتھایي كھ میكشید شاھدوست، در . وحشیگري قانون، دستگاه تفتیش افكار، و جنگ برداشتھ بود

رتي تقریبا وحشیانھ، نفرت در آثار اخیرالذكرش، با قد. نقاشیھایش كاتولیك، و در طراحیھایش شورشي بود
یكي از طراحیھاي او مردي را نشان . خود را از تاریك اندیشي، بیعدالتي، حماقت، و قساوت ابراز میداشت

چون او حركت زمین را كشف : ((میداد كھ روي چرخ مجازات قرار دارد و زیر آن نوشتھ شده است
زیرا نسبت بھ آزادیخواھي ((قرار دارد، یكي دیگر زني را نشان میدھد كھ روي چرخ مجازات .)) كرد

مینامیدند چھ كساني بودند ظاھرا ) لیبرال(اسپانیاییھایي كھ خود را آزادیخواه .)) ابراز ھمدردي كرده بود
ھدفشان از این اسم آن بود كھ عالقھ خود را . اینھا نخستین گروه سیاسي بودند كھ این نام را بھ كار میبردند

آزادي فكر از سانسور، آزادي جسماني از انحطاط و نزول شان، و آزادي روح از  - بھ آزادي نشان دھند 
آنھا با احساس حقشناسي انواري را كھ از نھضت روشنگري فرانسھ میآمدند دریافت داشتھ . ظلم و استبداد

  آنھا از ورود یك نیروي فرانسوي بھ اسپانیا . بودند
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استقبال كردند، در حقیقت نیمي از جمعیت از آن بھ عنوان یك ) ١٨٠٧. (دادگاه دستگاه تفتیش افكار: گویا - 
  . ارتش آزادیبخش استقبال كردند

وقتي كھ كارلوس چھارم استعفا داد و فرزندش فردیناند ھفتم تحت حمایت سربازان مورا بر تخت نشست، 
  . گویا صورتي از حكمران جدید نقاشي كرد. ھیچ اعتراضي بھ گوش نرسید

ولي وقتي ناپلئون كارلوس چھارم و فردیناند ھفتم را بھ بایون فراخواند، ھر دو آنھا را عزل كرد، یكي را 
بھ ایتالیا و دیگري را بھ فرانسھ بھ تبعید فرستاد، برادر خود ژوزف را بھ سلطنت اسپانیا برداشت، خلق و 

مورا بھ سربازانش دستور ; د آمدجمعیتي خشمگین در برابر كاخ سلطنتي گر. خوي مردم و گویا عوض شد
جمعیت پا بھ فرار گذاشت، ولي دوباره، حدود بیست ھزار نفر از مردم، . داد كھ میدان را از مردم پاك كنند
ھنگامي كھ سربازان فرانسوي و سربازان ممالیك بھ طرف میدان بھ . در میدان پالثامایور اجتماع كردند

سربازان، كھ بشدت عصباني شده بودند، وارد . ھا بھ آنھا تیراندازي شدھا و زیر طاقی راه افتادند، از پنجره
در روز . سربازان و مردم از صبح تا شب درگیر نبرد شدند. ھا شدند و ساكنان آنھا را از دم كشتند خانھ

گویا از محل مناسبي كھ در آن نزدیكي ; صدھا مرد و زن بھ ھالكت رسیدند ١٨٠٨)) دوم مھ((معروف بھ 
در سوم مھ، سي تن از زندانیان كھ بھ وسیلھ سربازان دستگیر شده . قسمتي از این قتل عام را دیدبود، 

بودند، بھ وسیلھ یك جوخھ آتش تیرباران شدند، و ھر اسپانیایي كھ تفنگي در دستش دیده میشد بھ قتل 
از )) جنگ آزادیبخش((یك . در این وقت تقریبا ھمھ اسپانیا علیھ فرانسویان بھ پا خاستھ بودند. میرسید

ایالتي بھ ایالت دیگر سرایت میكرد، و بھ علت سبعیت حیواني اعمالي كھ انجام میگرفت، لكھ ننگي بر 
گویا بعضي از این اعمال را دید و تا ھنگام مرگ خاطره آنھا از ذھنش دور . دامان ھر دو طرف میگذارد

. خوسفا درگذشت ١٨١٢در . مھاش را نوشتوصیتنا ١٨١١او كھ از اوضاع وخیمتري میترسید، در . نشد
  . فردیناند ھفتم بار دیگر پادشاه شد; ولینگتن مادرید را تصرف كرد ١٨١٣در 

یكي از این ). ١٨١۴(گویا پیروزي اسپانیا را با ترسیم دو تصویر از مشھورترین تصاویرش جشن گرفت 
میان مردم مادرید و سربازان فرانسوي  دو كھ دوم مھ نام دارد تجسم آن چیزي بود كھ او درباره زدوخورد

او سربازان مملوك را در مركز تصویر قرار داد، زیرا شركت . و ممالیك دیده، شنیده، یا تصور كرده بود
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لزومي ندارد سوال شود . آنھا بود كھ شدیدترین انزجاري را كھ مردم اسپانیا بھ خاطر داشتند بھوجود آورد
از  - این نقاشي معرف ھنري پر قدرت و درخشان است ; مجسم میكند یا نھكھ این نقاشي حقایق تاریخي را 

دگرگوني رنگھاي درخشان بر روي اسب سرباز مملوكي كھ در حال بھ زیر افتادن است گرفتھ تا چھره 
حتي از آن . مرداني كھ اجبار انتخاب میان كشتن یا كشتھ شدن آنھا را وحشتزده و حیوان صفت كرده است

این نقاشي یك جوخھ تفنگداران . ي دیگري است كھ ھمراه آن است و تیرباران سوم مھ نام داردزندھتر نقاش
در آثار گویا ھیچ چیز موثرتر از تضاد . فرانسوي را نشان میدھد كھ زندانیان اسپانیایي را تیرباران میكنند

  . میان وحشت و مبارزھجویي در قیافھ شخصي كھ در وسط آن قتل عام قرار دارد نیست

استفاده میكرد، ولي دیگر در دربار طرف توجھ )) نقاش خاص((گویا ھنوز از مستمري خود بھ عنوان 
 ١٨١٢شاید در سال . در حالي كھ مردي زن مرده و ساكت و كر بود، غرق در دنیاي ھنرش شد; نبود

با قیافھ این تصویر ھركول را كھ . موثرترین حكاكي خود را بھ وجود آورد، كھ كولوسوس نام داشت
. در لبھ كره زمین نشستھ، و مارس را پس از یك نبرد پیروزمندانھ در حال استراحت نشان میدھد كالیبان

رت گراوور بھ چاپ بھ بعد او طرحھاي كوچكي كشید كھ بعدا آنھا را حكاكي كرد و بھ صو ١٨١٠از سال 
او . رساند و نام آنھا را عواقب مھلك جنگ خونین اسپانیا با بوناپارت، و كاپریسھاي دیگر گذارده بود

آنھا را براي پسرش بھ ارث گذاشت، پسرش آنھا را بھ ; جرئت انتشار این ھشتاد و پنج طراحي را نداشت
  . تحت عنوان مصایب جنگ منتشر كرد ١٨۶٣و فرھنگستان آنھا را در ; فرھنگستان سان فرناندو فروخت

ھاي عادي جنگ نیستند كھ قتل و كشتار را بھ لباس اعمال قھرماني و افتخارآمیز  این طرحھا صحنھ
بلكھ نشاندھنده لحظات وحشت و قساوتي ھستند كھ در آنھا قیود شكننده تمدن در سرمستي ; درمیآورند

ھاي مشتعل نشان داده میشوند كھ  در طراحیھا خانھ. اندمبارزه و نشئھ خون بھ دست فراموشي سپرده شدھ
زناني كھ ; زناني كھ با سنگ یا نیزه یا تفنگ بھ صحنھ نبرد میشتابند; بھ روي ساكنانشان خراب میشوند

مرداني كھ پا یا بازو یا ; مرداني كھ در برابر جوخھ آتش بھ تیر بستھ شدھاند; مورد تجاوز قرار میگیرند
اجسادي كھ بھ نوك تیز تنھ یا ; سربازي كھ آالت تناسلي مردي را میبرد; دا شده استسرشان از بدن ج

اطفالي كھ ; زنان مردھاي كھ ھنوز اطفال خود را بھ سینھ خویش میفشارند; شاخھ درختان میخكوب شدھاند
مردگاني كھ بھ صورت تودھاي در یك چالھ رویھم ریختھ ; با وحشت بھ كشتار والدین خود مینگرند

ھاي  زیر این تصاویر گویا نوشتھ. الشخورھایي كھ بر روي اجساد انسانھا بھ سور چراني مشغولند; شدھاند
)) ;من این را دیدم)) ((;این آن چیزي است كھ بھ خاطر آن بھ دنیا آمدھاید: ((نیشداري افزوده است، از قبیل

در پایان گویا یاس و امید خود .)) دنبراي دفن كردن مردگان و ساكت بو)) ((;بھ این صورت اتفاق افتاد((
زني را نشان میدھد كھ در میان گور كنان و كشیشان در حالت احتضار  ٧٩تصویر شماره . را بیان میكند

زني را نشان میدھد كھ از او نور  ٨٠ولي شماره ; ))حقیقت میمیرد: ((است، و در زیر آن نوشتھ شده است
  در زیر این تصویر . ساطع میشود

  پیدایي تدریجينا -۵

بر این خانھ درختان سایھ . گویا خانھاي ییالقي در آن سوي مانثانارس خریداري كرد ١٨١٩در فوریھ 
افكنده بودند، و با آنكھ براي او امكان نداشت آواز جویبارھایي را كھ در اطراف این خانھ بودند بشنود، 

. میخواندند)) خانھ كر((یگان خانھ او را ھمسا. میتوانست درسي را كھ جریان آرام آن میداد احساس كند
چون خاویر ازدواج كرده و خانواده جداگانھاي تشكیل داده بود، گویا زني بھ نام دونیا لئوكادیاویس را بھ 

او زني خوش . این زن ھم نقش رفیقھ او را ایفا میكرد و ھم وظیفھ بانوي خانھ دارش را; خانھ خود برد
این زن دو بچھ با خود بھ . ي گویا از بركات فصاحت كالم وي در امان بودبنیھ، سركش، و حراف بود، ول

پسري بھ نام گیلیرمو و دختركي با روح بھ نام ماریا دل روساریو كھ تسلي بخش ایام  - خانھ گویا آورد 
  . واپسین این ھنرمند بود
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تنھا بھ این . گرفتھ بود زیرا ذھنش در آستانھ جنون قرار; او بھ محركي چنین سالمتبخش بشدت نیاز داشت
طریق میتوان فھمید كھ معني تصاویر سیاھي كھ وي با آنھا دیوارھاي خانھاي را كھ پناھگاه وي بود 

مثل اینكھ میخواست تیرگي ذھن خود را منعكس كند، بیشتر بھ سبك سیاه و سفید نقاشي . میپوشاند چیست
وي كند، براي اشكالي كھ میكشید خطوط مشخصي و انگار كھ میخواھد از ابھام رویاھاي خود پیر; میكرد

ھاي زودگذر رویاھاي  ترسیم نمیكرد، ولي رنگامیزیھاي عاري از ظرافتي میكرد تا بھ وسیلھ آنھا صحنھ
او بر روي یكي از دیوارھاي طویل پھلویي زیارت سان . خود را بر روي دیوارھا ثابت نگاه دارد

بھ نحوي سرورآمیز نقاشي كرده ) ١٧٨٨(و یك سال پیش  ایسیدرو، یعني ھمان جشنوارھاي كھ در سي
ولي تصویري كھ در این وقت كشید منظرھاي تیره و غمانگیز از متعصبین حیوان ; بود، را مجسم كرد

در روي دیوار روبھرو، او حتي اشكالي وحشتناكتر در تصویري بھ نام شنبھ . صفت و مست از باده بود
ھا یك بز سیاه خیلي بزرگ را بھ عنوان ابلیس و خداي  ان میداد این ساحرهھا گرد آورد كھ در آن نش ساحره

در انتھاي اطاق كریھترین شكل در تاریخ ھنر قرار داشت بھ نام ساتورن فرزندانش را . آمر خود میپرستند
 این تصویر غولي را نشان میداد كھ طفلي برھنھ را در دھان دارد، سر و یك بازوي او را خورده. میبلعد

شاید این تصویر . است و اینك بازوي دیگر را میخورد، در حالي كھ خون بھ اطراف پراكنده شده است
اینھا رویاھاي فردي . تجسمي جنونآمیز از ملل دیوانھاي است كھ اطفال خود را در جنگھا بھ كشتن میدھند

نقاشي میكند تا آنھا را از  ھستند كھ تخیالت شومش او را زجر میدھند، و بھ نحوي جنونآمیز این تخیالت را
لئوكادیا، كھ بر اثر فعالیتھاي  ١٨٢٣در سال . خود بیرون براند و روي دیوار از حركت باز دارد

گویا، كھ با آثار جنونآمیزي . فراماسوني خود در معرض دستگیر شدن بود، با اطفال خود بھ بوردو گریخت
  گرفت بھ دنبال آنھا بھ راه كھ روي دیوارھا كشیده بود تنھا مانده بود، تصمیم 
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ولي اگر بدون اجازه پادشاه سفر میرفت، مقرریش بھ عنوان ; بیفتد. ساتورن فرزندانش را میبلعد: گویا
او چند ماه مرخصي خواست تا براي استفاده از آبھاي معدني بھ پلومبیر برود، . قطع میشد)) نقاش خاص((

براي  ١٨٢۴، و در ژوئن را بھ نوھاش ماریانو واگذار كرد)) خانھ كر. ((و این مرخصي بھ او داده شد
  . دیدن لئوكادیا و ماریا دل روساریو عازم بوردو شد

براي . بتدریج كھ بھ مرگ نزدیك میشد، عشق او بھ نوھاش ماریانو بر ھمھ عواطفش پیشي میگرفت
) گویا(نوھاش یك مستمري مقرر داشت، و پیشنھاد كرد كھ چنانچھ خاویر ماریانو را بھ بوردو ببرد، او 

  . را میپردازد ھزینھاش

وقتي آنھا وارد شدند، گویا با چنان . خاویر نمیتوانست بھ بوردو برود، ولي ھمسر و فرزندش را فرستاد
: او براي فرزندش نوشت. احساساتي در آغوششان گرفت كھ از پا درآمد، و ناچار او را بھ بسترش بردند

كاش خداوند . من بیش از اندازه بوده است خاویر عزیزم، میخواھم بھ تو بگویم كھ این ھمھ مسرت براي((
.)) مرحمتي كند و تو براي بردن آنھا بھ اینجا بیایي، و در آن صورت جام سعادت من لبریز خواھد بود

سیزده روز بھ ھمین حال باقي ماند و با . روز بعد او قدرت تكلم را از دست داد و نیمي از بدنش فلج شد
بقایاي او از  ١٨٩٩در . جان سپرد ١٨٢٨آوریل  ١۶در . خاویر بودبیصبري، ولي بیھوده، بھ انتظار 

 ١٠١بوردو بھ مادرید برده شد و در جلو محراب كلیساي سان آنتونیو د ال فلوریدا، یعني ھمان جایي كھ 
سال پیش از آن، وي، در زیر گنبد كلیسا، دردھا، غم و اندوه، شادیھا و عشقھاي زندگي اسپانیاییھا را 

  . ه بود، بھ خاك سپرده شدنقاشي كرد

  فصل دوازدھم

  

  خداحافظ ایتالیا 

١٧۶١٧٨٩ -  ٠  

I - گردش خداحافظي  

چنانچھ نگاھي دیگر بھ ایتالیا بیفكنیم، این سرزمین را حتي در خواب نیمروزي ظاھري داراي حرارت 
تورن آلفیري را پرورش میداد، لوكا دایرھالمعارف دیدرو را منتشر میكرد، فلورانس . زندگي خواھیم یافت

ین خود را اصالح میكرد، بار دیگر زیر سلطھ مھیندوك لئوپولد شكوفان میشد، میالن بھ كمك بكاریا قوان
پاویا و بولونیا با آزمایشھاي علمي ولتا و گالواني بھ ھیجان درآمده بودند، و نیز گرفتار كازانووا بود، ناپل 
بھ مبارزه با حاكمیت پاپ برخاستھ بود، رم درگیر فاجعھ یسوعیان بود، و یكصد محل پرورش استعدادھاي 

ھاي  چیرھدست براي رام كردن عواطف سركش ماوراي كوه موسیقي بھ صادر كردن اپرا و نوازندگان
ھاي ھنري و  اینان براي مطالعھ گنجینھ. در آن وقت یكصد ھزار خارجي در ایتالیا بودند. آلپ مشغول بودند

در این دوران گوتھ، كھ سرشناسان وایمار زندگي را بر او تنگ . استفاده از آفتاب، بھ این سرزمین میآمدند
  . بھ اینجا آمد تا قواي جواني را تجدید كند و الھامھاي شاعرانھ خود را تحت انضباط درآوردكرده بودند، 

در وي ایجاد ) ١٧٨۶سپتامبر (ھاي آلپ بھ ونتسیا تریدنتینا  نخستین اثري كھ پس از فرود آمدن گوتھ از كوه
لذتي بسیار زیبا بھ زنده بودن صرف، و حتي بھ فقر ((شد ناشي از ھواي مالیم و پر نوري بود كھ 

مردم ایتالیا : ((او میگفت. پس از آن، زندگي آزاد و بیقید و بند مردم توجھش را جلب كرد.)) میبخشید
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پیوستھ در خارج از خانھ ھستند، و در حالي كھ خوش ھستند و غمي ندارند بجز فكر كردن بھ زندگي، بھ 
آساني نیازھاي مختصر این مردم ساده را او عقیده داشت كھ خاك حاصلخیز باید ب.)) چیزي نمیاندیشند

  . با این وصف، فقر و بدي وضع بھداشت در شھرھاي كوچكتر او را متاثر میكرد; برآورده كند

آنجا براي ((من از او پرسیدم . وقتي من از پیشخدمت سراغ محل خاصي را گرفتم، او بھ حیاط اشاره كرد
حیاط خلوتھا و .)) براي ھر مصرفي كھ بخواھید: ((دو او با لحني دوستانھ جواب دا)) چھ مصرفي است

  . راھروھا با كثافت آلوده شدھاند، زیرا كارھا بھ طبیعیترین صورت انجام میشوند

  . انطباق حسي، بتدریج او را با محیط مانوس كرد

كارلوگوتتسي، با اغراقي شایستھ و قابل  ١٧٧٨حدود سال . ونیز سرگرم انحطاط دوستداشتني خود بود
  : توجیھ، آنچھ را كھ بھ نظرش از ھم پاشیدگي عمومي اخالقیات میرسید چنین توصیف كرد

منظره زناني كھ بھ مرد تبدیل شده و مرداني كھ بھ صورت زن درآمده و مردان و زناني كھ ھر دو بھ 
با اشتیاق سگان شكاري كھ بھ دنبال ; صورت میمون درآمدھاند، و ھمھ آنھا در گرداب مد غرق شدھاند

یانبار خود، با یكدیگر و در شھوتراني و افراط كاري ز; بوي شكار روانند و یكدیگر را فاسد و اغوا میكنند
  . بخور دود میكنند پریاپوسچشم ھمچشمي میكنند و براي 

  :او تقصیر این سقوط را بھ گردن فلسفھ انداخت ١٧٩٧در 

حك شده است، من ناچار بر این عقیدھام كھ مض... مذھب، آن افسار سالمتبخش براي ھواي نفس انسانھا 
. چوبھدار براي اجتماع مفید است، زیرا وسیلھاي براي مجازات گناه و باز داشتن جنایتكاران بالقوه است

ولي فالسفھ نورس ما چوبھدار را بھ عنوان تعصب جابرانھ محكوم كرده، و با این كار خویش یكصد بار بھ 
  . ... مي و سرقتھاي مسلحانھ و اعمال تجاوزكارانھ افزودھاندھاي عمو كثرت قتلھا در گذرگاه

نگاه داشتن زنان براي مراقبت از پسران و دختران خود و رسیدگي بھ امور خانوادگي و اقتصادي خویش، 
ناگھان زنان خود را بھ جلو انداختند و مانند با كانالھا حملھ كردند و . تعصبي كھنھ و وحشیانھ تلقي میشد

در عین حال آنھا مغزھاي سبك خود را . ... خیابانھا از آنھا پر بودند!)) آزادي! آزادي: ((آوردندفریاد بر
. ... در اختیار مدھا، ابتكارات مبتذل، تفریحات، ماجراھاي عاشقانھ، دلبریھا، و انواع مھمالت میگذاشتند

و خانوادھشان میخورد ابراز  شوھران شھامت آن را نداشتند كھ با لطمھاي كھ بھ شرافتشان، موجودیتشان،
. ... را بر پیشانیشان بزنند)) تعصب((آنھا وحشت داشتند كھ داغ آن كلمھ وحشتناك یعني . مخالفت كنند

ھنگامي كھ ھمھ این بھ اصطالح تعصبات . ... اخالقیات پسندیده، نجابت و عفت، تعصب خوانده میشدند
یعني المذھبي، از میان رفتن حرمت و : شدندطرد شدند، بركات بزرگ و اعجاب آور بسیاري ظاھر 

احترام، واژگون كردن عدالت، تشویق و تعزیز جنایتكاران، تخیالت پر حرارت، احساسات تند و تیز 
  . حیوان صفتي، تن دادن بھ ھمھ شھوات و لذات، تجمل جابرانھ، افالس، و زناكاري

ونیز دیگر داراي چنان ثروتي نبود كھ از . ولي البتھ علل اساسي انحطاط جنبھ اقتصادي و نظامي داشتند
در مقابل، رقیبش اتریش از چنان نیروي انساني رشد یافتھاي برخوردار شده . قدرت پیشین خود دفاع كند

  . بود خود داشت و بعضي از نبردھاي خود را در خاك این جمھوري بیطرف ولي عاجز انجام میداد

وي آخرین دوج از یكصد و بیست دوجي . دولت انتخاب شد لودوویكو مانین بھ ریاست ١٧٨٩مارس  ٩در 
او مردي بود با ثروت بسیار و . با تسلسلي جالب توجھ بر ونیز حكومت كرده بودند ۶٩٧بود كھ از سال 

  . شخصیتي جبون، ولي حتي فقر و شھامت نیز نمیتوانستند از بروز سرنوشت فاجعھ آمیزش جلوگیري كنند
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و ; آزادي بھ صورت مذھبي جدید بر افكار مردم فرانسھ تسلط یافت; یل سقوط كردچھار ماه بعد زندان باست
این . ھنگامي كھ این مذھب با لشكریان ناپلئون ھمراه شد، تقریبا ھمھ ایتالیا را تحت لوا و نشئھ خود درآورد

نیز را فاتح اھل كرس كھ ھشتاد ھزار سرباز پشت سر داشت، بھ این مستمسك كھ نیروھاي اتریشي خاك و
 ١٢مورد استفاده قرار دادھاند، و بھ این اتھام كھ ونیز بھ طور پنھاني بھ دشمنان وي كمك كرده است، در 

در آن روز دوج . دولتي موقت كھ منصوب خودش بود تحمیل كرد) ونیز(بر ملكھ آدریاتیك  ١٧٩٧مھ 
ما ; این را ببر: ((اد و بھ او گفتمانین كھ مستعفي شده بود، كاله رسمي مقام خود را بھ یكي از مالزمان د

مھ سربازان فرانسوي این شھر  ١۶در . چند روز بعد، او درگذشت.)) دیگر بھ این احتیاج نخواھیم داشت
اكتبر بوناپارت، با امضاي عھدنامھاي در كامپوفورمیو، ونیز و تقریبا ھمھ  ١٧در . را اشغال كردند

و در مقابل، اتریش در بلژیك و ساحل چپ رود راین مستملكات ارضي آن را بھ اتریش منتقل كرد، 
در حالي كھ درست یك ھزار و یكصد سال از زمان انتخاب نخستین دوج براي . امتیازاتي بھ فرانسھ داد

  . ھاي ونیز و دفاع از آنھا میگذشت حكومت بر دریاچھ

و ایزابال فارنسھ، با لویز الیزابت پارما تحت الحمایھ اسپانیا بود، ولي دوك آن دون فلیپھ، فرزند فیلیپ پنجم 
عادات پرخرج ھمسرش را پذیرفت، و دربار خود را بھ یك ورساي ; دختر لویي پانزدھم ازدواج كرد

ھاي گوناگون ھمھ جھان را باھم  پارما از مراكز فرھنگي شد، و با وجد و سرور شیوه. كوچك مبدل كرد
  . میآمیخت

رسید كھ من دیگر در ایتالیا نیستم، زیرا ھمھ چیز رایحھ سمت بھ نظر من چنین می: ((كازانووا میگفت
وزیر .)) من میشنیدم كھ عابران تنھا بھ فرانسھ و اسپانیایي تكلم میكنند. ھاي آلپ را داشت دیگر كوه

در این سرزمین، پارھاي . روشنفكري بھ نام گیوم دو تیو در این دوكنشین اصالحات تحرك آوري انجام داد
  . نسوجات، كریستالھا، و ظروف بدل چیني ساختھ میشدنداز بھترین م

میالن در این وقت از یك گسترش صنعتي بھرھمند بود كھ تا حدودي نمایشگر اولیھ برتري اقتصادي آن 
حكومت اتریشیھا بر آن راه را براي تجلي كفایت و فعالیت محلي . در ایتالیاي امروز بھ شمار میرود

  . بازگذارده بود

كنت كارل یوزف فون فیرمیان، حكمران لومباردي، با رھبران بومي محل در بھبود وضع دستگاه دولتي 
ھمكاري میكرد، و قدرت ظالمانھ اشراف فئودال و متنفذاني را كھ بر امور شھرداري تسلط داشتند كاھش 

ا، و جوواني كارلي گروھي از آزادیخواھان اقتصادي بھ رھبري پیترو وري، چزاره بونزانادي بكاری. داد
اصول فیزیوكراتھا را پذیرفتند، مالیاتھاي مربوط بھ دادوستدھاي داخلي و مالیاتھاي كشاورزي را لغو 

صنعت نساجي رشد كرد، بھ . كردند، و سنگیني بار مالیاتھا را با بستن مالیات بر اموال كلیسا تقسیم كردند
. دستگاه بافندگي كار میكردند ١٣٨۴كھ با موسسھ بود  ٢٩این رشتھ شامل  ١٧٨۵طوري كھ در سال 

اراضي مساحي شدند، دولت تامین ھزینھ طرحھاي آبیاري را بھ عھده گرفت، و دھقانان با عالقھ و اراده 
نفر بھ  ٠٠٠،٩٠جمعیت این دوكنشین از  ١٧٧٠تا  ١٧۴٩در مدت بیست و یك سال از . بھ كار پرداختند

ران شادكامي میالن بود كھ این شھر تماشاخانھ سكاال را ساخت در ھمین دو. نفر افزایش یافت ٠٠٠،١٣٠
ھمچنین ; تماشاگر داشت و داراي تزیینات پرشكوھي بود ٣۶٠٠این تماشاخانھ گنجایش ). ١٧٧٨ - ١٧٧۶(

و مافوق ھمھ اینھا، داراي ; تسھیالتي براي موسیقي، گفتگو، غذا خوردن، ورقبازي، و خواب فراھم میكرد
در اینجا و در این ھنگام چیماروزا و كروبیني . خاموش كردن ھرگونھ آتشسوزي بود یك مخزن آب براي

  . بھ پیروزیھاي درخشاني نایل شدند

این جزیره كوھستاني پیش از این از لحاظ حوادث تاریخي بیشمار . این دوران، دوران قھرماني كرس بود
; مستعمرھاي در این جزیره برپا ساختند م ق ۵۶٠فوكایاییھا از آسیاي صغیر در حدود سال . مستغني بود

رومیھا در ; كارتاژیھا مغلوب رومیھا شدند; اتروسكھا بر آنھا غلبھ كردند و خود منكوب كارتاژیھا شدند
فرانكھا بر یونانیھاي بیزانسي غلبھ كردند و خود مغلوب ; برابر یونانیھاي بیزانسي از پاي درآمدند

و مردم ; اھالي پیزا بر توسكانیھا غلبھ كردند; ان بر مسلمانان چیره شدندایتالیاییھاي توسك; مسلمانان شدند
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. دوسوم جمعیت جزیره در آن قرن از طاعون سیاه درگذشتند). ١٣۴٧(جنووا بر اھالي پیزا غالب آمدند 
تحت حكومت جنوواییھا، اھالي كرس، كھ از بیماریھاي واگیردار و حمالت دزدان دریایي در عذاب بودند 

یدن بھ مشاغل مھم بر آنھا منع شده بود و مالیاتي كھ از آنھا گرفتھ میشد غیرقابل تحمل بود، بھ حالت و رس
شورشھاي . و در آن حالت، انتقامجوییھاي شدید تنھا قانون مورد احترام آنھا بود; نیمھ توحش درآمدند

. با شكست مواجھ میشدند گاھگاھي بھ علت خصومتھاي داخلي توام با قتل و آدمكشي و فقدان كمك خارجي
جنووا، كھ براي ادامھ حیات خود با لشكریان اتریش در جنگ بود، براي كمك بھ حفظ نظم در كرس بھ 

فرانسھ بھ این تقاضا پاسخ مثبت داد تا مبادا این جزیره، بھ عنوان دژي براي تسلط بر . فرانسھ متوسل شد
  . دریاي مدیترانھ، بھ وسیلھ انگلیسیھا گرفتھ شود

ھنگامي ). ١٧۴٨ - ١٧٣٩(و دیگر مواضع كرس را اشغال كردند ) یا آیاتچو(سربازان فرانسوي آژاكسیو 
تسلط جنووا بر جزیره تجدید، و شورش ; كھ صلح اطمینانبخش بھ نظر میرسید، فرانسویھا خارج شدند

  . تاریخي پائولي آغاز شد

از ((لرد چتم او را یكي . یبالدي پیشدستي كردپاسكوالھ دي پائولي یك قرن نسبت بھ اقدامات متھورانھ گار
بھ دنیا  ١٧٢۵وي، كھ در سال . میخواند)) آن مرداني كھ نظیرشان تنھا در صفحات پلو تارك پیدا میشود

با پدرش بھ تبعیدگاه رفت، در ناپل زیر نظر جنووزي اقتصاددان . آمد، فرزند یك شورشي كرسي بود
بھ كرس بازگشت، و براي رھبري  ١٧۵۵پرداخت، در سال تحصیل كرد، در ارتش ناپل بھ خدمت 

در مدت دو سال مبارزه، او موفق شد جنوواییھا را از ھمھ شھرھا، غیر . شورش علیھ جنووا برگزیده شد
خود را در ) ١٧۶٨ - ١٧۵٧(بھ عنوان رئیس منتخب جمھوري جدید . از چند شھر ساحلي، بیرون براند
ھاي  ھمان قدر درخشان نشان داد كھ در طرحھاي سوق الجیشي و شیوهقانونگذاري و اداره امور كشور 

یك قانون اساسي دموكراتیك برقرار كرد، جلو رسم انتقامجویانھ شستن خون با خون را گرفت، . جنگي
حقوق ظالمانھ خوانین فئودال را لغو كرد، تعلیم و تربیت را گسترش داد، و در كورتھ پایتخت خود یك 

  . رددانشگاه تاسیس ك

فرانك بھ فرانسھ  ٠٠٠،٠٠٠،٢جنووا كھ نمیتوانست پائولي را تحت تسلط درآورد، این جزیره را بھ مبلغ 
پائولي اینك خود را در حال مبارزه با سربازان فرانسوي میدید، كھ بسرعت ). ١٧۶٨مھ  ١۵(فروخت 

در آژاكسیو  ١٧۶٩اوت  ١۵ منشي و دستیارش در این موقع كارلو بوناپارت بود كھ در. تجدید قوا میكردند
در پونتھ نوئووو مغلوب نیروھاي فرانسھ  ١٧۶٩پائولي كھ در مھ . صاحب فرزند پسري بھ نام ناپلئون شد

در آنجا از طرف دولت یك ; شده بود، دست از این مبارزه نومیدانھ كشید و در انگلستان پناه گرفت
مجمع . دكتر جانسن در شمار دوستانش درآمد مستمري برایش تعیین شد، بھ وسیلھ بازول شھرت یافت، و

مورد استقبال قرار داد، )) قھرمان و شھید آزادي((ملي فرانسھ انقالبي او را از تبعید باز خواند، بھ عنوان 
ولي كنوانسیون فرانسھ چون او را بھ قدر كافي ژاكوبن ). ١٧٩١(و بھ فرماندھي كرس منصوبش كرد 

سربازان انگلیسي بھ كمك او آمدند، ولي سردار انگلیسي جزیره را ; كرد نیافت، ھیئتي را مامور خلع وي
ناپلئون عدھاي سرباز براي بیرون راندن ). ١٧٩۵(تحت تسلط درآورد و پائولي را بھ انگلستان باز فرستاد 

جزیره نشینان از سربازان فرانسوي بھ این عنوان كھ از طرف ; )١٧٩۶(انگلیسیھا اعزام داشت 
انگلیسیھا خارج شدند، و فرانسھ كرس را تصرف ; فرستاده شده بودند، استقبال كردند) ناپلئون)) (كرسي((

  . كرد

این دوكھا پس از خاندان مدیچي روي كار . توسكان تحت حكومت مھیندوكھاي ھاپسبورگ شكوفان شد
اتریش چون رئیس اسمي حكومت توسكان فرانسیس لورن، كھ شوھر ماري ترز بود، در ). ١٧٣٨(آمدند 

زندگي میكرد، امور حكومت بھ یك شوراي نیابت سلطنت مركب از رھبران بومي واگذار شد، و این 
ھفت سال قبل از اینكھ تورگو تالش ; رھبران در اصالحات اقتصادي با آزادیخواھان میالن رقابت میكردند

پس از مرگ فرانسیس . )١٧۶٧(مشابھي در فرانسھ بھ عمل آورد، آنھا آزادي تجارت غلھ را عملي كردند 
، فرزند كوچكش بھ نام لئوپولد بھ عنوان مھیندوك بھ جاي او نشست و بھ صورت یكي از )١٧۶۵(

; ھاي اداري را گرفت او جلو فساد در دستگاه. پیشتازترین و شجاعترین دیكتاتورھاي روشنفكر درآمد
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شكنجھ، ضبط اموال، ; را یكسان كرد مالیاتھا; دستگاه قضایي، دستگاه اداري، و امور مالي را اصالح كرد
بھ انحصارات ; زھكشي باتالقھا را انجام داد; بھ طبقھ دھقان كمك كرد; و مجازات مرگ را منسوخ داشت

و در نظر داشت ; بھ بخشھا خودمختاري اعطا كرد; آزادي تجارت و فعالیت را گسترش داد; پایان بخشید
گوتھ تحت تاثیر پاكیزگي نسبي شھرھاي . دوكنشین فراھم كندكھ قانون اساسي نیمھ دموكراتیكي براي این 

وقتي برادر . ھا و پلھا، زیبایي، و عظمت كارھاي عام المنفعھ آن قرار گرفت توسكان، وضع خوب جاده
لئوپولد بھ نام یوزف بھ عنوان تنھا امپراطور آن دوران بھ سلطنت رسید، در منسوخ كردن بیشتر امتیازات 

  . ھاي بسیار، و كاھش روحانیان از برادر خود پشتیباني كرد سكان، بستن صومعھفئودالیتھ در تو

لئوپولد در زمینھ اصالحات در وضع كلیساھا، از ھمكاري موثر سیپیونھ د ریتچي، اسقف پیستویا و پراتو، 
یك رسم خشونتآمیز در توسكان مقرر میداشت كھ ھمھ زنان بدون جھیز روبنده بر چھره . بھرھمند شد

ھا بھ  ریتچي در زمینھ باال بردن حداقل سن براي بستن میثاق مذھبي، و تبدیل بسیاري از صومعھ; زنندب
با تبدیل مدارس یسوعیان بھ مدارس عادي، پیش بینیھایي براي . مدارس دختران، با مھیندوك ھمگام شد

یي انجام میداد و از ریتچي مراسم قداس را بھ زبان ایتالیا. آموزش و پرورش غیرمذھبي بھ عمل آمدند
وقتي كھ شایع شد او . خرافات جلوگیري میكرد، ولي این كار او باعث ناخشنودي بسیار مردم عادي میشد

را كھ داراي شھرت بسیار بود بھ عنوان اینكھ قالبي است از جاي خود )) كمربند مریم عذرا((میخواھد 
با این وصف، او مجمعي از . كردند بردارد، مردم سر بھ شورش برداشتند و كاخ اسقف را چپاول

در پیستویا تشكیل داد و اصولي اعالم داشت كھ تجدید كننده ) ١٧٨۵در (روحانیان حوزه قلمرو خود 
بود، كھ بھ موجب آن اعالم شده بود قدرت دنیوي از قدرت روحاني  ١۶٨٢مورخ )) مواد گالیكان((خاطره 

  . معتقدات مذھبيحتي در مورد  -جداست و پاپ نیز جایز الخطاست 

ولي وقتي كھ فرمانرواییش . لئوپولد زندگي ساده و رفتاري معمولي داشت، الجرم مورد عالقھ مردم بود
ادامھ و توسعھ پیدا كرد، و مخالفت متعصبان او را زیر فشار قرار داد، او ظنین و بیعاطفھ شد و یك خیل 

یوزف از وین بھ او . نش را ھم زیر نظر بگیرندجاسوس را بھ كار گرفت تا نھ تنھا دشمنان، بلكھ دستیارا
.)) گاھي بگذار تو را بفریبند، و این كار بھتر از آن است كھ دایما و بیھوده خود را زجر بدھي: ((اندرز داد

، نیروھاي )١٧٩٠(ھنگامي كھ از فلورانس عزیمت كرد تا بھ عنوان امپراطور جانشین یوزف شود 
   .ارتجاع در توسكان پیروز شدند

تا اینكھ از ) ١٨٠۵ - ١٧٩٩(متھم و بھ زندان افكنده شد  ١٧٩۴ریتچي توسط پاپ پیوس ششم در سال 
آزادیخواھان را بھ قدرت باز ) ١٨٠٠(روي كار آمدن دولت ناپلئون . بدعتھاي فكري خود دست كشید

  . گردانید

  :نوشت ١٧٨۶گوتھ با شتاب از راه توسكان بھ رم بازگشت و در اول نوامبر 

  . ھاي تیرول پرواز كردھام میشود گفت كھ من از روي كوه. انجام بھ این پایتخت بزرگ جھان رسیدمسر

حتي در . اشتیاق من براي رسیدن بھ رم چنان زیاد بود كھ فكر توقف در راه اصوال خارج از بحث بود
; خواھم بود اینك چنین بھ نظر میرسد كھ من براي ھمھ عمر در آرامش. فلورانس فقط سھ ساعت ماندم

زیرا وقتي انسان آنچھ را كھ قبال تنھا بھ طور ناقص شنیده یا درباره آن چیزي خوانده است با چشم خود 
اینك من ھمھ رویاھاي جواني خود را در برابرم . میبیند، تقریبا میتوان گفت زندگي تازھاي آغاز میشود

  . تحقق یافتھ میبینم

این شھر پر بود از گداھا و نجیبزادگان، كاردینالھا و . ودرم قرن ھجدھم چھ معجون گیج كنندھاي ب
، اسقفھا و روسپیان، راھبان و بازرگانان، یسوعیان و یھودیان، ھنرمندان و جنایتكاران، ))كاستراتوھا((

چاقوكشان حرفھاي و قدیسان، و جھانگرداني كھ در روز بھ دنبال اشیاي عتیقھ و در شب در جستجوي 
در اینجا در شعاع بیست كیلومتري دیوارھاي شھر، آمفي تئاترھا و طاق . ندزنان عشق فروش بود
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ھاي روزگار رنسانس، سیصد كلیسا و ده ھزار كشیش،  نصرتھاي پیش از دوران مسیحیت، كاخھا و فواره
نفر انسان، و در اطراف واتیكان، دژ مسیحیت كاتولیك، پرشروشورترین و بیقانونترین  ٠٠٠،٠٠٠،١٧٠

جزوات مستھجن علیھ كلیسا در خیابانھا براي فروش . ضد روحاني قلمرو مسیحیت وجود داشتندھاي  رجالھ
شاید . دلقكھا در میدانھاي عمومي، مقدسترین مراسم قداس را مورد استھزا قرار میدادند; عرضھ میشدند

  : وینكلمان، كھ شخصي محبوب و رقیق القلب بود، در گفتارش اندكي مبالغھ میكرد

بھ علت . گام روز نسبتا آرام است، ولي شب ھنگام این شھر در حكم شیطان از بندر رستھ استرم بھ ھن
آزادي بسیاري كھ در این شھر حكمفرماست، و بھ سبب عدم حضور ماموران پلیس، عربده جویي، 

دار از عوام الناس وحشیاند، و فرمان. ... تیراندازي، و آتشبازي در ھمھ خیابانھا در تمام شب ادامھ دارد
  . تبعید و بھ دار آویختن خستھ شده است

رم حتي بیش از پاریس شھري بین المللي بود و در آن ھنرمندان، دانشجویان، شاعران، و جھانگردان با 
در . ھا درھم میآمیختند روحانیان عالیمقام و شاھزاده خانمھا در سالونھا، تاالرھاي آثار ھنري و تماشاخانھ

در اینجا پاپھاي خستھ و آزرده و . نگس تجدید سبك كالسیك را اعالم میداشتنداین شھر وینكلمان و م
محصور از ھمھ طرف، تالش میكردند كھ عوام الناس فقیر را با نان و دعاي خیر نرم كنند، جلو سفیراني 

را كھ مصرانھ خواستار از میان بردن تشكیالت یسوعیان بودند بگیرند، و از سقوط ھمھ بناي پیچیده 
  . یحیت در برابر پیشرفت علم و حمالت فلسفھ جلوگیري كنندمس

  . ندیده است)) زندگي پر نشاطي((او نظرش این بود كھ ھرگز چنان . بیایید ھمراه گوتھ بھ ناپل برویم

  . اگر انسان در رم بتواند بآساني دست بھ كار تحصیل شود، در اینجا میتواند جز زندگي كردن كاري نكند

و در نظر من رفت و آمد با اشخاصي كھ جز خوشگذراني بھ چیز ; یا را فراموش میكندانسان خود و دن
بندرت . دیگري فكر نمیكنند، احساس عجیبي ایجاد میكند، در اینجا اشخاص درباره یكدیگر چیزي نمیدانند

یك بھشت بھ آنھا در تمام مدت روز در . توجھ دارند كھ دیگران نیز پھلو بھ پھلوي آنھا بھ راه خود میروند
و چنانچھ فكھاي دوزخ، كھ در مجاورت ; این سو و آن سو میدوند، بدون اینكھ بھ اطراف خود نظري افكنند

  . آنھا قرار دارد، از ھم باز شود و بھ جنبش درآید، آنھا بھ قدیس یانواریوس توسل میجویند

سیسیل را براي پسر ھشت  از ناپل عازم اسپانیا شد، پادشاھي ناپل و ١٧۵٩دون كارلوس، كھ در سال 
تانوتچي بھ . سالھاش فردیناند چھارم بھ ارث باقي گذارده و مار كزه دي تانوتچي را نایب السلطنھ كرده بود

ھاي بسیاري را از  او صومعھ. مبارزه علیھ كلیسا كھ در زمان سلطنت كارلوس آغاز شده بود ادامھ داد
كمي . پادشاه اسپانیا در مورد اخراج یسوعیان پیروي كردمیان برد و با كمال میل از شیوه كارلوس سوم 

بعد از نیمھ شب سوم و چھارم نوامبر، سربازان كلیھ اعضاي این فرقھ را در سراسر قلمرو ناپل دستگیر 
كردند و آنھا را در حالي كھ جز لباس تنشان چیز دیگري بھ ھمراه نداشتند، بھ نزدیكترین بندر یا مرز 

  . آنجا یسوعیان بھ ایاالت پاپي تبعید شدند و از; بدرقھ كردند

یك سال . ، بھ نیابت سلطنت تانوتچي پایان داد)١٧۶٧(فردیناند چھارم پس از آنكھ بھ شانزدھسالگي رسید 
طولي نكشید كھ ماریا بر شوھرش تسلط . بعد، وي با ماریا كارولینا، دختر متدین ماري ترز، ازدواج كرد

اصالحات ماركزه . یافت و رھبري نھضتي را علیھ سیاستھاي ضدروحاني تانوتچي بھ عھده گرفت
موقعیت سلطنت ناپل را در برابر اشراف فئودال و كلیسا مستحكم كرده بودند، ولي براي كاھش فقري كھ 

  . براي عوام الناس امیدي جز امید بھ دنیاي دیگر باقي نگذارده بود، كار قابل توجھي انجام نشده بود

براي مردم خیلي بیش از ) ١٨٠٢ -  ١٧٨٢(ایجاد كلیساي جامع پالرمو . سیسیل نیز مسیر مشابھي پیمود
تالش دومنیكو دي كاراتچولي براي رام كردن خوانین فئودال، كھ اراضي را در دست داشتند، اھمیت 

  . داشت
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وي سالھا بھ عنوان سفیر كبیر ناپل در لندن و پاریس خدمت كرده و بھ مباحث پروتستانھا و فالسفھ گوش 
عنوان نایب السلطنھ سیسیل منصوب شد، مالیاتھاي سنگین بر مالكان  بھ ١٧٨١وقتي كھ در سال . داده بود

بزرگ بست، حقوق فئودالي آنھا را نسبت بھ رعایایشان كاھش داد، و بھ امتیازات آنان در مورد انتخاب 
ولي وقتي بھ خود جرئت داد تا شاھزادھاي را كھ از راھزنان حمایت میكرد . قضات محلي پایان بخشید

و فرمان داد تعطیالت عید روزالیا، قدیسھ حامي پالرمو، دو روز كاھش یابد، ھمھ طبقات علیھ  زنداني كند،
فالسفھ ھنوز ثابت نكرده بودند كھ آنھا بھتر از كلیسا ). ١٧٨۵(او برخاستند و او با شكست بھ ناپل بازگشت 

  . نیازھا و طبیعت بشر را درك میكنند

II -  پاپھا، پادشاھان، و یسوعیان  

قدرت كلیساي كاتولیك، براساس اعتقاد بشر بھ نیروھاي مافوق طبیعت، شناخت و تصفیھ محركھا و 
كششھاي شھواني و بقایاي دوران كفر، تشویق بھ توسعھ و ترویج مذھب كاتولیك، و تلقین االھیاتي سرشار 

یا كلیسا ھمچنین منبع در ایتال. از شعر و امید و سودمند براي انضباط اخالقي و نظم اجتماعي استوار بود
اصلي درآمد ملي بود و در حكم عامل جلوگیري كننده با ارزشي در برابر مردمي بود كھ بویژه خرافاتي، 

ھا در پالرمو  ساحره ١٧٨٧تا سال ; خرافات بھ حد وفور وجود داشتند. كافر، و پر از احساسات تند بودند
عقاید و . نظره بودند، خوراكي و آشامیدني داده میشدسوزانده میشدند و بھ بانوان متجددي كھ شاھد این م

من بھ اعتقاد : ((گوتھ نوشت. رسوم و عادات كافرانھ با موافقت و خوشرویي كلیسا بھ حال خود باقي بودند
ولي در قلمرو .)) از میان رفتھاند) رم(مشخصي نایل شدھام، و آن اینكھ كلیھ آثار مسیحیت اولیھ در اینجا 

كائیسوتي دي كیوزانو، اسقف آستي،  -كنتھ . ر ایتالیا، مسیحیان واقعي بسیاري باقي بودندمسیحیت، حتي د
از ارثیھ ھنگفت خود دست كشید، زندگي توام با فقر داوطلبانھاي در پیش گرفت، و ھمیشھ بھ طور پیاده 

 ٣٠٠٠بماند، تنھا  اسقف تستا در مونرئالھ روي كاه میخوابید، فقط آن قدر غذا میخورد كھ زنده. سفر میكرد
لیر از درآمدھایش را براي نیازھاي خود نگاه میداشت، و بقیھ را صرف كارھاي عام المنفعھ و مستمندان 

  . میكرد

اولباك، /آثار ولتر، روسو، دیدرو، ھلوسیوس، د. كلیسا تا حدودي بھ نھضت روشنگري پاسخ مساعد داد
منوعھ منظور شده بودند، ولي امكان داشت اجازه المتري، و آزاد فكران دیگر البتھ در فھرست كتب م

، در كتابخانھ خود )١٧٧٣ -  ١٧۵٧(عالیجناب و نثیمیلیو، اسقف كاتانیا . خواندن آنھا از پاپ دریافت شود
، ١٧۶٩دستگاه تفتیش افكار در توسكان و پارما در . نسخ كامل آثار ولتر، ھلوسیوس، و روسو را داشت

یك كشیش كاتولیك بھ نام تامبوریني  ١٧٨٣در سال . منسوخ شد ١٨٠٩در  ، و در رم١٧٨٢در سیسیل در 
بھ اسم دوست خود تراوتما نسدورف مقالھاي تحت عنوان درباره رواداري مذھبي و مدني منتشر كرد كھ 

در آن دستگاه تفتیش افكار را محكوم كرده و اظھار داشتھ بود كھ ھرگونھ ارعاب وجدان مغایر با مسیحیت 
  . از رواداري نسبت بھ ھمھ گونھ عقاید مذھبي، بجز انكار وجود خداوند، طرفداري میكرداست، و 

در این نیمھ دوم قرن ھجدھم، از بخت بد پاپھا بود كھ با خواست سالطین كاتولیك دایر بر انحالل كامل 
ملي جنبش علیھ یسوعیان قسمتي از نبرد قدرت بود كھ میان احساسات . فرقھ یسوعي روبھرو بودند

دستگاه پاپ، كھ بر اثر نھضت ) انترناسیونالیسم(كشورھاي دوران جدید، و جنبھ بین المللي ) ناسیونالیسم(
دشمنان . اصالح دیني، نھضت روشنگري، و پیدایش طبقھ بازرگانان ضعیف شده بود، در گرفتھ بود

یان مصرانھ از برتري كاتولیك این فرقھ بھ طور آشكار در طرح ایراد اصلي خود مبني بر اینكھ یسوع
ولي آنھا از این امر بشدت ناراحت . قدرت پاپھا بر قدرت سالطین طرفداري میكنند پافشاري نمیكردند

بودند كھ سازماني كھ جز رھبر خود و پاپ مرجع باالتري را قبول ندارد، در داخل ھر كشور اساسا عامل 
آنھا بھ علوم و ادبیات و فلسفھ و ھنر، شركت آنھا بھ دانش و تقدس یسوعیان، كمك . یك قدرت خارجي است

آنھا در تعلیم و تربیت مجدانھ و موثر جوانان كاتولیك، عملیات قھرمانانھ آنھا در ماموریتھاي خارجي، و 
ولي آنھا . بازیافت اراضي بسیاري كھ زماني در برابر نھضت پروتستان از دست رفتھ بودند معترف بودند

بھ تجارت پرداختھ تا سودھاي ; كھ بكرات در امور غیرمذھبي دخالت كردھاندیسوعیان را متھم میكردند 
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اصول سفسطھآمیزي براي معذور داشتن اعمال خالف اخالق و بزھكاري تلقین ; مادي بھ دست آورند
اجازه دادھاند رسوم و معتقدات شركآمیز در ; حتي قتل پادشاھان را بھ دیده اغماض نگریستھاند; كردھاند
و با نیش زبان خویش در ; اصطالح مشرف شدگان بھ مسیحیت در آسیا بھ حال خود باقي بمانندمیان بھ 

ھاي مذھبي و بسیاري از كشیشان مسئول امور غیر مذھبي را از  مباحثات و لحن تحقیرآمیز خود سایر فرقھ
منشور پاپ در مورد سفیران پادشاھان پرتغال، اسپانیا، ناپل، و فرانسھ اصرار داشتند كھ . خود رنجاندھاند

  . فرقھ یسوعي لغو، و این سازمان رسما در سراسر جھان منحل شود

، و از اسپانیا و ناپل در ١٧۶٧ -  ١٧۶۴، از فرانسھ در سالھاي ١٧۵٩اخراج یسوعیان از پرتغال در سال 
، سیلزي، این فرقھ را ھنوز در مركز و شمال ایتالیا، امپراطوري اتریش، مجارستان، آلمان كاتولیك ١٧۶٧

آنھا از دوكنشین پارما كھ تحت حكومت خاندان  ١٧۶٨فوریھ  ٧در . و لھستان فعال باقي گذارده بود
پاپ كلمنس . بوربون بود اخراج شدند و بھ تراكم پناھندگان یسوعي در ایاالت وابستھ بھ كلیسا افزودند

ششم و وزیرانش را تھدید كرد كھ  سیزدھم مدعي بود كھ پارما وابستھ بھ دستگاه پاپ است و دوك فردیناند
وقتي كھ آنان در تصمیم خود پافشاري كردند، پاپ . اگر فرمان اخراج اجرا شود، آنھا را تكفیر خواھد كرد

دولتھاي كاتولیك اسپانیا، . توقیعي صادر كرد كھ بھ موجب آن مقام و عنوان دوك از او سلب و لغو شد
تانوتچي شھرھاي بنونتو و پونتھ كوروو را، كھ وابستھ : از كردندناپل، و فرانسھ علیھ دستگاه پاپ جنگ آغ

سفیر كبیر فرانسھ در روم  ١٧۶٨دسامبر  ١٠در . بھ پاپ بودند، تصرف كرد و فرانسھ آوینیون را گرفت
بھ نام فرانسھ، ناپل، و اسپانیا كتبا خواستار آن شد كھ توقیع علیھ پارما پس گرفتھ شود و فرقھ یسوعي رسما 

  . شود منحل

جلسھاي از كشیشان عالیمقام و . پاپ ھفتاد و شش سالھ در زیر فشار این اتمام حجت از پاي درآمد
  . ترتیب داد كھ بھ موضوع رسیدگي كند ١٧۶٩فرستادگان خود براي سوم فوریھ 

  . در دوم فوریھ او بر اثر تركیدن یك رگ در مغزش بدرود حیات گفت

كھ نظر )) زالنتي((گروه : بھ دو گروه تقسیم شدند. شین او انتخاب شدندكاردینالھایي كھ براي انتخاب جان
كاردینالھاي . كھ طرفدار سازشھاي صلحآمیزي بود)) رگالیستي((میداد با پادشاه مبارزه شود، و گروه 
بودند، در مدت كوتاھي توانستند در رم گرد آیند، و سعي )) زالنتي((ایتالیایي، كھ تقریبا ھمگي از گروه 

فرانسھ، اسپانیا، و پرتغال وارد شوند، مجمع انتخاب پاپ را )) رگالیستي((ردند قبل از اینكھ كاردینالھاي ك
در عین حال، لورنتسو ریتچي، . سفیر كبیر فرانسھ اعتراض كرد، و مجمع بھ تعویق افتاد. تشكیل دھند

ا در زمینھ انحالل فرقھ رھبر یسوعیان، با انتشار جزوھاي كھ در آن در مورد قدرت و صالحیت پاپھ
در ماه مارس كاردینال دو برني از فرانسھ . یسوعي سوال شده بود، وضع یسوعیان را بھ خطر انداخت

وارد شد و شروع بھ جمع آوري آراي كاردینالھا كرد تا از انتخاب پاپي كھ نظر اعلیحضرتین كاتولیك 
   .را تامین كند اطمینان حاصل شود) پادشاه و ملكھ فرانسھ(

شایعاتي حاكي از اینكھ وي یا دیگران كاردینال جوواني گانگانلي را تطمیع كردند یا بھ نحوي واداشتند تا 
قول دھد در صورتي كھ انتخاب شود، چنین منظوري را تامین كند، توسط مورخان كاتولیك و ضد كاتولیك 

دي بسیار با فضل، باتقوا، و درستكار ھمھ متفق القول بودند كھ كاردینال گانگانلي مر. مردود دانستھ شدھاند
ولي او وابستھ بھ فرقھ فرانسیسیان بود كھ اغلب با یسوعیان، چھ از نظر ماموریت مذھبي و چھ از ; است

، بھ اتفاق آراي چھل كاردینال، بھ عنوان پاپ انتخاب ١٧۶٩مھ  ١٩در . لحاظ االھیات، اختالف نظر داشت
  . او در این موقع شصت و سھ سال داشت. نھادشد و نام كلمنس چھاردھم را بر خود 

فرانسھ و ناپل اراضي وابستھ بھ دستگاه . پاپ جدید خود را دست بستھ در اختیار قدرتھاي كاتولیك یافت
; اسپانیا و پارما حالت مبارزھجویي داشتند; پاپي را كھ تصرف كرده بودند ھمچنان در اختیار داشتند

حتي ماري ترز كھ تا آن ; روحاني خود را بدون دخالت رم انتخاب میكندپرتغال تھدید میكرد كھ پیشواي 
زمان نسبت بھ دستگاه پاپ و یسوعیان وفاداري پرحرارتي داشت، اینك در برابر پسر آزاد فكرش یوزف 
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دوم قدرت خود را از دست میداد و بھ درخواست پاپ براي كمك این طور پاسخ داد كھ نمیتواند در برابر 
شوازول، كھ بر حكومت فرانسھ تسلط داشت، بھ . د چنین گروھي از زعماي قوم مقاومت كنداراده متح

چنانچھ با فرانسھ از در مسالمت درنیاید، میتواند كلیھ روابط خود را با این ((برني دستور داد بھ پاپ بگوید 
حجت مشابھي براي پاپ آوریل اتمام  ٢٢كارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، در .)) كشور پایان یافتھ تلقي كند

كلمنس، كھ دفع الوقت میكرد، بھ كارلوس قول داد بزودي طرحي براي از میان بردن كامل . فرستاده بود
او بھ دستیاران خود دستور داد كھ بھ . بھ مقام خردمند و با درایت اعلیحضرت تقدیم دارد)) انجمن یسوع((

او . را خالصھ كنند)) انجمن یسوع((مورد اتھام  سوابق مراجعھ كنند و تاریخچھ، موفقیتھا، و خطاھاي
حل مسئلھ سھ سال طول . حاضر نشد آن طور كھ شوازول خواستھ بود وضع را ظرف دو ماه روشن كند

  . كشید، ولي سرانجام پاپ تسلیم شد

سرور و خریدار (او فتواي تاریخي خود را تحت عنوان دومینوس اك ردمپتورنوستر  ١٧٧٣ژوئیھ  ٢١در 
در آغاز این فرمان، صورت مطول جماعات مذھبي گوناگوني كھ بھ مرور ایام بھ وسیلھ . صادر كرد) ما

دستگاه پاپ منحل شده بودند، شكایات متعددي كھ از یسوعیان بھ عمل آمده بودند، و تالش پاپھاي مختلف 
ھایت اندوه مشاھده ما با ن: ((براي اصالح مفاسد مورد ادعا ارائھ شده بود، و سپس چنین ادامھ مییافت

كردھایم كھ این اقدامات اصالحي، و اقدامات دیگري كھ بعدا بھ عمل آمدند، نھ تاثیر الزم را داشتند و نھ 
با : این فتوا چنین نتیجھگیري میكرد. نیروي آن را كھ بھ این ناراحتیھا، اتھامات، و شكایات پایان دھند

ثمرات فراوان و نیكیھاي بزرگي را بھ بار آورد كھ بھ خاطر دیگر نمیتواند )) انجمن یسوع((توجھ بھ اینكھ 
آنھا تشكیل شد و بسیاري از پاپھا، اسالف ما، نسبت بھ آن نظر موافق دادند و آن را بھ امتیازات بسیار قابل 

ود امكان ندارد مادام كھ این فرقھ وج - و در واقع مطلقا  - تحسیني آراستند، و با توجھ بھ اینكھ كلیسا تقریبا 
ما، بدین وسیلھ، پس از تعمق بصیرانھ، بر اساس آگاھي . دارد از آرامشي واقعي و پا برجا بھرھمند شود

ما كلیھ . را منسوخ و ملغا میكنیم)) انجمن یسوع((مسلم خود، و بھ اتكاي قدرت فراوان رسالت خویش 
ھا، و تاسیسات دیگر را كھ بھ  گاهھا، پناھ ھا، مدارس، آسایشگاه مقامھاي روحاني، ماموریتھا، ادارات، خانھ

نحوي بھ این انجمن تعلق دارند، در كلیھ ایاالت و كشورھا یا سرزمینھایي كھ این تشكیالت در آنھا یافت 
  . شوند، ملغا و منسوخ اعالم میداریم

در این فتوا بھ یسوعیاني كھ ھنوز مشاغل روحاني بھ عھده نگرفتھ بودند و مایل بودند بھ زندگي 
حاني باز گردند، مستمري پیشنھاد شده، و بھ كشیشھاي یسوعي اجازه داده شده بود بھ كشیشان آزاد غیررو

بھ یسوعیان سوگند ; یا جماعات مذھبي دیگري كھ بھ تصویب دستگاه پاپ رسیده باشند، ملحق شوند
ود باقي بمانند، ھاي مذھبي پیشین خ خوردھاي كھ میثاقھاي نھایي و مطلق بستھ بودند اجازه میداد در خانھ

  . مشروط بر اینكھ مانند كشیشھاي آزاد لباس بپوشند و تسلیم قدرت و اختیارات اسقف محل باشند

را، كھ بھ وسیلھ پاپ صادر )) انجمن((قسمت اعظم یسوعیان، بجز ھیئتھاي معدودي در چین، حكم مرگ 
. از یسوعیان چاپ و منتشر شدندولي جزوات بینام در دفاع . شده بود، با اطاعت و نظم مشھود پذیرفتند

. كھ آنھا با مخالفان فتوا در مكاتبھاند، دستگیر شدند) كھ ھرگز ثابت نشد(ریتچي و چند دستیار بھ این اتھام 
  . در سن ھفتاد و دو سالگي در زندان درگذشت ١٧٧۵نوامبر  ٢۴ریتچي در 

این شایعھ بسرعت در جریان . اندكلمنس چھاردھم كمي بیش از یك سال بعد از صدور فتواي خود زنده م
بیماریھاي جسماني، از جملھ اسقربوط و . ھاي آخر عمر فكرش از كار افتاده بوده است بود كھ در ماه

وي بھ سرماخوردگي دچار شد  ١٧٧۴در آوریل . بواسیر، ھر روز و ھر شب را برایش مصیبتبار میكردند
و در ; لھا بحث درباره جانشیني او را آغاز كرده بودنددر اواخر اوت كاردینا; و ھرگز از آن بھبود نیافت

  . سپتامبر كلمنس درگذشت ٢٢

، جوواني براسكي بھ عنوان ١٧٧۵فوریھ  ١۵پس از تاخیرھا و زد و بندھاي بسیار ھیئت كاردینالھا در 
ر آثا. او بیشتر اھل معارف و فرھنگ بود تا كشورداري. پاپ انتخاب شد و نام پیوس ششم برخود نھاد

ھنري جمع میكرد، با مھرباني خود ھمھ را فریفتھ میساخت، وضع اداري دستگاه پاپي را بھبود بخشید، و 
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با فردریك كبیر، راه سازش مسالمتآمیزي با یسوعیان را . قسمتي از اراضي ماندابھاي پونتین را احیا كرد
ناپلئون بھ  ١٧٩۶در سال . ستبھ نیروھاي ائتالفي علیھ فرانسھ انقالبي پیو ١٧٩٣در سال . ترتیب داد

ارتش فرانسھ بھ رم وارد شد، اعالم جمھوري كرد، و از پاپ خواست  ١٧٩٨در ; ایاالت پاپي حملھور شد
اوت  ٢٩(پاپ امتناع كرد، دستگیر شد، و تا زمان مرگش . از كلیھ قدرتھاي اینجھاني خود دست بكشد

جانشین وي، پیوس ھفتم، تجدید حیات . ند، در اماكن و تحت شرایط مختلف، زنداني باقي ما)١٧٩٩
  . را جزئي از پیروزي نیروھاي ائتالفي علیھ ناپلئون قرار داد) ١٨١۴)) (انجمن یسوع((

III  - قانون و بكاریا  

  . اخالقیات و نحوه رفتار مردم ایتالیا بھ صورت تركیبي از خشونت، كاھلي، انتقامجویي و عشق باقي ماند

او بھ .)) ایتالیا كشوري خواب آلود است): ((١٧٧٠(لگي از بولونیا نوشت موتسارت در سن چھاردھسا
ایتالیاییھا در ھمھ جھان ((بر این عقیده بود كھ  ١٧٧۵پدرش در سال . فلسفھ خواب نیمروز پي نبرده بود
ھم موتسارت و ھم گوتھ درباره بزھكاري مردم ایتالیا اظھارنظر .)) آدمھاي ناسالم و حقھ بازي ھستند

دوكات نقره  ٢۵در ناپل گداھا از خود داراي فرمانده یا رئیس ھستند كھ ماھانھ : ((موتسارت نوشت; دندكر
آنچھ بیش از ھمھ توجھ : ((گوتھ نوشت. از پادشاه دریافت میدارد تا فقط گداھا را تحت نظم نگاه دارد

  . بیگانگان را جلب میكند وقوع عادي قتل است

قاتل كھ شوندمان با او زدوخورد میكرد، بیست ضربھ . بھ نام شوندمان بود قرباني امروز یك ھنرمند عالي
این كار عموما در اینجا مرسوم . و وقتي نگھبانان رسیدند، جنایتكار بھ خودش ھم چاقو زد; چاقو بھ او زد

در امان معموال قاتل راه نزدیكترین كلیسا را در پیش میگیرد، و بھ محض اینكھ بھ آنجا رسید، كامال ; نیست
یعني تا زماني كھ این جنایتكاران در كلیسا میماندند، از ; ھمھ كلیساھا بھ جنایتكاران تحصن میدادند.)) است

  . دستگیري مصون بودند

قانونگذاران تالش میكردند بھ جاي اینكھ كارآیي ماموران پلیس را افزایش دھند، از راه شدت مجازات مانع 
ھ در زمان تصدي پاپ مھربان بندیكتوس چھاردھم وضع شد، مجازات بھ موجب قوانیني ك. جنایت شوند

كفرگویي تازیانھ خوردن بود، و وقتي این گناه براي سومین بار تكرار میشد، مجازات آن پنج سال كار در 
ایجاد مزاحمت یا . ھا بھ ھنگام شب، از معاصي كبیره بود ورود غیرمجاز بھ صومعھ. كشتیھاي بردگان بود

بدنام . رفتن بانوي محترم در انظار، باعث محكومیت مادام العمر بھ كار در كشتي بردگان میشددر آغوش گ
كردن دیگران، حتي اگر جز حقیقت چیزي گفتھ نمیشد، مجرم را مستوجب مجازات مرگ و ضبط اموالش 

مجازات حمل طپانچھ بھ طور پنھاني، داراي .) با این وصف، ھجو گویي بھ حد وفور وجود داشت. (میكرد
در بسیاري از مناطق با فرار بھ كشور ھمسایھ یا شفقت یك قاضي یا تحصن در كلیسا، از . مشابھي بود

یك نفر بھ جرم . ولي در مواردي چند این قوانین بشدت اجرا میشدند. اطاعت این قوانین شانھ خالي میشد
دیدن یك لباس كشیشي كھ آن را بھ اینكھ وانمود میكرد كشیش است بھ دار آویختھ شد، یكي دیگر بھ جرم دز

شخص دیگري كھ نامھاي بھ پاپ كلمنس ; مبلغ یك و یك چھارم فرانك فروخت بھ ھمان سرنوشت دچار شد
حتي . یازدھم نوشتھ و او را متھم كرده بود كھ با ماریا كلمنتینا سوبیسكا روابطي دارد، سر از تنش جدا شد

خ شكنجھ خرد میشد، یا محكومین بھ دم یك اسب برانگیختھ، استخوانھاي زندانیان روي چر ١٧۶٢تا سال 
بستھ شده و روي زمین كشیده میشدند، بھ عنوان جنبھ امید بخشتر این تصویر، باید افزود كھ پارھاي 

جمعیتھاي اخوت بودند كھ پول جمع میكردند تا جرایم زندانیان را بپردازند و وسایل استخالص آنان را 
قوانین، چھ از نظر شیوه كار و چھ از لحاظ مجازاتھا، جزئي طبیعي از آن روحیھ اصالح . فراھم سازند

نھضت روشنگري كھ جنبھ بشر دوستي داشت و اخالق : انساندوستانھاي شد كھ زاییده عوامل دوگانھ بود
  . مسیحیت كھ از قید االھیات بیرحمانھ آزاد شده بود
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ت كھ موثرترین تقاضا براي اصالح قوانین در این قرن، این موضوع را باید بھ حساب محاسن ایتالیا گذاش
چزاره بونزانا ملقب بھ ماركزه دي بكاریا از دست پروردگان . از طرف یك نجیبزاده میالني صورت گرفت

با آنكھ وي بھ قدر كافي ثروت داشت كھ زندگي را بھ بیكارگي . فرانسھ بود)) فیلسوفان((یسوعیان و 
او از . را با عالقھاي بیآرام وقف نوشتن آثار فلسفي و اصالحات عملي كردبگذارند، تمام كوشش خود 

وي . حملھ بھ مذھب مردم خودداري كرد، ولي مستقیما بھ سراغ موضوع موجود جنایت و مجازات رفت
از كثافت بیماري زاي زندانھاي میالن و شنیدن سرگذشت زندانیان از زبان خودشان كھ چرا و چگونھ بھ 

از بینظمیھاي آشكار در دادرسي، شكنجھ . زده و چگونھ محاكمھ شده بودند، سخت یكھ خوردجنایت دست 
غیرانساني مظنونین و شھود، و شدت عمل یا ترحم خودسرانھ در قضاوت، و بیرحمیھاي وحشیانھ در 

)) دیي پونیي((او با پیترو وري بھ انجمني كھ آن را  ١٧۶١در حدود سال . اعمال مجازات، متالم شد
. ھاي عملي و ھم فعالیتھاي فكري میثاق بستھ بودند، پیوست مینامیدند و اعضاي آن ھم در زمینھ) مشتھا(

آنھا شروع بھ انتشار نشریھاي بھ نام ایل كافھ كردند كھ تقلیدي بود از نشریھ سپكتتر متعلق  ١٧۶۴در سال 
  . اره جرایم و مجازاتھا منتشر كرددر ھمان سال بكاریا اثر تاریخي خود را بھ نام رسالھ درب. بھ ادیسن

او با شكستھ نفسي در آغاز این رسالھ اعالم داشت كھ از سرمشق و راھنمایي روح القوانین اثر رئیس 
ھدف اساسي آنھا انتقام ; میگفت قوانین باید بر عقل استوار باشند. فناناپذیر پارلمان بوردو پیروي میكند

حد اعالي سعادت براي حداكثر ((ھدف قوانین باید . اجتماع استگرفتن از جنایت نیست، بلكھ حفظ نظم 
در این نوشتھ، بیست و پنج سال قبل از بنتم، اصل مشھور اخالقي مكتب سودخواھي .)) افراد مردم باشد

بكاریا با صراحت معمول خویش، بھ نفوذ ھلوسیوس كھ ھمان فرمول را در اثر خود بھ نام . ارائھ شده بود
این موضوع قبال در اثر فرانسیس ھاچسن بھ نام . (ارائھ كرده بود، اعتراف كرد) ١٧۵٨(درباره ذھن 

بكاریا میگفت براي خیر اجتماع عاقالنھتر آن است كھ .) آمده بود ١٧٢۵مفاھیم زیبایي و فضیلت در سال 
ینكھ بھ تعلیم و تربیت گسترش و عمق بیشتري یابد، بھ این امید كھ از میزان جنایات كاستھ شود، نھ ا

زیرا ممكن است یك مجرم اتفاقي بر اثر حشر و نشر بھ یك جنایتكار حرفھاي ; مجازات توسل جستھ شود
ھر متھم باید مشمول محاكمھ منصفانھ و علني در برابر قضات ذیصالحي شود كھ سوگند . تبدیل شود

ات باید با زیاني كھ بھ مجاز. محاكمھ باید بالفاصلھ پس از اتھام صورت گیرد. بیطرفي یاد كرده باشند
سبعیت در مجازات باعث بھوجود آمدن . اجتماع وارد شده است متناسب باشد، نھ با قصد عامل جنایت

ھیچ گاه نباید از شكنجھ استفاده . سبعیت در خصوصیات اخالقي، حتي در میان مردم غیر جنایتكار میشود
آن را خوب تحمل كند و بیگناه تصور  یك شخص گناھكار كھ بھ درد خو گرفتھ است، ممكن است; كرد
در حالي كھ شخصي كھ اعصاب حساستري دارد، ممكن است بر اثر آن ناچار شود بھ ھر چیز ; شود

مجازات اعدام باید . تحصن در كلیساھا براي جنایتكاران نباید مجاز باشد. اعتراف كند و گناھكار تلقي شود
  . منسوخ شود

بكاریا . بار بھ چاپ رسید، و بھ بیست و دو زبان اروپایي ترجمھ شد این كتاب كوچك ظرف ھجده ماه شش
ولتر مقدمھ . از متن فرانسھ، كھ بھ وسیلھ مورلھ ترجمھ شده بود، تحسین كرد و آن را برتر از اصل دانست

. بینامي بر این ترجمھ نوشت، و مكررا نفوذ بكاریا را در تالشھاي خودش براي اصالح قوانین اذعان كرد
تر كشورھاي ایتالیا بھ فاصلھ كمي قوانین جزایي خود را اصالح كردند، و تقریبا در سراسر اروپا تا بیش

كاترین امپراطریس روسیھ در منسوخ داشتن شكنجھ در قلمرو خود، تحت . شكنجھ متروك شد ١٧٨٩سال 
یانت بھ وطن، در شكنجھ را، جز در مورد خ) ١٧۴٠(فردریك كبیر قبال ; تاثیر بكاریا و ولتر قرار گرفت

  . پروس ملغا داشتھ بود

بكاریا براي اشغال كرسي حقوق و اقتصاد كھ اختصاصا براي وي در مدرسھ پالتینھ در  ١٧۶٨در سال 
او بھ عضویت ھیئتي براي اصالح تفسیر قانون در لومباردي  ١٧٩٠در . میالن دایر شده بود، انتخاب شد

  . برگزیده شد
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سخنرانیھاي وي، طنین قبلي چند عقیده اساسي ادم سمیث و مالتوس درباره تقسیم كار، رابطھ میان كار و 
انسانگرایي رنسانس بھ صورت نھضت روشنگري در . سرمایھ، و میان جمعیت و موجودي خواربار بود

  . ایتالیا در وجود بكاریا تجدید حیات یافت

IV -  ماجراجویان  

  كالیوسترو -١

او زود بھ حد بلوغ رسید، و طولي . در پالرمو بھدنیا آمد ١٧۴٣جوزیھ بالسامو فرزند یك دكاندار بود و در 
در سیزدھسالگي بھ عنوان یك سالك تازه كار وارد بھ صومعھ بن . نكشید كھ در دزدي ید طوالیي یافت

ھا، و كتابھاي  ا، لولھدر آنجا بھ سمت كمك داروساز صومعھ منصوب شد و از روي بطریھ. فراتلي رفت
او كھ . داروسازي بھ قدر كافي شیمي و كیمیاگري آموخت تا براي كار بھ عنوان پزشك قالبي مجھز شود

ملزم بود بھ ھنگام صرف غذاي راھبان شرح زندگي قدیسان را براي آنھا بخواند، بھ جاي نام قدیسان نام 
تازیانھ خورد، بساط خود را جمع كرد، و بھ دنیاي براي این كار . برجستھترین فواحش پالرمو را میخواند

كارھایي كھ میكرد شامل . جنایتكاران ملحق شد، و بھ مطالعھ ھنر امرار معاش بدون كار كردن پرداخت
و معموال با چنان مھارتي آثار جرم ; داللي محبت، جعل، سندسازي، طالع بیني، جادوگري، و راھزني بود

  . وران پلیس تنھا بھ جرم امانت میتوانستند او را محكوم كنندخود را پنھان میداشت كھ مام

او كھ خود را بھ طرز ناراحت كنندھاي مورد سوظن مییافت، بھ مسینا رفت و از آنجا بھ ردجو دي 
مدتي از راه دستكاري در . كاالبریا رسید، فرصتھاي موجود در ناپل و رم را مورد آزمایش قرار داد

با لورنتسا فلیچیاني ازدواج كرد، و . ھا بھ عنوان آثار خودش امرار معاش میكردتصاویر چاپي و فروش آن
او كھ نام ماركزه د پلگریني بر خویش نھاده بود، بانوي . از طریق كسب با جسم او وضع خوبي یافت

سودآور خود را بھ ونیز، مارسي، پاریس، و لندن برده او ترتیبي داد كھ زنش را در بازوان یك كویكر 
او نام خود را بھ كنت دي . ھا خرج آنھا را تامین كرد باجي كھ از این راه گرفت، ماه; روتمند پیدا كنندث

ریش و سبیل گذاشت و لباس یك سرھنگ پروسي بر تن كرد، و بھ ھمسرش ھم نام . كالیوسترو تغییر داد
اصرار تھدیدآمیز دوستانش  بھ پالرمو بازگشت، بھ عنوان یك جاعل دستگیر شد، ولي بھ. كنتس سرافینا داد

  . كھ مجریان قانون را دچار وحشت كرده بودند، آزاد شد

چون جذبھ سرافینا بر اثر دست بھ دست گشتن از بین رفتھ بود، او معلومات شیمیایي خود را مورد بھره 
رد و برداري قرارداد، داروھایي سرھم میكرد و میفروخت كھ تضمین میكرد چین و چروكھا را از میان بب

وقتي بھ انگلستان بازگشت، بھ سرقت یك گردنبند الماس متھم شد و مدتي را در زندان . عشق را آتشین كند
او بھ یك . بھ فراماسونھا پیوست، بھ پاریس رفت، و بھ مقام قبطي اعظم فراماسونھاي مصر رسید. گذراند

است و راه وصول بھ آن یك دوره چھل صد آدم ساده لوح اطمینان داد كھ راز قدیمي تجدید جواني را یافتھ 
ھمین كھ مشتش در یك شھر . روزه تصفیھ مزاج، تعریق، غذاي گیاھي، رگ زني، و معرفت االھي است

باز میشد، بھ شھر دیگري میرفت و بھ كمك ارتباط با فراماسونھا و انگشتري كھ از آنھا در دست داشت، 
بورگ بھ عنوان یك پزشك مشغول كار شد، فقرا را در سن پطرز. ھاي پولدار دست مییافت بھ خانواده

ولي پزشك كاترین بزرگ ; رایگان معالجھ میكرد، و پاتیومكین رجل سیاسي روسیھ او را نزد خود پذیرفت
بھ ; كھ یك اسكاتلندي زیرك بود، پارھاي از اكسیرھاي این پزشك را تجزیھ كرد و آنھا را بیارزش یافت

در ورشو مشت او توسط یك . د كھ بساطش را جمع و شھر را ترك كندكالیوسترو یك روز وقت داده ش
باز شد، ولي قبل از ) ١٧٨٠(پزشك دیگر در جزوھاي تحت عنوان نقاب از چھره كالیوسترو برداشتھ شده 

در آنجا . اینكھ این جزوه او را بھ دام اندازد، بھ سوي وین، فرانكفورت، و ستراسبورگ حركت كرده بود
و این كاردینال یك پیكره نیم تنھ از ; ادوار دورو آن را مجذوب خود كرد - رنھ  - پرنس لویي وي كاردینال 

كاردینال وي را بھ )). كالیوستروي االھي((در كاخ خود گذارد كھ روي آن نوشتھ شده بود )) قبطي اعظم((
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رنگ آشكار شد، وقتي كھ نی. پاریس برد، و این شیاد بزرگ ناآگاھانھ درگیر قضیھ گردنبند الماس شد
طولي نكشید كھ او بھ عنوان اینكھ بیگناه است، آزاد شد ولي بھ او دستور . كالیوسترو بھ زندان باستیل افتاد
در خالل این احوال، گوتھ . در لندن وي مشتریھاي تازھاي یافت). ١٧٨۶(داده شد از فرانسھ خارج شود 

ان داد كھ فرزند نام آورش تبرئھ شده و در امان از مادر كالیوسترو در سیسیل دیدن كرد و بھ او اطمین
   .است

این كنت و كنتس از لندن، كھ در آن بر تعداد افرادي كھ نسبت بھ وي مشكوك شده بودند شدیدا افزوده شده 
ترانت رفتند و در تمام این شھرھا مورد سوظن قرار گرفتند و اخراج بود، بھ بال، تورن، روورتو، و 

  . شدند

در رم آنھا كوشش . كنت موافقت كرد. سرافینا التماس میكرد بھ رم برده شود تا بر سر قبر مادرش دعا كند
 ٢٩(دستگاه تفتیش افكار آنھا را دستگیر كرد ; كردند یك لژ براي فراماسونري مصري وي، دایر كنند

كالیوسترو بھ زندان ابد محكوم شد، و عمر خود ; آنھا بھ حقھ بازیھاي خود اعتراف كردند; )١٧٨٩سامبر د
او نیز جزیي از . در پنجاه و دو سالگي بھ پایان رسانید ١٧٩۵را در قلعھ سان لئو نزدیك پزارو در سال 

  . تصویر قرن روشنفكري بود

  كازانووا  - ٢

بھ طور نامنظم و بدون اینكھ این حروف (ار ھم قراردادن چند حرف از الفبا جوواني یاكوپو كازانووا با كن
ھا را تحت تاثیر  یك عنوان افتخارآمیز دھان را بھ اسم خود افزود تا بھ كمك آن راھبھ) را انتخاب كرده باشد

  . خود قرار دھد، و در برابر دولتھاي اروپا قدعلم كند

در ونیز بھ دنیا آمد و در ھمان اوان  ١٧٢۵ش بودند، در سال او كھ پدر و مادرش ھر دو بازیگر نمای
بھ كار آموزي در رشتھ حقوق مشغول شد، و مدعي بود در سن . كودكي آثار تیزھوشي از خود نشان داد

در ھر گام از خاطرات جالبش باید ھشیار . شانزده سالگي درجھ دكترا از دانشگاه پادوا دریافت داشتھ است
یل وي انسان را گمراه نكند، ولي او داستان خود را با چنان صراحت متواضعانھاي بیان بود كھ نیروي تخ

  . میدارد كھ امكان دارد انسان با وجود آگاھي از اینكھ او دروغ میگوید، حرفش را باور كند

)) و زیبادختري سیزده سالھ ((او بتینا نام داشت و . وقتي در پادوا بود، نخستین شكار خود را بھ دام انداخت
ھنگامي كھ این دختر بھ آبلھ مبتال شد، . و خواھر معلم وي، یعني كشیشي نیكوكار بھ نام گوتتسي بود

بھ طوري كھ خود كازانووا میگوید، اعمال . كازانووا از او پرستاري كرد و خودش ھم آبلھ گرفت
اي آخرین بار بھ پادوا رفت، بھ ھنگام كھولت كھ وي بر. نیكوكارانھ او با ماجراھاي عشقیش برابري میكرد

آن طور كھ او بیان میدارد، .)) بتینا را سالخورده، بیمار، و فقیر یافتم و او در میان بازوان من جان سپرد((
  . ھایش او را تا زمان مرگش دوست داشتند تقریبا ھمھ معشوقھ

ده بود، مادرش در پدرش مر. با آنكھ او دانشنامھاي در رشتھ حقوق داشت، دچار فقري خفت آور بود
شھرھایي بسیار دور دست مانند سن پطرزبورگ مشغول بازیگري بود، و معموال پسرش را از خاطر 

ولي او ھمان گونھ كھ خوش قیافھ . ھا و خیابانھا، ناني بھ دست میآورد او با نواختن ویولن در میخانھ. میبرد
یك سناتور ونیزي بھ نام تسوان  ١٧۴۶ر سال ھنگامي كھ د. و شجاع بود، از نظر جسماني نیز نیرومند بود

براگادینو در موقع پایین آمدن از پلكان دچار سكتھ شد، یاكوپو او را در بازوان خود گرفت و وي را از 
از آن پس این سناتور از او در بیش از ده مورد دردسر حمایت كرد و بھ او پول . سقوط با سر نجات داد

نخست از دون ((در پاریس ; در لیون بھ فراماسونھا پیوست. تریش دیدن كندداد كھ از فرانسھ، آلمان، و ا
  )). پایھترین اعضا و سپس استاد تشكیالت شدم
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در زمان من در فرانسھ ھیچ كس راه مبالغھ و ((ما با كمال تعجب مشاھده میكنیم كھ او میگوید، 
نكشید كھ با عرضھ متاع خود یعني بھ ونیز بازگشت، و طولي  ١٧۵٣در سال .)) گزافھگویي را نمیدانست

یك سال بعد یك مفتش رسمي درباره او بھ سنا . آگاھي از علوم محتجبھ توجھ دولت را بھ خود جلب كرد
  :چنین گزارش داد

او خود را بھ لطایف الحیل مورد عنایت تسوان براگادینوي شریف قرار داده و او را بھ طرزي رنج آور 
و پیزانو بھ من اظھار میدارد كھ كازانووا بھ این عنوان كھ یك فیلسوف عالم بندت. ... سر كیسھ كرده است

اسرار است، و از طریق استدالالت قالبي، كھ با زیركي آنھا را با افكار افراد مورد نظر خود وفق میدھد، 
خود  او براگادینو را متقاعد كرده است كھ میتواند فرشتھ نور را بھ خدمت. درصدد امرار معاش میباشد

  . احضار كند

این گزارش ھمچنین آمده است كھ كازانووا مطالبي براي دوستانش فرستاده است كھ او را آزاد فكري بیدین 
خانمي بھ نام ممنو این فكر برایش پیش آمد كھ من بھ فرزندش تعلیم الحاد : ((كازانووا میگوید. نشان میدھد

  : او سپس ادامھ میدھد.)) میدادم

بھ آنھا متھم شده بودم، بھ دستگاه تفتیش افكار ارتباط داشت و دستگاه تفتیش افكار حیوان چیزھایي كھ من 
جریاناتي وجود داشتند كھ زنداني كردن مرا در . درنده خوبي است كھ در افتادن با آن خطرناك است

گرفتھ شد كھ زندانھاي كلیسایي دستگاه تفتیش افكار برایشان مشكل میكرد، و بھ این علت سرانجام تصمیم 
  . دستگاه تفتیش افكار دولتي باید بھ كار من رسیدگي كند

صبح روز بعد دستگیر شد، اوراقش . كازانووا امتناع كرد; براگادینو بھ او اندرز داد از ونیز خارج شود
ھاي سربي  كھ اسمش از ورقھ) سرب(ضبط شدند، و بدون محاكمھ در زندان دولتي ونیز بھ نام اي پیومبي 

  : او میگوید. بام زندان مشتق بود، زنداني شد

دوم، ; نخست، موشھا: ایم امكان نداشت چشمان خود را ببندم، بھ سھ علتھنگامي كھ شب فرامیرسید، بر
و سوم، ; صداي وحشتناك ساعت كلیساي سان ماركو كھ صدایش چنان بود كھ گویي در اطاق من بود

ھزاران كك كھ بھ بدن من حملھ میبردند، گازم میگرفتند، نیشم میزدند، و خونم را چنان مسموم میكردند كھ 
  . قباض عضالني شبیھ بھ تشنج میشدممن دچار ان

ھا، مخاطرات، و  او بھ پنج سال زندان محكوم شد، ولي پس از پانزده ماه حبس با تركیبي از شیوه
  . وحشتھایي كھ شرح آنھا در بیش از ده سرزمین متاع مورد عرضھ او شد، از زندان فرار كرد

اوورني دوئل كرد، او را مجروح /وال دوالتور دبراي بار دوم بھ پاریس رفت، با یك كنت جوان بھ نام نیك
شفا بخشید، دوستي او را جلب كرد، و بھ وسیلھ او بھ یك عمھ )) جادویي((كرد، زخمش را با یك مرھم 

این مادام با اخالص كامل بھ قدرتھاي غیبي او معتقد شد و امیدوار . اورفھ معرفي شد/ثروتمند بھ نام مادام د
بتواند جنسیت خود را عوض كند، كازانووا زودباوري این زن را مورد استفاده  بود بھ كمك این قدرتھا

نمیتوانم بدون . اینك كھ من پیر شدھام. ((قرار داد، و در آن وسیلھاي پنھاني براي ثروتمند شدن یافت
ولي این ماجرا در طول دوازده فصل از .)) احساس شرمساري بھ این فصل از زندگي خود نظري بیفكنم

او با تقلب در ورق بازي، با ترتیب دادن بخت آزمایي براي دولت فرانسھ، و با دریافت . بش ادامھ یافتكتا
ضمن سفر از پاریس بھ بروكسل . یك وام از ایاالت متحده ھلند براي دولت فرانسھ بر درآمد خود افزود

ھ محافظھ كاران سرمشقي او میخواست ب.)) (در تمام طول راه كتاب درباره ذھن ھلوسیوس را میخواندم((
  مجاب كننده از شخصي آزاداندیش ارائھ كند كھ بھ ھرزگي گراییده است، ولي 
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ھاي  ھا، رفیقھ در بسیاري از ایستگاه; شاید این جریان برعكس بود، در ھر ایستگاه رفیقھاي پیدا میكرد
وي بھوجود آمده بودند،  پیشین خود را مییافت، گاه بھ گاه او بھ یكي از فرزندان خود كھ بدون خواست

  . برمیخورد

ما قبال شرح قسمتي از این مالقات . از ولتر دیدن كرد) ١٧۶٠(او در مونمورانسي از روسو، و در فرنھ 
اگر بتوان حرف كازانووا را باور كرد، او از فرصت دیدار از ولتر استفاده كرد . دو نفره را ذكر كردھایم

. ھاي مورد توجھ عامھ را آشكار میكند، وي را سرزنش كرد فسانھو بھ خاطر اینكھ ولتر مھمل بودن ا
  :جریان بحث خود با ولتر را چنین بازگو میكند

فرض كنیم شما موفق شوید خرافات را از میان ببرید، بھ جاي آنھا چھ چیزي قرار خواھید داد : كازانووا
را میخورد نجات دادم، شما میپرسید  وقتي كھ من بشریت را از عفریت درندھاي كھ آنھا! بارك اهللا: ولتر

بلكھ بالعكس براي موجودیت آن ; خرافات بشریت را نمیخورد: چھ چیزي بھ جاي آن قرار میدھم كازانووا
  . الزم است

من ابناي بشر را دوست دارم و میخواھم . براي موجودیت آن الزم است این، یك كفر وحشتناك است: ولتر
آیا . خرافات و آزادي نمیتوانند دست در دست یكدیگر پیش روند. آنان را مانند خودم آزاد و سعادتمند ببینم

خدا : ید برتري مردم است ولترپس آنچھ میخواھ: شما فكر میكنید كھ بردگي باعث سعادت میشود كازانووا
  . ھاي مردم باید پادشاھي داشتھ باشند كھ بر آنھا حكومت كند توده! نكند

در آن صورت خرافات الزم است، چون مردم ھیچ وقت بھ یك نفر كھ صرفا انساني مانند : كازانووا
  . خودشان باشد، این حق را نخواھند داد كھ بر آنھا فرمانروایي كنند

ادشاھي میخواھم كھ بر مردمي آزاده حكومت كند و با شرایط متقابل با آنھا پیوند داشتھ باشد، بھ من پ: ولتر
  . طوري كھ این شرایط مانع ھرگونھ تمایل او بھ سوي استبداد شود

انسان از میان دو بدي، باید . من با ھابز ھمعقیدھام. ادیسن میگوید چنین پادشاھي غیرممكن است: كازانووا
و . ملتي كھ از قید خرافات آزاد شود، ملتي مركب از فالسفھ خواھد بود. كمتر بد است انتخاب كند آن را كھ

براي مردمي كھ منكوب نشوند، توسري نخورند، و افسار بھ . فالسفھ راه اطاعت كردن را نمیدانند
  . دو خود شما ھم از مردم ھستی! وحشتناك است: ولتر. گردنشان نباشد، خوشبختي وجود ندارد

. این عشق شما را كور میكند. آنچھ بیش از ھمھ مورد توجھ شماست عشق بھ بشریت است: كازانووا
بشریت استعداد پذیرش . ولي آن را آن طور كھ ھست دوست داشتھ باشید. بشریت را دوست داشتھ باشید

یت را بدبختتر و این مكارم تنھا بشر. مكارمي را كھ شما میخواھید بالدریغ بر آن عرضھ دارید، ندارد
  . فاسدتر میكند

  . متاسفم كھ شما چنین عقیده بدي درباره ھمنوعان خود دارید: ولتر

ھاي اشرافي راه مییافت، زیرا بسیاري از نجیب زادگان اروپا از  بھ خانھ. كازانووا ھر كجا كھ میرفت
  ھاي  یا معتقدین بھ افسانھ) برادران صلیب گلگون(فراماسونھا، یا روزنكرویتسیان 
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موزه دولتي تاریخ، علوم محتجبھ . كاترین كبیر: راكاتوف. اس. سكاراداموف روي نقاشي اف. حكاكي جي
ھر (او نھ تنھا مدعي دانش خاص در این زمینھ بود، بلكھ عالوه بر آن اندامي خوب، قیافھاي متمایز . بودند

گنجینھاي از داستانھا و خوشمزگیھا و قدرت ، تسلط بھ چند زبان، اعتماد بھ نفس اغواكننده، )چند نھ زیبا
ھر جا كھ بود طولي نمیكشید كھ او را . مرموزي براي بردن بازي با ورق یا بازیھاي قمارخانھ داشت

گاه بھ گاه ناچار میشد دوئل كند، ولي مانند شرحھاي تاریخي كھ ملتھا براي . روانھ زندان یا مرز میكردند
  . جنگھا مغلوب نمیشد خود مینویسند، ھیچ گاه در این

. او آزاد بود بھ ھمھ جاي ایتالیا جز ونیز سفر كند. سرانجام آرزوي موطنش او را وادار بھ تسلیم كرد
او بار دیگر بھ ونیز  ١٧٧۵در سال . چندین بار تقاضاي اجازه بازگشت كرد، و سرانجام این اجازه داده شد

زارشھایش بھ این علت كھ بیش از حد حاوي فلسفھ گ. دولت او را بھ عنوان جاسوس استخدام كرد. رفت
از كار بركنار شد و با . بودند و بھ قدر كافي اطالعات در آنھا وجود نداشت، بھ دور ریختھ میشدند

بھ او . ھاي روزگار جواني خود، ھجوي درباره گریمالدي كھ از نجیبزادگان بود نوشت بازگشت بھ شیوه
، )١٧٨٢(او بھ وین . آماده كند)) سرب((خود را بار دیگر براي زندان  گفتھ شد یا از ونیز خارج شود یا

  . سپا، و پاریس گریخت

این شخص از او خوشش آمد و از او دعوت كرد بھ عنوان . در پاریس باكنت فون والدشتاین آشنا شد
انووا چون ھنر عشقبازي، جادوگري و تردستي كاز. كتابدار وي در قصر دوكس در بوھم مشغول كار شود

وقتي كھ بھ محل . فلورن پذیرفت ١٠٠٠بھ نقطھ كاھش بازده خود رسیده بود این شغل را با حقوق سالي 
خدمت خود رسید و استقرار یافت متوجھ شد بھ او بھ چشم یك پیشخدمت نگاه میكنند، و او در سالن 

  . پیشخدمتھا غذا میخورد
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جا داستان زندگي من را نوشت تا بھ قول خودش چھارده سال آخر عمر خود را در دوكس گذرانید، در آن
او . در درجھ اول بیروحي كشندھاي را كھ در بوھم بیروح او را تا سرحد مرگ زجر میداد، كاھش دھد

با روزي ده تا دوازده ساعت نوشتن، مانع شدھام كھ اندوه سیاه قلب بیچارھام را بخورد و عقلم ((میگوید، 
ھ در شرح وقایع از صداقت كامل پیروي كرده است، و در بسیاري از او مدعي بود ك.)) را زایل كند

ولي بیشتر اوقات براي اثبات صحت ; موارد این شرح با ذكر وقایع تاریخي بخوبي چاشني شده است
  . مطالب او، مداركي در دست نیست

زانووا آن قدر زنده كا. ما تنھا نمیتوانیم بگوییم كھ كتاب او یكي از جذابترین یادگارھاي قرن ھجدھم است
  . ماند كھ بر مرگ رژیم سابق فرانسھ ماتم بگیرد

اي فرانسھ عزیز و زیبایم كھ در آن روزھا، با وجود احكام دادگاه، بیكاري، و با وجود بدبختي مردم، 
فرانسھ عزیزم، امروز ترا چھ شده است مردم حاكم بر تو ھستند، مردمي كھ از ھمھ . وضعت خوب بود

  . یوان صفتتر و ظالمترندحكمرانان، ح

، او زندگي خود را با تقدسي بھ موقع بھ ١٧٩٨و بھ این ترتیب، در آخرین روز عمرش، چھارم ژوئن 
او ھواي نفس را .)) من مانند یك فیلسوف زندگي كردھام، و مانند یك مسیحي میمیرم: ((گفت. پایان رسانید

  . ه بودبا فلسفھ، و نظرات پاسكال را با مسیحیت اشتباه كرد

V -  وینكلمان  

  . اینك براي مقایسھ، خوب است بھ یك آرمانگرا نظري بیفكنیم

با نفوذترین سیما در تاریخ ھنر در این دوران، ھنرمند نبود بلكھ دانشمندي بود كھ زندگیش وقف تاریخ ھنر 
در شتندال در براندنبورگ چشم  ١٧١٧او در نھم دسامبر . شد و مرگ عجیبش روح ادب اروپا را تكان داد

ایل بود بھ تحصیل التیني پدر پینھ دوزش امید داشت او پینھ دوز شود، ولي یوھان م. بھ جھان گشود
چون پر شوق و داراي . وي با خواندن آواز، ھزینھ سالھاي اولیھ تحصیل خود را فراھم میآورد. بپردازد

. بھ شاگردان كم استعدادتر درس میداد، و با پول آن غذا و كتاب میخرید. پشتكار بود، بسرعت پیشرفت كرد
میخواند، و ھمھ كتابھاي كتابخانھ استاد خویش را با ولع ھنگامي كھ معلمش كور شد، یوھان براي او كتاب 

. التیني و یوناني را بھ طور كامل یاد گرفت، ولي بھ زبانھاي خارجي دوران جدید عالقھاي نداشت. خواند
ھنگامي كھ شنید كتابخانھ مرحوم یوھان آلبرت فابریتسیوس یك دانشمند مشھور دانشھاي قدیمي، در یك 

تا ھامبورگ پیاده رفت، كتابھاي قدیمي یوناني و  - د، نزدیك سیصد كیلومتر از برلین حراج بھ فروش میرس
بھ عنوان یك  ١٧٣٨در سال . التیني آن كتابخانھ را خرید و آنھا را روي دوش خود بھ برلین آورد

كرد  بھ االھیات عالقھاي نداشت، ولي از این فرصت استفاده; دانشجوي علوم االھي وارد دانشگاه ھالھ شد
دوبار فرھنگ . پس از اینكھ فارغ التحصیل شد، با تدریس امرار معاش میكرد. تا زبان عبري یاد بگیرد

  . تاریخي و انتقادي اثر بل را بھ طور كامل خواند، و این كار بر ایمان مذھبي او تاثیر گذارد

  . ددر ظرف یك سال ایلیاد و اودیسھ را سھ بار بھ طور كامل بھ زبان یوناني خوان

دعوتي را كھ براي مشاركت در ریاست مدرسھاي در زیھاوزن واقع در آلتمارك برایش  ١٧۴٣در سال 
روزھا بھ اطفال كھ سرھایشان گر گرفتھ بود الفبا یاد . ((تالر پذیرفت ٢۵٠رسیده بود، با حقوق سالي 

بم، و نزد خود تمثیالت میدادم، و حال آنكھ من با شور بسیار در حسرت آن بودم كھ بھ دانش واال دست یا
براي تامین كرایھ خانھ و ھزینھ غذاي خود عصرھا درس میداد، و سپس تا نیمھ .)) ھومر را تكرار میكردم

شب آثار كالسیك را مطالعھ میكرد، تا ساعت چھار بامداد میخوابید، باز آثار كالسیك را مطالعھ میكرد، و 
طرف كنت فون بوناو از او دعوت شد تا در كاخ نوتھ وقتي از . سپس خستھ براي تدریس سر كالس میرفت
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تالر دریافت دارد، با  ٨٠تا  ۵٠نیتس در نزدیكي درسدن كمك كتابدار شود و عالوه بر محل سكونت سالي 
ھاي كتب در آن  در آنجا وي با یكي از وسیعترین مجموعھ). ١٧۴٨(كمال میل این دعوت را پذیرفت 

  . شدعصر مواجھ و فوق العاده مشعوف 

یكي از كساني كھ از این كتابخانھ استفاده میكردند، كاردینال آركینتو سفیر پاپ در دربار برگزیننده ساكس 
او تحت تاثیر شوق و ذوق و دانش وینكلمان، و ھمچنین الغري اندام و پریدگي رنگ او قرار گرفت و . بود

ھ چنین سفري منتھاي آرزوي اوست، ولي خارج یوھان پاسخ داد ك.)) شما باید بھ ایتالیا بروید((بھ او گفت، 
از وینكلمان دعوت شد، از سفیر پاپ در درسدن دیدن كند، و او چند بار بدانجا رفت . از امكانات وي است

كاردینال پاسیونئي كھ . و از وسعت دانش و حسن نزاكت یسوعیاني كھ در خانھ سفیر میدید مشعوف میشد
دوكات بھ  ٧۵مت كتابداري در آن شھر را در برابر مسكن، غذا و جلد كتاب داشت، س ٠٠٠،٣٠٠در رم 

وینكلمان حاضر شد تغییر مذھب دھد، چون . ولي الزمھ احراز این مقام، كاتولیك بودن بود; او پیشنھاد كرد
پس از مرگ چیزي نیست كھ انسان از آن ((وي قبال عقیده خود را بھ این صورت ابراز داشتھ بود كھ 

فقط از نظر اجتماعي، و نھ معتقدات مذھبي، با اشكاالتي براي تغییر مذھب .)) ن امیدوار باشدبترسد و بھ آ
تنھا عشق بھ دانش است كھ : ((او براي یكي از دوستانش كھ وي را مالمت كرده بود نوشت. روبھرو بود

در نمازخانھ  ١٧۵۴ژوئیھ  ١١در  .))فرادھممیتواند مرا وادار كند بھ پیشنھادي كھ بھ من شده است، گوش 
بھ دالیل مختلف . سفیر پاپ در درسدن او بھ ایمان تازه خود اعتراف كرد و ترتیبات سفرش بھ رم داده شد

ساز، و حكاك بود، زندگي و  او یك سال دیگر در درسدن باقي ماند و نزد آدام اوزر، كھ نقاش، مجسمھ
ھایي درباره تقلید آثار یوناني در نقاشي و  نخستین كتاب خود را بھ نام اندیشھ ١٧۵۵در مھ . تحصیل میكرد

در این كتاب او عالوه بر توصیف آثار عتیقھاي كھ در . مجسمھ سازي تنھا در پنجاه نسخھ منتشر كرد
ك یونانیھا درباره طبیعت برتر از ادراك دوران جدید درسدن جمع آوري شده بود، اعالم داشت كھ ادرا

تنھا ((او چنین نتیجھگیري كرد كھ . بود، و راز برتري یونانیھا در زمینھ ھنر نیز در ھمین امر نھفتھ بود
و عقیده داشت )) ;راه رسیدن ما بھ عظمت، و در حقیقت عظمتي غیرقابل تقلید، از سبكھاي باستاني است

این كتاب . رمندان عصر جدید، رافائل بھتر از ھر كس این كار را انجام داده استكھ از میان ھمھ ھن
پدر . كلوپشتوك و گوتشد نیز آن را از نظر سطح دانش و شیوه نگارش ستودند; كوچك شاخص قرار گرفت

تالر  ٢٠٠روحاني راوخ، كشیش اقرار نیوش فردریك آوگوستوس، از پادشاه یك مستمري ساالنھ بھ مبلغ 
سپتامبر  ٢٠سرانجام در . ي دو سال آیندھاش تامین، و ھشتاد دوكات براي سفرش بھ رم فراھم كردبرا

  . و در آن وقت سي و ھفت سال داشت; وینكلمان ھمراه یسوعي جوان دیگري عازم ایتالیا شد ١٧۵۵

تر را ضبط وقتي بھ رم رسید در گمرك دچار مشكل شد، زیرا از میان اثاثھ وي چند جلد كتاب از آثار ول
او جایي براي زندگي در خانھاي كھ روي تپھ پینچان قرار . این كتابھا بعدا بھ وي باز گردانده شدند; كردند

در این خانھ پنج نقاش زندگي میكردند، و روح نیكوال پوسن و كلود لورن نقاشان فرانسوي ; داشت پیدا كرد
كاردینال پاسیونئي . ق از كمك وي بھرھمند شدپس از آشنایي با منگس، بھ صد طری. بھ آن تقدس میبخشید

بھ او اجازه داد از كتابخانھاش استفاده كند، ولي وینكلمان كھ میخواست در دنیاي ھنر روم بھ كاوش 
او اجازه یافت چندین بار از بلودره در واتیكان دیدن كند، . بپردازد، ھنوز از قبول شغل دایمي امتناع داشت

بھ ھنگام تعمق . را در برابر مجسمھ آپولون، تورسو، و الئوكوئون گذرانید در آنجا ساعتھا وقت خود
ھاي  او از تیوولي، فراسكاتي، و حومھ. ھا، افكارش شكل مشخصتري بھ خود گرفت درباره این مجسمھ

  . دیگر كھ داراي آثار باستاني بودند، دیدن كرد

كاردینال آركینتو در . درو آلباني با وي شداطالعات وي درباره ھنر كالسیك باعث دوستي كاردینال آلسان
وینكلمان ھم در ازاي آن، در كتابخانھ كاخ ; كاخ كانچلریا كھ دستگاه قضایي پاپ بود، آپارتماني بھ وي داد

خداوند این را : ((میگفت. در این ھنگام وي در خوشي تقریبا سرمستانھاي سیر میكرد. تجدید سازمان كرد
و بھ یكي از دوستانش در آلمان نامھاي نوشت .)) جواني بیش از حد زجر كشیدم من در; بھ من مدیون بود
  : ھا مسافر برجستھ بھ رم، براي دوستان خود مینوشتند كھ نظیر آن را ده
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ولي ; قبال من تصور میكردم كھ ھمھ چیز را مطالعھ كردھام. در مقایسھ با رم، ھمھ چیز در حكم ھیچ است
در اینجا من خود را از آن ھنگامي كھ از . اكنون كھ بھ اینجا آمدھام، متوجھ شدھام كھ ھیچ چیز نمیدانم

تو مایلي درباره شناخت افراد  اگر. مدرسھ بیرون آمدم و بھ كتابخانھ بوناو رفتم، كوچكتر احساس میكنم
كساني كھ استعدادھاي بیپایان دارند، مرداني كھ توانایي بسیار بھ . بشر چیزي بیاموزي، جایش اینجا است

آنھا اعطا شده، و زیباییھاي شخصیت واالیي كھ یونانیھا بھ اشكال و تصاویر خود دادھاند، ھمھ در اینجا 
در كشورھاي دیگر با توجھ بھ آزادي رم در حكم سایھاي بیش  ھمان گونھ كھ آزادي موجود. ... ھستند
بھ ھمان ترتیب در اینجا ھم طرز فكر متفاوتي  - این گفتھ بھ نظر تو ممكن است خالف واقع برسد  -نیست 

او  ١٧۵٧در اكتبر ) در اینجا(و خود من ھم، ; بھ عقیده من در حكم دبیرستان ھمھ جھان است. وجود دارد
در آنجا در یك صومعھ زندگي میكرد، ولي با . تن چند معرفي نامھ از رم عازم ناپل شدبا در دست داش

 -از شھرھایي كھ رایحھ تاریخ كالسیك از آنھا استشمام میشد . مرداني مانند تانوتچي و گالیاتي غذا میخورد
. كوه پائستوم ایستاددیدن كرد، و با احساس اعجاب در برابر معابد با ش -پوتسوئولي، بایا، میسنوم، كوماي 

در آن ماه بھ فلورانس خوانده شد تا صورت و . آكنده از دانش ھنر باستاني بھ رم بازگشت ١٧۵٨در مھ 
ھایي را كھ بارون فیلیپ فون  ھا، و دستنوشتھ شرح مجموعھ عظیم سنگھاي قیمتي، الگوھا، حكاكیھا، نقشھ

یك بھ یك سال او را مشغول داشت، و تقریبا سالمتش این كار نزد. شتوش از خود باقي گذارده بود، تھیھ كند
وینكلمان ; در خالل این مدت آركینتو درگذشت، و فردریك كبیر ساكس را ویران كرد. را مختل كرد

آپارتمان خود را در كانچلریا و مستمري خود را كھ از پادشاه بخت برگشتھ ساكس دریافت میداشت، از 
اسكودو در ماه بھ او پیشنھاد كرد تا از كتابخانھ  ١٠و چھار اطاق و  آلباني بھ كمك وي شتافت. دست داد

ھر روز یكشنبھ با ; خود كاردینال از عالقھمندان با حرارت جمع آوري آثار عتیقھ بود. وي مراقبت كند
  . وینكلمان بھ اطراف میرفت تا آثاري عتیقھ تھیھ كند

این . النھ تدوین شده بودند، بر شھرت خود افزودھاي خاصي كھ بھ نحوي فاض وینكلمان با انتشار رسالھ
درباره برازندگي در آثار ھنري، اظھار نظرھایي درباره معماري باستاني، : ھا عبارت بودند از رسالھ

او كوشش كرد ترتیبي دھد تا با لیدي  ١٧۶٠در سال . توصیف تورسو در بلودره، و مطالعھ آثار ھنري
من ھیچ چیز را در : ((او نوشت. این نقشھ عملي نشد; ھ یونان سفر كنداورفرد، خواھرزن ھوریس والپول ب

من با كمال میل حاضر بودم یكي از انگشتانم . دنیا مانند این سفر، با چنین عالقھ شدیدي آرزو نكردھام
بریده شود، و در واقع حتي حاضر بودم خود را بھ حالت كاھن كوبلھ درآورم مشروط بر اینكھ در چنان 

ولي این امر مانع آن نشد كھ ; كاھنان كوبلھ الزم بود خواجھ باشند.)) بتوانم این سرزمین را ببینمفرصتي 
وینكلمان یك فرمان قدیمي دولت رم را مبني بر اینكھ قسمتھاي خصوصي بدن آپولون و الئوكوئون و دیگر 

بسختي میتوان گفت در : ((تاو میگف; ھاي بلودره باید با پیش بند فلزي پوشانده شود، مردود شمارد مجسمھ
احساس زیبایي در او چنان بر سایر عواطفش غالب بود .)) رم مقرراتي از این احمقانھتر وجود داشتھ است

ھر گاه او از دید زیباشناسي یك اثر ھنري را . كھ تقریبا آگاھي او را نسبت بھ زن و مرد از میان برده بود
معطوف بھ اندام نیرومند مردانھ بود تا زیبایي شكننده و بر اثري دیگر ترجیح میداد، توجھش بیشتر 

مجسمھ بیسرودست ھركول، كھ پوشیده از عضلھ است، ظاھرا او را بیش از خطوط نرم و . زودگذر زنان
یا الاقل ) نر و ماده(ھاي موجودات دو جنسي  او از مجسمھ. مدور ونوس مدیچي تحت تاثیر قرار داده بود

من ھیچ گاه دشمن جنس دیگر نبودھام ولي : ((تعریف میكرد و میگفت -ورگزه بود از آن یكي كھ در ویالب
  . نحوه زندگي من، مرا از ھرگونھ مراوده با آن دور داشتھ است

امكان داشت من ازدواج كنم، و اگر دوباره از موطن خود دیدن كرده بودم، احتماال چنین كاري میكردم، 
در زیھاوزن دوستي او با شاگردش بھ نام المپرشت جاي عالقھ بھ .)) مولي اینك بندرت درباره آن فكر میكن

گفتھ میشود كھ . در رم او با اھل كلیسا زندگي میكرد و بندرت با زنان جوان آشنا میشد; زن را گرفتھ بود
مدتھاي مدید در روزھاي شنبھ زن رمي جواني كھ اندامي ظریف و بلند و پوستي روشن داشت با او شام ((

او باعث شد از یك ((ھم چنین گفتھ میشود كھ .)) رد، و او با وي درباره عشق صحبت میكردمیخو
او اثر خود را بھ نام رسالھ درباره توانایي احساس زیبایي بھ .)) كاستراتوي زیبارو تكچھرھاي كشیده شود

گان در این رسالھ خوانند((گفتھ میشود كھ . نجیب زاده جوان بارون فریدریش راینھولدفون برگ تقدیم كرد
در .)) و بھ واقع چنین است; ھایي كھ بھ برگ نوشتھ شده بودند، زبان عشق یافتند نھ زبان دوستي و در نامھ
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اثرش تحت عنوان نامھاي درباره آثار عتیقھ ھركوالنئوم . او بار دیگر از ناپل دیدن كرد ١٧۶۴و  ١٧۶٢
نخستین اطالعات منظم و ) ١٧۶۴(كوالنئوم و اثر دیگرش بھ نام شرح تازھترین كشفیات ھر) ١٧۶٢(

. ھایي كھ در آنجا و در پمپئي كشف شده بود، در اختیار دانشمندان اروپا قرار میداد علمي را درباره گنجینھ
در  ١٧۶٣در سال . در این وقت او باالترین مرجع درباره ھنر باستان روم و یونان شناختھ شده بود

او مجلدات بزرگي كھ در مدت  ١٧۶۴سرانجام در . ناس بھ دست آوردواتیكان شغلي بھ عنوان عتیقھ ش
  . ھفت سال گذشتھ مشغول نوشتن و مصور كردن آن بود، تحت عنوان تاریخ ھنر باستان منتشر كرد

این كتاب با وجود تدارك طوالني و پرزحمتش، داراي اشتباھات زیادي بود كھ دو تاي آنھا معلول 
دوستش منگس دو نقاشي را كھ زاییده تخیل خودش بودند، بھ عنوان نسخ . شیطنتھاي بیرحمانھاي بودند

ھاي  وینكلمان این دو نقاشي را در فھرست گذاشت، از كلیشھ. صحیح نقاشیھاي عتیق بھ او معرفي كرده بود
ھایي كھ كمي بعد بھ فرانسھ و ایتالیایي  ترجمھ. آنھا استفاده كرد، و ھمھ كتاب را بھ منگس تقدیم داشت

او بھ بعضي از دوستانش . درآمدند، حاوي تقریبا ھمھ اشتباھات بودند و این امر باعث خفت وینكلمان شد
اي كاش خداوند توفیق دھد كھ من بتوانم تاریخ ھنر خود را، كھ بھ . ما امروز از دیروز عاقلتریم: ((نوشت

ھنگامي كھ من . شما نشان دھمسبكي كامال تازه نوشتھ شده و بھ نحو قابل مالحظھاي مشروحتر است، بھ 
افكارم ھنوز بھ قدر كافي باھم مرتبط . شروع بھ نوشتن كردم، ھنوز طرز نویسندگي را فرانگرفتھ بودم

در بسیاري از موارد، فقدان رابطھ میان آنچھ گذشتھ و آنچھ بھ دنبالش خواھد آمد، بھ چشم . نشده بودند
با این وصف، این كتاب كار بسیار مشكلي را .)) استمیخورد و بزرگترین ھنر ھم ھمین ایجاد رابطھ 
عالقھ شدید او بھ موضوع مورد بحثش بھ وي سبك . انجام داده بود و آن خوب نوشتن درباره ھنر بود

  . خاصي بخشید

. او بھ معناي واقعي توجھ خود را معطوف بھ تاریخ ھنر كرد نھ تاریخ ھنرمندان كھ كار بسیار سھلتري بود
از یك بررسي سریع درباره ھنر مصریھا، فنیقیھا، یھودیان، ایرانیان، و اتروسكھا، ھمھ ذوق  وینكلمان پس

در بعضي از فصول آخر كتاب، او . خود را طي چھارصد و پنجاه صفحھ بھ ھنر قدیم یونان تخصیص داد
، زیرا معتقد ھمیشھ تكیھ كالم او روي یونانیھا بود. بھ بحث درباره ھنر یونان تحت تسلط رومیھا پرداخت

در ظرافت خطوط و نھ درخشندگي رنگھا، در تجسم : بود كھ یونانیھا باالترین اشكال زیبایي را یافتھاند
و نھ افراد، در عادي بودن و واالیي پیكرھا، در خودداري از ابراز احساسات، در صفاي ) تیپھا(ھا  نمونھ

و رابطھ ھماھنگ اجزاي متفاوت كھ بھ خطوط چھره حتي در حالت حركت، و باالتر از ھمھ در تناسب 
)) عصر خرد((در نظر وینكلمان، ھنر یونان . نحوي منطقي براي بھوجود آوردن كل باھم تركیب شدھاند

  . از نظر فرم بود

) مرد و زن(او برتري ھنر یونان را با توجھ زیادي كھ یونانیھا بھ عالي بودن شكل در ھر دو جنس 
زیبایي امتیازي بود كھ باعث شھرت میشد، زیرا ما میبینیم كھ در . ((نستمعطوف میداشتند، مرتبط میدا

ھمان طور كھ اینك در تاریخھا )) تواریخ یوناني از كساني نام برده میشد كھ بھ خاطر زیبایي متمایز بودند،
رتیب در میان یونانیھا، ھم مسابقات ورزشي ت. از سیاستمداران، شاعران، و فالسفھ بزرگ نام برده میشود

وینكلمان عقیده داشت كھ آزادي سیاسي و رھبري یونان در دنیاي مدیترانھ . داده میشد و ھم مسابقات زیبایي
قبل از جنگ پلوپونزي باعث شد كھ تركیبي از عظمت و زیبایي ایجاد شود، و سبك با شكوھي را كھ در 

حلھ بعدي بھ جاي سبك با شكوه، در مر. آثار فیدیاس، پولوكلیتوس، و مورون دیده میشود بھ وجود آورد
آزادي . فیدیاس جاي خود را بھ پراكسیتلس داد و انحطاط آغاز شد. سبك زیبا یا سبك برازندگي بھ وجود آمد

ھنرمندان از قواعد خشك آزاد شده و بھ خود جرئت میدادند فرمھاي ; در ھنر جزیي از آزادي یونانیھا بود
; بھ وجود آورند، آنھا تنھا از نظر جزئیات از طبیعت تقلید میكردند ایدئالي را كھ در طبیعت پیدا نمیشوند

وینكلمان در . كل عبارت بود از تركیبي از كماالتي كھ تنھا قسمتي از آن در ھر شي طبیعي وجود داشت
  . حكم نویسندھاي رمانتیك بود كھ درباره فرم كالسیك موعظھ میكرد

فردریك كبیر . ادبیات و ھنر، در سراسر اروپا پذیرفتھ شدكتاب او بھ عنوان یك واقعھ مھم در تاریخ 
. كھ بھ عنوان رئیس كتابخانھ سلطنتي و آثار عتیقھ پادشاه بھ برلین برود) ١٧۶۵(دعوتي براي او فرستاد 
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وینكلمان ; تالر پیشنھاد كرد ١٠٠٠فردریك . تالر بھ برلین برود ٢٠٠٠وینكلمان قبول كرد در برابر سالي 
; داد و داستان كاستراتویي را بھ خاطر آورد كھ براي آوازھایش مبلغ زیادي میخواست سرسختي نشان

فردریك با لحن شكوھآمیزي گفت كھ این خواننده مبلغي بیش از آنچھ كھ بھترین سردار سپاھش براي او 
  . تمام میشود، مطالبھ میكند

  .)) وادار كند برایش آواز بخواند بسیار خوب، بگذارید او سردار سپاھش را: ((كاستراتو در جواب گفت

وینكلمان بار دیگر از ناپل دیدن كرد، و این بار جان ویلكس، كھ سر و صداي اعالم  ١٧۶۵در سال 
پس از اینكھ . مبارزه او علیھ پارلمنت انگلستان و جورج سوم در ھمھ اروپا پیچیده بود، ھمراه او بود

و دومین اثر عمده خود را بھ نام آثار عتیقھ چاپ نشده اطالعات تازھاي جمع آوري كرد بھ رم بازگشت 
  . منتشر كرد) ١٧۶٧(

دوستان روحانیش از اینكھ او تاریخ ھنر خود را بھ آلماني نوشتھ بود شكایت داشتند، زیرا زبان آلماني در 
ود را ولي این بار وي با استفاده از زبان ایتالیایي دوستان خ; آن زمان از ابزار عمده كسب فضل نبود

خرسند ساخت، و این نویسنده خوشبخت، در حالي كھ میان دو كاردینال نشستھ بود، سعادت آن را داشت كھ 
ولي ; قسمتي از كتاب خود را در كاستل گاندولفو براي كلمنس سیزدھم و جمع كثیري از سرشناسان بخواند

تآمیز ابراز میدارد، و ھیچ گاه او متھم شد كھ داراي كتابھاي ارتدادي بدعتگذارانھ است، و نظرات بدع
او شاید بھ امید اینكھ بتواند . مقامي را كھ احساس میكرد استحقاق آن را دارد از دستگاه پاپ بھدست نیاورد

ولي چنان خود را در ھنر ). ١٧۶٨(در آلمان وسایل دیدن یونان را فراھم آورد بھ این سرزمین رفت 
بھ مناظر آن ; ده بود كھ از سرزمین بومي خود لذت نمیبردھاي ایتالیایي مستغرق كر كالسیك و شیوه

او بھ . توجھي نمیكرد، و از سبك معماري و تزیینات آن كھ بھ شیوه باروك بود، احساس انزجار میكرد
در مونیخ با احترامات خاص از وي استقبال شد، و .)) بیا بھ رم برگردیم: ((ھمسفر خود یك صد بار گفت

در وین ماري ترز مدالھاي گران قیمت بھ او داد، ھم . تیقھ بھ وي اھدا شدیك قطعھ سنگ قیمتي ع
مھ، پس از  ٢٨ولي در ; امپراطریس و ھم شاھزاده فون كاونیتس از او دعوت كردند در آنجا مستقر شود

  . غیبتي كھ بھ یك ماه ھم نمیرسید، او بھ ایتالیا بازگشت

در خالل این چند روز با . آنكونا ببرد مدتي معطل مانددر تریست بھ انتظار كشتي كھ بایستي او را بھ 
آنھا باھم قدم میزدند، و در ھتل، اتاقھایشان كنار . مسافر دیگري بھ نام فرانچسكو آركانجلي آشنایي پیدا كرد

  . ھم بود

عي تا آنجا كھ اطال. طولي نكشید كھ وینكلمان مدالھایي را كھ در وین دریافت داشتھ بود، بھ وي نشان داد
آركانجلي وارد  ١٧۶٨ژوئن  ٨صبح روز . در دست است، وي كیسھ پر از طالي خود را بھ او نشان نداد

وینكلمان بھ پاخاست و بھ . اطاق وینكلمان شد، او را سرمیز نشستھ دید، و حلقھ طنابي بھ گردنش انداخت
ھا را بست ولي آنھا را مھلك یك پزشك زخم. آركانجلي پنج بار بھ او چاقو زد و فرار كرد. مبارزه پرداخت

  . اعالم داشت

وینكلمان طلب آمرزش طلبید، وصیت كرد، اظھار عالقھ خود را بھ دیدن ضارب و عفو او ابراز داشت، و 
تریست با برپا كردن بناي یادبود زیبایي خاطره او را زنده نگاه . ساعت چھار بعد از ظھر درگذشت

  . میدارد

بھ : ((ژوئن حكم محكومیت وي صادر شد ١٨شد، اعتراف كرد، و در ژوئن دستگیر  ١۴آركانجلي در 
جرم قتلي كھ شما نسبت بھ جسم یوھان وینكلمان مرتكب شدھاید، دادگاه جنایي امپراطوري مقرر داشتھ 

  است كھ شما باید زنده در روي چرخ مجازات، از سر تا پا 
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ژوئیھ این كار انجام  ٢٠در .)) خرد شوید تا روح از بدن شما خارج شود. كارلو گولدوني: آلساندرو لونگي
  . شد

از آنجایي كھ امید وي بھ دیدار از . محدودیتھاي اطالعاتي وینكلمان با عوامل جغرافیایي ارتباط داشتند
ت وسیع انجام دھد ھیچ گاه تحقق نیافت، یونان بھ صورتي كھ بھ او امكان دھد درباره آثار كالسیك مطالعا

ھاي ھنري، و  ھا، مجموعھ رومي بھ طوري كھ در موزه - وي بھ ھنر یونان در چارچوب ھنر یوناني 
فزوني تمایل وي بھ . كاخھاي آلمان و ایتالیا و در بقایاي ھر كوالنئوم و پمپئي یافت میشد، میاندیشید

ھا نسبت بھ افراد، بھ آرامش نسبت بھ عواطف، بھ تناسب و  مونھھا نسبت بھ آثار نقاشي، بھ تجسم ن مجسمھ
ھمھ اینھا محدودیتھاي شدیدي بر : موزوني فرم، بھ تقلید از آثار قدیمي نسبت بھ اصالت و تجربھ تازه

نیروھاي خالقھ در ھنر تحمیل كردند كھ باعث عكس العمل سبك رمانتیك علیھ خشكي و خشونت بیلطف 
عمل وي در تمركز توجھ خود بر روي یونان و روم، چشمان او را در برابر مزایا و . فرمھاي كالسیك شد

او مانند لویي چھاردھم فكر میكرد كھ نقاشیھاي سرزمین ھلند كھ از زندگي ; امكانات سبكھاي دیگر بست
  . مردم عادي تھیھ شدھاند، اشكالي عجیب و غریب و بیتناسب ھستند

او سراسر دنیاي ھنر، ادبیات، و تاریخ اروپا . اد، بسیار قابل مالحظھ بودبا این ھمھ كاري كھ وي انجام د
از حد سبك نیمھ كالسیك ایتالیاي دوران رنسانس و فرانسھ . را با تجلیل خود از یونان بھ جنبش درآورد

افكار دوران جدید را ; زمان لویي چھاردھم فراتر رفت و بھ درون خود دنیاي ھنر كالسیك قدم گذارد
او ھرج و مرج ناشي از وجود ھزار ; جھ كمال عاري از عیب و آرامبخش مجسمھ سازي یونان كردمتو

تاثیر وي بر . اثر مرمر، برنز، نقاشي، سنگھاي قیمتي، و سكھ را بھ صورت باستانشناسي علمي درآورد
  . روحیھ بھترین افراد نسل بعد عظیم بود
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در تحقق بلوغ فكري ھردر و ; در جھت ابراز مخالفت بود او بھ لسینگ الھام بخشید، ولو اینكھ این الھام
و شاید بدون نفوذ الھام بخش وینكلمان، بایرن دوران شعرسرایي خود را با مرگ خویش ; گوتھ سھم داشت

این طرفدار پر حرارت ھنر یونان، بھ شكلگیري اصول نئوكالسیك منگس و . در یونان بھ پایان نمیرسانید
بھ وینكلمان باید بھ : ((ھگل میگفت. لویي داوید كمك كرد -قاشي نئوكالسیك ژاك توروالسن، و بھ سبك ن

چشم یكي از افرادي نگریست كھ در زمینھ ھنر میدانستند چگونھ عضو و وسیلھ تازھاي براي خودنمایي 
  .)) روح انسان باب كنند

VI - ھنرمندان  

شت، زیرا خدایان خود را محترم میداشت، و ھا و اندرزھاي وینكلمان نیازي ندا ایتالیا تقریبا بھ توصیھ
اندوختھ آثار ھنریش در ھر نسل بھ منزلھ مدرسھاي براي آموزش انضباط بھ ھزار ھنرمندي بود كھ از 

  . بیش از ده سرزمین بدانجا میآمدند

 در این ویال، كاردینال آلباني بھ راھنمایي وینكلمان. طرحریزي كرد ١٧۵٨را در سال )) ویال آلباني((
ھاي عتیقھ جمع آوري كرده بود كھ حتي پس از دستبردھاي بسیار  مجموعھاي با شھرت جھاني از مجسمھ

  ). تكھ از این آثار را بھ فرانسھ برد ٢٩۴ناپلئون . (ھنوز غني مانده است

سھ تن از این نقاشان وارث . تقریبا ھمھ نقاشان درجھ اول ایتالیا در آن سالھا، دست پرورده ونیز بودند
آلساندرو لونگي، فرزند پیترو، با ترسیم صورتھاي ظریف، از . امھایي بودند كھ پیشاپیش شھرت داشتندن

قبال گفتیم كھ دومنیكو تیپولو ھمراه پدرش . جملھ دو صورت از گولدوني، نبوغ خانوادگي خود را نشان داد
او در . ھ داشتبھ آوگسبورگ و مادرید رفت، و تخصص ھنري خود را بسادگي بر مردم عادي عرض

; میھمانخانھ ویال والمارانا با كشیدن مناظري از زندگي روزمره روستایي، كسب شھرت را آغاز كرد
دومنیكو پس از . تابلوي او بھ نام دھقانان در حال استراحت تجسمي از كنار گذاردن ابزار و استراحت است

توام با ) رئالیسم(عبارت از واقعپردازي مرگ پدرش در اسپانیا، بھ ونیز بازگشت و عنان سبك خود را كھ 
فرانچسكو گواردي، برادرزن جامباتیستا تیپولو، نقاشي را از پدر، برادر، و . شوخ طبعي بود، آزاد گذاشت

ولي مناظري كھ وي ; در دوران نسل معاصر خود مورد تشویق و تحسین قرار نگرفت. كانالتو آموخت
اي نور، و ھمچنین حاالت محیط توجھ داشت و آنھا را منتقل میكرد، كشیده بود، بھ علت آنكھ بھ ریزه كاریھ

این خصوصیات آثار وي ممكن است مورد بھرھبرداري . انظار منقدان را بھ خود جلب كرد
بھ ((او بھ انتظار ھشدار كانستبل، نقاش انگلیسي، كھ میگفت . امپرسیونیستھاي فرانسھ قرار گرفتھ باشد

شاید محبوبترین ساعات شبانھروز . نماند)) سایھ ھیچ گاه بیحركت نمیایستند، خاطر داشتھ باش كھ نور و
ھا تیره بودند،  براي او ھنگام تاریك روشن بود كھ در آن ھنگام، خطوط نامعلوم، رنگھا درھمآمیختھ و سایھ

مھ آلود و در بھ نظر میرسید كھ آسمانھا و آبھاي ونیز چنین مناظر . مانند اثرش بھ نام قایق بر روي دریاچھ
گفتھ میشود گاھي گواردي كارگاه خود را بھ . حال ذوب شدني را كھ وي میخواست، برایش فراھم میكردند

او . ھاي كوچك میرفت تا بر مناظري كھ ھنوز مبتذل نشده بودند، دست یابد داخل قایق میبرد و بھ ترعھ
در كنار آثار پابرجاي معماري، دریا، و  اشكال انساني را با بیدقتي ترسیم میكرد، مثل اینكھ این اشكال
ولي او میتوانست تصاویر انسانھا را نیز بكشد . آسمان متغیر و با این وصف مداوم، جزئیاتي زودگذر بودند

انسانھایي كھ براي یك جشنواره قایقراني در پیاتتستا ازدحام كرده و با لباس رسمي در تاالر فیالرمونیك  - 
زمان حیات فرانچسكو و برادرش جوواني، ھنرمند اخیر نقاش بھتري تلقي میشد،  در. در رفت و آمد بودند

ولي امروز فرانچسكو گواردي نوید آن را ; و كانالتو از ھر دوي آنھا ھنرمندي برجستھتر بھ شمار میرفت
  . میدھد كھ شھرتي طوالنیتر از ھر دوي آنھا داشتھ باشد

  ھاي  از اسپانیا بازگشت و طولي نكشید كھ آقاي كارگاه ١٧۶٨آنتون رافائل منگس بھ سال 
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  كنسرت در تاالر : فرانچسكو گواردي

سالطین در . تقریبا ھیچ كس درباره برتري او بر دیگر ھنرمندان معاصرش، تردیدي نداشت. ھنري رم شد
وینكلمان وي را رافائل . ر تالش خود توفیقي نمییافتندپي جلب این ھنرمند بھ سوي خود بودند، و گاھي ھم د

زمان خود مینامید و اثر بسیار بزرگش بھ نام پارناسوس را بھ عنوان شاھكاري مورد تحسین قرار میداد كھ 
و در تاریخ ھنر باستان حد اعالي تحسین را نثار دوست .))حتي رافائل سرتعظیم فرومیآورد((در برابر آن 

شاید بھ (ن اثر از نقاشیھاي منگس در این دوران خود نگارھاي است كھ وي كشیده است بھتری. خود كرد
این تصویر وي را نیرومند، خوش قیافھ، سیھ مو، و پرغرور در سن چھل و پنج سالگي ). ١٧٧٣سال 

یان بھ ایتالیا بازگشت تا سالھاي پا ١٧٧٧منگس پس از دومین اقامت خود در اسپانیا، بھ سال . نشان میدھد
روحیھ وي  ١٧٧٨كار وي ھمچنان روبھ رونق بود، ولي مرگ ھمسرش در سال . عمر را در آنجا بگذراند

یك سلسلھ بیماریھا وي را ناتوان ساخت، و توسل بھ پزشكان . را كھ زماني پرنشاط بود، درھم شكست
سن پنجاه و یك در  ١٧٧٩او در . قالبي و معالجات معجزھآمیز، خرابي وضع جسماني او را تكمیل كرد

  . سالگي درگذشت

امروزه ھیچ . مریدانش بناي یادبودي براي وي در معبد پانتنون در رم در كنار بناي یادبود رافائل بنا كردند
  . منقدي آن اندازه بیمایھ نیست كھ براي او چندان احترامي قائل باشد

VII -  موسیقي  
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مذھبي، موسیقي كلیسا رو بھ انحطاط گذارده و با گرایش روز افزون زندگي بھ سوي امور دنیوي و غیر
و علت آن ھم تا حدودي . موسیقي سازي روبھ رونق بود. تحت تاثیر فرمھاي اپرایي قرار گرفتھ بود

. ولي علت اساسیتر، افزایش محبوبیت ویولن بود. پیشرفتي بود كھ در ساختمان پیانو حاصل شده بود
موتسیو . ، و ناردیني با آرشھ ویولن خود اروپا را تسخیر كردندنوازندگان استادي مانند پونیاني، ویوتي

كلمنتي كھ از ایتالیا خارج شد تا مدت بیست سال در انگلستان زندگي كند، در اروپا بھ عنوان نوازنده ارگ 
و پیانو گردش كرد، در وین با موتسارت بھ رقابت پرداخت، و شاید ھم از اظھارنظر موتسارت دایر بر 

او موفقترین معلم پیانو در قرن ھجدھم بود و . ز نواختن او خیلي ماشیني است بھرھاي گرفتھ باشداینكھ طر
االھگان ھنر، كھ  -ھا  با سلسلھ تمرینات و دروس مشھور خود تحت عنوان قدم بھ قدم بھ سرزمین موزه

. را پایھگذاري كرد شیوه فن نواختن پیانو در قرن نوزدھم -كلمھ موسیقي یا موزیك از آن مشتق شده است 
گائتانو و پونیاني ھنرنمایي با ویولن را از استاد خود تارتیني بھ ارث برده و آن را بھ شاگرد خود جوواني 

  . باتیستا و یوتي، كھ سراسر اروپا را پیروزمندانھ پیمود، منتقل كرد

  . ستكنسرتو ویولن ویوتي در المینور ھنوز براي گوشھاي طالب موسیقي قدیم لذتبخش ا

  لویجي بوكریني مانند بسیاري از ایتالیاییھا از سرزمیني كھ پر از موسیقیدان بود خارج 

   

  

تا زمان  ١٧۶٨از سال . گالري شد تا گوشھاي شنوایي در خارج پیدا كند. خودنگاره: آنتون رافائل منگس
با ویولنسل خود مردم اسپانیا را مجذوب میكرد، ھمان طور كھ فارینلي با صداي خود و  ١٨٠۵مرگش در 

رت از نظر تحسین و ھاي او با آثار موتسا طي یك نسل، ساختھ. سكارالتي با كالوسن خود چنین كردند
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فردریك دوم پادشاه پروس، كھ خود نوازنده ویولنسل بود، كوارتتھاي . استقبال بین المللي رقابت میكرد
  . بوكریني را بھ كوار تنھاي موتسارت ترجیح میداد

وي در شصت و دو سال عمر خود نود و پنج كوارتت زھي، پنجاه و چھار تریو، دوازده كوینتت پیانو، 
نیمي از . وني، پنج كنسرتو براي ویولنسل، دو اوراتوریو، و آثاري براي موسیقي مذھبي ساختبیست سمف

ولي ھمھ جھان باید كنسرتو سي ; وي را كھ مووماني از یكي از كوینتتھاي اوست میشناسد)) منوئھ((جھان 
  . بمل او را براي ویولنسل و اركستر بشناسد

از بیش . ایتالیا كرد)) آوازھاي دلپذیر((نھ مقاومت، خود را تسلیم بدون ھیچ گو) باز غیر از پاریس(اروپا، 
پریمادوناھایي مانند كاترینا گابریلي و كاستراتوھایي مانند گاسپارو ) ایتالیا)) (چكمھ جادویي((از ده شھر 

ھاي آلپ گذشتند و بھ جانب وین، مونیخ، الیپزیگ، درسدن، برلین، سن پطرزبورگ،  پاكیروتي از كوه
پاكیروتي آخرین نفر از اختھ مردان نامدار . بورگ، بروكسل، لندن، پاریس، و مادرید سرازیر شدندھام
مدت چھارسال لندن را . در طول یك نسل، وي از نظر فعالیتھاي ھنري با فارینلي رقابت میكرد; بود

اي روزانھ فني تحسین و تشویقي كھ در این شھر از وي بھ عمل آمد ھنوز در یادداشتھ. مسحور خود داشت
آھنگسازان و رھبران موسیقي ایتالیا از . برني و كتاب پدرش بھ نام تاریخ عمومي موسیقي طنین افكن است

پیترو گولیلمي دویست اپرا ساخت و از ناپل بھ درسدن، برونسویك، و . خوانندگان ایتالیایي پیروي میكردند
یچیني بود كھ سیمایش، بھ علت رقابت خالف میل وي ناپلي دیگر نیكولو پ. لندن رفت تا آنھا را رھبري كند

اپرا . توصیف كرد)) مردي بسیار با شرافت((ولي گالیاني او را ; با گلوك در پاریس، لطمھ دیده است
حتي اثر پرگولزي بھ نام سروا پادرونا بھ ; بوفاھاي او مدت ده سال در ناپل و رم ھیجان بسیار ایجاد كردند

یوملي، پرگولزي، لئو، و گالوپیي . مورد توجھ عامھ قرار نگرفت) ١٧۶٠(نام الچكینا  اندازه اثر پیچیني بھ
پیچیني ھم ھمین كار را كرد، و بھ طوري كھ . اثر متاستازیو بھ نام اولیپمیاده را بھ موسیقي درآورده بودند

بھ پاریس از  او دعوتي را كھ براي رفتن ١٧٧۶در سال . ھمگان معترف بودند، بر ھمھ آنھا پیشي گرفت
و نبرد وحشیانھاي كھ در آنجا بھ دنبال این عمل درگرفت باید بھ انتظار آن باشد تا از . وي شده بود پذیرفت

در تمام طول این ماجرا پیچیني با نزاكت كامل رفتار كرد و با رقباي خود . نظر جغرافیایي نوبتش فرا رسد
  . دو زندگي وي را تھدید میكردند، دوست باقي ماندگلوك و ساكیني، حتي با وجود اینكھ طرفداران این 

در آنجا مدت . ھنگامي كھ انقالب فرانسھ اپرا بوفاي او را در خود غرق كرد، پیچیني بھ ناپل بازگشت
  . چھار سال بھ علت احساس ھمدردي با فرانسھ در منزل خود تحت نظر بود

دند، و او در فقري كھ مایھ ننگ كشورش بود بھ اپراھاي او با ھو و جنجال از صحنھ نمایش بیرون رانده ش
)) كنسول اول((; )١٧٩٨(پس از تسخیر ایتالیا بھ دست ناپلئون، بار دیگر بھ پاریس دعوت شد . سر میبرد

حقوق مختصري برایش تعیین كرد، ولي بیماري فلج او را از نظر جسمي و روحي از پاي درآورد، و او 
  . در پاریس درگذشت ١٨٠٠در سال 

آنتونیوساكیني، فرزند یك ماھیگیر، در پوتتسولي بھ دنیا آمد، و براي گرفتن جاي پدرش آموزش مییافت كھ 
اثر او . فرانچسكو دورانتھ صداي آوازش را شنید و او را بھ عنوان شاگرد و تحت الحمایھ خود بھ ناپل برد

وبھرو شد كھ او مدت ھفت سال در این بھ نام سمیرامیده در تماشاخانھ آرجنتینو در رم با چنان استقبالي ر
پس از مدتي توقف در ونیز، وي براي تسخیر مونیخ، . تماشاخانھ بھ عنوان سازنده اپراھاي آن باقي ماند

در این شھرھا اپراي او مورد تحسین و تشویق قرار گرفتند، ولي ). ١٧٧٢(شتوتگارت، و لندن بھ راه افتاد 
او لطمھ زدند، و رفتار بیبندوبارانھ وي سالمتش را مختل كرد، بھ ھاي توطئھگر خصم بھ محبوبیت  گروه

این اثر در طول پنجاه و ; )١٧٨۶(پاریس رفت و شاھكار خود بھ نام اودیپ در كولون را بھوجود آورد 
او چند فقره . بار در اپراي پاریس روي صحنھ آمد، و ھنوز میتوان گاھگاه آن را شنید ۵٨٣ھفت سال بعد، 

ت گلوك را پذیرفت و از سبك ایتالیایي، كھ اپرا را لباس چھل تكھاي از آریاھا میكرد، دست از اصالحا
در اودیپ داستان بر آریاھا تسلط دارد، و گروه آوازخوانان، كھ از اوراتوریوھاي ھندل الھام ; كشید

  . میگیرند، ھم بھ موسیقي و ھم بھ موضوع اپرا عظمت میدھند
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  . ھ وسیلھ آنتونیو سالیري، دشمن موتسارت و دوست بتھوون جوان، ادامھ یافتاین پیروزي نغمھ سرایانھ ب

ھشت سال بعد ; )١٧۶۶(او كھ در نزدیكي ورونا بھ دنیا آمده بود، بھ سن شانزدھسالگي بھ وین فرستاده شد 
در این . رئیس موسیقي نمازخانھ سلطنتي شد ١٧٨٨یوزف دوم وي را آھنگساز دربار كرد، و در سال 

م وي آھنگسازان دیگر را بھ موتسارت ترجیح میداد، ولي این داستان كھ مخالفت وي باعث سقوط مقا
پس از مرگ موتسارت، سالیري با پسرش دوست شد و بھ پرورش او از نظر . موتسارت شد افسانھ است

ھادھاي بتھوون چند اثر خود را بھ سالیري تسلیم داشت، و با فروتني غیرمعمول پیشن. موسیقي كمك كرد
  . وي را پذیرفت

وي، كھ فرزند . درخشانترین ستاره در آسمان اپراي ایتالیا در نیمھ دوم قرن ھجدھم جوواني پائیزیلو بود
بود، با صداي خود چنان معلمان یسوعي خویش را در آن شھر تحت ) تارانت(یك دامپزشك در تارانتو 

وقتي كھ ). ١٧۵۴(ھ ھنرستان دورانتھ در ناپل بفرستند تاثیر قرار داد كھ آنھا پدرش را وادار كردند او را ب
وي دست بھ كار ساختن اپرا شد، شنوندگان ناپلي را چنان مسحور پیچیني دید كھ دعوت كاترین بزرگ را 

این اثر موفقیتي چنان پردوام در ; ریش تراش سویل را ساخت ١٧٨٢در سن پطرزبورگ در سال . پذیرفت
اپرایي روي ھمان موضوع عرضھ كرد،  ١٨١۶روسیني در پنجم فوریھ سراسر اروپا داشت كھ وقتي 

مورد ) پائیزیلو ھنوز زنده بود(عملش بھ عنوان تجاوز ناشایست بھ حریمي كھ بھ پائیزیلو اختصاص دارد 
، در وین توقفي بھ قدر كافي ١٧٨۴پائیزیلو در راه بازگشت از روسیھ در . حملھ و دشنام قرار گرفت

دوازده سمفوني براي یوزف دوم بسازد، و اپرایي بھ نام ایل ر تئودورو، كھ بزودي در ھمھ طوالني كرد تا 
سپس بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ فردیناند . اروپا مورد حسن قبول واقع شد، روي صحنھ بیاورد

وقتي كھ این  )).قرض دھد((ناپلئون فردیناند را وادار كرد كھ پائیزیلو را بھ وي . چھارم بھ ناپل بازگشت
. ، با چنان شكوھي مورد استقبال قرار گرفت كھ دشمنان زیادي پیدا كرد)١٨٠٢(آھنگساز وارد پاریس شد 

  . او تحت حمایت ژوزف بوناپارت و مورا بھ ناپل بازگشت ١٨٠۴در 

   .ضمنا باید توجھ داشت كھ ایتالیاییھا با چھ صبر و حوصلھاي فعالیتھاي ھنري خود را تدارك میدیدند

چیماروزا مدت یازده سال در ; سال در كنسرواتوار سان اونوریو در دورانتھ تحصیل كرد ٩پائیزیلو مدت 
دومنیكو چیماروزا پس از آموزشي . كنسرواتوار سانتا ماریا دي لورتو، و بعدا در ناپل، درس خواند

رد كھ لھ طوالني تحت نظر ساكیني، پیچیني، و دیگران نخستین اپراي خود را روي صحنھ آو
  . ستراواگانتسھ دل كنتھ نام داشت

نوبت او براي  ١٧٨٧در سال . طولي نكشید كھ اپراھاي او در وین، درسدن، پاریس، و لندن شنیده میشدند
رفتن بھ سن پطرزبورگ رسید، و در آنجا وي امپراطریس چند شوھره را با اثر خود بھ نام كلئوپاترا بھ 

  . وجد آورد

لئوپولد دوم از او براي جانشیني سالیري بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ سلطنتي در وین دعوت كرد، و 
بھ روي ) ١٧٩٢) (ازدواج پنھاني(وي در آنجا مشھورترین اپراي خود را بھ نام ایل ماتریمونیو سگرتو 

  . صحنھ آورد

د بھ ھمھ كساني كھ حضور داشتند شام داده امپراطور از این اپرا چنان خشنود شد كھ در پایان آن دستور دا
او بھ عنوان رئیس موسیقي نمازخانھ فردیناند  ١٧٩٣در سال . و سپس فرمان داد ھمھ اپرا تكرار شود; شود

، چیماروزا )١٧٩٩(ھنگامي كھ ارتش انقالبي فرانسھ پادشاه را بركنار كرد . چھارم بھ ناپل بازخوانده شد
وقتي پادشاه بھ مقام خویش بازگشت، وي محكوم بھ ; مورد تحسین قراردادبا ذوق و شوق این واقعھ را 

آھنگساز بھ سوي سن پطرزبورگ، روانھ شد، ولي در راه ونیز . این حكم بھ تبعید تخفیف یافت; مرگ شد
اپرا از خود باقي گذاشت كھ  ۶۶او عالوه بر تعداد زیادي كانتات، مس، و اوراتوریو، ). ١٨٠١(درگذشت 
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بیش از آثار موتسارت مورد تشویق قرار گرفتند، و حتي امروز نیز باید از نظر اپرا بوفاي قرن بمراتب 
  . ھجدھم تنھا آثار موتسارت را بر آثار او برتر دانست

آلمانیھا آرموني چند . اگر ملودي را قلب موسیقي بشماریم، موسیقي ایتالیا در باالترین مقام قرار دارد
از این نظر میتوان گفت وقتي موتسارت موسیقي ; ھ سادگي ملودي ترجیح میدادندرا ب) پولیفونیك(صدایي 

ولي ایتالیاییھا مقام ملودي . چند صدایي را تابع ملودي كرد، ایتالیا پیروزي دیگري بر آلمان بھ دست آورد
  را چنان باال برده بودند كھ اپراھاي آنھا بیشتر جنبھ 

داستانھاي توام با موسیقي، یعني ھمان چیزي كھ آھنگسازان اولیھ  یك سلسلھ آریاھاي خوشاھنگ داشتند تا
در اپراھاي . در تالش خود براي رقابت با ھنر نمایش یونانیھا در نظر داشتند) ١۶٠٠حد (اپرا در ایتالیا 

این كار ; ، و بیشتر اوقات كلمات، در شكوه و جالل آوازھا از میان میرفت)آكسیون(ایتالیایي اھمیت ماجرا 
داراي اثر زیبایي بود، ولي اگر، ھمانطور كھ ما عادتا میاندیشیم، ھنر عبارت باشد از استقرار نظم بھ جاي 

بینظمي تا اھمیت ھر چیز نمایان شود، در آن صورت ھنر در دست ایتالیاییھا بھ عالیترین امكانات خود 
حقیقت معترف بودند و كوشش داشتند كھ بعضي از ایتالیاییھا مانند یوملي و ترائتا بھ این . دست نیافتھ بود

ولي تحقق این امر براي اینكھ روشنترین ; موسیقي و نمایشنامھ را بھ صورت یك كل بھ ھم پیوستھ درآورند
بدین ترتیب، در نشیب و فراز زندگي، . فرم خود را بھ دست آورد، تا اپراھاي گلوك بھ طول انجامید

اثر خود بھ نام ایفیگنیا در آولیس را بھ روي صحنھ آورد و گلوك در پاریس  ١٧٧۴ھنگامي كھ در سال 
ولي . موسیقي را تابع نمایشنامھ كرد، بھ دوران تسخیر اروپا توسط ایتالیا از طریق ملودي پایان داده شد

واگنر نبردي را بھ سود نمایشنامھ بھ پایان رسانید، و وردي ; كشمكش میان ملودي و نمایشنامھ ادامھ یافت
  . اي تازھاي براي ملودي بھ دست آوردپیروزیھ

  . خدا كند ھیچ طرف پیروز نشود

VIII -  آلفیري  

در این عصر افرادي مانند دانتھ نبودند، ولي در زمینھ نظم پاریني، در زمینھ نثر فیالنجیري و در زمینھ 
  . نمایشنامھ نویسي، نثر، و نظم آلفیري بھ سر میبردند

و با نسخھبرداري از دستنویسھا امرار معاش ; ارزه با بیپولي آغاز كردجوزپھ پاریني كار خود را از مب
او منصب . با انتشار كتاب كوچكي از اشعار سفید وارد عالم انتشارات شد ١٧۵٢میكرد، و در سال 

; روحاني را بھ عنوان وسیلھ ارتزاق پذیرفت، و حتي با آن وجود نیز ناچار بود با تدریس امرار معاش كند
او، كھ درباره . فقر، قلمش را نیشدار كرد و بھ طنز كشانید. یا كشیش بھ حد اشباع وجود داشتدر ایتال

بیكارگي و كبكبھ و دبدبھ بسیاري از نجیبزادگان ایتالیا بھ غور و تعمق پرداختھ بود، بھ فكر افتاد یك روز 
خود را تحت عنوان صبح نخستین قسمت از اثر  ١٧۶٣در . از زندگي عادي این اشرافزادگان را مجسم كند

عصر و شب را نیز تكمیل كرد، اما عمرش كفاف نداد تا آنھا ; دو سال بعد ظھر را بھ آن افزود; منتشر كرد
كنت . میخواند)) روز((اینھا بر روي ھم طنز قابل مالحظھاي تشكیل میدادند كھ وي آنھا را . را منتشر كند

ان سردبیر نشریھ گازتا در میالن و استاد ادبیات در فون فیرمیان با انتصاب این كشیش شاعر بھ عنو
پاریني از انقالب فرانسھ ابراز خرسندي كرد، و . مدرسھ پاالتینا، نجیبزادگي واقعي از خود نشان داد

  . ناپلئون ھم با ارجاع شغلي در انجمن شھر میالن بھ او پاداش وي را داد

  ھایي  قصیده
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ساخت در میان آثار كم اھمیت  ١٧٩۵و  ١٧۵٧وي میان سالھاي ): ١٨٣٧-١٧۶۶(پاسكال فابر  - گزاویھ 
در ترجمھ آثارش، طنیني ضعیف از تمایالت وي بھ عنوان یك عاشق، نھ . ادبیات كالسیك ایتالیا قرار دارند

  :یك كشیش، دیده میشود، مانند این قصیده

ه شب، آرام و بیصدا، پر میزني و انبوھي از اي خواب آرامبخش كھ با بالھاي نرم پیش میراني و در دل تیر
بھ آنجا كھ فیلیس من سر : رویاھاي زودگذر را براحساس خستگي كھ بر بستري آرام غنوده متجلي میسازي

و در حالي كھ كھ جسمش در خواب ; پاك و گونھ شكوفان خود را بر بالش آرامش قرار داده است برو
  . است

اي كاش آن شكل، كھ ; تو بھ وجود آورده است وحشت میكند روحش از شكل مالل آوري كھ جادوي
پریدگي رنگ چھرھاش را چنین كریھ كرده است، بھ قیافھ من تغییر سیما دھد تا وقتي او از خواب 

  . برمیخیزد، حس شفقت بر او غالب شود

مي بر اگر تو این كار را از روي لطف انجام دھي، من دو دستھ گل شقایق بھ ھم خواھم بست و بآرا
  . محرابت خواھم نھاد

، كھ الھامبخش آن )١٧٨۵ -  ١٧٨٠(خوب است قسمتي از اثر گائتانو فیالنجیري بھ نام علم قانونگذاري را 
فیلسوف : ایتالیا بھ این اشعار بیفزاییم)) روشنگري((بكاریا و ولتر بودھاند، بھ عنوان دستھ گلي از دوران 

تا زماني كھ زشتیھایي كھ بر بشریت تاثیر دارند . پیرو حقیقت باشدنباید واضع نظامھاي فلسفي، بلكھ باید 
ھنوز عالج نیافتھاند، تا زماني كھ اجازه داده میشود اشتباه و تعصب باعث ادامھ این زشتیھا شوند، و تا 
زماني كھ حقیقت منحصر بھ افراد معدود و صاحبان امتیازات، پنھان از قسمت اعظم ابناي بشر، و از 
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تا آن زمان، وظیفھ فیلسوف آن خواھد بود كھ حقیقت را تبلیغ كند، محفوظ بدارد، ترویج  - ن است پادشاھا
حتي اگر پرتوھایي كھ وي میافكند در قرن خود و در میان مردمش مفید نباشند، مسلما . دھد، و روشن سازد

ھر زمان است، دنیا در براي فیلسوف كھ تابع ھر مكان و . در كشوري دیگر و قرني دیگر مفید خواھند بود
كیفیات آن دوران در زندگي . حكم كشورش، كره زمین مدرسھاش، و نسلھاي آینده شاگردانش خواھند بود

شورش علیھ خرافات، تجلیل از قھرمانان مشرك، محكومیت ظلم و ستم، : آلفیري چنین خالصھ میشوند
ھمھ اینھا  - و فریاد براي آزادي در ایتالیا تحسین و تشویق از انقالب فرانسھ، انزجار از زیادھرویھاي آن، 

... او این زندگي پرشور را در زندگي ویتوریو آلفیري . بھ اضافھ ماجراي نامشروع وفاداري شرافتمندانھ
این كتاب یكي از . بھ قلم خودش بھ رشتھ تحریر درآورد و آن را تا پنج ماه قبل از مرگش ادامھ داد

كتاب وي بھ نحوي قاطع چنین . اندازه اعترافات روسو افشاگرانھ است ھاي بزرگ و بھ ھمان زندگینامھ
صحبت كردن و بیش از آن نوشتن درباره خود شخص، بدون شك، زاییده عشق زیادي : ((آغاز میشود

از آن پس در این كتاب نھ تظاھري بھ شكستھ نفسي و نھ نشانھاي از عدم .)) است كھ انسان بھ خود دارد
  :، و چنین میآیدصداقت دیده میشود

من . از والدیني نجیبزاده، ثروتمند، و محترم بھ دنیا آمدم ١٧۴٩ژانویھ  ١٧من در شھر آستي در پیمون در 
بھ دالیل زیر این شرایط و اوضاع را عوامل نیكبختي میدانم، تولد در خانوادھاي نجیبزاده براي من بسیار 

ھاي پست یا خصومتآمیز متھم شوم،  داشتن انگیزه سودمند بود، زیرا بھ من امكان داد بدون اینكھ بھ
ثروت . نجیبزادگان را بھ خاطر آنچھ ھستند ناچیز شمارم و پرده از حماقتھا، مفاسد، و جنایات آنھا بردارم

وقتي كھ ویتوریو طفل بود، پدرش . مرا غیرقابل تطمیع، فسادناپذیر، و براي خدمت بھ حقیقت آزاد كرد
این پسربچھ سر بھ درون خود فرو برد، خودخوري كرد، و در سن . ازدواج كردمادرش دوباره ; درگذشت

  . ھشتسالگي بھ فكر خودكشي افتاد، ولي راه آساني براي این كار بھ فكرش نرسید

یكي از عموھایش سرپرستي وي را بھ عھده گرفت و او را در سن نھسالگي براي تحصیل بھ فرھنگستان 
. پیشخدمتھا ھم كارھایش را انجام میداد و ھم او را زیر سلطھ خود داشت در آنجا یكي از. تورن فرستاد

معلمانش كوشش كردند، بھ عنوان نخستین گام در راه تربیت او بھ صورت یك مرد، ارادھاش را در ھم 
كالس فلسفھ طوري بود كھ . ((ولي ظلم و ستم آنھا غرور و آرزوي وي را براي آزادي مشتعل كرد; شكنند

مرگ عمویش او را كھ چھارده سال داشت بھ ثروتي ھنگفت .)) حتي ایستاده خواب میكرد انسان را
  . رسانید

، )بھ عنوان شرط الزم براي مسافرت بھ خارج(، پس از كسب اجازه از پادشاه ساردني ١٧۶۶وي در سال 
. انگلستان شدعاشق زنان گوناگون، ادبیات فرانسھ، و قانون اساسي . عازم گردشي سھ سالھ در اروپا شد

خواندن آثار مونتسكیو، ولتر، و روسو معتقدات مذھبي موروثي وي را از میان برد، و نفرتش را نسبت بھ 
ھر چند كھ در ھمان اواخر پاي كلمنس سیزدھم را بوسیده و او را  -كلیساي كاتولیك رمي آغاز كرد 

در الھھ، او سراپا . خوانده بود)) مردي خوب و سالخورده كھ داراي فر و شكوھي قابل احترام است((
. وي بار دیگر بھ فكر خودكشي افتاد; آن زن تبسمي كرد و بھ راه خود رفت; عاشق یك زن شوھردار شد

حیطي كھ آكنده از یكنواختي و لزوم انجامش یافت بھ پیمون بازگشت، ولي در م ورتراین دوران عصر 
  . سفرھاي خود را از سرگرفت ١٧۶٩انطباق از نظر سیاسي و مذھبي بود، چنان اندوھناك شد كھ بھ سال 

در این سفر وي بھ آلمان، دانمارك، و سوئد رفت و بھ قول خودش از مناظر، مردم، و حتي زمستان آنھا 
او . قیر كرد، و كاترین بزرگ را جنایتكاري تاجدار یافتسپس بھ روسیھ رفت، آن كشور را تح. لذت برد

درباره پروس كھ تحت رھبري فردریك بود نیز نظر مشابھي . از شرفیابي بھ حضور كاترین امتناع ورزید
انگلستان در آن . بسرعت خود را بھ جمھوري با شھامت ھلند رسانید و از آنجا بھ انگلستان رفت. داشت

ھمسر یك مرد انگلیسي . نكتھ بھ جورج سوم بود كھ در امور حكومت دخالت نكند ایام سرگرم آموختن این
 ١٧٧٢در اسپانیا بھ سیفیلیس مبتال شد، و در . كارش بھ دوئل رسید، و زخمي برداشت. را بھ دام انداخت

  . بھ تورن بازگشت تا شفا یابد
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با زني كھ نھ سال از خودش  آن قدر بھبود یافتھ بود كھ دومین ماجراي بزرگ عشق خود را ١٧٧۴در 
آنھا نزاع كردند و از ھم جدا شدند، و ویتوریو با نوشتن نمایشنامھاي بھ نام كلئوپاترا . بزرگتر بود آغاز كند

چھ چیز میتوانست ھیجان انگیزتر از چنین تركیب سھ گانھاي باشد . خاطره آن زن را از ذھن خود زدود
و، ) ١٧٧۵ژوئن  ١۶(نمایشنامھ در تورن روي صحنھ آورده شد این . یك ملكھ، یك نبرد، و یك مار سمي

سپس آن را، بھ منظور اعمال برخي .)) دو شب متوالي با تحسین روبھرو گشت((بنابھ گفتھ آلفیري، 
با عالقھاي بسیار نجیبانھ و واالمرتبھ براي شھرت ((در این وقت دل او . تغییرات، از صحنھ برداشت

ھاي كالسیك ایتالیا را از نو خواند، و باز بھ مطالعھ التیني پرداخت تا در  و نوشتھآثار پلوتارك .)) میطپید
ھاي خود  در ضمن این مطالعات، موضوعھا و فرمي براي نمایشنامھ; تراژدیھاي سنكا بھ غور پردازد

مانان و ھمان طور كھ وینكلمان ھنر باستاني را بھ مقام خود بازگردانده بود، او ھم درصدد بود قھر. یافت
  . فضایل دوران باستان را بھ مقام خود بازگرداند

ولي این رسالھ حاوي چنان ; ، او رسالھ درباره حكومت جابرانھ را مینوشت)١٧٧٧(در خالل این احوال 
بھ  ١٧٨٧این اثر در سال ; اتھامات شدیدي نسبت بھ دولت و كلیسا بود كھ او حاضر نشد آن را منتشر كند

  : تقریبا مذھبي بھ این نوشتھ روح میبخشیدحرارتي . چاپ رسید

نھ بیكارگي برده واري كھ ایتالیا سراپا بھ آن دچار است، ھیچ كدام دالیلي نبودند كھ ... نھ فقر خرد كننده، 
یك خداي . فكر مرا در جھت افتخار واقعي و واالي حملھ بھ امپراطوریھاي دروغین با قلم خود سوق دادند

پیوستھ در پشت سر من قرار داشتھ و از ھمان نخستین سالھاي عمرم مرا زجر  سبع، خدایي ناشناختھ،
  . میداده است

  :روح آزاد من ھرگز نمیتواند صلح یا آرامش حكام جابر را چنین توصیف میكرد

ھمھ كساني كھ بھ زور یا تقلب یا حتي بھ خواست مردم یا نجیبزادگان زمام مطلق حكومت را بھ دست 
حكومت جابرانھ نامي است كھ باید بھ ھر حكومتي . آورند و خود را مافوق قانون بدانند یا عمال چنین باشند

این قوانین را با اطمینان بھ  اطالق شود كھ در آن كسي كھ مامور اجراي قوانین شده است امكان داشتھ باشد
  . مصونیت از مجازات از میان ببرد، نقض كند، تعبیر و تفسیر كند، بھ تعویق اندازد، یا معلق بدارد

. آلفیري ھمھ دولتھاي اروپایي بجز جمھوري ھلند و سلطنتھاي مشروطھ انگلستان و سوئد را جابر میدانست
گرفتھ بود، جمھوري روم را كمال مطلوب تلقي میكرد، و ھاي ماكیاولي قرار  او، كھ تحت تاثیر نوشتھ

او عقیده داشت بھترین كاري كھ . امیدوار بود كھ انقالب بزودي نظامھاي جمھوري در اروپا برقرار كند
وزیر یك حاكم جابر میتواند انجام دھد آن است كھ وي را بھ چنان زیادھروي در حكومت جابرانھ تشویق 

انقالب حق دارد در نخستین سالھاي خود شدت عمل بھ كار برد تا از . ش وا داردكند كھ مردم را بھ شور
  : تجدید حیات حكومت جابرانھ جلوگیري شود

چون عقاید سیاسي را مانند عقاید مذھبي ھرگز نمیتوان بدون استفاده از شدت عمل زیاد بھ طور كامل 
مجبور است كھ بھ نحوي بیرحمانھ سختگیر باشد تغییر داد، بنابراین ھر دولت جدید متاسفانھ در آغاز كار 

و گاھي حتي غیر عادالنھ رفتار كند تا كساني كھ نسبت بھ نوسازي و ابتكار تمایل، درك، عالقھ، یا نظر 
  . موافق ندارند متقاعد یا در صورت امكان مرعوب شوند

رافیت موروثي را بھ عنوان یك با آنكھ خود وي با داشتن عنوان كنتھ دي كورتمیلیا از نجیبزادگان بود، اش
او ھمین محكومیت را نسبت بھ كلیھ مذاھب متشكل كھ داراي قدرت . وسیلھ حكومت جابرانھ محكوم میكرد

مسیحیت كمك قابل توجھي بھ تعدیل عادات و رسوم ھمگان كرده ((معترف بود كھ . بودند صادق میدانست
اعمال زیادي كھ داراي ((طین تا شارل پنجم ، ولي در عین حال در حكمرانان مسیحي از قسطن))است

عقیده داشت كھ بھ طور كلي، مسیحیت تقریبا با آزادي . مشاھده كرد)) سبعیت احمقانھ و جاھالنھ بودند
اینھا  - پاپ، دستگاه تفتیش افكار، برزخ، اعتراف، ازدواج غیرقابل فسخ، و تجرد كشیشان . ناسازگار است
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را چنان محكم میبندند كھ این رشتھ از ھر [ كشور]دستگاه غیر مذھبي  شش حلقھ زنجیر مقدسي ھستند كھ
  . زمان سنگینتر و پاره نشدنیتر میشود

آلفیري آن قدر از حكومتھاي جابرانھ متنفر بود كھ اندرز میداد مردم داراي حكومت استبدادي ھستند 
اصیت باروري معمول ایتالیاییھا، او بھ جاي بچھدار شدن، اما با ھمان خ. بچھدار نشوند یا ازدواج نكنند

. چھارده تراژدي بھ وجود آورد كھ ھمھ آنھا بھ شعر سفید نوشتھ شده بودند ١٧٨٣و  ١٧٧۵میان سالھاي 
ھمھ این آثار از نظر ساختمان و فرم كالسیك بودند، ھمگي با احساسات خطابي بھ حكومت جابرانھ شدیدا 

بدین ترتیب، در اثرش بھ نام توطئھ پاتتسي با . آدمي میدانستند حملھ میكردند و مقام آزادي را برتر از جان
در بروتوس اول و ; تالش توطئھگران براي ساقط كردن لورنتسو و جولیانو د مدیچي ھمدردي كرد

در اثر دیگرش بھ نام فیلیپو بھ طور ; بروتوس دوم نسبت بھ تار كوینیوس و قیصر سنگدلي بھ كار برد
او در میان روساي ) ماري استوارت(ولي در ماریا ستواردا ; دشاه اسپانیا دفاع كردكامل از كارلو علیھ پا

ھنگامي كھ بھ خاطر تحریف . اسكاتلند بیش از ملكھ كاتولیك آن سامان ستمكاري و نظام جابرانھ یافت
  : تاریخ براي رسیدن بھ ھدف خود مورد انتقاد قرار گرفت، از خود چنین دفاع كرد

ان غرض ورز شنیده خواھد شد كھ من جز حكمرانان جابر، در صفحات زیادي كھ عاري از بیش از یك زب
قلم آغشتھ بھ خون من كھ در زھر فروبرده شده است تنھا ; از لطف و شیریني ھستند، چیزي مجسم نمیكنم

االھھ ترشروي الھامبخش من ھیچ كس را از عبودیت نكوھیده ; بر سیاقي واحد و یكنواخت جاري میشود
ھا روحیھ مرا از ھدفي چنین عالي منحرف  این شكوه. نمیخیزاند، بلكھ بسیاري از مردم را میخنداندبر

اگر . نخواھند كرد و جلو ھنر مرا، ھر چند كھ براي نیازي چنین عظیم ناتوان و نارساست، نخواھند گرفت
بشمرند، كلمات من بھ  پس از ما مرداني پا بھ عرصھ وجود گذارند كھ آزادي را براي زندگي امري حیاتي

  . دست باد سپرده نخواھد شد

كنتس كھ دختر گوستاووس . بعد از عشق بھ آزادي، عشق او بھ كنتس آلبني بر ھمھ عالیقش فزوني داشت
با شاھزاده چارلز ادوارد استوارت ملقب بھ  ١٧٧۴گدرن بود، در سال  - آدولفوس شاھزاده شتولبرگ 

این شاھزاده . كرد ، كھ اینك خود را كنت آلبني میخواند، ازدواج[تخت و تاج انگلستان )) ] مدعي جوان((
شخصي جوانمرد و متھور بود، براي فراموش كردن )) شاھزاده چارلي خوبروي((كھ زماني بھ عنوان 

ازدواج او، كھ توسط دربار فرانسھ ترتیب . ھاي متعدد پناه برده بود شكستھاي خود، بھ مشروب و رفیقھ
. ھرا خود كنتس ھم بدون نقص نبودظا. داده شده بود، منجر بھ تولد فرزندي نشد و قرین سعادت نبود

براي اینكھ نزدیك كنتس باشد و با . با او آشنا شد، بر او رحم آورد، و بھ او دل بست ١٧٧٧آلفیري در 
آزادي بتواند بھ او كمك كند و بھ دنبال سرنوشت او باشد، و در عین حال براي آنكھ الزم نباشد كھ ھر بار 

، از شارمندي پیمون دست )و این كار پر دردسر بود(اجازه كند  بھ خاطر عبور از مرز از پادشاه كسب
او در ). ١٧٧٨(كشید، بیشتر ثروت و امالك خود را بھ خواھرش انتقال داد، و بھ فلورانس نقل مكان كرد 

  . این وقت بیست و نھ سال داشت

، كھ ١٧٨٠در . دكنتس با احتیاطي كھ مراعات كلیھ جوانب نزاكت عمومي را میكرد بھ عشق او پاسخ دا
بدمستي شوھرش زندگي او را بھ خطر انداخت، بھ صومعھاي رفت، و سپس بھ خانھ برادر شوھرش در 

من مانند یك یتیم سرراھي در فلورانس باقي ماندم، و در آن وقت بود : ((آلفیري مینویسد. رم نقل مكان كرد
ا طولي نكشید كھ متوجھ شدم مطلقا زیر; كھ كامال مطمئن شدم كھ بدون او حتي نیمھ وجودي ھم ندارم

كمي بعد او بھ رم فت، و در آنجا بھ وي اجازه داده میشد گاه گاه دلدار خود .)) نمیتوانم كار مفیدي انجام دھم
ولي برادر شوھر كنتس بھ راھنمایي كشیشان با تالشھاي آلفیري براي فسخ ازدواج كنتس مخالفت ; را ببیند
). در اثرش درباره حكومت جابرانھ مانند میلتن خواستار آزادي طالق شدبھ ھمین علت آلفیري (میكرد 

او از رم خارج شد و كوشش كرد . سرانجام برادرشوھر كنتس ھرگونھ دیدار وي از كنتس را ممنوع كرد
در سال . این دو چیز پس از نویسندگي و كنتس، سومین عشق او بودند. با سفر و اسب خود را سرگرم كند

در آنجا آلفیري بھ وي ملحق شد، و از آن پس ; بھ كولمار در آلزاس رفت. حكم متاركھ گرفتكنتس  ١٧٨۴
. آنھا با وصلتي بدون ازدواج با یكدیگر زندگي میكردند، تا اینكھ مرگ شوھر بھ آنھا اجازه ازدواج داد
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ھ دانتھ را بھ مطالبي كھ آلفیري درباره عشق خود نوشت چنان با سرمستي توام بودند كھ زندگي نو نوشت
  : خاطر میآوردند

من . با سھ رابطھ عشقي نخستین من كامال فرق داشت. این عشق، كھ چھارمین و آخرین تب عشق من بود
در آن سھ عشق دیگر خود را تحت تاثیر ھیجانھاي فكریي كھ با ھیجانھاي قلبیم برابري كند و درھم آمیزد 

رارت كمتري داشت، ولي پردوامتر از آب درآمد و این عشق در واقع شتاب و ح. احساس نكرده بودم
نیروي احساساتم چنان بود كھ ھمھ حركات و افكارم را تحت تاثیر داشت، و از این . عمیقانھتر احساس شد

بر من آشكار بود كھ من در وجود او زني واقعي . پس فقط با خود زندگي در وجود من خاموش خواھد شد
ھ مانند ھمھ زنان عادي مانعي در راه نیل بھ شھرت ادبي باشد و در جستجوي یافتھام، زیرا وي بھ جاي اینك

كاري پر درآمد افكار انسان را بیارزش كند، وجودش براي ھر كار خوب ھم تشویق و آرامش و ھم 
با شناختن و پي بردن بھ گنجینھاي چنین منحصر بھ فرد، من بھ طور كامل خود را . سرمشقي خوب بود

مسلما من در اشتباه نبودم، زیرا اینك كھ دوازده سال از آن زمان میگذرد، احساسات من . تسلیم وي كردم
افزایش ) كھ خصوصیات پا برجاي وي نیستند(ھاي زودگذر  نسبت بھ وي بھ تناسب زایل شدن آن جذبھ

بھتر  ولي فكر من، كھ بر روي او متمركز است، صعود میكند، نرمش مییابد، و با گذشت ھر روز. مییابند
و او میتواند از من . در مورد عواطف او، من با جرئت میتوانم بگویم ھمین امر عینا صادق است. میشود

  . پشتیباني و نیرو كسب كند

گاھي ; او كھ افكارش بدین ترتیب تحریك شده بود، تراژدیھاي بیشتر و چند كمدي بھ رشتھ تحریر درآورد
  سروده )) امریكاي آزاد((ت عنوان وي قبال پنج قصیده تح. ھم اشعاري مینوشت
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این دو دلداده بھ پاریس رفتند، و در آنجا آلفیري بر  ١٧٨٨در . گالري اوفیتسي، بود. كنتس آلباني: فابر
ھنگامي كھ . انتشار آثارش از طرف چاپخانھ بومارشھ در كل واقع در كنار رودخانھ رن نظارت كرد

اپا از آتش آزادیخواھي شعلھور بود، از انقالب فرانسھ بھ عنوان زندان باستیل سقوط كرد، آلفیري، كھ سر
ولي طولي نكشید كھ زیادھرویھاي انقالب روح وي . طلوع دوران سعادتمندانھتر براي جھان استقبال كرد

را، كھ تصوري اشرافي درباره آزادي داشت و بھ موازات آزادیطلبي در برابر پاپھا و پادشاھان، از 
او و كنتس با آن مقدار از  ١٧٩٢اوت  ١٨در . مردم و اكثریتھا دوري میجست، مشمئز كرد ھاي بینظم توده

  . مایملكشان كھ میشد با دو كالكسھ حمل شود از پاریس خارج شدند

. جمعیتي از مردم در دروازه شھر آنھا را متوقف كردند و پرسیدند كھ بھ چھ حقي از شھر خارج میشوند
ھ بھ میان جمعیت بیرون پریدم، ھمھ ھفت گذرنامھ خود را بھ رخشان كشیدم، و كالسك((آلفیري میگوید از 

آنھا بھ كالھ و .)) ، و این راه ھمیشھ راه برتري جویي بر فرانسویان است...شروع بھ داد زدن و نزاع كردم
از ; شود بروكسل رفتند و در آنجا اطالع یافتند كھ مقامات انقالبي در پاریس دستور دادھاند كنتس دستگیر

در این وقت آلفیري اثر خود را بھ نام . این رو بسرعت بھ ایتالیا شتافتند و در فلورانس مستقر شدند
انبوه بردگان بي سروپاي ((میزوگالو بھ رشتھ تحریر درآورد كھ آكنده از نفرت شدید نسبت بھ فرانسھ و 

آلفیري و كنتس در ویالیي در حومھ . ارتش انقالبي فرانسھ فلورانس را تسخیر كرد ١٧٩٩در . بود)) آن
ھیجان این سالھا وي را ضعیف و سالخورده كرد، و . شھر پناه گرفتند تا مھاجمان از فلورانس رفتند

وي در سن پنجاه و سھ سالگي نوشتن زندگینامھ خود را بھ پایان رسانید، خود  ١٨٠٢ھنگامي كھ بھ سال 
 ١٨٠٣خود را براي كنتس بھ ارث گذاشت، در ھفتم اكتبر وي پس از اینكھ ھمھ اموال . را مسن میپنداشت

كنتس  ١٨١٠در این محل در سال . در فلورانس درگذشت و در كلیساي سانتا كروچھ بھ خاك سپرده شد
كنتس ھمچون مظھر سوگواري ; براي او بناي یادبود عظیمي برپا كرد كھ بھ وسیلھ كانووا ساختھ شده بود

در  ١٨٢۴خود او در . در برابر ھنرمندي، براي كشیدن تصویرش قرار گرفت ایتالیا بر آرامگاه آلفیري،
  . این محل بھ آلفیري ملحق شد

یا پیامبر ریسور جیمنتو، كھ آن كشور را از تسلط بیگانگان و )) پیامبر ایتالیا((ایتالیا از آلفیري با عنوان 
ار و یكنواختند، حاكي از پیشرفتي نیرو ھاي وي با آنكھ نیشد نمایشنامھ. كلیسا آزاد ساخت، تجلیل میكند

بخش نسبت بھ تراژدیھاي احساساتیي بودند كھ قبل از وي بھ صحنھ نمایش ایتالیا عرضھ میشدند، بھ كمك 
درباره حكومت . آثار او بھ نامھاي فیلیپو، شاول، و میرا ایتالیا روحا براي ماتتسیني و گاریبالدي آماده شد

انتشار نیافت، بلكھ در  ١٨٠٠، و در پاریس بھ سال ١٧٨٧عني در كل بھ سال جابرانھ او تنھا در خارج ی
بھ چاپ  ١٨۶٠و  ١٨۴٩، ١٨٠٩، ١٨٠۵، ١٨٠٣، ١٨٠٢و در دیگر شھرھاي ایتالیا در  ١٨٠٠میالن در 

براي فرانسھ، انگلستان، و  ١٧٩١رسید و براي ایتالیا ھمان چیزي شد كھ حقوق بشر اثر پین در سال 
آلفیري سرآغاز نھضت رمانتیك در ایتالیا و در حكم لرد بایرن قبل از تولد بایرن بود و . دآمریكا شده بو

بعد از وي، ایتالیا جز آزاد بودن چارھاي . درباره آزاد ساختن افكار و كشورھا تبلیغ و موعظھ میكرد
  . نداشت

  فصل سیزدھم

  

  نھضت روشنگري در اتریش 

١٧۵۶  - ١٧٩٠   
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I -  امپراطوري جدید  

و بھ طور كلي ممكن است بھ امپراطوریي ; بھ طور اصولي و دقیق، اتریش بھ یك ملت اطالق میشود
این امپراطوري عبارت بود از امپراطوري  ١٨٠۶تا سال . اطالق شود كھ اتریش در راس آن قرار داشت

ولي . رداشتمقدس روم كھ آلمان، بوھم، لھستان، مجارستان، و قسمتھایي از ایتالیا و فرانسھ را در ب
چنان ھمبستگي و وفاداري نسبت بھ امپراطوري را ضعیف كرده بودند كھ ) ناسیونالیستي(ھدفھاي ملي 

ھنگري بود كھ شامل اتریش،  - باقي مانده بود در حقیقت امپراطوري اتریش ) ١٧۵۶(آنچھ در این وقت 
ي كاتولیك كولوني و تریر و ستیریا، كارینتیا كارنیوال، تیرول، مجارستان، بوھم، اسقف اعظم نشینھا

، قسمتي از ھلند بود كھ در گذشتھ متعلق بھ اسپانیا بود ١٧١٣ماینتس، قسمتھاي گوناگون ایتالیا، و، پس از 
  . و در این وقت بھ اتریش تعلق داشت و تقریبا ھمان بلژیك امروز است

چھار پنجم اراضي . آمیزي بودمجارستان با جمعیتي در حدود پنج میلیون نفر داراي نظام فئودالیتھ غرور
مالیاتھا بر دھقانان و شھرنشینان . متعلق بھ اشراف و نجباي مجار بودند و بھ وسیلھ سرفھا كشت میشدند

، كھ نجباي مجارستان از ١۶٨٧امپراطوري جدید از نظر قانوني در سال . آلمان و اسالو تحمیل میشدند
ست كشیدند و امپراطوران ھاپسبورگ را بھ عنوان حقوق قدیمي خود دایر بر انتخاب پادشاه خویش د
ماري ترز، بھ پیروي از شیوه خاندان بوربون، بزرگان . سالطین خود پذیرفتند، پا بھ عرصھ وجود گذاشت

درجھ اول قوم مجار را بھ دربار خود دعوت كرد و بھ آنھا مقام، عنوان، نشان، و حمایل داد و آنھا را 
. ن امپراطوري را براي قلمرو خود، و وین را بھ عنوان پایتخت خویش بپذیرندبآرامي وادار كرد كھ قوانی

امپراطریس، بھ عنوان عكس العمل سخاوتمندانھ خود، لوكاس فون ھیلدبرانت را مامور كرد طرحھایي 
تجدید شد و براي این  ١٨٩۴آغاز، و در  ١٧۶٩این كار در سال ; براي ساختمانھاي دولتي در بودا بكشد

نجیبزادگان ثروتمند مجار، بھ رقابت . یكي از باشكوھترین بناھاي سلطنتي را در جھان فراھم كرد پایتخت
بدین ترتیب بود كھ ; با ملكھ، در امتداد رود دانوب یا در مامنھاي كوھستاني خود كاخھاي اعیاني ساختند

نس میكلوش یوزف ، و پر)١۶٧٢ - ١۶۶٣(پرنس پاول استرھازي در آیزنشتات یك مقر خانوادگي ساخت 
را بھ سبك رنسانس ساخت )) كاخ استرھازي((كیلومتري آن، بناي جدید  ۵٠استرھازي، بھ فاصلھ تقریبا 

اطاق میھماني، دو سرسراي بزرگ براي پذیراییھا و مجالس رقص،  ١٢۶در این بنا ). ١٧۶۶ - ١٧۶۴(
د كتاب و تماشاخانھاي با چھارصد جل ٧۵٠٠مجموعھ نفیسي از آثار ھنري، و در نزدیكي آن كتابخانھاي با 

در اطراف كاخ باتالق بزرگي بھ باغ تبدیل شد كھ با غارھاي مصنوعي، معابد، و . صندلي وجود داشت
یك مسافر فرانسوي . ھا تزیین شده، و داراي گرمخانھ، نارنجستان، و قرقھاي حیوانات شكاري بود مجسمھ
نقاشان، .)) كھ از نظر شكوه با این كاخ برابري كند شاید بجز ورساي، ھیچ جاي دیگر نباشد: ((میگفت

مجسمھ سازان، بازیگران، خوانندگان، و نوازندگان بھ این كاخ میآمدند و طي یك نسل كامل، ھایدن 
  . موسیقي آن را رھبري میكرد، برایش آھنگ میساخت، و در آرزوي دنیایي بزرگتر بود

زمان فرمانروایي ماري ترز وضعي بدین خوبي  چكوسلواكي است، در)) چك((بوھم كھ اینك قسمت 
این منطقھ از صفحات تاریخ بیرون رفت، در حالي كھ روحیھ ملي آن )) جنگ سي سالھ((پس از . نداشت

بر اثر حكومت بیگانگان، و معتقدات تحمیلي كاتولیك بر مردمي كھ زماني یان ھوس و ژروم پراگي را بھ 
ھشت میلیون جمعیت این سرزمین در مبارزات مكرر میان پروس و . خود دیده بودند درھم شكستھ شده بود

اتریش صدمات جنگ را كشیده و پایتخت تاریخي آن بھ موازات شكستھا، پیروزیھا، و شكستھاي مجدد 
از ; بوھم ناچار بود بھ استقالل فرھنگ و ذوق قناعت كند. ملكھ اجنبي آن چندین بار دست بھ دست شده بود

مانند گئورگ بندا پرورش داد، و پراگ از نخستین اجراي اپراي موتسارت بھ نام دون خود آھنگسازاني 
بعدا وین با استقبال ضعیفي از این اثر آن را با ناكامیابي . از صمیم دل استقبال كرد) ١٧٨٧(جوواني 

  . روبرو كرد

در متصرفات اتریش در ھلند، مبارزه سرشناسان محلي براي حفظ قدرت و اختیارات دیرینھ خود از بوھم 
آن ھفت ایالت . غبار حزن و اندوه پاشید)) امپراطور انقالبي((موفقیت آمیزتر بود، و بر روزھاي واپسین 
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الندر، انو، نامور، و گلدر ، لوكزامبورگ، لیمبورگ، ف)كھ شامل بروكسل، آنورس، و لوون بود(برابانت  - 
تاریخي قدیمي و آبرومند داشتند، و نجبایي كھ بر چھار میلیون جمعیت این ایاالت حكومت میكردند نسبت  - 

طبقھ متجدد مدھاي . بھ حقوق و امتیازاتي كھ از چندین قرن مصایب جان بھ در برده بود، تعصب داشتند
را قمار میكرد، و گاھي در سپا، در اسقف نشین لیژ كھ  خود را بھ معرض نمایش میگذارد، درآمدھاي خود
 - گل سر سبد آن اجتماع در این دوران پرنس شارل . در مجاورت آنھا بود، ھم آب و ھم شراب مینوشید

  . بروكسل وي را بھ جھانیان عرضھ داشت ١٧٣۵ژوزف دو لیني بود كھ در سال 

خود پرنس نیز . داوند اعتقاد داشت، بھ او تعلیم میدادندچندین كشیش، كھ گفتھ میشود تنھا یكي از آنھا بھ خ
جنگ ((او با درخشندگي در )). تنھا مدت دو ھفتھ ایمان خود را حفظ كرد((در این كشور شدیدا كاتولیك 

بھ  ١٧٨٧مشاركت جست، بھ عنوان مشاور و دوست صمیمي بھ یوزف دوم خدمت كرد، در )) ھفتسالھ
در ; پیشروي كاترین بزرگ بھ سوي شبھ جزیره كریمھ با وي ھمراه بود ارتش روسیھ پیوست، در برنامھ

نزدیكي بروكسل براي خود كاخي پر تجمل و یك تاالر آثار ھنري ساخت، سي و چھار جلد كتاب تحت 
عنوان آثار متفرقھ نوشت، حتي فرانسویان را بھخاطر كمال نزاكت و آداب خود تحت تاثیر قرار میداد، و 

چنین امپراطوري درھم پیچیدھاي  .میداشتللي اروپا را با نكتھ سنجیھاي فلسفي خود سرگرم محافل بین الم
ھاي كارپات تا رود راین گسترش داشت مدت چھل سال در برابر یكي از زنان بزرگ تاریخ سر  كھ از كوه

  . د آوردفرو

II -  ماري ترز  

در آنجا وي تنھا در برابر فردریك و پیت از نظر ھنر كشورداري نظامي، ; ما او را در جنگ دیدھایم
وسعت دید، پایداري براي رسیدن بھ ھدف، و در شھامت براي روبھرو شدن با شكست سرتسلیم فرود 

كھ [ شارل امانوئل اول ] ساردني  بجز ملكھ مجارستان و پادشاه: ((فردریك گفت ١٧۵٢در سال . آورد
.)) نبوغشان بر بدي وضع تحصیالتشان پیروزي یافت، ھمھ شاھزادگان اروپا فقط سفیھان واالمقامي ھستند

الیزابت اول ملكھ انگلستان قبل از او، و كاترین دوم ملكھ روسیھ بعد از او، در ھنر فرمانروایي از او برتر 
ولي )) جاھطلب و انتقامجو است،((فردریك عقیده داشت كھ وي . نبود ولي ھیچ ملكھ دیگري چنین; بودند

آیا او انتظار داشت ماري ترز درصدد جبران ربودن سیلزي بھ وسیلھ فردریك برنیاید برادران گونكور او 
صاحب مغزي خوب، قلبي رئوف، حس وظیفھشناسي عالي، قدرت حیرتانگیز كار، ظاھري با ((را 

او نمونھ كامل عطوفت نسبت . میدانستند)) و یك مادر واقعي براي ملت خود... اده صالبت و جذبھ فوق الع
بھ استقبال گرمي كھ وي از ; بھ ھمھ كساني بود كھ بھ امپراطوري یا معتقدات مذھبي وي حملھور نمیشدند

ھایش  ھنام. او براي اطفال خود مادر خوبي بود. بھ عمل آورد توجھ كنید ١٧۶٨خانواده موتسارت در سال 
اگر یوزف بھ حرف او گوش داده بود، امكان داشت با . بھ آنھا نمونھ عشق و عالقھ و اندرزھاي عاقالنھاند

و اگر ماري آنتوانت از اندرز او پیروي كرده بود، ممكن بود از تیغھ گیوتین ; ناكامي چشم از جھان نبندد
  . رھایي یابد

وي فرمانروایي ((ولتر عقیده داشت ; او اصال مستبد نبود. نبود)) مستبدان روشنفكر((ماري ترز در شمار 
او ; ھاي بر قلبھا برقرار كرده بود كھ كمتر كسي از اجدادش واجد آن بودند خود را با محبوبیت و وجھ

و ; ھرگز از پذیرفتن كسي امتناع نمیكرد... ; تشریفات تصنعي و محدودیتھا را از دربار خود طرد كرد
علیھ ; با روشنفكري بھ مفھوم ولتر فاصلھ بسیار داشت.)) از نزد او نمیرفتھرگز ھیچ كس ناراضي 

و تا پایان عمر یك ; یھودیان و پروتستانھا فرامیني كھ حاكي از عدم رواداري مذھبي بودند صادر میكرد
زید او از مشاھده رخنھ شكاكیت مذھبي از لندن و پاریس بھ داخل وین برخود میلر. كاتولیك مومن باقي ماند

تدریس انگلیسي را قدغن ; و كوشش میكرد با نظارت شدید بر كتابھا و نشریات جلو این موج را بگیرد
اظھار )) ماھیت خطرناك این زبان از نظر بھ فساد كشاندن اصول مذھبي و اخالقي((كرد، و علت آن را 

آنھا متذكر میشدند كھ . بودندبا ھمھ اینھا، تمایالت ضدروحاني مشاوران و فرزندش در او بیتاثیر ن. میداشت
ثروت ارضي و انواع دیگر ثروت روحانیان، بر اثر القائات و شایعات آنھا دایر بر اینكھ امكان دارد 
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بیماران محتضر با بھ ارث گذاردن اموال براي كلیسا بار گناھان خود را سبك كنند و خداوند را خشنود 
ر این روال ادامھ یابد، كلیسا، كھ ھم اكنون در حكم و چنانچھ كار ب; كنند، بسرعت روبھ افزایش است

ھا بسرعت افزایش مییافتند، مردان و زنان  صومعھ. كشوري اندر كشور است، بزودي ارباب دولت میشود
زنان جوان . را از زندگي فعاالنھ بھ دور میداشتند، و اموال بیشتر و بیشتري را از مالیات مستثنا میساختند

ني برسند كھ آثار تعھدات مادام العمر خود را درك كنند، وادار میشدند میثاق صومعھ قبل از اینكھ بھ س
آموزش و پرورش چنان تحت نظر روحانیان قرار داشت كھ ھر ذھن در حال رشدي چنان . نشیني ببندند

تسلیم  امپراطریس تا آنجا. قالبگیري میشد كھ حد اعالي وفاداري خود را بھ كلیسا ابراز دارند نھ بھ كشور
او حضور روحانیان در ھنگام تنظیم وصیتنامھ را . این استدالالت شد كھ دستور داد اصالحاتي معمول شود

. تعداد موسسات مذھبي را كاھش داد، و دستور داد از ھمھ اموال مذھبي مالیات گرفتھ شود. ممنوع كرد
ھا دیگر نباید بھ جنایتكاران  صومعھكلیساھا و . ھیچ كس قبل از سن بیست و یك سالگي نباید میثاقي ببندد

ھیچ گونھ فتواي پاپھا نباید قبل از اینكھ بھ تصویب امپراطریس برسد، در . براساس حق تحصن پناه دھند
دستگاه تفتیش افكار تحت نظارت دولتي درآمد، و در واقع از میان . قلمرو اتریش بھ رسمیت شناختھ شود

و كشیشي بھ نام فرانتس ) پزشك ملكھ(رد فان سویتن آموزش و پرورش زیر نظر گرھا. برده شد
راوتنشتراخ تجدید سازمان یافت، در بسیاري از مشاغل استادي، بھ جاي یسوعیان افراد غیرمذھبي 

دانشگاه وین تحت مدیریت غیرمذھبي و نظارت دولتي درآورده شد، و برنامھ این دانشگاه ; منصوب شدند
بدین ترتیب، این . ر قرار گرفت تا آموزش علوم و تاریخ گسترش یابدھاي دیگر مورد تجدیدنظ و دانشگاه

  . امپراطریس متدین تا حدودي بر اصالحات فرزند شكاك خود در امور كلیساھا پیشدستي كرد

ماري ترز در دوراني كھ دربارھاي قلمرو مسیحیت از نظر چندگاني با قسطنطنیھ رقابت میكردند، نمونھ 
كلیساي كاتولیك میتوانست از این ملكھ بھ عنوان دلیلي در دفاع از مسیحیت . ودپایبندي اصول اخالقي ب

راستین استفاده كند، ولي در عوض آوگوستوس سوم پادشاه كاتولیك لھستان، و لویي پانزدھم پادشاه فرانسھ 
خود كنت آركو با رفیقھ . اشراف وین از سرمشق وي پیروي نمیكردند. حریصترین طالبان چندگاني بودند

پرنس فون كاونیتس رفیقھ ; كنتس استرھازي باكنت فون در شولنبورگ بھ فرانسھ رفت; بھ سویس گریخت
وقت خود را با كالسكھاش بھ این طرف و آن طرف میبرد، و وقتي امپراطریس بھ او عتاب كرد، كاونیتس 

ماري .)) ، نھ امور خودمبانوي من، من بھ اینجا آمدھام تا درباره امور مربوط بھ شما صحبت كنم: ((گفت
ترز با انزجار بھ این بیبندوباري مینگریست و فرامین شدیدي براي اجراي ششمین فرمان از ده فرمان 

لوز زنان باید بلند شود، و یك سپاه او دستور داد كھ پاي دامن و باالي ب. در میان مردم صادر كرد موسي
  . تشكیل داد تا ھر زني را كھ مظنون بھ فحشا باشد دستگیر كنند)) ماموران عفت((

تعصب و كوتاه فكري امپراطریس زندگي را مشكل میكند، بویژه براي ((كازانووا شكایت داشت كھ 
او . ھون وزیران با كفایتش بودقسمت بزرگي از موفقیت ماري ترز بھ عنوان یك حكمران مر.)) خارجیان

ابتكار عمل و رھبري وزیرانش را در اداره امور كشور قبول میكرد، و آنھا ھم بھ سھم خود بھ وي 
یش با ناكامیابي روبھرو ))ھا خنثا سازي اتحادیھ((پرنس فون كاونیتس با آنكھ برنامھ . اخالص میورزیدند

لودویك . ھل سال با صداقت بھ امپراطریس خدمت كردشده بود، مسئول امور خارجھ باقي ماند و مدت چ
ھاوگویتس سیماي دستگاه ادارات داخلي را دگرگون كرد، و رودولف خوتك اقتصادیات مملكت را تجدید 

. این سھ نفر آن كاري را براي اتریش كردند كھ ریشلیو و كولبر براي فرانسھ انجام داده بودند. سازمان داد
ازه بھ وجود آوردند كھ بمراتب نیرومندتر از قلمرو نابساماني بود كھ ماري ترز در حقیقت، آنھا كشوري ت

  . بھ ارث برده بود

ھاوگویتس كار خود را با نوسازي ارتش امپراطوري آغاز كرد، او عقیده داشت علت سقوط این ارتش در 
ھ بود كھ بھ وسیلھ برابر انضباط پروسیھا آن بود كھ ارتش امپراطوري از واحدھاي مستقلي تركیب یافت

نفري كھ تحت  ٠٠٠،١٠٨او پیشنھاد كرد یك ارتش ثابت . نجباي نیمھ مستقل ایجاد و رھبري میشدند
براي تامین . آموزش واحد و نظارت مركزي قرار گیرد بھ وجود آید، و چنین ارتشي را ھم بھ وجود آورد

. نین مردم عادي مالیات گرفتھ شودھزینھ چنین نیرویي، وي توصیھ كرد كھ از نجبا، روحانیان، و ھمچ
نجبا و روحانیان اعتراض كردند و امپراطریس خشم آنان را بر خود خرید و مالیاتي بر اموال و درآمد آنان 
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او وضع مالي كشور : ((فردریك دشمن خود را بھ عنوان یك مدیر مورد تمجید قرار داد و گفت. وضع كرد
بدان نایل نشده بودند، و نھ تنھا با حسن مدیریت آنچھ را كھ بھ خود را چنان مرتب كرد كھ اسالفش ھرگز 

علت واگذاري ایاالتي چند بھ پادشاھان پروس و ساردني از دست داده بود جبران كرد، بلكھ بھ میزان قابل 
ھاوگویتس بھ ھماھنگ كردن قوانین، آزاد ساختن دستگاه قضایي .)) مالحظھاي بر درآمدھاي خود افزود

یك نظام  ١٧۶٨در سال . با، و آوردن روساي فئودال در زیر سلطھ دولت مركزي پرداختاز تسلط نج
  . اعالم شد)) قوانین عالیھ قضایي ماري ترز((جدید قضایي بھ نام 

صنایع بر اثر وجود . در خالل این احوال، خوتك كوشش داشت بھ اقتصاد پژمرده نیروي تازھاي بخشد
بھ قوت خود  ١٧٧۴بود، و ھمچنین بر اثر مقررات اصناف كھ تا سال انحصارات كھ ناظر بر منافع نجبا 

 ٠٠٠،٢۶ھاي پشمبافي بود كھ در آنھا  با این وصف، لینتس داراي كارخانھ; باقي ماند، بكندي پیش میرفتند
و بوھم در صنایع فلزي مقام ; وین در زمینھ تھیھ مصنوعات شیشھاي و چیني ممتاز بود; نفر كار میكردند

گالیسي ; ھم اتریش و ھم مجارستان داراي معادن مولدي بودند. در سراسر امپراطوري داشت اول را
. گولدن نمك از معادن خود استخراج میكرد ٠٠٠،٠٠٠،٧داراي ذخایر عظیم نمك بود و مجارستان سالي 

رتب در ھاي گمركي از این صنایع حمایت میكرد، زیرا الزم بود اتریش، كھ بھ طور م خوتك بھ كمك تعرفھ
آزادي تجارت، مانند دموكراسي، از جملھ تجمالتي ; جنگ بود، از لحاظ كاالھاي ضروري خود بسنده شود

  . است كھ تنھا در شرایط صلح و امنیت میتوان بھ آن پرداخت

امپراطریس كھ با جنگ . با ھمھ اینھا، امپراطوري اتریش براساس كشاورزي و نظام فئودالیتھ باقي ماند
، مانند فردریك جرئت نمیكرد با حملھ بھ نجبا، كھ موضع مستحكمي داشتند، تن بھ مخاطرات روبھرو بود

وي با از میان بردن نظام سرفداري در اراضي خود سرمشق خوبي . ناشي از اختالالت اجتماعي دھد
عرضھ داشت، و بر بزرگان متفرعن مجارستان فرماني تحمیل كرد كھ بھ دھقانان حق میداد ھر طور 

یلند نقل مكان كنند، ازدواج كنند، اطفال خویش را بار آورند، و از دست ارباب خود بھ دادگاه بخش ما
با وجود این كاھش شداید، دھقانان مجارستان و بوھم تقریبا بھ اندازه دھقانان . دادخواھي بھ عمل آورند

ي پرتزیین، و كلیساھاي با شكوه در وین افراد طبقھ پایین برابر كاخھاي اعیاني، اپراھا. روسیھ فقیر بودند
  . كھ پرتو امید بھ دلھا میافكندند، در فقر دیرینھ خود بھ سر میبردند

، )چشمھ زیبا(كاخ شونبرون . از نظر شكوه سلطنتي، وین رقابت با پاریس و اطراف آن را آغاز كرده بود
ورساي ترتیب یافتھ بود ایكر باغ بود كھ بھ چشم و ھمچشمي  ۴٩۵كھ فاصلھ كمي از شھر داشت، شامل 

ھاي خوش قواره،  این باغ پرچینھاي صاف بلند، غارھاي مصنوعي خیاالنگیز، دریاچھ). ١٧٧۵ - ١٧۵٣(
ھاي زیبا كھ بھ وسیلھ دونروبیر ساختھ شده بودند، یك نمایشگاه حیوانات، و یك باغ گیاھشناسي  مجسمھ

بھ وسیلھ یوھان  ١٧٧۵ام گلوریتھ بود كھ در داشت، و بر روي تپھاي در قسمت عقب این صحنھ بنایي بھ ن
خود كاخ شونبرون، كھ . فون ھوھنبرگ ساختھ شده و عبارت بود از بنایي طاقدار بھ سبك ساده رومانسك

طراحي  ١۶٩۵اطاق بود، بھ وسیلھ یوھان بر نھارد فیشرفون ارالخ در سال  ۴۴١مجموعھ عظیمي از 
ماري ترز، نیكولوپاكاسي را مامور كرد تا طرح آن را ; بود ناتمام باقي مانده ١٧٠۵شده، ولي تا سال 

در . بھ پایان رسید) ١٧٨٠(آغاز شد و در سال مرگ امپراطریس  ١٧۴۴این كار در سال ; عوض كند
متر با سقفي بھ سبك روكوكو بود كھ گرگوریو گولیلمي آن را  ١۴٣داخل آن سرسرایي بزرگ بھ طول 

  . ن از بھار تا پاییز مقر دربار بودشونبرو). ١٧۶١(نقاشي كرده بود 

دویست و پنجاه مباشر و مھتر براي توجھ از . نفر میرسید ٢۴٠٠در این ھنگام تعداد كاركنان دربار بھ 
گولدن ھزینھ  ٠٠٠،٣٠٠،۴بر روي ھم، نگاھداري كاخ و زمینھاي آن سالي . ھا الزم بودند اسبان و كالسكھ

ین عنوان كھ از نظر خود امپراطریس طرفدار صرفھجویي بود، ولي شكوه كاخ خود را بھ ا. برمیداشت
او با وسعت نیكوكاریھاي خود تجمل دربار . جنبھ نمایشي حكومت سلطنتي ضرورت دارد توجیھ میكرد

عناصر نیكوكار : ((یك نسل بعد، مادام دو ستال درباره اتریش چنین گزارش داد. خویش را جبران میكرد
صوصي و عمومي با روحیھاي عادالنھ امور خیریھ خ; در آنجا با نظم و بلندنظري بسیار ھدایت میشوند

  ... رھبري میشوند
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با وجود فقر، تكدي .)) ھمھ چیز در این كشور نشانھاي از دولتي حامي، بادرایت، و پایبند بھ مذھب دارد
مردم لذات ساده خود را از دید و بازدید، گرد آمدن در . تقریبا وجود نداشت و بزھكاري نسبتا كم بود

ود در سایھ درختان باغھاي عمومي، قدم زدن در ھوپتالھ در باغ عمومي پراتر، و میدانھا، خنك كردن خ
پیك نیك رفتن بھ خارج از شھر بھ دست میآوردند، و بدترین كاري كھ میكردند این بود كھ از تماشاي 

یباتر از اینھا ز. جنگھاي سبعانھ میان حیواناتي كھ گرسنھ نگاه داشتھ شده بودند شدیدا بھ ھیجان میآمدند
در این رقص، مردان و زنان بندرت با یكدیگر در تماس ; رقصھا، و باالتر از ھمھ رقص رسمي منوئھ بود

موسیقي قسمتي . ھر حركت تابع سنت و قاعدھاي بود و با خویشتنداري و برازندگي اجرا میشد; میآمدند
  . یابدچنان بزرگ از زندگي وین را تشكیل میداد كھ جا دارد فصلي بھ آن اختصاص 

اتریش، كھ تحت نظارت كشیشان قرار داشت، در . بھ طورنسبي، ادبیات در حد متوسط و نارس بود
ماري ترز حامي دانش یا ادبیات . نھضت شتورم اونددرانگ كھ آلمان را بھ ھیجان آورد سھمي نداشت

نسھ با زنان، نجبا، و نویسندگان، ھنرمندان، و فالسفھ مانند فرا; در وین محافل ادبي وجود نداشتند. نبود
ھاي قدیمي و قابل  ھا و آسایش شیوه این شھر اجتماعي بدون تحرك بود و جذبھ. كشورداران درنمیآمیختند

. محاسبھاي داشت كھ از تالطم انقالب مصون مانده، ولي عاري از لطف و مزه افكار محرك اندیشھ بود
حكم موانع بیروح و كسل كنندھاي در برابر ھاي وین كھ بدقت تحت مراقبت قرار داشتند، در  روزنامھ

. تاسیس شد از این امر مستثنا بود ١٧٨٠تحرك فكري بودند و شاید تنھا وینرتسایتونگ كھ در سال 
ھاي وین كوشش خود را مصروف اجراي اپرا براي اشراف و دربار یا كمدیھاي عاري از  تماشاخانھ

مردم وین بھ طور كلي عالقھاي بھ : ((ت چنین نوشتلئوپولد موتسار. ظرافت براي مردم عادي میكردند
ھاي آنھا شواھد  تماشاخانھ; مطالب جدي یا معقول ندارند و حتي نمیتوانند چنین مطالبي را درك كنند

نمایشھاي (فراواني از این حقیقت عرضھ میدارند كھ ھیچ چیز جز مھمالت، از قبیل رقص، بورلسك 
  ھاي ارواح، و نیرنگھاي شیطان بھ  ، حیلھ)زيدلقك با(، نمایشھاي آرلكني )مضحكھ

ولي پاپا موتسارت از كیفیت استقبالي كھ وین از فرزندش كرده بود این گونھ دچار .)) خورد آنھا نمیرود
  . سرخوردگي شده بود

ملكھ عظیم الشان با مراقبت و توجھ مادرانھ بر این مخلوط بازیگران، موسیقیدانان، عوام الناس، رعایا، 
تاج  ١٧۴۵شوھرش فرانسیس لورن در سال . بان، درباریان، و اھل كلیسا فرمانروایي میكرداربا

او . امپراطوري بر سر نھاد، ولي استعداد او بیشتر بھ سوي كسب و كار گرایش داشت تا حكومت
صنعتگران و كارخانھداران را متشكل كرد، براي ارتشیان اتریش لباس متحدالشكل، اسب، و سالح تدارك 

او اداره ). ١٧۵۶(یكرد، و ھنگامي كھ فردریك با اتریش در جنگ بود، آرد و علیق بھ فردریك میفروخت م
ولي از نظر وظایف زناشویي در احقاق حقوق خود مصر . امور امپراطوري را بھ عھده ھمسرش گذاشت

. اي وي آوردبود، و امپراطریس، كھ با وجود زناكاریھاي شوھرش وي را دوست داشت، شانزده فرزند بر
ملكھ فرزندان خود را با محبت و سختگیري بار میآورد، مرتبا آنھا را سرزنش میكرد، و آن قدر اخالقیات 
و حكمت بھ خورد آنان میداد كھ ماري آنتوانت از گریختن بھ ورساي خرسند بود، و یوزف با فلسفھ خود 

رعطوفتي براي سایر فرزندانش نیز دست و او با مھارت نقشھ كشید تا كانونھاي گرم و پ. را دلخوش میكرد
پسر دیگرش . پا كند، دختر خود ماریا كارولینا را ملكھ ناپل، و پسرش لئوپولد را مھیندوك توسكان كرد

فردیناند را بھ حكمراني لومباردي رسانید و خود را وقف آماده كردن پسر ارشدش یوزف براي 
در طي مراحل تحصیلي و ازدواج، در طي ; میگذاشت مسئولیتھاي خطیري كرد كھ براي فرزندش بھ ارث

طوفانھاي افكار فلسفي و محرومیتھاي عشقي، با اشتیاق مراقب رشد وي بود تا آنكھ زماني فرا رسید كھ، 
در خلسھاي از محبت و فروتني، دست فرزند خود را گرفت، او را از جایش بلند كرد، و در سن بیست و 

  . وي تخت امپراطوري نشاندچھار سالگي در كنار خود بر ر

III  - ١٧۶۵ - ١٧۴١: رشد یوزف   

pymansetareh@yahoo.com



ماري ترز تربیت فرزند خود را بھ یسوعیان سپرده بود، ولي، قبل از اینكھ روسو این موضوع را مطرح 
وقتي پسرش بھ سن چھار . كند، گفتھ بود بھ او طوري آموزش داده شود كھ گویي مشغول تفریح است

اطاعت جنبھ تفریحي .)) یوزف من نمیتواند اطاعت كند((ت داشت كھ سالگي رسید، ماري ترز شكای
او از ھم اكنون موقع خود : ((وقتي یوزف در سن شش سالگي بود، سفیر كبیر پروس اظھار داشت. نداشت

ماري ترز بھ انضباط توسل میجست و تقدس را بھ مرحلھ اجرا میگذارد، ولي این .)) را بخوبي درك میكند
مراسم مذھبي را مزاحم مییافت و از اھمیتي كھ براي جھان مافوق طبیعت قایل میشدند  پسر بچھ انجام

او بزودي . و عقیده داشت كھ این دنیا، كھ قسمتي از آن میراث وي است، برایش كافي است; ناخشنود بود
  از شیوه متعارف 

   

  

از این . ار ولتر را كشف كردامپراطور دینداري خستھ شد و جذبھ آث): ١٨٢٢- ١٧۴۶(فرانتس فون تساونر 
قسمت كھ بگذریم، وي توجھ زیادي بھ ادبیات نداشت، ولي با اشتیاق بھ علوم، اقتصاد، تاریخ، و حقوق بین 

ھیچ گاه از مرحلھ تفرعن و غرور زمان كودكي پا فراتر نگذارد، ولي جواني خوش . المللي روي آورد
ھایي حاكي از  در سفرھاي خود نامھ. رش بیگانھ نمیكردندسیما و تیزبین شد كھ معایبش ھنوز وي را با ماد

  . عواطف گرم فرزندي براي مادرش مینوشت

كھ وي مقالھاي حاكي از ) ١٧۶١(طولي نكشید . در سن بیست سالگي بھ عضویت شوراي دولتي درآمد
این عقاید  ;رئوس عقاید خود درباره اصالحات سیاسي و مذھبي تنظیم كرد و آن را بھ مادرش تسلیم داشت

او توجھ امپراطریس را جلب میكرد كھ رواداري مذھبي . تا پایان عمرش اساس سیاستھاي وي باقي ماندند
را گسترش دھد، از قدرت كلیسا بكاھد، دھقانان را از تحمل بارھاي نظام فئودالیتھ آزاد سازد، و در تبادل 
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است وجوه مصرفي براي دربار و تشریفات از مادرش میخو. ھا آزادي بیشتري قایل شود كاالھا و اندیشھ
عقیده داشت ھر یك از اعضاي دولت باید در برابر حقوق ; آن را كمتر، و وجوه ارتش را بیشتر كند

در خالل این احوال، وي از جنبھ . دریافتي خود كار كنند، و نجبا ھم باید مانند سایر افراد مالیات بدھند
، ))ھا خنثا سازي اتحادیھ((ویي پانزدھم، بھ عنوان قسمتي از برنامھ ل. دیگري از زندگي نیز آگاھي مییافت

. پیشنھاد كرده بود) یوزف(نوه خود ایزابال، دختر دوك پارما، را بھ عنوان عروسي شایستھ براي مھیندوك 
ایزابال ھجدھسالھ، زیبا، و داراي خصوصیات اخالقي نیكویي بود، ولي . ظاھرا بخت با یوزف یار بود

ھاي  او با كارواني متشكل از سیصد اسب، از كوه ١٧۶٠در ژوئن . ت مالیخولیایي در او وجود داشتتمایال
ازدواج این دو طي جشني با شكوه برگزار شد، و یوزف از اینكھ موجودي چنین زیبا را در . آلپ گذشت

و ; ند قرار گرفتھ بودولي ایزابال شدیدا تحت تاثیر االھیاتي كھ بھ وي آموختھ بود. آغوش دارد خوشحال بود
با آنكھ ھمھ نعمات زندگي بر او ارزاني شده بودند، از آنھا وجد و سروري احساس نمیكرد، بلكھ در 

من ھیچ گاه بیش از ; مرگ رحمتبار است: ((براي خواھرش نوشت ١٧۶٣او در سال . آرزوي مرگ بود
خداوند از . یجاد میكند كھ زود بمیرمھمھ چیز این عالقھ را در من ا. حال حاضر درباره آن نیندیشیدھام

اگر . ... ھتك حرمت میكند، آگاه است) خداوند(عالقھ من بھ دوري جستن از آن زندگي كھ ھر روز از او 
از ; او بھ آبلھ مبتال شد ١٧۶٣در نوامبر .)) خودكشي مجاز بود، من تاكنون چنین كاري كرده بودم

. تشویقي بھ عمل نمیآورد، و ظرف پنج روز جان سپردپزشكاني كھ براي معالجھ وي تالش میكردند 
  . یوزف كھ او را عمیقا دوست میداشت، ھیچ گاه از این ضربھ بھ خود نیامد

پیروان كلیساي (ماین برد تا بھ عنوان پادشاه رومیان  - آم  - چند ماه بعد پدر یوزف او را بھ فرانكفورت 
در آنجا . جلوس بر تخت امپراطوري میباید طي میشد تشریفاتي كھ طبق سنت براي - تاج بر سر نھد ) رم
او بھ این سمت برگزیده شد، و در سوم آوریل ) گوتھ جوان ھم در میان جمعیت بود( ١٧۶۴مارس  ٢۶در 

در نامھاي ; ھا خوشش نمیآمد او از تشریفات طوالني این كار و مراسم مذھبي و خطابھ. تاج بر سرگذاشت
)) ت و مطالب جنونآمیزي كھ تمام روز ناچار بودم بھ آنھا گوش دھممھمال((كھ بھ مادرش نوشت از 

سعي وافري بھ كار بردم كھ جلو خودم را بگیرم و رو در روي این آقایان بھ آنھا ((شكایت كرد و افزود 
در تمام طول این مراسم، او درباره ھمسري .)) نگویم كھ تا چھ حد احمقانھ رفتار میكنند و سخن میگویند

من با قلبي آكنده از درد باید چنین بھ نظر برسم كھ گویي مسحور . ((دست داده بود فكر میكرد كھ از
مجبورم تمام . ... و با این وصف باید در میان مردم زندگي كنم... من تنھایي را دوست دارم، . ... شدھام

را خوب پنھان كرده او قاعدتا میبایستي احساسات خود .)) روز وراجي كنم و چیزھایي بیسروتھ بگویم
پادشاه رومیان ما پیوستھ جذاب، خوش خلق، بانشاط، ((باشد، زیرا برادرش لئوپولد اظھار داشت كھ 

پس از اینكھ بھ وین بازگشت، اطالع یافت كھ باید .)) مھربان، و مودب است و ھمھ قلبھا را تسخیر میكند
مت مداومت خاندان ھاپسبورگ را ایجاب چنین بھ نظر میرسید كھ دوام منظم حكو; دوباره ازدواج كند

زیرا كاونیتس امیدوار بود باواریا را  - یوزفا اھل باواریا  -كاونیتس براي او ھمسري انتخاب كرد . میكرد
یوزف پیشنھاد ازدواجي را كھ كاونیتس براي او تنظیم كرده بود امضا كرد و . بھ قلمرو اتریش بیفزاید

داراي اندامي كوچك و فربھ، ((شرحي درباره یوزفا نوشت و او را ) زابالپدر ای(فرستاد، و بھ دوك پارما 
توصیف كرد و )) بدون جذبھ جواني، داراي جوش و لكھاي سرخ بر روي صورت، و دندانھاي زننده

بھ من رحم كنید، و از . ... خودتان قضاوت كنید كھ این تصمیم برایم چقدر گران تمام شده است: ((افزود
وجود داشتن ھمسري دیگر تصویر محبوب خود را براي ھمیشھ در قلب خویش مدفون  فرزندي كھ با

ازدواج كردند، یوزفا سعي  ١٧۶۵یوزف و یوزفا در اوایل سال .)) داشتھ است، عالقھ خود را دریغ ندارید
یوزفا با سكوت رنج خود را . كرد ھمسر خوبي باشد، ولي یوزف در خلوت و آشكار از وي پرھیز میكرد

در این . یوزف از ازدواج مجدد امتناع كرد. بھ بیماري آبلھ درگذشت ١٧۶٧مل میكرد، و در سال تح
ھنگام، در حالي كھ تركیبي حزن آور از سردي و از خودگذشتگي، كمال مطلوب جویي، و تفرعن بود، 

  . بقیھ عمر خود را وقف حكومت كرد
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، ماري ترز براي مدتي از نظر جسماني )١٧۶۵اوت  ١٨(ھنگامي كھ امپراطور فرانسیس اول درگذشت 
: وي در عزاداري در مرگ شوھرش با رفیقھ او ھماواز شد و بھ او گفت. و روحي درھم شكستھ شد

خود موي سرش را كوتاه كرد، ھمھ لباسھاي .)) پرنسس عزیزم، ھر دو ما فقدان بزرگي متحمل شدھایم((
زمام حكومت را بھ یوزف . را بخشید، ھمھ جواھراتش را بھ كناري افكند، مرگش لباس عزا برتن داشت

ولي از بیم آنكھ مبادا وارث بیمالحظھاش براي ; سپرد، و صحبت از پناه بردن بھ یك صومعھ میكرد
سمي درباره نوامبر اعالمیھاي ر ١٧حكمراني صالحیت نداشتھ باشد، بھ امور دولتي بازگشت و در 

او اختیار و قدرت عالي را در امور داخلي اتریش، مجارستان، و بوھم حفظ . سلطنت مشترك امضا كرد
یوزف بھ عنوان امپراطور تصدي امور خارجي و ارتش و، تا حدودي كمتر، دستگاه دولتي و امور . كرد

ھا  كرد، و در كلیھ زمینھولي در امور خارجي راھنمایي كاونیتس را قبول می. مالي را بھ عھده داشت
احترام و عالقھ وي بھ مادرش اشتیاق او را بھ قدرت . تصمیماتش مشمول تجدیدنظر امپراطریس بودند

نزدیك بود امپراطریس بھ بیماري آبلھ بمیرد، یوزف بندرت از  ١٧۶٧ھنگامي كھ در سال . تعدیل كرده بود
این حملھ بیماري آبلھ بھ . وه خود بھ حیرت آوردكنارش دور میشد، و درباریان را با عمق نگراني و اند

  . خاندان سلطنتي سرانجام پزشكان اتریش را وادار كرد كھ مایھكوبي را متداول كنند

در نوامبر . ھاي اصالح طلبانھ خود مادرش را ناراحت میكرد این فرزند پرمحبت با پافشاري در اندیشھ
  :ھ میبایستي خوانندگانش را بھ وحشت افكنده باشدوي یادداشتي براي شوراي دولتي فرستاد ك ١٧۶۵

بدون توجھ بھ آنچھ كھ  -براي حفظ مردان الیقتر كھ قادر بھ خدمت بھ كشور باشند، من مقرر خواھم داشت 
نباید قبل از سن بیست و پنج سالگي مشاغل ... كھ ھیچ یك از اتباع من  - پاپ و كلیھ راھبان جھان بگویند 

نتایج غم انگیزي كھ اغلب ھم براي مردان و ھم براي زنان بر اثر میثاقھاي قبل . رندروحاني بھ عھده بگی
. از موقع بھ بار آمدھاند باید ما را نسبت بھ مفید بودن این ترتیب، كامال جدا از دالیل مملكتي، متقاعد سازند

 ...  

و خودداري از تجسس در معتدل، عدم تعقیب قانوني بھ علل اخالقي، ) سانسور(رواداري مذھبي، نظارت 
مذھب و اخالقیات بدون تردید جزو ھدفھاي اصلي یك پادشاه . ... امور خصوصي باید شعار دولت باشد

در زمینھ . قرار دارند، ولي تعصب پادشاه نباید تا حدود اصالح كردن و تغییر مذھب خارجیان گسترش یابد
و اما درباره سانسور، ما . زم مینماید اعتقاد استآنچھ ال; معتقدات مذھبي و اخالقي شدت عمل بیفایده است

باید نسبت بھ آنچھ كھ بھ چاپ و فروش میرسد توجھ بسیار كنیم، ولي گشتن جیبھا و صندوقھا، خصوصا 
اثبات این امر آسان است كھ با وجود مراقبت شدید . در مورد بیگانگان، زیادھروي در تعصب است

ل تحصیلند و ھر كس كھ ممنوعیت این كتابھا توجھش را بھ سوي موجود، كلیھ كتب ممنوعھ در وین قاب
  . ... آنھا جلب كرده باشد، میتواند آنھا را بھ دو برابر قیمت خریداري كند

صنایع و بازرگاني باید از طریق ممنوعیت كلیھ كاالھاي خارجي، بجز ادویھ، و از طریق لغو انحصارات، 
ھ این فكر كھ دنبالھروي از كسب و كار با اشرافیت ناسازگار است تاسیس مدارس بازرگاني، و پایان دادن ب

  . ... ترویج شود

نھ قانون االھي و نھ قانون طبیعت چنین . آزادي ازدواج، حتي در مورد آنچھ ما اینك باید متداول شود
م یك كنت تنھا تعصب ما را بر این عقیده میدارد كھ من ارزش بیشتري دارم زیرا پدر. چیزي را منع نمیكند

ما از والدین خود تنھا موجودیت جسماني . بود، یا من رقعھاي دارم كھ بھ امضاي شارل پنجم رسیده است
. بھ این ترتیب، پادشاه، كنت، یك فرد طبقھ متوسط، و دھقان ھمگي عینا باھم برابرند; را بھ ارث میبریم

ف را در این پیشنھادھا احساس كرده ماري ترز و اعضاي شورا باید نفس و نفوذ ولتر یا دایره المعار
  . باشند

گولدن را كھ بھ  ٠٠٠،٠٠٠،٢٠او . امپراطور جوان ناچار بود آھستھ گام بردارد، ولي بھ پیش میرفت
صورت پول نقد، سھام، و اموال در وصیتنامھ پدرش براي او بھ ارث گذارده شده بود، بھ خزانھ منتقل كرد 
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شكارگاه امپراطور متوفا را بھ فروش رسانید، و . درصد كاھش داد ۴ درصد بھ ۶و بھره قرضھ ملي را از 
او با . دستور داد گرازھاي وحشي را، كھ ھدف تیر شكارچیان و نابودكننده محصول بودند، كشتار كنند
در سال . وجود اعتراض نجبا، ولي با تصویب مادرش، باغ پراتر و باغھاي دیگر را بھ روي مردم گشود

تن بھ نایسھ واقع در سیلزي و گذراندن سھ روز بھ بحث و مذاكره با منفورترین دشمن او با رف ١٧۶٩
او . امپراطریس و دربار را سخت دچار شگفتي ساخت) اوت ٢٧تا  ٢۵از (اتریش یعني فردریك كبیر 

وي از عمل . را از پادشاه پروس كسب كرده بود)) نخستین خدمتگزار كشور((مفھوم پادشاه بھ منزلھ 
یك در مورد تحت تابعیت دولت درآوردن كلیسا و رواداري در مورد تنوع مذاھب تحسین میكرد و بھ فردر

احساس ) یوزف و فردریك(ھر دو نفر . كیفیت تشكیالت نظامي و اصالح قوانین پروس رشك میبرد
ایش میكردند وقت آن رسیده است كھ اختالفات خود را در یك توافق تدافعي در برابر قدرت رو بھ افز

بعد از شام، ما سیگاري آتش زدیم و درباره ولتر صحبت : ((یوزف بھ مادرش نوشت. روسیھ كنار گذارند
پادشاه پروس كھ اینك پنجاه و ھفت سال داشت درباره امپراطوري كھ در این وقت بیست و ھشت .)) كردیم

تظاھر میكرد كھ با  این شاھزاده جوان بھ صراحتي: ((او نوشت. سالھ بود عقیده خیلي خوبي نداشت
او بھ كسب دانش عالقھمند است، ولي حوصلھ آن را نداشتھ است كھ بھ خود . ... وضعش خوب جور میآید

. جاھطلبي بیحد او را در كام خود فرومیبرد. ... مقام واالیش او را شخصي سطحي میسازد. آموزشي بدھد
موفقیت ھراس آور كاترین .)) بھ مزایاي آن پیببرداو آن قدر حسن سلیقھ دارد كھ آثار ولتر را بخواند و ... 

  . دوم در روسیھ كاونیتس را وادار كرد جلسھ مجددي با فردریك ترتیب دھد

تشكیل  ١٧٧٠در نویشتات، در موراوي، از سوم تا ھفتم سپتامبر ) كاونیتس(پادشاه، امپراطور، و پرنس 
قابل مالحظھاي كرده باشد، زیرا فردریك در این در خالل این یك سال یوزف میبایستي رشد . جلسھ دادند

; امپراطور كھ در یك دربار متعصب پرورش یافتھ، خرافات را بھ دور افكنده است: ((وقت بھ ولتر نوشت
و با آنكھ از تملق و چاپلوسي ; ھایي ساده اختیار كرده است و در حالي كھ در شكوه و جالل بار آمده، شیوه

و با آنكھ مشتاق افتخار است، احساسات جاھطلبانھ خود را فداي وظایف فرزندي  ;احاطھ شده، بیتكلف است
او با دیدار از . این دو مالقات قسمتي از تعلیم و تربیت یوزف در امور سیاسي بودند.)) خویش میكند

. سرزمینھاي تحت تسلط خود و بررسي دست اول مسائل و امكانات آنھا بھ این تعلیم و تربیت خود افزود
. وي بھ عنوان یك امپراطور از این سرزمینھا بازدید نمیكرد، بلكھ بھ عنوان یك فرد عادي و با اسب میرفت

و  ١٧۶۴در سال . از تشریفات احتراز میجست، و بھ جاي توقف در كاخھا در مسافرخانھ بیتوتھ میكرد
را جلب كرد و در یك ، در دیداري كھ از مجارستان بھ عمل آورد، فقر فوق العاده سرفھا نظرش ١٧۶٨

 -  ١٧٧١در سالھاي . مزرعھ از مشاھده اجساد اطفالي كھ از گرسنگي جان داده بودند سخت ناراحت شد
در ھمھ جا گزارشھایي درباره مالكان حیوان صفت و ; اوضاع مشابھي در بوھم و موراوي دید ١٧٧٢

ي باورنكردني و غیرقابل توصیف وضع داخل: ((او نوشت. سرفھاي گرسنھ میشنید یا شواھدي از آن میدید
پس از بازگشت بھ وین، از اصالحات ناچیزي كھ اعضاي شوراي .)) است و قلب انسان را میشكند

اصالحات مختصر كافي : ((امپراطریس درباره آنھا بھ تفكر پرداختھ بودند ابراز خشم شدید كرد و گفت
تین گام پیشنھاد كرد مقداري از اراضي كلیسا در او بھ عنوان نخس.)) ھمھ چیز باید تغییر شكل دھد; نیستند

پس از بحث زیاد، شورا را وادار . بوھم باز ستانده شوند و در آنھا مدرسھ، آسایشگاه، و بیمارستان بنا شود
كھ مردم بوھم آن را (، كھ بھ موجب آن، مقدار كار سرفھا )١٧٧۴(كرد یك قانون مدني تدوین، و اعالم كند 

مالكان بوھم و مجارستان . در قبال مالكان فئودال كاھش یافت و تحت نظم درآمد) یدندمینام)) روبوتا((
ماري . سرفھاي بوھم بھ شورشي بینظم برخاستند، و نظامیان آنھا را سرجایشان نشاندند; مقاومت میكردند

  :شتآرژانتو نو/بھ مباشر خود در پاریس بھ نام مرسي د. ترز تقصیر آشوب را بھ گردن پسرش گذاشت

امپراطور، كھ بیش از حد بھ وجھھ عمومي خود تكیھ میكند، در سفرھاي گوناگون خویش بیش از حد 
ھمھ این كارھا باعث آشفتگي در ایاالت آلماني . درباره آزادي مذھب و آزادي دھقانان صحبت كرده است

  . ما شدھاند

باید از دھقانان موراوي، ستیریا، و اتریش تنھا دھقانان بوھمي نیستند كھ باید از آنان ھراس داشت، بلكھ ... 
  . حتي در قسمت ما آنھا مرتكب شدیدترین گستاخیھا میشوند; نیز بیم داشت
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، در جریان نخستین تجزیھ ١٧٧٢تیرگي روابط مادر و فرزند ھنگامي افزایش یافت كھ یوزف در سال 
اعتراض ) و كاتولیك(كشور دوست او علیھ این تجاوز بھ یك . لھستان، بھ فردریك و كاترین دوم پیوست

و ھنگامي كھ یوزف و كاونیتس میل خود را بھ او تحمیل كرده و وادارش كردند امضاي خود را بھ ; كرد
فردریك با لحني بیپیرایھ و . قسمتي از لھستان بھ اتریش واگذار میشد. قرارداد این تجزیھ بیفزاید، گریست

اسف او صادقانھ بود، و این امر در نامھ او بھ فرزندش ت.)) او میگرید، ولي میگیرد: ((صریح گفت
چندین بار كوشش كردم خود را در عملي كھ ھمھ سلطنتم را لكھدار میكند شریك : ((فردیناند دیده میشود

این امر بر قلبم سنگیني میكند، مغزم را آزار . خدا كند كھ من در دنیاي دیگر مسئول آن دانستھ نشوم. نكنم
امپراطریس درباره خصوصیات اخالقي فرزند خود با بیم و محبت بھ .)) ارم را تلخ میسازدمیدھد، و روزگ

وي از احترام و اطاعت خوشش میآید، مخالفت را ناھنجار و : ((تعمق میپرداخت، و درباره او میگفت
بھ افزایش نشاط زیاد و رو . ... و اغلب نسبت بھ دیگران بیمالحظھ است. ... تقریبا غیرقابل تحمل میداند

فرزند من قلبي مھربان . ... وي باعث میشود كھ او بخواھد حرف خود را بھ طور كامل بھ كرسي بنشاند
وقتي من بمیرم، بھ این امر بر خود : یك بار امپراطریس یوزف را با لحني تلخ چنین سرزنش كرد.)) دارد

من ضایعھاي براي خانواده و كشور بھ میبالم كھ در قلب تو بھ زندگي ادامھ میدھم، و بھ این ترتیب مرگ 
آیا حتي یك ... این فاتح ... این قھرمان . مایھ سربلندي نیست[ از فردریك ] تقلید تو . ... وجود نخواھد آورد

  . وقتي انسانیت وجود ندارد، زندگي چھ صورتي دارد... دوست دارد 

ستھ باشي در ھمھ چیز تجربھ كسب كرده استعدادھاي تو ھر چھ میخواھند باشند، امكان ندارد كھ تو توان
قلب تو ھنوز بھ بدي نگراییده است، ولي چنین خواھد . مراقب باش در دام كینھ ورزي اسیر نشوي. باشي

  . شد

وقت آن است كھ دیگر بھ این كلمات زیبا و این محاورات زیركانھاي كھ ھدفش مضحكھ كردن دیگران 
در حالي كھ تصور میكني متفكري مستقل ھستي، . كري ھستيتو یك نظر باز ف. ... است دل خوش نداري

یوزف در نامھاي بھ لئوپولد نظر شخصي خود را درباره اوضاع چنین بیان . مقلدي بیفكر بیش نیستي
كارھا روز بھ روز روي . بالتكلیفیھاي ما در اینجا بھ چنان اوجي رسیدھاند كھ نمیتواني تصور كني: داشت

ھر روز تا ساعت پنج یا شش، بجز یك ربع ساعت براي . اري از پیش نمیرودھم انباشتھ میشوند و ك
ھایي كھ  علل جزئي، و توطئھ. صرف غذا، بتنھایي مشغول كارم، با این وجود كاري از پیش نمیرود

من، بھ . مدتھاست من قرباني آنھا بودھام، راه را سد میكنند، و در عین حال ھھ چیز رو بھ تباھي میرود
  .زند ارشد حاضرم، مقام خود را بھ تو ھدیھ كنمعنوان فر

تنھا . او اشخاصي را كھ در خدمت بھ مادرش بھ سن كھولت رسیده بودند بھ دیده حقارت مینگریست
  . كاونیتس از او حمایت میكرد، آن ھم بااحتیاطي ناراحت كننده

در : د، و صریحا بھ او گفتامپراطریس سالخورده با نگراني و وحشت بھ افكار انقالبي فرزندش گوش میدا
كاتولیك نمیتواند بدون مسئولیتي سنگین آن را مجاز : میان اصول اساسي تو، از ھمھ مھمتر اینھا ھستند

] آزادي در ھمھ چیز، كھ ) ٣و . ... با پایان بخشیدن بھ نظام سرفداري] انھدام سنت نجیبزادگي ) ٢. دارد
من سالخوردھتر از آنم كھ خود را با این گونھ افكار . ... چنین بكرات تكرار شده است[ طرفداري از آن 

رواداري مذھبي و بیاعتنایي . ... سازش دھم، و از خدا میطلبم كھ جانشین من ھرگز بھ آنھا دست نزند
  . ... درست ھمان چیزھایي ھستند كھ تیشھ بر ریشھ ھمھ چیز میزنند

من از دید ... نھ چوبھدار و نھ شكنجھ . دارد ھیچ بدون یك مذھب حاكم بر ھمھ، چھ وسیلھ محدودیتي وجود
آیا تو حاضري . ھیچ چیز مانند مذھب الزم و سودمند نیست. سیاسي صحبت میكنم، نھ بھ عنوان یك مسیحي

بھ ھر كس اجازه دھي بھ میل خود رفتار كند اگر عباداتي مشخص و انقیاد در برابر كلیسا وجود نداشتند، 
من تنھا این آرزو را دارم كھ وقتي چشم از . ... ھ آن عبارت بود از قانون زوروضع ما چگونھ میشد نتیج

جھان میبندم، با این تسالي خاطر بھ اجداد خود ملحق شوم كھ فرزند من بھ اندازه پدران خود بزرگ و 
را  پایبند بھ مذھب باشد، و از استدالالت بیاساس خود، و كتابھاي شیطاني، و تماس با كساني كھ روح وي
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از آنچھ پرارزش و مقدس است باز داشتھاند، و تنھا نتیجھاش استقرار یك آزادي تخیلي است كھ تنھا 
  . میتواند بھ انھدام ھمھ جھان منتھي شود، دست بكشد

ممكن است او آن طور كھ . ولي اگر تنھا یك چیز بود كھ یوزف بھ آن اشتیاق داشت، آزادي مذھب بود
سالھا پیش . بوده باشد، ولي او عمیقا تحت تاثیر ادبیات فرانسھ قرار گرفتھ بودبعضي تصور میكردند ملحد ن

در سال . تشكیل داده بودند)) حزب نھضت روشنگري((گروھي از روشنفكران اتریش یك  ١٧۶٣در 
ھاي ولتر  گیورگي بسن یئي اھل مجارستان در وین نمایشنامھاي منتشر كرد كھ بازتابي از اندیشھ ١٧٨٢

ھاي كاتولیك بگرود، ولي پس از مرگ  براي خوشامد دل ماري ترز حاضر شد بھ كیش و شیوهاو ; بود
تحت عنوان درباره  ١٧۶٣بدون شك یوزف از كتاب جالبي كھ بھ سال . وي، بھ سوي خردگرایي بازگشت

و در آن یك اسقف برجستھ كاتولیك، با نام مستعار  -وضع كلیسا و قدرت قانوني پاپ منتشر شده بود 
فبرونیوس، بار دیگر تفوق شوراھاي عمومي كلیساھا بر پاپھا و حق كلیساھاي ملي دایر بر اداره امور 

امپراطور جوان ثروت مستقر كلیساي اتریش را مانعي در راه رشد . آگاه بود -خود را تاكید كرده بود 
در . دم اتریش مییافتاقتصادي، و تسلط كلیسا بر آموزش و پرورش را رادعي عمده در راه بلوغ فكري مر

  : بھ شوازول چنین نوشت ١٧٧٠ژانویھ 

بھ مادرم زیاد متكي . درباره طرح شما براي كم كردن شر یسوعیان، عمل شما مورد تایید كامل من است
ولي شما كاونیتس را . وابستگي نزدیك نسبت بھ یسوعیان در خاندان ھاپسبورگ موروثي است; نباشید

  . د، او ھر چھ بخواھد با امپراطریس انجام میدھدمیتوانید دوست خود بدانی

ظاھرا یوزف از نفوذ خود در رم استفاده كرده بود تا كلمنس چھاردھم نھایي وا دارد، و از اقدام پاپ در 
ھاي پسرش درمییافت او  ماري ترز كھ با دیدن نامھ). ١٧٧٣(انحالل این فرقھ احساس سرور بسیار میكرد 

او منتھاي . فرانسھ پیوستھ است، سخت یكھ خورد)) فیلسوفان((شده و بھ جرگھ  تا چھ حد از راه منحرف
شود، ولي كاونیتس او را وادار كرد تسلیم )) انجمن یسوع((كوشش خود را بھ كار بست تا مانع انحالل 

من از بابت یسوعیان : ((امپراطریس براي یكي از دوستانش نوشت. نظر ھمھ قدرتھاي كاتولیك دیگر شود
در سراسر عمر خود آنھا را دوست و معزز داشتھام، و در آنھا جز آنچھ كھ تھذیب . سرده خاطر و ناامیدماف

وي با تعیین یك ھیئت براي بررسي توقیع پاپ، اجراي آن را بھ تعویق .)) كننده بوده است چیزي ندیدھام
ود را از كشور بھ خارج یسوعیان اتریش وقت داشتند كھ وجوه نقد و اشیاي قیمتي و اوراق خ. انداخت

اموال یسوعیان ضبط شدند، ولي امپراطریس ترتیبي داد كھ اعضاي این فرقھ مستمري، لباس، . منتقل كنند
رضایت آشكار یوزف از سركوبي یسوعیان شكاف میان مادر و پسر را . و ھدایاي گوناگون دریافت دارند

ي درآورد، و از مادرش تقاضا كرد او را از فشار این وضع او را از پا ١٧٧٣در دسامبر . افزایش داد
ماري ترز از پیشنھادي چنین وحشت آور بیمناك شد و . ایفاي ھرگونھ نقشي در اداره امور معاف سازد

  : تقاضایي تاثیرانگیز براي آشتي بھ وي نوشت

مھ عمرم از من باید اعتراف كنم كھ توانایي، چھره، شنوایي، و مھارتم رو بھ تباھي میروند و ضعفي كھ ھ
احساس . آن وحشت داشتھام، یعني بیارادگي، اینك با دلسردي و فقدان خادمان وفادار ھمراه شده است

بیگانگي تو و كاونیتس نسبت بھ من، مرگ مشاوران باوفایم، المذھبي، فساد اخالقیات، الفاظ نامفھومي كھ 
من ھمھ . كافي ھستند كھ مرا از پاي درآورندھمھ اینھا  - ھمگان بھ كار میبرند و من از آنھا سر در نمیآورم 

بھ . ... اعتماد خود را بھ تو عرضھ میدارم و از تو میخواھم مرا متوجھ ھر اشتباھي كھ مرتكب میشوم بكني
مادري كمك كن كھ در تنھایي بھ سر میبرد و ھنگامي كھ ببیند ھمھ تالشھا و آالم روحیش بھ ھدر رفتھ 

  . چھ میخواھي، و من آن را انجام خواھم دادبھ من بگو . است، خواھد مرد

یوزف با مادرش آشتي كرد، و زني كھ زماني فردریك را با نبردھاي خود بھ حالت سكون و عدم تحرك 
این دو باھم اموال ضبط . درآورده بود، براي مدتي قبول كرد كھ با ستایشگر و شاگرد فردریك ھمكاري كند

نظام ((آنھا فرماني بھ نام  ١٧٧۴در سال . زش و پرورش كردندشده یسوعیان را صرف اصالح وضع آمو
صادر كردند كھ بھ موجب آن در مدارس ابتدایي و متوسطھ تجدید سازمان اساسي بھ عمل )) مدارس آلمان
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این مدارس پروتستانھا و یھودیان را . مدارس ابتدایي براي آموزش اجباري ھمھ اطفال بھ وجود آمدند. آمد
; آموز و معلم میپذیرفتند، براي پیروان ھر مذھب تعلیمات دیني ھمان مذھب را درس میدادندبھ عنوان دانش

بزودي در شمار بھترین مدارس )) مدارس مردم((این . ولي نظارت را بھ دست ماموران دولت میسپردند
  . اروپا درآمدند

و ; و فنون تخصص یافتندھاي علوم  مدارس عالي در رشتھ. دانشسراھایي براي تربیت معلم تاسیس شدند
دانشگاه وین بیشتر بھ حقوق، علوم سیاسي، و امور . ھا التیني و علوم انساني تدریس میشد در آموزشگاه

بھ جاي . اداري اختصاص داشت و بھ عنوان پرورشگاه كاركنان ادارات دولتي مورد استفاده قرار میگرفت
  . ھمان اندازه با شدت اجرا میشد برقرار گردیدنظارت كلیسا بر آموزش و پرورش، نظارت دولتي كھ بھ 

  . ادامھ پیدا كرد، ولي وقایع سال بعد این تفاھم را درھم شكست) ١٧٧۶(ھمكاري مادر و پسر تا لغو شكنجھ 

و سرزدن بھ )) فیلسوفان((ھدف وي از این كار دیدن . مدتھا بود كھ یوزف در فكر دیداري از پاریس بود
سي درباره منابع، ارتش، و حكومت فرانسھ، دیدن ماري آنتوانت، و تحكیم سالونھا نبود، بلكھ برر

ھنگامي كھ لویي . ھایي بود كھ دشمنان دیرینھ را با تفاھمي شكننده پیوندي چنین بیاستحكام میداد رشتھ
پانزدھم درگذشت و چنین بھ نظر میرسید كھ فرانسھ در شرف از ھم پاشیدن است، یوزف بھ لئوپولد 

وارد  ١٧٧٧آوریل  ١٨او در .)) او نقشي مشكل بھ عھده خواھد داشت; من نگران خواھرم ھستم: ((نوشت
او بھ . پاریس شد و، با تظاھر بھ اینكھ كنت فون فالكنشتاین است، كوشش داشت توجھ كسي را جلب نكند

ماري  ;ملكھ جوان و با نشاط اندرز داد از اسراف، سبكسري، و مالیدن سرخاب بھ چھره دست بردارد
او كوشش كرد نظر لویي شانزدھم را نسبت بھ اتحادیھاي . آنتوانت با بیحوصلگي بھ سخنان او گوش میداد

بسرعت در اطراف پایتخت بھ گردش . پنھاني براي جلوگیري از گسترش روسیھ جلب كند، ولي موفق نشد
عمر درباره این شھر ظرف چند روز بیش از آنچھ امكان داشت لویي شانزدھم در طول یك ((پرداخت و 

دیو دیدن كرد و حیرت خود را از سو اداره  -از ھتل .)) كسب اطالع كند، اطالعاتي بھ دست آورد
مردم پاریس از اینكھ عالیمقامترین سلطان اروپا را میدیدند كھ . غیرانساني این بیمارستان پنھان نداشت

ي صحبت میكند، و با ھمھ طبقات با حد اعالي مانند فردي عادي لباس پوشیده، فرانسھ را مانند یك فرانسو
از میان ستارگان آسمان . ولي درباریان ورساي بھ وحشت افتادند; بیتكلفي روبرو میشود، مجذوب او شدند

در یكي از ضیافتھاي شبانھ مادام نكر شركت كرد . ادب، او خصوصا درصدد یافتن روسو و بوفون برآمد
جالب اینكھ آن قدر كھ او بر اثر وقار و شھرت این زن ; و دفان آشنا شدو با گیبن، مارمونتل، و ماركیز د

كوري یك عامل برابر ; دستپاچھ شد، مادام دو دفان بھ علت مقام واالي او دست و پاي خود را گم نكرد
ھاي  یوزف در یكي از اجالسیھ .میدھدكننده است، زیرا نیمي از شئون اشخاص را البسھ آنان تشكیل 

احساس كردند كھ )) فیلسوفان. ((پارلمان پاریس و در یكي از جلسات فرھنگستان فرانسھ شركت كرد
  . سرانجام حكمران روشنفكري كھ آنھا بھ عنوان عامل انقالب آرام امیدش را داشتند پیدا شده است

بھ شمال، بھ نورماندي و سپس در . ز یك ماه توقف در پاریس، عازم گردش در ایاالت شدیوزف پس ا
امتداد ساحل باختري بھ بایون، و بعد بھ تولوز، مونپلیھ، و مارسي، و از آنجا از راه رون بھ لیون و در 

را برنجاند  او نمیخواست مادرش; از فرنھ گذشت، بدون اینكھ از ولتر دیدن كند. سمت مشرق بھ ژنو رفت
یا خیلي آشكار خود را با مردي دمساز كند كھ در نزد مردم اتریش و پادشاه فرانسھ گویي شیطان در 

  . جسمش حلول كرده است

او اشتیاق بسیار داشت كھ مادرش را بھ نحوي تحبیب كند، زیرا در مدت غیبتش حدود ده ھزار نفر از 
یا در  -ذھب پروتستان گرویده بودند، و ماري ترز مردم موراوي از كیش كاتولیك دست كشیده و بھ م

با چنان اقدامات شدیدي نسبت بھ این فاجعھ عكس العمل نشان داده بود كھ خاطره  - حقیقت شوراي دولتي 
رھبران نھضت دستگیر شدند، . حملھ سربازان مسلح بھ ھوگنوھا در زمان لویي چھاردھم را تجدید میكرد

شد، آنھایي كھ در تغییر مذھب خود اصرار داشتند بھ خدمت نظام فراخوانده اجتماعات پروتستانھا متفرق 
وقتي . ھاي كار شدند و زنانشان روانھ اردوگاه; شدند و اجبارا بھ كارھاي سخت و اعمال شاقھ پرداختند
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شما براي بازگرداندن این مردم بھ مذھب خود آنھا را : ((یوزف بھ وین بازگشت، بھ مادرش اعتراض كرد
من . ... سربازي میفرستید، بھ معادن اعزام میدارید، یا از آنھا براي كارھاي عام المنفعھ استفاده میكنید بھ

باید با قاطعیت اعالم دارم آن كھ مسئول این دستور است زشتخوترین خدمتگزار شماست، كھ تنھا استحقاق 
ري ترز پاسخ داد كھ صدور ما.)) احساس حقارت مرا دارد، زیرا شخصي است ھم احمق و ھم كوتھبین

یك ھیئت نمایندگي از سوي . فرامین كار شوراي دولتي بود نھ كار او، ولي وي این فرامین را لغو نكرد
بحران میان مادر . ماري ترز دستور داد اینان دستگیر شوند; پروتستانھاي موراوي بھ مالقات یوزف رفت

كاونیتس امپراطریس را وادار كرد فرامین را موقوف و پسر در حال تبدیل بھ مشكلي غیرقابل حل بود كھ 
آزار و اذیت متوقف شد، بھ تغییر مذھب دادگان اجازه داده شد كھ بھ شیوه جدید خود عبادت كنند، . دارد

  . مشروط بر اینكھ این كار را بآرامي در منازل خود انجام دھند

  . موقتا متوقف شد) مادر و فرزند(كشمكش دو نسل 

ماكسیمیلیان یوزف، برگزیننده باواریا، پس از سلطنتي طوالني و سعادتبار، بدون  ١٧٧٧دسامبر  ٣٠در 
كارل (در رقابتي كھ براي جانشیني او درگیر شد، حكمران پاالتینا بھ نام شارل تئودور . فرزند درگذشت

و ; تریش واگذار شودمورد حمایت یوزف قرار گرفت، مشروط بر اینكھ قسمتي از باواریا بھ ا) تئودو
كارل، دوك تسوایبروكن، مورد حمایت فردریك كبیر بود كھ اعالم داشت در برابر دست یافتن اتریش بر 

  . خاك باواریا مقاومت خواھد كرد

. امپراطریس درباره خطر مبارزه جویي با پادشاه پروس، كھ ھنوز شكستناپذیر بود، بھ پسرش ھشدار داد
. كاونیتس از او پشتیباني كرد، و یك نیروي اتریشي بھ باواریا فرستاده شد. گرفت یوزف اندرز او را نادیده

فردریك بھ افراد خود دستور داد كھ وارد بوھم شوند و پراگ را بگیرند، مگر اینكھ اتریشیھا باواریا را 
ر نزدیك خیلھاي متخاصم بھ یكدیگ; یوزف ارتش اصلي خود را براي دفاع از پراگ گسیل داد. تخلیھ كنند

فردریك برخالف سوابق و . شدند، و جنگي برادر كشانھ میان اتریش و پروس قریب الوقوع بھ نظر میرسید
انتظارات از درگیري احتراز، و بھ ھمین قناعت كرد كھ بگذارد سربازانش محصوالت بوھم را مصرف 

او امید داشت . درنگ كرد یوزف ھم با اطالع از شھرت فردریك بھ عنوان یك سردار سپاه، در حملھ; كنند
لیور  ٠٠٠،٠٠٠،١۵لویي شانزدھم . فرانسھ بھ كمكش بیاید، و از ماري آنتوانت درخواست كمك كرد

پیمان  ١٧٧٨فوریھ  ۶برایش فرستاد، ولي بیش از این كاري از دستش برنیامد، زیرا فرانسھ در تاریخ 
. د براي جنگ با انگلستان آماده باشداتحادي با مستعمرات شورشي در آمریكا امضا كرده و ناچار بو

یوزف در اردوگاه نظامي بیتابي میكرد، و در عین حال از یك سو ناراحتي بواسیر و از سوي دیگر دمل 
  . بسیار بزرگي او را زجر میداد

ماري ترز، با بھ كار انداختن آخرین بقایاي اراده خود، امور را شخصا در دست گرفت و بھ طور پنھاني 
فردریك مذاكره را پذیرفت، یوزف تسلیم نظر مادرش ). ژوئیھ ١٢(صلحي براي فردریك فرستاد  پیشنھاد

با ) ١٧٧٩مھ  ١٣(پیمان تشن . لویي پادشاه فرانسھ و كاترین امپراطریس روسیھ وساطت كردند; شد
مین را واگذاري حدود نود كیلومتر مربع از اراضي باواریا بھ یوزف او را راضي كرد، ولي بقیھ آن سرز

بایرویت و ; بھطور كامل بھ شارل تئودور تخصیص داد، و بدین ترتیب باواریا وپاالتینا باھم یكي شدند
  . ھمھ مدعي پیروزي بودند. آنسباخ بھ ھنگام مرگ حكمران بیاوالد آن بھ پروس واگذار شدند

در . را درھم نوردیدسومین بحران میان فردریك سالخورده و امپراطریس سالمند طومار زندگي ماري ترز 
دو . ماري ترز شصت و سھ سالھ بود، ولي اندامي فربھ داشت و بھ بیماري تنگ نفس مبتال بود ١٧٨٠سال 

در ماه نوامبر، ھنگامي كھ . جنگ، شانزده مرتبھ بارداري، و نگرانیھاي مداوم قلبش را ضعیف كرده بودند
وي دچار سرفھ سختي شد، ولي اصرار داشت ; وي در یك كالسكھ رو باز سوار بود، باران شدیدي بارید

من بھ خاطر اوقاتي كھ صرف خوابیدن : ((او یك بار گفتھ بود; روز بعد را پشت میز كارش بگذراند
برایش نفس كشیدن بھ ھنگامي كھ در بستر قرار داشت تقریبا غیرممكن .)) میشود، خود را سرزنش میكنم

یوزف برادران و خواھران خود را بھ . روي صندلي میگذراندشده بود، لذا ایام آخرین بیماري خود را 
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پزشكان از او قطع امید كردند، و او خود را . كنار مادرش خواند، و با عشق و عالقھ از او توجھ میكرد
در آخرین ساعت عمرش از صندلي خود برخاست و خود را با زحمت بھ بستر . آماده طلب آمرزش كرد

علیا حضرت در حالت بدي قرار : ((د بھ او آرامش بخشد و گفتیوزف سعي كر. خویش رسانید
 ١٧٨٠نوامبر  ٢٩او در .)) بلي، ولي براي مردن خوب است: ((امپراطریس پاسخ داد.)) گرفتھاند
  . درگذشت

V- ١٧٩٠ - ١٧٨٠: مستبد  

یوزف پس از عزاداري صمیمانھ در مرگ مادري كھ اكنون بھ بزرگیش پیبرده بود، احساس میكرد آزاد 
او . است آن طور كھ واقعا ھست باشد و عقاید شكوفان خود را درباره اصالحات بھ مرحلھ اجرا درآورد

; او اطاعت میكرد برادرش لئوپولد در توسكان از; حاكم مطلق اتریش، مجارستان، بوھم، و جنوب ھلند بود
او اھمیت فرصتھایي را كھ در اوج زندگي . خواھرش ماري آنتوانت در فرانسھ خدماتي برایش انجام میداد

یوزف چگونھ آدمي بود او چھلسالھ و ھنوز در . و قدرت برایش پیش آمده بودند عمیقا احساس میكرد
شاند، كامال خوش قیافھ بھ نظر عنفوان جواني بود، و ھنگامي كھ طاسي سرش را با كاله گیس میپو

ھمگام تحوالت زمان خویش پیش . ذھني سریع االنتقال و، بھ نحوي تقریبا تبالود، فعال داشت. میرسید
او . میرفت، ولي مطالعھ تاریخ و خصوصیات اخالقي انسان وي را بھ قدر كافي پرمایھ و پختھ نكرده بود

شتاب دچار اشتباه میشد، و بندرت بھ علت سونیت اشتباه كھ ھمیشھ احساس تنگي وقت میكرد، تنھا بر اثر 
درباره حساسیت او نسبت بھ بدبختیھاي دیگران و آمادگیش براي درمان دردھاي قابل درمان، . میكرد

تا آنجا كھ وظایف گوناگون اجازه میداد، دست یافتن مردم بھ او . داستانھاي بسیاري گفتھ شده است
ي داشت، مانند یك گروھبان عادي لباس میپوشید، و از رداي ارغواني رنگ زندگي سادھا. امكانپذیر بود

ھا آزاد بود، و ھیچ دوست ابن الوقت یا ناروزني  او ھم مانند فردریك از بند رفیقھ. سالطین رویگردان بود
او ھم مانند فردریك از ھر یك از . كارش در حكم عشقي بود كھ او را بھ خود مشغول میداشت. ھم نداشت

نھ بھ خاطر ; از روي وجدان خود را براي مسئولیتھاي خویش آماده میكرد. دستیاران خود پركارتر بود
درباره صنایع، ھنرھا، ; تفریح و خودنمایي، بلكھ براي مشاھده اوضاع و احوال و مطالعھ سفر میكرد

ا بررسي كرده و با اعمال خیریھ، بیمارستانھا، دربارھا، و تاسیسات دریایي و نظامي بسیاري از كشورھ
  . چشمان خود بھ ملتھا، طبقات، و مسائل قلمرو خویش نگریستھ بود

از : ((میگفت. اینك تصمیم داشت تا آنجا كھ براي یك فرد امكانپذیر باشد، بھ رویاھاي فالسفھ تحقق بخشد
قانونگذار  ھنگامي كھ من بر تخت سلطنت نشستھ و باالترین تاج جھان را بر سر خود نھادھام، فلسفھ را

فالسفھ در ھمھ جاي اروپا با انتظارات مشتاقانھ بھ این اقدام تھورآمیز بزرگ .)) امپراطوري خود ساختھام
  . مینگریستند

دستیاراني كھ وي بھ ارث برده بود . نخستین مشكل یافتن دستیاراني بود كھ در رویاھاي وي سھیم شوند
كاونیتس و . امپراطور حقوق و امتیازاتشان را كاھش میدادتقریبا ھمگي از طبقات باال بودند كھ اصالحات 

دو تن از اعضاي شوراي سلطنت بھ نام كرالتنبورگ و گبلر، و دو تن ; فان سویتن از او پشتیباني میكردند
ولي در سطح پایینتر از این ; از استادان دانشگاه وین بھ نام مارتیني و زوننفلس، او را تشویق میكردند

دان دستگاه دولتي بودند كھ بھ عادات متداول خو گرفتھ بودند، در چارچوب سنتھا احساس افراد، كارمن
یوزف كھ بھ علت شتابزدگي . آرامش میكردند و بھ خودي خود در برابر تغییر و تحول مقاومت میورزیدند

ي از وقت آن را نداشت مبادي آداب باشد، رفتارش با این خدمتگزاران بھ صورت خدمھ بود، با انبوھ
دستورات گوناگون آنھا را گیج میكرد، از آنھا میخواست ھر نقص عمدھاي را كھ در ھمكاران خود مشاھده 

ھاي متعدد دست و بالشان را میبست، و از آنھا ھمان تالش بیاماني را  میكنند گزارش دھند، با پرسشنامھ
اد كھ پس از ده سال خدمت بھ آنھا ھایشان وعده د او بھ آنان و بیوه. طلب میكرد كھ خودش بھ كار میبرد

آنھا از او سپاسگزاري میكردند، ولي از روشھایش ناراحت بودند غرور خویش را حفظ و ; مستمري بدھد
اعتماد یوزف بھ عادالنھ بودن ھدفھایش وي را در برابر انتقاد و بحث بھ نحوي بیصبرانھ . تقویت میكردند
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خوشتر از آنچھ كھ من : ((نوشت) در بازنشستگي راحتي بود كھ اینك(او بھ شوازول . بدون گذشت میكرد
من بسختي مفھوم خوشبختي را درك كردھام و قبل از اینكھ مسیري را كھ براي . بتوانم باشم زندگي كن

  . او ھرگز بھ سن كھولت نرسید.)) خود تعیین كردھام طي بنمایم، مردي سالخورده خواھم بود

احساس میكرد كھ اتباعش براي اتخاذ تصمیم و قضاوت . كنار گذاشتیوزف اندیشیدن بھ دموكراسي را 
سیاسي آمادگي ندارند و، بجز چند مورد استثنایي، ھر عقیدھاي را كھ از طرف اربابان یا كشیشانشان بھ 

مجلسي مانند ; حتي یك نظام سلطنت مشروطھ بھ نظر نوید بخش نمیرسید; آنھا ابالغ شود خواھند پذیرفت
لستان محفل در بستھاي از مالكان و اسقفھا خواھد بود كھ با ھر تغییر اساسي بھ مبارزه پارلمنت انگ

  . برخواھد خاست

یوزف این را یك امر مسلم میدانست كھ تنھا یك سلطنت میتواند بناي رسوم و عادات را درھم ریزد، زنجیر 
بدین ترتیب، او كلیھ . ظ كندمعتقدات جزمي را بگسلد، و ضعفاي سادھلوح را در برابر اقویاي زیرك حف

. ھاي زندگي دستوراتي صادر میكرد مسائل را شخصا مورد توجھ قرار میداد و درباره كلیھ شئون و جنبھ
براي تشویق و ترویج رعایت و اجراي دستوراتش، یك دستگاه جاسوسي بھ وجود آورد كھ آثار نیكو 

  . كاریھایش را زایل میساخت

ن بود كھ از طریق سربازگیري یك ارتش بزرگ ثابت بھ وجود آورد كھ از قسمتي از حكومت مطلقھ او آ
بزرگان مناطق مختلف مستقل باشد و افراد آن از طریق خدمت نظام عمومي تامین، و با انضباط پروسي 

  . آبدیده شوند

از دست او امیدوار بود كھ وجود چنین ارتشي بھ نظرات وي در امور بین المللي نیرو بخشد، و فردریك را 
) زیرا این فیلسوف ما تا حدودي داراي خاصیت تملك جویي بود(شاید ھم . اندازي بھ قلمرو وي باز دارد

این ارتش او را قادر میساخت باواریا را ضمیمھ خاك خود كند، و تركھا را از منطقھ بالكان، كھ در 
مامور كرد كھ قوانین را اصالح یك ھیئت از حقوقدانان را . مجاورت امپراطوري قرار داشت، بیرون براند

در . ھاي قضایي منتشر كرد پس از شش سال تالش، این ھیئت قانون مدني جدیدي براي شیوه; و تدوین كنند
در انگلستان آن روز، ھنوز یكصد جرم بودند كھ (مجازاتھا كاھش داده شد، و مجازات اعدام لغو گشت 

دوئل ممنوع . مذھب دیگر مشمول مجازات قانون نبود جادوگري، و خروج از). مستحق اعدام تلقي میشدند
و ازدواج ; ازدواج بھ صورت قراردادي مدني درآمد. كشتن در دوئل در حكم قتل عمد شمرده میشد; شد

قضات . حق طالق از مراجع كشوري قابل تحصیل بود; میان یك مسیحي و یك غیرمسیحي قانوني شد
بسیاري از . ن امتحانات مشكل بھ كار منصوب شوندمیبایستي فقط پس از آموزش خاص و گذراند

وقتي اشراف یكي . كلیھ افراد میبایستي در برابر قانون برابر تلقي شوند; ھاي كلیسایي از بین رفتند دادگاه
، و یكي دیگر را محكوم بھ جارو كردن خیابانھا دیدند، )تختھ بند(از اعضاي طبقھ خود را در پیلوري 

  . سخت یكھ خوردند

حق تغییر . صادر شدند نظام سرفداري را منسوخ كرد ١٧٨۵ -  ١٧٨١سلھ فرامیني كھ در سالھاي سل
مسكن و شغل، داشتن اموال، و ازدواج براساس رضایت متقابل براي ھمھ كس تضمین شد، و وكالي 

حقوق خوانین و اربابان . خاصي براي حمایت از دھقانان در برخورداري از آزادیھاي تازھشان تعیین شدند
قانوني خود را نسبت بھ مستاجران خود از دست دادند، ولي براي اینكھ امالك این خوانین بھ صورت غیر 
  . مولد باقي نمانند، صاحبان امالك میتوانستند پارھاي خدمات مرسوم را از سرفھاي پیشین خود مطالبھ كنند

دي است، صنایع بر اساس یوزف با این اعتقاد كھ مقررات اصناف مانعي بر سر راه رشد اقتصا
ھزاران نفر ((ولي با افزایش سریع ماشین آالت مخالف بود، زیرا میترسید ; سرمایھداري را تشویق میكرد

او كارگران صنعتي را از خدمت نظام معاف كرد، ولي آنھا از عمل او .)) را از امرار معاش محروم دارد
وي بازرگانان، صنعتگران، و بانكداران را ترفیع . در كاھش تعداد تعطیالت اظھار عدم رضایت میكردند

حق العبورھاي داخلي را لغو كرد یا . مقام میداد و بھ آنان عناوین اشرافي و افتخارات ملي اعطا میكرد
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صنعتگران داخلي كھ بدین ترتیب از . ھاي زیاد گمركي بر واردات را حفظ كرد كاھش داد، ولي تعرفھ
پروس، ساكس، و . قیمتھا را باال میبردند و اجناس نامرغوب تولید میكردندرقابت خارجي در امان بودند، 

ھاي خود را بھ روي محصوالت  ھاي گمركي احساس ناراحتي میكردند، دروازه تركیھ عثماني كھ از تعرفھ
یوزف . اودر، و دانوب قسمتي از بازرگاني خود را از دست دادند; ھاي الب رودخانھ; امپراطوري بستند

ھاي آلپ در منطقھ  از طریق كوه) شاھراه یوزفي(كرد با ایجاد جاده جدیدي بھ نام ویا یوزفینا كوشش 
او یك كمپاني ھند شرقي ; كارنیوال ارتباط حمل و نقل زمیني با بنادر دریاھاي آدریاتیك را افزایش دھد

مشرق زمین، افریقا، و  تاسیس كرد، و امیدوار بود از طریق بنادر آزاد فیوم و تریست روابط بازرگاني با
یك عھدنامھ بازرگاني با تركیھ عثماني امضا كرد، ولي سھ سال  ١٧٨۴در سال . آمریكا را توسعھ بخشد

ھاي خروجي رودخانھ دانوب بھ دریاي سیاه را بست، و بازرگانان دانوب یكي  بعد جنگ او با تركیھ راه
  . بعد از دیگري ورشكست شدند

ھ، ممنوعیت دیرینھ نزول خواري را از شمار قوانین حذف كرد، بھره وام را او براي ترویج گردش سرمای
وي دستور داد براي . بھ میزان پنج درصد قانوني شمرد، و بھ یك بانكدار یھودي عنوان اشرافیت داد

و عقیده فیزیوكراتھا را درباره مالیات واحدي ; فعالیتھاي تازه وامھاي دولتي و انحصارات موقت داده شود
ھ فقط بر زمین بستھ شود، میزان آن بھ تناسب محل و حاصلخیري فرق كند، و توسط مالكان اعم از ك

این عمل مستلزم نقشھبرداري و مساحي كلیھ اراضي امپراطوري . بزرگ یا كوچك پرداخت شود پذیرفت
ر میداشت كھ قانون جدید مقر. گولدن انجام شد كھ آن را مالكان پرداختند ٠٠٠،٠٠٠،١٢٠بود و با ھزینھ 

دھقانان باید ھفتاد درصد محصول یا درآمد خویش را براي خود نگاه دارند، دوازده درصد آن را بھ دولت 
قبال دھقانان سي و چھار درصد درآمد ; كلیسا تقسیم كنند) عشر(بدھند، و بقیھ را میان سھم اربابي و ده یك 

صد آن را بھ كلیسا میپرداختند، و تنھا بیست و خود را بھ دولت، بیست و نھ درصد آن را بھ مالك، ده در
نجبا معترض بودند كھ این نحوه تقسیم درآمد آنھا را خانھ خراب . ھفت درصد براي خود نگاه میداشتند

  . در مجارستان نجبا سر بھ شورش برداشتند; خواھد كرد

نفر در سال  ٠٠٠،٠٠٠،٢١بھ  ١٧٨٠نفر در سال  ٠٠٠،٧٠٠،١٨جمعیت اتریش، مجارستان، و بوھم از 
ھاي قدیمي روستایي را  ھاي آجري جاي بیغولھ یكي از معاصران گزارش داد كھ كلبھ. افزایش یافت ١٧٩٠

فقر بھ جاي خود باقي ماند، ولي . ھا در شھر، چوب جاي خود را بھ آجر میداد میگرفتند، و در ساختن خانھ
یر شدند كھ در آنھا ھركس كھ توانایي امرار ھایي دا نوانخانھ ١٧٨١بھ موجب یك فرمان امپراطوري مورخ 

  . معاش نداشت میتوانست بدون از دست دادن عزت نفس طلب كمك كند

حافظ فلسطین و ایمان ((، و ))حامي كلیساي مسیحي((، ))كشیش مسیح((با آنكھ یوزف بھ صورت رسمي 
خود )) موروثي((ا در اراضي بود، بھ محض اینكھ بھ قدرت مطلقھ رسید، بھ كاستن از نقش كلیس)) كاتولیك

صادر )) فرمان رواداري مذھبي((او یك  ١٧٨١اكتبر  ١٢در . یعني اتریش و مجارستان و بوھم پرداخت
كرد، كھ بھ موجب آن مقرر شد پروتستانھا و ارتدوكسھاي یوناني آزاد باشند كھ از خود معابد، مدارس، 

. ند، و مشاغل سیاسي یا نظامي احراز كنندھا، و اموال داشتھ باشند، حرفھاي در پیش گیر صومعھ
از ھر گونھ جروبحث درباره امور مذھبي و معتقدات دیني خودداري ((امپراطور بھ مردم اندرز میداد كھ 

یوزف در .)) كنند، و با كساني كھ بھ اصول دیگري پایبند ھستند شیوه عطوفت و مھرباني پیش گیرند
عدم رواداري : ((د، با صراحت منابع الھام خود را آشكار كرددستورالعملي كھ براي فان سویتن فرستا

مذھبي از امپراطوري من طرد شده است، و این امپراطوري میتواند بھ خود ببالد كھ قربانیاني مانند كاالس 
رواداري مذھبي نتیجھ ترویج نھضت روشنگري است كھ اكنون در سراسر . ... و سیروان نداشتھ است

تنھا فلسفھ . ... اساس آن فلسفھ و مردان بزرگي است كھ آن را بھ وجود آوردھاند; استاروپا رواج یافتھ 
این رواداري مذھبي نیز حدود و ثغوري داشت، ھمان طور .)) است كھ دولتھا باید سرمشق خود قرار دھند

پارھاي . حدودي براي آن در نظر گرفتھ شده بود) ١٧۶٣(كھ در رسالھ درباره رواداري مذھبي اثر ولتر 
از اعضاي شورا بھ یوزف ھشدار دادند كھ اگر كلیھ محدودیتھا از میان برده شوند، معتقدات بیقیدوبند، و 

ھاي  و این وضع منجر بھ پیدایش فرقھ; حتي انكار صریح وجود خداوند بسرعت رشد و نمو خواھد كرد
بدین . رسمي خواھد شد متخاصم، بینظمي اجتماعي، و از میان رفتن ھرگونھ اختیار و قدرت مراجع
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اعالم داشتھاند، او ) دئیست(ترتیب، وقتي بھ او گفتھ شد كھ چند صد بوھمي خود را آشكارا خداپرست 
باید بدون بازجویي بیشتر، بیست و چھار ((دستور داد ھر كس كھ معترف بھ داشتن چنین معتقداتي باشد 

و این مجازات در ھر مورد تكرار )) شود ضربھ با شالق چرمي بر كفلش زده شود و سپس روانھ خانھاش
بعدا . بعضي از خداپرستان سرسخت بھ مستعمرات نظامي تبعید شدند. آشكار چنین تظاھراتي تجدید شود

  . خواھیم دید كھ یوزف در تالشھاي خود براي آزاد كردن یھودیان تا چھ حد پیش رفت

د كساني بود كھ مذھب خود را پروتستان اعالم افزایش سریع تعدا)) فرمان رواداري مذھبي((یكي از نتایج 
آزادي فكري رو بھ توسعھ . ١٧٨۶نفر در  ٠٠٠،١۵٧بھ  ١٧٨١نفر در سال  ٠٠٠،٧۴از  - میداشتند 

فراماسونھا كھ از مدتھا پیش در اتریش مستقر بودند، در سال . گذارد، ولي بھ محافل خصوصي محدود ماند
با وجود (افراد برجستھ بسیاري از اجتماع شركت داشتند، و  لژي در وین تشكیل دادند كھ در آن ١٧٨١

ھدف این ((بھ قول یكي از اعضاي آن، . خود امپراطور از آن حمایت میكرد) جنبھ ضمني خداپرستي آن
جمعیت عبارت بود از تحقق بخشیدن بھ آن آزادي معتقدات و عقاید كھ خوشبختانھ دولت بھ ترویج آن ھمت 

ھاي راھبان كھ پشتیبانان اصلي این بدیھا  ه با خرافات و تعصب در میان فرقھگماشتھ بود، و مبارز
; لژھاي فراماسون بسرعت رو بھ افزایش گذاشتند، بھ طوري كھ در وین ھشت لژ وجود داشتند.)) ھستند

ھم مردان و ھم زنان نشانھاي عضویت در ; وابستھ بودن بھ این جمعیت نشانھ تجدد بھ شمار میرفت
بھ مرور . موتسارت براي مراسم فراماسونھا آھنگھایي ساخت; اماسونھا را بر سینھ میزدندجمعیت فر

 ١٧٨۵در سال ; زمان یوزف این سوظن را درباره لژھا پیدا كرد كھ دست اندركار توطئھ سیاسي میباشند
ك از مراكز دستور داد لژھاي وین با یكدیگر تلفیق شوند و بھ صورت دو لژ درآیند، و اجازه داد در ھر ی

  . استانھا تنھا یك لژ دایر باشد

نتایج كار این ھیئت را بھ  ١٧٨٢یوزف ھیئتي را مامور تجدیدنظر در قوانین سانسور كرد، و در سال 
بھ موجب این قوانین نھ تنھا كتابھایي كھ بھ طور اصولي و منظم بھ . صورت قوانین تازھاي منتشر ساخت
الب خالف اخالق و ناشایست و شرم آور بودند ممنوع شدند، بلكھ مسیحیت حملھ میكردند یا داراي مط

حاوي معجزات، الھامات، ارواح، و نظایر آن بودند و باعث خرافاتي شدن افراد عادي و ((كتابھایي كھ 
انتقاد و ھجو مجاز بود، حتي اگر ھدف . نیز ممنوع اعالم شدند)) ایجاد انزجار در میان اھل فضل میشدند

ولي این گونھ مطالب میبایستي ھمراه اسم واقعي نویسنده بوده، و مشمول قانون ; پراطور بودآنھا خود ام
استفاده از كتابھایي كھ در فھرست كتب ممنوعھ كلیساي كاتولیك رومي ذكر شده بودند براي . افترا باشند

آثار ادبي نیز ; زاد باشندآثار علمي میبایستي بھ طور كامل از سانسور آ. ھا آزاد بود دانشمندان در كتابخانھ
كتابھایي را كھ . بھ ھمین ترتیب، مشروط بر اینكھ مرجعي شناختھ شده جنبھ ادیبانھ بودن آن را گواھي كند

آزادي درسي و دانشگاھي توسعھ . بھ زبانھاي خارجي بودند میشد بدون اشكال وارد كرد و بھ فروش رساند
اینسبروك بھ این علت كھ معلمشان استدالل كرده بود عمر ھنگامي كھ چھارده دانشجو در دانشگاه . یافت

جھان بیش از شش ھزار سال است علیھ وي نزد مقامات سخنچیني كردند، یوزف موضوع را بھ این 
این چھارده دانشجو باید اخراج شوند، زیرا مغز بیمایھاي مانند مغز آنان : ((ترتیب بھ اختصار فیصلھ داد
مقررات جدید باعث ایجاد اعتراضات خشمگینانھاي از ناحیھ مقامات .)) ببندد نمیتواند از تحصیالت طرفي

عكس العمل یوزف این بود كھ بھ وین اجازه داد از آزادي كامل در زمینھ نشریات برخوردار . مذھبي شد
ھاي وین از نرمشي كھ در اجراي قوانین  حتي قبل از این اعطاي آزادي، صاحبان چاپخانھ). ١٧٨٧(باشد 

وجود داشت استفاده میكردند و جزوات، كتابھا، و مجالت اتریش را غرق در مطالب نیمھ  ١٧٨٢رخ مو
ھا و حملھ بھ كلیساي كاتولیك و یا بھ خود  راھبھ)) افشاي اسرار((مستھجن ساختھ بودند، كھ از آن جملھ 

  . مسیحیت بود

فرماني صادر  ١٧٨١نوامبر  ٢٩در . یوزف احساس میكرد كھ باید امور كلیسا را نیز سروسامان بخشد
نھ مدارسي اداره میكردند، نھ توجھي ((ھا از قبیل آنھایي كھ  كرد كھ بھ موجب آن تعداد بسیاري از صومعھ

خانھ مذھبي در مناطق  ٢١۶٣از . بستھ شدند)) بھ حال بیمارستان داشتند، و نھ بھ مطالعاتي دست میزدند
از ; خانھ بستھ شدند ۴١٣، )ریش، ستیریا، كارینتیا، كارنیوالات(آلماني كھ در قلمرو امپراطوري بودند 

كاھشھاي مشابھي در بوھم و . نفر با دریافت مستمري آزاد شدند ٠٠٠،٢٧نفر ساكنان آنھا،  ۶۵،٠٠٠
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دستگاه سلطنت فقیرتر و عقبافتادھتر از آن است كھ بھ خود : ((یوزف میگفت. مجارستان نیز بھ عمل آمدند
كھ بھ حدود  - ثروت موسسات منحل شده .)) ا بدھد كھ از بیكارگان نگاھداري كنداجازه این تجمل ر

ھایي  صومعھ. بھ عنوان میراث مردم اعالم، و بھ وسیلھ دولت ضبط شد - گولدن بالغ میشد  ۶،٠٠٠،٠٠٠
ي ھا بھ فرقھ. كھ ھنوز بھ حال خود باقي مانده بودند، براي بھ ارث بردن اموال، فاقد شرایط اعالم شدند

. فقراي مسیحي دستور داده شد از صدقھ گرفتن دست بكشند، و گرفتن سالكان تازه كار بر آنھا منع شد
و دولت . كلیھ مایملك كلیسا میبایستي در نزد دولت بھ ثبت برسد. جمعیتھاي برادري مذھبي منحل شدند

  . فروش، انتزاع، یا معاوضھ آنھا را ممنوع ساخت

اسقفھاي جدید ملزم بودند نسبت بھ . نفوذ اسقفھا تحت تسلط دولت پرداختیوزف سپس بھ درآوردن قلمرو 
ھیچ گونھ مقررات و فرماني كھ از ناحیھ پاپ صادر میشد، بدون . مراجع دولتي سوگند اطاعت یاد كنند
، كھ حاكي از محكومیت ١٧١٣و  ١٣۶٢توقیعات پاپي مورخ . اجازه دولت در اتریش اعتبار نداشت

ھاي  از سوي دیگر، یوزف حوزه. یروان آیین یانسن بود، میبایستي نادیده انگاشتھ شوندبدعتگذاران یا پ
مذھبي تازھاي تشكیل داد، كلیساھاي جدیدي ساخت، و مقرریھایي براي كمك بھ نامزدھاي مشاغل كشیشي 

ھ خاصي او مدارس مذھبي تازھاي افتتاح كرد و براي آنھا برنامھاي تنظیم شد كھ در آن توج. برقرار كرد
  . بھ علوم و دانش غیرمذھبي و ھمچنین علوم االھي و مراسم مذھبي مبذول میشد

روحانیان عالیمقام بسیاري از یوزف . این اقدامات، روحانیان كاتولیك را در سراسر اروپا بھ قیام واداشت
ھا وي را بھ و چون بھ این تقاضا توجھي نشد، آن; تقاضا كردند كھ فرامین ضد روحانیت خود را لغو كند

سرانجام خود پاپ پیوس ششم، كھ . یوزف تبسمي كرد و بھ راه خود ادامھ داد; آتش دوزخ تھدید كردند
شخصي خوش قیافھ، با فرھنگ، پرعطوفت، و خودخواه بود، بھ اقدام غیرعادي خروج از ایتالیا دست زد 

، و )مارس ٢٢(ارد وین شد ، از سلسلھ جبال آپنن و آلپ در فصل زمستان گذشت و و)١٧٨٢فوریھ  ٢٧(
، این نخستین بار بود كھ یك پاپ قدم بھ ١۴١۴پس از سال ; مصمم بود شخصا بھ امپراطور متوسل شود

  . خاك آلمان میگذاشت

یوزف با ھمفكر شكاك خود كاونیتس از شھر خارج شد تا پاپ را تا اقامتگاھي كھ زماني مورد استفاده 
در مدت توقف پاپ در وین، جمعیتھاي عظیمي تقریبا بھ طور . ندماري ترز قرار گرفتھ بود ھمراھي ك

یوزف بعدا آنھا را چنین . روزانھ در برابر كاخ سلطنتي جمع میشدند تا از دعاي بركت پاپ بھرھمند شوند
  : توصیف كرد

كان با وجود چند برابر كردن تعداد قراوالن، ام. ھمھ راھروھا و پلكانھاي دربار انباشتھ از مردم بودند
این اشیا عبارت . میآوردند حفظ كند) پاپ(نداشت انسان خود را از ھمھ اشیایي كھ آنھا براي تبرك نزد او 

و براي دعاي خیري كھ وي روزي ھفت بار از باال خانھ میكرد، جمعیتي . بودند از، عبا، تسبیح، و تمثال
مبالغھ نیست ; واند عظمت آن را باور كندچنان انبوه گرد میآمد كھ تا انسان آن را بھ چشم خود نبیند، نمیت

دھقانان با زن و ; این منظرھاي بسیار زیبا بود; اگر گفتھ شود یك بار شصت ھزار نفر جمع شده بودند
دیروز یك زن درست زیر پنجره اطاق من زیر دست و پا لھ . فرزند خود از بیست فرسنگي اطراف میآمدند

  . شد

ھاي فصیحانھ پاپ نبود، بلكھ این تسلط قدرت  رارداد اندرزھا و موعظھآنچھ یوزف را بیشتر تحت تاثیر ق
ھا، حتي ھنگامي كھ پیوس میھمان او بود،  با این وصف، او بھ بستن صومعھ; مذھب بر فكر انسانھا بود

ه ھاي خود كھ نابود كنند اگر شما بھ نقشھ: ((پاپ با لحني حاكي از پیشگویي بھ او چنین ھشدار داد. ادامھ داد
در ; ایمان و قوانین كلیسا ھستند ادامھ دھید، دست باري تعالي با سنگیني بھ روي شما فرود خواھد آمد

در زیر پایتان ژرفنایي خواھد كند كھ شما را در عنفوان ; مسیر زندگي شما، راه را بر شما سد خواھد كرد
ماه عزت و احترام و ناكامیابي،  و بھ سلطنتي كھ شما میتوانستید یك; جواني بھ كام خود فرو خواھد برد

كمي بعد، امپراطور نجیبزادھاي را كھ در نزد دستگاه اداري . پیوس با خاطري اندوھگین بھ رم برگشت
پاپ از تایید این انتصاب خودداري ورزید، و ; پاپ مقبول نبود بھ عنوان اسقف اعظم میالن منصوب كرد
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وي با عجلھ بھ رم . یوزف آماده اقدامي چنین حاد نبود .كلیسا و امپراطوري بھ مرز جدایي نزدیك شدند
، از پیوس دیدن كرد، مدعي تقدس شد، و موافقت پاپ را نسبت بھ انتصاب اسقفھا )١٧٨٢دسامبر (رفت 

شھریار و روحاني عالیمقام با روي خوش از یكدیگر جدا . جلب كرد - حتي در لومباردي  - توسط دولت 
بھ عنوان )) زنده باد امپراطور ما((ان مردم رم پخش كرد، و فریاد اسكودي می ٠٠٠،٣٠یوزف . شدند

  . ابراز حقشناسي بدرقھ راه او شد

او، كھ مانند لوتر بھ مبارزه با پاپ . وقتي بھ وین بازگشت، بھ برنامھ اصالح دیني یكتنھ خود ادامھ داد
، مانند ھنري ھشتم )بیھ میكردندو بسیاري از پروتستانھا با احساس حقشناسي وي را بھ لوتر تش(برخاستھ 

ھا حملھور شده بود، و مانند كالون با صدور دستور برچیدن دفاتر نذر و نیازھا و بیشتر  بھ صومعھ
ھا، و جلوگیري از دست زدن بھ شمایل قدیسان و بوسیدن یادگارھا و توزیع نظر قرباني، بھ پاك  مجسمھ

ذھبي، لباس مریم عذرا، و نوع موسیقي كلیسا را تحت طول و تعداد مراسم م. ... كردن كلیساھا پرداخت
زیارت و . مقرر شد از آن پس خواندن مناجات بھ زبان آلماني انجام شود نھ بھ زبان التیني; قاعده درآورد
سرانجام تنھا حركت یك دستھ مذھبي ; ھاي مذھبي بھ جلب موافقت مقامات دولتي نیاز داشت حركت دستھ

بھ مردم رسما اعالم شد نیازي ; بود) عید جسد(م براي روز كورپوس كریستي مجاز داشتھ شد، و آن ھ
نیست كھ آنھا در خیابانھا در برابر یك دستھ مذھبي كھ در حركت است، حتي اگر یك دستھ با خود نان 

ه بھ استادان دانشگا. متبرك عشاي رباني حمل كند، زانو بزنند، تنھا كافي بود كاله خود را از سر بر دارند
  . گفتھ شد دیگر نیازي نیست كھ سوگند یاد كنند كھ بھ آبستني معصومانھ مریم عذرا اعتقاد دارند

ھاي غیرضروري گرفتھ  ثروتي كھ از صومعھ. ھیچ كس نمیتوانست منكر انساني بودن ھدفھاي یوزف شود
ھاي  و راھبھ ھاي خیریھ، پرداختن مقرري بھ راھبان میشد براي كمك بھ مدارس، بیمارستانھا، بنگاه

ھاي روحاني  معزول، و براي پرداخت وجوھي بھ صورت متمم مستمري بھ كشیشان بیچیز حوزه
  . تخصیص مییافت

كلیھ بخشھایي كھ یكصد . امپراطور سلسلھ دستورات مبسوطي براي ترویج آموزش و پرورش صادر كرد
آموزش ابتدایي . داشتند ملزم بودند كھ مدارس ابتدایي باز كنند) واجب التعلیم(كودك بھ سن مدرسھ رفتن 

ھا در وین،  ھ دانشگاهب. ھا یا دولت تاسیس میشدند مدارس دختران بھ وسیلھ صومعھ. اجباري و ھمگاني شد
ھاي اینسبروك، برون، گراتس، و فرایبورگ بھ صورت  دانشگاه. پراگ، لمبرگ، پست، و لوون كمك میشد

مدارس پزشكي، از جملھ موسسھ . مدارسي براي تدریس پزشكي، حقوق، یا فنون عملي درآمدند
ھ صورت یكي از پیشرفتھترین وین بتدریج ب. در وین، براي طب و جراحي نظامي دایر شدند)) یوزفینوم((

  . مراكز طبي جھان درمیآمد

VI  - امپراطور و امپراطوري  

او اتریش . اشكال و دشواري اقدامات انقالبي یوزف بر اثر گوناگون بودن اجزاي قلمروش دو چندان میشود
د را بخوبي میشناخت، ولي با وجود سفرھاي پرزحمتش، درك نكرده بود كھ اشراف مجارستان تا چھ ح

ھاي مردم  عمیقا در زندگي اقتصادي و سیاسي ملت خود ریشھ دارند، و چگونھ میھن پرستي توده
پس از رسیدن بھ قدرت، وي از پیروي از سنت و رفتن بھ . مجارستان میتوانست بر منافع طبقاتي بچربد

آن مراسم الزم پرسبورگ براي اینكھ تاج پادشاھي مجارستان را بر سرگذارد امتناع كرده بود، زیرا طي 
این عمل در حكم صحھ گذاردن بر نظام . بود وي سوگند وفاداري نسبت بھ قانون اساسي مجارستان یاد كند

او با صدور این دستور كھ تاج قدیس ستفان، قدیس حامي مجارستان، از . فئودالي جامعھ مجارستان بود
او بھ جاي زبان التیني، . جانده بودھمھ مردم مجارستان را از خود رن) ١٧٨۴(بودا بھ وین برده شود 

با ایجاد مانع بھ . آلماني را بھ عنوان زبان قانون و تعلیمات در مجارستان قرار داده بود نھ زبان مجار را
وسیلھ تعرفھ گمركي در برابر صدور محصوالت مجارستان بھ اتریش، بازرگانان مجارستان را بھ خشم 

ینھ مذھبي و اجازه دادن بھ اجتماعات پروتستان مجارستان كھ و با دخالت در مراسم دیر; آورده بود
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واحد افزایش یابد، كلیساي كاتولیك را سخت  ٧۵٨بھ  ٢٧٢از ) ١٧٨۴ -  ١٧٨٣(تعدادشان ظرف یك سال 
  . مجارستان دچار آشفتگي اختالفات طبقاتي، ملي، زباني، و مذھبي شد. ناراحت كرده بود

شورش شدیدي علیھ ) ھاي آلپ در ترانسیلواني خانھ دانوب و كوهبین رود(دھقانان واالكیا  ١٧٨۴در 
كاخ خوانین و شصت قریھ را آتش زدند، چھار ھزار مجارستاني را  ١٨٢اربابان فئودال خود برپا كردند، 

یوزف با احساس ناراحتي . و اعالم داشتند كھ ھمھ این كارھا را با موافقت امپراطور انجام میدھند.كشتند
ولي ھدف او این بود كھ بھ نظام فئودالي بھ ; اشي از تحمل یك ظلم طوالني بود، ھمدردي میكردآنان، كھ ن

طور مسالمتآمیز و از طریق وضع قوانین پایان دھد، و نمیتوانست اجازه دھد كھ دھقانان جریان امور را با 
د و پنجاه نفر از یكص; او براي فرونشاندن شورش سربازاني فرستاد. آتشسوزي و قتل نفس تسریع كنند

نجبا تقصیر شورش را بھ گردن او انداختند، و دھقانان . رھبران شورشي اعدام شدند، و شورش متوقف شد
  . آماده بود ١٧٨٧صحنھ براي یك شورش ملي علیھ امپراطور در سال . او را مسئول شكست آن میدانستند

. در ھلند را بررسي كند، بدانجا رفت یوزف براي اینكھ شخصا مسائل مستملكات اتریش ١٧٨٠در نوامبر 
او از نامور، مونس، كورتره، ایپر، دنكرك، اوستاند، بروژ، گان، اودنارد، آنورس، مالین، لوون، و 

بھ روتردام، الھھ، لیدن، ھارلم،  -در حاشیھ این دیدارھا، بھ ایاالت متحده ھلند . بروكسل دیدن كرد
رونق فعالیتھاي ھلند، . سفر كرد - ) غذا خورد)) فیلسوف((رنال  كھ در آنجا با(آمستردام، اوترشت، وسپا 

این امر را بھ فعالیت و امكانات تجار ھلندي و بستھ . و ركود نسبي اقتصاد بلژیك توجھش را جلب كرد
وي بھ بروكسل . نسبت داد) ١۶۴٨(بودن رودخانھ سكلت بر دادوستد دریایي بر اثر عھدنامھ مونستر 

در ژانویھ . راي بھبود وضع دادوستد، امور اداري، امور مالي، و قوانین تشكیل دادبازگشت و جلساتي ب
تشن، را بھ عنون فرمانداران  -خواھر خود ماریا كریستینا و شوھرش آلبرت، دوك ساكس  ١٧٨١

  . مستملكات اتریش در ھلند منصوب كرد

در این وقت براي نخستین بار متوجھ شد كھ صاحبان امتیازات دیرینھ در طبقات باال، در این سرزمین 
یك ایالت بھ نام برابانت منشوري براي پارھاي آزادیھا داشت . تاریخي، تا چھ حد با اصالحات وي مخالفند

مراني كھ بھ بروكسل وارد از ھر حك. نام داشت)) مدخل شادماني((كھ قدمت آن بھ قرن سیزدھم میرسید و 
میشد انتظار میرفت نسبت بھ این منشور سوگند وفاداري یاد كند، و یكي از موادش حاكي از آن بود كھ اگر 
سلطان از ھر یك از مواد آن تخلف كند، اتباع فالندري او حق خواھند داشت ھرگونھ خدمت و اطاعتي را 

و . یكرد كھ كلیساي كاتولیك را با تمام حقوق، مایملكیك بند دیگر سلطان را ملزم م. از وي دریغ كنند
. را بھ موقع اجرا بگذارد)) شوراي ترانت((قدرتھایي كھ از آن برخوردار است حفظ كند و كلیھ تصمیمات 

. قوانین اساسي مشابھي در سایر ایاالت وجود داشتند كھ مورد عالقھ و احترام نجبا و روحانیان بودند
وي پس از یك دیدار كوتاه از پاریس . ذارد این سنن با اصالحات وي معارضھ كنندیوزف بر آن شد كھ نگ

  . ، بھ وین بازگشت)١٧٨١ژوئیھ (

ھاي بلژیك  خود را درباره این ایاالت آغاز كرد، صومعھ)) فرمان رواداري مذھبي((در ماه نوامبر اجراي 
اسقفھاي . درآمدھاي آنھا را ضبط كرد را از وابستگي بھ دستگاه پاپ آزاد ساخت، چند صومعھ را بست، و

یوزف بھ گسترش مقررات خود درباره دفاتر نذر و نیازھا، . بروكسل، آنورس، و مالین اعتراض كردند
او مدارس را از زیر نظارت اسقفھا . ھاي مذھبي، و مراسم دیني بھ بلژیك مبادرت ورزید حركت دستھ

وي امتیازات انحصاري .)) ر انحصار كشیشان باشدذھن انسان دیگر نباید د: ((خارج كرد، و میگفت
در آنجا مدرسھاي آزاد از تسلط اسقفھا تاسیس . دانشگاه لوون را كھ مدتھا از آن برخوردار بود ملغا ساخت

. كرد و دستور داد كھ ھمھ نامزدھاي مشاغل كشیشي باید مدت پنج سال در این موسسھ بھ تحصیل بپردازند
بھ جاي مجلس ایالتي و شوراھاي  ١٧٨٧ومت ایالتي اشتیاق داشت، در ژانویھ وي، كھ بھ اصالح وضع حك

تحت نظر نماینده تام االختیاري )) شوراي اداره عمومي((ویژه حكومتي، كھ از اشراف تشكیل میشدند، یك 
ھاي  كھ منصوب امپراطور بود برقرار ساخت و یك دستگاه قضایي واحد و غیر مذھبي بھ جاي دادگاه

كلیھ افراد، از ھر طبقھاي كھ بودند، در مقابل قانون برابر . منطقھاي، و روحاني بھ وجود آورد فئودال،
  . اعالم شدند
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تالشھاي . نجبا و بسیاري از اعضاي طبقھ متوسط در مقاومت علیھ این اقدامات بھ روحانیان پیوستند
آورد در خصومت آنھا بیثمري كھ یوزف براي گشودن رودخانھ سكلت براي تجارت دریایي بھ عمل 

ھلند از صدور اجازه براي این كار امتناع ورزید، و فرانسھ، با وجود تقاضاي ماري آنتوانت، . كاھشي نداد
ایاالت برابانت بھ یوزف اطالع دادند كھ تغییر در قانون  ١٧٨٧در ژانویھ . در این امتناع ھماواز شد

در حقیقت او را مطلع ساختند كھ حكومتش بر ; نیستاساسي موجود آن ایالت بدون رضایت آنھا امكانپذیر 
یوزف این اعالم نظر . مستملكات اتریش در ھلند باید براساس مشروطھ سلطنتي باشد، نھ سلطنت استبدادي

را نادیده گرفت و دستور داد فرامینش اجرا شوند، مجلس دادن راي براي اخذ مالیات را مشروط بھ این 
  . دكرد كھ بھ تذكراتش توجھ شو

ھیجان عمومي بھ صورت چنان خشونت و شدت عمل وسیعي درآمد كھ ماریا كریستینا قول داد اصالحات 
  ). ١٧٨٧مھ  ٣١(منفور منسوخ شوند 

در خالل این آشفتگي اوضاع، امپراطور كجا بود او مشغول مذاكرات سیاسي با كاترین دوم بود و اعتقاد 
یوزف حتي قبل از . و تقویت اتریش علیھ تركھا خواھد شدداشت كھ تفاھم با روسیھ باعث انزواي پروس 

و از آنجا بھ مسكو و سن ) ١٧٨٠ژوئن  ٧(مرگ مادرش، در ماگیلیوف از ملكھ روسیھ دیدن كرده 
  . پطرزبورگ رفتھ بود

اتریش و روسیھ پیمان اتحادي امضا كردند كھ بھ موجب آن ھر یك از طرفین متعھد بود در  ١٧٨١در مھ 
یوزف كھ فكر میكرد این قرارداد . رف دیگر مورد حملھ قرار گیرد، بھ كمكش بشتابدصورتي كھ ط

) ١٧٨۴(فردریك را، كھ اینك سنین ھفتاد سالگي را میگذراند، از حركت باز خواھد داشت، بار دیگر 
بھ حكمران . مستملكات اتریش در ھلند را در ازاي باواریا بھ شارل تئودور حكمران باواریا پیشنھاد كرد
او علیھ . وسوسھ افتاد، ولي فردریك ھمھ نیروھاي خود را براي خنثا كردن این نقشھ بھ كار انداخت

دوك تسوایبروكن وارث حكمراني باواریا را تحریك ; امپراطور در مجارستان و بلژیك شورش برپا كرد
را متقاعد سازد كھ  عمال خود را گسیل داشت تا شاھزادگان آلماني; كرد كھ با این معاوضھ مخالفت كند

پروس، ساكس، ھانوور،  ١٧٨۵ژوئیھ  ٢٣در . و موفق شد: توسعھطلبي اتریش استقالل آنھا را تھدید میكند
وایمار، گوتا، مكلنبورگ، آنسباخ، و آنھالت را بھ  - كاسل، بادن، ساكس  - برونسویك، ماینتس، ھسن 

امعھ تعھد كردند كھ در برابر ھرگونھ متشكل كرد، و اعضاي این ج)) اتحادیھ شاھزادگان((صورت یك 
یوزف بار دیگر بھ خواھرش در . توسعھطلبي اتریش بھ زیان یكي از كشورھاي آلماني مقاومت كنند

ماري آنتوانت جذبھ خود را در مورد لویي شانزدھم بھ كار برد تا پشتیباني او را نسبت ; ورساي متوسل شد
یوزف بھ شكست ; نسھ، لویي را از موافقت برحذر داشتبھ برادرش جلب كند، ورژن، وزیر خارجھ فرا

وي خبر مرگ  ١٧٨۶ھنگامي كھ در اوت . خود بھ دست روباه پیري كھ معبود جوانیش بود اعتراف كرد
من بھ عنوان یك سرباز از مرگ : ((فردریك را دریافت داشت، اندوھي دوگانھ بھ این صورت ابراز داشت

و بھ عنوان فردي عادي ; برگي بر اوراق تاریخ افزوده است متاسفمیك مرد بزرگ كھ در ھنر جنگاوري 
در این ھنگام تنھا امید امپراطور براي .)) از این متاسفم كھ مرگش سي سال دیر صورت گرفتھ است

گسترش قلمرو خود در این بود كھ با كاترین در یك برنامھ لشكركشي براي تقسیم مستملكات تركیھ در 
بھ قصد ایجاد رعب و  ١٧٨٧ھنگامي كھ امپراطریس روسیھ در ژانویھ . ست شوداروپا میان خود ھمد

دیدار از فتوحات تازه خود عازم جنوب شد، از یوزف دعوت كرد در ضمن راه بھ او ملحق شود و او را 
یوزف بھ این سفر رفت، ولي آنا با پیشنھاد كاترین درباره یك جھاد متحد موافقت . تا كریمھ ھمراھي كند

با وصف این، .)) آنچھ من میخواھم سیلزي است، و جنگ با تركیھ آن را بھ من نمیدھد: ((او گفت. دنكر
; ، یوزف ناچار شد وارد میدان عمل شود)١٧٨٧اوت  ١۵(ھنگامي كھ تركیھ علیھ روسیھ اعالن جنگ داد 

وه بر آن، اینك كھ عال; بھ كاترین كمك كند)) تدافعي((اتحاد وي با كاترین او را ملزم میداشت در جنگي 
تركیھ بھ شكل وخیمي گرفتار جنگ شده بود، اتریش فرصتي داشت كھ صربستان و بوسني، و حتي شاید 

یوزف سربازان خود را بھ جنگ  ١٧٨٨بدین ترتیب، در فوریھ . بندري در دریاي سیاه، را بھ دست آورد
  . فرستاد و بھ آنھا گفت بلگراد را تسخیر كنند
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