
مراسمي  دھد كھ مدعي انحصار نزدیكي با خداوند و الطاف خداوندي است؛ پرستش خود را بھ صورت مي
شود؛  و عامل ستمكاري فكري مي  آورد؛ آلت فعل دولت، آساست در مي جادویي كھ داراي قدرتھاي معجزه

آید بر كشور تسلط یابد و فرمانروایان غیرمذھبي را بھ صورت آلت جاھطلبي كلیسا بھ كار  درصدد برمي
ر خارج از این كلیسا، آن برده در آن صورت، فكر آزاد علیھ چنین كلیسایي بھ پا خواھد خاست و، د

  . را كھ عبارت از دست یافتن بھ زندگي اخالقي است، جستجو خواھد كرد» مذھب منزه عقالیي«

اي بھ  اي بود كھ براي شخصي كھ عالقھ كننده ھاي تردیدآمیز و گیج این آخرین اثر مھم كانت داراي جنبھ
اي شكستن  م ادیبانة بسیار، مقدار قابل مالحظھدر این اثر اطالة كال. زنداني شدن نداشت، امري طبیعي بود

آور این كھ مردي شصت ونھ  اعجاب. دست وپاي اصول منطق، و االھیات عجیب و غریب وجود دارند
علیھ نیروھاي متحد كلیسا ودولت نشان   سالھ ھنوز چنین نیروي فكر و بیان و چنین شھامتي در مبارزه

فردریك ویلھلم  ١٧٩۴ھنگامي بھ اوج خود رسید كھ در اول اكتبر مبارزه میان فیلسوف و پادشاه . داد مي
  : را بھ شرح زیر براي وي ارسال داشت» فرمان شوراي سلطنتي«دوم 

  اند كھ چگونھ شما از فلسفة  مقام اجل ما مدتھاي مدید با ناخشنودي بسیار مشاھده كرده

و مسحیت را » كتاب مقدس«ترین اصول كنید تا اساس بسیاري از مھمترین و اساسی خود سوء استفاده مي
مذھب در «المثل چگونھ این كار را در كتاب خود بھ نام  نابود كنید و ارزش آنھا را كاھش دھید، و في

خواھیم، و انتظار داریم كھ  ما از شما فورًا یك جواب بسیار دقیق مي… . اید انجام داده» محدودة عقل تنھا
ترین بیمھري ما، موجبات چنین رنجشي را فراھم نكنید، بلكھ، طبق وظیفة در آینده بھ خاطر احتراز از باال

. خویش را طوري بھ كار برید كھ ھدفھاي پدرانة ما بیشتر و بیشتر تأمین شوند  خود، استعدادھا و قدرت
  .توانید عواقب نامطلوبي نسبت بھ خود انتظار داشتھ باشید چنانچھ بھ مقاومت ادامھ دھید، بھ طور قطع مي

ھایش تنھا خطاب بھ فضال و علماي االھیاتند كھ آزادي  او متذكر شد كھ نوشتھ. آمیز داد كانت پاسخي تحبیب
گفت كھ در كتابش بھ عدم تكافوي عقل براي قضاوت . فكریشان باید بھ خاطر مصالح خود دولت حفظ شود
تعھد كرد كھ اطاعت كند و  وي در پایان پاسخ خود. دربارة اسرار نھایي ایمان مذھبي اعتراف شده است

دارم كھ از این  من بھ این وسیلھ بھ عنوان وفادارترین خدمتگزار آن اعلیحضرت رسمًا اعالم مي«: گفت
پس بھ طور كامل از بیان علني ھرگونھ مطلب دربارة مذھب، اعم از طبیعي و وحي شده، چھ در دروس و 

، كانت احساس )١٧٩٧(كھ پادشاه درگذشت  ھنگامي» .ھاي خویش، خودداري خواھم كرد چھ در نوشتھ
كرد كھ از قید قول خود آزاد است؛ عالوه برآن، فردریك ویلھلم سوم یوھان ولنر را بركنار ساخت 

پس از این نبرد، كانت . را لغو كرد ١٧٨٨» فرمان مذھبي«، دستگاه سانسور را برچید، و )١٧٩٧(
خالصھ كرد، و در آن ادعاي خود را، دایر براینكھ ) ١٧٩٨(ھا  اي بھ نام مبارزة قوه مباحث آن را در جزوه

از نظر اصولي، این استاد . آزادي علمي براي رشد فكري یك اجتماع غیرقابل اجتناب است، تكرار كرد
اي دورافتاده از جھان، در نبرد خود علیھ دولتي كھ نیرومندترین ارتش اروپا را  كوچك اندام در نقطھ

كتابھاي كانت با  ١٨٠٠طولي نكشید كھ آن دولت از پاي درآمد، ولي در سال. داشت، پیروز شده بود
  .نفوذترین كتابھا در زندگي آلمان بودند

VI - مصلح  

بھ انتشار مقاالتي دربارة  ١٧٩٨از تدریس دست كشید، ولي تا ) در سن ھفتادوسھ سالگي( ١٧٩٧كانت در 
ھنگامي كھ كنگرة . د، با امور جھان در تماس بوداو با وجود انزواي خو. موضوعات بسیار مھم ادامھ داد

بھ منظور استقرار صلح میان آلمان و اسپانیا و فرانسھ تشكیل شد، كانت از این فرصت  ١٧٩۵بال در 
و ) بھ ھنگام برگزاري كنگرة اوترشت عمل كرده بود ١٧١٣طور كھ آبھ دو سن پیر در  ھمان(استفاده كرد 

  .دایم منتشر كرد اي تحت عنوان دربارة صلح جزوه
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  بھ عنوان شعاري مناسب براي » صلح جاودان«وي مطلب خود را متواضعانھ با توصیف 

   

  

  نماي دروني بناي مدور در باغھاي رنلي: چاپ نقش از روي طرح كانالتو

یك گورستان آغاز كرد وبھ دولتمردان اطمینان بخشید كھ از آنھا انتظار ندارد وي را چیزي بیش از یك 
سپس با كنار گذاردن مواد . بپندارند» تواند خطري متوجھ كشور سازد فروش مدرسي كھ نمي فضل«

قرارداد صلحي كھ در بال امضا شده بود، بھ عنوان اینكھ این مواد پیش پا افتاده مطابق با مقتضیات زمان 
وي رئوس مطالب تنظیم كرد كھ حا» شش مادة مقدماتي«تنظیم شده بودند، خود بھ عنوان یك ھیئت یكنفره 

شرایط اولیة الزم براي یك صلح بادوام بودند؛ مادة اول كلیة قول و قرارھاي سري یا قسمتھاي الحاقي بھ 
مادة دوم الحاق یا بھ زیرسلطھ درآوردن ھركشور مستقل توسط . كرد یك عھدنامھ را غیرقانوني اعالم مي

. میان بردن تدریجي كلیة ارتشھاي دایمي بودمادة سوم خواستار از . دانست كشور دیگر را غیرقانوني مي
. »بزور در قانون اساسي كشوري دیگر مداخلھ كند«مادة چھارم مصرح بود كھ ھیچ كشوري حق ندارد 

اجازه دھد آن گونھ «داشت ھیچ كشوري كھ با كشوري دیگر در جنگ است نباید  مادة ششم مقرر مي
سازند، از قبیل بھ كاربردن  آتي غیرممكن مي رد صلحاي كھ اعتماد متقابل را در مو اقدامات خصمانھ

  .صورت گیرد» و تحریك شورش در كشور دشمن… آدمكشان یا اسیران 

توان برقرار  گونھ صلح پایداري میان كشورھایي كھ حدودي براي حاكمیت خود قایل نیستند نمي چون ھیچ
بھ وجود آید، و بھ این ترتیب براي جنگ یك  المللي كرد، تالشھاي مداومي باید بھ عمل آیند تا یك نظام بین

نخست . براي یك صلح پایدارتنظیم كرد» مواد مشخصي«بھ این ترتیب، كانت . جانشین قانوني فراھم شود

pymansetareh@yahoo.com



نظامھاي سلطنتي و حكومتھاي . اینكھ وضع حكومتي ھمة كشورھا باید برنظام جمھوري استوار باشد
دھند، زیرا حكمران و نجبا معموال از زیانھاي مالي و  ياشرافي بھ سوي جنگھاي مكرر گرایش نشان م

دست بھ كار آن » ورزش سالطین«جاني جنگ مصونند، و از این رو خیلي سھل و ساده بھ عنوان 
، و آنھا »گیرند كھ آیا باید اعالن جنگ داد یا نھ این مردمند كھ تصمیم مي«در یك نظام جمھوري . شوند مي

احتمال ندارد كھ مردم یك كشور جمھوري دست بھ چنین «شوند؛ بنابراین،  ميھستند كھ متحمل عواقب آن 
المللي باید براساس فدراسیوني از كشورھاي آزاد  كلیة حقوق بین«دوم اینكھ » .اي بزنند بازي پرھزینھ
در حقیقت، جنگ، مانند مردگي «این فدراسیون نباید یك كشور مافوق ھمة كشورھا باشد؛ » .استوار باشند

ھرملت باید حكومت خود را تعیین كند، ولي » .ك نظام سلطنتي جھاني، بھ طور غیرقابل عالج بدنیستی
باید با یكدیگر بھ صورت كنفدراسیوني متحد شوند كھ قدرت داشتھ ) الاقل در اروپا(كشورھاي جداگانھ 

كشید آن است كھ دولتھا گاه نباید از آن دست  كمال مطلوبي كھ ھیچ. باشد بر روابط خارجي آنھا حكومت كند
تواند  آیا چنین عملي ھرگز مي. كنند خود نیز بھ كار بندند ھمان قوانین اخالقي را كھ از اتباع خود طلب مي

المللي، زشتي بھ بارآورد؟ در پایان، كانت اظھار امیدواري كرد  بیش از ارتكاب دایمي فریب و خشونت بین
لزومي ندارد میان اصول اخالقي و سیاست تناقض وجود داشتھ  كھ افكار ماكیاولي اشتباه از آب درآیند؛

  » .تواند بازكند از ھم بگشاید تواند گرھي را كھ سیاست نمي اخالقیات است كھ مي«باشد؛ تنھا 

خیالھاي ) اند كھ در وحشتناكترین جنگھا شركت كرده(واضح است كھ كانت دربارة نظامھاي جمھوري 
بیشتر حكومت مشروطھ بود تا » جمھوري«جھ داشت كھ منظور وي از خامي درسر داشت؛ ولي باید تو

او بھ ھوسھاي سركش افراد لجام گسیختھ اعتماد نداشت، و از حق رأي ھمگاني بھ . یك دموكراسي كامل
ولي از امتیازات موروثي، . عنوان وسیلة تسلط اكثریت بیسواد بر اقلیت مترقي و افراد تكرو در ھراس بود

وي از انقالب . ، و نظام سرفداري، كھ كونیگسبرگ را دربر گرفتھ بودند، انزجار داشتتفرعن طبقاتي
امریكا استقبال كرد، و معتقد بود كھ این انقالب فدراسیوني از ایاالت مستقل، در ھمان جھتي كھ وي براي 

» قتل عام سپتامبر«او جریان انقالب فرانسھ را حتي بعد از . اروپا پیشنھاد كرده بود، بھ وجود خواھد آورد
  .كرد با شور و شوق تقریبًا جوانانھ دنبال مي» دورة وحشت«و 

. ولي وي، مانند تقریبًا ھمة پیروان نھضت روشنگري، بھ آموزش و پرورش بیش از انقالب اعتقاد داشت
كرد و  ھاي دیگر، او نفوذ روسو ونھضت رمانتیك را احساس مي در این زمینھ، مانند بسیاري زمینھ

مشروط براینكھ … ما باید از نخستین سالھاي زندگي طفل از ھر جھت بھ وي آزادي كامل دھیم «: گفت مي
طولي نكشید كھ براي این آزادي كامل شرایط و حدودي قایل شد و » .مزاحم آزادي دیگران نشود… 

اھمال در «اعتراف كرد كھ مقداري انضباط براي شكل گرفتن خصوصیات اخالقي ضرورت دارد؛ 
توان در سنین بعدي جبران  انضباط از اھمال در تعلیم و تربیت بدتر است، زیرا نقص اخیرالذكر را مي

تعلیم و تربیت اخالقي . كار بھترین انضباط است، و باید در ھمة مراحل تعلیم و تربیت الزامي باشد» .كرد
ي ھردو در نھاد انسان وجود چون بذر خوبي و بد. اھمیت فراوان دارد و باید در سنین نخستین آغاز شود

این كار را باید نھ از طریق پاداش و . دارند، ھمة پیشرفتھاي اخالقي بستھ بھ دفع بدي و رشد خوبي ھستند
  . مكافات، بلكھ از راه تأكید برمفھوم تكلیف انجام داد

عي دولت درپي آن است كھ اتبا. آموزش و پرورش دولتي بھتر از آموزش و پرورش در كلیسا نیست
بھتر است آموزش وپرورش بھ مدارس خصوصیي سپرده . پرست بار آورد مطیع، فرمانبردار، و میھن

بھ این . شود كھ زیر نظر دانشمندان روشنفكر و افراد داراي روحیة خدمتگزاري بھ اجتماع اداره شوند
كرد  ر تأسف ميگرایي مدارس دولتي اظھا از ملي. ستود ترتیب، كانت اصول و مدارس یوھان بازدورا مي

 ١٧٨۴در سال . و امید روزي را داشت كھ ھمة موضوعھاي درسي با بیطرفي مورد توجھ قرار گیرند
ھایي براي یك تاریخ جھاني از دیدگاه جھان وطني منتشر كرد؛ در این مقالھ  اي تحت عنوان اندیشھ مقالھ

مختصري براي مذھب در  سیر پیشرفت بشر از خرافات بھ روشنگري ترسیم شده و در آن تنھا نقش
  .گرایي فراتر گذارند نظرگرفتھ شده، و از مورخین خواستھ شده است كھ پا را از محدودة ملي

  در . داشت فرانسھ، دل خود را بھ ایمان بھ پیشرفت اخالقي و فكري خوش مي» فیلسوفان«كانت، مانند 
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  : شود، مورد شماتت قرار داد و گفت پسرفت خنثا مي

توان ادلة بسیاري ارائھ كرد كھ نسل بشر برروي ھم، و خصوصًا در عصر ما، در مقایسھ با ھمة ادوار  مي
موانع موقت چیزي در خالف . اي در جھت بھبود كرده است گذشتھ، از نظر اخالقي پیشرفت قابل مالحظھ

داشتھ شده است صرفًا فریادي كھ در مورد پسرفت روزافزون نسل بشر بر. رسانند این جھت بھ اثبات نمي
گیرد، در برابر خود  شود كھ وقتي انسان روي پلكان باالتري از اخالقیات قرار مي از این امر ناشي مي

توأم با ) در برابر آنچھ كھ باید باشند(انداز وسیعتري دارد و قضاوتش دربارة آنچھ كھ افراد بشر ھستند  چشم
  . سختگیري بیشتري است

شد، كھ  اش دچار تیرگي مي ، خوشبیني اولیھ)١٧٩۴(رسید  ین دھة عمر خود ميھمچنانكھ كانت بھ آخر
او گوشة انزوا . شاید علت آن ھم ارتجاع در پروس و ائتالف قدرتھاي اروپایي علیھ فرانسة انقالبي بود

  . گزید و بھ طور پنھاني آثار پس از مرگ غمباري را كھ آخرین وصیتنامة او براي بشریت بود، نوشت

VII  - آثار پس از مرگ  

از نظر جسماني كانت یكي از كوتاھترین افراد زمان خود بود، و قدش فقط كمي از یك مترونیم تجاوز 
اش ضعیف بود،  ریھ. داد انحناي ستون فقراتش بھ سمت جلو قد او را از این ھم كوتاھتر نشان مي. كرد مي

اي كھ  مقالھ. آمیز قادر بھ ادامة حیات بود و پرھیزاي مرتب  اش بیمار؛ او صرفًا براثر اجراي برنامھ و معده
دربارة قدرت ذھن براي تسلط بر احساس بیماري بھ كمك نیروي «وي در سن ھفتادسالگي تحت عنوان 

او حكمت تنفس از راه بیني را مورد . نوشت نمایشگر خصوصیات اخالقي و شخصیت وي بود» تصمیم
واند با بستھ نگاه داشتن دھان خود، از بسیاري از موارد ت گفت انسان مي داد و مي تأكید قرار مي

رویھاي روزانة خود تنھا قدم  بھ این ترتیب، وي در پیاده. سرماخوردگي و دیگر ناراحتیھا احتراز كند
رفت، ساعت پنج بامداد  طور مرتب سرساعت ده بھ بستر مي شبھا بھ. زد و از صحبت رویگردان بود مي

گاه بیش از حد معمول  ظرف سي سال ھیچ) گوید كھ خودش با اطمینان مي طوري بھ(خاست، و  برمي
ولي غیر اجتماعي و گریزان از معاشرت . دوبار بھ فكر ازدواج افتاد، و ھردوبار منصرف شد. نخوابید

كرد كھ  ، را دعوت مي)گاه زنان ولي نھ ھیچ(معموال یك یا دو میھمان، بیشتر اوقات شاگردان خود . نبود
شد؛  او استاد جغرافیا بود، ولي بندرت از كونیگسبرگ خارج مي. ك بعدازظھر با وي ناھار بخورندساعت ی

درطي سالھاي توأم با فقر و . با آنكھ بھ دریا نزدیك بود -ھرگز یك كوه، و احتماالیك دریا را ھم ندید
بر قدرتي سواي عقل داشت غروري بود كھ، تنھا در ظاھر، در برا سانسور، آنچھ وي را روي پا نگاه مي

  او شخصي رادمنش بود، ولي در قضاوتھاي خود سختگیر و فاقد . شد خودش تسلیم مي

رفت، بھ  احساس اخالقیش گاھي تا سرحد متھ بھ خشخاش گذاردن در اخالقیات باال مي. كردن خود برھاند
  .سوءظن قرار داشتندآمیز بودن آنھا بھ اثبات نرسند، مورد  طوري كھ ھمة لذایذ، تا زماني كھ فضیلت

او براي مذھب سازمان یافتھ چنان اھمیت ناچیزي قایل بود كھ تنھا بھ ھنگامي كھ وظایف درسي ایجاب 
ھردر اظھار . گاه در سنین بلوغ خود بھ دعا و نماز نپرداخت ظاھرًا ھیچ. رفت كردند، بھ كلیسا مي مي
كانت بھ مندلسون . دانستند تعالیم كانت ميداشت كھ شاگردان كانت شكاكیت مذھبي خود را مبتني بر  مي

و از (واقعًا درست درست كھ مطالب بسیاري ھستند كھ من دربارة آنھا روشنترین اعتقاد را دارم «: نوشت
گاه جرئت آن را ندارم كھ چنین مطالبي را  ، در عین حال ھیچ)كنم این اعتقاد ھم احساس لذت وافر مي
  » .سازم بھ آن اعتقاد نداشتھ باشم برزبان جاري نمي بگویم، ولي من ھرگز مطلبي را كھ

بھ یكي از دوستانش  ١٧٩٨در سال . كرد كار خود را بھبود بخشد كانت تا آخرین سالھاي عمر كوشش مي
كاري كھ من اینك سرگرم آن ھستم بھ تبدیل اساس متافیزیكي علوم طبیعي بھ فیزیك مربوط «: گفت
ولي در آن نامھ وي » .ماند این مسئلھ باید حل شود، وگرنھ در نظام فلسفة انتقادي شكافي باقي مي. شود مي
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وي دچار یك دوران طوالني انحطاط جسماني شد، . توصیف كرد» براي كارفكري از كار افتاده«خود را 
 ١٨٠۴فوریة  ١٢كانت در . و بیماریھا و تنھایي ناشي از كھولت بدون ھمسر برروي ھم انباشتھ شدند

و آكانتیانا معروف است، بھ خاك درگذشت و در كلیساي جامع كونیگسبرگ، در محلي كھ اینك بھ نام ست
آسمانھاي پرستاره بر باالي من؛ قانون اخالقي در «: اند برروي قبرش این كلماتش نوشتھ شده. سپرده شد
  .»درون من

گذارد كھ بھ عنوان آثار پس از مرگ او در سالھاي  ھاي درھم باقي او بھ ھنگام مرگ مقدار زیادي نوشتھ
قشر غیرقابل شناخت در پس  -» نفسھ شيءفي«ھا،  یكي از این نوشتھ در. بھ چاپ رسیدند ١٨٨۴ - ١٨٨٢

نھ یك واقعیت موجود، بلكھ بھ عنوان یك اصل … نھ یك چیز واقعي «را بھ عنوان  - ھا و تصورات پدیده
چیزي كھ فقط «آن را » .دانش تركیبي از اولیات در زمینة شھود حسي جنسي چند جانبھ توصیف كرد… 

  : او ھمان شكاكیت را در مورد تصور خداوند بھ كار برد. نامید» در فكر انسان است

حكم … . ، بلكھ یك رابطة اخالقي در درون من است»ذاتي كھ در خارج از وجود من باشد نیست«خداوند 
قاطع بھ صورت ذاتي نیست كھ از باال احكام خود را صادر كند، و بنابراین در خارج از وجود من تصور 

حكم قاطع نشاندھندة تكالیف انساني بھ عنوان … . ورت امر یا نھیي از عقل خود من استشود، بلكھ بھ ص
اوامر االھي نھ بھ مفھوم تاریخي آن است كھ گویي یك موجود االھي بھ افراد بشر فرمان داده است، بلكھ بھ 

ھي، فرمان مفھوم آن است كھ عقل توانایي آن را دارد كھ با قدرت و اختیار، و در قالب یك شخص اال
آورند وغیره، ناشي از حكمي قاطع  تصور چنین موجودي كھ ھمھ در برابر آن سرتسلیم فرود مي. … دھد

  . نھ ذاتي كھ در خارج از وجود من باشد… است » قادر متعال مخلوق عقل… «. است، نھ بالعكس

انگلستان بھ عنوان آخرین و بھ این ترتیب، فلسفة كانت، كھ مسیحیت مدتي چنان دراز در آلمان و بعدًا در 
اي بیروح درآمد كھ وجود  بھترین امید اعتقاد بھ وجود خداوند بھ آن متمسك بود، سرانجام بھ صورت اندیشھ

كرد كھ فكر بشر آن را بھ منظور بیان قاطعیت ظاھري  اي مفید توصیف مي خداوند را بھ عنوان افسانھ
  .فرامین اخالقي بھ وجود آورده است

اطالع بودند، او را بھ عنوان ناجي مسیحیت و قھرمان  كانت، كھ از آثار پس از مرگ وي بيجانشینان 
آلمانیي كھ ولتر را نابود كرده است مورد تحسین قرار دادند و موفقیت او را بزرگ كردند، تا آنكھ نفوذ وي 

د پیشگویي كرد كھ یكي از مریدان كانت بھ نام كارل راینھول. بیش از نفوذ ھر فیلسوف معاصر دیگر شد
) جز گوتھ(ھمة آلمانیھاي پروتستان . ظرف یك قرن، شھرت كانت با شھرت مسیح رقابت خواھد كرد

در زمینة روانشناسي انجام داده است قبول » انقالب كوپرنیكي«ادعاي كانت را دایر براینكھ وي یك 
فت كھ عین بھ گرد ذھن گ ، وي مي)زمین(بھ گرد عین ) خورشید(یعني بھ جاي گردش ذھن : داشتند

نفس انسان از این نظر ارضا شد كھ بھ او گفتھ شد كھ وجوه ذاتي ادراكات، . گردد و بھ آن متكي است مي
گیري كرد كھ جھان بیروني  فیشتھ حتي قبل از مرگ كانت نتیجھ. اي ھستند عوامل متشكلة جھان پدیده

ة عظیم خود را بھ نام جھان ھمچون اراده و مخلوق ذھن است، و شوپنھاور، با قبول تحلیل كانت، رسال
  .، و این اظھار تا حدودي باعث حیرت مادام دوستال شد»جھان تصور من است«: تصور چنین آغاز كرد

گرایي را با نشان دادن اینكھ ذھن تنھا واقعیتي  كردند كھ كانت ماده ایدئالیستھا از این امر احساس شادي مي
رازوران از آن خرسند بودند كھ . شده است، منطقًا غیرممكن ساختھ است است كھ مستقیمًا برما شناختھ

منع داشتھ، و این » واقعي«ھا محدود كرده، آن را از دستیابي بھ دنیاي ذاتي و واقعًا  كانت علم را بھ پدیده
بھ عنوان گردشگاه خصوصي عالمان ) كھ كانت در خفا منكر وجود آن بود(قلمرو مبھم و نامشخص را 

مابعدالطبیعھ، كھ فیلسوفان فرانسھ آن را از فلسفھ طرد كرده بودند، بھ . ھیات و فلسفھ رھا كرده استاال
عنوان داور كلیة علوم بھ مقام خود بازگردانده شد؛ و ژان پول ریشتر، كھ سیادت بردریاھا را از آن 

فیشتھ، . مان اختصاص داددانست، سیادت برآسمان را بھ آل انگلستان، و بر خشكیھا را از آن فرانسھ مي
شلینگ، و ھگل، براساس ایدئالیسم اصالت معني ماوراي حسي كانت، قصرھاي ما بعد طبیعي خود را بنا 
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: گفت شیلر مي. نھادند؛ و حتي شاھكار شوپنھاور سرآغاز خود را از تأكید كانت برتقدم اراده الھام گرفت
  ».گدا را تأمین كرده است  ببینید چگونھ یك مرد ثروتمند مجرد زندگي یك مشت«

ادبیات آلمان نیز بزودي نفوذ كانت را احساس كرد، زیرا فلسفة یك عصر ممكن است بھ منزلة ادبیات 
اي حاكي از ارادت بھ نویسندة این كتابھا  شیلر مدتي در كتابھاي كانت غرقھ شد، نامھ. عصر بعدي باشد

در نویسندگي . جة كانت، بھ ابھام و پیچیدگي نایل آمدنوشت، و در مقاالت منثور خود، تقریبًا بھ ھمان در
  آلمان ابھام رواج یافت ودر حكم نوعي عالمت تعلق 

ھرچھ . دھد است، زیرا سبك نویسندگي آنان نویسندگیشان را بھ ابھام، اشكال، و نامفھومي سوق مي
  » .شود اي از مكاتب فلسفي معین بیشتر شود، سبك بدتر مي وابستگي آنھا بھ پاره

آلودي كھ وي دربارة زیبایي و   پندارد، ولي قطعات دانشمندانھ و مھ انسان بآساني كانت را رمانتیك نمي
ھایي دربارة تعلیم  دروس شیلر در ینا ونامھ. ھاي نھضت رمانتیك شدند واالیي نوشت یكي از سرچشمھ

از مطالعة نقد قضاوت  - باشند از شاخصھاي نھضت رمانتیك مي - )١٧٩۵(شناسي بشركھ وي نوشت  زیبایي
اي فلسفي بھ فردگرایي رمانتیك داد  تفسیر ذھني نظریة كانت دربارة دانش شالوده. كانت سرچشمھ گرفتند

نفوذ ادبي كانت بھ . پرچم خود را بھ اھتزاز درآورد) شتورم اوند درانگ(كھ در جریان نھضت ادبي آلمان 
گذارد؛ این نفوذ ھمچنین بھ نیوانگلند در امریكا رسید و انگلستان سرایت كرد و بر كولریج و كارالیل اثر 

داد، در ھمان  قد كھ جغرافیا درس مي  استاد كوچك اندام خمیده. بھ وجود برترین امرسن و ثورو نام بخشید
بدون شك، وي . داد داشت، دنیا را تكان مي در كونیگسبرگ قدم برمي» گردشگاه فیلسوف«حال كھ در 

ترین تحلیلي را كھ تاریخ تاكنون دربارة فراگرد دانش بھ خود دیده است برفلسفھ و ترین و دقیق پرزحمت
  .روانشناسي عرضھ داشت

   فصل بیست ودوم

  

  راھھاي وایمار

١٧٨٧ - ١٧٣٣  

I  -  آتن آلمان  

چرا عالیترین دوران ادبیات آلمان وایمار را مأواي خود كرد؟ آلمان پایتخت واحدي مانند فرانسھ و 
نداشت تا فرھنگ خود را در آن متمركز سازد، و ثروت متمركزي ھم نداشت كھ ھزینة این انگلستان 

برلین و الیپزیگ را ضعیف كرده و درسدن را تقریبًا از »جنگ ھفتسالھ«. تمركز فرھنگ را تأمین كند
در سال . كرد ھامبورگ پول خود را در درجة اول صرف اپرا و سپس صرف نمایش مي. میان برده بود

نفر جمعیت، بود؛  ۶٢٠٠آیزناخ، شھري كوچك و آرام با  -وایمار - وایمار پایتخت دوكنشین ساكس ١٧٧۴
طور كھ مردم  این پایتخت كوچك، كھ آن«حتي پس از اینكھ شھرتي بھمرسانید، گوتھ از آن بھ عنوان 

ث شكوھمندي آیا اشخاص بزرگ باع. كرد یاد مي» ھزار شاعر و معدودي سكنھ دارد گویند، ده بشوخي مي
  آن شدند؟

این بانوي . ھاي فردریك كبیر قرار داشت وایمار تحت فرمانروایي یكي از خواھرزاده ١٧٧۵تا  ١٧۵٨از 
سرزندة حكمران، كھ مقام خویش را از شوھرش بھ ارث برده بود، دوشس آنا آمالیھ بود كھ در سن 
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او . شان كارل آگوست شده بود رزند یكسالھالسلطنة ف نوزدھسالگي براثر مرگ دوك كنستانتین، بیوه، و نایب
او ). ١٧٧٢(الباب كرد  بود كھ با دعوت از ویالنت براي تدریس بھ پسرانش، میان حكومت و ادبیات فتح
، شاعران، ١٨٠٧یكي از چند بانوي بافرھنگي بود كھ بھ رھبري خود وي، و تا زمان مرگش در 

ات زنانگي ولحن تمجیدآمیز خود بھ تحرك وا نویسان، و تاریخنویسان را بھ كمك خصوصی نمایش
آنا خانة خود را بھ صورت سالوني درآورد ودر آنجا، با آنكھ ھمة آنھا بھ زبان  ١٧٧۶پس از . داشتند مي

  .كرد كردند، استفاده از زبان آلماني را بھ عنوان زبان ادبیات تشویق مي فرانسھ نیز بخوبي تكلم مي

كنت كریستیان تسوشتولبرگ شاعر، در آن . نفر با خدمة آنھا بود ٢٢ دربار وایمار شامل ١٧٧۵درسال 
  سال 

تجسمي واقعي از فھم و شعور، و ] وشش سال داشت كھ در آن وقت سي[دوشس سالخورده «: یافت و گفت
دھد كھ آیندة  دوك پسر خوبي است ونوید آن را مي. در عین حال رفتارش بسیار مطبوع و طبیعي است

» .و اشخاص طراز اول بسیاري نیز در آنجا ھستند. داشتھ باشد؛ برادرش ھم ھمین طوربسیار درخشاني 
بندرت یكي از آنھا را «: توصیف كرد و گفت» بسیار حساس«را » بانوان وایمار«شیلر  ١٧٨٧در سال

حكومتي … . ھمة آنھا تالش دارند كھ فتوحاتي بكنند. نداشتھ باشد» ماجراي عشقي«توان یافت كھ یك  مي
اگر كسي اھل . دھد ھمھ زندگي كنند و در ھواي آزاد و نور آفتاب بلمند آرام و بسختي قابل درك اجازه مي

  ».گونھ فرصت در اختیارش ھست خوشگذراني باشد، ھمھ

كمي پس از . در سن ھجدھسالگي زمام حكومت را در دست گرفت ١٧٧۵كارل آوگوست در سوم سپتامبر
با ترتیب دادن یك مقرري برایش كنار گذارد، ھمسري اختیار كرد كھ لویزه  آن، بعد از اینكھ رفیقة خود را

او با حرارت بسیار بھ شكار . دارمشتات بود، و ضمنًا گوتھ را ھم بھ دربار خود جذب كرد - شاھدخت ھسن
راند، و با عجلھ از نزدیك زن  سروصدا مي پرداخت، كالسكة خود را با سروصداي زیاد در آن شھر بي مي
رفت؛ ولي جلو این بیپروایي او را یك نیروي فكري، كھ بتدریج بھ صورت قوة قضاوتي  زني دیگر مي نزد

او كشاورزي و صنایع را مورد مطالعھ قرار داد و بھ رشد آنھا ھمت . گرفت خوب پرورش یافت، مي
تالش  گماشت، بھ ترویج علوم و پیشرفت ادبیات كمك كرد، و براي سعادت امیرنشین خود و مردم آن

  : گوید بھ آلمان سفر كرد، چنین مي ١٨٠٣مادام دوستال، كھ در . كرد مي

كند، در  كدام مثل وایمار انسان را متوجھ مزایاي یك كشور كوچك نمي از ھمة امیرنشینھاي آلماني، ھیچ
ضي صورتي كھ فرمانروایش مردي با ادراك قوي و داراي توانایي آن باشد كھ ھمة طبقات اتباع خود را را

استعدادھاي نظامي دوك مورد احترام ھمگان . كند، بدون اینكھ چیزي در جھت اطاعت آنھا از دست بدھد
براثر . آورد كھ او دستپروردة فردریك كبیر است است، و صحبت با روح و عمیق او مرتبًا بھ یاد انسان مي

آلمان، براي نخستین بار، یك . اند ترین دانشمندان بھ وایمار جلب شده شھرت وي و مادرش است كھ برجستھ
  . پایتخت ادبي دارد

II - ١٧٧۵ - ١٧٣٣: ویالنت  

ترین، ولي شاید دوستداشتنیترین نفر از چھار مردي است كھ باعث  كریستوف مارتین ویالنت كم شھرت
 تقریبًا ھمة چیزھاي مؤثر آن دوران بر او اثر گذاردند و بھ سھم خود بر تعیین مسیر. شھرت وایمار شدند

بود، با تقدس و ) نزدیك بیبراخ در وورتمبرگ(او، كھ فرزند یك كشیش در اوبرھولزایم . وي تأثیر بخشیدند
ھنگامي كھ وي بھ عالم شعر دست یافت، كلوپشتوك با فضیلت كمال مطلوبش بود؛ . االھیات بارآورده شد

  در وارتھاوزن، كھ در ھمان . سپس، براي تسكین خاطر، متوجھ ولتر شد

ا در ادبیات فرانسھ و انگلیسي مستغرق كرد و چنان ترك االھیات گفت كھ در یك رمانس بھ نام دون خود ر
او ترجمة بیست نمایشنامة . ایمان ایام كودكي خود را بھ مسخره گرفت) ١٧۶۴(سیلویوفون روزالوا 
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از ھمة آثار  ، و بھ این وسیلھ براي نخستین بار دیدگاھي)١٧۶۶ -١٧۶٢(شكسپیر را بھ نثر منتشر كرد 
ھاي  نویسان آلماني راه فراري از شیوة كالسیك نمایشنامھ شكسپیر در اختیار آلمان قرار داد، و براي نمایش

ویالنت . در خالل این احوال، وینكلمان و دیگران بھ اشاعة ھنر یونان مشغول بودند. فرانسوي فراھم آورد
لحني تقریبًا اپیكوري ) ١٧۶۵(ھاي فكاھي خود  از خود نحوة تفسیري در این زمینھ تھیھ كرد، در قصھ

) ١٧۶٧ -١٧۶۶(اختیار كرد، و یك یوناني خیالي را قھرمان اثر منثور عمدة خود بھ نام سرگذشت آگاتون 
  . توصیف كرد» تنھا رماني كھ براي مردان متفكروجود دارد«لسینگ این اثر را . قرار داد

وخم این كتاب، فلسفة خود را دربارة  داشت، طي صفحات پرپیچدر نظر ) كھ سي وسھ سالھ بود(ویالنت 
در مقدمة كتاب گفتھ شده . زندگي در قالب ماجراھاي جسماني و فكري یك آتني عصر پریكلس مجسم كند

، تا براثر آن انسان »كرد كھ قھرمان ما در آزمایشھاي گوناگون نشان داده شود نقشة ما ایجاب مي«: است
آگاتون . ھا یا پشتیبانیھاي مذھبي، در زمینة پایبندي بھ اخالقیات خود تعلیم یابد ده از انگیزهبتواند بدون استفا

سیماست، در برابر یك كاھنة معبد دلفي، كھ كوشش دارد او را از راه  كھ جوان و خوش) »خوب«بھ معني (
ولي پرحرارت پیدا  كند؛ در عوض نسبت بھ روح آن دوشیزة ساده، عشقي خالصانھ بھ در برد، مقاومت مي

خاطر   دھندگان را بھ شود، رأي بندي احزاب مشمئز مي گذارد، از دستھ بھ عرصة سیاست پاي مي. كند مي
او كھ اینك در كوھھاي یونان . شود دھد، و از آتن تبعید مي پایبند نبودن بھ اصول مورد حملھ قرار مي

با رقصھاي پرسروصدا و شھواني خود عید خورد كھ  زن اھل تراكیا برمي سرگردان است، بھ یك دستھ
گیرند و با در آغوش  این زنان آگاتون رابا باكوس اشتباه مي. اند النوع شراب را جشن گرفتھ باكوس رب

دھند و در ازمیر او بھ  گرفتن وي، نزدیك است او را خفھ كنند؛ یك دستھ دزدان دریایي او را نجات مي
ویالنت فلسفة سوفسطاییان را با خشم چنین توصیف . فروشند مي م، ھیپیاس، یك سوفسطایي قرن پنجم ق

  :كند مي

. حكمتي كھ سوفسطاییان مدعي آن بودند، از نظر كیفیت و تأثیر، درست نقطة مقابل حكمت سقراط بود
آموختند، سقراط ھنر  مي] از راه فصاحت و بالغت[سوفسطاییان ھنر تھییج شھوات دیگران را 

توان  دادند كھ چگونھ مي سوفسطاییان نشان مي. كرد از شھوات نفس را تلقین مي خویشتنداري و جلوگیري
سوفسطاییان . توان عمال چنین بود آموخت كھ چگونھ مي خردمند و بافضیلت بھ نظر رسید، و سقراط مي

شد كھ براي  كردند كھ امور كشور را در دست گیرند، سقراط بھ آنھا متذكر مي جوانان آتن را تشویق مي
فلسفة سقراط . آنان نیمي از عمرشان طول خواھد كشید كھ راه تحت فرمان درآوردن نفس خود را بیاموزند

توان تحصیل ثروت  دانست چگونھ مي فلسفة سوفسطاییان مي. بھ دست كشیدن از جیفة دنیوي مباھي بود
ف بودن استوار بود؛ این فلسفھ براساس ارضاي دیگران، تحت تأثیر قرار دادن آنھا، و ھمھ فن حری. كرد

  باخت، و از با زنان نرد عشق مي… كرد  از بزرگان تجلیل مي

. كردند طرفداران آن ھركجا كھ بودند، جاي خود را بازمي. گفت داد، تملق مي كار را مي ھركس كھ پول این
و در دربار، در اطاقھاي خصوصي بانوان، نزد اشراف، و حتي نزد كشیشان مورد توجھ قرار داشتند، 

حال آنكھ اصول سقراط را افراد پرمشغلھ بیسود، اشخاص كاھل بیخاصیت، و افرا متعصب خطرناك اعالم 
  . داشتند مي

او . ھا و رذایل سوفسطاییان را در خود دارد كند، كلیة اندیشھ طور كھ ویالنت وي را مجسم مي ھپیاس، آن
او . در عین حال یك میلیونر نیز باشدیك فیلسوف است، ولي ظمنًا حواسش معطوف بھ این بوده است كھ 

كند  استدالل مي. بكشاند) اپیكوري(شود كھ آگاتون درستكار را بھ زندگي تجملپرستانھ و لذتجویانھ  برآن مي
ھمة لذت در واقع داراي جنبة «ترین روش رفتن بھ دنبال محسوسات مطبوع است، و  كھ عاقالنھ
كنند تا بھ خوشیھاي بھشت، كھ ممكن  دنیوي را برخود منع ميخندد كھ لذات  او بھ كساني مي» .جسمانیند

چھ كسي تا كنون آن خدایان و آن موجودات «: پرسد است ھرگز بھ تحقق نپیوندند، دست یابند، و مي
ھایي ھستند كھ كشیشھا بھ ما  ھمة اینھا حقھ» روحاني را كھ مذھب مدعي وجود آنان است، دیده است؟

فھ را بھ عنوان اینكھ عنصر روحاني در وجود بشر و نیازھاي نظم اجتماعي را آگاتون این فلس. زنند مي
ھیپیاس وي را بھ دانائھ، كھ ثروتمند و زیباست، معرفي، و دانائھ را تشویق . كند گیرد، محكوم مي نادیده مي
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از او پنھان كند كھ وي را از راه بھ در برد؛ ضمنًا گذشتة دانائھ را، كھ ھمخوابگي با این و آن بود،  مي
رقصد، و برازندگي اندامش بھ اضافة فریبندگي صحبت و خوشاھنگي صدایش باعث  دانائھ مي. دارد مي
دانائھ با پاسخ مشابھي كھ بھ . شوند كھ آگاتون عشق كامل ولي توأم با فضیلت خود را بھ او عرضھ دارد مي

شھاي بسیاري جا گرفتھ بود، در اخالص او، كھ در آغو. زند دھد نقشة ھیپیاس را برھم مي عشق آگاتون مي
او، كھ از عشقھاي بیروح خستھ شده است، این آرزو را درسر . یابد اي مي آگاتون تجربھ و سعادت تازه

خرد، وي را آزاد  آگاتون را از ھیپیاس مي. پروراند كھ با آگاتون زندگي تازه و منزھتري را آغاز كند مي
ھیپیاس براي گرفتن انتقام، زندگي گذشتة . در ثروت وي سھیم شودكند كھ  سازد، و از او دعوت مي مي

  .شود آگاتون با كشتي عازم سیراكوز مي. كند دانائھ را بھ عنوان یك زن بدكاره بر آگاتون آشكار مي

رساند كھ وزیر اعظم دیونوسوس  در سیراكوز وي بھ خاطر خود و درستكاري خود چنان شھرتي بھ ھم مي
  :در این ھنگام وي از قسمتي از ایدئالیسم خود دست كشیده است. شود ا ميحاكم و مستبد آنج

اي، مانند گذشتھ، نداشت یا شاید بتوان گفت كھ او بھ  او در این ھنگام دربارة طبیعت بشر عقاید بلندپروازانھ
و یا پردازد اش در تنھایي بھ تفكر و تعمق مي فاصلة بیحد میان بشر ماوراي طبیعي، كھ انسان درباره

پروراند، یا بشر طبیعي، كھ با سادگي عاري از ظرافت از زیردست مادر بیرون  رؤیایش را درسر مي
آید، با بشر مصنوعي كھ اجتماع، قوانین، عقاید، نیازھا، وابستگي، و كشمكش دایم تمایالتش با شرایط  مي

  محیطش، و برخورد 

پوشي مداوم نیات واقعیش، وي را بھ ھزار صورت  همنافعش با منافع دیگران و، نتیجتًا لزوم اختفا و پرد
او دیگر آن جوان باشور . اند، توجھ كرده بود مخدوش كرده، نزول شأن داده، مسخ كرده، و تغییر شكل داده

او اینك . كرد اجراي اقدامات بزرگ بھ اندازة اندیشیدن بھ آنھا سھل و ساده است و شوقي نبود كھ تصور مي
ات انسان از دیگران باید چقدركم باشند، و انسان چقدركم باید بھ ھمكاري آنان اتكا كند آموختھ بود كھ توقع

آموختھ بود كھ كاملترین نقشھ . انسان چقدر باید بھ خودكم اعتماد داشتھ باشد) آنچھ از ھمھ مھمتر است(و 
در حركت نیست؛  چیز بر خط مستقیم اغلب از ھمھ بدتر است و در جھان اخالقي، مانند جھان مادي، ھیچ

طور خالصھ، زندگي مانند یك سفر دریایي است كھ در آن فرمانده كشتي باید مسیر خود را با جھت باد و  بھ
وقت اطمینان ندارد كھ جریانھاي مخالف وي را دچار تأخیر نخواھند كرد یا  وضع جوي منطبق كند، ھیچ

است، انسان در حالي كھ در میان ھزار عامل دور از مسیر نخواھند كشانید؛و ھمھ چیز بستھ بھ این نكتھ 
ناپذیر متوجھ بندر مقصد خود نگاه  منحرف كننده قرار دارد، با این وصف، فكر خود را بھ نحوي انعطاف

  . دارد مي

اي كھ در دربار چیده  دھد، ولي توطئھ كند و اصالحاتي انجام مي آگاتون بھ سیراكوز بخوبي خدمت مي
 ٣۶۵ - ۴٠٠(در آنجا مورد استقبال ارخوطس . رود شود و او بھ تارانت مي مي شود باعث بركناري او مي
گیرد، كھ رؤیاي افالطون دربارة یك  دوست دیرینة پدرش، و فیلسوف و دانشمند فیثاغورسي، قرار مي) م ق
عشق روحي خود را، كھ سودایش را در جواني در سرداشت، پیدا . كند را درك مي»  پادشاه فیلسوف«

در عین . آید ، ولي افسوس كھ محبوبة او ھمسر پسر ارخوطس است و خواھر آگاتون از آب درميكند مي
ھاي  شود؛ او از شیوه ، دانائھ از ازمیر بھ تارانت آورده مي)نویس با تردستي جادویي یك داستان(حال 

شود با ترك وي  آگاتون كھ متوجھ مي. اي زندگي كند لذتجویانة خود دست كشیده است تا با عفت محجوبانھ
گیرد، ولي از ازدواج با وي  دانائھ او را در آغوش مي. كند مرتكب گناه شده است، از او تقاضاي عفو مي

او تصمیم گرفتھ است كھ با سپري كردن بقیة سالھاي عمر خود با نجابت و پرھیزگاري، . ورزد امتناع مي
یابد كھ آگاتون فقط  ي باورنكردني چنین پایان ميداستان بھ نحو. انحرافات اخالقي گذشتة خود را جبران كند

  .كند بھ داشتن خواھراني قناعت مي

ساختمان آن بھ ھم پیوستگي الزم را ندارد، تقارن اتفاقات حاكي از . این كتاب داراي یكصد عیب است
گریز كاھالنھ از بھ كاربردن ظرافت و ھنر در نگارش است؛ سبك آن مطبوع ولي مطول است؛ در 

شود، مبتدا فراموش شده است؛  قدر از خبر دور است كھ وقتي خبر گفتھ مي ري از قطعات، مبتدا آنبسیا
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با وجود ھمة . یكي از منتقدان، در سالروز تولد نویسنده، براي وي عمري بھ درازي جمالتش آرزو كرد
كھ ویالنت خود را  داد گیري آن نشان مي نتیجھ. اینھا، سرگذشت آگاتون از آثار عمدة دوران فردریك است

شد بھ او اطمینان كرد كھ بھ جوانان طوفاني مزاج و پرتشنج درس  با جھان سازش داده است، و اینك مي
در آنجا، سھ سال بعد، آیینة . او در دانشگاه ارفورت استاد فلسفھ شد ١٧۶٩در سال . دھد و آنھا را رام كند

آنا آمالیھ مجذوب آن شد و . و تربیت بود، منتشر كرد ھاي وي دربارة تعلیم طالیي را، كھ حاكي از اندیشھ
  از او 

ویالنت آمد و بقیة عمر خود را در . دعوت كرد اصول تعلیم خود را در مورد پسران وي آزمایش كند
- ١٧٧٣(او نشریة مركور آلمان را بنا نھاد كھ تحت رھبري وي، مدت یك نسل  ١٧٧٣در. وایمار گذراند

او ستارة فكري وایمار بود، تا اینكھ گوتھ آمد؛ و وقتي در . ادبي در آلمان بود بانفوذترین نشریة) ١٧٨٩
نویسندة جوان و پرشور ورتر در شھر طوفان برپا كرد، ویالنت بدون احساس حسادت، از او  ١٧٧۵سال

  .استقبال كرد و مدت سي وشش سال دوست وي باقي ماند

III  -١٧٧۵ - ١٧۴٩: گوتھ پرومتئوس  

  رشد و نمو -١

ماین با آگاھي از وضع و  -آم -وھان ولفگانگ فون گوتھ از ھنگامي كھ بھ عنوان نوة شھردار فرانكفورتی
زد، تا زماني كھ صحبتھاي اتفاقیش در سنین ھفتاد یا ھشتاد  موقع خود در خیابانھاي این شھر قدم مي

د؛ آنچھ را كھ زندگي، شدند، ھمھ نوع تجربھ بھ دست آور) اكرمان(نویسش  سالگي باعث شھرت زندگینامھ
توانست بھ وي عرضھ دارد فراگرفت و آن را با احساس حقشناسي بھ صورت حكمت  محبت، و ادبیات مي

  .و ھنر جبران كرد و بازگردانید

بود كھ بازرگانان وبازارھاي مكاره آن را زیر فرمان داشتند؛ ولي در عین » شھر آزاد«فرانكفورت یك 
راطوري براي تاجگذاري پادشاھان آلمان و امپراطوارن مقدس روم تعیین حال محلي بود كھ از طرف امپ

نفر بود كھ تقریبًا ھمة آنھا خداشناس، با نزاكت، و  ٣٣‘٠٠٠جمعیت این شھر  ١٧۴٩در سال . شده بود
براثر آتشسوزي  ١٩۴۴كھ درسال (اي چھارطبقھ و جادار بود  زادگاه گوتھ خانھ. بودند» برخورد خوش«

دار بود كھ  پدرش یوھان كاسپار فرزند یك خیاط و مسافرخانھ). از نو ساختھ شد ١٩۵١در منھدم شد و 
سیاسي خود را تباه كرد و، بھ جاي حرفة وكالت، بھ   وضع خوبي داشت؛ او براثر غرور و تفرعن زندگي

ت دختر وي با كاتارینا الیزاب ١٧۴٨در . اي در كتابخانة مجلل خود روي آورد زندگي ادیبانة غیرحرفھ
گاه فراموش  ھیچ) گوتھ(فرزند كاتارینا . یوھان ولفگانگ تكستور، شھردار فرانكفورت، ازدواج كرد

اسم ورسمي بود كھ نسلھا براین شھر حكومت  كرد كھ وي از طریق مادر خود در زمرة نجیبزادگان بي نمي
ان فرانكفورت ھمیشھ خود را ما نجیبزادگ«: وقتي گوتھ ھفتادوھشت سال داشت بھ اكرمان گفت. كرده بودند

در ) بھ وي اعطا شد ١٧٨٢كھ در سال (دانستیم، و وقتي من گواھینامة نجیبزادگي را  با نجبا برابر مي
اواحساس » .دست داشتم، بھ عقیدة خودم چیزي بیش از آنچھ كھ مدتھا بود داشتم بھ دست نیاورده بودم

  » .كنند نفسي مي تنھا شیادان شكستھ«كرد كھ  مي

. و ارشد شش فرزند بود كھ از میان آنھا خود وي و خواھرش كورنلیا از دوران طفولیت جان بھ در بردندا
. رفت در آن روزھا خیلي از زحمتھاي والدین براي بارآوردن و بزرگ كردن اطفال خود بھ ھدر مي

  مادرش . خانوادة آنھا سعادتمند نبود

ش بھ سبك مالنقطیھا سختگیر بود و اطفال خود را با داد، ولي پدر گویي و شعر تمایل نشان مي مزاح
گفت كھ داشتن روابط حسنھ با پدرش  گوتھ بعدھا مي. خشونت و بیحوصلگي خویش از خود بري كرده بود

ممكن است گوتھ از پدر خود، و ھمچنین از تجربیات خویش بھ عنوان عضو شوراي ویژة . امكان نداشت
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امكان . كھ در سالھاي بعدي عمرش آشكار شدند كسب كرده باشد حكمران، قمستي از آن سختیگریي را
مادرش در خانة . نویسي را از مادرش بھ ارث برده باشد دارد كھ وي روحیة شاعرانھ و عالقھ بھ نمایشنامھ

  .گاه از زیر تأثیر سحرآمیز آن بیرون نیامد شب بازي ساخت؛ پسرش ھیچ خود یك تئاتر خیمھ

ولفگانگ سواد كافي براي . را از پدر خویش و سپس از معلمان بھ دست آوردند اطفال تعالیم اولیة خود
. خواندن التیني، یوناني، انگلیسي، و قدري عبري، و توانایي تكلم بھ فرانسھ و ایتالیایي را كسب كرد

ولي زندگي را . نواختن كالوسن و ویولنسل، طراحي و نقاشي، سواري، شمشیربازي، و رقص را یادگرفت
بھ ھمة نقاط ومحالت فرانكفورت، از جملھ بھ محلة یھودیان، سرزد؛ دختران . رین معلم خود قرار دادبھت

سوران شركت  قشنگ یھودي را برانداز كرد، از مدارس یھودیان بازدید بھ عمل آورد، در یك مراسم ختنھ
ھا و  ورت باآوردن قیافھبازارھاي مكارة فرانكف. جست، و اطالعاتي دربارة تعطیالت یھودیان بھ دست آورد

كاالھي خارجي بھ شھر بر وسعت دامنة آموزش و پرورش وي افزودند؛ وجود افسران فرانسوي طي 
این پسر بچة پانزدھسالھ شاھد  ١٧۶۴در سال . در خانة گوتھ نیز ھمین اثر را داشت» جنگ ھفتسالھ«

چیز را با دقت بسیار  وي ھمھ. ودتاجگذاري یوزف دوم بھ عنوان پادشاه پیروان امپراطوري مقدس روم ب
  . بھ خاطرسپرد ودر زندگینامة خود بیست صفحھ بھ توصیف آن اختصاص داد

در چھاردھسالگي وي نخستین ماجرا از ماجراھاي متعدد عشقي خود را، كھ منبع نیمي از اشعارش بودند، 
دتن از پسراني كھ وي گاھي چن. وي قبال بھ خاطر رواني طبع در سرودن شعر شھرتي یافتھ بود. آغاز كرد

نویسد بھ نظم درآورد؛  اي بھ سبك دختري كھ بھ جواني نامھ مي كرد از او خواستند نامھ با آنھا آمیزش مي
این نامھ چنان خوب نوشتھ شده بود كھ آنھا آن را بھ یكي از اعضاي جفادیدة گروه، بھ عنوان اینكھ از 

خواست معاملة بھ مثل كند و بھ شھر جواب  جوانك مي. نداش بھ او نوشتھ شده است، تحویل داد معشوقھ
گوید، ولي فاقد ذوق شعري و لطافت طبع الزم بود؛ آیا گوتھ حاضر بود براي او پاسخي بنویسد؟ گوتھ 

ھاي  حاضر شد، و جوان عاشق بھ عنوان حقشناسي ضیافتي براي اعضاي گروه در یكي از میھمانخانھ
یھمانخانھ دختري بھ سن كمتر از بیست بود كھ مارگارتھ نام داشت، و بھ مستخدمة م. حومة شھر برپا كرد

او، شاید بھ علت . كردند، گوتھ این نام را برقھرمان زن در فاوست گذارد اختصار گرتچن صدایش مي
ھایي كھ نوشتھ بود، خلق و خوي آن را داشت كھ براي جذبة  اي كھ خوانده و نامھ سرگذشتھاي عاشقانھ

  نخستین تمایالت كششھاي «: در سن شصت سالگي نوشت. ش زیادي قایل شوددختران ارز

رسد كھ طبیعت مایل است مرد و زن ھر یك خوبي و زیبایي دیگري را از طریق حواس خود  بھ نظر مي
و بھ این ترتیب، با مشاھدة این دختر، و بھ خاطر تمایل شدیدم بھ وي، دنیایي تازه از آنچھ زیبا و . درك كند

گاه چنین دنیایي را از دست نداد؛ زنھا یكي پس از دیگري روح  او ھیچ» .است بر من آشكار شد عالي
داشتند؛ وي در  وجوش وا مي حساسش را تقریبًا ھمیشھ با حس احترام و ھمچنین تمایالت نفساني بھ جنب

  .سن ھفتادوسھ سالگي عاشق یك دختر ھفدھسالھ شد

در . ت موضوع را با كسي كھ دل از او ربوده بود در میان گذاردتوانس مدتي چنان در ھراس بود كھ نمي
در مدت طوالني مراسم مذھبي پروتستانھا … رفتم، و  بھ خاطر عشق او بھ كلیسا مي«: گوید این باره مي

اش دیدكھ مانند  گوتھ بار دیگر آن دختر را در میھمانخانھ» .شدم خواست بھ او خیره مي ھرچھ دلم مي
در این ھنگام این دختر ابتكار عمل را در دست . برسر یك دوك ریسندگي نشستھ استگرتچن دیگري، 

. اي را كھ گوتھ از طرف یك دختر سرھم كرده بود امضا كرد گرفت و با خوشرویي دومین نامة عاشقانھ
سپس یكي از اعضاي گروھي كھ گوتھ آنھا را بھ پدربزرگش معرفي وتوصیھ كرده بود، بھ جرم جعل اسناد 

گرتچن بھ . والدین ولفگانگ آمیزش بیشتر با آن پسرھا را بر او ممنوع كردند. ھا، دستگیر شد وصیتنامھ و
من ھمیشھ با او «وقتي شنید این دختر گفتھ است . یكي از شھرھاي دوردست رفت، و گوتھ دیگر او را ندید

  . ، ناراحت شد»كردم مثل یك بچھ رفتار مي

راضي بود كھ از فرانكفورت برود و در دانشگاه الیپزیگ بھ تحصیل  وي كامال) ١٧۶۵(در این ھنگام 
شدند،  مانند ھر جوان مشتاق دیگر، خارج از حدود درسھا وتكالیفي كھ بھ وي داده مي. حقوق بپردازد
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قبال در كتابخانة پدرش جستھ گریختھ بھ فرھنگ تاریخي و انتقادي اثر بل . كرد مطالعات وسیعي مي
و ھمینكھ بھ الیپزیگ رسیدم، «و این كار لطمات زیادي بھ معتقدات مذھبي وي زده بود؛ نگاھھایي كرده، 

مدتي بھ غور و تعمق در » .كوشش كردم بھ طور كامل خود را از رابطة خویش با كلیسا آزاد سازم
او مھارت . نتیجة این مطالعات نیز بھ فاوست راه یافت. رازوري، كیمیاگري، و حتي جادوگري پرداخت

كاري آزمایش كرد، بھ مطالعة مجموعھ تصاویري كھ در درسدن بود پرداخت، و  ود را در حكاكي و كندهخ
از   ھاي وینكلمان آشنا شد؛ از طریق اوزر با نوشتھ. كرد طور مرتب از اوزر نقاش در الیپزیگ دیدن مي بھ

. رام بھ سبك كالسیك كسب كردطریق اینھا و الئوكون اثر لسینگ، نخستین تلقینات بھ خود را در زمینة احت
وي و سایر شاگردان سرگرم تدارك استقبالي صمیمانھ از وینكلمان در الیپزیگ بودند كھ خبر رسید وي در 

  ).١٧۶٨(تریست بھ قتل رسیده است 

در زمینة مذھب، وي تنھا . در برخورد گوتھ با جھان، احساس زیبایي برھمة احساسات دیگر برتري داشت
او بھ فلسفھ بھ صورتي كھ فالسفھ، غیر از . آمیز آیینھاي مقدس را دوست داشت و ھیجان مراسم رنگارنگ

  اسپینوزا، نوشتھ بودند 

ارزش نوشت،و  آمد، در الیپزیگ یك نمایشنامة بي از نمایشنامھ خوشش مي. و از آثار كانت فراري بود
اشعاري كھ وي در نشریة . ددا سرود، حتي ھنگامي كھ بھ درس حقوق گوش مي تقریبًا ھرروز شعر مي

نوشت بھ سبك آناكرئون، توأم با بازیگوشي، و گاھي ) كتاب اشعار الیپزیگ(الیپزیگھ لیدربوخ  داس
  : عاشقانھ است، مانند

  من، با این وصف، راضي و سرشار از شادیم،

  اگر او فقط تبسم خود را كھ چنین شیرین است نثار كند، 

  یا اگر درسر میز پاھاي خودش را

  اش بھ كار برد؛  بھ عنوان بالش پاھاي دلداده

  سیبي را كھ او گاز زد بھ من بده،

  و لیواني را كھ از آن نوشیده بھ من عطا كن،

  و ھنگامي كھ بوسة من چنین اقتضا كند،

  . سینة او، كھ تا آن وقت پوشیده است، عریان خواھد شد

او در الیپزیگ با دختر زیبایي بھ نام آنت . ظاھرًا نھآیا این اشعار صرفًا حاكي از افكار آرزومندانھ بودند؟ 
او دختر یك تاجر شراب بود كھ . شونكوف آشنا شده بود كھ حاضر بود دست كم بھ مدخل عشق قدم گذارد

گوتھ، كھ اغلب آنجا غذا . مسئولیت دادن ناھار بھ دانشجویان را برعھده داشت) در شرابخانة پدرش(
داد، و اجازه  آنت با خویشتنداري عاقالنھ بھ حرارت عشق او پاسخ مي. مند شد خورد، بھ آن دختر عالقھ مي
حسادت گوتھ تحریك شد و وي بھ زیرنظر گرفتن و مراقبت . داد دیگران نیز بھ وي توجھ داشتھ باشند مي

از  حتي در این لحظات. آنھا نزاع و بعد آشتي كردند، و باز نزاع كردند و از ھم جدا شدند. دختر پرداخت
یعني كھ  -كرد كھ نوة شھردار است و در درونش غولي وجود دارد خودبیخود بودن، او بھ خود یادآوري مي

انگیز و پرزوري دارد كھ براي پرورش كامل خود و رسیدن بھ سرنوشت  نبوغ ھمھ جانبة حركت
  .آنت دلدادة دیگري قبول كرد. ناپذیر خویش مستلزم آزادي است اجتناب

pymansetareh@yahoo.com



من «: گوید او مي. ا براي خود شكستي دانست و سعي كرد با عیاشي آن را فراموش كندگوتھ این امر ر
آمیزي كھ براي گرفتن انتقام معایب خود از خویشتن در پیش  واقعًا او را از دست داده بودم، و شیوة جنون

قي خود وار طبیعت جسماني خود را مورد حملھ قرار دادم تا بر طبیعت اخال گرفتم و بھ طریق دیوانھ
اي وارد سازم اثر زیادي در بیماریھاي جسمانیي داشت كھ من براثر ابتالي بھ آنھا سالھایي از بھترین  لطمھ

او دچار مالیخولیا شد و بھ سوء ھاضمة ناشي از ناراحتي عصبي » .سنوات عمر خود را از دست دادم
یزي تقریبًا مھلكي، از خواب بیدار در گردنش ورم دردناكي پدیدار آمد، و یك شب براثر خونر. مبتال گشت

سپتامبر (بدون دریافت دانشنامة خود، دانشگاه الیپزیگ را ترك كرد و بھ فرانكفورت بازگشت . شد
  .رو شود تا با سرزنشھاي پدر و محبت مادر روبھ) ١٧۶٧

  وي در دوران نقاھت طوالني خود با سوزان فون كلتنبرگ، كھ بیمار، مھربان، اھل موراوي، 

سكون و آرامش خاطر ھرگز او را ترك «: گوید گوتھ دربارة او مي. یرو نھضت تورع بود، آشنا شدو پ
سالھا بعد گوتھ او را » .دانست كرد؛ او بیماري خود را بھ عنصري الزم از وجود خاكي گذران خود مي نمي

ام شاگردي استاد ، كھ آن را در اثر خود بھ ن»اعترافات یك روح زیبا«با مھارت و احساس ھمدردي در 
ویلھلم گنجانید، توصیف كرد؛ ولي ادعاي آن دختر را دایر براینكھ بیماري عصبي و حالت مالیخولیایي 

  .گوتھ ناشي از تعلل وي در آشتي كردن با خداوند است با خوشخویي و القیدي نقل كرد

، و حتي چنین تصور من از اوان جواني بھ بعد معتقد بودم كھ باخداي خود روابطي بسیار نیكو دارم
قدر جسارت داشتم كھ فكر كنم موجبي است كھ  كردم كھ خداوند چیزي ھم بھ من بدھكار است، زیرا آن مي

حد و حصر من بود و بھ نظر من او  نیت بي این تصور مبتني بر حسن. من بھ خاطر آن او را ببخاشیم
رد كھ من چقدر دربارة این موضوع با توان تصور ك نمي. كرد نیت كمك بھتري مي بایست بھ این حسن مي

  . یافتند ترین نحو خاتمھ مي دوستانم بھ مشاجره پرداختم، ولي این مشاجرات ھمیشھ بھ دوستانھ

» اخوت موراویایي«اي از تقدس داشت و حتي در بعضي از جلسات  با این وصف، گوتھ لحظات پراكنده
را منزجر كرد، و طولي نكشید كھ بھ سوي  این مردم او» خرد عادي و متوسط«یافت؛ ولي  حضور مي

  . تركیب بیھدف خود از مذھب وحدت وجودي و شك خردگرایانھ بازگشت

. عازم ستراسبورگ شد، بھ این امید كھ دانشنامة خود را در رشتة حقوق بھ دست آورد ١٧٧٠در آوریل 
نیكو، پیشاني گشاده، و داراي اندامي «) كھ اینك بیست ویك سال داشت(یكي از ھمشاگردیھایش او را 

اي نبود، زیرا  كنارآمدن با این جوان ھمیشھ كار ساده«: توصیف كرد، ولي افزود» چشمان درشت و براق
شاید بیماري طوالنیش او را از لحاظ عصبي » .رسید كھ وي خویي سركش و ناپایدار دارد بھ نظر مي

توانست ثبات و قراري  ورده بود كھ او نمينبوغ ادبي وي برایش چنان بیقراري بھ بارآ. ضعیف كرده بود
ولي كدام جواني است كھ در حالي كھ آتشي در خونش جریان دارد، بتواند از آرامش لذت ببرد؟ وقتي . بیابد

او در برابر كلیساي جامع بزرگ ایستاد، آن را نھ بھ عنوان اینكھ یك بناي كاتولیك است، بلكھ بھ عنوان 
این، معماري آلماني «: پرستانھ مورد تحسین قرار داد و گفت ، با احساسات میھناي از معماري آلماني نمونھ

او (» .توانند بھ چیزي شبیھ این بنازند، چھ برسد بھ فرانسویھا ست، زیرا ایتالیاییھا ھم نمي›ما‹و معماري 
ت كردم در آن و جرئ… من بتنھایي بھ باالترین نقطة برج رفتم «.) ھنوز ایتالیا یا فرانسھ را ندیده بود

من این وحشت و زجر را آن قدر بكرات … . ارتفاع بھ سكویي كھ بسختي یك متر مساحت داشت قدم گذارم
آقاي گوتھ «یكي از استادان گوتھ متذكر شد كھ » .برخود روا داشتم كھ این تجربھ برایم جنبة بیتفاوتي یافت

ظاھر بھ علم و ادب، و مخالف دوآتشة ھمة شد بھ او بھ چشم یك جلف مت كرد كھ باعث مي طوري رفتار مي
  » .تقریبًا ھنگان بر این عقیده بودند كھ مشاعرش زیاد روبھ راه نیست… . تعالیم مذھبي نگاه كنند

ھردر كھ پنج سال از گوتھ بزرگتر بود، در این مالقاتھا گوتھ را . ھردر در ستراستبورگ با او مالقات كرد
اي نامید كھ بھ  شد، خویشتن را سیاره در یكي از آن فواصلي كھ فروتن مي گوتھ. داد تحت نفوذ خود قرار مي

انگیخت  او از تمایالت مستبدانة ھردر ناراحت بود، ھردر او را برمي. گرد خورشید ھردر در گردش است
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ولي . بخواند) كھ ویالنت آن را ترجمھ كرده بود(كھ قصاید قدیمي، اوشن اثر مكفرسن، و آثار شكسپیر را 
ھاي  عالوه برتعقیب مطالعات خود در رشتة حقوق، رشتھ. خواند و ضمنًا آثار ولتر، روسو، و دیدرو را ميا

و بھ مطالعات خود دربارة … سیمي، كالبدشناسي، و زایمان را نیز بھ عنوان واحد درسي انتخاب كرد 
  .زنان ادامھ داد

. كرد توافشاني پرھیجان جواني، احساس ميھاي زنان را با ھمة حساسیت تند یك شاعر، و ھمة پر او جذبھ
چھل وھفت سال بعد، وي بھ اكرمان گفت كھ او بھ نوعي تأثیر مغناطیسي یك شخص برشخص دیگر، و 

سبك پایي و چابكي دختران، آھنگ صدا و خندة آنان، و . بیش از ھمھ بھ علت اختالف جنسیت اعتقاد دارد
داشت؛ و بھ نزدیكي و تقرب گلي كھ  وجوش وامي بوخش لباسھایشان او را بھ جن رنگ و صداي خش

آمیز یكي بعد از دیگري  این موجودات سحر. برد زدند رشك مي دختران گاھي بھ لباس یا موي خود مي
كردند، و قلمش را بھ حركت  داشتند، در قوة تخیل وي رشد مي غرایز و احساسات وي را بھ تحرك وا مي

ودند؛ كمي بعد ھم لوتھ؛، لیلي، و شارلوتھ؛ و بعدًا، مینا و اولریكھ ھم قبال گرتچن و آنت ب. آوردند در مي
جذابترین ھمة آنھا براي او فریدریكھ ) در نزدیكي ستراسبورگ(ولي در این وقت در ززنھایم . اضافھ شدند
  .بریون بود

 ویكفیلدكشیش شھر بود، و گوتھ این كشیش را بھ كشیش بافضیلت ) ١٧٧١نوزدھسالھ در (او دختر كوچك 
اند زیباترین نثر  صفحاتي كھ در زندگینامة گوتھ بھ قلم خودش دربارة فریدریكھ نوشتھ شده. كرد تشبیھ مي

اسد نشدة این خانوادة او چندین بار سواره از ستراسبورگ خارج شد تا از سادگي ف. شوند وي شمرده مي
برد، زیرا فریدریكھ در ھواي آزاد بیش  رویھاي طوالني مي او فریدریكھ را براي پیاده. روستایي لذت ببرد

خواست در اختیارش  این دختر عاشق گوتھ شد و آنچھ گوتھ مي. كرد از ھرجاي دیگر احساس راحتي مي
سات عمیق یكدیگر را در آغوش گرفتیم و بھ ما در یك مكان دورافتاده در جنگل با احسا«. گذاشت مي

طولي نكشید كھ . ترین اطمینانھا را دادیم كھ ھریك دیگري را از صمیم قلب دوست دارد یكدیگر وفادارانھ
انسان با نیل بھ مطلوب خود، حتي یك سرسوزن ھم «: وي پیش یكي از دوستان خویش اعتراف كرد

  ».شود تر نمي خوشبخت

مانند رسالة (در این رسالھ . ي مشغول نوشتن رسالة دكتراي خود بھ زبان التیني بوددرخالل این احوال، و
این رسالھ را . حق دولت بھ اینكھ از نفوذ كلیسا آزاد و مستقل باشد مورد تأكید قرار گرفتھ بود) فبرونیوس

  ھیئت استادان تصویب 

اینك وقت آن . ة وكالت، دریافت داشتنامھ در رشت دانشنامة خود را بھ عنوان دارندة اجازه ١٧٧١اوت  ۶
وقتي از روي «. بھ ززنھایم رفت تا با فریدریكھ خداحافظي كند. رسیده بود كھ ستراسبورگ را ترك گوید

. اسبم دستم را بھ سویش دراز كردم، اشك در چشمان او حلقھ زده بود، و من خیلي احساس ناراحتي كردم
سروصدا تسلط خود را تا حدود زیادي   ختم، در سفري آرام و بيپس از اینكھ سرانجام از ھیجان وداع گری

گرتچن از دستم گرفتھ شده بود؛ آنت مرا ترك گفتھ بود؛ «. ندامت بعدھا براو عارض شد» .بخوبي بازیافتم
دار كرده بودم؛ و دوران  من زیباترین قلب را تا اعماقش جریحھ. اینك من براي نخستین بار گناھكار بودم

و من بھ چنین چیزي عادت كرده (آور، ھمراه با فقدان عشقي كھ بتواند خاطرم را تازه كند  لندامت مال
انگیز خودخواھانھ است؛ ولي كدام یك از ما در  این شكل تفكر بھ نحوي غم» .بسیار دردناك بود) بودم

است؟ فریدریكھ دار نكرده  آزمایش و ارتكاب اشتباه عشقي، قبل از ربودن یك قلب، یك یا دو قلب جریحھ
  .درگذشت ١٨١٣بدون اینكھ ازدواج كرده باشد، در سوم آوریل 

  گوتس و ورتر -٢

گاھگاھي از دارمشتات . كار با احساس بیمیلي بھ شغل وكالت پرداخت در فرانكفورت این وكیل دعاوي تازه
دیدي علیھ فرانسھ، العمل ش در این ھنگام عكس. دیدار كرد، و نفوذ پایبندي بھ عواطف مردم آن را دریافت
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بیشتر و بیشتر از . ھاي فرانسوي و قواعد خشك آن، و حتي علیھ ولتر در او ایجاد شده بود علیھ نمایشنامھ
آمد كھ طبیعت بشر را روي صحنة نمایش آورده بود، اعم از اینكھ این بشر پایبند یا  شكسپیرخوشش مي

شتورم (روي سرشار جواني، براي نھضت ادبي آلمان او با این خلق وخو، و با نی. اعتنا بھ قانون باشد بي
گوتھ با عمل این نھضت مبني بر مردود داشتن قدرت قانون و برتر دانستن غریزه . آماده بود) اونددرانگ

و بھ این . ھایي كھ در قید و بند سنن گرفتارند، ھمعقیده بود بر نیروي فكري، و افراد با شھامت بر توده
  .اثر خود بھ نام گوتس فون برلیشینگن را نوشت ١٧٧٣ -١٧٧٢اي ترتیب بود كھ در سالھ

رفت، و عبارت بود از  این اثر براي جواني بیست وسھ سالھ كاري بسیار جالب توجھ بھ شمار مي
اي كھ در آن جنگ، عشق، و خیانت در قالب داستاني درھم آمیختھ شده بودند كھ عالقة شدید بھ  نمایشنامھ

ز ابتدا تا انتھا حفظ شد؛ و عالقة انسان را ا روح سرزندگي از آن ساطع مي  بخشید؛ آزادي بھ آن گرمي مي
گوتس شھسواري بود كھ در سن بیست وچھار سالگي دست راستش در جنگ از بین رفتھ بود . كرد مي

؛ یك دست آھني بھ بازویش وصل شده بود، و او با این دست شمشیر خود را با ھمان قتالیت )١۵٠۴(
عنوان آقاي خود قبول كند، بھ  او، كھ حاضر نبود جز امپراطور كسي را بھ. آورد گذشتھ بھ حركت در مي

درآمد كھ بھ نام آزادي مدعي اختیار كامل در اراضي خود بودند و » بارونھاي راھزن«صورت یكي از آن 
  حتي مسافران را 

گونھ جنگھا عالوه بر ممنوعیت از ناحیة امپراطوري، از  جنگھاي خصوصي صادر كرده بود، و این
دست این ممنوعیت را بھ عنوان اینكھ مخالف حقوق دیرینھ و  آھنینگوتس . طرف كلیسا نیز تكفیر شده بود

اسقف  - سنتي است، مردود داشت؛ قسمت اول نمایشنامھ حول محور مبارزه میان شھسوار شورشي و امیر
اجازه داد كھ كانون توجھ بھ   گوتھ، كھ زنان را خیلي بیش از جنگ دوست داشت،. زند بامبرگ دور مي

ور  رف، كھ زیبایي و ثروتش آتش شھوات بیپروایانھ را در نھاد مردان متعددي شعلھوالدو آدلھاید فون
، »آزاد«بھ خاطر این دختر، آدلبرت فون وایسلینگن، یكي دیگر از شھسواران . بودند، منتقل شود  ساختھ

اسقف  اتحاد خود با گوتس و پیمان ازدواج خود با خواھرگوتس بھ نام ماریا را زیر پا گذارد و بھ طرف
او توسط یكي از دوستان . آورد شاید گوتھ در عشق بیثبات وایسلینگن بیوفایي خود را بھ خاطر مي. رفت

وقتي فریدریكة بیچاره ببیند كھ «: خویش یك نسخھ از این نمایشنامھ را براي فریدریكھ فرستاد و گفت
  » .شود، تا حدودي احساس تسال خواھد كرد  عاشق بیوفا مسموم مي

اي وفق دھد؛ گوتفرید فون برلیشینگن بھ  ه وقایع تاریخي را تغییر شكل داد تا آنھا را با نمایشنامھنویسند
سازي براثر  توان مانند قافیھ گونھ تغییرات را مي اندازة گوتس در اثر گوتھ شریف و بزرگوار نبود؛ ولي این

نت و عاري از ظرافت است و طرز سخن قھرمان داستان گوتھ، كھ توأم با خشو. مقتضیات شعري دانست 
در  ١٧٧۴ھنگامي كھ این نمایشنامھ در . شود، نیز قابل بخشش است بھ عنوان طنین مردانگي قلمداد مي

كھ وي، مانند ولتر، » توحش«برلین بر صحنھ آمد، فردریك كبیر آن را بھ عنوان تقلیدي قابل انزجار از آن 
ھا والگوھاي خود را  نویسان آلمان خواست كھ نمونھ امھدید محكوم كرد و از نمایشن در آثار شكسپیر مي

شكسپیر تو را خراب كرده «: ھردر در آغاز با فردریك ھمعقیده بود و بھ گوتھ گفت. درفرانسھ جستجو كنند
شما «: ولي او متن منتشر شدة نمایشنامھ را براي دوستان خود فرستاد و با تمجید بسیار از آن گفت» است؛

در این نمایشنامھ قدرت واقعي، عمق، . ساعتھاي دلپذیري در برابر خود خواھید داشت) اثر با خواندن این(
نیت آلماني بھ میزاني غیرعادي وجود دارند، ھرچند كھ این نمایشنامھ گاه تنھا بھ صورت یك  و خلوص

د شتورم اون(نسل جوانترگوتس را بھ عنوان عالیترین تجلي نھضت ادبي آلمان » .ورزش فكري است
خوانندگان آلماني از شنیدن داستان شھسواران قرون وسطي و مظاھر . مورد ستایش قرار داد) درانگ

كھ  -»برادر مارتین«پروتستانھا از طنین افكار لوتر در . خصوصیات نیرومند اخالقي آلمان بھ وجد آمدند
افتخار و «را بھ عنوان شكایت دارد از اینكھ میثاقھاي فقر، عفت، و اطاعتش غیرطبیعي ھستند، و زنان 

و با دگرگون كردن  - ستاید مي» مایة شادي قلب انسان«كند، و شراب را بھ عنوان  توصیف مي» تاج خلقت
حتي . كردند احساس خوشي مي» سرور و شادي مادر ھمة فضایل است«یك مثل قدیمي بھ این صورت كھ 

  ر حالي كھ او را بھ عنوان مایة د -پدر گوتھ، كھ ناچار بود در شغل وكالتش بھ كمك او بشتابد
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  .اي وجود داشتھ باشد اینھا گذشتھ، شاید در این جوان مایھ

. این وكیل جوان ناچار شد براي كار حقوقي بھ وتسالر مقر دادگاه استیناف امپراطوري برود ١٧٧٢در مھ 
و اطاق خصوصي  ھا، وجھ خود را در امور حقوقي مستغرق نساختھ بود، در مزارع، بیشھ او، كھ بھ ھیچ

در وتسالر با كارل . كرد دید جذب مي نوشت، و آنچھ را مي ریخت، چیز مي خرامید، طرح مي زنان مي
گوتھ شخص اخیرالذكر را، . ویلھلم یروزالم، كھ شاعر و رازور بود، و گئورگ كریستیان كستنر آشنا شد

… آرام و خونسرد، روشني دید، رفتار «كھ سر دفتر اسناد رسمي بود، بھ عنوان مردي توصیف كرد كھ 
و آن قدر بھ پیشرفت خویش انتقاد داشت كھ در » داشتند، و فعالیت آرام و خستگي ناپذیرش او را متمایز مي

  :كستنر با بزرگواري گوتھ را چنین توصیف كرد. آن وقت براي ازدواج نامزد اختیار كرده بود

طبق نیت پدرش، قرار بود در دادگاه اینجا . وتمند استاو بیست وسھ سال دارد و تنھا پسر یك پدر بسیار ثر
وكالت كند؛ طبق نیت خودش، قرار بود بھ مطالعة آثار ھومر و پینداروس و ھر چیز دیگري كھ نبوغ، 

او در واقع داراي نبوغ حقیقي است و مردي با خصوصیات … . سلیقھ، و قلبش بھ او الھام دھند بپردازد
العاده دارد، و مقاصد خود را بھ صورت  قوة تخیلي است كھ نیرویي خارقداراي . اخالقي برجستھ است

اعتقادات . احساسات وي خیلي تندند، ولي معموال آنھا را تحت تسلط دارد… . دارد تصویر و تشبیھ بیان مي
كند، بدون اینكھ اھمیت دھد كھ  او كامال عاري از تعصب است و ھرطور مایل باشد رفتار مي. شریفي دارد

. او از ھرگونھ منزجر است. یا طرز رفتارش براي دیگران مطبوع، یا مطابق مد، یا مجاز است یا نھآ
  . او مردي كامال برجستھ است… . تواند ساعتھا با آنھا بازي كند ھا را دوست دارد و مي بچھ

روز . شدگوتھ در یك مجلس رقص روستایي با نامزد كستنر بھ نام شارلوتھ بوف آشنا  ١٧٧٢ژوئن  ٩در 
، كھ در آن وقت )مخفف شارلوتھ(لوتھ . برد اي در زنان پي بعد وي از شارلوتھ دیدن كرد و بھ جذبة تازه

. مادرشان مرده و پدرشان در تالش معاش بود. بیست سال داشت، خواھر ارشد در خانوادة یازده نفري بود
ا روحي یك دختر سالم را داشت، بلكھ داراي او نھ تنھا شادابي و ب. لوتھ براي این خانواده در حكم مادر بود

پوشید و وظایف خانة خود را با نھایت عالقھ و روحیة  جذابیت زنان جوان بود و لباس ساده ولي تمیز مي
توانست مدت زیادي بدون اینكھ یك  طولي نكشیدكھ گوتھ عاشق وي شد، زیرا نمي. داد خوب انجام مي

كستنر متوجھ اوضاع شد، ولي با اطمینان، در مورد . باقي بماند سیماي مؤنث بھ قوة تخیلش گرمي بخشد،
گوتھ تقریبًا حقوق و امتیازات یك دلدادة رقیب را براي خود قایل . تملك خود، گذشتي دوستانھ نشان داد

سرانجام گوتھ از لوتھ . شد كھ نامزد كرده است گرفت و یادآور مي شد، ولي لوتھ ھمیشھ جلویش را مي مي
اي  میان آن دو یكي را انتخاب كند؛ لوتھ این كار را كرد، و گوتھ، كھ غرورش تنھا براي لحظھ خواست از

كستنر تا زمان مرگ دوست باوفاي وي باقي ). سپتامبر ١١(متزلزل شده بود، روز بعد از وتسالر رفت 
  .ماند

بزودي ) ماكسیمیلیانھبھ نام (دختر بزرگتر «سوفي دو دختر داشت، كھ . روش، توقف كرد ال  و سوفي فون
اي تازه در  وقتي قبل از اینكھ عالقة قدیمي كامال از بین برود عالقھ… . توجھ خاص مرا بھ خود جلب كرد

بھ این ترتیب، وقتیكھ . دھد كند، احساس بسیار مطبوعي بھ انسان دست مي وجوش مي نھاد ما شروع بھ جنب
ولي » .وع ماه را در سمت مخالف ببیندآفتاب در حال غروب كردن است، انسان دوست دارد طل

وپنج سال بعد عاشق  ماكسیمیلیانھ با پتر برنتانو ازدواج كرد و دختري جذاب بھ نام بتینا بھ دنیا آورد كھ سي
گوتھ سرنوشت خود را تسلیم فرانكفورت و وكالت كرد، ولي نھ بھ طور كامل، زیرا گاھي ھم بھ . گوتھ شد

  : افتاد فكر خودكشي مي

ھر شب این .اي داشتم در میان مجموعة قابل توجھي از سالحھا، خنجر زیبا و خوب صیقل یافتھمن، 
توانم  كردم ببینم آیا مي گذاشتم وقبل از خاموش كردن چراغ، امتحان مي خنجررا كنار رختخواب خود مي

با   شدم، موفق نميگاه بھ این كار  چون ھیچ. چند بند انگشت از نوك تیز آن را در قلب خود فرو برم یا نھ
ریختم، و تصمیم بھ  ھمة افكار مالیخولیایي را از سرم بیرون مي. كردم خنده این فكر را از سرم خارج مي

  .گرفتم ادامة زندگي مي
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اي خوش زندگي كنم ناچار بودم یك مسئلة ادبي را حل كنم تا بھ این وسیلھ  من براي اینكھ بتوانم با روحیھ
براي این منظور عناصري را كھ مدت . بھ قالب كلمات درآورم… س كرده بودم بتوانم آنچھ را كھ احسا

آوري كردم، مواردي را كھ بیش از ھمھ برمن تأثیر گذارده و  چند سال در وجودم دست بھ كار بودند جمع
من فاقد یك واقعھ یا . گرفت چیز شكل و قوارة مشخصي نمي آزارم داده بودند بھ خاطر آوردم، ولي ھیچ

  . اي بودم كھ بتواند آن عناصر و موارد را در قالب خود مجسم كند قصھ

 ٣٠در . اي را كھ براي تركیب عناصر پراكنده الزم بود فراھم كرد یك وكیل ھمكارش در وتسالر آن واقعھ
اي از كستنر قرض گرفتھ بود، بھ خاطر ناامیدي در عشق نسبت  ، ویلھلم یروزالم، كھ طپانچھ١٧٧٢اكتبر 

ھمینكھ خبر مرگ «: گوتھ بعدھا در خاطرات خود گفت. یكي از دوستانش، خودكشي كرد بھ ھمسر
طور  شاید این» .سو با یكدیگر پیوند یافتند یروزالم را شنیدم، طرح ورتر شكل گرفت و ھمة چیزھا از ھمھ
برنتانو، كھ  در ضمن، وي با ماكسیمیلیانھ. بود، ولي پانزده ماه طول كشید تا او شروع بھ نوشتن كتاب كرد

این راز و نیاز چنان پیگیر ادامھ یافت كھ . با شوھرش بھ فرانكفورت نقل مكان كرده بود، سرگرم بود
  .شوھر ماكسیمیلیانھ اعتراض كرد، و گوتھ خود را كنار كشید

ن او با این فكر سرگرم بود كھ داستا. ھاي نافرجام ادبي حواس اورا بھ خود مشغول داشتند یك سلسلھ برنامھ
را بازگو كند؛ بھ فكر افتاد این یھودي را بھ دیدن اسپینوزا بفرستد و نشان دھد كھ » یھودي سرگردان«

شیطان از ھمة جھات ظاھري در قلمرو مسیحیت در حال پیروزي بر مسیح است؛ ولي او تنھا ده صحفھ 
الواتر تھیھ كرد، ولي  ھایي دربارة یاكوبي، ویالنت، ھردر، لنتس، و ھجویھ. از یھودي سرگردان را نوشت

شناسي، اثر الواتر، مطالبي  او براي كتاب مباحثي در قیافھ. با این وصف توانست دوستي آنھا را جلب كند
  نوشت و اجازه 

در «: شناسي تمجیدآمیز بود نتیجة قیافھ. شناسي خصوصیات وي را تشریح كند داد الواتر از روي علم قیافھ
بھ چشمان سریع و نافذي … بھ پیشاني پرنیرو . افروختن آن وجود دارداینجا درایت و حساسیت براي بر

با … . و بھ بینیي كھ بتنھایي كافي است كھ معرف این شاعر باشد توجھ كنید… كھ جوینده و پایبند عشقند 
 و چھ كسي» اي تردید كند؟ تواند در نبوغ چنین قیافھ اي مردانھ، و گوشي فراخ و نیرومند، چھ كسي مي چانھ
شناسي مطابقت دھد؟ یاكوبي اعتقاد داشت چنین كاري  گونھ قیافھ توانست خود را با خصوصیات این مي

از گوتھ دیدن كرد، وي را از سر تا پا یكپارچھ نبوغ  ١٧٧٣ممكن است، زیرا پس از اینكھ در ژوئیة 
ت كھ بھ فرمان دانست و او را شخصي خواند كھ تحت تأثیر نیرویي خاص قرار دارد و سرنوشتش این اس

  . روح فردي خود عمل كند

. رنجھاي ورتر جوان: ، گوتھ كتابي را نوشت كھ باعث شھرت وي در اروپا شد١٧٧۴سرانجام، در فوریة 
قدر نوشتن آن را تمرین كرده بود كھ بھ قول  وي مدتي چنان دراز دربارة آن فكر كرده و در عالم خیال آن

طور كامل از دنیاي  من خود را بھ«: گوید مي… . تحریر درآوردخودش آن را ظرف چھار ھفتھ بھ رشتة 
اي بود كھ  این آفریده«: پنجاه سال بعد وي بھ اكرمان گفت» .خارج منزوي كردم و مانع دیدار دوستانم شدم

او براي تأمین آسایش فكري خود، قھرمان داستان خود » .دادم من، مانند پلیكان، باخون قلبم خوراكش مي
  .در داستان بھ ھالكت رسانیدورتر را 

وي در تنظیم مطالب از سبك . گوتھ در مختصر كردن حجم این كتاب تحت تأثیر عوامل خاصي قرار داشت
نگاري استفاده كرد، كھ تا حدودي تقلیدي از كالریسا اثر ریچاردسن و ژولي اثر روسو بود، و تا  نامھ

رسید، و شاید  و تحلیل عواطف مناسب بھ نظر مي حدودي ھم علتش آن بود كھ این سبك نگارش براي بیان
ھایي را كھ از وتسالر بھ  اي از نامھ توانست با استفاده از این فرم، پاره ھم بھ این علت بود كھ وي مي

گوتھ با عمل خود در گذاردن نام . خواھرش كورنلیا یا بھ دوستش مرك نوشتھ بود مورد استفاده قرار دھد
باشد، ھم شارلوتھ و ھم  اي كھ معلوم بود حاكي از عالقة خودش بھ ھمسر كستنر مي واقعي لوتھ بر معشوقھ

درآورده شد و تصویري كھ از او ترسیم شد » آلبرت«خود كستنر بھ صورت . كستنر را شدیدًا ناراحت كرد
ھ طور در داستان آمده بود ك حتي مالقات در مجلس رقص و دیدار روز بعد ھمان. نسبت بھ وي مساعد بود
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توانند آرام و بیصدا بھ كار خود  از آن روز بھ بعد، خورشید و ماه و ستارگان مي«. واقعًا روي داده بود
… . شود بپردازند، ولي من از گذشت روز و شب آگاه نیستم و ھمة جھان اطرافم بتدریج از نظر پنھان مي

او احساساتیتر : خود گوتھ نیست طور كامل معرف ورتر بھ» .من دیگر جز بھ این زن دعایي ندارم كھ بكنم
براي اینكھ . آورد مي  كند، و بر خویشتن رحم ریزد، سیل كلمات برزبان جاري مي است، بیشتر اشك مي

. داستان بھ پایان غمبار خود كشانده شود، شخصیت ورتر اجبارًا از گوتھ بھ ویلھلم یروزالم تغییر یافت
  دستكاریھاي 

ورتر مانند یروزالم طپانچة آلبرت را براي : عیت تاریخي بھ آن دادندنھایي نمایشنامھ طنیني از واق
حتي یك «. میرد، امیلیاگالوتي اثر لسینگ روي میز كارش است گیرد و ھنگامي كھ مي خودكشي قرض مي

  ».نفر روحاني جنازة او را تا گورستان تشییع نكرد

این كتاب مبین و مروج . قعة مھمي بوددر تاریخ ادبیات و تاریخ آلمان وا) ١٧٧۴(رنجھاي ورتر جوان 
طور كھ گوتس فون برلیشینگن مبین  عنصر رمانتیك در نھضت شتورم اوند درانگ بود، ھمان

جوانان عاصي از این كتاب با تمجید وتقلید استقبال كردند؛ . رفت عنصرقھرماني این نھضت بھ شمار مي
گریستند؛  كردند، بعضیھا مانند ورتر مي  ن ميبعضیھا مانند ورتر كت آبي رنگ و جلیقة زرد روشن بھ ت

كستنر بھ خاطر اینكھ زندگي . زدند برخي بھ عنوان تنھا كاري كھ مد روز است دست بھ خودكشي مي
شود كھ وقتي گوتھ  خصوصي او مورد تجاوز قرار گرفتھ بود اعتراض كرد، ولي زود نرم شد؛ و گفتھ مي

. شارلوتھ لب بھ شكایت نگشود» شود ھزاران لب ستایشگر، ادا مي نام تو با احترام، با«بھ شارلوتھ گفت 
یك واعظ ھامبورگ ورتر را بھ عنوان دفاعي از . روحانیان در این تحسین با سایرین ھماواز نبودند

خودكشي محكوم كرد؛ كشیش گوئتسھ، دشمن لسینگ، كتاب را مورد حملة شدید قرار داد، و لسینگ ھم آن 
یكي از روحانیان . ي بودن و فقدان خویشتنداري معمول در آثار كالسیك محكوم كردرا بھ خاطر احساسات

حضورًا مورد عتاب » آن نوشتة شریرانھ«بھ نام ھازنكامف در یك میھماني رسمي شام، گوتھ را بھ خاطر 
: شاندگوتھ با پاسخي نرم او را برجاي خود ن» !خداوند قلب متمرد تو را بھبود بخشد«: قرار داد و افزود

در خالل این احوال، این كتاب كوچك، كھ بھ بیش از ده » .بھ ھنگام دعا ونماز خود، مرا بھ خاطر بیاورید«
در سھ سال در فرانسھ انجام شد؛ در   زبان ترجمھ شده بود، در سراسر اروپا انتشار یافت، كھ سھ ترجمة آن

  .آلمان داراي ادبیاتي است كرد كھ بار اعتراف مي این ھنگام بود كھ فرانسھ براي نخستین

  ملحد جوان -٣

. نگراني روحانیان از بابت گوتھ دلیل داشت، زیرا وي در این مرحلھ علنًا مخالف كلیساي مسیحي بود
گذارد، ولي نھ بھ صورتي كھ روحانیان ما آن را  او بھ مسیحیت احترام مي«: نوشت ١٧٧٢كستنر در 
گوتھ » .خواند رود، و بندرت نماز ودعا مي عشاي رباني نمياو بھ كلیسا یا مراسم … . دارند عرضھ مي

داد بدون احساس  خصوصًا با تأكیدي كھ مسیحیان در مورد گناه و توبھ داشتند مخالف بود؛ ترجیح مي
گونھ بھ صورت  چھ خوب بود كھ ھمة تعالیم مسح این«: بھ ھردر نوشت ١٧٧۴حدود سال . ندامت گناه كند
ن، بھ عنوان یك انسان و مخلوق بیچاره و درماندة تمایالت ونیازھا، از آن چنین بھ آمد كھ م گنداب در نمي

اي دربارة پرومتئوس بھ عنوان مظھرمردي كھ خدایان را بھ  او در نظر داشت نمایشنامھ» .آمدم خشم نمي
  مبارزه طلبیده است تھیھ 

رین تراوشات فكري ضد مذھبي آنچھ از آن باقي است افراطیت. ناراحت كرد و باعث خشنودي لسینگ شد
  : گوید پرومتئوس چنین سخن مي. گوتھ است

  آلود بپوشان  زئوس، آسمان خود را با ابر مھ

  كند، و خود را، چون طفلي كھ سر بوتة خار را مي
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  !روي درختان بلوط و بر قلة كوھھا سرگرم كن

  ام را،  شما باید زمینم و كلبھ

  برید، آتش آن رشك مي كھ شما بنایش نكردید، و اجاقم كھ بر

  .وا نھید تا آرام بھ حال خود باقي بمانند

  !شناسم تر چیزي نمي آه خدایان، من در این جھان از شما بیچاره

  شما شكوه و جالل خود را بدشواري

  آورید،  با قربانیھا و نذر و نیازھا بار مي

  و اگر اطفال و گدایان ابلھاني چنین امیدوار نبودند،

  .مرد شما از بینوایي ميشكوه و جالل 

  دانستم چھ فكر كنم، ھنگامي كھ من طفلي بیش نبودم و نمي

  چشمان خطا كارم متوجھ خورشید شد،

  گویي كھ در آنجا گوشي شنوا براي شكوه و شكایت من بود،

  و قلبي مانند قلب من وجود داشت

  .كھ بر روحي دردمند رحم آورد

  كمك كرد؟چھ كسي در برابر بیحرمتي تیتانھا بھ من 

  چھ كسي مرا از مرگ و بردگي نجات داد؟

  آیا این قلب مقدس و پرنور خودم نبود

  كھ بتنھایي ھمة این كارھا را كرد؟

  ولي چون این قلب جوان و خوب فریب خورده است،

  .كند از آن كسي كھ در آن باال آرمیده است، سپاسگزاري مي

  بھ تو احترام بگذارم؟ چرا؟

  اید؟  ي آنان را كھ بار سنگین بر دوش دارند سبك كردهآیا شما ھرگز اندوھھا

  اید؟  آیا شما ھرگز اشكھاي ماتمزدگان را پاك كرده

  متعال» زمان«آیا من بھ وسیلة 
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  جاوداني، كھ سروران من و شما ھستند،» سرنوشت«و 

  ام؟ بھ صورت یك انسان قالبگیري نشده

  دھم يمن اینجا نشستھ و افراد بشر را بھ صورت خود شكل م

  تا نژادي شود مانند من، 

  و مانند من غم خورد، بگرید، لذت برد، شادي كند،

  .و مانند من شما را تحقیر كند

٧۶١٠-٨  

الواتر اظھار . گوتھ بتدریج از این پایینترین نقطة الحاد بھ سوي وحدت وجود مالیمتر اسپینوزا پیش رفت
ا ظھارنظر كرد كھ اسپینوزا … ھایش بھ ما گفت  گوتھ مطالب بسیاري دربارة اسپینوزا و نوشتھ«: داشت

ھمة خداپرستان امروزي در درجة اول از عقاید او . … مردي بینھایت عادل، درستكار، و فقیر بوده است
ھاي  ھاي او در زمینة درستكاري و بشردوستي از ھمة نوشتھ گوتھ افزود كھ نوشتھ. … اند استفاده كرده

بعد، گوتھ بھ كارل تسلتر گفت نویسندگاني كھ بیش از ھمھ وي را تحت  چھل ودو سال» .جھان جالبترند
گوتھ وصول كتاب یاكوبي را بھ  ١٧٨۵ژوئن  ٩در . نفوذ قرار داده بودند شكسپیر، اسپینوزا، و لینھ بودند

 دھد كھ وي مطالعات نام دربارة تعالیم اسپینوزا اعالم داشت؛ بحث او دربارة نحوة تفسیر یاكوبي نشان مي
اسپینوزا وجود خداوند را «: او نوشت. معتنابھي در آثار این فیلسوف و قدیس یھودي بھ عمل آورده بود

بگذارید دیگران او را با . ھمان خداوند است] ذھن -واقعیت ماده[كند كھ وجود  كند؛ او ثابت مي ثابت نمي
اس و حتي بسیار مسیحي بخوانم این حساب ملحد بخوانند؛ تمایل من این است كھ وي را فردي بسیار خداشن

گوتھ » .آورم من از او سالمتبارترین نفوذھا را بر نحوة تفكر و عمل خود بھ دست مي. و از او تمجید كنم
  :در زندگینامة خود دربارة پاسخ خویش بھ یاكوبي چنین گفت

العاده، آماده  ھاي یك شخص خارق گیري از قسمتي از افكار و اندیشھ با بھره… خوشبختانھ من قبال خود را 
ھا، كھ بر من اثري چنین قاطع گذاشت، و سرنوشتش چنین بود كھ  صاحب این اندیشھ… . كرده بودم

ھوده در سراسر گیتي گشتم من پس از اینكھ بی. برنحوة تفكر من كال اثري چنین عمیق بگذارد، اسپینوزا بود
اثر این فیلسوف » علم اخالق«اي براي پرورش طبیعت غیرعادي خود بیابم، سرانجام بھ كتاب  تا وسیلھ

رسید كھ دیدگاھي آزاد و  در آن مسكني براي احساسات تند خود یافتم، و چنین بھ نظر مي… . برخوردم
من ھرگز این جسارت را نداشتم كھ فكر … . وسیع برجھان محسوس و اخالقي در برابرم گشوده شده است

فھمم كھ خود را، براثر مطالعات ریاضي و آیین یھودیت، بھ  طور كامل افكار شخصي را مي كنم بھ
رسد كھ حتي امروز نام وي حد اعالي ھمة تالشھاي  عالیترین مدارج فكري رسانیده بود؛ و بھ نظر مي

  . كند ذھني را مشخص مي

او نھ تنھا در مزارع پر . خود بھ طبیعت بھ آیین وحدت وجود اسپینوزایي گرمي بخشیدگوتھ با شدت عالقة 
كرد؛  یافتند احساس وجد مي ھاي مرموز، یا گیاھان و گلھایي كھ با تنوعي چنین وافر تكثیر مي نور، یا بیشھ

ر باد و برد، و دوست داشت با تالشي سخت د بلكھ ھمچنین از حاالت خشونتبارتر طبیعت نیز لذت مي
او دربارة طبیعت بھ عنوان مادري صحبت . ھاي خطرناك باال رود باران و برف طي طریق كند و از قلھ

در یك شعر منثور پرحرارت بھ نام طبیعت . مكد كرد كھ از پستانش شیره و شور زندگي را مي مي
روھاي مولد و با احساس مذھبي، تسلیم خاضعانھ و مجذوبیت سعادتبار خود را نسبت بھ نی) ١٧٨٠(

  : اند بھ این نحو بیان داشت مخربي كھ بشر را در بر گرفتھ
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  توانیم از دایرة آن پا ما نھ مي - طبیعت ما را محاصره كرده و در برگرفتھ است! طبیعت

او مارا، بدون اینكھ خواستھ باشیم یا ھشداري بھ ما داده . توانیم بھ ژرفاي آن گام نھیم برون گذاریم، و نھ مي
كند تا آنكھ ما از پاي درآییم و از  برد و با شتاب ھمراھي مي باشد، بھ داخل دایرة رقص خود ميشده 

  … . آغوشش بھ زمین افتیم

آنچھ اینك ھست، ھرگز در گذشتھ نبود، و آنچھ درگذشتھ بود، دیگر باز : آفریند اي مي او پیوستھ اشكال تازه
  … . نخواھد آمد؛ ھمھ چیز تازه، و با این وصف، پیوستھ ھمان است كھ درگذشتھ بود

بھ افراد  آید كھ او ھمھ چیز را طوري ترتیب داده است كھ براساس فردیت استوار باشد، ولي بھ نظرمي
او ھمیشھ در حال سازندگي وھمیشھ در حال تخریب است، و كسي را بھ كارگاھش . دھد اھمیتي نمي

  … . دسترسي نیست

او . او داراي قدرت تفكر و پیوستھ در حال تعمق است؛ ولي نھ بھ عنوان یك انسان، بلكھ بھ عنوان طبیعت
  … . ي نفوذ در آن نیستكس را یارا از خود فكري ھمھ جانبھ و شامل دارد و ھیچ

گذارد ھمة اطفال با او ور بروند، ھر احمقي دربارة او قضاوتي كند؛ ھزاران نفر با او برخورد  او مي
  … . كند بینند؛ او از ھمة این چیزھا احساس وجد مي كنند، ولي چیزي نمي مي

انسان . او عاقل و آرام است. كنم از او تمجید مي  دھد، من، با تمام كارھایي كھ او انجام مي. او مھربان است
  … . اي كھ خودش بھ میل خود ندھد، از چنگش بیرون آورد تواند از او توضیحي درآورد یا ھدیھ نمي

تواند آنچھ  او مي. سپارم من خودم را بھ او مي. او مرا اینجا قرار داده است و مرا از اینجا خواھد برد
  . احساس انزجار نخواھد كرد او از كار خود. خواھد با من انجام دھد مي

دوك كارل آوگوست در راه سفر خود بھ كارلسروھھ براي یافتن ھمسري، در  ١٧٧۴در دسامبر 
او گوتس فون برلیشینگن را خوانده و آن را تحسین كرده بود؛ از نویسنده دعوت . فرانكفورت توقف كرد

ر او گذاشت؛ این فكر بھ مغز دوك خطور گوتھ بھ دیدن دوك رفت واثر خوبي ب. كرد تا با او مالقات كند
اي براي زینت دربار وایمار نخواھد بود؟ دوك ناچار  كرد كھ آیا این نابغة خوش قیافھ و مبادي آداب وسیلھ

بود بسرعت بھ راه خود ادامھ دھد، ولي از گوتھ خواست دوباره، پس از بازگشت وي از كارلسروھھ، بھ 
  .سراغ وي برود

امكان داشت بگوید كھ سرنوشت . كرد سرنوشت، ولي خیلي كم از تصادف، صحبت ميگوتھ اغلب دربارة 
او را در سر راه دوك قرار داد و نھ تصادف، و سرنوشت اورا از زیبایي لیلي شونمان متوجھ خطرات و 

گوتھ، كھ در این . لیلي تنھا دختر یك تاجر ثروتمند در فرانكفورت بود. فرصتھاي ناشناختة وایمار ساخت
وقت از نظر اجتماعي بھ صورت شیري درآمده بود، بھ یك میھماني كھ در خانة لیلي ترتیب داده شده بود 

گوتھ روي گوشة پیانو خم شد و ھنگامي كھ لیلي . لیلي با پیانو ھنرنمایي بسیار چشمگیري كرد. دعوت شد
من «: گوید ین باره ميخودش در ا. مشغول نواختن بود، غرق تماشاي زیبایي این دختر شانزدھسالھ شد

ما اینك … . ما عادت كردیم یكدیگر را ببینیم… . كردم قدرتي جذاب از مالیمترین نوع را احساس مي
  براي 

این تب معروف، ھنگامي كھ » .آرزویي غیرقابل مقاومت برمن غلبھ داشت. یكدیگر الزم و ملزوم بودیم
گوتھ قبل از اینكھ درست . ند خیلي بسرعت باال رودتوا آمیز جلوه دھد، مي حساسیت شاعرانھ آن را مبالغھ

كرد گوتھ را  سپس لیلي كھ فكر مي). ١٧٧۵آوریل (مفھوم آن را درك كند، رسمًا او را نامزد كرده بود 
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گوتھ شاھد این وضع بود و در آتش خشم . خوب بھ دام افكنده است، بھ دلبري از دیگران پرداخت
  .سوخت مي

ت بھ نامھاي كنت كریستیان و فریدریش تسوشتولبرگ در راه سفرخود بھ درست در این وقت دو دوس
پدرش بھ او اصرار ورزید كھ . آنھا پیشنھاد كردند كھ گوتھ بھ آنان ملحق شود. سویس، بھ فرانكفورت آمدند

من لیلي را بھ نوعي از این تصمیم مطلع كردم، ولي «: گوید او مي. برود و از آنجا رھسپار ایتالیا شود
بھ راه افتاد؛ در  ١٧٧۵وي در ماه مھ » .دون اینكھ با او خداحافظي كنم، خود را از وي جدا كردمب

بھ زوریخ رفت و در آنجا . كارلسروھھ بار دیگر با دوك مالقات كرد، و بھ طور قاطع بھ وایمار دعوت شد
پ رفت و با حسرت بھ برفراز گردنة سن گوتار در كوھھاي آل. با الواتر و بودمر مالقاتي بھ عمل آورد

ھمراھان خود را ترك گفت و . سپس سیماي لیلي در نظرش مجسم، و برافكار او غالب شد. ایتالیا نگریست
ولي ھمینكھ بھ اطاق خود بازگشت، بار دیگر بیم . عازم خانة خود شد؛ در سپتامبر، لیلي در آغوشش بود

لیلي از این دو دلي او نفرت . را احساس كردقدیمي خود از ازدواج، یعني زنداني شدن و بیتحرك بودن، 
لیلي با برنارد فون توركھایم ازدواج  ١٧٧۶در . آنھا توافق كردند پیمان ازدواج خود را ملغا كنند. داشت

  .كرد

دوك، كھ در راه بازگشت خود از كارلسروھھ توقف كوتاھي در فرانكفورت كرده بود، پیشنھاد كرد 
آیا او را بھ بازي گرفتھ و فریبش داده . این كالسكھ نیامد. بھ وایمار ببرد اي بفرستد كھ گوتھ را كالسكھ

اش  اي كھ وعده ولي در ھایدلبرگ كالسكھ. بودند؟ پس از چند روز معطلي ناراحت كننده، او عازم ایتالیا شد
شھا گوتھ این توضیحات و پوز. فرستادة دوك توضیحاتي داد و پوزش خواست. داده شده بود بھ وي رسید

او، كھ در این ھنگام بیست وشش سال داشت، مانند . بھ وایمار رسید ١٧٧۵نوامبر  ٧را پذیرفت و در 
در كشاكش بود، آرزوي زنان را داشت ولي مصمم بود بھ » سرنوشت«و » االھة عشق«ھمیشھ میان 
  .عظمت برسد

IV - ١٧٧۶ - ١٧۴۴: ھردر  

بود كھ وي پیشنھاد ویالنت را، دایر براینكھ شغل  ھنوز درست یك ماه از ورود گوتھ بھ وایمار نگذشتھ
روحانیان و مدارس این دوكنشین بھ یوھان گوتفرید ھردر پیشنھاد شود، با » ریاست كل«بالمتصدي 

  .دوك موافقت كرد. تأییدات كامل خود بھ دوك اطالع داد

پدرش، كھ مدیر مدرسھ و رھبر . آلود ناحیة بالتیك با ایمانوئل كانت ھمسنخ بود موقع جغرافیایي و ھواي مھ
اي نداشت، و بھ ھمین علت پسرش با ھمة اشكال ناكامي خو  آوازخوانان تورعیان بود، از مال دنیا بھره

چون در سنین جواني ناچار بود بھ . وي از سن پنجسالگي بھ فیستول چشم راست مبتال بود. گرفتھ بود
عنوان منشي و خدمتگزار زباستیان ترشو بھ كار مشغول درآمد خانواده بیفزاید، مدرسھ را ترك گفت تا بھ 

اي داشت كھ یوھان كتب آن  وي ھمچنین كتابخانھ. ترشو با نوشتن جزوات مذھبي درآمد خوبي داشت. شود
او در ھجدھسالگي بھ كونیگسبرگ فرستاده شده تا فیستول را از چشمش بیرون . خواند را با ولع كامل مي

عمل جراحي با موفقیت توأم نبود، و كالسھاي تشریح حال .تحصیل پزشكي بپردازدآورند؛ و در دانشگاه بھ 
  .آورد این جوان را چنان برھم زدند كھ وي از پزشكي بھ االھیات روي 

آموخت و ھملت را بھ عنوان متن مورد استفاده  ھامان بھ وي انگلیسي مي. او با ھامان طرح دوستي ریخت
وي در سر درسھاي كانت در زمینة . ام این نمایشنامھ را از حفظ یادگرفتداد؛ ھردر تقریبًا تم قرار مي

التدریسي  كانت چنان از وي خوشش آمد كھ از حق. شد جغرافیا و نجوم، و در كالس فلسفة ولف حاضر مي
كرد، و  ھردر با ترجمھ و تدریس امرار معاش مي. شد معافش كرد ھاي آموزشي پرداخت مي كھ براي دوره

در سن بیست ویكسالگي بھ . داد ست تا بیست وپنچ سالگي در مدرسة كلیساي ریگا درس مياز سن بی
عنوان كشیش لوتري منصوب شد، و در بیست دو سالگي بھ عضویت فرقة فراماسونھا پیوست؛ در بیست 
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در سن بیست ودو سالگي با . وسھ سالگي بھ عنوان كشیش كمكي دو كلیسا در نزدیكي ریگا تعیین شد
ر كتابي بھ نام دربارة ادبیات جدیدتر آلمان پا بھ عالم مطبوعات گذاشت؛ یك سال بعد جلدھاي دوم و انتشا

سومي بھ آن افزود؛ كانت، لسینگ، نیكوالي، و الواتر تحت تأثیر دانش این نویسندة جوان قرار گرفتند واز 
  . د تحسین كردندتقاضاي وي براي تكوین یك ادبیات ملي كھ از قید تسلط بیگانگان آزاد باش

ھردر با دلباختگي سخت بھ یك زن شوھردار در راه شیوة ورتر پیشقدم شد و چنان دچار افسردگي شدید 
جسمي و روحي شد كھ وي را بھ مرخصي فرستادند، و این قول بھ او داده شد كھ پس از بازگشت، با 

، و دیگر )١٧۶٩مھ  ٢٣(كرد  او پول قرض گرفت، از ریگا عزیمت. حقوق بھتري دوباره استخدامش كنند
با دیدرو و . با كشتي بھ نانت رفت، چھار ماه در آنجا ماند، و سپس بھ پاریس شتافت. ھرگز آن را ندید

  .گاه او را بھ خود جلب نكرد آالمبر آشنا شد، ولي نھضت روشنگري فرانسھ ھیچ/د

آوري اشعار اولیھ و  پاریس بھ جمعدر . ھاي فكري تمایل و كشش وي بیشتر بھ سوي زیباشناسي بود تا جنبھ
ترجمة آلماني اوشن . بدوي پرداخت و در آنھا بیش از ادبیات كالسیك فرانسھ سرور و شادماني یافت

. مكفرسن را خواند و این تقلیدھاي ماھرانھ را از بیشتر اشعار انگلیسي جدید بعد از شكسپیر واالتر دانست
  ینة سلسلھ مقاالتي را كھ در زم ١٧۶٩در سال 

او سھ جلد از این مقاالت را تحت عنوان جنگھاي . نامید آغازكرد ھا مي نوشت و بیشھ نقد ھنري و ادبي مي
وي مدت چھارده روز را در تماس پرثمر با  ١٧٧٠در فوریة . انتقادي در دوران حیات خود منتشركرد

گوتورپ پیوست و  -اینسپس بھ عنوان معلم و مصاحب بھ شاھزاده ھولشت. لسینگ در ھامبورگ گذراند
در كاسل با رودولف راسپھ استاد باستانشناسي، كھ كمي بعد . ھمراه او در غرب آلمان بھ سفر پرداخت

. نوشت، آشنا شد) ١٧٨۵(انگیز بارون مونخاوزن در روسیھ  كتابي تحت عنوان داستان سفرھاي شگفت
اثر تامس پرسي در ھمان سال انتشارش ھاي شعر قدیم انگلیسي  راسپھ توجھ مردم آلمان را بھ بازمانده

ھردر در این اعتقاد خود پابرجاتر شد كھ شاعران باید اصرار وینكلمان و لسینگ . جلب كرده بود) ١٧۶۵(
را براي تقلید از سبك كالسیك یونان نادیده بگیرند، و در عوض باید بھ منابع عمومي سنتھاي ملي خود از 

  . اند توسل جویند ي كھ بھ شعر سروده شدهنظر اشعار عامیانھ و وقایع تاریخی

آن آشنا شد، نسبت بھ عمل آنھا » محفل حساسان«ھردر، كھ ھمراه شاھزاده بھ دارمشات رفت، با اعضاي 
در تجلیل از عواطف با عطوفت نگریست، و خصوصًا ارزش احساسات كارولینھ فالخسالند، خواھر زن 

از وي دعوت شد در كلیساي . ان، را بدرستي درك كردیتیم آندرئاس فون ھسھ عضو شوراي ویژة حكمر
آنھا با ھم در جنگل قدم زدند . كارولینھ خطابة وي را شنید و تحت تأثیر قرارگرفت. محلي وعظ كند

ھردر بھ ھیجان آمد و پیشنھاد ازدواج كرد، و كارولینھ بھ او ھشدار داد كھ . ودستانشان با ھم در تماس آمد
ھردر پاسخ . تواند براي وي جھیزیھ بیاورد كوكاري خواھرش متكي است و او نميزندگي او بھ كمك و نی

آنھا پیمان . اش بسیار تیره است، و ملزم است ھمراه شاھزاده باشد انداز آتیھ داد شدیدًا مقروض است، چشم
وریل آ ٢٧در . رسمي ازدواجي نبستند، ولي توافق كردند از طریق مكاتبھ یكدیگر را دوست داشتھ باشند

  .گروھي كھ وي جزو آن بود عازم مانھایم شد ١٧٧٠

. وقتي این گروه بھ ستراسبورگ رسید، ھردر با آنكھ حسرت دیدن ایتالیا را داشت، از شاھزاده جدا شد
دكتر . شد فیستول در غدة اشكي او مجراي اشك بھ سوراخ بیني را مسدود كرده بود و باعث درد مداوم مي

یھاي زنان در دانشگاه، قول داد كھ یك عمل جراحي ظرف سھ ھفتھ بھ این گرفتاري لوبشتاین، استاد بیمار
ھردر بدون داروي بیھوشي چندین بار تحت عمل قرارگرفت تا با سوراخ كردن استخوان، . پایان خواھد داد

اند، عفونت ایجاد شد و ھردر مدت تقریبًا شش ماه در اطاق خود در ھتل م. مجرایي بھ مجراي بیني بازشود
اش او را افسرده خاطر  در حالي كھ عدم موفقیت جراحي او را دلسرد كرده و شك و تردید دربارة آتیھ

گوتھ در خاطرات خود ). ١٧٧٠سپتامبر  ۴(در این حالت رنج و بدبیني بود كھ با گوتھ آشنا شد . ساختھ بود
نظر ھردر دربارة اینكھ » .من توانستم درسر عمل حاضر شوم، و از جھات متعدد بھ درد بخورم«: گفت
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اي معدود افراد تحصیلكرده و با  عده«آید نھ اینكھ از  شعر بھ طور غریزي در میان مردم بھ وجود مي
  وقتي كھ ھردر از . گوتھ را تحت تأثیر قرار داد» فرھنگ ناشي شود

پول را مسترد  رفت، چون پولش تمام شده بود، گوتھ مبلغي پول برایش قرض گرفت، و ھردر بعدًا این مي
  .داشت

لیپھ واقع در شمال باختري آلمان، از ھردر  -نشین كوچك شاومبورگ كنت ویلھلم تسولیپھ، حكمران شاھزاده
اھمیتش بھ نام  دعوت كرده بود كھ بھ عنوان واعظ دربار و رئیس دادگاه مذھبي در پایتخت ساده و كم

ستراسبورگ را  ١٧٧١در آوریل . را پذیرفت بوكبورگ بھ خدمت مشغول شود؛ ھردر با بیمیلي این دعوت
ترك گفت، در دارمشتات از كارولینھ و در فرانكفورت از گوتھ دیدن كرد، ودر تاریخ بیست وھشتم بھ 

اي با انضباط سخت و خشك  ي یافت كھ خمیره»حكمران مستبد روشنفكر«او كنت را . بوكبورگ رسید
كرد،  ان كریستوف فریدریش باخ آن را بخوبي تأمین مياین شھر از ھر لحاظ جز موسیقي، كھ یوھ. داشت
ھردر خود را تسلیم انزوا و دورماندن از جریان اصلي اندیشة آلمان كرد؛ ولي كتابھایي كھ . مانده بود عقب

ھاي ادبي  وي از این پایگاه خود منتشر كرد اثر نیرومندي در این جریان داشتند و در شكل دادن بھ اندیشھ
او بھ نویسندگان آلماني اطمینان داد كھ اگر آنھا الھام خود را در . وند درانگ بودندنھضت شتورم ا

ھاي ملي و زندگي مردم جستجو كنند، بھ مرور زمان درخشندگي آثارشان برآنچھ كھ فرانسویان  ریشھ
  .در زمینة فلسفھ و علوم، پیشگویي او بھ تحقق پیوست. اند فزوني خواھد گرفت نوشتھ

تعیین  ١٧٧٠اي شد كھ فرھنگستان برلین در  برندة جایزه) ١٧٧٢(ام رسالھ دربارة مبدأ زبان اثر او بھ ن
كرد، این نظر را كھ زبان آفرینش ویژة خداوند  نیت اعالم تورع مي كرده بود، ھردر در حالي كھ با خلوص

تفكر ناشي  كردن و گفت زبان مخلوق بشر است وبھ طور طبیعي از روند حس دانست؛ مي است مردود مي
او عقیده داشت در آغاز، زبان و شعر ھر دو بھ عنوان وسایل ابراز احساسات یكي بودند و افعال، . شود مي

در یك جلد دیگر تحت عنوان یك فلسفة دیگر دربارة . بودند» اقسام كلمھ«كھ مبین عملند، نخستین قسم از 
ھر تمدني در حكم یك موجود . معرفي شد» يدرپ فلسفة طبیعي وقایع پي«، تاریخ بھ عنوان )١٧٧۴(تاریخ 

جاندار است و گیاھي است كھ در خود مراحل والدت، جواني، بلوغ، انحطاط، و مرگ دارد؛ باید آن را از 
. دیدگاه دوران خودش، و بدون تصورات اخالقي قبلي مبتني بریك محیط و دوران دیگر، مطالعھ كرد

وسطي بھ عنوان دوران تخیل و احساس، عصر اشعار وھنر  ھردر مانند رمانتیكھا بھ طوركلي از قرون
كرد؛ بالعكس، اروپاي بعد از نھضت  ھاي مردم، و دوران سادگي و آرامش روستایي تحسین مي توده

او از نھضت روشنگري بھ . اصالح دیني دوران پرستش كشور، پول، تجمل شھري، تصنع، و فساد بود
آورد و آن را بھ نحو نامساعدي با فرھنگھاي كالسیك یونان و  عنوان پرستش بت خرد انتقاد بھ عمل مي

دید، ولي  ھردر مانند بوسوئھ در ھمة جریانات تاریخي دست خداوند را در كار مي. كرد روم مقایسھ مي
  گاھي این كشیش با فصاحت االھیات 

  » .گیرد خواست تقدیري عاري از بینایي و تعقل صورت مي

با آنكھ درآمدش ناچیز بود، احساس تنھایي غمبارش وي را برانگیخت كھ از كارولینھ و شوھر خواھرش 
آنھا رضایت دادند، و این دو دلداده در . تواند بیاید و كارولینھ را بھ ھمسري برگزیند سؤال كند كھ آیا او مي

و ھردر پولي قرض گرفت تا محل بھ بوكبورگ بازگشتند، . در دارمشتات ازدواج كردند ١٧٧٣دوم ماه مھ 
كارولینھ یك عمر خدمت و فداكاري بھ . اي مطبوع براي ھمسر خود درآورد اقامت خود را بھ صورت خانھ

سردي روابطي كھ میان ھردر و گوتھ بھ وجود آمده بود بھ وسیلة كارولینھ پایان یافت؛ . وي ارزاني داشت
ست این كشیش را براي شغلي پردرآمدتر توصیھ كند، با توان و وقتي گوتھ خود را در وضعي یافت كھ مي

اي نقل مكان كردند  در اول اكتبر ھردر و كارولینھ وارد وایمار شدند و بھ خانھ. كمال خوشوقتي چنین كرد
شد  اینك تنھا یك نفر از ھیئت چھار نفري كھ باعث شھرت وایمار مي. كھ گوتھ برایشان آماده ساختھ بود

  . اینھا ملحق شودبود كھ بھ   باقي
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V - ١٧٨٧ - ١٧۵٩: دوران كارآموزي شیلر  

مادرش . در مارباخ واقع در وورتمبرگ بھ دنیا آمد ١٧۵٩یوھان كریستوف فریدریش شیلر در دھم نوامبر 
او با ھنگي . پدرش جراح، و بعدھا سروان ارتش دوك كارل اویگن بود. دختر صاحب میھمانخانة لیون بود

رفت ولي ھمسرش بیشتردر لورخ یا لودویگسبورگ  د، بھ این سو و آن سو ميكر كھ در آن خدمت مي
والدینش او را براي حرفة كشیشي در نظر گرفتھ بودند، . كرد فریدریش در این شھرھا تحصیل مي. ماند مي

بعدًا در (ولي دوك آنھا را وادار كرد كھ او را در سن چھاردھسالگي بھ مدرسة كارل در لودویگسبورگ 
شدند،  ھاي حقوق، پرشكي، یا خدمت ارتشي آماده مي ، كھ در آن فرزندان افسران براي رشتھ)گارتشتوت

اي كھ بھ نحوي تقریبًا زنانھ حساس  انضباط بشدت كیفیت نظامي داشت؛ دروس آن با طبع پسربچھ. بفرستند
توانست بیابد، و  كھ ميھاي شورشي  العمل خود را با فراگرفتن ھمة اندیشھ شیلر عكس. بود ناسازگار بودند

این اثر عبارت بود از . در قالب اثر خود بھ نام راھزنان، نشان داد) ١٧٨٠-١٧٧٩(با ریختن آنھا 
  . ھاي نھضت ادبي آلمان برگوتس فون برلیشینگن برتري داشت اي كھ در بیان اندیشھ نمایشنامھ

حقوقش مختصر بود؛ . ارت شدالتحصیل، و جراح یك ھنگ در شتوتگ شیلر در رشتة طب فارغ ١٧٨٠در 
كردند، كھ بیشتر  آنھا غذاھاي خود را شخصًا درست مي. كرد او در یك اطاق با ستوان كاف زندگي مي

او سخت كوشش داشت . عبارت بود از سوسیس، سیب زمیني، و كاھو، و در مواقع جشن وسرور، شراب
صطالح سربازان، یك مرد باشد؛ از كھ از نظر نبرد، آشامیدن آبجو، و رفتن نزد زنان روسپي، بھ ا

  كرد؛ ولي  آمدند دیدن مي روسپیاني كھ بھ اردوگاه مي
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  شیلر: یوھان فریدریش آوگوست تیشباین

بھ ابتذال رغبتي نداشت، زیرا زنان را، بھ عنوان اسراري كھ باید با احترام توأم با رعشھ بھ آنان نزدیك 
اي سي ودو سالھ بود، ولي  اش بھ نام لویزه ویشر بیوه خانھخانم صاحب. دانست شد، كمال مطلوب خود مي

بتوانم «: زبان حالش این بود» شد، روح من از قالب خاكي خود خارج مي«نواخت،  وقتي كھ كالوسن مي
اي براي  كھ این ھم راه تازه - » ونفس تو را در خود فرو برم… براي ھمیشھ بھ لبان تو پیوند یابم 

  .خودكشي بود

ه كوشید تا ناشري براي راھزنان بیابد، و چون موفق نشد، پولھاي خود را اندوخت و مبالغي ھم او بیھود
موفقیت آن حتي این نویسندة بیست ودوسالھ را بھ ). ١٧٨١(قرض كرد و شخصًا ھزینة چاپ آن را داد 

است؛ ولي »سرآغاز دوراني تازه در ادبیات جھان«داشت كھ این كتاب شاخص  كارالیل عقیده. حیرت آورد
ھاي تمدن جاري را مصون از   یك از جنبھ دیدند این نمایشنامھ تقریبًا ھیچ مردم محترم آلمان از اینكھ مي

شد كھ پایان ماجرا عظمت وجدان  پیشگفتار شیلر متذكر مي. گزند باقي نگذاشتھ است، سخت ناراحت شدند
  . دھد و خبث عصیان را نشان مي

ارل مور، فرزند ارشد كنت ماكسیمیلیان فون مور سالخورده، بھ خاطر كمال داستان عبارت است از اینكھ ك
جویي خود مورد مھرخاص پدرش قرار دارد و بنابراین، مورد رشك و نفرت برادرش فرانتس  مطلوب

رود و احساسات شورشي را كھ جوانان اروپاي باختري را سخت بھ  كارل بھ دانشگاه الیپزیگ مي. است
او كھ بھ خاطر بدھیھاي خود تحت فشار مستمر است، پولپرستان بیعاطفھ . كند كسب ميآورده است  ھیجان

كنند و مورد  رود محكوم مي اینھا زندیق را كھ مرتبًا بھ كلیسا نمي«گوید  دھد و مي را مورد حملھ قرار مي
تا فرع پولشان  ھرچند كھ دینداري خود آنھا عبارت است از اینكھ مقابل محراب بیایند. دھند لعن قرار مي
دھد، بھ یك دستھ از  او ھمة ایمان خود را نسبت بھ نظام اجتماعي موجود از دست مي» .راحساب كنند

كند كھ تا زمان مرگ نسبت بھ آن دستھ  گیرد، عھد مي شود، رھبري آنھا را برعھده مي راھزنان ملحق مي
یكي . بخشد تسكین مي] از اغنیا و بذل بھ فقراگرفتن [ھود  وفادار باشد، و وجدان خود را با ایفاي نقش رابین

  :كند از راھزنان وي را چنین توصیف مي

. و براي پول ھم پشیزي ارزش قایل نیست… . شود او، برخالف ما، بھ خاطر چپاول مرتكب قتل نفس نمي
در مدارس  بھ یتیمان یا بھ جوانان با آتیھ  رسد، سوم غنایم است و حقًا بھ وي مي او سھم خود را، كھ یك

دھد، یا  ولي اگر او یك ارباب ده، كھ دھقانان خود را مانند گاو و گوسفند مورد ظلم و ستم قرار مي. دھد مي
یا فرد دیگري از … كند  یك آدم رذل لباس زردوزي پوش، كھ قانون را بھ خاطر مقاصد خود تحریف مي

دھد و چون یك شیطان واقعي  ا بروز مياین قماش را بھ چنگ آورد، آن وقت بیا و ببین؛ او باطن خود ر
  . ریزد خشم خود را بیرون مي

  مورد » عفریت پولپرستي«كنندگان پنھاني  كارل روحانیان را بھ عنوان چاپلوسان قدرت و پرستش

دھد كھ با یك پیام قالبي بھ كنت اطالع داده شود كھ كارل مرده  در خالل این احوال، فرانتس ترتیبي مي
شود و با آملیا، كھ دل بھ عشق كارل زنده یا مرده بستھ است، پیشنھاد  ارث امالك ميفرانتس و. است

بخشد و  كند و ناراحتي خود را با انكار وجود خداوند تسكین مي فرانتس پدرش را مسموم مي. كند ازدواج مي
گذرد  ن ميھنوز ثابت نشده است كھ برفراز این زمین چشمي قرار دارد كھ مواظب آنچھ در آ«: گوید مي

رسد؛ وي دستة راھزنان خود را  خبر جنایات فرانتس بھ گوش كارل مي» .و خدایي وجود ندارد… . باشد
كند،  فرانتس از روي یأس از خداوند طلب كمك مي. كند بھ قصر پدرش رھبري، و فرانتس را محاصره مي

رل از زندگي راھزني خود شود بھ شرطي كھ كا آملیا حاضر مي. كشد رسد، خود را مي و چون كمكي نمي
او خیلي مایل است چنین كند، ولي پیروانش عھد وي را دایر براینكھ تا پایان . دست بردارد، ھمسر او شود

آملیا . گرداند شمرد و از آملیا روي مي او عھد خود را محترم مي. كنند عمر با آنان باشد بھ او یادآوردي مي
كند؛ سپس در حالي كھ ترتیبي داده  ل تقاضاي وي را اجابت ميكار.كند كھ وي را بكشد از او تقاضا مي
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است كھ یك كارگر فقیر پاداش مربرط بھ دستگیري وي را دریافت دارد، خود را تسلیم قانون و چوبة دار 
  .كند مي

گویي  سبك نگارش ثقیل و توأم با قلنبھ. چیز مھمل است، شخصیتھا و وقایع داستان باور نكردنیند  البتھ ھمھ
كند جنبة كمال  ارائھ مي» زن«شوند غیرقابل تحملند، و تصویري كھ وي از  است، سخناني كھ گفتھ مي

در درون ھمة ما یك احساس پنھاني . جویي رمانتیك دارد، ولي این یك اثر مھمل نیرومند است مطلوب
كنیم تحت  احساس ميما ھم گاھي . خیزند وجود دارد ھمدردي نسبت بھ كساني كھ بھ مبارزه با قانون بر مي

ما چنان بھ . كنند دارند یا جریمھ مي فشار ھزاران قانون و دستور قرار داریم كھ ما را ملزم بھ اطاعت مي
پنداریم، و تا زماني كھ بیقانوني ما را طعمة  ایم كھ این منافع را عادي و مسلم مي منافع قانون عادت كرده

بھ این ترتیب، نمایشنامة چاپ شده . كنیم احساس ھمدردي ميخود قرار نداده است، نسبت بھ دستگاه پلیس 
خوانندگان و مشوقان پرحرارتي یافت، و شكایات واعظان و قانونگذاران، دایر براینكھ شیلر جنایت را 

داد كھ  كمال مطلوب خود قرار داده است، مانع آن نشد كھ منتقد شیلر را بھ عنوان كسي كھ نوید آن را مي
كنندگان در صدد برآیند این نمایشنامھ را روي  ود مورد تحسین قرار دھد، یا اینكھ تھیھشكسپیر آلمان ش

  .صحنھ بیاورند

بارون ولفگانگ ھریبرت فون دالبرگ حاضر شد آن را در تئاترملي در مانھایم روي صحنھ آورد، مشروط 
جاي اینكھ آملیا را بكشد، با او  مور بھ: شیلر این كار را كرد. بر اینكھ شیلر پایان نمایشنامھ را خوشتر كند

شیلر بدون اینكھ از فرمانده نظامي خود دوك كارل اویگن اجازه بگیرد، مخفیانھ از . كند ازدواج مي
مردم از ورمس، . حاضرباشد ١٧٨٢ژانویة  ١٣شتوتگارت خارج شد تا در برنامة افتتاحیة نمایش در 

  آوگوست ایفالند، . نمایش را ببینند دارمشتات، فرانكفورت، و جاھاي دیگر آمدند تا این

با فریاد و گریھ رضایت خاطر خود را نشان دادند؛ ھیچ نمایشنامة آلماني دیگر تا این حد مورد تحسین 
پس از پایان نمایش، بازیگران براي شیلر ضیافتي . قرار نگرفتھ بود؛ این حد اعالي نھضت ادبي آلمان بود

شیلر بازگشت بھ شتوتگارت و از . صدد جلب او بھ سوي خود برآمدبرپا كردند، و یك ناشر مانھایم در
در ماه مھ مجددًا بھ مانھایم گریخت تا اجراي . سرگرفتن زندگي بھ عنوان جراح ھنگ را مشكل یافت

. اي را مورد بحث قرار دھد دیگري از راھزنان را ببیند و با دالبرگ طرحھاي مربوط بھ نمایشنامة تازه
ھاي دیگر براو  خود بازگشت، از طرف دوك مورد عتاب قرارگرفت و نوشتن نمایشنامھوقتي كھ بھ ھنگ 

  .ممنوع شد

بھ ھمراھي یكي از دوستانش بھ نام  ١٧٨٢سپتامبر  ٢٢در . توانست چنین ممنوعیتي را بپذیرد او نمي
طئة فیسكو اي بھ دالبرگ پیشنھاد كرد كھ تو او نمایشنامة تازه. آندرئاس شترایشر بھ مانھایم گریخت

انگیز از  او این نمایشنامھ را براي بازیگران خواند و آنھا آن را نزول شأني غم. درجنووا نام داشت
توان آن را  دالبرگ عقیده داشت چنانچھ شیلر در این نمایشنامھ تجدیدنظر كند، مي. راھزنان اعالم داشتند

. گ نتیجة این صرف وقت را نپذیرفتھا وقت صرف این كار كرد، و دالبر شیلر ھفتھ. روي صحنھ آورد
شترایشر پولي را كھ براي تحصیل موسیقي در ھامبورگ اندوختھ بود صرف . شیلر خود را بیپول یافت

اي  وقتي این پول تمام شد، شیلر از دعوتي كھ از وي شده بود تا در باورباخ در كلبھ. كمك بھ شیلر كرد
در اینجا وي سومین نمایشنامة خود را نوشت . استقبال كرد متعلق بھ خانم ھنریتافون ولتسوگن اقامت كند

. كھ توطئھ و عشق نام داشت، و خودش ھم عاشق دوشیزه لوتھ فون ولتسوگن شد، كھ شانزده سال داشت
در خالل این احوال، فیسكو، كھ بھ چاپ رسیده بود، فروش خوبي . این دوشیزه رقیبي را برشیلر ترجیح داد

) سرخانھ(نویس مقیم  ندامت كرد ودعوتي براي شیلر فرستاد كھ بھ عنوان نمایشنامھدالبرگ اظھار . داشت
  ).١٧٨٣ژوئیة (شیلر قبول كرد. فلورن شروع بھ كار كند ٣٠٠تئاتر مانھایم با حقوق سالي 

اي در مانھایم سكنا گزیده  شیلر با وجود قروض تأدیھ نشدة بسیار و بیماري شدید، در حالي كھ در خانة ساده
اجرا شد؛  ١٧٨۴ژانویة  ١١برنامة افتتاحیة فیسكو در . ود، مدت یك سال اوقاتي خوش ولي متزلزل داشتب

پایان خوش ولي باورنكردني داستان، كھ دالبرگ آن را پیشنھاد كرده بود، اثر آن را زایل كرد و این 
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خواني بھ  متر خطابھولي توطئھ و عشق ساخت بھتري داشت، در آن ك. نمایشنامھ شور وذوقي ایجاد نكرد
داد؛ بعضیھا این اثر را از نظر ھنر نمایشي  كار رفتھ بود و آگاھي رو بھ افزایشي از ھنر نمایشي نشان مي

، تماشاگران چنان )١٧٨۴آوریل  ١۵(پس از نخستین اجراي آن . اند بھترین تراژدي آلمان اعالم داشتھ
  .یكي از لژھا برخاست و تعظیم كرد تحسین پرشوري از آن كردند كھ شیلر از صندلي خود در

  او از نظر خلق وخو براي سروكلھ زدن با بازیگران، كھ . العاده و در عین حال كوتاه بود خوشي شیلر فوق

سپردند  كرد و آنان را بھ خاطر اینكھ نقشھاي خود را بھ خوبي بھ یاد نمي نحوة ایفاي نقش آنان قضاوت مي
نمایشنامة دیگري را، تحت عنوان دون كارلوس، در موعد مقرر تمام او نتوانست . بھ باد سرزنش گرفت

نزدیك بھ انقضا رسید، دالبرگ از ١٧٨۴نویس در سپتامبر  كند؛ و وقتي قراردادش بھ عنوان نمایشنامھ
رو  چیزي اندوختھ نكرده بود، و بار دیگر با بیچیزي و طلبكاران بیحوصلھ روبھ. تجدید آن امتناع ورزید

  .شد

ھا دال بر این بودند كھ تردیدھاي مذھبي بھ   ھمین اوقات تعدادي نامة فلسفي منتشر كرد؛ این نامھمقارن 
توانست االھیات قدیم را بپذیرد، و با این وصف روح  او نمي. اند ناراحتیھاي اقتصادي وي افزوده شده

بیان ) ١٧٧٠(م دستگاه طبیعت اولباك در اثر خود بھ نا/ گرایانھ كھ د گونھ الحاد ماده اش علیھ آن شاعرانھ
توانستند چنین كنند  توانست نماز ودعا بخواند، ولي بر آنان كھ مي او دیگر نمي. كرد عصیان مي. داشتھ بود
برد؛ و با احساس فقداني عظیم تسالي خاطري را كھ مذھب بھ ھزاران نفر در رنج و اندوه و بھ  رشك مي

ایمان خود را نسبت بھ آزادي اراده، بقاي روح، و . كرد بخشید توصیف مي ھنگام نزدیك شدن مرگ مي
بھ . دانست چیز را براساس آگاھي اخالقي مبتني مي خداوند غیرقابل شناخت حفظ كرد، و مانند كانت ھمھ

كنم،  وقتي من احساس نفرت مي«: داشت نحوي كھ شایستة بھ یاد سپردن است، اخالقیات مسیح را بیان مي
كنم، آنچھ كھ آن را دوست دارم  دھم؛ وقتي احساس عشق و عالقھ مي از دست مي چیزي از وجود خودم را

بخشودن در حكم دریافت دارایي از دست رفتھ، و ضدیت با بشر در حكم خودكشي . سازد مرا غنیتر مي
  ».ممتد است

را وارد در بحبوحة این پیچیدگیھا، كریستیان گوتفرید كورنر یكي از بھترین دوستیھا در تاریخ ادبیات 
اي حاكي از تحسین گرم، ھمراه تصویر خودش، نامزدش مینا  وي نامھ ١٧٨۴در ژوئن . زندگي شیلر كرد

شتوك، خواھر مینا بھ نام دورا، و نامزد دورا بھ نام لودویگ ھوبر، و ھمچنین یك كیف بغلي، كھ مینا آن 
بھ ) سھ سال پیش از شیلر( ١٧۵۶كورنر در . دوزي كرده بود، از الیپزیگ براي شیلر فرستاد را برودري

دنیا آمده بود؛ پدرش كشیش ھمان كلیساي توماس كیرشھ بود كھ در آن باخ، یك نسل پیش، قطعات موسیقي 
التحصیل   این جوان در سن بیست ویك سالگي در رشتة حقوق فارغ. فراموش نشدني را رھبري كرده بود

شیلر، كھ تحت فشار انواع ناراحتیھا قرارداشت، . بود شده و اینك رایزن دادگاه عالي روحانیان در درسدن
قید و شرطي دوستي  ما بدون ھیچ«: كورنر پاسخ داد. پاسخ نامة كورنر را تا ھفتم دسامبر بھ تعویق انداخت

  » .ھرچھ زودتر نزد ما بیایید. داریم خود را بھ شما عرضھ مي

بھ سال (و چندین ماجراي عشقي داشت، بویژه او در مانھایم دوستاني پیدا كرده بود، . شیلر مردد بود
در  ١٧٨۴شیلر در دسامبر . با شارلوتھ فون كالب كھ تنھا یك سال پیش از آن ازدواج كرده بود) ١٧٨۴

وایمار آشنا شد، نخستین پردة نمایشنامة دون كارلوس  -دارمشتات با دوك كارل آوگوست حكمران ساكس
  ري شورا را براي او خواند، و عنوان عضو افتخا

تصمیم گرفت دعوت كورنر را براي رفتن بھ . داشت؛ ولي در دستگاه وایمار شغلي بھ او پیشنھاد نشد
تقاضاي پراحساسي براي ستایشگر ناشناس خود فرستاد، كھ وي را  ١٧٨۵فوریة  ١٠در . الیپزیگ بپذیرد

  :دھد نزدیك نقطة از پاي درآمدن نشان مي
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من بھ سوي شما عزیزترین دوستانم … آورند  م بھ تئاتر ھجوم ميدر حالي كھ نیمي از مردم مانھای
از وقتي كھ آخرین نامة شما رسید، این فكر ھرگز مرا ترك نكرده است كھ ما براي یكدیگر … . گریزم مي

دربارة دوستي من بھ خاطر اینكھ امكان دارد تا حدودي شتابزده بھ نظر برسد، سوء قضاوت . ایم ساختھ شده
اي  روحھاي شریف با رشتھ. كند نظر مي یعت از تشریفات بھ سود بعضي از موجودات صرفطب. نكنید

  … . یابند آید، بھ یكدیگر پیوند مي ظریف، كھ اغلب پردوام از آب در مي

پروراند و تنھا كارھاي  ھاي بزرگي در سر مي اگر شما گذشتھایي در مورد مردي روادارید كھ اندیشھ
تواند حدس بزند كھ طبیعت  مردي كھ از روي حماقتھاي تا این زمانش تنھا ميكوچكي انجام داده است؛ 

طلبد و با این  حد و حصر مي سرنوشت او را چنین رقم زده است كھ چیزي شود؛ مردي كھ محبت بي
تواند چیزي در وراي خود را دوست بدارد،  تواند عرضھ دارد، ولي مي چھ مي داند در ازاي آن وصف نمي

دھد كھ از آنچھ آرزو دارد باشد خیلي دور است؛ اگر مردي با چنین  بیش از این فكر رنجش نميچیز  و ھیچ
دوستي ما جاودانھ خواھد بود، زیرا من چنین مردي   خصایص بتواند آرزوي دوستي شما را داشتھ باشد،

نھید نقصان  يشاید شما شیلر را دوست بدارید؛ حتي اگر ارجي كھ شما بر وي بھ عنوان یك شاعر م. ھستم
  . پذیرفتھ باشد

  : فوریھ دنبالة آن بھ این نحو گرفتھ شد ٢٢این نامھ ناتمام ماند، ولي در 

روح من تشنة . باید از الیپزیگ دیدن كنم و با شما آشنا شوم… . توانم در مانھایم باقي بمانم من دیگر نمي
دیك شما باشم و، با گفتگو و مصاحبھ من باید نز. غذاي تازه، احساس بھتر، دوستي، عالقھ، و محبت است

شما باید بھ من زندگي تازه بدھید، و من بیش از … . ام دمیده خواھد شد با شما، طراوتي بھ روح زخم دیده
… . ام من خوشبخت خواھم شد، تا كنون ھرگز خوشبخت نبوده. ام، خواھم شد آنچھ تاكنون در گذشتھ بوده

   آیا شما از من استقبال خواھید كرد؟

یكي از   و پولي بھ گوشن،» .ما با آغوش باز از شما استقبال خواھیم كرد«: كورنر در سوم مارس پاسخ داد
 ١٧(وقتي شاعر بھ الیپزیگ رسید . اي بابت مقاالت آینده بپردازد ناشران الیپزیگ، داد تا بھ شیلر مساعده

دش، خواھر وي، و ھوبر كمال ، كورنر در آنجا نبود و بھ درسدن رفتھ بود، ولي نامز)١٧٨۵مارس 
من «: او نوشت. گوشن بالفاصلھ از شیلر خوشش آمد. نوازي را از شیلر بھ عمل آوردند پذیرایي و مھمان

شود، او تا چھ حد حقشناس و سازگار  توانم براي شما توصیف كنم وقتي بھ شیلر اندرز انتقادي داده مي نمي
  » .كند ش مياست، و چقدر او براي پیشرفت معنوي خود تال

شیلر بھ . بار شیلر را در اول ژوئیھ در الیپزیگ مالقات كرد، و سپس بھ درسدن بازگشت كورنر نخستین
  او 

كورنر برایش پول، . شود ولي افزود كھ باردیگر بھ افالس نزدیك مي«. دوستي ما یك معجزه است
  :اطمینان، و اندرز فرستاد و گفت

اگر … . فرستم بنویسید، و من با نامة بعدي ھرقدر بخواھید پول مي چنانچھ پول بیشتري خواستید، بھ من
شما را از نیازھاي زندگي مستغني كنم، با این وصف، جرئت … توانستم قدر پول ھم داشتم و مي من آن

اندركار شوید، آنچھ را  محض اینكھ دست دانم كھ شما توانایي آن را دارید كھ بھ من مي. چنین كاري را كردم
سال شما را از  دست خواھید آورد، ولي اجازه دھید اقًال براي یك اي ھمة نیازھاي خود الزم دارید بھكھ بر

اي بزنم، این كار را انجام  خود لطمھ توانم بدون اینكھ از نظر مالي بھ نیاز كنم، من مي لزوم كاركردن بي
  . بھ من بازپرداخت كنیدتوانید، اگر بخواھید، ھرموقع كھ برایتان راحت باشد،  دھم؛ و شما مي

این . كرد نظر بیشتر قابل توجھ بود كھ وي خود را براي ازدواج آماده مي سخاوت كورنر خصوصًا از این 
در سپتامبر، شیلر بھ آنھا ملحق شد و نزد آنھا، یا بھ . انجام گرفت ١٧٨۵اوت  ٧ازدواج در درسدن در 
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رن ھمین اوقات بود كھ وي، شاید در میان خوشي و مقا. زندگي كرد ١٧٨٧ھزینة آنھا، تا بیستم ژوئیة 
سعادت عروس و داماد تازه، مشھورترین شعر خود را تحت عنوان قصیدة شادي ساخت، كھ گل سرسبد 

شناسید، ولي كمتر كسي از ما، در  وخروش بتھوون را مي ھمھ این آھنگ پرجوش. شد» سمفوني نھم«
شد و با دعوت  ین اشعار با دعوتي بھ محبت ھمگاني آغاز ميا. شناسد خارج از آلمان، اشعار شیلر را مي

  :پذیرفت، بھ این شرح بھ انقالب پایان مي

  شادي، اي شعلة ملكوتي

  و دختر الوسیون، 

  ایم ما كھ از آن آتش مقدس حرارت یافتھ

  . آییم بھ مكان مقدس تو مي

  بھ مكان مقدس تو كھ اثر جادویي آن 

  شان كرده  كساني را كھ بیم رسوم بیگانھ

  دھد،  ھم پیوند مي اند، بھ و ھمة افراد و برادران را كھ پیمان نامزدي بستھ

  . آنجا كھ بالھاي مھربان تو گسترده است

  آوریم؛  ما میلیونھا نفر را در بازوان خود گرد مي: ھمسرایان

  ! شود بوسة ما بھ ھمة جھانیان فرستاده مي

  در وراي آسمان پرستاره، 

  . اي برادران، پدري بامحبت جاي دارد

  كس كھ سعادت یافتھ آن

  تا با دوست خوبي دوست باشد،

  كس كھ دوشیزة محبوبي نصیبش شده آن

  .كند در این شادماني شركت مي

  ھركس كھ قلبي دارد كھ از ھمة جھانیان

  خود بداند، یك نفر را متعلق بھ

  ھركس كھ درپي سعادت نیست، بگذار گریان

  . از جرگة دوستي ما خارج شود

  آنچھ در این كرة پرقدرت وجود دارد: ھمسرایان
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  !كند بھ مروت و شفقت تعظیم مي

  سوي ستارگان،  انسان را بھ

  .شود كند، رھنمون مي بھ جایي كھ الوھیت ناشناختھ سلطنت مي

  آورند، قلوبي كھ باوجود نیاز مبرم سر تسلیم فرود نمي

  كنند؛ د كمك ميبھ معصوماني كھ در عذابن

  بندند پیماني كھ پیوستھ پابرجاست مي

  !و نسبت بھ دوستان و دشمنان وفادارند

  اي مردانھ،  و روحیھ. مواجھ شدن با پادشاھان

  !شود با آنكھ براي ما بھ بھاي ثروت و خون تمام مي

  . دھند خاطر ھیچ، شریفترین فضایل را نجات مي تاجداران بھ

  !مرگ برھمة دروغگویان

  . رایان، محفل مقدس را ببندیدھمس

  !بھ شراب رز سوگند یاد كنید

  سوگند یاد كنید كھ این پیمانھاي مقدس را حفظ كنید،

  !و بھ قانونگذار ستارگان سوگند یاد كنید

اي را كھ مبارزه میان فیلیپ  كورنر مدت دوسال از شیلر نگاھداري كرد، بھ این امید كھ شاعر نمایشنامھ
قدر وقت خود را بھ مطالعھ گذراند كھ  ولي شیلر آن. داد صورتي بخشد را نشان مي دوم و پسرش كارلوس

آن حالتي را كھ بھ ھنگام شروع نمایشنامھ داشت ازدست داد؛ شاید مطالعة بیشتر در تاریخ نظر او را 
ھرحال، او طرح نمایشنامھ را طوري تغییر داد كھ از یكپارچگي و  دربارة فیلیپ عوض كرده بود؛ بھ

ھاي عاشقانھ قلم  آرنیم شد و نامھ او عاشق ھنریتافون) ١٧٨٧فوریة (در خالل این احوال . تسلسل خارج شد
كورنر شیلر را . گشت داشتند، در حالي كھ ھنریتا بھ دنبال خواستگار ثروتمندي مي خود مشغول مي او را بھ

سرانجام، این . ھاي شھر منزوي كند ومھوادار كرد كھ خود را، تا بھ پایان رسانیدن نمایشنامھ، در یكي از ح
روحیھ و . ، و تئاتر ھامبورگ حاضر شد آن را روي صحنھ بیاورد)١٧٨٧ژوئن (نمایشنامھ كامل شد 

شد او را شایستة پیوستن بھ مجموعة ستارگان ادبي كھ در  غرور شیلر دوباره زنده شد؛ شاید اینك مي
كرد، قبول  كورنر، كھ احساس آسودگي مي. دند بیابندكارل آوگوست بھ نورافشاني مشغول بو اطراف دوك

كالب بدون شوھر در  عالوه بر آن؛ شارلوتھ فون. اي وجود ندارد داشت كھ براي این شاعر در درسدن، آتیھ
سوي زندگي  ژوئیھ، پس از تودیعھاي بسیار، شیلر از درسدن بھ ٢٠در . كرد وایمار بود و اشاراتي مي

  سوم فصل بیست وجدیدي عزیمت 
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  شكفتگي وایمار

١٧٧۵ -١٨٠۵   

I ١٨١٣-١٧٧۵: ـ دنبالة ویالنت   

ویالنت را در مانھایم دید، صورت وي را بسیار زشت، پر از آبلھ، و با بیني  ١٧٧٧موتسارت كھ در سال 
و مردم طوري بھ … از اینھا كھ بگذریم، او شخصي بسیار بااستعداد است«: و گفت… دراز توصیف كرد

نھضت شتورم اوند ) رگ افراد ستیزه(مرغان طوفان » .شوند كھ گویي وي از آسمان افتاده است او خیره مي
خندید؛ ولي وایمار او را  طلبانة آنھا مي آمد، زیرا او بھ سرمستیھاي شورش درانگ از او خوششان نمي

ھاي خود را با لطف و مھرباني لحن، و ھمچنین با مبرا دانستن ابناي بشر  دوست داشت، زیرا وي ھجویھ
كھ وي (رر ستارگان تازه در آسمان ادبیات را كرد و با خلقي خوش تجلي ناگھاني و مك از گناه شیرین مي

در زندگینامة شخصي گوتھ از ویالنت با . كرد تحمل مي) توانست در آن دعوي اولویت داشتھ باشد مي
وضعي كھ «شیلر در برخورد اول او را خودخواه و مالیخولیایي تصور كرد؛ ولي . حقشناسي یاد شده است

تر  شاعر سالخورده» .كي از اعتماد و محبت و احترام بوداو بالفاصلھ نسبت بھ من پیش گرفت حا
روي یكدیگر  ھاي قلب خود را بھ طولي نخواھد كشید كھ ما دریچھ«: بھ شاعر جوانتر گفت) ویالنت(

: شیلر گفت. و او نسبت بھ این قول وفادار ماند» خواھیم گشود و بنوبت بھ یكدیگر كمك خواھیم كرد؛
گاه فرصت جاري كردن یك كلمة پرعطوفت بر  او ھیچ… . شویم نزدیكتر مي ھم ویالنت و من ھر روز بھ«

  » .دھد زبان را ازدست نمي

واردھا بھ  آمیز با تازه بھ نحوي موفقیت ١٧٨٠ویالنت با انتشار یك رمانس منظوم بھ نام اوبرون در سال 
یك ملكة پرحرارت، اوبرون دربارة شھسواري است كھ از چنگ یكصد جن، و از افسون . رقابت پرداخت

خواستند تصویر گوتھ را بكشند ـ  ھنگامي كھ مي. شود وسیلة چوب جادوي شاھزادة پریان، نجات داده مي بھ
  حركت بایست مدت یك ساعت بي و وي مي

: داشت ویالنت اظھار مي. ـ از ویالنت خواھش كرد قسمتھایي از این اثر حماسي را برایش بخواند  بنشیند
ھنگامي كھ جان » .ام كھ از كار شخص دیگري احساس مسرت كند را مانند گوتھ ندیده گاه كسي من ھیچ«

سفیر كشورھاي متحد امریكا در پروس بود، این اثر را بھ  ١٨٠١-١٧٩٧كوینسي ادمز در سالھاي 
  ). ١٨٢۶(انگلیسي ترجمھ كرد، و جیمز پالنشھ از روي آن لیبرتویي براي اپراي وبر آماده ساخت 

اي ـ محتمًال بھ قلم ویالنت ـ بود كھ بھ نحوي  نشریة مركور جدید آلمان حاوي مقالھ ١٧٩٨مارس شمارة ماه 
بھ بعد بھ  ١٧٨٩ومرجي را كھ فرانسھ از  این مقالھ ھرج. كرد توجھ وقایع آینده را پیشگویي مي بسیار جالب

جمھوري روم عمل شده  طور كھ در بحرانھاي كرد كھ، آن آن دچار شده بود متذكر شده بود و توصیھ مي
بود، یك حاكم مطلق بھ حكمراني منصوب شود؛ و از بوناپارت جوان، كھ در آن وقت در مصر 

وقتي كھ ناپلئون عمًال . برد عنوان فردي كھ آشكارا براي این كار مناسب است نام مي گرفتاریھایي داشت، بھ
، دربارة تاریخ ادبیات یونان و )١٧٠٨(رد آلمان را تسخیر كرد، با ویالنت در وایمار و ارفورت مالقات ك

از ھمھ مورد تجلیل  صحبت پرداخت، و او را در میان نویسندگان آلمان، بعد از گوتھ ، بیش روم با او بھ 
  . قرار داد

، و این »خاك سپرده شد ویالنت امروز بھ«: گوتھ در یادداشتھاي روزانة خود نوشت ١٨١٣ژانویة  ٢۵در 
دوست خوب ما ویالنت از میان ما «: دوستانش در كارلسباد بھ این عبارت فرستاد خبر را براي یكي از

در زندگي . در سوم سپتامبر ما، كامًال با شادي، ھشتادمین سالروز تولد او را جشن گرفتیم… . رفتھ است
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نھ كوشش گو اي، و بدون ھیچ مالحظھ او با سنجیدگي قابل. او توازن زیبایي از آرامش و فعالیت وجود داشت
  » .یا فریاد پرحرات، بھ میزاني نامحدود بھ پرورش فكري ملت كمك كرد

II ١٨٠٣-١٧٧٧: ـ ھردر و تاریخ   

صحبت او بسیار جالب، و طرز … . ام اكنون از نزد ھردر آمده من ھم«: شیلر نوشت ١٧٨٧در ژوئیة 
  » .دتكلمش گرم و پرنیروست؛ ولي احساسات وي تحت تأثیر محبت و نفرت قرار دار

او . گذاشتند ھاي متعددي داشتند و وقت كمي براي نوشتن براي او باقي مي وظایف ھردر در وایمار جنبھ
عنوان كشیش خاص دوك، مراسم تعمید، تأیید، ازدواج، و تشییع جنازة خاندان دوك و درباریان را انجام  بھ

كرد، در  صابات روحانیان نظارت ميعنوان رئیس كل روحانیان دوكنشین، بر نحوة رفتار و انت بھ. داد مي
داد،  یافت، و تا آن اندازه كھ شك و تردید شخصي وي اجازه مي جلسات دادگاه روحانیان حضور مي

  مدارس دوكنشین تحت مدیریت او قرار داشتند . كرد ھاي مطابق با سنت مي موعظھ

ه شده بودند، وي را عصبي مسئولیتھا، كھ بر ناراحتي ناشي از فیستول چشم و بیماري عمومیش افزود
مدت . كردند نامید ھمراه مي مي» نیشي موذیانھ«گاه صحبتش را با آنچھ كھ گوتھ  بھ مزاج كرده بودند و گاه

ھاي ھردر  جستند؛ دوك از بعضي از خطابھ او و گوتھ از یكدیگر دوري مي) ١٧٨٣- ١٧٨٠(سھ سال 
و ویالنت » استعفا كار دیگري ندارد بكند؛ پس از چنین وعظي، شاھزاده جز«: ناراحت بود، گوتھ گفت

وایمار » .ـ دوازده ھرم میان من و ھردر فاصلھ باشد  خواھد ده دلم مي«اظھارنظر كرد؛  ١٧٧٧مھربان در 
مشربش  عادت كرد كھ، بھ علل پزشكي، نسبت بھ این سویفت خود گذشتھایي داشتھ باشد؛ و ھمسر خوش

گوتھ از تصادف این روز با سالروز  ١٧٨٣اوت  ٢٨در . كرد مي كارولینھ بعضي از نیشھاي او را خنثا
تولد خودش و سالروز تولد فرزند ارشد ھردر سود جست و ھردر را بھ شام دعوت كرد؛ عضو شورا 

ابرھاي شومي كھ مدتي چنین «با ھم آشتي كردند، و گوتھ نوشت كھ ) ھردر(و رئیس كل روحانیان ) گوتھ(
یك » .اند، و من اطمینان دارم كھ براي ھمیشھ چنین شده است كردند پراكنده شده دراز ما را از ھم جدا مي

و شیلر در » شناسم؛ از او داراي قلبي شریف و روحي آزاده نمي من كسي را بیش«: ماه بعد او افزود
بھ مرور زمان، ویالنت » .پرستد ھردر ستایشگر پرحرات گوتھ است و تقریبًا او را مي«: متذكر شد ١٧٨٧

و ھردر دوستان با تفاھمي شدند، و در محفل ادبي آنا آمالیھ این دو تن بودند، نھ گوتھ یا شیلر، كھ رھبري 
  . ربودند عھده داشتند و قلب دوشس بیوه را مي بحثھا را بھ

از ده ملت،  ھایي از بیش ھردر در میان كارھاي پرزحمت اداري، بھ دنبال اشعار اولیھ و قدیمي بود و نمونھ
صورت مجموعھ آثار گزیده، تحت عنوان اشعار  آوري كرد و اینھا را بھ ورفئوس گرفتھ تا اوشن جمعاز ا

در حالي كھ گوتھ . منتشر ساخت؛ این اثر سرچشمة فیاض نھضت رمانتیك در آلمان شد ١٧٧٨عامیانھ در 
اسات بھ كمك زمینھ را براي بازگشت بھ كمال مطلوبھا، فرمھا، و سبكھاي كالسیك، و جلوگیري از احس

كرد، ھردر برآن بود كھ علیھ خردگرایي قرن ھجدھم و پایبندي بھ فرمالیسم  نیروي فكري آماده مي
ھا، آرزوھا، و  سوي ایمان، افسانھ العمل نشان داده شود و بازگشتي بھ قرن ھفدھم عكس) گرایي شكل(

  .ھاي قرون وسطي بھ عمل آید شیوه

» دربارة تأثیر شعر بر رسوم و اخالقیات ملل«براي بھترین مقالھ  اي فرھنگستان باواریا جایزه ١٧٧٨در 
در این مقالھ . منتشر شد ١٧٨١مقالة ھردر جایزه را دریافت كرد و توسط فرھنگستان در . تعیین كرد

نامید ردگیري  جریان آنچھ كھ نویسنده تباھي شعر در میان عبرانیھا، یونانیھا، و مردم اروپاي شمالي مي
ھاي مورد  یعني این جریان كھ اشعار ادوار اولیھ بازگو كنندة وقایع تاریخي، عواطف، و اندیشھ شده بود ـ

ھاي مردم بودند و سجعي آزاد و روان داشتند، ولي بر اثر تباھي بھ صورت شیوة منقح و  عالقة توده
یابند، قواعد  م انطباق ميشوند، وزن و قافیة ابیات بزور با ھ اي درآمدند كھ در آنھا ھجاھا شمرده مي ادیبانھ

  گیرند، مورد احترام قرار مي
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ھردر عقیده داشت كھ . رود و سرزندگي و با روحي مردم در تصنعات مرگبار زندگي شھري ازدست مي
در آورده، آن را در دربارھا حبس كرده، و صنعت چاپ كتاب را  رنسانس ادبیات را از دست مردم بھ

او، كھ خود در زبان عبري مھارتي تام داشت، در مقالة دیگري . است ساختھ) خنیاگر(جایگزین مینسترل 
، پیشنھاد كرد كھ سفر پیدایش بھ مثابھ شعر خوانده شود )١٧٨٣(» دربارة روح اشعار عبري«تحت عنوان 

قدر  تواند از طریق رمز و كنایھ مبین ھمان گونھ اشعار مي داشت كھ این عنوان علم؛ و اظھار مي نھ بھ
  . دارند بیان مي» حقایق«اشد كھ علوم از طریق واقعیت ب

ھاي علوم و تاریخ، ایمان مذھبي او سخت در تالش بود كھ بھ قوت خود  باوجود مطالعات وسیعش در رشتھ
در نخستین سال اقامت در وایمار، دربارة الحاد، آزاداندیشي، عقاید سوكینوسي و رازوري او . باقي بماند

قطعات ولفنبوتل اثر رایماروس را، كھ لسینگ منتشر كرده بود، خوانده و  او. ظنھایي وجود داشت سوء
ھردر ملحد نبود، ولي آیین وحدت . قدر كافي تحت تأثیر قرار گرفتھ بود كھ در الوھیت مسیح تردید كند بھ

من خدایي در وراي جھان مادي «: بھ یاكوبي گفت ١٧٨۴در سال . پذیرفت وجود اسپینوزا را مي
باید اعتراف كنم كھ این «او از شیوة لسینگ در مطالعھ و دفاع از آثار اسپینوزا پیروي كرد؛ » .شناسم نمي

را بھ ) ١٧٨٧(نخستین فصول اثر خود بھ نام خداوند، گفتگوھایي چند » .سازد فلسفھ مرا خیلي خشنود مي
رو و روح اسپینوزا اختصاص داد؛ در این رسالھ خداوند از صورت شخصي خارج شده و بھ صورت نی

ولي ھردر . شناخت است عالم در آمده است كھ تنھا از طریق نظم و ترتیب جھان و آگاھي روحي بشر قابل
در اوراقي كھ خطاب بھ روحانیان بودند، كیفیت مافوق طبیعي معجزات مسیح و فناناپذیري روح را 

  . پذیرفت

راي یك فلسفة تاریخ بشر گذاشت، عناصر ھایي ب نفسي نام آن را اندیشھ او در شاھكاري حجیم كھ با شكستھ
این یكي از كتابھاي بسیار مھم و . اش را بھ صورت یك كل و مجموعة نسبتًا منظم گرد آورد پراكندة فلسفھ

این . منتشر شد ١٧٩١، و١٧٨٧، ١٧٨۵، ١٧٨۴بارور قرن ھجدھم بود و در چھار قسمت در سالھاي 
اي رسمي ھردر بھ پایان نزدیك شد، نشانة داشتن شخصیتي نكتھ كھ كاري چنین عظیم در بحبوحة مسئولیتھ

من در «: بھ ھامان نوشت ١٧٨۴مھ  ١٠بھ این ترتیب، ھردر در تاریخ . نیرومند و ھمسري خوب است
گاه مطلبي را با این ھمھ رنج و ناتواني درون و این ھمھ مزاحمت برون، مانند  سراسر زندگي خود ھیچ

ام؛ و اگر ھمسرم، كھ مرجع واقعي نویسندة آثار من است، و  آمد، ننوشتھ آنچھ در مورد این كتاب برسرم
داشتند، ھمھ چیز در  كردند و بھ كار وانمي گوتھ كھ تصادفًا جلد اول را دید، مرا بھ طور مرتب تشویق نمي

  » .اند باقي مانده بود مرحلة دنیاي آنھایي كھ پا بھ جھان ھستي نگذارده

شود كھ براساس علم نجوم و  ي صریحًا غیرمذھبي دربارة آفرینش آغاز ميقسمت اول كتاب با داستان
گوید حیات  او مي. شود اي نمي عنوان شعر استفاده شناسي جاري استوار است، و از كتاب مقدس جز بھ زمین

  جسم و. از ماده تكوین نیافت، زیرا خود ماده ھم زنده است

نیستند، بلكھ دو شكل یك نیرو ھستند، و ھر یاختھ در ھر ذھن ذاتھاي جدا از یكدیگر و مخالف یكدیگر 
در طبیعت طرحي خارجي وجود ندارد، ولي یك طرح . عضو زنده تا حدودي داراي ھر دو شكل است

صورت یك عضو  و مرموز ھر بذري كھ بھ» عزم و تمایل كامل«داخلي وجود دارد كھ عبارت است از 
ھردر معتقد نیست كھ انسان از حیوانات . خود، درآید ص بھزندة خاص، با تمام اجزاي پیچیده و مخصو

داند كھ مانند سایر موجودات زنده بھ  طبقة پایینتر ناشي شده است، ولي آن را عضوي از دنیاي حیوانات مي
بشر براثر اینكھ راست اندام شد و این راست اندامي در وي یك . كند خاطر حفظ و بقاي خود مبارزه مي

جاي اینكھ بر شامھ و ذایقھ استوار باشد، بر بینایي و شنوایي استوار است،  وجود آورد كھ بھ دستگاه حسي بھ
صورت دست درآمدند تا براي با دست گرفتن، بادست كار كردن،  پاھاي جلویي بھ. صورت انسان درآمد بھ

با عقل و آزادي  باالترین محصول خداوند یا طبیعت ذھن آگاه است كھ. فراگرفتن، و فكر كردن آزاد باشند
  .كند و سرنوشتش فناناپذیري است عمل مي
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شود كھ بشر طبیعًا خوب است؛ در این قسمت، ادلة مربوط بھ  ھا با این پندار آغاز مي قسمت دوم اندیشھ
» كشور«كھ ) و بعدًا ھگل(شوند، و نظر كانت  اثبات برتري و خوشبختي نسبي اجتماعات بدوي تكرار مي

شناخت  ھردر كشور را بھ صورتي كھ آن را مي. گیرد ر است، مورد تقبیح قرار ميھدف تكوین و رشد بش
در كشورھاي بزرگ، صدھا نفر باید گرسنھ باشند تا یك نفر بتواند «: گفت داد و مي مورد تحقیر قرار مي

› یك‹شوند تا  سوي مرگ رانده مي گیرند و بھ در تجمل غوطھ بخورد؛ دھھا ھزار نفر مورد ظلم قرار مي
  » .احمق تاجدار یا آدم عاقل بتواند ھوس خود را عملي سازد

داد فرھنگ بھ قشرھاي  در قسمت سوم، ھردر از آتن تجلیل كرد، زیرا دموكراسي نسبي آن اجازه مي
امپراطوري روم، كھ ثروت خود را بر فتوحات و بردگي بنا نھاده بود، . زیادي از مردم سرایت كند

ھردر در ھمة این وقایع . گذاشت شید كھ مردم را در فقر و جھل باقي ميفرھنگي محدود را تكوین بخ
نظر او این ایزد خبیثتر از آن بود كھ بتواند كیفیت االھي داشتھ  دید؛ بھ تاریخي دست ایزد را اندر كار نمي

نھا گذارد اوضاع مسیر خود را طبق قانون طبیعي و حماقت انسا خداوند، كھ با طبیعت یكي است، مي. باشد
كمك . شود ومرج مقداري پیشرفت حاصل مي بقا، از این ھرج با این وصف، بھ خاطر ھمان تنازع. طي كند

سوي بشریتي  یابند، و بشر آھستھ بھ عنوان وسایل بقا تكوین مي متقابل، نظم اجتماعي، اخالقیات، و قانون بھ
تواند  م پیشرفت وجود دارد؛ این كار نميالبتھ این بھ آن مفھوم نیست كھ یك رشتة مداو. رود انساني پیش مي

امكانپذیر باشد، زیرا فرھنگ ھر ملت موجود منحصر بھ فردي است كھ از خود خصوصیات جبلي، زبان، 
بیني  اگر حادثة پیش(مذھب، قوانین اخالقي، ادبیات، و ھنر دارد؛ و ھر فرھنگ، مانند ھر عضو زنده 

  دھد و پس از آن روبھ  حد اعالي طبیعي خود گرایش نشان مي سوي رشد تا ، بھ)وقوع نپیوندد اي بھ نشده

بعدي برتر از فرھنگھاي قبل از خود باشند، ولي سھم كمكھاي ھر فرھنگ بھتر بھ اخالف آن منتقل 
  .كند شود، و بھ این ترتیب میراث انساني رشد مي مي

دستگاه پاپ . ن شده استعنوان مادر تمدن مغرب زمین تعریف و تحسی در قسمت چھارم، از مسیحیت بھ
. داد در قرون وسطي در زمینة جلوگیري از استبداد حكمرانان و تكروي كشورھا كار مفیدي انجام مي

بافتند، عبارات و ابزار عقل را تیزتر  ھم مي مفھومي بھ فالسفة مدرسي، با آنكھ با كلمات سنگین مطالب بي
رھنگ یوناني و رومي، و حتي مقداري از علم و ساختند؛ و دانشگاھھاي قرون وسطي مقدار زیادي از ف

بھ این ترتیب، اجتماع روشنفكر . آوري، حفظ، و بھ دیگران منتقل كردند فلسفة عربي و ایراني، را جمع
ازحد كثیرالعده و زیرك شد؛ قالب رسوم درھم شكست، و ذھن جدید خود را آزاد  براي محافظین قدرت بیش

  .اعالم داشت

ھا متوجھ امید خود بھ دیدار از ایتالیا، كھ مدتھاي زیاد بھ تعویق  وم و چھارم اندیشھھردر بین بخشھاي س
دالبرگ، عضو كاتولیك شوراي ویژة حكمران و اسقف اعظم  یوھان فریدریش ھوگو فون . افتاده بود، شد

ار و ساكس ـ وایم دوك. تریر، از ھردر دعوت كرد كھ براي یك سفر عظیم، بھ خرج او، ھمراه وي باشد
وقتي در آوگسبورگ بھ . از وایمار عزیمت كرد ١٧٨٨اوت  ٧كارولینھ بھ او اجازه دادند، و ھردر در 

حضور و توقعات آن زن، كھ . دالبرگ ملحق شد، دریافت كھ رفیقة دالبرگ یكي از اعضاي مھم گروه است
در اكتبر آنا آمالیھ . مي كردبھ اختالل سالمت خودش افزوده شده بود، این سفر را براي ھردر توأم با تلخكا

اي كھ كارولینھ  از اندازه او بیش. وارد رم شد؛ ھردر دالبرگ را ترك گفت و بھ مالزمان وي پیوست
ازحد، و با عالقة زیادتر از معمول،  ھاي كارولینھ ھم بیش بپسندد، از آنگلیكا كاوفمان خوشش آمد، و نامھ

دگي گوتھ را در رم شنید، لحن نیشدار خود را ازسر گرفت ھردر، كھ شرح زن. دربارة گوتھ مطلب داشتند
مسافرت من در اینجا متأسفانھ زندگي خودخواھانة گوتھ را، كھ در باطن بھ دیگران توجھي «: و نوشت

دست خودش نیست، پس او را بھ . توانستم میل داشتھ باشم، بر من آشكار كرد از آنكھ من مي ندارد، بیش
  » .حال خود بگذار

ھاي  پنج روز بعد زندان باستیل سقوط كرد، و ھردر نقشھ. بھ وایمار بازگشت ١٧٨٩ژوئیة  ٩ر او د
ھا را كامل كرد، و سپس این كتاب را كنار گذارد  قسمت چھارم اندیشھ. مربوط بھ نگارش خود را تغییر داد
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حتیاط نسبت بھ وي در آغاز با ا. را نوشت) ١٧٩٧-١٧٩٣(ھایي براي پیشرفت بشریت  و بھ جاي آن نامھ
انقالب فرانسھ نظر موافق نشان داد؛ سقوط نظام فئودالیتة فرانسھ را خوشامد گفت، و بھ خاطر قرار دادن 

ھنگامي كھ دوك و گوتھ براي رو در . كلیساي كاتولیك فرانسھ زیرنظر مقامات غیرمذھبي اشكي نریخت
ي قبلي را »ھا نامھ«گشتند، ھردر آن رو شدن با فرانسویان بھ والمي رفتند و اندوھگین از شكست باز

  . متوقف كرد و بقیة آن را بھ تمجید از نوابغي كھ در دنیاي دیگر در امن و امان بودند اختصاص داد

بازي  او كتاب كانت را شعبده. ھا پاسخ داد اي كوبنده بھ نقد عقل محض، بھ انتقاد كانت بر اندیشھ حملھ
كیفیت . اوھام ماوراي طبیعي ھستند ـ ازقبیل احكام تركیبي اولیات ـ خوانداي با كلماتي كھ داراي  شریرانھ

را كھ فالسفة مدرسي معتقد بودند ذھن » ھایي قوه«ذھني زمان و مكان را منكر شد و كانت را متھم كرد كھ 
شت كھ او، پیشگویانھ، اظھار دا. اند بھ روانشناسي بازگردانده است تقسیم كرده» ھا قوه«انسان را بھ آن 

اي افتتاح كند، زیرا تعقل در حكم صحبت دروني  امكان دارد فلسفھ از طریق تحلیل منطقي زبان، باب تازه
  .است

. گوتھ با بیشتر انتقادات ھردر بر كانت ھمعقیده بود، با این حال از نیش گھگاھي ھردر در امان نبود
كردند، گوتھ در برابر جمعي كھ  مي باھم در ینا در یك خانھ زندگي ١٨٠٣ھنگامي كھ این دو در سال 

ھردر از . ھردر نیز جزو آن بود، قسمتھایي از نمایشنامة تازة خود را بھ نام دختر نامشروع قرائت كرد
این نمایشنامھ در برابر دیگران تمجید كرد، ولي وقتي نویسنده از او نظر خواست، ھردر نتوانست از دو 

من از پسر نامشروع شما «: از او بھ دنیا آورده بود خودداري كندپھلوگویي دربارة پسري كھ رفیقة گوتھ 
این دو نفر دیگر . گویي خیلي خوشش نیامد گوتھ از این لطیفھ. »آید بیشتر از دختر نامشروع شما خوشم مي

، ١٨٠٣دسامبر  ١٨ھردر بھ خلوتگاه خانة خود در وایمار پناه برد و در آنجا در . گاه یكدیگر را ندیدند ھیچ
دوك كارل . ونھ سال قبل از گوتھ، درگذشت و سال قبل از شیلر، ده سال قبل از ویالنت، و بیستد

شد، دستور داد جسد وي را با احترام زیاد در كلسیاي قدیس پتر  خاطر مي آوگوست، كھ اغلب از وي رنجیده
  .خاك بسپرند و قدیس پول بھ

III ١٧٨۶-١٧٧۵: ـ گوتھ عضو شورا   

من باید بھ «: ویالنت بھ الواتر نوشت. داران، ورود گوتھ را بھ وایمار خوشامد گفتندھمھ، غیراز سیاستم
شنبة گذشتھ نزد ما بوده است، و ظرف سھ روز من چنان عالقة عمیقي بھ  شما بگویم كھ گوتھ از روز سھ

توانید او  ميكنم، كھ شما  ام، و چنان بھ باطن او واقفم و او را احساس و درك مي این شخص بزرگوار یافتھ
در ھمان ماه یكي از اعضاي دربار » .را خیلي بھتر از آنچھ كھ من بتوانم بھ وصف آورم، تصور كنید

او ھمچنین مورد . پسر خود را صمیمیترین دوست دوك عزیز ما تصور كنید«: براي والدین گوتھ نوشت
  » .عالقة ھمة بانوان خوب این طرفھاست

گوتھ . آمد دوك از شكارھاي پر سروصدا و میخوارگي خوشش مي. اشتنداي نیز وجود د ولي ابرھاي تیره
كرد؛ كلوپشتوك علنًا این شاعر را بھ فاسد كردن یك شاھزادة  در آغاز در ھر دو كار با وي ھمراھي مي

ولي حقیقت امر این بود كھ . ترسید گوتھ شوھرش را از وي بري كند لویزه مي. ساخت بافضیلت متھم مي
  شت دوك را بھ نزد دوشس برگرداند، گوتھ سعي دا

عنوان یك طرفدار  بعضي از مأموران نسبت بھ گوتھ بھ. ھر چند كھ ازدواج آنھا مبتني بر عشق نبود
اعتماد  افراطي نھضت شتورم اوند درانگ، كھ داراي معتقدات مشركانھ و رؤیاھاي رمانتیك است، بي

اي دیگرـ با شتاب بھ وایمار آمدند، خود را  نگر، و عدهتني چند از مبارزان این نھضت ـ لنتس، كلی. بودند
وقتي گوتھ از یك باغ . عنوان دوستان گوتھ معرفي كردند، و براي تحصیل ثروت سروصدا راه انداختند بھ

واقعي در خارج از دروازة شھر، ولي نزدیك قصر دوك، خوشش آمد، كارل آوگوست با عمل خود در 
نیت مردم نسبت بھ  مكان كند، بھ حسن ھ براي اینكھ گوتھ بتواند بھ آن نقلبیرون كردن مستأجران این خان
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در اینجا شاعر از تشریفات و قیود دربار آسودگي یافت و كاشتن ). ١٧٧۶آوریل  ٢١(اي زد  گوتھ لطمھ
مدت سھ سال در تمام فصول در این خانھ زندگي كرد و سپس تا سال . سبزیھاي خوردني و گلھا را آموخت

مكان كرد تا بھ  در آن سال وي بھ یك كاخ بزرگ در شھر نقل. برد سر مي فقط تابستانھا در آنجا بھ ١٧٨٢
  .عنوان یك عضو دولت رسیدگي كند وظایف روزافزون خود بھ

ولي . عنوان یك زینت ادبي دربارش بھ وایمار دعوت كرده بود دوك او را یك شاعر پنداشتھ و وي را بھ
كم  وشش سالة یك نمایشنامة شورشي و یك داستان عشقي اشكبار كم ة بیستمتوجھ شد كھ این نویسند

» ھا دفتر كارخانھ«وي گوتھ را بھ تصدي . آید كھ داراي قدرت قضاوت عملي است صورت مردي درمي بھ
گوتھ این كار را با چنان . گماشت و از او خواست كھ بھ وضع و عملیات معادن در ایلمناو رسیدگي كند

، كھ امور دوكنشین »شوراي ویژة حكمران«رایتي انجام داد كھ كارل تصمیم گرفت وي را بھ پشتكار و د
یكي از اعضاي ارشد شورا بھ این اختالط ناگھاني شاعري با كار شورا اعتراض . كرد، بیفزاید را اداره مي

تھ با حقوق سالي گو ١٧٧۶ژوئن  ١١دوك و مادرش او را آرام ساختند؛ و در . نمود و تھدید بھ استعفا كرد
او از توجھ خود بھ زنان . ھا منصوب شد تالر بھ عضویت شوراي ویژه براي امور سفارتخانھ ١٢٠٠
از زماني كھ وي تصمیم گرفت خود را وقف دوك «: ژوئن ویالنت بھ مرك اطالع داد ٢۴در تاریخ . كاست

در » .اقعبینانھ رفتار كرده استنقص و با حزمي و و امور دوك كند، اینك مدتھاست كھ با حسن تدبیري بي
بھ  ١٧٧٩آمیز بود، ارتقا یافت و در  گوتھ بھ وزارت جنگ، كھ در آن موقع شغلي صلح ١٧٧٨سال 

اي اصالحات زد، ولي متوجھ شد كھ منافع خاص  دست بھ پاره. عضویت كامل شوراي ویژة حكمران درآمد
صورت  گذارند؛ طولي نكشید كھ خودش نیز بھ در باال و بیعالقگي عمومي در پایین تالش وي را عقیم مي

یوزف  ١٧٨٢در . وي بھ سمت رئیس خزانة دوك منصوب شد ١٧٨١در . كار تمام عیار درآمد یك محافظھ
: وپنج سال بعد بھ اكرمان گفت چھل. معروف شد» فون گوتھ«دوم یك عنوان نجیبزادگي بھ وي داد، و او بھ 

دادند، اختالف وضع  م كھ اگر حتي مقام شاھزادگي بھ من ميكرد من از خود چنان احساس رضایت مي«
  » .پنداشتم خود را خیلي زیاد قابل مالحظھ نمي

  در تاروپود ھمین زندگي سیاسي بود كھ با دوامترین، شدیدترین، و پراحساسترین ماجراي

ز بیمارانش در بھ توصیف كامًال غیرطبي دكتر یوھان تسیمرمان دربارة یكي ا. عشقي زندگي او بافتھ شد
  : توجھ كنید ١٧٧۵نوامبر 

العاده سیاه و درشت با حد اعالي  شتاین، ھمسر كاخدار و رئیس اصطبل، داراي چشماني فوق بارونس فون
متوجھ جدي بودن، مالیمت، … تواند در چھرة او  كس نمي ھیچ. صدایش مالیم و گرفتھ است. زیبایي است

باشد، در مورد او  آداب دربار، كھ وي بھ حد كمال دارا مي. فضیلت، و حساسیت عمیق نشود… عطوفت 
. او خیلي مقدس است و علو روحي گیرا و مؤثر دارد. بھ یك سادگي نادر و بلندمرتبھ تبدیل شده است

اي او در رقص، نور ماھتاب آرامي  رفتن و مھارت تقریبًا حرفھ توان از طرز بسیار زیباي راه بسختي مي
. وسھ سال سن، چند بچھ، و اعصابي ضعیف دارد او سي. كند استنباط كرد خود پر مي كھ قلبش را از… را 

  . اش داراي رنگي ایتالیایي است اش سرخ، مویش كامًال سیاه، و چھره گونھ

با بارون یوزیاس گوتلوب فون شتاین  ١٧۶۴دنیا آمده بود، در  بھ ١٧۴٢شارلوتھ فون شتارت، كھ در 
. دنیا آورده بود كھ چھارتاي آنھا تا آن وقت مرده بودند وي ھفت بچھ بھ ١٧٧٢تا سال . ازدواج كرده بود

ھنگامي كھ گوتھ با شارلوتھ آشنا شد، وي ھنوز بر اثر بارداري مكرر بیمار بود و احساس رنجوریش بھ 
دانست، زیرا خودش خون  گوتھ وي را كمال مطلوب مي. سادگي و خویشتنداري اخالقیش افزوده شده بود

جوان و تخیل یك شاعر را داشت، بھ آراستن و زیور دادن واقعیات عادت داشت، و آن را از وظایف یك 
در مجموعة . با این وصف، وي در تمجید و تحسین از شارلوتھ بر پزشك وي پیشي نگرفت. شمرد خود مي

رفتار در  كھ حسن او یك اشرافزاده بود. اي بود شناخت، شارلوتھ چیز تازه زناني كھ او را دیده بود و مي
یكي از نتایج روابط آنان این بود كھ . دید اي تمام عیار مي رسید، و گوتھ او را نجیبزاده نظر مي وي ذاتي بھ

شارلوتھ طرز رفتار مخصوص طبقة خود را بھ گوتھ القا كرد و خویشتنداري، آرامش، اعتدال، و نزاكت 
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كرد  اش بھ زندگي را اعاده مي عنوان عاملي كھ عالقھ خود بھ  او از عشق گوتھ نسبت بھ. را بھ وي آموخت
ونسبت احساس پرستش  اصل پذیرفت كھ یك زن با طور مي احساس حقشناسي داشت؛ ولي این عشق را ھمان

عنوان رنجھاي دوران رشد روح پراشتیاقي كھ  پذیرد ـ بھ جواني را كھ ھفت سال از خودش جوانتر است مي
  .در طلب تجربھ و اقناع است

الساعھ و مخلوق اولین برخورد نبود؛ شش ھفتھ پس از اینكھ گوتھ بھ محفل وایمار پیوست،  این عشق خلق
دكتر تسیمرمان  ١٧٧۵دسامبر  ٢٩ولي در . نوشت مي» لیلي شونمان محبوب«ھنوز اشعاري دربارة 
شش داشت كھ در ژانویھ گوتھ كو ١۵تا . شد» محاسن و زیباییھاي تازه در شارلوتھ«متوجھ وقوف گوتھ بھ 

روم و فكر  من خوشحالم كھ از نزد شما مي«: او بھ شارلوتھ گفت. برابر این دلدادگي نورس مقاومت كند
فرشتة عزیزم، «: او بھ شارلوتھ نوشت. ژانویھ وي كامًال تسلیم شده بود ٢٨تا » .كنم در مي شما را از سر بھ
  من بیش. آیم من بھ دربار نمي

بھ من اجازه بده تو را بھ . كنم كھ بتوانم تاب در میان جمعیت بودن را بیاورم ياز آن احساس خوشبختي م
من باید بھ تو، برگزیدة ھمة «: فوریھ نوشت ٢٣و در » .ھمین نحو كھ دوستت دارم دوست داشتھ باشم

  » .دارد اي كھ مرا مسرور مي زنان، بگویم كھ تو عشقي در قلبم جاي داده

در این نامھ . ر پاسخ نوشت، ولي از این نخستین دوران تنھا یك نامھ باقي استھاي متعددي د شارلوتھ نامھ
وسیلة تو برایم عزیز  شود، بھ طور كامل از جھان بریده بودم، ولي اینك دنیا برایم عزیز مي من بھ«: او گفت

ماه پیش  شش. دھم كنم كھ ھم تو و ھم خودم را عذاب مي كند؛ من احساس مي قلبم مرا سرزنش مي. شود مي
: او بھ ویالنت گفت. گوتھ از خود بیخود بود» .من كامًال آمادة مرگ بودم، و اینك دیگر چنین آمادگي ندارم

آورد توضیحي وجود ندارد، مگر اینكھ تو نظریة تناسخ را  براي آنچھ كھ این زن بر سر من مي«… 
داد كھ با شارلوتھ  خاص مزدوج را مياو بھ خود این حق اش» !آه بلي زماني ما زن و شوھر بودیم. بپذیري

او یك ھفتھ پیش با حالتي طوفاني از نزد «: بھ تسیمرمان گفت ١٧٧۶شارلوتھ در مھ . نزاع و بعد آشتي كند
» او سرانجام مرا بھ چھ صورتي در خواھد آورد؟… . من رفت، و سپس ماالمال از عشق باز گشت

افالطوني باقي بماند، و احساسات گوتھ ھم تندتر از آن ظاھرًا شارلوتھ اصرار داشت عشق آنان بھ صورت 
اگر قرار باشد من با تو زندگي نكنم، «: او بھ شارلوتھ گفت. بود كھ این عشق را بھ آن صورت بگذارد

از اینكھ تو را رنج «: ولي روز بعد گفت» .عشق تو برایم بیش از عشق دیگران كھ غایبند سودي ندارد
  » .كنم از این پس رنج خود را بتنھایي تحمل كنم مي كوشش. دھم، مرا ببخش مي

وقتي شارلوتھ براي درمان بھ پیرمونت، كھ در شمال دوردست قرار داشت، رفت، گوتھ افسرده و پریشان 
اوت گوتھ  ٨در . در ایلمناو از گوتھ دیدن كرد ١٧٧۶اوت  ۶و  ۵خاطر بود، ولي وقتي او بازگشت، در 

كنم كھ تو در این غار من  وقتي من فكر مي… . آوري بر من داشتھ است بحضور تو تأثیر اعجا«: نوشت
رابطة تو با … نزدم بودي، و من دست تو را در دست داشتم، در حالي كھ تو بھ روي من تكیھ داده بودي 

تواند آن  كلماتي نیستند كھ بتوانند آن را بیان دارند و چشمان بشر نمي… . من ھم مقدس است و ھم عجیب
بھ . تقریبًا پنج سال پس از نخستین مالقات آنھا، گوتھ ھنوز حرارت خود را حفظ كرده بود» .مشاھده كندرا 

ھر وقت از رؤیاھاي «: ، گوتھ، كھ در تسیلباخ تنھا و مغموم بود، نوشت١٧٨٠سپتامبر  ١٢این ترتیب، در 
رفتیم  امشب كھ ما سواره مي. شوم كھ ھنوز تو را دوست دارم و مشتاق توام شوم، متوجھ مي خود بیدار مي

دیدیم، من با خود فكر كردم چھ خوب بود كھ او اینجا  ھاي روشن یك خانھ را در پیش روي خود مي و پنجره
توانستم ھمة طول  اي پوسیده و خراب است، ولي با این وصف اگر من مي این خانھ دخمھ. و میزبان ما بود

  : او نوشت ١٧٨١مارس  ١٢در » .آمد یلي از آن خوشم ميزمستان را آرام با تو در آن زندگي كنم، خ

  داني، چنان بھ داخل روح تو نفوذ یافتھ است كھ من طور كھ خودت مي روح من، ھمان

كاش میثاق یا . تواند ما را از یكدیگر جدا كند، نھ ژرفا ام، و نھ بلندي مي بھ نحوي ناگسستني بھ تو پیوستھ
! شد چنین چیزي چقدر پرارزش مي. داد طبق یك قانون مرا بھ تو پیوند ميپیماني بود كھ بھ نحوي مشھود و 
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… قدر كافي طوالني بود كھ من بتوانم ھمة مطالب الزم را كسب كنم  كاري من بھ و مطمئنًا دوران تازه
بھ این ترتیب، ھنگامي كھ من دعاي . بندند یھودیان قیطانھایي دارند كھ در ھنگام نماز بھ بازوان خود مي

خواھم كھ تو خوبي، خرد،  بندم و مي خوانم، قیطان عزیز تو را بھ بازوي خود مي خود را خطاب بھ تو مي
  .اعتدال، و شكیبایي خود را بھ من بدھي

اند؛  یا دوران آزمایشي را حاكي از تسلیم جسماني شارلوتھ تفسیر كرده» كاري تازه«بعضیھا پایان دوران 
داني من چھ رفتار  لوتة عزیزم، تو نمي«: ولي، با وجود این تفسیر، شش سال بعد گوتھ بھ وي نوشت

… را در تملك خود ندارم كنم، و چگونھ فكر اینكھ من تو  ام و ھنوز مي آمیزي نسبت بھ خود كرده خشونت
بارون فون . اگر ھم وصال حاصل شده باشد، این راز خوب حفظ شد» .خورد آورد و مي مرا از پاي درمي
گاھي گوتھ . كرد زنده بود، با نزاكت یك آقاي قرن ھجدھم این رابطھ را تحمل مي ١٧٩٣شتاین، كھ تا سال 

  » .مرا بھ شتاین برسانسالم «: داد ھاي خود را با این جملھ پایان مي نامھ

گوتھ عادت كرده بود كھ اطفال شارلوتھ را نیز دوست بدارد، و فقدان اطفالي از خود را با شدت ھرچھ 
اش فریتس  او شارلوتھ را وادار كرد كھ اجازه دھد پسر دھسالھ ١٧٨٣در بھار . كرد بیشتر احساس مي

ھاي شارلوتھ  یكي از نامھ. ني ھمراه وي باشدبراي دیدارھاي طوالني نزدش بماند و حتي در سفرھاي طوال
جنبة مادري وي و قلب انساني را از پس ظاھر غیرانساني شدة وقایع تاریخي ) ١٧٨٣سپتامبر (بھ فریتس 
  :دھد نشان مي

ھایي قابل قبول، ھر چند نھ  كني و نامھ خیلي خوشحالم كھ تو در خارج و در جھان زیبا مرا فراموش نمي
ماني،  از آنچھ كھ من انتظار داشتم مي چون تو خیلي بیش. نویسي بندي شده، برایم مي خیلي خوب تركیب

گوتھ عضو «اگر لباسھایت كثیف شدند، و یا خودت، بھ . ترسم لباسھایت ظاھر خیلي خوبي نداشتھ باشند مي
وب سعي كن ارزش بخت خ… . بگو كھ عینًا فریتس كوچك عزیزم را بھ داخل آب بیندازد» شوراي ویژه

. را خرسند سازي» عضو شورا«خودت را درك كني و منتھاي سعي خود را بكن كھ با طرز رفتار خود 
  . پدرت آرزو دارد كھ بھ یادش باشي

 ١٧٨۶در ماه مھ . شدت احساسات گوتھ كاھش یافتھ و جاي آن را سكوتھاي طوالني گرفتھ بود ١٧٨۵تا 
وچھار سال داشت، و  او اینك چھل» .گوید ھیچ سخن نميكند و  گوتھ زیاد فكر مي«شارلوتھ شكایت كرد كھ 

دور باشد و  رفت تا از دربار وایمار بھ اغلب بھ ینا مي. گرایید وھفت سال، و بھ درون خویش مي گوتھ سي
كرد و خاطر خود را تازه  پیوستھ با طبیعت رفع خستگي مي. در میان دانشجویان تجدید جواني كند

) متر در كوھھاي ھارتس، كھ مدتھا با افسانة فاوست رابطھ داشت ١٢٠٠دود ح(داشت، بھ قلة بروكن  مي
گاھي ). ١٧٨٠تا ژانویة  ١٧٧٩از سپتامبر (پرداخت  كرد، و با دوك در سویس بھ مسافرت مي صعود مي

  او، با نگاه بھ گذشتھ،

كار سودمندي   چكرد كھ طي نخستین ده سال زندگي رسمي و درباري خود در وایمار، تقریبًا ھی احساس مي
تصادف بود كھ زندگي وي تركیبي بود از شاعري  ولي این حسن. در زمینة ادبیات یا علوم انجام نداده است

وفا، بر اثر مسئولیتھاي اداري و تعویق پیروزي  و ادارة امور كشور، و جوان نیمھ لوس و عاشق بي
او . كرد و با ھر شكست رشد بیشتري مي برد او از ھمة تجربیات استفاده مي. عشقي، انضباطي یافتھ بود

رغم جھان، در آن زندگي و رشد  بھترین خاصیت من سكون عمیق دروني است كھ من، علي«: گوید مي
در مورد وي ھیچ چیز » .آورم دست مي تواند از من بگیرد بھ كنم از طریق آن آنچھ را كھ دنیا ھرگز نمي مي
شد؛ و سرانجام، او وجود واحدي بود كھ بھترین  ر جایي بیان ميچیز در آثار وي د رفت، و ھمھ ھدر نمي بھ

  .متفكران آلمان در او تلفیق شده بودند

یكي بھ نام طبیعت كھ ترویج فلسفھ و مذھب : ھایش متعلق بھ این دورانند دو منظومھ از بزرگترین منظومھ
ـ كھ وي در سپتامبر » آواز شب جھانگردان«و نظم و نثر است؛ و دیگري، شیواترین غزلش، بھ نام 

  : تابانھ، روي دیوارھاي یك كلبة شكار حك كرد ، شاید در حالتي از اشتیاق بي١٧٨٠
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  ھا فراز ھمة تپھ

  اینك آرام است؛ 

  بر باالي ھمة درختان 

  تو بسختي 

  شنوي؛  صداي یك نفس را مي

  . اند پرندگان در درختان خوابیده

  بزودي مانند اینھا: صبر كن

  . تو ھم استراحت خواھي كرد

نام » پادشاه پریان«یكي دیگر از اشعار مشھور گوتھ متعلق بھ این مرحلھ از رشد و تكامل وي است و 
احساس یك طفل دربارة موجودات . دارد، كھ شعري تأثرانگیز است و شوبرت آن را بھ موسیقي درآورد

پادشاه «این وھم زودگذر بچة محتضري كھ  كنند در كجا بھ وضوح مرموزي كھ بر طبیعت حكمفرمایي مي
  بیند كھ آمده است او را از آغوش پدرش برباید، بیان شده است؟ را مي» پریان

، ایفیژني در تاوریس )١٧٧۵(ھمچنین در این ھنگام گوتھ سھ نمایشنامھ بھ نثر نوشت، بھ نامھاي اگمونت 
اگمونت تا سال . سال زندگي سیاسي بودند اینھا ثمرة كافي از پنج). ١٧٨٠(و توركواتو تاسو ) ١٧٧٩(

شش ھفتھ قبل از برنامة افتتاحیة اپراي گلوك بھ ( ١٧٧٩آوریل  ۶ایفیژني در . روي صحنھ نیامد ١٧٨٨
در تئاتر وایمار روي صحنھ آمد؛ ولي این نمایشنامھ در مدت اقامت گوتھ در رم چنان تغییر شكل ) ھمان نام

  عنوان محصول  كھ بھتر است آن را بھ یافت و بھ قالب شعري درآورده شد

  عنوان قسمتي از دلباختگي گوتھ بھ شارلوتھ ایتالیا تغییر شكل یافت و بھ شعر درآمد، ولي این نمایشنامھ بھ
گوید  آنچھ تاسو مي«: گوتھ بھ شارلوتھ نوشت ١٧٨١آوریل  ١٩در . شتاین بھ این دوران تعلق دارد فون 

این حرف گوتھ را كامًال قبول كرده بود، خود را در قالب لئونورا، گوتھ شارلوتھ، كھ » .خطاب بھ توست
  .پنداشت را در قالب تاسو، و كارل آوگوست را در قالب دوك فرارا مي

كھ در (گوتھ بآساني این افسانھ را قبول كرد كھ ماجراي عشقي ناكام با یكي از خواھران آلفونسو دوم 
. كم آن را تشدید كرد باعث از كار افتادگي ذھني تاسو شد، دست، اگر نگوییم )سلطنت كرد ١۵٩٧- ١۵۵٩

  : كرد، بدون شك وضع خودش را درنظر داشت او وقتي طرز تفكر شاعرانة تاسو را توصیف مي

  شوند؛ چشمانش بندرت بر این صحنة زمیني دوختھ مي

  . گوشش با ھماھنگي طبیعت منطبق است

  كند،  ميدارد و زندگي ارائھ  آنچھ تاریخ عرضھ مي

  .پذیرد آغوشش بسرعت و با سرور مي

  كند،  جا پراكنده است، او یكجا جمع مي آنچھ در ھمھ
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  … . دھد االنتقالش بھ مردگان جان مي و احساس سریع

  انگیز  این ترتیب، در حالي كھ این مرد اعجاب بھ

  شدة خود  در دنیاي طلسم

  كند كند، ھنوز ما را وسوسھ مي حركت مي

  . دیم و در خوشیش شریك باشیمكھ با او بگر

  شود،  با آنكھ او ظاھرًا بھ ما نزدیك مي

  مانند ھمیشھ از ما دور است و شاید چشمانش،

  . بینند جاي ما، ارواحي را مي كھ بھ ما دوختھ شده، بھ

خواھد حرارت خود را در حدود  پذیرد ولي از او مي و لئونورا، شاھدخت باشكوھي كھ عشق شاعر را مي
گذارد احساسات  داب و نزاكت نگاه دارد، بھ احتمال بسیار ھمان شارلوتھ فون شتاین است كھ نمياصول آ

  پردازند ـ  دارد ـ و در اینجا ھر دو شاعر بھ صحبت مي تاسو ندا برمي. تند گوتھ بھ مرز زناكاري برسد

  رسد آنچھ در آواز من بھ قلب مي

  ھستم،  یابد، من آن را مرھون یك نفر و در آن طنیني مي

  ھیچ تصویر نامشخصي ! و تنھا یك نفر

  در برابر روح من قرار نداشت، و باشكوھي درخشان 

  . شد كھ بار دیگر ناپدید شود نزدیك نمي

  من با چشمان خودم

  . ام كیفیت ھر فضیلت و ھر زیبایي را مشاھده كرده

  رؤیاپروریھاي شاعر،خلقیھا، ماجراھاي عشقي، و  دوك آلفونسو ازنظر شكیبایي و تحمل كج

با كارل آوگوست شباھت دارد و مانند او از تأخیر شاعر در بھ پایان رسانیدن یك شاھكار كھ وعدة آن داده 
  كند؛ شده بود اظھار تألم مي

  .كند او پس از ھر پیشرفت بطئي، كارش را رھا مي

  مرتبًا در حال تغییر دادن است، 

  . رساندتواند كار را بھ پایان ب و ھیچ وقت نمي
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نویسي گوتھ و امروز و فردا كردن او در مورد استاد ویلھلم و فاوست را توصیف  و این بیان بخوبي قطعھ
دھد تا  فرصتي مي) گوتھ(را بھ خاطر اینكھ بھ تاسو ) كارل آوگوست(یك شاھدخت دیگر آلفونسو . كند مي

  : شوند این ابیات مشھور از آنجا ناشي مي دھد، و بر اثر تماس با امور پختگي پیدا كند، مورد تمجید قرار مي

  گیرد؛ استعداد در آرامش شكل مي

  . پذیرد خصوصیات اخالقي در مسیر امور جھان شكل مي

وجھ ظرفیت و توانایي گوتھ را براي  تاسو بھ ھیچ: شوند ولي وجوه اشتراك این دو شاعر در پایان زایل مي
شود، احتیاط و  او در قلمرو رؤیاھاي خود غرق مي. دھد يشنا كردن در مسیر امور جھاني از خود نشان نم

گیرد، و وقتي شاھدخت خود را از  آغوش مي افكند، شاھدخت وحشتزده را در  دور مي مناسب بودن را بھ
  .كرد كھ از آن ورطھ گذشتھ است شاید گوتھ احساس مي. شود كند، دیوانھ مي آغوش و زندگي او خارج مي

. اندیشید كرد مي عنوان جایي براي گریز از وضعي كھ سالمت فكرش را تھدید مي ا بھاو اغلب دربارة ایتالی
مقارن ھمین اوقات، او در نخستین فرمي كھ براي استاد ویلھلم درست كرد، یك آواز حسرتبار براي مینیون 

  : این آواز چنین است. نوشت كھ با امیدھاي خودش بیشتر مناسب بود تا با امیدھاي مینیون

  كنند، سرزمیني را كھ در آن درختان لیمو شكوفھ مي آیا

  درخشند،  نارنجھاي طالیي در میان برگھاي تیره مي

  وزد،  رنگ مي نسیمي مالیم از آسمان آبي

  و درخت مورد آرام و درخت غار بلندباال قرار دارند

  شناسي؟ شناسي؟ آیا آن را خوب مي مي

  !آه، محبوبم، مایلم با تو بھ آنجا بروم

تالش «: گفت او مي. و گرفتاریھاي اداري سوھان روح شاعر شده بود. مار زیبا بود، ولي گرم نبودوای
زندگي » .براي برقرار كردن ھماھنگي میان ناھماھنگیھاي جھان راھي پرمشقت براي امرار معاش است

او، كھ » .طور من با این مردم ھیچ وجھ مشتركي ندارم، آنھا ھم با من ھمین«. كرد دربار او را كسل مي
  توانست با دوك در شكار و مؤانست زنان نمي

كند، تا حدودي از دوك فاصلھ گرفتھ و تنھا عشق بزرگش بر اثر گذشت زمان و نزاعھاي  ھمگامي مي
كرد كھ باید خود را از قید این بندھاي متعدد آزاد سازد و جھت و  احساس مي. فیمابین بھ سردي گراییده بود

دوك رضایت داد و موافقت كرد پرداخت حقوق . از دوك تقاضاي مرخصي كرد. ي پیدا كندا انداز تازه چشم
گوتھ براي تھیة پول بیشتر، حق انتشار مجموعة آثار خود را براي یك بار چاپ بھ گوشن . گوتھ ادامھ یابد

زیان  تالر در این كار ١٧٢٠گوشن . دوره خریداري شد ۶٠٢از این مجموعھ، تنھا . در الیپزیگ فروخت
  .كرد

  : گوتھ از كارلسبارد بھ شارلوتھ نوشت ١٧٨۶در اول سپتامبر 

و اطمیناني كھ تو بھ من … دل دوستت دارم خواھم بار دیگر بھ تو بگویم كھ از صمیم مي. اینك وداع نھایي
من تاكنون در . كند كني، سرور زندگیم را تجدید مي دھي، كھ دوباره از عشق من احساس مسرت مي مي

ام كھ روابط ما شكلي بھ خود بگیرد كھ  از این عالقھ نداشتھ چیز بیش ھیچ ام، ولي بھ تحمل بسیار كرده سكوت
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اگر این آرزو عملي نباشد، من در جایي كھ تو ھستي نخواھم ماند، . اي نتواند بر آن اثر بگذارد ھیچ حادثھ
  . تنھا باشمدارم،  دھم در دنیایي كھ اینك بھ داخل آن گام برمي بلكھ ترجیح مي

IV ١٧٨٨-١٧٨۶: ـ گوتھ در ایتالیا   

خواست از ناراحتیھاي ناشي از  ، زیرا مي»فیلیپ مولرـ  آقاي ژان«: كرد گوتھ با اسم مستعار سفر مي
از جوانھا عازم سفر شد، و چون  وھفت سال داشت، ولي حتي با امیدي بیش سي. شھرت در امان باشد

سپتامبر بھ ھردر  ١٨در . دربارة ھنر و تاریخ ایتالیا اطالعاتي داشت، با آمادگي بیشتر بھ این سفر پرداخت
امیدوارم انساني كامًال تزكیھ «: ، و بھ كارل آوگوست نوشت»امیدوارم شخصي نوزاد باز گردم«: نوشت

این . فرستاد براي اینھا و سایر دوستان مي» ھایي از ایتالیا نامھ«او » .یافتھ و خیلي مجھزتر را بازگردانم
او «: نوشت ھاي خود این اشعار قدیمي را مي در مقدمة نامھ. ھا ھنوز حاوي شادابي زندگي ایتالیاییند نامھ

وقتي وارد ایتالیا شد، با . آمد ایم او چقدر از آفتاب خوشش مي در جاي دیگر دیده ».بودنیز اینك در آركادي 
ھا و  داشت ـ چھره ولي او مردم ایتالیا را نیز دوست مي» .دیگر بھ خداوند اعتقاد دارممن بار «: فریاد گفت

او، كھ ھم . قلوب گشادة آنان، و طبیعي بودن زندگي آنھا، حرارت و كیفیت سرورآمیز صحبتشان را
وانات ھاي معدني، تنوع حی دانشمند بود و ھم یك شاعر، بھ كیفیات خاص جوي، ساختمان جغرافیایي، نمونھ

گذشتند خوشش  ھا مي او حتي از مارمولكھایي كھ بسرعت از روي صخره. و گیاھان نیز توجھ داشت
  .آمد مي

قدر كافي  ولي بھ. مند رسیدن بھ رم بود كھ بسرعت از ونتسیا، لومباردي، و توسكان گذشت قدر عالقھ او آن
  الدیو،در ویچنتسا توقف كرد تا سادگي و نیرومندي سبك كالسیك معماري پا

خدا «: او بار دیگر بشدت انزجار خود را از سبك گوتیك ابراز كرد و گفت. معمار ایتالیایي، را احساس كند
ھاي چپقي و برجھاي كوچكمان، كھ داراي  آن میلھ… اي نسبت بھ  را شكر كھ من اینك از ھرگونھ عالقھ

سوي  پاالدیو راه را براي من بھ… . ام براي ھمیشھ آزاد شده… تیز و انتھاي پرشاخ و برگند ھاي نوك میلھ
ھاي  اي از نوشتھ سوي ویتروویوس، كھ دربارة او در نسخھ او از آن راه بھ» .ھمة ھنرھا گشوده است

و در این وقت عالقة . مطالبي مطالعھ كرده بود، بازگشت) طبع ما از ناپل و پاریس دوست لطیف(گالیاني 
ورویي داد و بھ بعضي از آثار گذشتة  ھ بھ آثار و افكار وي رنگشدیدي بھ سبك كالسیك یافت؛ و این عالق

در ونیز . او مانند ایفیژني و تاسو شكل دوباره بخشید و آنھا را بھ قالب سبك و شیوة كالسیك درآورد
رسیدند؛ او  نظر مي وبرق و بھ نحوي زنانھ آراستھ بھ از حد پرزرق كاخھایي كھ بھ سبك باروك بودند بیش

سازي سبك كالسیك در  اھاي سبك رنسانس روي گرداند و متوجھ یادگارھاي معماري و مجسمھحتي از نم
العمل مساعد  ولي احساسات پرحرارتش در برابر رنگ و غرور آثار ورونزه و تیسین عكس. ھا شد موزه

  .نشان داد

ز توقف در بولونیا و پس از سھ رو. او در فرارا بیھوده بھ دنبال كاخي بود كھ تاسو در آن زنداني شده بود
 ١٧٨۶اكتبر  ٢٩كاستلو گذشت و در  فقط سھ ساعت در فلورانس، با عجلھ از پروجا، ترني، و چیتا دي

كرد،  نفسي زودگذر احساس مي اي شكستھ در این وقت، وي كھ لحظھ. پوپولو وارد رم شد سواره از پورتادل
  » .دارم توأم با فروتني قدم برمياي  ھمة راھھا بھ روي من بازند، زیرا من با روحیھ«: گفت

او، كھ ھنوز بھ تكلم ایتالیایي تسلط نیافتھ بود، بھ جستجوي ساكنان آلماني رم، خصوصًا ھنرمندان، 
. سازي را فراگیرد كم اصول اولیة طراحي، نقاشي، و مجسمھ پرداخت، زیرا آرزو داشت دست

اي كشید كھ در آن موي  چھره رد، و از او تكك سیمایي او را تحسین مي وشوق و خوش آنگلیكاكوفمان ذوق
اي با  گوتھ دوستي صمیمانھ. سیاه و پیشاني بلند و چشمان درخشانش بخوبي مجسم شده بودند

ھاي  این شخص در اثر معروف خود بھ نام گوتھ در جلگھ. ھاینریش ویلھلم تیشباین برقرار كرد یوھان
گوتھ . دھد ـ گویي كھ آركادي را تسخیر كرده است ان ميدادن نش اطراف رم او را در حال استراحت و یلھ
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قبل از اینكھ بھ ایتالیا بیاید، مدتھاي دراز با این نقاش مكاتبھ كرده بود؛ آنھا نخستین بار در سوم نوامبر، 
گوتھ این ھنرمند را شناخت و خود . پیترو بودند، با یكدیگر مالقات كردند ھنگامي كھ ھردو در میدان سان

اي كھ بھ الواتر نوشت چنین  تیشباین گوتھ را در نامھ» .من گوتھ ھستم«: دگي چنین معرفي كردرا بسا
  :توصیف كرد

تنھا چیزي كھ مرا متعجب كرد سنگیني و آرامش شخصي تا . طور كھ انتظار داشتم یافتم من او را كامًال آن
آنچھ حتي . رایط احساس راحتي كندتواند در كلیة ش این اندازه حساس بود، و ھمچنین این نكتھ كھ وي مي

آنچھ او از من خواست برایش فراھم كنم اطاق . كند سادگي نحوة زندگي اوست از این مرا مسرور مي بیش
خواست در نھایت سادگي  كوچكي بود كھ در آن بتواند، بدون مزاحمت، بخوابد و كار كند؛ و غذایي كھ مي

  اینك او… . بود

  

  ماین- ام- ھنركده دولتي، فرانكفورت. ھاي اطراف رم گوتھ در جلگھ: شباینیوھان ھاینریش ویلھلم تی

سپس . كند خود كار مي» ایفیژني«شب برسر  نشیند و از صبح زود تا ساعت نھ در اطاق كوچك خود مي
  . شود براي مطالعھ دربارة آثار بزرگ ھنري خارج مي

داد كھ طرحھایي براي او ترسیم شود، و  كرد، ترتیبي مي تیشباین اغلب در این كاوشھا او را راھنمایي مي
كرد؛ خود گوتھ ھم از آنچھ كھ خصوصًا  نسخي از نقاشیھایي كھ شھرت بیشتري داشتند برایش تھیھ مي

را بھ مورد آزمایش سازي مھارت خود  در مجسمھ. كرد خاطر بیاورد طرحھایي ترسیم مي دوست داشت بھ
) پالستیك(گوتھ معترف بود كھ براي ھنرھاي تجسمي . گذاشت و یك سردیس از ھركول درست كرد

كرد كھ این تجربیات احساس تشخیص فرم و شكل را در او تقویت  استعدادي ندارد، ولي احساس مي
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مطالعة تاریخ ھنر او غرق در . خواھد توصیف كند، كمكي ھستند كنند و برایش در تجسم آنچھ مي مي
اینك، … . یابم در اینجا، در خود محل، من این كتاب را بسیار پرارزش مي«: باستان وینكلمان شد و گفت

در » .تواند، بادقتي آرام، تاحد بزرگترین و منزھترین آفرینشھاي ھنري صعود كند سرانجام ذھن من مي
دارد و من از ھنگامي كھ وارد رم شدم،  ط ميتاریخ ھمة جھان خود را با این نقطھ مرتب«: جاي دیگر گفت

حال،  درعین» .ام و معتقدم تا مغز استخوان عوض شده. ام تولدي دیگر یافتھ… پندارم كھ واقعًا  چنین مي
اي كھ در كارگاھھا در برابر ھنرمندان  قدوقواره رسید كھ از ھنر زنده، یعني مدلھاي خوش نظر مي چنین بھ

جویي وي از روح رمانتیك را، كھ با  اقامت وي در رم جریان دوري. برد نشستند، نیز لذت مي مي
در این ھنگام یاغیگري گوتس و اشكھاي ورتر در نظر . مسئولیتھاي اداري آغاز شده بود، تكمیل كرد

رمانتیسم یك «: او گفت. ھاي فكري نامتوازن بودند گذراند، نشانھ گوتھ، كھ مرحلة بلوغ و پختگي را مي
وذوق تازة وي نسبت بھ مرمرھا، ستونھا،  در شوق» .ت، و كالسیسیسم قرین سالمت استبیماري اس

اگر «: گفت مي. ھاي یوناني عنصري رمانتیك وجود داشت آالیش مجسمھ سرستونھا، سردرھا، و خطوط بي
آثار یوناني سوي یونانیان باستان بازگردیم، زیبایي بشر پیوستھ در  ما واقعًا الگویي بخواھیم، ھمیشھ باید بھ

تمدن و ھنر یونان، یعني تجلیل از فرم و » آپولوني«گوتھ مانند وینكلمان تنھا جنبة » .متجلي است
را كھ با چنان گرمي » دیونوسوسي«دید؛ در این وقت آن سرمستي  خویشتنداري در تجسم احساسات، را مي

صورت استعداد  خود گوتھ بھداد و در  بھ خصوصیات اخالقي، مذھب، و زندگي یونانیھا رنگ و رو مي
  .گرفت نھفتھ و عشقھایش خود را نشان داده بود تقریًا نادیده مي

در این حالت فریفتگي نسبت بھ آثار كالسیك بود كھ او ایفیژني در تاوریس را از نو بھ شعر نوشت 
كھ شارلوتھ او كھ ھنوز بقایاي آتشي را . و قصد داشت با راسین و حتي خود اوریپید رقابت كند) ١٧٨٧(

داشت، بخشي از لطافت، عواطف، و خویشتنداري بانوي  فون شتاین در نھادش برافروختھ بود عزیز مي
او این داستان قدیمي . ریخت) ایفیژني(خانم یوناني  را در قالب سخنان شاھزاده) شارلوتھ(نجیبزادة آلماني 

رمانان آن وجود داشت، خوب بازگو كرد؛ نامة قھ را، باوجود ھمة پیچیدگیھایي كھ در خود افسانھ و شجره
  با ترسیم تصویري مساعد از پادشاه
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كھ در (سكوتیا بر ھیجان نمایشنامھ افزود؛ و بھ خود جرئت داد كھ پایان آن را عوض كند تا با این فكر 
تنھا . تعھدات اخالقي دارد، ھماھنگ شود» بربریان«كھ انسان حتي نسبت بھ ) میان یونانیھا نادر بود

تھ را درك كنند؛ با این وصف، توانند زبان آلماني را بھ رواني بخوانند قادرند ارزش كار گو كساني كھ مي
: ھاي راسین آشنایي داشت، گفت اول بود و ظاھرًا با نمایشنامھ ایپولیت تن، كھ یك فرانسوي و یك منقد درجھ

» .دانم من ھیچ اثر دوران جدید را فوق ایفیژني در تاوریس گوتھ نمي«

ھ در رم نوشت، احساسات وي را از آن در توركواتو تاسو، ك خاطرات شارلوتھ در این نمایشنامھ، و بیش
احساسات شارلوتھ از گریز ناگھاني گوتھ بھ ایتالیا، و از اینكھ پسر او را بھ . نسبت بھ شارلوتھ زنده كرد

وي فورًا فریتس را نزد خود بازآورد و خواستار . دار شده بود امید یك مستخدم رھا كرده بود، عمیقًا جریحھ
خواھانھ  ھایي پوزش گوتھ از رم نامھ. وتھ نوشتھ است پس فرستاده شوندھایي كھ بھ گ آن شد كھ ھمة نامھ

» تلخ و شیرین«دسامبر یادداشتي حاوي سرزنش  ١٨؛ شارلوتھ در )١٧٨۶دسامبر  ٢٠، و ١٣،  ٨(نوشت 
توانم برایت توصیف كنم كھ چگونھ بیماري تو، و  نمي«: دسامبر پاسخ داد ٢٣بھ گوتھ فرستاد، و گوتھ در 

من خودم با مرگ و زندگي در نبرد . مراببخش. كند صیر این بیماري با من است، قلبم را سوراخ مياینكھ تق
سرانجام شارلوتھ » .گذشت بازگو كند بودم، و ھیچ زباني یاراي آن را ندارد كھ آنچھ را كھ در درونم مي

كار پردازم، زیرا از  توانم با خلق و خویي خوشتر بھ اینك من مي«: نوشت ١٧٨٧نرم شد و در اول فوریة 
  ».شوي ھایم را دوست داري و از آنھا شاد مي گویي نامھ ھایي دارم كھ در آن مي تو نامھ

او دوبار از كوه وزوویوس باال رفت؛ بار دوم یك فوران كوچك سر . در آن ماه او و تیشباین بھ ناپل رفتند
ي پومپئي حظ فراوان برد و از شكوه سادة ھاي باستان گوتھ در خرابھ. ھایش را با خاكستر پوشاند و شانھ

پس از بازگشت بھ رم، با كشتي عازم پالرمو شد، براي مطالعھ در . معابد یوناني در پائستوم بھ حیرت آمد
رفت، در محل تئاتر یوناني در تائورمینا ایستاد، و در ماه ) آگریجنتو(معابد باستاني بھ سجستھ و جیرجنتي 

یافت،  مي» جالبترین شھر ھمة جھان«كھ ھر روز دلبستگي بیشتري بھ این  او،. ژوئن بھ رم باز گشت
ھنگامي كھ مھلت این . ادامھ دھد ١٧٨٧آوگوست را ترغیب كرد كھ پرداخت حقوقش را تا پایان  كارل دوك

از رم  ١٧٨٨آوریل  ٢۵در تاریخ . تمدید منقضي شد، بتدریج خود را با فكر رفتن بھ شمال سازش داد
او ھر . ژوئن بھ وایمار رسید ١٨بال از راه فلورانس، میالن، و كومو سفر كرد، و در  با فراغخارج شد، 

كرد عوض شده  اي كھ خود احساس مي روز در این فكر بود كھ دوك، درباریان، و شارلوتھ چگونھ از گوتھ
  .عمل خواھند آورد است استقبال بھ

V ١٧٩۴-١٧٨٨: ـ گوتھ در انتظار   

اعر غایب یك رئیس تازه براي شورا تعیین كرده بود؛ اكنون گوتھ، بھ تقاضاي خود، از دوك با موافقت ش
كلیة وظایف اداري بجز وزارت آموزش پرورش معاف شد و از آن پس تنھا در نقش مشاور بھ شورا 

دوك شخص باعطوفتي بود، ولي یاران محرم دیگري یافتھ و از احساسات نیمھ . كرد خدمت مي
تودة كتابخوان تقریبًا . آمد اي كھ در اگمونت بازنویسي شده گنجانده شده بود خوشش نمي جمھوریخواھانھ

اي بھ نام شیلر را قبول كرده بودند، و با شوروشوق  گوتھ را فراموش كرده بودند؛ آنھا شاعر تازه
اوند  ستودند كھ آكنده از احساسات شورشي و خشونت نھضت شتورم اي بھ نام راھزنان را مي نمایشنامھ

درانگ بود، یعني نھضتي كھ در نزد شاعري كھ آمادة موعظھ كردن دربارة نظم، تربیت، و خویشتنداري 
او از . شارلوتھ فون شتاین بسردي از او استقبال كرد. رسید نظر مي معني و ناپختھ بھ سبك كالسیك بود، بي

ا خشمگین بود؛ و شاید ھم دربارة آن شتاب، و فریفتگي مداوم وي نسبت بھ ایتالی غیبت طوالني، بازگشت بي
از لحاظ «شارلوتھ نوشت كھ نخستین برخورد آنھا پس از ورود وي . مدلھاي رومي چیزھایي شنیده بود

شارلوتھ براي » .كننده چیزي میان ما ردوبدل نشد و غیر از مطالب كسل«: بود، و افزود» لحن كامًال كاذب
  .و گوتھ آزادي آن را داشت كھ بھ كریستیان وولپیوس بیندیشدمدتي اقامت در كوخبرگ بھ این شھر رفت، 
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وسھ  بیست. ، در حالي كھ پیامي از برادرش داشت، وارد زندگي گوتھ شد١٧٨٨ژوئیة  ١٢كریستیان در 
تازگي و شادابي روحیھ، و سادگي فكر . كرد ساخت كار مي اي كھ گل مصنوعي مي سالھ بود و در كارخانھ
عنوان كدبانوي خانھ بھ باغ خود دعوت  گوتھ او را بھ. تگیش توجھ گوتھ را جلب كردو زنانگي در حال شكف

اصًال «قول گوتھ،  كریستیان تحصیالتي نداشت و، بھ. صورت رفیقة گوتھ درآمد كرد، و طولي نكشید كھ بھ
ھ ظاھرًا ولي خود را با اعتماد كامل تسلیم گوتھ كرد و آن نیاز جسماني را ك» فھمید؛ از شعر چیزي نمي

شد، گوتھ  ، وقتي او بھ مرحلة مادر شدن نزدیك مي١٧٨٩در نوامبر . شارلوتھ از او دریغ كرده بود برآورد
شارلوتھ و درباریان از . او را بھ خانة خود در وایمار برد و از ھمھ لحاظ جز اسم او را ھمسر خود ساخت

در پرده نگاه نداشتھ بود، سخت دچار اینكھ او مرزھاي طبقاتي را شكستھ و این روابط نامشروع را 
بازي  العمل او و كریستیان را بسیار اندوھگین كرد، ولي دوك، كھ در رفیقھ این عكس. ناراحتي شدند

عھده گرفت؛ و ھردر، كھ  دنیا آمد بھ بھ ١٧٨٩اي را كھ در كریسمس  كاركشتھ بود، نقش پدر تعمیدي بچھ
  .پیش گرفت و این بچھ را در ماه اوت نامگذاري كردگذشت بود، روشي عفوآمیز در  سختگیر و بي

  زن «و » مرد كوچولو«زندگي این . گوتھ بكرات عاشق شده، ولي فقط در این ھنگام پدر شده بود

. بخشید داد و بھ او سالمت مي ھایش گوش مي فھمید، بھ گفتھ عالقھ، حتي ھنگامي كھ حرفھاي گوتھ را نمي
بار او از آستانة این در گذشت، من از او جز نشاط  از زماني كھ نخستین«: گوتھ بھ یكي از دوستانش گفت

از گوتھ شراب دوست داشت، و این  نظر گوتھ تنھا عیب كریستیان این بود كھ حتي بیش بھ» .ام چیزي ندیده
رفت و در مجالس  او اغلب بھ تئاتر مي. كشانید حد و حصري مي كیفیت گاھي او را بھ احساس خوشي بي

ماند و كریستیان را در اثر خود بھ نام  یافت، در حالي كھ گوتھ در خانھ مي سیاري حضور ميرقص ب
سبك پروپرتیوس و منطبق با اخالقیات  این كتاب بھ. ساخت مشھور مي) ١٧٩٠-١٧٨٩(ھاي رومي  مرثیھ

ا مشتق از سرایي نیستند، بلكھ نام آنھ ھاي رومي داراي جنبة نوحھ این مرثیھ. كاتولوس نوشتھ شده بود
شود؛ و با رم ھم ارتباط ندارد، بلكھ  تركیب خاص وزن و قافیھ است، كھ بتناوب شش وتدي و پنج وتدي مي

  :توان خود كریستیان را دید، مثًال مربوط است بھ بیوة شادي كھ در زیر پوشش ظاھري او مي

  رم جاوداني، آنچھ كھ دیوارھاي مقدست در داخل خود دارند

  .چیز ساكت و مرده است نظر من ھنوز ھمھ ست؛ ولي بھسرشار از زندگي ا

  كند؟ چھ وقت من كنار پنجره آه، در گوش من چھ كسي نجوا مي

  … كند خواھم دید؟ سوزاند و دوباره زنده مي آن چھرة زیبا را كھ مي

  !عشق من، از اینكھ بھ این زودي تسلیم شدي پشیمان مباش

  … . كنم ارم؛ فقط احساس احترام ميپند بھ من اعتماد كن؛ من تو را جسور نمي

  اسكندر، قیصر، ھانري، و فردریك قدرتمند

  دست آوردند بھ من عطا كنند، حاضرند با مسرت نیمي از افتخاري را كھ بھ

  مشروط براینكھ من یك شب بستري را كھ در آن قرار دارم بھ آنھا عطا كنم؛

  . اشتھ استولي افسوس كھ آنان را دنیاي اموات سخت در خود نگاه د

  ات، كھ با نور عشق روشن شده است، شادي كن، بنابراین، تو كھ زنده ھستي با سعادت كامل در خانھ
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  . از آنكھ امواج غمبار رود لتھ پاي گریزانت را تر كنند پیش

از . شد ممكن است آن بیوة قشنگ یك خاطره از رم بوده باشد، ولي گرمي این ابیات از كریستیان ناشي مي
  :گوید گذشتھ، مگر او بھ مطالعة ھنر مشغول نبود؟ در جاي دیگر مي اینھا

  با این حال، این كار نیز جنبة مطالعھ دارد كھ با دست حساس 

  اش را مشخص كنم و بگذارم  انحناھاي زیباي سینھ

  انگشتان ماھرم در روي ران صاف بلغزند، زیرا بھ این ترتیب

  پردازم،  گیرم، بھ تعمق مي ساز باستاني را فرا مي من حرفة مجسمھ

  یابم كھ بیایم و  كنم، و درمي مقایسھ مي

  . كننده ببینم، و با دستان بیننده حس كنم با چشمان حس

آمیز عیان شده بود خرسند نبودند، و شارلوتة  ھاي آنان بھ نحوي چنین ابتذال بانوان وایمار از اینكھ جذبھ
  حتي كارل . زده شده بود ماتم» آقاي خود«ار از انحطاط اخالقي باوق

گشت،  ھنگامي كھ دوشس، مادر كارل، از ایتالیا بازمي. آوگوست كمي ناراحت شد، ولي بزودي نرم شد
از (توقف گوتھ در آنجا . كارل گوتھ را بھ ونیز فرستاد تا او را در بازگشت بھ وطن خود ھمراھي كند

او دلش براي كریستیان خیلي تنگ شده بود و . كننده طوالني شد نحوي ناراحت بھ) ١٧٩٠مارس تا ژوئن 
. داران و وضع بھداشت عمومي ایتالیا فروریخت خشم خود را در اثرش بھ نام اشعار ونیزي بر سر مغازه

  .این اشعار كمتر از كلیة آثار وي جالب توجھند

كند و حكمرانان  سھ جوانان آلماني را از خود بیخود ميپس از بازگشت از ونیز، متوجھ شد كھ انقالب فران
بسیاري از دوستانش، از جملھ ویالنت و ھردر، از برانداختھ شدن استبداد سلطنتي . اندازد را بھ ھراس مي

گوتھ كھ متوجھ شده بود كلیة تختھاي سلطنت در معرض تھدید ھستند، خود را . در فرانسھ تحسین كردند
اشخاص بسیاري ھستند «: او گفت. ت و اندرز داد كھ جانب احتیاط نگاه داشتھ شودكنار دوك مستقر ساخ

نظر من آنھا باید در جستجوي سبوھاي  دوند؛ و حال آنكھ بھ سو مي سو و آن افروز در دست، بھ این كھ، شعلھ
شكركشي او از دستور كارل آوگوست دایر براینكھ در ل» .آب سرد باشند تا از گسترش آتش جلوگیري كنند

حضور ) ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠(در نبرد والمي . علیھ فرانسھ ھمراه وي باشد، اطاعت كرد» نخستین ائتالف«
یك افسر آلماني در دفترچة یادداشتھاي . داشت، با آرامش در زیر آتش ایستاد، و در شكست سھیم شد

: ھارنظر كند، پاسخ داداش نوشت وقتي كھ از این شاعر عضو شورا خواستھ شد دربارة اوضاع اظ روزانھ
دربارة این مطلب تأییدي دردست » .شود اي در تاریخ جھان آغاز مي از امروز و از این محل، دوران تازه«

ھرصورت، گوتھ پس از بازگشت بھ وایمار، مطالب تندي علیھ انقالب فرانسھ، كھ وارد مرحلة  بھ. نیست
  .، نوشت)١٧٩۴- ١٧٩٢(شد  رویھا و وحشیگري مي زیاده

ین تحوالت در گوتھ گردش طبیعي یك ذھن درحال بلوغ را، از عالقھ بھ آزادي بھ عالقھ بھ نظم و ترتیب، ا
تواند ابداع و ابتكار نشان دھد، بھ ھمان ترتیب گوتھ احساس مي كرد كھ  طور كھ احمقي مي ھمان. تأیید كرد

قوانین را بھ این علت نقض كند و با احساس امنیت، رسوم و » تواند خودسرانھ زندگي كند ھر احمقي مي«
اي نداشت؛ اگر چنین نظامي اصوًال  او بھ دموكراسي شوق و عالقھ. كنند كھ دیگران آنھا را مراعات مي

او در محدودة خود . آمد لوحي، جھل، خرافات، و توحش درمي صورت حاكمیت ساده شد، بھ برقرار مي
كرد، ولي از  صرف كارھاي خیریھ پنھاني مي پرعطوفت و سخاوتمند بود، و قسمتي از درآمد خود را

در حضور انبوه جمعیت و اشخاص غریبھ با غرور و كمدلي بھ درون . جست ھا دوري مي اجتماع توده

pymansetareh@yahoo.com



) ١٧٩۴- ١٧٩٠(در این سالھاي نابسامان . یافت گرایید و تنھا خوشي خود را در خانة خویش مي خویش مي
  ي آور دچار شد كھ تأثیر جوان بھ رخوتي مالل

VI ١٧٩۴-١٧٨٧: ـ شیلر در انتظار   

این شاعر، كھ تقریبًا آھي دربساط نداشت، بھ احساس . ھنگامي كھ شیلر بھ وایمار رسید، گوتھ در ایتالیا بود
در حالي كھ او در ایتالیا مشغول «: گفت معترف بود و مي) گوتھ(حسادت نسبت بھ عضو غایب شورا 

او در آنجا مشغول حرام كردن یك . ریزند اركش براي او عرق مينقاشي است، عمرو و زید مانند خران ب
، با ١٧٨٧اوت  ١٢در » .تالري است، و در اینجا باید براي نصف این مبلغ دوبرابر كار كنند ١٨٠٠حقوق 

  : لحني مساعدتر چنین نوشت

ان یك انسان عنو كنند و او را بیشتر بھ در اینجا اشخاص بسیاري با نوعي اخالص دربارة گوتھ صحبت مي
گوید او قوة قضاوتي بسیار روشن،  ھردر مي. عنوان یك نویسنده كنند، تا بھ دوست دارند و تحسین مي

بازي مبراست؛  بنابھ گفتة ھردر، گوتھ از ھرگونھ روح دسیسھ… . احساسي عمیق، و عواطفي منزه دارد
ھردر … . كند ا جسارت عمل ميدر امور سیاسي، وي آشكارا و ب… . اي نزده است گاه بھ كسي لطمھ ھیچ
و ذھنش براي ھر … از یك شاعر شایستة تحسین است  عنوان یك مسئول امور، بیش گوید كھ گوتھ، بھ مي

  . چیز وسعت الزم را دارد

. آمالیھ و شارلوتھ فون شتاین بگرمي از او استقبال كردند  وقتي شیلر آمد، دوك در وایمار نبود، ولي آنا
سلیقھ نیاز دارد، و حاضر شد صیقل  ھاي وي بھ صیقل و روشني سبك و حسن كھ نوشتھویالنت بھ او گفت 

طولي نكشید كھ این شاعر پراشتیاق نوشتن مقاالتي براي نشریة ویالنت بھ نام . سبك او بدھد الزم را بھ
انند این شارلوتھ ھم م. او سرگرمي خصوصیتري نزد شارلوتھ فون كالب یافت. مركور آلمان را آغاز كرد

مردم اینجا دربارة روابط من با شارلوتھ با «: شیلر نوشت. شارلوتة دیگر، داراي شوھري روشنفكر بود
آید، و  او آخر سپتامبر اینجا مي. آقاي فون كالب بھ من نامھ نوشتھ است… . كنند صداي نسبتًا بلند نجوا مي

بھ من تغییر نیافتھ، و این امر دوستي او نسبت . ورود او اثر زیادي بر ترتیبات من خواھد گذاشت
ولي وي … . آور است، زیرا او ھمسرش را دوست دارد و از خصوصیت من با او آگاه است حیرت

قلبي  او ھنوز ھمان آدم درستكار و خوش… . لحظھ در وفاداري ھمسرش تردید كند تواند حتي براي یك نمي
  » .است كھ ھمیشھ بود

قدر بھ وایمار عالقھ  شیلر آن. ون كارلوس در ھامبورگ اجرا شدبرنامة افتتاحیة د ١٧٨٧اوت  ٢٧در 
عنوان  این نمایشنامھ، كھ نخستین نمایشنامة او بھ نظم بود، بھ. داشت كھ براي دیدن آن بھ ھامبورگ نرفت

تسلیم دربرابر سبك تراژدي فرانسوي ھم مورد تمجید قرار گرفت و ھم محكوم شد؛ ولي آن وحدت نمایشي 
داستان نمایشنامھ با كشمكش میان فیلیپ دوم و پسرش بر سر . كرد، نداشت د ارسطو ایجاب ميرا كھ قواع

شد؛ سپس در وسط داستان، كانون توجھ بھ مبارزة ھلند براي آزادي خود  عشق الیزابت دو فرانس آغاز مي
  ت شیلر كوشش داش. شد از تسلط اسپانیاییھا و قساوت آلوا سردار سپاه اسپانیایي منتقل مي

  .كردند ترسیم كند، و خوانندگان پروتستان از استدعاي ماركي پوزا از پادشاه تحسین مي

  اعلیحضرتا، 

  ـ  من این اواخر از فالندر و برایان عبور كردم

  از این ھمھ ایاالت ثروتمند و شكوفان

  !اند كھ از ملتي شجاع، بزرگ، و درستكار پر شده
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  فكر كردم كھ پدر چنین نژادي بودن 

  و سپس! د واقعًا كاري االھي باشدبای

  … ! اند برخوردم اي از استخوانھاي مرداني كھ زیر بار قرار گرفتھ بھ توده

  اید بھ ما بازگردانید،  آنچھ ما را از آنھا محروم داشتھ

  و شما كھ سخاوتمند و نیرومند ھستید، بگذارید خوشبختي 

  از سرچشمة فیاضتان جاري شود؛ بگذارید فكر بشر 

  و شما … در امپراطوري وسیع شما بھ مرحلة بلوغ برسد 

  … ! در میان یك ھزار پادشاه، یك پادشاه واقعي بشوید

  بگذارید ھریك از اتباع آن باشد كھ زماني بود، یعني

  منظور و مورد توجھ پادشاه باشد 

  . و جز محبت برادري، وظیفة دیگري او را مقید نسازد

بھ كورنر  ١٧٨۶در . نویسي دست كشید شیلر مدتي مدید از نمایشنامھباوجود موفقیت دون كارلوس، 
كاش من مدت ده سال … . اي براي من دارد توجھ تازه درپي، مطالب جالب تاریخ، با ھر روز پي«: نوشت

آیا . شدم موجود دیگري مي) اگر چنین كرده بودم(كنم  چیز جز تاریخ مطالعھ نكرده بودم و فكر مي تمام ھیچ
نوشت، و این  گاه مي ھایي كھ گاه با نمایشنامھ» كني ھنوز فرصت جبران مافات براي من باقي باشد؟ فكر مي

شد، بھ مرگ زودرس دچار  از استقبالي كھ از برنامة افتتاحیة آنھا مي ھا امكان داشت، حتي پس نمایشنامھ
شاید اگر در زمینة . هتوانست تنھا خرج خودش را درآورد، چھ برسد بھ خرج یك خانواد شوند، او نمي

یافت كھ در  عنوان یك شخص فاضل شھرت مي قدر كافي بھ كرد، بھ آمیزي ایجاد مي تاریخ اثر موفقیت
داشت و ھنوز در  كیلومتر از وایمار فاصلھ مي ٢٣در آنجا او تنھا . دست آورد دانشگاه ینا سمت استادي بھ

  .بود قلمرو، و مشمول عنایت دوك مي

پایان رسانیدن دون كارلوس، او قلم خود را براي نوشتن تاریخ سقوط ھلند متحد  از بھ بھ این ترتیب، پس
دوم متكي بود، و از روي تفاسیر آنان  توانست ھلندي بخواند، بھ مراجع دست چون شیلر نمي. كار انداخت بھ

ول خود انتقاد با صداقت متدا) ١٧٨٨(كورنر از جلد اول . وجود آورد كھ ارزش پایداري نداشت تألیفي بھ
اي از آن نبوغي كھ شما آن  كار رفتھ است، نشانھ اثر حاضر، با ھمة استعدادي كھ در آن بھ«: كرد و گفت

  .و جلد دومي ھم دركار نبود. شیلر از ھلند دست كشید» .را در توانایي خود دارید ندارد

دولشتات، كھ در حومة وایمار گوتھ از ایتالیا بازگشت و در سپتامبر شیلر را در رو ١٧٨٨ژوئیة  ١٨در 
  بود، 

او … . ولي من تردید دارم كھ ھرگز با ھم خیلي گرم بگیریم… وجھ كاھش نیافتھ است  ھیچ سر داشتم بھ
ھمة عمر او از ھمان . توانیم در طول مسیر با یكدیگر مالقات كنیم كھ ما نمي… قدر از من جلوتر است  آن

اي از موارد عقاید ما  در پاره. دنیاي او دنیاي من نیست. ه استابتدا در جھتي خالف جھت زندگي من بود
رسید خداوند این دو شاعر را طوري  نظر مي و حقیقت ھم این است كھ بھ» .در دو قطب مخالف قرار دارند

ونھ سال داشت، بھ سرمنزل مقصد رسیده و پختگي  گوتھ، كھ سي. آفریده است كھ از یكدیگر خوششان نیاید
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اشتراك آنھا خودپسندي  تنھا وجھ. ونھ سال داشت، در حال صعود و تجربھ بود شیلر، كھ بیست .یافتھ بود
شاعر . نوشت چیز بود و ابیات نیمھ انقالبي مي شاعر جوانتر از میان مردم بود ـ بي. آمیزشان بود غرور

شیلر . كرد قبیح ميدیگر ثروتمند بود، مقام و منزلت داشت، عضو شوراي ویژة حكمران بود، و انقالب را ت
او صداي احساس، عاطفھ، . عنوان ثمرة نھضت شتورم اوند درانگ تجلي كند در مرحلة آن بود كھ بھ
گوتھ، كھ فریفتة ھنر یونان شده بود، سراپا از عقل، خویشتنداري، نظم، و سبك . آزادي و رمانتیسم بود
ست كھ یكدیگر را دوست بدارند؛ آنھا ھرصورت، براي نویسندگان طبیعي نی بھ. كرد كالسیك طرفداري مي

  .كنند یافتن بھ یك ھدف و پاداش ھمانند تالش مي ھمگي براي دست

وقتي كھ گوتھ و شیلر بھ وایمار بازگشتند، فاصلة منزلشان از یكدیگر اندك بود، ولي آنھا با ھم مراوده 
آتن «بھ این نتیجھ رسید كھ گوتھ . انتشار انتقاد خصمانة شیلر از اگمونت وضع را بدتر كرد. نداشتند
او شیلر را براي كرسي تاریخ در  ١٧٨٨در دسامبر . براي ھردو آنھا جاي كافي ندارد) وایمار(» كوچك

 ١٧٨٩فوریة  ٢٩شیلر با مسرت پذیرفت، و براي تشكر نزد گوتھ رفت، ولي در . دانشگاه ینا توصیھ كرد
  : بھ كورنر نوشت

چیز او  ھیچ. گیرد او حتي با بھترین دوستان خود گرم نمي. كند نود ميزیاد ماندن در محضر گوتھ مرا ناخش
او استعداد آن را دارد كھ . من واقعًا اعتقاد دارم كھ او آدمي بھ حد اعال خودخواه است. كند را پایبند نمي

ي شود كھ آزاد باق منت خود كند، ولي ھمیشھ موفق مي آمیز رھین افراد با اعمال كوچك و بزرگ احترام
اشخاص نباید . نگرم حد مي عنوان تجسم یك دستگاه دقیقًا مجاسبھ شدة خودخواھي بي من بھ او بھ… . بماند

درنظر من بھ ھمین علت منفور است، ھرچند كھ من . چنین موجودي را در نزدیكي خود تحمل كنند
و در من تركیب عجیبي از ا. اي داشتھ باشم ناگزیرم ذھن او را تحسین كنم و دربارة او افكار شرافتمندانھ

  » .نفرت و عالقھ ایجاد كرده است

خویش را دربارة » نطق افتتاحیة«مھ  ٢۶شیلر كار خود را در ینا آغاز كرد، و در  ١٧٨٩مھ  ١١در 
چون ورود آزاد بود، تعداد . ایراد كرد» كند؟ تاریخ جھاني چیست و انسان بھ چھ منظور آن را مطالعھ مي«

بیني شده بود، و استاد ھمراه با مستمعین خود با وجد و سرور بھ جانب  از جاي پیش مستمعین خیلي بیشتر
: گوید شیلر مي. این سخنراني مورد تمجید بسیار قرار گرفت. تاالري واقع در انتھاي دیگر شھر روان شدند

  ولي » آن شب دانشجویان براي من آواز خواندند و سھ بار ھورا كشیدند؛«

  .، كم، و درآمد درسي شیلر ناچیز بودنظر گرفتھ شده بود

سالھ را در  او تاریخ جنگ سي ١٧٩١-١٧٨٩در سالھاي . افزود شیلر با نویسندگي بھ درآمد درسي خود مي
كم با زبان مأنوس بود، ھرچند كھ باز در این زمینھ نیز برایش  در این مورد او دست. سھ قسمت انتشار داد

بافتن  اول مراجعھ كند، و تمایل وي را بھ قضاوت كردن و فلسفھ ع دستكننده بود كھ بھ مناف خیلي ناراحت
عنوان  با این وصف، ویالنت این اثر را بھ. كرد داد و در آن وقفھ ایجاد مي رنگ دیگري بھ شرح وقایع مي

مورد تحسین » استعداد آن را دارد كھ بھ پایة ھیوم، رابرتسن، و گیبن برسد، «دھد شیلر  اینكھ نشان مي
  .فروش رفت ھزار نسخھ در نخستین سال انتشار بھ رار داد، از جلد اول ھفتق

تواند آرزوي خود را براي داشتن یك كانون خانوادگي و زني كھ بھ او محبت  كرد مي شیلر اینك احساس مي
او بھ شارلوتھ و كارولینھ فون لنگفلد مختصرًا در سال . عرضھ دارد و از او توجھ كند برآورده سازد

. در رودولشتات دید ١٧٨٧در مانھایم گوشة چشمي انداختھ بود، و آنان را باردیگر در سال  ١٧٨۴
اي  كرد، و كارولینھ ازدواجي عاري از خوشبختي كرده بود و در خانھ در آنجا با مادرش زندگي مي» لوتھ«

اي  ینكھ از زیبایي بھرهھردو آنھا، بدون ا«: شیلر بھ كورنر نوشت. برد سر مي دیوار خانة لوتھ بھ دیواربھ
آنھا در ادبیات روز مطالعات زیادي دارند . آید العاده از آنھا خوشم مي توجھند، و من فوق داشتھ باشند، جالب

خانم فون لنگفلد نسبت بھ » .نوازند پیانو را خوب مي. دھند ھایي از تحصیالت بسیار خوب بروز مي و نشانھ
ازدواج كند روي خوش نشان نداد، ولي كارل آوگوست مقرري  پول این فكر كھ دخترش با یك شاعر بي
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تالر برایش تعیین كرد، و دوك ساكس ـ ماینینگن عنوان نجیبزادگي بھ وي عطا  ٢٠٠مبلغ  مختصري بھ
او بھ لوتھ ھشدار داد كھ معایب بسیاري دارد، لوتھ بھ او گفت خودش متوجھ آنھا شده است، ولي . كرد

یابیم، و اگر آنھا نقاط ضعفي  صورتي كھ آنھا را مي از دوست داشتن مردم بھعشق عبارت است «: افزود
ازدواج كردند  ١٧٩٠فوریة  ٢٢آنھا در » .دارند، قبول كردن این نقاط ضعف با قلبي آكنده از محبت است

ار تالر در سال درآمد داشت، كھ آن را با خود آورد؛ چھ ٢٠٠لوتھ شخصًا . اي گرفتند و در ینا خانة ساده
. دنیا آورد، و خود را در طول ھمة مصایب شیلر ھمسري شكیبا و پرمحبت نشان داد بچھ براي شیلر بھ

  » .كند قلب من در خوشبختي شناور است و ذھنم نیرو و قدرت تازه كسب مي«: شیلر نوشت

ماھھا  .نوشت ساخت، و مقالھ و شعر و تاریخ مي اي دو سخنراني آماده مي كرد، ھفتھ شیلر سخت كار مي
او دچار دو مورد تب نزلھ شد كھ ھمراه با درد  ١٧٩١در ژانویة . كرد روزي چھارده ساعت تالش مي

. كرد اش ھیچ غذایي را قبول نمي ھشت روز بستري بود و معده. اش بود معده و آمدن خون در اخالط سینھ
براي تعیین اینكھ شبھا چھ «د، گوی طوري كھ شیلر مي كردند و، بھ شاگردان در توجھ از وي بھ لوتھ كمك مي

  … . كردند كسي باید نزد من بیدار بماند با یكدیگر چشم و ھمچشمي مي

از «شد كھ » یك تشنج وحشتناك«در ماه مھ دچار » .درد من خوردند مقداري شراب مجارستاني خیلي بھ
. مرم فرارسیده استاي نداشتم جز اینكھ فكر كنم لحظة آخر ع ھایش احساس خفگي بود، و من چاره نشانھ
… . كردم ھرلحظھ امكان دارد چشم از جھان فروبندم من با عزیزان خود وداع كردم و فكر مي… 

  » .داد از ھمھ مرا تسكین مي كاربردن ضماد بیش مصرف زیاد تریاك، كافور، و مشك، و بھ

حتي بھ كپنھاگ گزارش كاذبي كھ دربارة مرگ وي انتشار یافتھ بود دوستانش را بھ وحشت انداخت و 
در كپنھاگ بھ پیشنھاد كارل راینھولد و ینس باگزن ـ كھ دوتن از نجباي دانمارك بودند ـ دوك . رسید

اي بھ مبلغ  ارنست فون شیملمان ھدیة ساالنھ فریدریش كریستیان حكمران ھولشتاین ـ آوگوستنبورگ و كنت
. احساس حقشناسي این صلھ را دریافت كرد شیلر با. سال بھ شیلر پیشنھاد كردند تالر براي مدت سھ ١٠٠٠

بھ اصرار . داد دانشگاه او را از تدریس معذور داشت، ولي او بھ یك گروه كوچك خصوصي درس مي
طور كامل این فلسفھ  راینھولد قسمتي از اوقات فراغت خود را صرف مطالعة فلسفة كانت كرد و تقریبًا بھ

فریح گوتھ و انزجار ھردر شد و شاید ھم اثر سوئي بر اشعار این عمل وي، باعث سرگرمي و ت. را پذیرفت
  .شیلر گذاشت

او مقالة مطول خود را تحت عنوان دربارة برازندگي و وقار منتشر كرد كھ ) ١٧٩٣(در این ھنگام 
كرد كھ در آن  را روحي توصیف مي» یك روح زیبا«او . بود» یك روح زیبا«سرآغاز توجھ رمانتیكھا بھ 

صورت برازندگي  ، وظیفھ و تمایل با یكدیگر ھماھنگند و ازنظر ظاھري و بروني، بھعقل و حواس«
بایستي از اینكھ در ازاي ھدیة خود كتاب كوچكي تحت عنوان  ھدیھ دھندگان كپنھاگي مي» .شوند متجلي مي

شیلر، . شندوحشت افتاده با داشتند، بھ دریافت مي) ١٧٩۴-١٧٩٣(شناسي بشر  ھایي دربارة تعلیم زیبایي نامھ
غرضانھ در صورتھاي ھماھنگ آغاز  عنوان تفكر بي كھ بحث خود را با تصور كانت از احساس زیبایي بھ

آیند باعث تھذیب  وجود مي كرد كھ آن احساساتي كھ بر اثر زیبایي بھ بحث مي) با شافتسبري(كرده بود، 
، این اظھارنظر كھ در ایام امن و شود شناسي با اخالقیات یكي مي شوند و احساس زیبایي طرز رفتار مي

) ھمچون گوتھ(شود، گویاي این مطلب است كھ شیلر  آرام وایمار عنوان شده است موجب تسالي خاطر مي
  . فرورفتھ است» انحطاط عمیق اخالقي«عقیده داشت كھ نسل زمان وي منحط بوده و در 

اي كھ قبًال در نھاد  زنده  جسارت و آتش«وقتي شیلر از فلسفھ بھ شعر بازگشت، متوجھ شد كھ بازیافتن آن 
كھ شاعر «ولي اصرار داشت . اند گفت بحثھاي انتقادي او را تباه كرده و مي… برایش مشكل است؛ » داشتم

» .تنھا انسان واقعي و اصیل است؛ بھترین فیلسوف در مقایسھ با شاعر تنھا كاریكاتوري از انسانیت است
اي بلند بھ  در قصیده. بشر تا درجة الھام آسماني باال برد و اعتالي مقام ابناي عنوان تعلیم او كار شاعر را بھ

  عنوان  ھنرمندان و شاعران را بھ) ١٧٨٩(نام ھنرمندان 
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خاطر حساسیت دربرابر مظاھر زیبایي و آفرینشھاي  ، او یونانیھا را بھ)١٧٨٨(نام خدایان یونان  دیگر بھ
آمیز ھشدار داد كھ از زمان تبدیل فرھنگ یونان باستان بھ  ھامي احتیاطھنري مورد تحسین قرار داد، و با اب

گرفت،  او در ھمان وقت داشت تحت تأثیر گوتھ قرار مي. آور شده است مسیحیت، دنیا زشت و مالل
  . طور كھ گوتھ تحت تأثیر وینكلمان قرار گرفتھ بود ھمان

با . نتیك بھ یونان باستان گریزي از مسیحیت بودشاید ھم در نزد شیلر و ھم در نزد گوتھ، دادن جنبة رما
شیلر این . آمیزي نوشتند، ھر دو بھ نھضت روشنگري آلمان تعلق داشتند آنكھ شیلر و گوتھ قطعات تقدس

او اعتقادي . االھي ایمان متداول در قرن ھجدھم را پذیرفت كھ عامل رستگاري انسان عقل است نھ لطف
اي نامشخص دربارة  ، و عقیده)یافت كھ در اشعارش تنھا جنبة شخصي مي(د بھ خداون) دئیستي(خداپرستانھ 

داشت و  وي كلیة كلیساھا اعم از پروتستان یا كاتولیك را مردود مي. فناناپذیري روح را در خود حفظ كرد
در شعري كوتاه تحت عنوان . گونھ وعظي را، حتي اگر توسط ھردر باشد، تحمل كند توانست ھیچ نمي

  : دو بیت مھم نوشت» منایمان «

  . بري كدام از آنھا كھ نزدم نام مي من پایبند كدام مذھبم؟ ھیچ

  . كدام؟ بھ علت پایبندي بھ مذھب و چرا ھیچ

گویید ـ بھ  طور كھ خود شما مي یك طبیعت سالم و زیبا ـ ھمان«: بھ گوتھ نوشت ١٧٩۶ژوئیة  ٩شیلر در 
توانستید ھمچنین  شما مي. و بھ فلسفة سیاسي نیازي نداردقوانین اخالقي، بھ قانوني براي موجودیتش، 

بیفزایید كھ طبیعت بھ الوھیت و اندیشة فناناپذیري روح، كھ بھ كمك آن خود را حفظ و حمایت كند، نیازي 
سوي مسیحیت باز  با این وصف، عواملي از تخیل و احساسات در او وجود داشتند كھ وي را بھ» .ندارد

  :كشیدند، مانند مي

من متوجھ ھستم كھ مسیحیت عمًال حاوي نخستین عناصر آن چیزي است كھ از ھمھ واالتر و شریفتر 
رسند كھ این اشكال  نظر ما نامطبوع و زننده مي است؛ و اشكال گوناگون ظاھري آن تنھا بھ این علت بھ

رد این نكتھ كھ این وجھ در مو ھیچ بھ… . شوند عنوان آنچھ از ھمھ واالتر است جلوه داده مي غلط بھ بھ
تواند درك كند،  تواند باشد، یا در حقیقت یك فكر زیبا از این مذھب چھ مي مذھب در نزد فكري زیبا چھ مي

سازد كھ چرا این مذھب در نزد طبایع زنانھ چنین  این امر روشن مي… . عمل نیامده است تأكید كافي بھ
  . توان آن را تحمل كرد ميآمیز است، و چرا تنھا در نزد زنان است كھ  موفقیت

رنگ  او سیمایي خوش ولي پریده. شیلر برخالف گوتھ ازنظر جسماني براي شرك كامل ساختھ نشده بود
نگریست، و  داشت، اندامش بلند ولي الغر و نحیف بود، بھ تغییرات روزانة اوضاع جوي با عدم اعتماد مي

عنوان اندیشھ در  او خود را با گوتھ بھ. مصرف كند داد در اطاقش بنشیند و سیگار بكشد و انفیھ ترجیح مي
حال ھم  درعین. كرد برابر طبیعت، تخیل در برابر عقل، و احساسات در برابر اندیشة عیني مقایسھ مي

جواب  اي را بي گاه حملھ جست، ولي ھیچ ورزي دوري مي كمرو بود و ھم مغرور، از خصومت
  گذاشت؛ گاھي ھم تندخو و نمي

دانست دوران عمرش روبھ پایان است؛ اغلب از  شد، كھ شاید علت آن ھم این بود كھ مي حوصلھ مي بي
شیلر تمایل داشت كھ دربارة ھرچیز بحث . برد كرد و گاھي ھم بھ دیگران رشك مي دیگران انتقاد مي

ز مشاھدة احساس شادي وي ا. داشتھ باشد) ایدئالیستي(اخالقي كند، اخالقیات ببافد، و لحني آرماني 
اي كھ در ھمان ابتداي كار براي  او در نامھ. ھاي عشقي گوھرھاي رازگشا اثر دیدرو امیدبخش است جنبھ

  : گوتھ نوشت استعداد خود را بخوبي تحلیل كرد

یافت، و بھ ھنگامي كھ  اندیشیدم، فكر شاعرانھ برمن تسلط مي بھ ھنگامي كھ من بایست از دید فلسفي مي
افتد كھ قوة  حتي حاال ھم اغلب اتفاق مي. شد كردم، فكر فلسفي برمن چیره مي بایست شاعرانھ فكر مي مي
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توانستم  اگر مي. ام شاعرانھ روح مزاحم آثار شود، و تعقل سرد و بي تخیل مزاحم تفكرات انتزاعي من مي
، [ طور كھ گوتھ كرد ھمان] چنان تسلطي بر این دو نیرو بیابم كھ حدود ھریك از آنھا را برایش تعیین كنم 

ولي، افسوس، درست ھمان موقعي كھ من . توانستم انتظار سرنوشتي مسرتبار را داشتھ باشم ھنوز مي
شود  كنم، بیماري برمن عارض مي طرز صحیح آغاز مي بھكار بردن نیروھاي معنوي خود را  شناختن و بھ

  . كند و بھ از میان بردن نیروھاي جسماني تھدیدم مي

او بھبود یافت، ولي احساس اینكھ درمانپذیر نیست و . بازگشت ١٧٩٣بیماري وي باشدت تمام در دسامبر 
دسامبر بھ  ١٠در . داشت يھا باشد، خلق و خویش را مكدر م باید بھ انتظار بازگشت مكرر این عارضھ

ولي ھمیشھ بھ عقب رانده … كنم  من با ھمة نیروي ذھن خود علیھ این وضع مبارزه مي«: كورنر نوشت
شك و تردید دربارة نبوغ خودم كھ در تماس با دیگران تأیید … ام،  انداز آتیھ نامعلوم بودن چشم… . شوم مي

ـ اینھا » ي كھ براي من امري ضروري شده استشود؛ و فقدان كامل آن مصاحبت فكری و تشویق نمي
رشك  اي كھ بھ نحوي قابل مالزمان فكري رنجھاي جسماني او بودند، او با حسرت از ینا بھ وایمار، بھ گوتھ

تواند  كرد گوتھ كسي است كھ مي شیلر احساس مي. نگریست مي» عقل سالم در بدن سالم«سالم بود، و بھ آن 
وسھ  رضھ دارد، مشروط بر اینكھ سردي آنھا پایان یابد و آن حایل بیستبھ وي تحرك و پشتیباني ع

  .كیلومتري میان آنان از بین برود

VII ١٨٠۵- ١٧٩۴: ـ شیلر و گوتھ   

در ینا شركت كردند، » انجمن تاریخ طبیعي«شیلر و گوتھ ھردو در یك جلسة  ١٧٩۴ھنگامي كھ در ژوئن 
شیلر، كھ بھ ھنگام خروج از تاالر با گوتھ برخورد كرد، اظھار . این حایل براي یك لحظھ از میان رفت

قد روح بودند و شناسي كھ در جلسھ بھ معرض نمایش گذارده شده بودند فا ھاي زیست داشت كھ نمونھ
گوتھ مؤكدًا اظھار موافقت كرد، و این صحبت آنان را با . توانستند بھ درك طبیعت كمك واقعي كنند نمي

  گوتھ بعدًا در خاطرات . یكدیگر ھمراه ساخت تا اینكھ بھ منزل شیلر رسیدند

ي بود كھ گوتھ در ا این مطلب عنوان رسالھ» .تغییر شكل گیاھان را براي او تشریح كردم… . منزلش بروم
آن استدالل كرده بود كھ ھمة گیاھان انواع مختلف یك گیاه اولیھ ھستند، و تقریبًا ھمة اجزاي یك گیاه، انواع 

با عالقھ و ادراك آشكار شنید، … او ھمة این حرفھا را «: گوید گوتھ مي. یافتة برگ مختلف یا مراحل تكامل
یعني » این آزمایش نیست، بلكھ یك اندیشھ است؛«: د و گفتولي وقتي حرف من تمام شد، سرش را تكان دا

این اظھارنظر گوتھ را بھ خشم . اي است كھ ھنوز بر اثر مشاھده و آزمایش بھ اثبات نرسیده است فرضیھ
گوتھ . وي افزایش یافت آورد، ولي او متوجھ شد كھ شیلر از خود ذھني مستقل دارد، و احترامش نسبت بھ

لر، كھ من از دوران كودكي او را دوست داشتھ و بر او ارج نھاده بودم، نھایت كوشش ھمسر شی«: گوید مي
  » .خود را كرد تا تفاھم متقابل ما را تقویت كند

ھوراي، (شیلر قراردادي براي سردبیري یك نشریة ماھانة ادبي كھ قرار بود نام دي ھورن  ١٧٩۴در مھ 
او امیدوار بود كھ كانت، فیشتھ، . ھ باشد، امضا كرده بودداشت) در اساطیر یوناني، االھگان فصول بودند

كلوپشتوك، ھردر، یاكوبي، باگزن، كورنر، راینھولد، ویلھلم فون ھومبولت، آوگوست ویلھلم فون شلگل وـ 
جناب «عنوان  اي بھ در سوم ژوئن نامھ. از ھمھ بھترـ گوتھ را وادارد كھ براي این نشریھ مطالبي بنویسند

، و حاوي یك ورقھ متضمن اطالعاتي دربارة مجلة »اكرم آقاي عضو شوراي ویژة حكمرانمستطاب اجل 
ورقة پیوست مبین آرزوي تعدادي از افرادي است، كھ احترام آنان «: موردنظر، بھ وایمار فرستاد و افزود

بارة حد و حصر است، دایر براینكھ شما این نشریھ را با تراوشات قلمي خود، كھ در نسبت بھ شما بي
كنیم كھ موافقت شما در  عالیجناب، ما احساس مي. القول ھستیم، قرین افتخار فرمایید ارزش آن ھمة ما متفق

گوتھ پاسخ داد كھ با كمال میل براي نشریھ » .پشتیباني از این اقدام تضمیني براي موفقیت آن خواھد بود
اص واالمقامي كھ ھیئت مدیرة شما را اطمینان دارم كھ ارتباطي نزدیكتر با اشخ«مطلب خواھد نوشت و 

  » .دھند بسیاري از آنچھ را كھ اینك در نھاد من راكد مانده است، بھ زندگي تازه برخواھد انگیخت تشكیل مي
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ھاي تاریخ ادبي ھستند، و نیز دوستي كھ میان آن دو آغاز شد و  بھ این ترتیب مكاتباتي كھ در زمرة گنجینھ
بھ مدت یازده سال ـ تا ھنگام مرگ شیلرـ بھ درازا كشید، باید در برآورد ما احترام و رعایت متقابل آن 

اي كھ مبادلھ شدند، آن كھ از ھمھ بیشتر حقایق  نامھ ٩٩٩شاید از میان . دربارة بشریت بھ حساب آورده شود
ھم با  كھ در آن شیلر، پس از چند مالقات با گوتھ،) ١٧٩۴اوت  ٢٣(كند چھارمین نامھ باشد  را روشن مي

نفسي و ھم با غرور، تفاوت میان ذھنھاي خودشان را بھ این نحو  نزاكت و ھم با صراحت، ھم با شكستھ
  : تجزیھ و تحلیل كرد

بسیاري از مطالبي كھ … . اند حركت درآورده ھاي مرا بھ مذاكرات اخیر من با شما ھمة ذخایر اندیشھ
و این (ام  كنم، از تعمقي كھ دربارة نحوة تفكر شما كرده توانستم با خود تفاھمي صحیح پیدا دربارة آنھا نمي

. اند پرتوي تازه و غیرمنتظره یافتھ) ام ھاي شما بر خودم گذاشتھ اسمي است كھ من بر تأثیر عمومي اندیشھ
  من براي چند فقره از تحقیقات نظري خود

شیوة آرام و روشن شما . اید ادهقرار د» شيء«و جسم نیاز داشتم، و شما مرا در مسیر یافتن این » شيء«بھ 
تمایل دارند مرا … راھھا، كھ تعمق و تخیل خودسرانھ  در نگاه كردن بھ امور شما را از گم شدن در كوره

كند، و این كار را خیلي  چیز را درك مي بصیرت صحیح شما ھمھ. دارد در آنھا كامًال گمراه كنند، بازمي
ذھنھایي مانند … . دھد تجزیھ و تحلیل درصدد یافتن آنند انجام ميكاملتر از آنچھ دیگران بزحمت از طریق 

دانند تا چھ حد عمیقًا نفوذ كرده و چقدر كم بھ آن نیاز دارند كھ از فلسفھ، كھ در حقیقت  ذھن شما بندرت مي
كھ ام  من مدتھا مراقب مسیري بوده… . تواند از این ذھنھا چیزي بیاموزد، چیزي بھ عاریت بگیرند تنھا مي

شما در طبیعت در جستجوي … . ام ذھن شما دنبال كرده است، ھرچند كھ این كار را از دور انجام داده
ضروریات ھستید، ولي ھنگامي كھ درصدد آن ھستید كھ اطالعات بیشتري از اجزاي منفرد طبیعت 

یت ھمة شما درصدد توضیح نقش ھر جزء در كل. نگرید صورت یك كل مي دست آورید، بھ طبیعت بھ بھ
  . تجلیات گوناگون طبیعت ھستید

  :بھ نحوي زیركانھ از تجزیھ و تحلیل ذھن شیلر احتراز كرد و گفت) اوت ٢٧(پاسخ گوتھ 

اي مطبوعتر از نامة شما دریافت دارم  توانستم ھدیھ من براي سالروز تولد خود، كھ در این ھفتھ بود، نمي
كنید، و در آن با احساس ھمدردي مرا بھ  ھ ميكھ در آن شما با دستخطي دوستانھ وجود مرا خالص

براي من مسرتبار خواھد بود كھ سرفرصت … . كنید تر از قدرتھایم تشویق مي گیري مجدانھ و فعاالنھ بھره
عنوان  اثري را كھ گفتگوي با شما بر من گذاشتھ است برایتان تشریح كنم؛ من نیز چقدر آن روزھا را بھ

اي  نظر من پس از مالقاتي چنین غیرمنتظره، چاره كنم؛ زیرا بھ ود تلقي ميدوراني پراھمیت در زندگي خ
  .نداریم جز اینكھ در زندگي ھمراه با یكدیگر والھ و سرگردان طي طریق كنیم

سپتامبر از شیلر كرد تا بھ وایمار بیاید و چند روز را با او بگذراند، دنبال این  ۴گوتھ با دعوتي كھ در 
توانید ھركاري را كھ مایل باشید، بدون اینكھ  شما مي«: یكي را گرفت و بھ شیلر نوشتاظھار عالقھ بھ نزد

و فكر … . ما در ساعات راحت و مناسب با یكدیگر صحبت خواھیم كرد. كسي مزاحمتان شود، انجام دھید
كھ طور  شما باید درست ھمان. كنم بدون اینكھ سودي حاصل شده باشد، از یكدیگر جدا نخواھیم شد مي

شیلر با آمادگي این دعوت را » .دوست دارید، و تا حد امكان انگار كھ در منزل خود ھستید، زندگي كنید
كنند  نفس كھ من بھ آن مبتال ھستم مرا ناچار مي تشنجات مربوط بھ تنگ«: پذیرفت، ولي بھ گوتھ ھشدار داد

بھ این » .گذارند قراري برایم نميھنگام آرام و  كھ تمام صبح را در بستر بمانم، زیرا این تشنجات شب
توجھ ) گوتھ(شاعر مسنتر . سپتامبر میھمان گوتھ شد و تقریبًا ھمواره بیمار بود ٢٨تا  ١۴ترتیب، شیلر از 

وي اندرز  خاطر شود؛ از نظر نوع غذا بھ گذاشت او رنجیده نمي. كرد آمیزي از شاعر بیمار مي مالطفت
، )سپتامبر ٢٩(وقتي شیلر بھ ینا بازگشت . زاد را دوست داشتھ باشدداد، و او را عادت داد كھ ھواي آ مي

. یابم، ولي افكارم ھنوز در وایمار است من بار دیگر خود را در خانة خویش مي«: بھ گوتھ چنین نوشت
» .اید از ھم بگشایم براي من مدتي طول خواھد كشید كھ كالف ھمة افكاري را كھ شما در من بیدار كرده

  ، با )تبراك ٨(سپس 
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ھاي خود در زمینة زیبایي بھ یك تفاھم  نظر من، ما باید فورًا دربارة اندیشھ بھ«: وي بود، بھ گوتھ نوشت
  ».روشن برسیم

 ١٧٩۵ژانویة  ٢۴این نشریھ در . ھورن شد ماه صرف تدارك براي نخستین شمارة نشریة دي پس از آن سھ
گوتھ . سال انتشار یافت طور ماھانھ بھ مدت سھ پس، بھ منتشر شد، و شمارة دوم آن در اول مارس؛ و از آن

براي . قاپند دوند و نسخ آن را از دست یكدیگر مي مردم دنبال آن مي«): مارس ١٨(از وایمار گزارش داد 
كانت یك «: آوریل شیلر بھ گوتھ اطالع داد ١٠در » .توانستیم از این بیشتر چیزي بخواھیم آغاز كار ما نمي

من . ستانھ براي من نوشتھ است، ولي تقاضا دارد كھ ارسال مقاالت خود را بھ تعویق اندازدنامة خیلي دو
گوتھ خواستار آن بود كھ مطالب خودش » .ایم كھ بھ ما بپیوندد خوشحالم كھ این پرندة پیر را وادار كرده

دانست كھ جنبة  ھاي رومي وي بودند و مي بدون امضا باشد، زیرا این مطالب حاوي چند قطعھ از مرثیھ
  .انگیز جسورانة آن براي یك عضو شوراي ویژة حكمران ناپسند است شھوت

شیلر از روي شوق و ذوق شتابزدة ناشي از موفقیت، گوتھ را وادار كرد كھ در یك نشریة دیگر بھ نام در 
روحترین با. شد منتشر مي ١٨٠٠تا  ١٧٩۶طور ساالنھ از  این نشریھ بھ. وي ملحق شود موزن آلماناخ بھ

قطعات این نشریھ زنین نام داشتند، كھ این دو شاعر آنھا را از روي الگوي زنیا اثر مارتیالیس شاعر 
عنوان ھدیھ بھ  آمیز بھ صورت فكاھي و كنایھ زنیا در اصل قطعات كوتاھي بودند كھ بھ. (نوشتند رومي مي

ھمة جریان عبارت است «: یف كردشیلر این طرح را براي كورنر چنین توص.) شدند میھمانان نوشتھ مي
اینھا در درجة اول . از بھ ھم چسباندن اشعار تفریحي و ھجوآمیز كھ ھر كدام آنھا یك بیت واحد است

ھاي آنھا  بار خصوصًا علیھ نویسندگان و آثارشان ھستند كھ در الیھ ھایي شوخ طبعانھ و شیطنت ھجویھ
بیتیھا از ششصد  تعداد این تك. شوند رانھ یا فلسفي دیده ميھاي شاع ھاي ناگھاني اندیشھ گریختھ شراره جستھ

عنوان راھي براي وارد كردن ضربة متقابل بھ منتقدان خودشان،  گوتھ این نقشھ را بھ» .كمتر نخواھد بود
اي شدیدتر در  ھاي طبقة متوسط، و برانگیختن عالقھ مسخره كردن نویسندگان پرطمطراق و سلیقھ

مانند روباھھایي كھ دمشان در «را » ھدایا«آنھا این . ت بھ ادبیات پیشنھاد كرده بودخوانندگان آلماني نسب
این ابیات، بدون امضا، و . فرستادند فرھنگ و احساس مي بھ اردوگاه اشخاص بي» حال سوختن است

بھ سوي » سوختھ روباھاي دم«چون بعضي از این . گر بودند بعضي از آنھا محصول مشترك این دو توطئھ
اند، گذشت زمان آتش آنھا را فرونشانده است؛ ولي  شدند كھ اینك فراموش شده ویسندگان یا مباحثي رھا مين

  : خاطره آورده شود یكي از آنھا، كھ كار گوتھ است، بویژه استحقاق آن را دارد كھ بھ

  توانید یك كل بشوید، ھمیشھ براي یك كل تالش كنید، و اگر خودتان نمي

  !یك جزء خدمتگزار بھ یك كل ببندیدعنوان  خود را بھ

  : گوید گیرد و مي شود، دنبال ھمین فكر را مي یك بیت دیگر، كھ معموًال بھ شیلر نسبت داده مي

  خواھید بدون اینكھ بمیرید زندگي كنید؟ ترسید؟ مي از مرگ مي

  .وقتي كھ مدتھا از رفتن شما بگذرد، آن كل باقي خواھد ماند. در كل زندگي كنید

دنبال خود آوردند و این امر باعث رنج كشیدن شیلر و خندة گوتھ  ھاي ساتیري زنین حمالت متقابلي بھقسمت
بعد از این «. داد كھ بگذارد كارش تنھا پاسخ دادن بھ این حمالت باشد گوتھ بھ شیلر اندرز مي. شد مي

اشكوه ھنري كار كنیم و، با آمیز زنین، ما باید زحمت بكشیم تا تنھا بر روي آثار بزرگ و ب ماجراي جنون
  » .پذیر خود بھ اشكال واالمرتبھ، ھمة دشمنان خویش را شرمنده سازیم تبدیل طبایع روان و شكل

اي از زیباترین اشعار خود را  گوتھ و شیلر در این سالھاي دوستي رو بھ توسعة خود پاره. این كار انجام شد
درناھاي «، )١٧٩۵(» روي پیاده«، و شیلر »ھندخداوند و رقاصة «و » عروس كورنت«گوتھ . نوشتند
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شیلر یك مقالة مھم بھ نام اشعار ساده و . را نوشت) ١٨٠٠(» آواز زنگ«، و )١٧٩٧(» ایبیكوس
  . را منتشر كرد) ١٧٩۶(نیز بھ این آثار افزود، و گوتھ ھم شاگردي استاد ویلھلم ) ١٧٩۵(احساساتي 

وجود آیند نھ اشعاري  اري بودند كھ براساس مدركات عیني بھمنظور شیلر از اشعار ساده و احساساتي اشع
شاعر . كرد او در خفا اشعار خود را با اشعار گوتھ مقایسھ مي. كھ از احساس متفكرانھ مایھ گرفتھ باشند

مایھ یا گمراه شده نیست، بلكھ كسي است كھ خود را چنان بسرعت با دنیاي خارج  دل یا كم ساده» ساده«
كند، و برخوردش با واقعیت براساس قضاوت  ھ میان خود و طبیعت تضادي احساس نميدھد ك وفق مي

بھ موازات . كند ھایي ذكر مي عنوان نمونھ مستقیم و عاري از تأمل است، شیلر، ھومر و شكسپیر را بھ
؛ دھد تر شدن و تصنعیتر شدن تمدن، شعر این رابطة مستقیم عیني و ھماھنگي ذھني را از دست مي پیچیده

عنوان كمال مطلوبي كھ  شود، و شاعر باید از طریق نیروي تخیل و احساس، بھ كشمكش وارد روح مي
شود، این ھماھنگي و یگانگي میان نفس خود و جھان را  شود یا بھ آن امید داشتھ مي خاطر آورده مي بھ

روي آن را  گیرد و ابرھاي فكر خود مي دوباره بھ دست آورد؛ در این صورت، شعر جنبة تعمق بھ
شیلر عقیده داشت كھ بیشتر اشعار یوناني از نوع ساده یا مستقیم . اندازند پوشانند و آن را از شفافیت مي مي

شاعر ایدئال آن است كھ . باشند بودند، و بیشتر اشعار جدید نتیجة ناھماھنگي، عدم پیوستگي، و تردید مي
گوتھ بعدھا متذكر . ني و فرم شاعرانھ درھم آمیزدنحوة برخوردھاي ساده و متفكرانھ را در یك تصویر ذھ

  . شد كھ این مقالھ سرچشمة بحث و جدل میان ادب و ھنر كالسیك و سبك رمانتیك شد

موضوع داستان در . دھد مطالعة جریان تكوین شاگردي استاد ویلھلم شیوة آفرینش آثار گوتھ را نشان مي
تكمیل شد، آن را كنار گذارد و جلد دوم آن را تا  ١٧٧٨بھ فكرش خطور كرد، جلد اول در  ١٧٧٧سال 

  پایان نرسانید؛  بھ ١٨٧٢ژوئیة 

. سال دیگر طول كشیدند كار كرد؛ جلدھاي پنجم و ششم مدت سھ ١٧٨٣سال، و روي جلد چھارم تا نوامبر 
نامید و قسمتھایي از آنھا را براي دوستان خود خواند، و » گروه نمایشي استاد ویلھلم«او این شش كتاب را 

. كار داستان شد بھ دست ١٧٩١ل بار دیگر، بھ اصرار ھردر و آنا آمالیھ، در سا. سپس آنھا را كنار گذاشت
شیلر بھ . ھاي روبھ افزایش را در اختیار شیلر گذارد دو جلد بھ آنھا افزود، و این نوشتھ ١٧٩۴تا ژوئن 

. فرستاد آمیز خود را برایش مي موازات دریافت صفحات تازه، نظرات انتقادي، پیشنھادھا، و مراتب تشویق
نقش یك قابلھ بود كھ بھ زایمان طفلي كھ از زمان والدتش مدتھا گذشتھ نقش شیلر در این ماجرا تقریبًا مانند 

جاي تعجب نیست كھ . ھا تحویل چاپخانھ شدند ھمة نوشتھ ١٧٩۶سرانجام در سال . كرد است كمك مي
نھایي حدودًا بدشكل، و ازنظر ساختمان ضعیف، داراي حشو و زواید، و درھم بود، كھ تنھا  محصول

مچنین از این نظر كھ سرگرداني و بالتكلیفي گوتھ را در میان عالیق متضاد و قسمتھایي از آن ـ ھ
داد در حكم  قاطعیت و اعتماد بھ نفسي كھ شیلر بھ او نسبت مي. كرد ـ عالي بود ایدئالھاي مبھم منعكس مي

  . اختفاي غرورآمیز دودلي و كشمكش داخلي بود

ش در اصناف آلمان بود؛ ویلھلم با گذراندن آن ـ مبین دوران آموز» كارآموزي«ـ سالھاي » شاگردي«
وخم داستان كارآموزي كند و پرزحمت ویلھلم  شد؛ بھ این ترتیب، موضوع پرپیچ» استاد«سالھاي آموزش، 

بازي را دوست داشت، و بھ علت  شب خاطر اینكھ در كودكي نمایش خیمھ گوتھ بھ. در صنف زندگي است
كردند و  از ده شھر عبور مي داستان را بھ یك گروه بازیگر، كھ از بیشاش بھ ھنر نمایش، این  ادامة عالقھ

صورت درسھایي در زندگي و تصاویري  گذاشتند، مرتبط كرد و آن را بھ سر مي یكصد زیر و بم را پشت
وفایي خویش پایبند و وفادار بود، قھرمان داستان خود را  او، كھ ھنوز نسبت بھ بي. از رسوم آلماني درآورد

ویلھلم شخصیتي جذاب و . گوید این صورت وارد صحنھ كرد كھ رفیقة خود ماریانھ را ترك ميبھ 
دھد كھ جریان وقایع یا قدرت شخصیت افراد دیگر او را از یك وضع یا  او اجازه مي. مسحوركننده نیست

 در ماجراھاي عشقي او زنان ھستند كھ ابتكار عمل را در دست. فكر بھ وضع و فكر دیگري بكشد
زند  وپا مي دنیا آمده است، در تحسین از نجیبزادگان دست عنوان یك فرد طبقة متوسط بھ او، كھ بھ. گیرند مي

در برابر (دارد كھ این نجیبزادگان روزي اشرافزادگي فكري  و با فروتني بھ این امید دل خوش مي
او یك بازیگر و زني . ر استفیلینھ داراي شخصیتي جالبت. را بھ رسمیت بشناسند) اشرافزادگي خانوادگي
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آورد، ولي این مالقاتھاي عشقي خود را با  سیماست كھ سبكبال از یك عشق بھ عشقي دیگر روي مي خوش
فرد  شخصیت مینیون منحصربھ. دھد اي از ارتكاب گناه انجام مي نشاطي مسري، و با ناآگاھي قابل تبرئھ

نوازد، و از مردم شاھي  رود، چنگ مي جا مي مھشناسي پدر خود را، كھ بھ ھ او بااحساس وظیفھ. است
  دارد كھ آلماني  گوتھ این دختر را چنین مجسم مي. كند گیرد، ھمراھي مي شاھي پول مي

شود؛ ولي ویلھلم او را  كند، عاشق ویلھلم مي مینیون كھ دوران نوجواني را طي مي. خواند طور كامل مي بھ
. میرد بیند، از غصھ مي قتي ویلھلم را در آغوش ترزا ميعنوان یك طفل دوست دارد، و مینیون و بھ

آمبرواز توما، آھنگساز فرانسوي، از میان این ھشتصد صفحھ كتاب گوتھ، مینیون را انتخاب كرد تا یك 
  ).١٨۶۶(انگیز و دلپذیر دربارة او بسازد  اپراي غم

شیلر از سبك آرام و متین شاگردي استاد ویلھلم و توصیف واقعبینانة زندگي یك گروه ھنري سرگردان 
ھاي غیرمحتمل رواني، نكات  تمجید كرد، ولي تناقضھایي را در تسلسل وقایع ازنظر زمانبندي، جنبھ

ھاد كرد در داستان او پیشن. خالف ذوق و سلیقھ، و معایب تجسم شخصیتھا و استخوانبندي داستان متذكر شد
گوتھ بھ . كتاب تغییراتي داده شود، و نظرات خود را دربارة اینكھ داستان چگونھ باید پایان یابد ابراز داشت

من مسلمًا خواستھاي معقول شما را تا آنجا كھ برایم امكان داشتھ باشد، مراعات خواھم «: او اطمینان داد
توانست  راف كرد كھ این اظھار تنھا كاري بود كھ وي ميسال بعد، بھ اكرمان اعت  وسھ ولي سي» كرد؛

یكي از آنھا . منتقدان دیگر روشي كمتر دوستانھ داشتند. براي حفظ داستان خود از شر نفوذ شیلر انجام دھد
: آمیز گفت توصیف كرد؛ شارلوتھ فون شتاین با لحني شكایت» خانة سیار فاحشھ«عنوان یك  این كتاب را بھ

خواھد  افشاند، گویي كھ مي ا عواطف واالمقام سروكار دارد، ھمیشھ مقداري كثافت بر آنھا ميوقتي گوتھ ب«
داستان گوتھ استحقاق این انتقادات كلي . طبیعت انساني را از ھرگونھ نشانھ و نمایش الوھیت محروم دارد

اند توجھ و عالقة تو تمیز را نداشت، زیرا در آن، صفحات مطبوع بسیاري وجود دارند، و ھنوز مي و بي
  . خود جلب كند خوانندگان را، آزاد از جاروجنجال دنیا، بھ

آنھا در وایمار در زمینة نمایش . عنوان میھمان گوتھ بھ وایمار رفت شیلر باردیگر بھ ١٧٩۶مارس  ٢٣در 
كرد، و  ھایي را كھ باید روي صحنھ آیند انتخاب مي گوتھ مدیري سختگیر بود، نمایشنامھ. باھم كار كردند

آور، یا احساساتي بود، ھمچنین  آنچھ كھ ناسالم، ضعیف، اشك«: گوید اكرمان مي. داد بازیگران را تعلیم مي
معموًال » .شد ھا حذف مي طور كامل از نمایشنامھ آور یا خالف نزاكت بود، بھ آنچھ وحشتناك و دھشت

. شدند شجویان دانشگاه ینا دعوت ميتماشاگران منحصر بھ درباریان بودند، بجز مواردي كھ بعضي از دان
ھزار  آلمان دو تئاتر ملي دارد ـ در وین با پنجاه«: آوگوست فون شلگل با لحني تلخ اظھارنظر كرد

  » .تماشاگر، و در وایمار با پنجاه نفر

آوریل بھ ینا بازگشت، در حالي كھ تماس مجدد او با صحنة نمایش او را برانگیختھ بود كھ از  ١٢شیلر در 
اي دربارة  او مدتھا در فكر آن بود كھ نمایشنامھ. نویسي روي آورد تاریخ، فلسفھ، و اشعار نمایشي بھ نمایش

. گوتھ بھ او اصرار كرد بھ این كار بپردازد. ، بنویسد»سالھ جنگ سي«والنشتاین، سردار سپاه اتریش در 
  در ماه نوامبر، گوتھ بھ ینا رفت و مدتي را در 

  » .تا بھ تراژدي خود بپردازي و ما بحث دربارة آن را آغاز كنیمخود استفاده كني 

یوھان ھاینریش ) ١٧٩۵(كرد، گوتھ، كھ موفقیت شعر لویز اثر  ھنگامي كھ شیلر روي والنشتاین كار مي
فوس دربارة زندگي و احساسات مردم آلمان حس رقابتش را تحریك كرده بود، مھارت خود را در این 

. اثري بھ نام ھرمان و دوروتئا منتشر ساخت ١٧٩٨موم آزمایش كرد و در سال زمینة مورد عالقة ع
مزاج و یك مادر مھربان و پرعطوفت است،  ھرمان فرزند نیرومند و سالم و خجول و آرام یك پدر صفرایي

و یك مزرعة وسیع را، در یكي از قراي نزدیك رودخانة » میھمانخانة طالیي«) پدر و مادر(و این دو 
وسیلة  شوند كھ صدھا پناھنده از یكي از شھرھاي مرزي كھ بھ آنھا باخبر مي. كنند اداره مي راین،

كنند، و  ھایي از لباس و غذا درست مي افراد خانواده بستھ. شوند فرانسویان تسخیر شده است نزدیك مي
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مچ «و » ة برجستھسین«او در میان آنھا دختركي با . دھد ھا را بھ پناھندگان تحویل مي ھرمان این بستھ
یابد كھ با كمك بھ پناھندگان و فراھم آوردن وسایل آسایش آنان، بھ آنھا خدمت   مي» پاھاي خوشتراش

عنوان ھمسر خود نزد والدینش  از مشقات معھود، او را بھ شود و، پس ھرمان عاشق این دختر مي. كند مي
شود و شرح مختصري كھ دربارة  گو ميصورت شش وتدیھاي روان باز این داستان بھ. آورد خانھ مي بھ

دعوت براي بیرون راندن مھاجمین فرانسوي، . بخشد ورو مي شود بھ آن رنگ زندگي روستایي داده مي
یافتند، خشنود  پرست را، كھ ایفیژني در تاوریس و توركواتاسو را بیگانھ و نامأنوس مي آلمانیھاي وطن

اي كھ از زمان ورتر بھ بعد خوانندگان ناچیزي در خارج  این داستان كوچك حماسي بھ نویسنده. ساخت مي
  .اي بخشید از دوكنشین ساكس ـ وایمار داشت، محبوبیت تازه

من ھنوز «: او بھ كورنر نوشت ١٧٩۶نوامبر  ٢٨در . روبھ صعود بود ١٨٠٠تا  ١٧٩٨ستارة شیلر از 
در مقابل روي من است؛ نھ شكلي  كار بدطالع ھنوز كنم، ولي این طور جدي دربارة والنشتاین فكر مي بھ

او این اثر را بھ نثر آغاز كرد، آن را كنار گذاشت، و سپس آن را بھ نظم از » .گرفتھ و نھ پایان یافتھ است
سالھ برایش آشنا بود، ولي  وكیف مطلب بر اثر مطالعات وي در زمینة تاریخ جنگ سي كم. نو آغاز كرد

خصیتھاي آن چنان پیچیده بودند كھ وي از تالش خود براي حجم این مطالب چنان زیاد و حوادث و ش
درآمد یك  فشردن ھمة آنھا در پنج پرده دست كشید، و تصمیم گرفت كھ در مقدمة این نمایشنامھ یك پیش

نمایشنامة نخست بھ نام دي . اي بھ نام اردوگاه والنشتاین قرار دھد و بقیھ را بھ دو نمایشنامھ تقسیم كند پرده
اي بود كھ براي خلع سردار شورشي ترتیب داده شده بود، و یك ماجراي آتشین  ني حاكي از توطئھپیكولومی

قرار بود نمایشنامة نھایي و . داد وبرق مي عاشقانھ میان دختر والنشتاین و پسر رھبر توطئھ بھ آن زرق
  . اصلي مرگ والنشتاین نام گیرد

  تأثیر ترسیم واقعبینانة تصویر یك اردوگاه نظامي  تحتدرآمد نمایشنامھ را خواند، چنان  وقتي گوتھ پیش

؛ شاید )١٧٩٨اكتبر  ١٢(والنشتاین قبل از تكمیل پیكولومیني، در تئاتر وایمار بھ روي صحنھ آورده شود 
شیلر بھ وایمار رفت تا  ١٧٩٩در اوایل . اي بود كھ شاعر بھ كارش مشغول داشتھ شود این راه زیركانھ

ژانویھ انجام شد و مورد حسن قبول قرار  ٣٠برنامة افتتاحیة آن در . وي صحنھ آوردپیكولومیني را ر دي
اي كھ در  نامھ. آلود روي مرگ والنشتاین بھ كار مشغول شد شیلر بھ ینا بازگشت و با حرارتي تب. گرفت

 دھد كھ در حال بیرون آمدن از شوروحرارت اي را نشان مي وخوي نویسنده نوشت خلق ١٧٩٩مارس  ١٩
ام،  اي كھ از كارم خالص شوم، وحشت داشتھ من مدتھا از آن لحظھ«: گوید او مي. اي است آفریدن اثر تازه

كنم آزادي كنوني من بدتر از حالت  باوجود آنكھ خیلي مایل بودم آن لحظھ فرارسد؛ و در حقیقت احساس مي
ھ خود كشیده و نگاه داشتھ اینك از عاملي كھ تا این زمان مرا ب. ام اسارتي است كھ تاكنون دچار آن بوده

  ».كنم كھ انگار بھ وضعي نامشخص در فضاي خالي معلق ھستم میان رفتھ است، و من احساس مي

موفقیت . قدر كافي ھیجان پیش آمد بھ) ١٧٩٩آوریل  ٢٠(با آغاز تمرینھا و برنامة افتتاحیة مرگ والنشتاین 
كردند كھ شاھد شاھكاري  بسیار انتقادي داشتند، احساس ميآن كامل بود؛ حتي تماشاگران وایمار، كھ دیدي 

او گفتگوھا را . در این ھنگام شیلر بھ حد اعالي رشد خود رسیده بود. اند در زمینة ارائة نمایشنامھ بوده
و تحریك را قویتر كرده بود؛ ھمة شخصیتھاي اول نمایشنامھ را با روح و نیرومند ) اكسیون(كوتاه، و عمل 

ده بود و در پایان تراژیك نمایشنامھ، یعني مرگ ننگین مردي بزرگ كھ جاھطلبي و غرور ترسیم نمو
شیلر احساس : جا جمع كرده بود ھاي پراكندة داستان را در یك حد خانھ خرابش كرده بود، ھمة رشتھ بي
شاید بھ پیشنھاد  .نویسي حق با او بود تواند با گوتھ ھمپایھ باشد؛ و در زمینة نمایشنامھ كرد كھ اینك مي مي

در سوم دسامبر . تالر بھ مقرري شیلر افزود و از او دعوت كرد كھ در وایمار سكنا گزیند ٢٠٠گوتھ، دوك 
قدر بھ خانة گوتھ نزدیك بود كھ براي مدتي این دو شاعر  مكان كرد كھ آن اي نقل این خانواده بھ خانھ ١٧٩٩

  . دیدند ھر روز یكدیگر را مي

راند، خود را درگیر نمایشنامة دیگري كرده  پیش مي ، شیلر، كھ این پیروزي او را بھدر خالل این احوال
اي براي یك  خدا را شكر كھ از ھم اكنون موضوع تازه«: بھ كورنر نوشت ١٧٩٩مھ  ٨او در تاریخ . بود
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. رداو براي اثر خود، ماري استوارت، سوابق تاریخي الزم را مطالعھ ك» .تراژدي بھ فكرم رسیده است
عنوان  اي بنویسد كھ وقایع تاریخي را بھ درنظر داشت نمایشنامھ. كند ولي مدعي نبود كھ تاریخنویسي مي

خاطر اینكھ ساخت و تأثیر  وقایع و تسلسل تاریخي را بھ. مصالح كار و زمینة آن مورد استفاده قرار دھد
گر  اخالقي الیزابت را جلوهنمایشي داشتھ باشند، ترتیبي مجدد داد؛ عناصر نامطبوع در خصوصیات 

صورت قھرماني تقریبًا منزه از ھر عیب ترسیم كرد، و این دو ملكھ را در  استوارت را بھ ساخت، و ماري
  انگیز  اي ھیجان مواجھھ

در وایمار  ١٨٠٠ژوئن  ١۴ھنگامي كھ این نمایشنامھ در . ھا در ادبیات نمایشي است نیرومندترین صحنھ
وقتي ماه ژوئیھ فرارسید، او . ر دیگر بر اثر موفقیت مورد تجلیل قرار گرفتشیلر با. روي صحنھ آمد

در این مورد نیز وقایع تاریخي را مورد تجدیدنظر قرار داد و در آنھا . سرگرم نوشتن دوشیزة اورلئان بود
ست ، ژاندارك را نشان داد كھ از د»دوشیزه«جاي سوزاندن  مثًال بھ: دستكاري كرد تا ھدفش تأمین شود

شتابد تا پادشاه خود را نجات دھد، و با پیروزي  گریزد، بھ صحنة جنگ مي اسیركنندگان انگلیسي خود مي
بزرگترین موفقیتي بود كھ ) ١٨٠١سپتامبر  ١٨(برنامة افتتاحیة آن در الیپزیگ . میرد در میدان جنگ مي

  . دست آورد شیلر تا آن زمان یا بعد از آن بھ

كرد؟ او  اگھاني دوستش و احراز برتري در صحنة نمایش آلمان احساس حسادت ميآیا گوتھ از این ترقي ن
: كرد وھشت سال بعد ھنوز دربارة مرگ والنشتاین چنین قضاوت مي از این پیروزیھا مشعوف بود، بیست

ولي او رقیب خود را در زمینة » .این نمایشنامھ چنان پرعظمت است كھ در نوع خود نظیري ندارد«
كرد كھ شیلر با ابرھاي فلسفھ روي  دانست، و احساس مي نویسي واالمقام نمي اندازة نمایشنامھ شاعري بھ

وقتي كھ بعضي . طور كامل در وزن و آھنگ اشعار استادي نیافتھ است گاه بھ اشعار خود را پوشانده، و ھیچ
ي اجرا كنند، گوتھ آن را اي بھ منظور تجلیل از و خواستند در تئاتر وایمار برنامھ از ستایشگران شیلر مي

بھ ینا رفت تا در انزوا بھ  ١٨٠٠در ژوئیة . از حد جنبة ظاھرسازي دارد منع كرد عنوان اینكھ بیش بھ
نوامبر ھنوز لحن صحبت شیلر حاكي از  ٢٣در حالي كھ شیلر در وایمار ماند؛ ولي در . مطالعھ پردازد

: گفت دانست و مي مي» تعدادترین مرد از زمان شكسپیربا اس«او گوتھ را . بود) با گوتھ(دوستي زایل نشده 
گاه كوچكترین تردیدي دربارة اصالت فكري و درستكاري وي پدید  در مدت شش سال صمیمیت ما، ھیچ«

او واجد باالترین حقیقت و احساس شرافت و عمیقترین پایبندي در پیروي از آنچھ درست و خوب . نیامد
! توانستم با ھمین گرمي گوتھ را در روابط خانوادگیش نیز توجیھ كنم كاش مي«: شیلر افزود» .است بود

و بر اثر یك . دھد ھاي نادرست دربارة اینكھ چھ چیزي سعادت خانوادگي را تشكیل مي او بر اثر اندیشھ… 
دھد و درست در خانھ  انگیز از ازدواج، دچار نوعي آشفتگي شده است كھ او را رنج مي بیم تأسف

تواند خود را از آن خالص  القلب است كھ نمي قدر ضعیف و رقیق كند، و او ھم آن سیاه ميروزگارش را 
ھمسر شیلر، مانند سایر بانوان وایمار، حاضر نبود كریستیان را . »پذیر او است این تنھا نقطة آسیب. كند

  . رده استدر خانة خود بپذیرد، و شیلر در مكاتبات موجودش با گوتھ، بندرت نامي از كریستیان ب

  و این نامي است (وجود داشت  »دوقلوھا«ھایي كھ در دوستي این  باوجود چنین خدشھ

نابغة  كم ثابت كرد كھ یك نابغة سبك كالسیك و یك ، این دوستي دست)شدند دو بھ آن خوانده مي كھ گاھي این
آنھا تقریبًا ھر روز براي یكدیگر پیام . توانند در ھماھنگي با یكدیگر زندگي كنند مكتب رمانتیك مي

گذاشت و  خوردند، و گوتھ اغلب كالسكة خود را در اختیار شیلر مي فرستادند و بیشتر با ھم شام مي مي
 ٢٠در . فرستاد مي» ه استقسمتي از سفارشي را كھ شراب فروشم ھمین اآلن تحویل داد«براي شیلر 

ژوئن  ١١، و در »روي برویم طرف عصر بیایید با ھم بھ پیاده«: گوتھ بھ شیلر نوشت ١٨٠١آوریل 
از ] و در بازگشتم . آمیز مرا بھ ھمسر عزیزتان ابالغ كنید خداحافظ، درودھاي عطوفت«: نوشت

بھ شیلر  ١٨٠٢ژوئن  ٢٨در » .داي از ثمرات زحمات خود، شادم كنی ، با نشان دادن پاره[ گوتینگتن
» .خواھم تا آنجا كھ امكان دارد، در آنجا خوش باشید ام بھ شما داده خواھد شد؛ مي كلید باغ و خانھ«: نوشت
كھ شیلر را … براي من جاي خوشوقتي بود«: از مرگ شیلر، گوتھ بھ اكرمان گفت ودو سال پس بیست

pymansetareh@yahoo.com



مایالت ما ھمچنان متوجھ یك نقطھ بودند، و این امر رابطة ما را یافتم؛ زیرا با آنكھ طبایع ما فرق داشتند، ت
  » .توانست بدون دیگري زندگي كند چنان صمیمانھ كرد كھ یكي از ما واقعًا نمي

گوتھ دچار ناراحتي  ١٨٠١طي سھ ماه اول . ھردو آنھا در سالھاي آخرین دوستي خود دچار بیماري بودند
در یك مرحلھ، او . و دملھایي شد كھ مدتي چشمانش را برھم آوردند خوابي، انفلوانزاي شدید، عصبي، بي

ژانویھ، شارلوتھ فون شتاین بھ  ١٢در . مدتي چنان دراز بیھوش بود كھ وایمار انتظار مرگ او را داشت
قدر عزیز است و یك بیماري  دانستم دوست پیشینم گوتھ ھنوز برایم این من نمي«: پسرش فریتس نوشت

شارلوتھ پسر » .روز پیش بر او عارض شد، مرا تا این حد عمیقًا تكان خواھد داد ھشدید وي، كھ ن
اش تحمیل  كریستیان، آوگوست، را مدتي بھ خانة خود برد تا سنگیني باري را كھ بیماري گوتھ بر رفیقھ

و پررنج بھبود گوتھ كند . كرد ناپذیر از گوتھ مراقبت مي كریستیانھ بھ نحوي خستگي. كرده بود كاھش دھد
  » .یافتن راه بازگشت مشكل است«: او بھ شارلوتھ نوشت. بود

ھایش اینك او را مرفھ كرده بود، در وایمار  شیلر، كھ درآمد حاصل از اجرا و انتشار نمایشنامھ ١٨٠٢در 
اي را كھ  گولدن خرید؛ و گوتھ، كھ در آن وقت در ینا بود، بھ او كمك كرد تا خانھ ٧٢٠٠اي بھ مبلغ  خانھ

شیلر اثري بھ نام عروس مسینا روي  ١٨٠٣مارس  ١٧در . كرد بفروشد وي در ینا در آن زندگي مي
صحنھ آورد كھ، بھ اعتراف خودش، تالشي براي رقابت با اودیپ اثر سوفوكل بود و با تقسیم ھمسرایان، 

این نمایشنامھ . آید داد كھ عاشق زني ھستند كھ خواھر آنھا از آب درمي مبارزة میان دو برادر را نشان مي
با ناكامي مشابھي  ١٨٠٣گوتھ ھم با روي صحنھ آوردن دختر نامشروع در . مطبوع طبع واقع نشد

  . رو شد روبھ

در میان تماشاگران برنامة دختر نامشروع یك بانوي بسیار باذكاوت و باروح بھ نام ژرمن نكر یا مادام 
او شیلر را نخستین بار در . كرد آوري مي طلب جمعدوستال بود كھ براي كتابش بھ نام دربارة آلمان م

  دید و چنین  ١٨٠٣دسامبر 

او . ھمان اندازه روشنفكر كھ واالمقام، شیلر را دیدم در سالون دوك و دوشس وایمار، در اجتماعي بھ
من با قدري حرارت از برتري اسلوب . خواند، ولي ھرگز بھ آن تكلم نكرده بود فرانسھ را خیلي خوب مي

ایشي خودمان نسبت بھ كلیة اسلوبھاي نمایشي دیگر دفاع كردم؛ او از بحث و جدل كردن با من امتناع نم
… . گونھ ناراحتي كند نداشت، بدون اینكھ از اشكال و كندي بیان منظور خود بھ زبان فرانسھ احساس ھیچ

كردم و سادگي ھاي چنان متعددي را كشف  طولي نكشید كھ من از خالل موانع كلمات او، اندیشھ
اي باروح یافتم كھ از  و بھ اندازه… تكلف،  قدر بي و او را آن… خصوصیات اخالقیش توجھم را جلب كرد

  . آن لحظھ پیمان دوستي پراز تحسیني با او بستم

صورت  او نمایندة فرھنگ فكري فرانسھ بھ«: شیلر گوتھ را براي پذیرش مادام دوستال آماده كرد و گفت
براي اینكھ انسان حرفھاي او را دریابد، باید خود . العادة اوست تنھا اشكال وي حرافي خارق. منزه آن است

. دسامبر نزد گوتھ آورد ٢۴او مادام دوستال را در تاریخ » .را تبدیل بھ یك دستگاه متمركز شنوایي كند
او خوب و . نممن فرصت نیافتم یك كلمھ حرف بز. ساعتي بسیار جالب را گذراندیم«: گوتھ گزارش داد

او : طور بود، بجز یك تفاوت كوچك گزارش خود مادام دوستال ھم عینًا ھمین» .خیلي زیاد صحبت مي كند
كتاب او . قدر صحبت كرد كھ او نتوانست حتي قسمتي از یك كلمھ را ھم برزبان جاري كند گفت كھ گوتھ آن

: او نوشت. مورد استفاده قرار گرفت» كرسرزمین بومي ف«عنوان  عنوان شناساندن آلمان بھ فرانسھ بھ بھ
امكان ندارد كھ نویسندگان آلمان، كھ مطلعترین و متفكرترین افراد اروپا ھستند، استحقاق آن را نداشتھ «

  » .اي توجھ بھ ادبیات و فلسفة آنھا مبذول شود باشند كھ لحظھ

ھ بودند باز بھ خود جلب كند، بھ شیلر، كھ مصمم بود توجھ تماشاگراني را كھ عروس مسینا را مردود داشت
طولي . تل را، كھ مورد توجھ عامھ بود، برگزید پیشنھاد گوتھ براي نمایشنامة بعدي خود داستان ویلھلم

پس «: ضمن خاطرات خود گفت ١٨٢٠گوتھ در . نكشید كھ موضوع داستان او را بھ حالت اشتعال درآورد
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و تا زماني كھ نمایشنامھ بھ پایان … كار شد بھ ، دستآوري كرد از اینكھ وي كلیة مطالب الزم را جمع
گذاشت و مدت  شد، سرش را روي بازویش مي اگر خستگي بر او غالب مي. رسید، از جاي خود برنخاست

بھ این . خواست تا او را بیدار نگاه دارد قھوة غلیظ سیاه مي… شد خوابید، ھمینكھ بیدار مي كوتاھي مي
  » .ھفتھ نوشتھ شد ترتیب، نمایشنامھ ظرف شش

شورش  ١٣٠٨موجب این افسانھ، تل در  بھ. عنوان یك واقعیت تاریخي پذیرفت تل را بھ شیلر افسانة ویلھلم
این شورش واقعیت داشت؛ گسلر كارگزار منفور اتریشي نیز . سویسیھا علیھ اتریش را رھبري كرده بود

ر او شھامت معروف خود را با ھدفگیري یك برابر افسانة موجود، گسلر بھ تل قول داد كھ اگ. طور ھمین
سیب، كھ روي سر پسرش قرار داشتھ باشد، با تیر و كمان بھ اثبات برساند، او را مشمول عفو خواھد 

  گسلر پرسید .تل دو تیر در كمربند خود قرار داد؛ با تیر نخستین سیب را زد. نمود

در وایمار، و كمي  ١٨٠۴مارس  ١٧یشنامھ در این نما» .كرد براي تو، اگر تیر اول بھ پسرم اصابت مي«
از . خود پذیرفت عنوان قسمتي از حقایق مربوط بھ سویس آن را بھ. جا مورد تحسین قرار گرفت بعد در ھمھ

  .در این ھنگام شیلر از گوتھ مشھورتر بود. فروش رسید نمایشنامھ ظرف چند ھفتھ ھزار نسخھ بھ

او بھ چنان قولنج شدیدي مبتال شد كھ  ١٨٠۴در ژوئیة . انده بودولي كمتر از یك سال از عمر وي باقي م
اما بتدریج بھبود یافت و نمایشنامة دیگري را بھ . پزشك معالجش بیم مرگ وي، و شیلر امید آن را داشت

او گوتھ را  ١٨٠۵آوریل  ٢٨در . آغاز كرد) مربوط بھ تاریخ روسیھ» دمیتري قالبي«(نام دمتریوس 
روز . گوتھ از آن مالقات بھ خانة خود باز گشت و خودش ھم شدیدًا بھ قولنج مبتال شد. دیدبراي آخرین بار 

چشمانش در كاسة سرش خیلي «: ھاینریش فوس گزارش داد. آوریل، آخرین بیماري شیلر آغاز شد ٢٩
ا، و ھ كنندة ادبي، تورم روده ھیجانات ناخوش» .پرید فرو رفتھ بودند، و ھمة اعصابش از روي تشنج مي

گاه مشروب زیاد  شیلر ھیچ«: گوتھ بعدھا گفت. دست ھم دادند بھ ھایش براي از بین بردن او دست فساد ریھ
رو بود، ولي در چنان ساعات ضعف جسماني او ناچار بود با مشروبات الكلي  خورد، خیلي میانھ نمي

او با . تة مرگ مالقات كردمھ شیلر با آرامشي عجیب، با فرش ٩در » .نیروھاي خود را بھ تحرك وادارد
كالبدشكافي جسدش . ھمسر، چھار فرزند، و دوستانش وداع كرد و سپس بھ خواب رفت و دیگر بیدار نشد

طوركامل بر اثر سل از بین رفتھ، قلبش روبھ تباھي گذارده، و كبد، كلیھ، و  نشان داد كھ ریة چپش بھ
باتوجھ بھ این اوضاع، اجبارًا این سؤال براي ما «: پزشك بھ دوك گفت. اند ھایش ھمگي بیمار بوده روده

  » .آید كھ این مرد بیچاره چگونھ این مدت زندگي كرده است پیش مي

 ١٠در . كرد دربارة مرگ شیلر چیزي بھ او بگوید گوتھ در آن ھنگام چنان بیمار بود كھ كسي جرئت نمي
كردم دارم جان خود را از  من فكر مي«: وشتمھ، گریة كریستیان ماجرا را بر او آشكار كرد، او بھ تسلتر ن

گوتھ با آنچھ » .دھم، ولي در عوض دوستي را از دست دادم كھ درست نیمي از وجود من بود دست مي
  .برایش باقي مانده بود بھ تحقق آمالش رسید

   فصل بیست و چھارم

  

  گوتھ، پیردیر

١٨٠۵ -١٨٣٢   

I  ـ گوتھ و ناپلئون  
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خاطر رعایت محدودیتھاي مقرر خویش، در این مرحلھ گوتھ را در حالي كھ  آیا بھتر این است كھ ما بھ
اند رھا كنیم، یا  اش جاري است و سنین عمرش او را بھ مرحلة عقل و كمال رسانیده فاوست او نوك خامھ

النوع  كالم، این رب لةآنكھ با متراكمتر كردن صفحات محدودي كھ در اختیار داریم، و با قبول خطر اطا
  . كشد زوال ما را بھ دنبال خود مي پیوستھ در حال تكامل را تا پایان كارش دنبال كنیم؟ خرد بي

آوگوست، كھ متحد پروس بود،   كارل  دوك. ، ناپلئون پروسیھا را در ینا شكست داد١٨٠۶اكتبر  ١۴در 
بازماندگان منھزم و سپس فاتحان . بودارتش كوچك خود را در آن نبرد علیھ فرانسویان رھبري كرده 

شانزده سرباز . انبارھا را غارت كردند و خود را در منازل مردم جاي دادند. گرسنھ وارد وایمار شدند
آن شب دو سرباز . آلزاسي خانة گوتھ را دراختیار گرفتند، كریستیان بھ آنھا غذا، مشروب، و رختخواب داد

نھ شدند و چون در طبقة پایین رختخواب دیگري موجود نیافتند، بھ دیگر، كھ مست بودند، بزور وارد خا
. باال دویدند و داخل اطاق گوتھ شدند، شمشیر خود را مقابل صورت او گرفتند و خواستار جا شدند  طبقة

دو سرباز و ھمخواب خود قرار داد، آنھا را وادار كرد بروند، و سپس در را  كریستیان خود را در میان این
دستوراتي صادر شد دایر . در تاریخ پانزدھم، بوناپارت بھ وایمار رسید و نظم را برقرار كرد. ردچفت ك

كلیة اقدامات الزم باید براي محافظت گوتة بزرگ و خانة او «شد و » ادیب برجستھ«براینكھ نباید مزاحم 
سپس با عذرخواھي و  مارشال الن، مارشال نھ، و مارشال اوژرو مدتي نزد او ماندند، و» .عمل آید بھ

خواست خدا ما  بھ«: خاطر شھامتش تشكر كرد و بھ او گفت گوتھ از كریستیان بھ. سپاسگزاري از آنجا رفتند
مادر مھربان گوتھ، كھ ھمة معایب او را با . اكتبر آنھا ازدواج كردند ١٩در » .وشوھر خواھیم شد زن

  محبت، و ھمة افتخارات وي 

درگذشت، و گوتھ نیمي از  ١٨٠٨سپتامبر  ١٢او در . خود را ھمراه آنان كرد بود، بار دیگر دعاھاي خیر
  .ارث برد امالك وي را بھ

وسھ شاھزاده در ارفورت  اي مركب از شش پادشاه و چھل عنوان رئیس در جلسھ ناپلئون بھ ١٨٠٨در اكتبر 
اشت و گوتھ را جزو كارل آوگوست در این جلسھ شركت د دوك. شركت كرد و نقشة آلمان را تغییر داد

شاعر بھ این مالقات . اكتبر از او دیدن كند ٢بوناپارت از گوتھ خواست در . مالزمان خود بھ جلسھ برد
رفت و مدت یك ساعت را با فاتح، تالران، دو سردار سپاه، و فریدریش فون مولر، یكي از قضات وایمار، 

، دربارة )ونھ سال داشت ھ در آن وقت پنجاهگوت(ناپلئون از نیروي جسماني گوتھ تحسین كرد . گذراند
ھاي وقت را، كھ تأكید را روي تقدیر  او نمایشنامھ. خانوادة او پرسید، و بھ انتقاد پرشوري از ورتر پرداخت

آقاي گوتھ در این . چرا راجع بھ تقدیر صحبت كنیم؟ سیاست تقدیر است«: گذاشتند، محكوم كرد و گفت مي
پاسخ گوتھ اطالعي نداریم، ولي مولر اظھار داشت ھنگامي كھ گوتھ از اطاق  ما از» گوید؟ باره چھ مي

  » !این یك مرد واقعي است«: شد، ناپلئون بھ سران سپاھش گفت خارج مي

در ششم اكتبر ناپلئون بھ وایمار بازگشت و یك گروه از پاریس با خود آورد كھ تالما، ھنرمند بزرگ، ھم 
از اجراي برنامھ، امپراطور  پس. اتر گوتھ مرگ قیصر اثر ولتر را نمایش دادندآنھا در تئ. در میان آنھا بود

تواند  نمایشنامة جدي مي«: او گفت. بحث پرداخت گوتھ را بھ كناري كشید و با او دربارة تراژدي بھ
. اي براي شاھزادگان و مردم باشد، زیرا از بعضي جھات مافوق وقایع تاریخي قرار دارد بدرستي مدرسھ

[ ناپلئون] شما باید مرگ قیصر ار باشكوھتر از ولتر مجسم دارید، و نشان دھید اگر مردم بھ قیصر « …
» .شدند مرحلة اجرا درآورد، مردم دنیا چقدر خوشبخت مي ھاي عالي خود را بھ دادند كھ نقشھ وقت كافي مي

در آنجا شما ! كنم ز شما ميمن صریحًا این خواھش را ا. شما باید بھ پاریس بیایید«: و كمي بعد افزود
» .دست خواھید آورد دیدگاھي وسیعتر از جھان خواھید یافت و موضوعھاي زیادي براي اشعار خود بھ

گذشت، از سفیر فرانسھ  بار از مسكو از وایمار مي نشیني مصیبت وقتي كھ ناپلئون بار دیگر پس از عقب
  . خواست درودھاي وي را بھ گوتھ ابالغ كند

بزرگترین ذھني را كھ دنیا تاكنون «قول خودش، در وجود بوناپارت  كرد كھ وي، بھ س ميشاعر احسا
از ھمة : نوشت ١٨٠٧او كامًال با حكمراني ناپلئون بر آلمان موافق بود؛ در سال » .خود دیده یافتھ است بھ
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بود؛ و  اینھا كھ بگذریم، اصوًال آلماني وجود نداشت بلكھ فقط مجموعة درھمي از كشورھاي كوچك
نظر گوتھ خوب بود كھ اروپا متحد باشد، خصوصًا  ناپدید شده بود؛ بھ ١٨٠۶امپراطوري مقدس روم در 

  او از شكست ناپلئون در واترلو خوشحال نبود، ھرچند كھ دوك. تحت فرمان شخصیتي بارز مانند ناپلئون
  از آن جنبة جھاني  یق وي بیشفرھنگ و عال. وي بار دیگر ھنگھاي وایمار را علیھ فرانسویان رھبري كرد

شد،  توانست، با آنكھ بكرات از اوخواستھ مي پرستانة زیادي احساس كند؛ و او نمي او حرارت میھن
  :»در ھشتادمین سال عمر خود بھ اكرمان گفت. سرودھایي كھ داراي شور و حرارت ملي باشند بنویسد

كردم؟ و میان  ر حالي كھ احساس نفرت نميتوانستم سرودھاي حاكي از نفرت بنویسم، د من چگونھ مي
گاه از فرانسویان نفرت نداشتم، ھرچند وقتي كھ ما از شر آنھا خالص شدیم، خدا را  خودمان باشد، من ھیچ

توانستم از ملتي  و بربریت است، چگونھ مي[ فرھنگ] من كھ تنھا مطالب مھم برایم تمدن . شكر كردم
نگترین ملل جھان است و من مقدار زیادي از فرھنگ خود را مدیون نفرت داشتھ باشم كھ در زمرة بافرھ

شما ھمیشھ آن را در پایینترین سطوح . ھرحال، این موضوع نفرت میان ملل چیز عجیبي است آن ھستم؟ بھ
ولي سطحي وجود دارد كھ درآن این نفرت كامًال ناپدید . یابید تر مي تمدن از ھمھ نیرومندتر و وحشیانھ

اصطالح، مافوق ملتھا قرار دارد و سعادت یا مصیبت یك ملت ھمسایھ را  ر آنجا انسان، بھشود و د مي
این سطح با طبع من سازگار بود، و من مدتھاي مدید قبل از . پندارد مثابھ سعادت یا مصیبت خود مي بھ

  . سالگي، بھ این سطح رسیده بودم سن شصت رسیدن بھ

  ! وجود داشت» اروپاییان خوب«كاش در ھر كشور بزگ یك میلیون نفر از چنین 

II بخش اول : ـ فاوست  

گوتھ دعوت ناپلئون را براي رفتن بھ پاریس یا نوشتن دربارة قیصر نپذیرفت؛ مدتھا بود كھ او در فكر و 
یاسي او را عمیقًا بھ از باشكوھترین فعالیتھاي س پروراند كھ حتي بیش ھاي خود موضوعي را مي نوشتھ

داشت، و آن تالش روح براي رسیدن بھ تفاھم و زیبایي، شكست روح بر اثر كوتاھي عمر  تحرك وامي
ولي . دست آورد صدر بھ توان با محدود كردن ھدف و سعة زیبایي و گریزپایي حقیقت، و آرامشي بود كھ مي

وھشت سال  یشي عرضھ كرد؟ گوتھ مدت پنجاهچگونھ امكان داشت ھمة اینھا را در تمثیلي نو و قالبي نما
  . در این راه تالش كرد

بازي آموختھ بود، و تصاویري از  شب ھاي قصھ و خیمھ او در كودكي داستان فاوست را از طریق جزوه
خود او در دوران جواني بھ جادو . فاوست و شیطان روي دیوارھاي سرداب آوئرباخ در الیپزیگ دیده بود

قرارانة خودش براي فھمیدن در تصوري كھ وي در ذھن خود از  جستجوي بي. زده بودو كیمیاگري دست 
آمیز ھردر در قالب مفیستوفلس ریختھ  فاوست داشت راه یافت؛ خواندن آثار ولتر و تماسش با لحن طعن

ده بریون، كھ او در ززنھایم تركش كر شد؛ گرتچن، كھ وي در فرانكفورت بھ او دل باختھ بود، و فریدریكھ
  .بود، بھ مارگارت شكل و نام بخشیدند

  ھایي كھ این داستان در فكر او  عمق تأثیري كھ داستان فاوست بر گوتھ گذاشت، و تنوع اشكال و قواره

در زندگینامة خود  ١٧٧١او دربارة مالقات خود با ھردر در . پایان نرسانید آن را بھ ١٨٣١كرد و تا سال 
  : نوشت

كم خود را بھ  اي موضوعھا كھ در نھاد من ریشھ گرفتھ بودند و كم خود را بھ پارهمن با نھایت دقت عالقة 
. بودند» فاوست«و » گوتس فون برلیشینگن«این موضوعھا . آوردند از او پنھان داشتم قالبي شاعرانھ درمي

اوم انداخت و در حركت مد با الحان متعدد خود در درون من طنین مي» فاوست«بازي  شب نمایش خیمھ… 
عالوه . من نیز در زمینة ھمھ نوع علم بھ كاوش پرداختھ، و خیلي زود بھ بیھودگي آن پي برده بودم. بود
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برآن، من در زندگي واقعي انواع راھھا را آزمایش كرده و پیوستھ بدون احساس رضایت و با احساس 
بسیار دیگري را در فكر خود در آن وقت، من این مطالب و ھمچنین مطالب . ناراحتي از آنھا بازگشتھ بودم

  . كردم، بدون اینكھ چیزي روي كاغذ آورم داشتم و در ساعات تنھایي از آنھا احساس سرور مي

من امروز صبح احساس «: او بھ یكي از كساني كھ با وي در مكاتبھ بودند گفت ١٧٧۵سپتامبر  ١٧در 
ي بعد در آن ماه، یوھان تسیمرمان از مدت» .فاوست خود را نوشتم«كردم سرحال ھستم، و یك صحنھ از  مي

اي پر از ھزار  او كیسھ: گوید طوري كھ خود تسیمرمان مي كند، و بھ او پرسید نمایشنامھ چگونھ پیشرفت مي
وقتي گوتھ بھ وایمار رفت » .فاوست من این است«: تكھ كاغذ آورد و آن را روي میز انداخت و گفت

ولي او از آن ناراضي بود و آن را كنار گذاشت؛ این . امل بود، فرم اولیة نمایشنامھ ك)١٧٧۵نوامبر (
، كھ یك نسخة خطي آن كھ دستنوشتة خانم فون گوخھاوزن بود در وایمار یافتھ ١٨٨٧فاوست اولیھ تا سال 

گوتھ در طول پانزده سال دیگر آن را مرور كرد، گسترش داد، و سرانجام آن را بھ . چاپ نرسید شد، بھ
این . وسھ صفحھ است چاپ رسانید، و این قطعھ اینك در شصت بھ ١٧٩٠ز فاوست در صورت یك قطعھ ا
  .بعد بود شدة مشھورترین نمایشنامھ از زمان ھملت بھ نخستین شكل چاپ

: ژوئن بھ شیلر نوشت ٢٢در . كنار گذاشت ١٧٩٧گوتھ، كھ ھنوز از آن ناراضي بود، موضوع را تا سال 
آنچھ را كھ چاپ شده است كنار بگذارم، و … كار فاوست خود شوم  بھ تام بار دیگر دس من تصمیم گرفتھ«

و چقدر خوب بود كھ شما در … . بیشتر گسترش بدھم… عمل آورم  مقدار زیادي جرح و تعدیل در آن بھ
خوابي بھ سرتان زد دربارة این موضوع فكر كنید و بھ من بگویید كھ از كل داستان  یكي از شبھایي كھ بي

: شیلر روز بعد جواب داد» .ي دارید و رؤیاھاي مرا مانند پیامبري واقعي برایم تعبیر كنیدچھ انتظار
ھاي الھي و جسماني در وجود بشر، ھرگز  دوگانگي طبع بشر، و تالش ناموفق براي متحد كردن جنبھ«
رو  وبھطبیعت موضوع شما را ناچار خواھد كرد كھ از دید فلسفي با آن ر. شود نظر دور داشتھ نمي از

نیروي » .ھاي منطقي و معقول درآورد شوید، و نیروي تخیل ناچار خواھد بود كھ خود رادر خدمت اندیشھ
  از حد غني بود، و تجربیات وي، كھ او  تخیل گوتھ بیش

  . شناسیم بھ جھانیان عرضھ داشت آنچھ را كھ امروز بھ نام فاوست، بخش اول مي ١٨٠٨برابر كرد، و در 

پراحساس » نامة  تقدیم«بازیش یك كلمھ بر زبان جاري سازد، یك  شب او قبل از اینكھ بگذارد عروسك خیمھ
، كھ با لحني مضحك نوشتھ شده و حاكي از بحثي میان »پیشگفتار در تئاتر«بھ دوستان مرحوم خود؛ یك 

خداوند با مفیستوفلس ، كھ در آن »پیشگفتار در بھشت«نویس، و دلقك بود؛ و یك  مدیر تئاتر، نمایش
سپس، . توان براي ھمیشھ بھ گناه كشانید، در مقدمة نمایشنامھ قرار داد كند كھ فاوست را نمي شرطبندي مي

  : گوید كند و مي سرانجام فاوست آغاز بھ سخن مي

  افسوس كھ من، فلسفھ، قانونشناسي،

  ھمچنین علم پزشكي، 

  انگیزتر، الھیات را  و از ھمھ غم

  . ام طور كامل مطالعھ كرده حرارت بھبا تالشي پر

  ام،  صورت احمقي دانشمند و بیچاره گیر كرده و در اینجا بھ

  . درست مثل آن وقت كھ نخستین بار در راه مدرسھ گام برداشتم

  خوانند،  آنھا مرا استاد، نھ الحق دكتر مي
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  ده سال، بر نشیب و فراز، ـ  و من نزدیك نھ

  راست،  و باال و پایین، و از چپ بھ

  كنم  وار راھنمایي مي شاگردان خود را برده

  . چیز را بدانیم توانیم ھیچ دانم كھ در واقع ما نمي و مي

ھاي كوچك ھانس زاكس باقي مانده بود، درست ھمان وزن مواجي  این وزن چھاروتدي، كھ از نمایشنامھ
  . كشید مناسب بود ھمیز مياي كھ فلسفھ را با استھزا بھ زیر م از آب درآمد كھ براي نمایشنامھ

دھد؛ و او ھم مانند گوتھ  سالھ نشان مي البتھ فاوست خود گوتھ است، حتي از لحاظ سني كھ او را شصت
آرزوي دوگانة او براي خرد و . آید سالگي از زیبایي و برازندگي زنان بھ ھیجان مي ھنوز در سن شصت

طلبید، ولي در  مبارزه مي خدایان انتقامجو را بھ زیبایي معرف روح گوتھ بود؛ این آرزو با گستاخي خود
فاوست و گوتھ ھردو بھ زندگي، اعم از معنوي و حسي، از دید فلسفي و از . حال آرزویي واال بود عین

كھ شیطان نیست، ولي فیلسوف شیطان (بعكس، مفیستوفلس . جنبة خوشگذراني، پاسخ مثبت داده بودند
معني، و ھمة زیباییھا اسكلتي ھستند كھ  آرزوھا در نظرش بي عفریت انكار و شك است و ھمة) است

در لحظات بسیار، گوتھ در قالب این روح ریشخندكننده نیز درآمده بود . پوستي بر رویشان قرار دارد
رسد كھ مفیستوفلس نداي  نظر مي گاھي بھ. توانست چنین لطافت طبع و روحي بھ وي بیخشد وگرنھ نمي

  قل است كھ جلو تمایالت و تجربھ، واقعبیني، و ع

  . نتیجة زندة آشنایي وسیع با جھان است… شخصیت مفیستوفلس «: در حقیقت، گوتھ بھ اكرمان گفت

پذیرد كھ مفیستوفلس  شرطي مي فروشد؛ او رفتن بھ جھنم را بھ فاوست روح خود را بدون قیدوشرط نمي
  :كمال میل حاضر باشد براي ھمیشھ با آن سر كندلذت ارضاكنندة آنچنان پایداري بھ او نشان دھد كھ او با 

  اگر ھم با رضایت خاطر براي ھمیشھ در بستر كاھلي بلمم، 

  … ! پایان رسد سپس در آن ھنگام نسل من بھ

  آیا باید بھ ھر یك از لحظات بگویم 

  » !قدري درنگ كن، تو خیلي زیبایي«

  بیفكني؛  تواني بھ غل و زنجیري كھ بخواھي، مرا در آن صورت تو مي

  .و در آن صورت من ھم با كمال میل بھ آنجا خواھم رفت

آتش شھوات «: دارد پروایي فریاد برمي كند و با بي فاوست بھ این شرط این پیمان را با خون خود امضا مي
  » .ما اینك در دریاي لذات جسماني فرو خواھد نشست

ھاي آن  فاوست در وجود او ھمة جذبھ. برد مي) گرتچن(بھ این ترتیب، مفیستوفلس او را نزد مارگارت 
كند دل مارگارت را با جواھر و  او سعي مي. یابد گردد مي رود و با خرد بازمي سادگیي را كھ با دانش مي

  : دست آورد فلسفھ بھ

  كنم بگو مذھب تو چگونھ است؟  خواھش مي: مارگارت
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  تو مردي خوب و مھربان ھستي، 

  .مذھب توجھ ناچیزي مي كنيكنم بھ  و با این وصف، فكر مي

  . كني من تو را دوست دارم تو حس مي! بس است طفل عزیز: فاوست

  كنم،  ریزم و جان خود را فدا مي من براي كساني كھ دوستشان دارم خون خود را مي

  . گیرم گاه ایمان و كلیساي كسي را از دستش نمي و ھیچ

  ! ما باید اعتقاد داشتھ باشیم! این درست نیست: مارگارت

  تو بھ خداوند اعتقاد داري؟ 

  تواند بگوید  دختر بسیار عزیزم، چھ كسي مي: فاوست

  ؟»من بھ خداوند اعتقاد دارم«

  پس تو اعتقاد نداري؟ : مارگارت

  ! روي جذاب، حرفم را اشتباه نشنو تو، فرشتھ: فاوست

  گونھ او را معرفي كند؟  تواند این ر او نھد؟ چھ كسي ميچھ كسي مي تواند نام ب

  من بھ او اعتقاد دارم؟ 

  كسي كھ احساس دارد و افكار باطنیش محكم است، 

  » من بھ او اعتقاد ندارم؟«تواند بگوید  مي

  كند،  چیز را حفظ مي چیز را دربر دارد و ھمھ آیا او كھ ھمھ

  كند؟  ميتو و من و خودش را در چنگ ندارد و حفظ ن

  شود؟  آیا گنبد آسمان باالي سر ما ظاھر نمي

  … آیا زمین پابرجا زیر پاي ما قرار ندارد؟

  با آنكھ اینھا خیلي بزرگند، قلب خود را از آنھا ماالمال كن،

  و ھنگامي كھ از این احساس خود را كامًال سعادتمند دانستي، 

  ! خواھي بگذار اسمش را آنچھ مي

  ! عشق، خدا بگذار اسمش را سعادت، قلب،

  من براي آن نامي ندارم، 
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  . چیز است احساس ھمھ

  اسم، چیزي جز صدا و دود نیست

  … . كند كھ نور آسمان را ابرآلود مي

  رسند،  نظر منصفانھ مي این كلمات تو بھ: مارگارت

  . ولي با این وصف، تو پایبند مسیحیت نیستي

  . طفل عزیزم: فاوست

گیرد، بلكھ اندام و البسة زیباي فاوست، كھ  تأثیر مذھب وحدت وجود مبھم فاوست قرار نمي مارگارت تحت
او در . دھد تأثیر قرار مي سحر مفیستوفلس بھ كمك آنھا جواني دوباره بھ او بخشیده است، مارگارت را تحت

  : خواند مي حالي كھ سر دوك ریسندگي خود نشستھ است، آوازي حاكي از آرزوي حسرتبار

  آرامش من رخت بربستھ است، 

  قلبم ریش است، 

  گاه دیگر من ھیچ

  … . آن را نخواھم یافت

  من نزدیك پنجره، 

  گردم؛  تنھا بھ دنبال او مي

  روم،  پیش مي وقتي بھ

  . گردم تنھا بھ دنبال او مي

  راه رفتن پرشكوھش، 

  اش،  منشانھ ھیئت بزرگ

  تبسم لبانش، 

  … نیرومندي چشمانش، 

  آغوش من او را 

  كند  او را آرزو مي

  توانم او را درآغوش بگیرم  آه، آیا مي

  و خود را بھ او بچسبانم 
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  و او را ببوسم؟ 

  در آن صورت با كمال میل حاضرم 

  ھاي او بیھوش شوم،  از بوسھ

  ! از حال بروم، و بمیرم

كھ وي دیگر . دھد ر بھ مادرش ميآو براي اینكھ بدون نگھبان و مراقب ببوسد و ازحال برود، داروي خواب
رساند و سپس ناپدید  فاوست برادر مارگارت بھ نام والنتینھ را در یك دوئل بھ قتل مي. شود از آن بیدار نمي

شود و بھ مرگ  دستگیر مي. كشد پدر خود را مي شود؛ مارگارت از روي سرافكندگي و اندوه بچة بي مي
شود از اطاقك زندان او  كند، ولي حاضر نمي ز او دیدن ميفاوست در دخمة زندانش ا. شود محكوم مي
: دارد كند، در حالي كھ صدایي از آسمان فریاد برمي مفیستوفلس فاوست را از آنجا دور مي. خارج شود

  ».اند بخشوده شده) مارگارت(گناھان او «

ده بود، زیباترین منتشر ش ١٨٠٨خوانندگان این اثر تنھا بتدریج متوجھ شدند كھ این فاوست، كھ در 
ولي عدة معدودي كھ ھشیار بودند . وجود آورده بود نمایشنامھ و زیباترین شعري بود كھ آلمان تا آن وقت بھ

فریدریش . عنوان اثري شایستة آنكھ در میان واالترین آثار ادبي جھان جاي گیرد شناختند آن را فورًا بھ
تر او را با شكسپیر برابر دانست؛ ویالنت در قلمرو شلگل گوتھ را با دانتھ مقایسھ كرد، ژان پول ریش

  . شاعري ھمان مقام رفیعي را برایش قایل شد كھ ناپلئون در آن ھنگام در قلمرو حكومت و چنگ داشت

III ـ پیردیر عاشق  

 ٢٣در . دو ماجراي عشقي پرشور داشت) بدون احتساب بتینا برنتانو(گوتھ  ١٨٢١- ١٨١٨در سالھاي 
او نوة . اي از ویالنت نزد شاعر سالخورده آمد ودو سال داشت، با معرفینامھ بتینا، كھ بیست ١٨٠٧آوریل 

سوفي فون الروش بود كھ بھ ویالنت نرد عشق باختھ بود، و دختر ماكسیمیلیانھ برنتانو بود كھ با گوتھ راز 
رد؛ و ھمینكھ وارد اتاق كرد كھ یك نوع پیوند الفت موروثي با گوتھ دا او احساس مي. و نیازي داشتھ بود

عنوان یك بچھ پذیرفت، و از آن پس با ھمان مفھوم با او  گوتھ وي را بھ. آغوش او افكند گوتھ شد، خود را بھ
فرستاد، و با آنكھ این  اي را كھ سروده بود مي ترین اشعار عاشقانھ ھایش تازه كرد؛ ولي ھمراه نامھ مكاتبھ مي

پنداشت، و در مكاتبات  خود مي آنھا را در حكم اظھارتمایل شدید نسبت بھ اشعار خطاب بھ بتینا نبودند، وي
  .منتشر كرد، ھمین رنگ را بھ آنھا داد ١٨٣۵گوتھ با یك بچھ، كھ وي در 

نامید، » مینا«این دختر، كھ كمي بعد گوتھ او را . بیشتر اشعار از ویلھلمینھ ھرتسلیب الھام گرفتھ شده بودند
او نوزده سال  ١٨٠٨شناخت، ولي در  گوتھ او را در دوران كودكي مي. ینا بوددختر یك كتابفروش در 

كرد  كرد بادقت توجھ مي اي كھ گوتھ ادا مي او بھ ھر كلمھ. داشت؛ عفیف، بااحساس، و درحال شكفتگي بود
گوتھ . ودشد كھ او گوتھ را دوست بدارد و از آن خود كند، متألم ب و از اینكھ اختالف سن و موقع مانع آن مي

  متوجھ احساسات او شد، بھ آن پاسخ مساعد داد، براي او 

رسد كھ وقتي  نظر مي چنین بھ. آورد كھ ھمین تازگي كریستیان را ھمسر خود كرده است خاطر مي ولي بھ
مجسم كرد، ) ١٨٠٩(خجول، حساس، و پرمحبت را در رمان خود بھ نام پیوندھاي انتخابي » اوتیلیھ«گوتھ 

  .ظر داشتمینا را درن

طور كھ خود نویسندة آن ھم عقیده داشت، بھترین داستان وي بھ نثر بود  توجھ، ھمان این رمان بسیار قابل
اي بود كھ از استاد ویلھلم تھیھ  كھ، از نظر تنظیم و فشردگي بیان، خیلي بھتر از دو متن مطول و پرحاشیھ

در سراسر پیوندھاي انتخابي حتي «: جھ كنیدتو) ١٨٢٩فوریة  ٩(بھ اظھارات گوتھ بھ اكرمان . كرده بود
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یك سطر وجود ندارد كھ مبین قسمتي از زندگي واقعي خود من نباشد، و در این متن مطالبي نھفتھ است كھ 
در واقع، عیب كتاب » .از آن است كھ انسان بتواند با یك بار قرائت آنھا را ھضم و جذب كند بمراتب بیش

ھا و افكار گوتھ است؛ و گوتھ خیلي زیاد از قول اشخاصي كھ بھ آنھا  ندیشھاز حد حاوي ا این است كھ بیش
گوید كھ دخترك یعني اوتیلیھ، یك دفترچة خاطرات روزانھ دارد  مثًال او مي. (بافي كرده است آید، فلسفھ نمي

بسیار در برابر برتري «: گنجاند، مانند خود را درآن مي» افكار اتفاقي«ترین  كھ گوتھ بعضي از پختھ
ھمین علت كھ افكار و  ولي بھ) ».شخص دیگر، ما راھي جز عشق و محبت براي دفاع از خود نداریم

ھاي خود گوتھ تا این حد در این كتاب آمده است، كتاب داراي گرمي زندگي و استغناي فكري است؛  اندیشھ
است كھ وسوسھ شده است بھ صورتي كھ در كتاب آمده است باز ھمان شارلوتھ فون شتاین  مثًال شارلوتھ بھ

ورزد؛ سروان خود گوتھ است كھ عاشق ھمسر دوستش  شوھرش خیانت كند، ولي از این كار خودداري مي
است؛ ادوارد، شوھر پنجاھسالھ كھ مفتون اوتیلیھ شده، گوتھ است كھ مجذوب مینا و ھرتسلیب شده است؛ و 

باشد، این كتاب داراي  ساسیت عشقي خود مياصوًال چون خود داستان در حكم تالش گوتھ براي تحلیل ح
  .خصایصي است كھ یاد شد

ممكن است عنوان . گوتھ درصدد بود در این كتاب جذبة جنسي را از دید شیمیایي مورد توجھ قرار دھد
توسط شیمیدان بزرگ سوئدي،  ١٧٧۵ھمین نام كھ در   كتاب یعني پیوندھاي انتخابي را از كتابي بھ

سروان، اعمال جذب، دفع، و تركیب اجزاي كوچك مواد . ان، منتشر شد گرفتھ باشدتوربرن اولوف برگم
روح  شما باید خودتان این مواد را ، كھ چنین بي«: گوید كند و مي را براي ادوارد و شارلوتھ تشریح مي

ري، با. اندركار ببینید رسند و با این وصف چنین پرقدرت و نیرو ھستند، با چشمان خود دست نظر مي بھ
كنند؛ و سپس،  بلعند، و نابود مي كنند، مي ربایند، خرد مي یكدیگر را مي… كنند  آنھا یكدیگر را جستجو مي

این ترتیب، ادوارد  بھ» .شوند ناگھان بار دیگر بھ صورتھاي تازه از نو ساختھ، و غیرمنتظره ظاھر مي
نند كھ براي یك دیدار طوالني نزد ك دوست خود سروان، و شارلوتھ خواھرزادة خود اوتیلیھ را دعوت مي

ھنگامي كھ ادوارد با ھمسرش . شود، و ادوارد ھم عاشق اوتیلیھ سروان عاشق شارلوتھ مي. آنھا بمانند
  شود، بھ فكر اوتیلیھ، و شارلوتھ ھم در فكر سروان است، و در  ھمبستر مي

یلیھ شباھت دارد، و اوتیلیھ ھم این نحو عجیبي بھ اوت ثمرة این ھمبستري بھ. شوند نوعي زناكاري رواني مي
گذارد این بچھ درآب  كند، سپس، ظاھرًا براثر یك تصادف، اوتیلیھ مي عنوان بچة خود تلقي مي بچھ را بھ

ادوارد براثر دلشكستگي جان . میرد دھد كھ مي قدر خود را گرسنگي مي خفھ شود، و از شدت پشیماني آن
یكي از فالسفة . ماند، ولي ازنظر روحي مرده است رلوتھ زنده ميشا. شود سپارد، و سروان ناپدید مي مي

كند و بھ  ازدواج وحشیان را رام مي. ازدواج آغاز و پایان ھمة تمدنھاست«: كند گیري مي شھر چنین نتیجھ
ازدواج باید پابرجا بماند، . دھد آنھا كھ از ھمھ بافرھنگترند بھترین فرصت را براي عطوفت و مھرباني مي

دیگر ترازو بگذاریم، این مشقات در  آورد كھ اگر مشقات اتفاقي آن را در كفھ بار مي قدر سعادت بھ آن زیرا
صورت  كند كھ ازدواجھا بھ ولي چھار صفحھ بعد، یكي از شخصیتھاي داستان پیشنھاد مي» .حكم ھیچند

  . شدآزمایشي درآیند كھ در آنھا قرارداد ازدواج ھربار براي مدت پنج سال معتبر با

كند و با زنان جوان در رازونیاز  بینیم كھ از آبھاي معدني استفاده مي گوتھ را در كارلسباد مي ١٨١٠در 
است در حالي كھ كریستیان، كھ چھارسال از ازدواجش گذشتھ بود، در خانة خود باقي مانده است و با 

زة زیباي یھودي بھ نام سالھ عشق پرشور یك دختر سب ویك شاعر شصت. مردان جوان رازونیاز دارد
خود جلب كرد؛ سپس با سیلویھ فون تسیگزار موطالیي از نزد دختر یھودي  ماریانھ فون ایبنبرگ را بھ

. خواند» اندام دختر، رفیقھ، محبوب، سفید، و ظریف«او در شعري خطاب بھ سیلویھ وي را . گریخت
  : بھ این شرح اي حاكي از تمناي وفاداري براي گوتھ فرستاد، كریستیان نامھ

گویند كھ سیلویھ و خانوادة  اند؟ در اینجا مي و آیا بتینا و دوشیزه فون ایبنبرگ تاكنون بھ كارلسباد وارد شده
ھاي خود چھ خواھي كرد؟ اینھا تقریبًا  ھمھ مغازلھ این ترتیب، تو در میان این بھ. گوتر ھم آنجا خواھند آمد

طور نیست؟ دربارة من ھم  لة خود را فراموش نخواھي كرد، اینولي تو قدیمیترین مغاز. ازحد گذشتھ است
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قصد من این است كھ بدون توجھ بھ آنچھ مردم ممكن است بگویند، بھ تو اعتماد مطلق . گاه كمي فكر كن گاه
  . كني داني، تنھا كسي ھستي كھ دربارة من فكر مي چون تو، خودت مي. داشتھ باشم

نظم یا نثر  یافت كھ مطالبي بھ او تقریبًا ھر روز وقت كافي مي. ي فرستادگوتھ براي كریستیان ھدایاي كوچك
وي شروع بھ نوشتن زندگینامة خود كرد و آن را افسانھ و حقیقت از زندگي  ١٨٠٩در حدود سال . بنویسد

ًا، گاه، عمدًا یا سھو گاه رساند كھ امكان داشت وي نحوي دلنشین مي عنوان زندگینامھ بھ ھمین. خودم نامید
طور مختصر و با ظرافت، موضوع عشق خود را نسبت بھ  او بھ. تخیل را با واقعیت درھم آمیختھ باشد

. طور مشروحتر مورد بحث قرار داد شارلوتھ بوف مطرح كرد، ولي ماجراي عشقي خود با فریدریكھ را بھ
  ود از قبیل او بسیاري از دوستان دوران جواني خ. این دو زن ھر دو در آن موقع زنده بودند

نفسي  یاكوبي، و الواتر را بخوبي و با بلندنظري مورد تجزیھ و تحلیل قرار داد، و دربارة خودش با شكستھ
در یادداشتھاي خصوصي وي، چنین شكایت شده بود كھ از كسي كھ زندگینامة خود را . صحبت كرد

این . ذكري بھ میان نیاورد رود بھ معایب خود اعتراف كند، ولي از محاسن خود نویسد انتظار مي مي
حوادث آن معدود است و تعمق و تفكر در آن . زندگینامھ بیشتر حاوي سرگذشت یك ذھن است تا یك زندگي

  . این زندگینامھ بزرگترین كتاب وي بھ نثر است. حد وفور وجود دارد بھ

براي اگمونت نیز  آمیز از بتھوون دریافت داشت كھ ھمراه آن اوورتور اي تحسین گوتھ نامھ ١٨١١در 
بتھوون براي گوتھ آھنگ . در تپلیتس مالقات كردند ١٨١٢شاعر و آھنگساز در ژوئیة . فرستاده شده بود

ھرجا «نویس اعتماد كرد،  چنانچھ بتوان بھ گفتة آوگوست فرانكل رمان. كرد روي مي نواخت و با او پیاده مي
گوتھ، . دادند كردند و بھ آنھا سالم مي شان راه باز ميرفتند، مردم در گردشگاھھا بااحترام برای كھ آنھا مي

توانم خود را از این چیزھا  چھ مزاحمتي، من ھرگز نمي‹: كھ از این مزاحمتھاي دایمي ناراحت بود، گفت
نگذارید این امر عالیجناب را ناراحت كند؛ احتماًال ھدف این ‹ و بتھوون با تبسم پاسخ داد، › !دور دارم بھ

حیرت  استعداد بتھوون مرا بھ«: بھ تسلتر نوشت ١٨١٢گوتھ در دوم سپتامبر ›» .ت من ھستماظھار اراد
یابد در  انگیز مي او از اینكھ دنیا را نفرت. آورد، ولي شخصیت او، افسوس، كامًال غیرقابل اداره است

قسمت زیادي از . كند نھ براي دیگران اشتباه نیست، ولي این نحوة تفكر آن را نھ براي خودش لذتبخشتر مي
اظھارنظر » .دھد آور معذور داشت كھ او دارد شنوایي خود را ازدست مي آن را باید بھ این علت رقت

چھ ! اي نسبت بھ من داشتھ است این مرد بزرگ چھ صبر و حوصلھ«: بتھوون دربارة گوتھ این بود
  » .براي او مناسب است محیط دربار كامًال«: ولي بتھوون افزود» !خوبیھایي او بھ من كرده است

ظواھر و طرز رفتار درباري قسمتي از زندگي رسمي گوتھ بود، زیرا وي ھنوز در ادارة امور كشور 
 ١٨٢١آوگوست كھ در سال . زندگي خانوادگي او جذبة خود را ازدست داده بود. نقشي فعال داشت

تیان چاق شده و بھ میخوارگي ودوسال داشت، از قماش كامًال متوسط و غیرقابل نجات بود، كریس بیست
او . اي داشت، زیرا مغازلة گوتھ با این و آن ادامھ داشت كریستیان براي این كار خود بھانھ. روي آورده بود

كرد، اغلب در ویالي یوھان فون ویلمر، كھ در حومة شھر بود، اقامت  در دیدارھایي كھ از فرانكفورت مي
. تقریبًا چھارھفتھ نزد آنھا ماند ١٨١۵در تابستان . آمد نھ خوشش ميكرد و از ھمسر ویلمر بھ نام ماریا مي

او اشعار غنایي گوتھ و آریاھاي موتسارت را . ویك سال داشت، ولي در كمال زیبایي زنانھ بود ماریانھ سي
نوشت، و با گوتھ اشعاري در تقلید از حافظ، فردوسي، و  خواند، اشعاري عالي مي نحوي سحرآمیز مي بھ

بعضي از .) بھ آلماني ترجمھ شده بود ١٨١٢حافظ در سال . (كرد سرایان فارسي ردوبدل مي سخن دیگر
  این اشعار صریحًا جنبة شھواني دارند و حاكي از سرور 

شود، ولي این آزادي بیان تنھا ممكن است جنبة شاعرانھ داشتھ  ھستند كھ از ھماغوشي جسماني ناشي مي
رویھاي طوالني  ھایدلبرگ با یكدیگر مالقات كردند؛ دو شاعر با یكدیگر پیادهنفر باردیگر در  این سھ. باشد
پس از آن . كردند و گوتھ نام ماریانھ را با حروف عربي روي گرد و غبار اطراف چشمة قصر نوشت مي

. سال بقیة عمر گوتھ آنھا با یكدیگر در مكاتبھ بودند روز، آنان دیگر یكدیگر را ندیدند ولي در طول ھفده
رسید ویلمر از اینكھ ماریانھ شخصي چنین مشھور را مجذوب خود كرده بود و بھ اشعار گوتھ با  نظر مي بھ

pymansetareh@yahoo.com



توان گفت در سطحي پایینتر از اشعار گوتھ بودند، ھمسر خود را در  داد كھ بسختي مي اشعاري پاسخ مي
شرقي خود گنجانید و منتشر  گوتھ اشعار ماریانھ و اشعار خود را در دیوان. داشت بیشتر عزیز مي ١٨١٩

  .كرد

گوتھ در دفتر ). ١٨١۶ژوئن  ۶(نثر و نظم ادامھ داشتند، كریستیان درگذشت  در حالي كھ این مكاتبات بھ
در درون و اطراف من، خالء و سكوت . جان كندن وي وحشتناك بود«: یادداشتھاي روزانة خود نوشت

ھنگامي كھ شارلوتھ كستنر، . الھا را تیره كرده بودحالت افسردگي عمیقي این س» .مرگبار حكمفرما بود
وچھارسالة كستنر عضو موفق شوراي  رفتة دوران جواني گوتھ، كھ اینك ھمسر شصت محبوبة ازدست

گونھ احساسي در  رسید كھ ھیچ نظر مي از وي دیدن كرد، چنین بھ ١٨١۶سپتامبر  ٢۵ھانوور بود، در 
ولي در . اھمیت توأم با نزاكت بودند اي او دربارة مطالبي بيوجود نیامده است و ھمة صحبتھ گوتھ بھ
فرزندش آوگوست، كھ از زندگي عیاشانة خود دست كشیده بود، با اوتیلیھ فون پوگویش ازدواج  ١٨١٧

اوتیلیھ روح و بشاشیت جواني را بھ این خانواده آورد و . گوتھ از آنھا دعوت كرد كھ با او زندگي كنند. كرد
  . ھایي آورد كھ باعث شدند بار دیگر قلبش بھ طپش درآید كھ براي شاعر سالخودره نوهطولي نكشید 

او یكي از سھ دختر آمالیھ فون لوتسو بود كھ گوتھ او را . وجود اولریكھ فون لوتسو بھ این جریان كمك كرد
كھ در خاطرات خود و بعدھا اولری) ١٨٢١اوت (او در مارینباد با اولریكھ آشنا شد . شناخت از كارلسباد مي

چون من چند سال در یك مدرسة شبانروزي فرانسوي در ستراسبورگ زندگي كرده بودم و تنھا «: گفت
. دانستم كھ او مردي مشھور و شاعري بزرگ است گاه نام گوتھ را نشنیده بودم و نمي سال داشتم، ھیچ ھفده

روز او از من خواست  فرداي ھمان. كشیدم بنابراین، من اصًال از این آقاي سالخوردة مھربان خجالت نمي
بھ مارینباد  ١٨٢٢گوتھ در » .برد روي مي او تقریبًا ھرروز مرا با خود بھ پیاده. روي بروم كھ با او بھ پیاده

در تمام طول آن تابستان، گوتھ نسبت بھ من خیلي مھربان «: گوید طوري كھ اولریكھ مي بازگشت و بھ
ارلسباد با یكدیگر مالقات كردند، و طولي نكشید كھ در منطقة آبھاي معدني، سال بعد آنھا در ك یك» .بود

در این ھنگام شاعر بھ این نتیجھ رسیده بود كھ محبت وي از جنبة پدرانھ تجاوز . راه انداختند شایعاتي بھ
  كارل آوگوست بھ اولریكھ اصرار كرد با گوتھ  دوك. كند مي

. مادر و دختر امتناع كردند. تالري دریافت خواھد كرد ١٠‘٠٠٠و پس از مرگ شاعر یك مقرري ساالنة 
اولریكھ نودوپنج سال زندگي . گوتھ دلشكستھ بھ وایمار بازگشت و ناكامي خود را با نوشتن جبران كرد

  .كرد

سوي اولریكھ كشاند، كارل تسلتر، رھبر موسیقي در ینا، یك شاگرد  ، كھ گوتھ را بھ١٨٢١در ھمان سال 
تسلتر روح گوتھ را بھ دنیاي . خود را، كھ فلیكس مندلسون نام داشت، در وایمار نزد گوتھ آورددوازدھسالة 

در این ھنگام، مھارت نوازندة جوان پیانو شاعر . موسیقي گشوده و حتي آھنگسازي بھ او یاد داده بود
وان چند روز نزد او گوتھ اصرار كرد كھ این نوازندة ج. حیرت افكند و او را دلشاد ساخت سالخورده را بھ

بعدازظھرھا، . بوسد ھر روز صبح نویسندة فاوست وورتر مرا مي«: در ششم نوامبر فلیكس نوشت. بماند
زنم، كھ قسمتي از آن فوگھاي باخ، و قسمتي آھنگھایي است كھ بالبداھھ  تقریبًا دوساعت براي او پیانو مي

. كس را بھ افراد سرشناس و متجدد وایمار معرفي كندنوامبر گوتھ ضیافتي برپا كرد تا فلی ٨در » .ام ساختھ
امروز اصًال صداي ‹ : گوید كند و مي او ھر روز بعدازظھر پیانو را باز مي«: نوامبر فلیكس نوشت ١٠در 

دانید  نمي. دھد نشیند و گوش مي سپس كنارم مي› !بیا قدري برایم سروصدا راه بینداز. ام نواختن تو را نشنیده
ھنگامي كھ تسلتر مي خواست فیلكس را بھ ینا بازگرداند، گوتھ او را » .بان و بامحبت استاو چقدر مھر

در این ھنگام احساس «: این پسربچة خوشبخت نوشت. وادار كرد كھ بگذارد شاگردش چند روز دیگر بماند
لیھ فون اوتی. حقشناسي نسبت بھ گوتھ از ھرسو پدید آمد، و دخترھا و من لبان و دستانش را بوسیدیم

پوگویش بازوان خود را دور گردن او حلقھ كرد؛ و چون اوتیلیھ خیلي قشنگ است، و گوتھ پیوستھ با او 
دور از دیدگاه تاریخنویسان،  انگیز، و بھ ھاي حزن در پس نمایشنامھ» .كند، اثر این كار عالي بود مغازلھ مي

  .لحظات خوشي در تاریخ وجود دارند

pymansetareh@yahoo.com



IV ـ دانشمند  

جانبھ  سالھاي پیشین عمر گوتھ، یعني دوراني بازگردیم كھ او توجھ دقیق و عالقة ھمھ خوب است بھ
داند  كمتر كسي از ما مي. آغاز كرد و این كار را در تمام طول عمر خود ادامھ داد  گیري علوم را دنبالھ

ي دیگر خود از مدت زماني بود كھ براي كارھا كرد بیش مقدار وقتي كھ گوتھ وقف تحقیقات و نوشتن مي
. او در الیپزیگ پزشكي و فیزیك، و در ستراسبورگ شیمي خوانده بود. كرد اعم از نظم یا نثر صرف مي

ھاي معدني و گیاھي  گشت، نمونھ كالبدشناسي را آغاز كرد؛ و سالھا در اطراف تورینگن مي ١٧٨١در 
  او ضمن سفرھاي خود . داد كرد، و ساختمان طبقات زمین را موردتوجھ و بررسي قرار مي آوري مي جمع

ھمان اندازة موفقیتھا یا  در ینا نقش رھبري داشت و در مورد موفقیتھا یا شكستھاي خود در علوم، بھ
  . شد شكستھاي خود در ادبیات، بسختي شاد یا اندوھگین مي

ـ وایمار باني ھواشناسي در دوكنشین ساكس  ایستگاھھاي دیده: گوتھ در مورد كیفیات جوي كاري انجام داد
تأسیس كرد و بھ تأسیس ایستگاھھاي دیگر در سراسر آلمان كمك رساند و دستورالعملھایي براي آنھا آماده 

دوك آوگوست را وادار . نوشت» علل تغییرات فشارھوا«و » وھوا نظریة آب«وي مقاالتي دربارة . ساخت
زي موزة معدنشناسي ینا را تشكیل آوري آثار و اشیایي را آغاز كند كھ مجموعة آنھا ھستة مرك كرد جمع

از اینكھ قشرھاي زمین را در ایلمناو مورد مطالعھ قرار داد، استدالل كرد كھ این قشرھا نظریة  پس. داد
اي در قشر زمین نتیجة عمل بطئي آب ھستند تأیید  آبراھام ورنر را دایر براینكھ كلیة طبقات صخره

معروف بود، الزم آمد تا بعدًا با نظریة » آبي«یا » تونیستھانپ«این نظریھ كھ بھ نام نظریة . (كنند مي
او در زمرة نخستین كساني .) وانفعاالت شدید است تلفیق شود كھ حاكي از تغییر براثر فعل» وولكانیستھا«

ھایي كھ در آن جاي دارند تعیین  توان از روي سنگواره بود كھ معتقد بودند عمر یك قشر از زمین را مي
اند،  طور نامنظم در نقاط مرتفع پراكنده كرد كھ سنگھاي عظیمي كھ اینك بھ این نظریھ دفاع مي كرد؛ و از

  . اند شمال آمده بودند، بھ آن نقاط برده شده براثر ھجوم یخھایي كھ از قطب

: عنوان مطالبي دربارة نورشناخت در دو جلد منتشر كرد و نوشت اثري تحت ١٧٩٢-١٧٩١گوتھ در 
آوري كنم، خودم كلیھ  وده است كھ آنچھ را در این زمینھ معلوم و شناختھ شده است جمعھدف من این ب«

عھده بگیرم، تا آنجا كھ امكان دارد در آنھا تغییر و تنوعي بدھم، درك آنھا را آسانتر كنم، و  آزمایشھا را بھ
عددي انجام داد، تا آزمایشات مت ١٨١٠تا  ١٧٩٠طي سالھاي » .آنھا را در دیدگاه اشخاص عادي قرار دھم

داد  در وایمار ھنوز ابزار و وسایلي را كھ وي مورد استفاده قرار مي» موزة گوتھ«رنگ را توضیح دھد؛ 
در دوجلد بزرگ متن و یك جلد تصاویر منتشر شد كھ  ١٨١٠نتیجة این آزمایشھا در . حفظ كرده است

  . انشمند بودعنوان یك د دربارة نظریة رنگ نام داشت؛ این كار عمدة وي بھ

عنوان نتیجة ساختمان و طرزكار چشم  عنوان نتیجة تركیب شیمیایي اشیا، بلكھ بھ تنھا بھ  او رنگھا را نھ 
انطباق شبكة چشم با تاریكي و روشنایي، كیفیت جسماني كوري در برابر رنگھا . داد موردمطالعھ قرار مي

اثري كھ پس از دیدن یك رنگ در چشم (رنگھا دید  ھاي رنگھا و پس ھاي سایھ ازنظر فیزیولوژي، پدیده
. ، و تأثیر تضادھا و تركیبھاي رنگھا ازنظر حسي و ھنري را مورد تجزیھ و تحلیل قرار داد)ماند باقي مي

این دورنگ در . (آید دست مي پنداشت كھ رنگ سبز بر اثر تركیب رنگھاي زرد و آبي بھ او بھ اشتباه مي
آیند، ولي وقتي رنگھاي آبي و زرد در  شوند و بھ این صورت درمي يروي تختھ رنگ نقاشان مخلوط م

بسیاري از .) آورند وجود مي شوند، رنگھاي خاكستري و سفید بھ تجزیة رنگھا با یكدیگر تركیب مي
  آزمایشھایي را كھ در كتاب 

صالحیت و گاھي فریب  دست آورد، و سرانجام نیوتن را بھ عدم متفاوت با آنچھ در كتاب نیوتن آمده بود بھ
او با این نظر نیوتن مخالف بود كھ رنگ سفید تركیبي از رنگھاست؛ و معتقد بود كھ تركیب این . متھم كرد
یك در نورشناخت  الف وي ھیچمعاصران و اخ. كند نھ سفید طور مرتب رنگ خاكستري ایجاد مي رنگھا بھ
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ھایش را  كردند و بسیاري از نظریھ آنھا از آزمایشھاي او تمجید مي. گیریھاي او را قبول نداشتند نتیجھ
عنوان یك شاعر و فیلسوف مورد تحسین  آرتور شوپنھاور، كھ گوتھ را بھ ١٨١۵در . دانستند مردود مي

عنوان تركیبي از  ن از عقیدة نیوتن دربارة رنگ سفید بھاي براي او فرستاد كھ در آ داد، مقالھ قرار مي
رد نظریة رنگھاي . خاطر این كارش نبخشید گوتة سالخورده ھرگز او را بھ. رنگھا با توانایي دفاع شده بود
  .خاطري سالھاي آخر عمر وي افزود او از جانب ھمگان بھ افسرده

 ١٧٨۶او در سال . براي مردي بھ حساسیت گوتھ در برابر رنگھا طبیعي بود كھ مفتون جھان نباتات شود
تر  تر و متنوع اي غني در این باغھا مجموعھ. در پادوا از دیدن باغھاي پرورش گیاھان سخت بھ ھیجان آمد

حد با گیاھان شمال فرق  ھاو متوجھ شد كھ گیاھان جنوب تا چ. از آنچھ تا آن وقت دیده بود وجود داشت
گاه با چنین  او ھیچ. و برآن شد كھ تأثیر محیط را بر شكل و رشد گیاھان موردمطالعھ قرار دھد. دارند

فرد آن  توانایي احساس نكرده بود كھ قدرت مرموز و متعال طبیعت ھر شكلي را، با الگوي منحصربھ
چھ . آورد وجود مي ي ظاھرًا ساده و مشابھ بھازنظر ساختمان، بافت، رنگ، و شكل خارجي آن، از تخمھا

ولي آیا در ھمة این تنوع اجزاي منفرد، و در ھمة سیر تكاملي اعضا و اجزا، ! حاصلخیزي و چھ ابتكاري
ھا و تنوعات  اش خطور كرد كھ ھمة این طبقات و نمونھ عناصر مشتركي وجود داشتند؟ این فكر بھ مخیلھ

اصلي و اساسي ھستند و ھمة این گیاھان از روي یك نمونة اساسي و انواع مختلف یك نمونھ و الگوي 
: او بھ ھردر نوشت. اند كھ مادر ھمة اینھاست شكل گرفتھ» گیاه نخستین«اصلي ـ حتي تخیلي ـ با یك 

؛ یعني ھم دربارة حیوانات و ھم »ھمین قانون یا نظریھ دربارة كلیة موجودات زنده صادق خواھد بود«
و چون یك سازوارة منفرد، با ھمة . حیوانات نیز انواع یك طرح ساختماني واحدند .دربارة گیاھان

فرد بودن خود، تقلیدي از نمونة اصلي اولیھ است، بنابراین، اجزاي یك سازواره ممكن است  منحصربھ
گوتھ در پادوا یك نخل زینتي دید كھ برگھایش در مراحل مختلف . اشكال یك شكل و قوارة اساسي باشند

ترین برگ تا شاخة كامل بادبزني شكل آن، را موردمطالعھ  او مراحل مشھود شكل، از ساده. شد بودندر
نظرش رسید كھ ھمة ساختمانھاي یك گیاه، غیراز پایھ یا ساقة آن، انواع و مراحل  قرار داد و این فكر بھ

   .ھستندمختلف برگ 

  اي بھ نام كوششي توسط  از بازگشت بھ وایمار نظریة خود را در یك كتاب ھشتادوشش صفحھ گوتھ پس

عنوان رؤیاھاي یك شاعر  گیاھشناسان این كتاب را بھ. منتشر كرد) ١٧٩٠(براي توضیح تغییرشكل گیاھان 
گوتھ حرف آنھا را پذیرفت و نظرات . ة خود بپردازدبھ تمسخر گرفتند و بھ شاعر اندرز دادند كھ بھ حرف

بتدریج این نظریھ شواھد و پشتیباناني . خود را بھ قالب شعري درآورد كھ تغییرشكل گیاھان نام داشت
عنوان یك كار پژوھشي دقیق و نیروي تخیل خالق كھ  اتین ژوفروا سنتیلر مقالة گوتھ را بھ ١٨٣٠در . یافت

  . وردتأیید قرار گرفتھ است، بھ فرھنگستان علوم فرانسھ ارائھ دادبا پیشرفت گیاھشناسي م

اظھار داشت كھ جمجمھ نوع تغییرشكل  ١٧٩٠كار بستن نظریة خود درمورد كالبدشناسي در  گوتھ با بھ
طور در میان خود گرفتھ كھ ستون فقرات نخاع را دربر  یافتھ و دنبالة ستون فقرات است و مغز را ھمان

مروز دربارة این موضوع توافق نظري وجود ندارد در زمینة كالبدشناسي یك موفقیت ا. گرفتھ است
این . (شود، و آن نشان دادن یك استخوان میان فكین انسان است مشخص و درخشان بھ گوتھ نسبت داده مي

د چنین وجو كالبدشناسان بھ.) استخواني است كھ میان فكین قرار دارد و دندانھاي پیشین در آن قرار دارند
كشف گوتھ اختالفي را . برده بودند، ولي دربارة وجود آن در انسان تردید داشتند استخواني در حیوانات پي

بھ سخنان شاعر كھ موفقیت خود را در . كھ ازنظر ساختماني میان انسان و میمون وجود داشت كاھش داد
دارد و در آن دلباختھ و دانشمند  م مياز ینا بھ شارلوتھ فون شتاین اعال ١٧٨۴مارس  ٢٧اي بھ تاریخ  نامھ

. خیر گفتن بھ لوتة خودم مي نویسم رسم صبح بھ چند خطي بھ«: اند، گوش دھید جا جمع شده ھر دو در یك
تو . ام كھ ھم زیباست و ھم مھم من یك كشف كالبدشناسي كرده. من عطا شده است رضایتي لذتبخش بھ… 

او كشف خود را در یك كتاب » .دربارة آن یك كلمھ حرف نزنھم سھم خود را از آن خواھي داشت، ولي 
شناسي تطبیقي، براي  كوششي براساس استخوان«عنوان  تحت ١٧٨۴كوچك كھ با دست نوشتھ بود در سال 

براي » فكین در فك باال میان انسان و حیوانات طبقة باال مشترك است دادن اینكھ استخوان بین نشان
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اي است كھ تاكنون نوشتھ شده است و  این نخستین رسالھ«: داشت و گفتدانشمندان گوناگون ارسال 
عنوان اینكھ در زمینة كالبدشناسي تطبیقي قرار دارد توصیف كرد، و بھ این  توان آن را بدرستي بھ مي

آزیر، ھمان /ویك د كالبدشناس فرانسوي، فلیكس(» .ترتیب این رسالھ یك راھنما در تاریخچة این علم است
  ). منتشر ساخت ١٧٨۴در ھمان سال  كشف را

ھر موجود زنده تنھا . بشر شباھت خیلي نزدیكي با مخلوقات عالم حیواني دارد«: گوتھ در این مقالھ نوشت
از  او، مانند بسیاري از علما و فالسفة پیش» .یك نوع با یك شكل تغییریافتھ در یك ھماھنگي عظیم است

ولي . نوشت» تغییرشكل حیوانات«عنوان  دانست و شعري تحت ميخود، بشر را قسمتي از دنیاي حیوانات 
او بھ سیر تكاملي بھ مفھوم دارویني عقیده نداشت، بلكھ در دنبال نظرات لینھ انواع یا طبقات موجودات را 

  او یك گیاه اولیة » گیاه نخستین«بھ این ترتیب . پنداشت ثابت مي

گوتھ، مانند المارك و ارزمس داروین كھ . ییریافتة آن بودندتنھا یك نوع كلي بود كھ ھمة گیاھان اشكال تغ
ھمدوران وي بودند، عقیده نداشت كھ یك طبقھ از موجودات از طریق انتخاب انواع مساعد براساس شرایط 

  . یافتھ است محیط، از طبقات دیگر تكامل

رحرارت و روشنفكر، و اي پ او یك غیرحرفھ. اي آیا گوتھ یك دانشمند واقعي بود؟ نھ بھ مفھوم حرفھ
. دانشمندي در میان اشعار، داستانھا، ماجراھاي عشقي، آزمایشھاي ھنري، و كارھاي پرمشقت اداري بود

آوري كرد، و مشاھدات  علمي جمع اي بزرگ از متون برد، كتابخانھ كار مي وسایل و تجھیزات وسیعي بھ
شدة گوتھ را،  و آزمایشھاي عیني وصف ھلمھولتس صحت عملیات. مفید و آزمایشھاي دقیقي انجام داد

. كرد او از توضیحاتي كھ با علیت نھایي ارتباط داشتند احتراز مي. ازنظر انطباق با حقایق، تصدیق كرد
چشم یك شخص  عنوان یك دانشمند قبول نداشتند، زیرا آنان بھ او بھ اي او را بھ ولي اشخاص حرفھ

او خیلي . ازحد بھ معرفت شھودي و فرضیھ متكي است شنگریستند كھ با اعتمادي بی مي» عالقمند«
پرداخت و بھ ھریك از این  بسرعت از یك موضوع یا پژوھش بھ موضوع یا پژوھش دیگري مي

كرد، و در ھیچ زمینھ، غیراز نورشناخت و نظریة  موضوعھا یا پژوھشھا در نقطة بخصوصي توجھ مي
ھاي گوناگون و جدا از یكدیگر  پافشاري او در زمینھ ولي. رنگھا، در عمل بھ ممارست و تحقیق نپرداخت

گوتھ چند سال دیگر بھ سن »  :گفت ١٨٢۵اكرمان در سال . اي آرماني و شجاعانھ بود داراي جنبھ
دنبال یك تركیب بزرگ  او ھمیشھ بھ. شود ھشتادسالگي خواھد رسید، ولي از تحقیق و آزمایش خستھ نمي

قیدة خود محق بود كھ ھدف اصلي علم نباید تجھیز تمایالت قدیمي با و شاید این شاعر در این ع» .است
  .ابزار تازه، بلكھ باید گسترش عقل و دانش براي تنویر تمایالت باشد

V  ـ فیلسوف  

مند بود نھ یك استاد، ھرچند او بود كھ باعث شد فیشتھ،  گوتھ در زمینة فلسفھ نیز مانند علم یك عالقھ
او بھ بحثھاي مكاتب فكري عالقة چنداني . فلسفھ در دانشگاه ینا منصوب شوندشلینگ، و ھگل بھ استادي 

بتدریج كھ بر سن او افزوده . تفسیر طبیعت و مفھوم زندگي حدي نداشت داد، ولي توجھش بھ نشان نمي
او از ھر شيء، ھر لحظھ، و ھر جزء، روشني . صورت یك حكیم درآمد شد، از طریق علوم و شعر بھ مي

از » «.ھرچیز گذران در حكم یك نشانھ یا مظھر است«گفت  یافت و مي بیشتري دربارة كل ميو آگاھي 
چاپ نرسانده بود، عقل و حكمت در ھر صفحھ تراوش  وي كھ تا ھنگام مرگش بھ» ھاي كوتاه و اتفاقي گفتھ
  .كند مي

اظھار داشت كھ او نظام خاصي براي منطق عرضھ نكرد، ولي خود را در این میان صاحبنظر دانستھ و 
ما » .در ابتدا كلمھ وجود نداشت، بلكھ آنچھ وجود داشت عمل بود«و » .تنھا آنچھ مفید است واقعیت دارد«

  حقیقت را در عمل 
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اي بھ كانت نیافت؛ اذعان داشت كھ  مند شده بود، چنین عالقھ طور كھ شیلر بھ كانت عالقھ او آن. جانشین آن
كرد كھ این امر وي را متعھد  ش ما خارج است، ولي احساس نميماھیت نھایي واقعیت از حدود دان

داشت كھ از روشھاي سنتي پیروي كند، بلكھ بعكس، عقیده داشت كھ باید آنچھ غیرقابل شناخت است  مي
؛ جھان محسوس براي زندگي ما كافي »آنچھ غیرقابل تعیین است ارزش عملي ندارد«نادیده گرفتھ شود؛ 

از  پس. كرد كھ بھ وجود یك دنیاي برون اعتراف كند شناسي احساس ناراحتي نمي او ازنظر معرفت. است
نیست كھ [ نفسھ في] من با كمال میل قبول دارم كھ طبیعت «: خواندن آثار كانت و شلینگ، بھ شیلر نوشت

یع ولي انطباق طبا… . شود ھاي ذھن ما درك مي كنیم، بلكھ طبیعت صرفًا طبق صورتھا و قوه ما ادراك مي
در جاي دیگر او » .حاكي از یك جبریت بروني و یك رابطھ نسبت بھ اشیاست… با روح ما با دنیاي برون 

كنند، و علت آن ھم فقط این است كھ  بسیاري از اشخاص در برابر اذعان بھ واقعیت مقاومت مي«: گوید مي
  . آیند اگر آن را بپذیرند، ازپاي درمي

دستگاه طبیعت اثر «: گفت او مي. داشت یدئالیسم ذھني را مردود ميگرایي و ھمچنین ا ولي گوتھ ماده
رسید كھ ما  نظر مي و چنان مرگبار بھ… چنان تیره [ شاگردان دانشگاه ستراسبورگ] اولباك در نزد ما /د

» .آمدیم آمد كھ از آن بھ رعشھ درمي نظرمان چون شبي مي یافتیم، و بھ كننده مي تحمل حضور آن را ناراحت
آوریل  ٨موضوع مربوط بھ دوران جواني بود، ولي در دوران كھولت نیز ھمان عقیده را داشت، و در  این

  : بھ كنبل نوشت ١٨١٢

شود كھ روح و ماده، روح و جسم،  كند یا این تصویر درنظرش مجسم نمي كسي كھ این حقیقت را درك نمي
د بود، و ھردو اینھا داراي حقوق و فكر و شيء اجزاي ضروري دوگانة جھانند و ھمیشھ چنین خواھن

عنوان نمایندگان خداوند دانست ـ كسي كھ این مطلب را  مساویند و بنابراین، ممكن است آنھا را با ھم بھ
  .درك نكرده است ممكن است وقت خود را صرف شایعات بیھودة جھان كند

آورد و  نوزا بھ جبرگرایي روي مياین البتھ طرز فكر اسپینوزا بود، و گوتھ معموًال در دنبالة افكار اسپی
ولي گاھي او بھ » كنیم؛ ما بھ قوانین طبیعت تعلق داریم، حتي ھنگامي كھ علیھ آنھا شورش مي«: گوید مي

نحوي اسرارآمیز از  زندگي ما، مانند جھاني كھ ما بھ آن تعلق داریم، بھ«ھمعقیده بودن با كانت دایر براینكھ 
كرد كھ یك نیروي سرنوشت در درون  او احساس مي. دھد تمایل نشان مي »آزادي و الزام تركیب شده است

كند؛ ولي  سازد و تعیین مي اندركار است كھ داراي كیفیاتي است كھ رشد و تكامل او را ناگزیر مي او دست
 آورد حركت مي كند كھ او را بھ كرد، مانند یك فاعل مختار كھ بھ ھدفي خدمت مي او با این نیرو ھمكاري مي

  .و دربردارد

الشكل و  مذھب او پرستش طبیعت و تمایل بھ ھمكاري با نیروھاي خالق آن یعني خاصیت تولیدي متنوع
او . دست آورد ولي براي او زیاد طول كشید تا شكیبایي و پایداري طبیعت را بھ. پایداري سرسختانة آن بود

  نحوي مبھم طبیعت  بھ

تفاوت، میان  نحوي كامًال بي دید، ولي ذھني كھ كامًال با ذھن ما متفاوت است و ارادة آن، بھ و اراده مي
مفھوم ما، یعني تعھد بھ اینكھ جزء با كل  طبیعت احساسات اخالقي بھ. گذارد انسان وحشرات فرقي نمي

طبیعت را فاقد ) ١٧٨٢(» الوھیت«گوتھ در شعري بھ نام . ندارد، زیرا خودش كل است. ھمكاري كند
ھمة ایدئالھاي «. برد آفریند، از بین ھم مي ھمان فراواني كھ مي طبیعت بھ. احساس یا ترحم توصیف كرد

تنھا قانون » .و بد، درست مانند طبیعت باشم  از این باز نخواھند داشت كھ اصیل، و خوب[ گوتھ] شما مرا 
گوتھ بھ نیازي كھ بسیاري از مردم . دیگران زندگي كنندزندگي كنید، و بگذارید : اخالقي طبیعت این است

از سالھاي آخر عمر چنین نیازي را احساس  بھ اتكا بھ مافوق طبیعي دارند واقف بود، ولي خودش تا پیش
قدر كافي مذھب دارد؛ كسي كھ فاقد ھنر و علم است بھ مذھب نیاز  ھركس ھنر و علم دارد بھ«. نكرد
یعني بھ نیروھاي جداگانة طبیعت شخصیت ] شاعر و ھنرمند، چند خدایي ھستم عنوان یك  من بھ» «.دارد
خدا ] دھم  سوي وحدت وجود گرایش نشان مي عنوان یك دانشمند، بھ ، و حال آنكھ در نقش خود بھ[ بخشم مي

  » [ .بینم چیز مي را در ھمھ
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گونھ احساس  است، ھیچ» نحوي قاطع مشرك بھ«ھاي مذھبي و اخالقي  شد در زمینھ گوتھ، كھ گفتھ مي
وجود خداوندي كھ براي بخشش گناھان او منتظر دریافت تاوان و كفاره بود نیازي  گناھي نداشت، بھ

بھ  ١٧٨٢اوت  ٩او در . كرد، و از ھرگونھ صحبتي دربارة مسیحیت احساس انزجار داشت احساس نمي
كامًال مسلم فاقد معتقدات مسیحیت  طور من یك ضدمسیحي و یك غیرمسیحي نیستم، ولي بھ«: الواتر نوشت

بسیار خوب، ھیچ صداي . كنید طور كھ ھست، یعني حقیقت االھي، قبول مي شما انجیل را ھمان… . ھستم
دار شود و یك مرده از قبر  مسموعي از آسمان مرا مجاب نخواھد كرد كھ یك زن بدون یك مرد بچھ

بنابھ گفتة گوتھ، الواتر » .دانم خود او در عالم خلقت ميمن ھمة اینھا را كفر علیھ خداوند و تجلي . برخیزد
گوتھ . یا مسیحي یا ملحد: فشار قرار داد و سرانجام بھ او گفت یكي از این دوشق را بپذیرد او را تحت

ام رھا نكند،  با شنیدن این حرف، بھ او گفتم اگر او مرا با مسیحیتي كھ تاكنون آن را عزیز داشتھ«: گوید مي
دانست كھ  كس دقیقًا نمي دیدم كھ ھیچ ممكن است بھ سود الحاد تصمیم بگیرم، خصوصًا اینكھ ميبآساني 

مذھب مسیحیت درحكم یك انقالب «گوتھ عقیده داشت كھ » .ھریك از این دو اصطالح چھ مفھومي دارد
ي و ھزاران صفحھ بھ زیبای«در ادبیات » .خود گرفتھ است نافرجام سیاسي است كھ جنبة اخالقي بھ

پندارم،  با این وصف، من ھمة چھار انجیل را كامًال واقعي مي. صفحات انجیل وجود دارند» سودمندي
شد؛ و این  زیرا در آنھا انعكاس شكوه قدرت عظیمي آشكار است كھ از شخص مسیح و طبیعت او ناشي مي

من … . اھر شده استقدر جنبة االھي داشت كھ آنچھ جنبة االھي دارد تاكنون روي زمین ظ طبیعت ھمان
  خواست  ولي او مي» .آورم عنوان یك تجلي االھي باالترین اصول اخالقیات سر فرود مي در برابر او بھ

كرد، ولي از اینكھ این  خاطر شكستن غل و زنجیر سنت تمجید مي كرد و از نھضت اصالح دیني بھ مي
ظن ایجاد شده بود كھ  او این سوء در. قالب اصول و احكام جزمي بازگشتھ است، متأسف بود نھضت بھ

آور زیان خواھد دید، و عقیده داشت كھ آیین  كننده و عادت علت نداشتن مراسم تھییج نھضت پروتستان بھ
خاطر اینكھ بھ كمك مراسم مؤثر و گیراي شعایر مذھبي خود روابط و پیشرفتھاي روحي را  كاتولیك بھ
  . دارد، عاقالنھ و سودمند است مجسم مي

بھ  ١٧٨٩او در دوم فوریة . ات گوتھ دربارة فناناپذیري روح با گذشت سنوات عمرش ارتباط داشتنظر
من بھ سھم خودم كم یا بیش بھ تعلیمات لوكرتیوس پایبند ھستم، و خود و «: فریدریش تسو شتولبرگ نوشت

وجھ  ھیچ من بھ«: تبھ اكرمان گف ١٨٢۴فوریة  ٢۵ولي در » .دارم ھمة امیدھایم را بھ این جھان محدود مي
حاضر نیستم از مسرت اعتقاد بھ یك دنیاي آینده دست بكشم؛ و در حقیقت با لورنتسو د مدیچي ھمآواز 

: گفت ١٨٢۵فوریة  ۴اند؛ و در  شوم كھ آنھا كھ امید زندگي را ندارند، حتي در این زندگي نیز مرده مي
او آثار سودنبورگ را خواند، » .ناپذیر است داممن این اعتقاد راسخ را دارم كھ روح ما چیزي كامًال انھ«

او قبالھ و آثار پیكو دال . داشت خوش مي موضوع دنیاي ارواح را پذیرفت، و با امید بھ تناسخ ارواح دل
بتدریج كھ بر سنش افزوده . پرداخت كرد، و حتي گاھي بھ بخشیدن زایچھ مي میراندوال را مطالعھ مي

  :كرد ق ميشد، حقانیت ایمان را تصدی مي

توانم جز دانشي كھ از تجسم محدود مدركات حسي خود در این سیارة واحد  از نظر اصولي، من نمي
من . این دانش جزئي از یك جزء است. گونھ اطالعاتي دربارة خداوند داشتھ باشم آورم، ھیچ دست مي بھ

ست، الزامًا باید در اجراي اذعان ندارم كھ این محدودیت، كھ دربارة مشاھدة ما در مورد طبیعت صادق ا
كامًال امكان دارد دانش ما كھ اجبارًا ناكامل . عكس این امر صادق است. معتقدات مذھبي ما نیز صادق باشد

  . صورت كامل درآید است، نیاز داشتھ باشد كھ از راه داشتن ایمان تكمیل شود و بھ

در جواني نوشتھ است، زیرا افراطیون  كرد كھ اثر آتشین خود، پرومتئوس، را اظھار تأسف مي ١٨٢٠در 
وقتي بھ فیشتھ تھمت الحاد زده شد، او از فیشتھ . كردند جوان آن روز قسمتھایي از آن را علیھ وي نقل مي

از آنچھ قدرت دریافت  وظیفة ما این است كھ بھ دیگران بیش«: در این وقت اعتقاد داشت. روي گرداند
  » .كند كھ در قلمرو ادراك اوست یي را درك ميبشر تنھا چیزھا. دارند چیزي نگوییم
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در آن . طرز فكر او دربارة اخالقیات، مانند نحوة تفكرش دربارة مذھب، با گذشت سنین عمر عوض شد
اي براي رشد  صورت تماشاخانھ زمان كھ وي با نیرو و غرور جواني روي پا بند نبود، زندگي را صرفًا بھ

كھ (این عالقة شدید بھ اینكھ تاحدامكان دیوار عمر خود را «. رده بودو تكامل نفس و نمایش آن تفسیر ك
باال ببرم، برھمة عالیق دیگرم فزوني دارد و بسختي ) اش براي من تعیین و برقرار شده است شالوده
  ایم كھ او در این جریان بھ روحھاي حساس  ما دیده» .یابم اي از آن فراغت مي لحظھ

مانند، و  انسان یك عمل تعاوني است، افراد براثر كمكھاي متقابل زنده ميیافت، متوجھ شد كھ زندگي 
اعمالي كھ ھدفشان منافع فردي و شخصي باشند، با آنكھ ھنوز در حكم نیروي اساسي است، باید براثر 

فاوست در بخش اول فردگرایي مجسم است؛ ولي در بخش دوم، با تالش براي . نیازھاي گروه محدود شوند
درصدد » شاگردي«استاد ویلھلم در سالھاي . یابد ح عمومي، رستگاري یا سالمت روح ميخیر و صال

حكم طبیعت و آموزش خود اغلب بھ ھمنوعان خویش كمك  آید، ھرچند كھ بھ آموزش و پرورش خود برمي
 گوتھ از این دستور كھ دشمنان. آید درصدد پیشبرد سعادت جامعھ برمي» سالھاي سرگرداني«در . كند مي

كرد، ولي شرافت را بھ نحوي عالي در یكي از بزرگترین اشعار خود  خود را دوست بدارید شانھ خالي مي
  :تعریف كرد، بھ این شرح

  بگذار انسان شریف،

  . یار دیگران، و خوب باشد

  زیرا تنھا این است كھ او را 

  از ھمة موجودات دیگر 

  . دارد ممتاز مي

  … دانیم  ما این را مي

  كھ طبیعت 

  :احساس است كامًال بي

  خورشید بر فرومایگان 

  درخشد؛  و خوبان مي

  و ماه و ستارگان 

  بر قانونشكنان و خوبان 

  . افكنند یكسان پرتو مي

  بادھا و جویبارھا، 

  رعد و تگرگ،

  . دارند در مسیر خود فریاد برمي
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  غرند،  خروشند، مي مي

  و آنچھ را كھ در مقابلشان است

  … . برند خود ميیكي بعد از دیگري با 

  بھ حكم قوانین جاوداني، 

  آھنین، و بزرگ، 

  ھمة ما باید با ھمة وجودمان 

  . این دوران را طي كنیم

  ولي تنھا بشر است كھ 

  تواند ناشدنیھا را انجام دھد؛  مي

  دھد،  او تشخیص مي

  .كند گزیند، و قضاوت مي برمي

  تواند بھ لحظات گذران و مي

  .دوام بخشد

  تواند ميو تنھا او 

  پاداش خوبي و

  جزاي بدي را بدھد،

  شفا بخشد و نجات دھد،

  و بھ خطاكاران و گمراھان

  . اندرز عاقالنھ بدھد

  بگذار انسان شریف، 

  .یار دیگران، و خوب باشد

بھ » «.ھر چیز اثر است، غیر از خود ما«آور احتراز كند، و  براي شریف شدن، انسان باید از اثرات پستي
حوال معاصران و آنھا كھ با شما در تالشند كاري نداشتھ باشید؛ در احوال مردان بزرگ مطالعھ در ا 

كسي كھ واقعًا داراي . اند، مطالعھ كنید گذشتھ، كھ آثارشان در طول قرون ارزش و مقام خود را حفظ كرده
وان بزرگ نشانة دھد، و عالقھ بھ تدقیق در احوال پیشر طور طبیعي چنین گرایش نشان مي استعداد باشد، بھ

جا مانده است مورد احترام  عنوان میراثي كھ از این مردان بھ كتابخانھ را بھ» .كامل موھبتي واالتر است
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اي بزرگ قرار  كند كھ انگار در حضور سرمایھ انسان با تدقیق در یك كتابخانھ احساس مي«. قرار دھید
ولي نیروي فكري بدون خصوصیات برجستة » .دھد اي غیرقابل محاسبھ مي صدا بھره دارد كھ آرام و بي

آنچھ كھ فكر را آزاد «اخالقي بمراتب بدتر از خصوصیات برجستة اخالقي بدون نیروي فكري است؛ 
براي زندگي خود نقشھ بكشید، ولي میان » .كند بدون اینكھ ما را بر خویشتن مسلط دارد، زیانبار است مي

كار بستن یك حرفھ  دانستن و بھ«. ن عمل مانند یك بیماري استفكر و عمل توازني برقرار سازید؛ فكر بدو
ھیچ نعمتي با نعمتھاي كار برابر » «.بخشد كاره بھ انسان رشد فكري مي از دانش نیمھ یكصدبار بیش

فقط نوع، انسان واقعي است، و فرد «. صورت یك كل باشید یا بھ یك كل بپیوندید باالتر از ھمھ، بھ» .نیست
تواند خوشحال و سعادتمند باشد كھ شھامت آن را داشتھ باشد كھ خود را در كل احساس  يتنھا موقعي م

  » .كند

ارث برد، و دانشجویان ستراسبورگ را از البسة گرانقیمت و   این ترتیب جواني كھ آسایش و تأمین بھ بھ 
را آموخت كھ با نظر وسیلة فالسفھ، قدیسان، و تجربة زندگي راه آن  داشت، بھ خنده وامي تجملي خود بھ

عطوفت دربارة مستمندان بھ تفكر پردازد، و آرزو كند كھ افراد متنعم با سخاوت بیشتر دیگران را در 
تناسب درآمدشان مالیات بدھند و باید بگذارند  او عقیده داشت كھ افراد شریف باید بھ. ثروت خود سھیم كنند

از آنكھ  گوتھ حتي پس. منتفع شوند» آورد دنبال خود مي ھمزایایي كھ گسترش دانش و رفاه ب«بستگان آنھا از 
كس  در آلمان ھیچ«. در اروپا شھرت یافت، دچار رشكي بود كھ افراد طبقة متوسط نسبت بھ نجبا داشتند

او در رفتار خود » .دست آورد جز نجبا فرصت آن را ندارد كھ فرھنگ و آموزشي متوازن و شخصي بھ
ھمھ داستان گوتھ و بتھوون در تپلیتس . كرد بت بھ مافوقھاي خویش مراعات ميكلیة احترامات الزم را نس

  دانند؛ ولي تنھا منبع این  را مي) ١٨١٢ژوئیة (

  :كند غیرقابل اعتماد است كھ مدعي بود از قول بتھوون نقل مي

وجود  رگ بھ توانند مردان بز توانند عناوین و فرامین بدھند، ولي نمي پادشاھان و شاھزادگان واقعًا مي
وقتي دو نفر مانند گوتھ و من در كنار یكدیگر . علت بزرگیشان باید مورد احترام قرار گیرند آورند كھ بھ

صورت این آقایان واالتبار باید توجھ كنند كھ در مورد اشخاصي از قبیل ما چھ  گیرند، در آن قرار مي
را مالقات كردیم، و گوتھ خود [ اتریش] ري دیروز ما ھمة خاندان امپراطو. آید حساب مي چیزي بزرگي بھ

من كالھم را روي پیشانیم پایین آوردم و بھ شلوغترین قسمت . را از بازوي من جدا كرد تا كنار بایستد
شاھزادگان و درباریان در دو صف . جمعیت رفتم، در حالي كھ دستھایم در اطراف بدنم آویختھ بودند

. ا براي من از سر برداشت، و امپراطریس نخست بھ من سالم كردایستاده بودند، دوك وایمار كالھش ر
كننده بود این بود كھ دیدم صف حاضران از جلو گوتھ رد شد و  آنچھ براي من بسیار مضحك و سرگرم

من . گوتھ در كناري ایستاده بود و در حالي كھ كاله خود را در دست داشت، بھ عالمت تعظیم خم شده بود
  . طر این كارش درست و حسابي زیر مھمیز كشیدمخا بعدھا او را بھ

گوتھ در آن وقت احساس مي كرد كھ یك . كند تناسب سنمان فرق مي العمل ما نسبت بھ این داستان بھ عكس
نحوي فعال و با روحیة خدمتگزاري بھ مردم انجام وظیفھ كند، بھترین حكومتي را  حكومت اشرافي، كھ بھ

آورد و استحقاق احترامي را داشت كھ براي نظم و  وجود مي نپذیر بود بھكھ در آن موقع در اروپا امكا
او عقیده داشت كھ مفاسد باید اصالح شوند، ولي این كار بدون خشونت یا شتاب . مراقبت اجتماعي الزم بود

یي دارند، و معموًال بھ ھمانجا از آنچھ كھ ارزش دارند، ھزینھ برمي از حد صورت گیرد؛ انقالبھا بیش بیش
  : گوید بھ این ترتیب است كھ مفیستوفلس بھ فاوست مي. شوند كھ از آن آغاز شدند منتج مي

  دیگر از مشاجره! دور شو! اي واي

  !و از بحث بیھوده در تفاوت میان ظلم و بردگي خودداري كن

  اند پایان نرسیده كند این است كھ ھنوز اینھا درست بھ آنچھ مرا ناراحت مي
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  . شوند مة مسخرگي خود ازنو آغاز ميكھ بار دیگر با ھ

كامًال درست است كھ من نسبت بھ انقالب «: بھ اكرمان گفت ١٨٢۴این ترتیب بود كھ گوتھ در سال  و بھ
حال آنكھ اثرات … از حد زود آشكار شدند ھاي دھشتبار آن بیش جنبھ. اي نداشتم فرانسھ احساسات دوستانھ

از آن وجود داشت  اي كھ پیش ولي من نسبت بھ حكومت خودكامھ …. خوردند چشم نمي سودمند آن ھنوز بھ
من حتي در آن موقع مطمئن بودم كھ ھیچ انقالبي نتیجة تقصیر مردم . تري نداشتم نیز احساسات دوستانھ

عنوان نعمتي براي نظم فرانسھ و  او مقدم ناپلئون را بھ» .نیست، بلكھ ھمیشھ نتیجة تقصیر حكومت است
چیز بدتر  ھیچ«: گفت گوتھ بھ دموكراسي اعتمادي نداشت و مي. سال تشنجات خوشامد گفت اروپا پس از ده

  » .خود بگیرند گاه جنبة عمومي بھ گنجد كھ عقل و حكمت ھیچ در تصور نمي«و » .از جھل فعال نیست

  ري، در سیاست، مانند بستر بیما«. داد ھا را مورد تمسخر قرار مي او نوسان قدرت میان احزاب و دستھ

با آزادي مطبوعات بھ این علت مخالف بود كھ این آزادي اجتماع و حكومت را در معرض مزاحمت دایمي 
نظر وي فریاد براي  در سالھاي واپسین عمرش، بھ. داد نویسندگان ناپختھ و فاقد احساس مسئولیت قرار مي

تنھا ھدف این «. و ثروت بودقدرت  جاه و مقام براي دست یافتن بھ آزادي تنھا حاكي از عطش اشخاص بي
گوشي  آزادي كلمة رمز بیخ. است كھ قدرت، نفوذ، و ثروت از یك دست بھ دست دیگر منتقل شود

آساي جنگ انقالبیون آشكار، و در واقع شعار خود استبداد بھ ھنگامي است  گران پنھاني، فریاد غریو توطئھ
دھد كھ براي ھمیشھ آنان  راند و نوید آن را مي جلو مي ھانقیاد خود را علیھ دشمن ب  ھاي تحت كھ استبداد توده

  » .را از ظلم خارجي برھاند

حد اعال انجام   گوتھ تعھد سالخوردگان را دایر براینكھ در حكم ترمزي در برابر نیروي جوانان باشند، بھ
  .داد

VI بخش دوم : ـ فاوست  

در پایان بخش اول، او . بخش دوم فاوست ریختگوتھ فلسفة خود را، كھ در حال جا افتادن بود، در قالب 
خاطر بود، در ید قدرت مفیستوفلس باقي  شخصیت تغییر ماھیت یافتة خود را، كھ درھم شكستھ و افسرده 

ولي آیا . رویھاي خود مجازات شده بود خاطر زیاده این شخصیت عبارت بود از تجسم تمایالتي كھ بھ. گذارد
اشد و حدود و حاصل عقل چنین باشد؟ فاوست ھنوز شرطبندي خود را اش ھمین ب امكان داشت كھ ھمھ

كامًال نباختھ بود؛ شیطان ھنوز شعفي را كھ تالشھاي وي را تسكین دھد و خالء زندگیش را پر كند براي 
وچھار سال تالش كرد كھ  جا وجود داشت؟ گوتھ مدت بیست آیا تحقق چنین آرزویي در ھیچ. وي نیافتھ بود

گیریھاي فكري او باشد و بھ قھرمان وي  استان دنبالھ و پایاني بیابد كھ حاوي یا مظھر نتیجھبراي این د
  .پایاني شرافتمندانھ و الھامبخش بدھد

او بھ تسلتر، كھ  ١٨٢٧مھ  ٢۴در . سرانجام وي در سن ھفتاد و ھشت سالگي بھ مقابلھ با این كار برخاست
بار … سروصدا نزد شما اعتراف كنم كھ  خواھم بي من مي«: تبا او پیر شده و بعدًا با او نیز مرد، نوش

انگیز لرد بایرن در جنگ آزادیبخش  عاقبت ھیجان» .كس نگویید ھیچ بھ… . ام كار فاوست شده بھ دیگر دست
بھ معناي ] » اوفوریون«توانست بایرن را در نقش  او اینك مي. یونانیھا علیھ تركان گوتھ را تكان داده بود

كنندة دوران جدید  فرزند فاوست و ھلن مجسم دارد، و شفاي ذھنھاي ازھم گسیختھ و سؤال[ عادترفاه و س
كرد و حد اعالي نتیجة این  او صبحھا تالش مي. را از طریق پیوند با زیبایي آرام یونان باستان نشان دھد

رمان اعالم داشت از مرگ خود، بھ اك ماه پیش ، ھفت١٨٣١تالش روزي یك صفحھ بود، تا اینكھ در اوت 
  كھ این كار وقتگیر 
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ترین فرد كسي است كھ بتواند پایان زندگي خود را با آغاز آن تلفیق  خوشبخت«: قبًال نوشتھ بود. شده است
صورت غنیمت  توانم از این پس بھ آنچھ را از زندگي برایم باقي مانده است مي«: گفت و اینك مي» .كند

  » .دست آورم یا نھ د كھ من موفقیت دیگري بھبشمارم و واقعًا دیگر اھمیت ندار

تواند وقت خود را صرف بخش خواندن  كند مي انسان امروز تنھا با اطمینان از اینكھ ھشتاد سال عمر مي
شود، منظرة طلوع  از ھمان صحنة اول كھ در آن فاوست، كھ در مزارع بھاره بیدار مي. دوم فاوست كند

كند، ماجراي نمایشنامھ مكررًا  كلمات متداول و مبتذل است توصیف ميآفتاب را با فصاحتي كھ عاري از 
این كار بخوبي انجام . شود تا سرودھایي دربارة زیبایي یا عظمت یا وحشت طبیعت خوانده شود قطع مي

كند، در اینجا  گوتھ، كھ دربارة خویشتنداري سبك كالسیك موعظھ مي. از حد زیاد است گیرد، ولي بیش مي
او تقریبًا ھرچیزي را كھ بھ . شود مرتكب گناه مي» روي كرد چیز نباید زیاده در ھیچ«اصل كھ  علیھ این

اساطیر یوناني و آلماني، لدا و قو، ھلن و : آورد در قالب این نمایشنامھ ریخت حافظة پربركتش ھجوم مي
احثي دربارة ھا، حوریان جنگلي و سیرنھا، مب ھا و شھسواران، اجنھ و كوتولھ مالزمانش، ساحره

شكنھا،  فروش، پریسان باغھا، ھیزم شناسي دریایي، نطقھاي طوالني توسط مبشران، دختران گل زمین
، )در قرون وسطي(ھا  ھا، مباشران قلعھ ، میخوارگان، غالمبچھ)سبك ایتالیایي(بازي  شب دلقكھاي خیمھ

، خدایان جنگلھا و فالسفھ، درناھاي ران و یك ابوالھول، یك رمال و یك امپراطور مسئوالن امور، یك ارابھ
، كھ شاگرد فاوست بھ نام واگنر آن را از طریق تركیبات شیمیایي خلق »مرد كوچولو«ایبیكوس، و یك 

تر است، زیرا آنچھ را كھ مافوق  كننده این كالف سردرگم از یك جنگل مناطق گرمسیر گیج. كرده است
  .آراید خواني و آواز مي چیز را بھ زیور خطابھ ھافزاید و ھم طبیعت است بھ آنچھ طبیعي است مي

شود و با  ظاھر مي» اي در میان زنان االھھ«صورت  آسایي بھ نحو معجزه وقتي در پردة سوم ھلن ھنوز بھ
آورد، چھ احساس آرامشي بھ انسان دست  زیبایي حركات یا نگاه چشمان خود مردان را بھ زانو درمي

خاطر  شنود كھ منالئوس پادشاه اسپارت بھ گیرد؛ و وقتي ھلن مي خود مي ھداستان نیرویي تازه ب. دھد مي
اش تسلیم شھوات یك خیل از  دستور داده است كھ ھلن و ندیمھ» نحوي موھن گستاخانھ است زیباییي كھ بھ«

وكل ھاي سوف اند، گروه آوازخوانان لحني بھ سبك نمایشنامھ ور شده بربریھا شوند كھ از شمال بھ یونان حملھ
صورت یك  رھبر این آوازخوانان خود فاوست است كھ بر اثر تردستي مفیستوفلس بھ. گیرد بھ خود مي

ھنگامي كھ گوتھ مالقات . شھسوار قرون وسطایي درآمده است و داراي اندام، چھره، و لباسھایي زیباست
قرون وسطي است ـ او بھ شدن یونان باستان با آلمان  كند ـ كھ در حكم مواجھ ھلن و فاوست را توصیف مي

بگذارید : باري كھ داستان نمایشنامھ بردوش دارد این است. رسد نویسي خود مي حد اعالي ھنر نمایش
  فاوست، كھ مانند ھمة مردان دیگر . دو با یكدیگر پیوند و وحدت یابند این

ده است در جلو شود، ھمة ثروت و قدرتي را كھ جادوگري و جنگ در اختیارش گذار عشق ھلن گرفتار مي
كند؛ ھرچھ باشد، بسختي مي توان گفت كھ این  ھلن خود را تسلیم تمنیات او مي. دھد پاي ھلن قرار مي

. كند شود و خوشي آنھا را قطع مي ولي منالئوس با ارتش خود نزدیك مي. سرنوشت بدتر از مرگ است
دھد، و  ود دستور مسلح شدن ميآورد، بھ افراد خ جنگ روي مي فاوست در یك چشم برھم زدن از عشق بھ
اي از تسخیر پلوپونز توسط فرانكھا در  و این قسمت خاطره(كند  آنھا را براي تسخیر اسپارت رھبري مي

  ). قرن سیزدھم بود

نوازشھا، لودگي «شود؛ سالھا سپري شده است؛ اوفوریون جوانكي خوشبخت است كھ با  صحنھ عوض مي
پروایي  او با بي. دارد خود خاطر فاوست و ھلن را مسرور مي» انةطبع آمیز، و سروصداھاي شوخ شیطنت

كنند، و خودش  پرد، والدینش با مالیمت او را بھ احتیاط تشویق مي اي دیگر مي از یك صخره بھ صخره
؛ )آیا منظورش بایرن در ایتالیا بود؟(رقصد  اند، مي بار با پریان، كھ مسحور جذبة او شده نحوي شیطنت بھ

گیرد، ولي ھمینكھ چنین  ن در حالي كھ از خود بیخود است، یكي از این پریان را در آغوش مياوفوریو
كند،  شنود، باشتاب حركت مي او كھ با حسن قبول ناقوس جنگ را مي. شود كند، ناگھان پري مشتعل مي مي

  .نددخواند تا در جھان دیگر بھ او بپیو افتد، و درحال احتضار مادرش را مي از پرتگاھي مي
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  ! واي برمن: ھلن

  . كند یك گفتة قدیمي حقیقت خود را دربارة من ثابت مي! واي برمن

  . شود آغوش نمي گاه سعادت براي ھمیشھ با زیبایي ھم كھ ھیچ

  رشتة زندگي مانند رشتة عشق ازھم گسیختھ شده است، 

  زده و دردمند روي سینة تو،  و من ماتم

  .كنم ع ميشود، ودا كھ بار دیگر از من جدا مي

  ام و خودم را قبضھ كن،  اي پرسفونھ، بچھ

شود؛ تنھا لباس و روسري او درآغوش فاوست باقي  گیرد؛ جسمش ناپدید مي ھلن فاوست را درآغوش مي(
  .)ماند مي

این قسمتي بود كھ گوتھ اول . رسد پایان مي ترتیب، سومین و زیباترین پردة بخش دوم فاوست بھ این   بھ
شاید بھتر . اندیشید اي جداگانھ و كامل مي عنوان برنامھ  اش بھ را ھلنا گذارد، و مدتي درباره نوشت و نام آن

گیري شجاعانھ از نیروھایي كھ برایش باقي مانده بودند، براي  در اینجا، با بھره. كرد بود كھ او چنین مي
وران پریكلس، با موسیقي حد اعالي شاعري خود صعود كرد و ھیجان نمایشي را، مانند د آخرین بار بھ 

درآمیخت و شخصیتھاي یك داستان پیچیده را براي شفاي افكار دوران جدید در قالب روح و احساس 
  .درآورد

بخش دوم فاوست از این نقطة عظمت بھ جنگ میان امپراطور و یك مدعي تخت امپراطوري مقدس روم 
ادوگري خود جنگ را بھ سود امپراطوري كاربردن ھنر ج فاوست و مفیستوفلس با بھ. كند نزول شأن مي

  فاوست، . رسانند پایان مي بھ

كند و دریافت  شمالي امپراطوري و ھر مقدار زمیني را كھ بتوان از چنگ دریا بیرون آورد، مطالبھ مي
گذرد، ارباب و مالك یك قلمرو وسیع است،  در پردة پنجم، فاوست، كھ یكصدسال از عمرش مي. دارد مي

وجود كلبھ یك زوج دھقان بھ نامھاي فیلمون و باوكیس سد راه . نفس خود تسلط نیافتھ است ولي ھنوز بر
كند، ولي آنھا از قبول آن امتناع  او بھ آنھا خانة بھتري در جاي دیگر پیشنھاد مي. انداز كاخ وي است چشم
رو  ا با مقاومت روبھخواھد آنھا را بیرون برانند؛ وقتي اینھ او از مفیستوفلس و عمال وي مي. كنند مي
ھاي انتقام،  كشد كھ االھھ طولي نمي. میرند این زوج سالخورده از ترس مي. زنند شوند، كلبھ را آتش مي مي

. آیند سراغش مي ، بھ»مرگ«، »نیاز«، »درد«، »گناھكاري«، »بیچیزي«مو بھ نام  یعني زنان خاكستري
كھ تا حدودي غیرخودخواھانھ است او را از یأس  فكري. كند دمد و او را كور مي صورت او مي بھ» درد«

دست  دھد كھ در كنار دریا دیوارھایي براي بھ او بھ مفیستوفلس و شیاطین او فرمان مي. آورد بیرون مي
باتالقھا را زھكشي كنند، و روي این اراضي تازه یك ھزار خانھ در میان . آوردن اراضي تازه بسازند

كند كھ  سازد و احساس مي ن اراضي بازیافتھ از دریا را درنظر خود مجسم ميمزارع سرسبز بنا كنند؛ او ای
: گفت اي مي ، سرانجام بھ چنین لحظھ»با مردمي آزاد و روي زمیني آزاد بایستد«اي  توانست لحظھ اگر مي

كند كھ طرح  شنود و تصور مي صداي بیل و كلنگ را مي» .مدتي درنگ كن، تو خیلي زیبا ھستي«
او، كھ ازپا . ال پیشرفت است، و حال آنكھ درواقع شیاطین، مشغول كندن گور وي ھستندعظیمش درح

شوند كھ روح فاوست  وقتي یك خیل از شیاطین آمادة آن مي. افتد زمین مي درآمده است، درحال احتضار بھ
آسمان  ولي گروھي از فرشتگان. برد كند ولذت مي را بھ دوزخ ببرند، مفیستوفلس از این وضع شادي مي

بقایاي فاني فاوست «آیند و، در حالي كھ مفیستوفلس سرگرم تحسین ساق پاي آنان است،  زمین فرود مي بھ
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در آسمان، فاوست، كھ لباس نو برتن دارد و در قالب جسمي تغییرشكل یافتھ درآمده » «.برند را بھ باال مي
گرتچن از مریم عذرا تقاضا . گیرد است، مورد استقبال گرتچن، كھ جاه و جاللي یافتھ است، قرار مي

خواھد فاوست را بھ باال صعود  مریم عذرا از گرتچن مي» .بھ من اجازه دھید تا بھ او بیاموزم«: كند مي
  :دھد دھد؛ گروھي از ھمسرایان، با آوازي كنایي، بھ نمایشنامھ پایان مي

  آنچھ گذران است

  نمادي بیش نیست؛ 

  پایان نرسیده،  آنچھ ھرگز بھ

  . شود اینجا تكمیل مي در

  آنچھ وصف نشدني است، 

  . شود در اینجا انجام مي

  آنچھ جاودانھ است، چون زنان، 

  .كشد دنبال خود مي ما را باال و بھ

VII ١٨٣٢-١٨٢۵: ـ نیل بھ آرزوھا   

ویك سال داشت، منشي گوتھ شد و شروع بھ یادداشت صحبتھاي  یوھان پتر اكرمان، كھ سي ١٨٢٣در سال 
-١٨٣۶در سھ جلد (نتیجة این یادداشتھا بھ نام گفتگوھایي با گوتھ . سالخورده براي نسلھاي بعدي كردگوتة 

، كھ قسمتي از آن را گوتھ مرور كرده بود، حاوي عقل و حكمتي بیشتر از آن است كھ در بسیاري )١٨۴٨
  .شود از فالسفھ یافت مي

گوتھ . وگوست بھ مسند حكمراني را جشن گرفتوایمار پنجاھمین سالگرد جلوس كارل آ ١٨٢۵در سپتامبر 
» .تا آخرین نفس با یكدیگر«: دوك دست گوتھ را گرفت و زیرلب بھ او گفت. در این مراسم شركت جست

اي براي او فرستاد كھ  نوامبر دربار پنجاھمین سال ورود گوتھ بھ وایمار را جشن گرفت، و دوك نامھ ٧در 
  :مدصورت یك اعالمیة رسمي نیز درآ بھ

تنھا نخستین  عنوان پنجاھمین سالروز ورود نھ من با مسرت عمیق پنجاھمین سالگرد این روز را بھ
خدمتگزار كشورم، بلكھ ھمچنین دوست دوران جواني خود، كھ در طول كلیة تغییرات و تحوالت زندگي 

من ثمرة سعادتبار . شوم باعالقھ، وفاداري، و پایداري تغییرناپذیر مرا ھمراھي كرده است، یادآور مي
من . مھمترین اقدامات خود را مدیون اندرزھاي دوراندیشانھ، ھمفكري ھمیشگي، و خدمت سودمند او ھستم

خود وابستھ كنم، در زمرة واالترین زیورھاي سلطنت خود  ام او را براي ھمیشھ بھ این امر را كھ توانستھ
  . دانم مي

شوند،  از دیگري ناپدید مي ھ در آن دوستان یكي پسدر این ھنگام آن سالھاي غمبار سالخوردگي، ك
، دو روز قبل از ھفتادوھفتمین زادروز گوتھ، شارلوتھ فون شتاین، كھ ١٨٢۶اوت  ٢۶در . فرارسیدند

قرن پیش  ھشتادوچھار سال داشت، آخرین نامة خود را كھ از آن اطالعي دردست است براي دلباختة نیم
امیدوارم . فرستم ھ و آرزوھاي خود را بھ مناسبت این روز براي شما ميبھترین ادعی«: خود فرستاد و گفت

كھ فرشتگان نگاھبان در دادگاه آسماني مقرر دارند كھ آنچھ خوب یا زیبا است بھ شما، دوست بسیار 
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دانم، درحالي كھ  شما مي من در عالم امید بدون احساس بیم كماكان خود را متعلق بھ. عزیزم، ارزاني شود
» .كنم دریغتان را در طول مدت كوتاھي كھ براي من باقي است تقاضا مي خود از شما عطوفت بيبراي 

دوك  ١٨٢٨ژوئن  ١۵در . گوتھ كھ این خبر را شنید، گریست. درگذشت ١٨٢٧شارلوتھ در ششم ژانویة 
كھ بر  گوتھ نیز با كار شدیدي. دانست كھ عصر طالییش روبھ پایان است بھ دارفاني شتافت، وایمار مي

اش  تنھا فرزند زنده. ولي ھنوز نوبت او نبود. ساخت كرد مقدمات مرگ خود را فراھم مي روي فاوست مي
در رم  ١٨٣٠اكتبر  ٢٧سال آن بھ عیاشي گذشت، در  سال ناكامیابي، كھ بیست آوگوست پس از چھل

. ازة كبد عادي شده بودآزمایشي كھ پس از مرگ از وي شد، نشان داد كھ كبد او پنج برابر اند . درگذشت
او » .ام وجود آورده من از این امر ناآگاه نبودم كھ یك وجود فناپذیر بھ«: وقتي این خبر بھ گوتھ رسید، گفت

  من كوشش كردم خود را غرق در كار «: نوشت

ھا  از خواندن روزنامھ ١٨٢٩در . اش كرد ھاي مورد عالقھ وي در سن ھشتادسالگي بھ محدود كردن زمینھ
یك از  اي كھ ھیچ مندم بھ شما بگویم در مدت شش ھفتھ بسیار عالقھ«: بھ تسلتر نوشت. ت كشیددس

» .ام جویي كرده و چھ كارھایي انجام داده ام، چقدر وقت صرفھ ھاي فرانسوي و آلماني را باز نكرده روزنامھ
قھ و توجھ بیوة او مشمول عال» .اش است خوشبخت كسي است كھ دنیاي او در خانھ«: و در جاي دیگر

ولي گاھي حتي از اینھا . كرد آوگوست بھ نام اوتیلیھ شد، و از اطفال وي احساس سرور و شادماني مي
عنوان پرستار و آزمایش فكري كامل مورد تمجید  جست و تنھایي را بھ كرد و خلوت كامل مي دوري مي
  . داد قرار مي

بر پیشاني و اطراف دھانش چینھاي . داد نشان ميسیماي او در این ھنگام گذشت ھشتاد سال عمر وي را 
رفت؛ چشمانش آرام و حیران بودند؛ ولي  عمیق ظاھر شده بودند؛ موي خاكستري رنگش بھ عقب مي

مباھي بود كھ از قھوه و توتون احتراز كرده است، و ھر دو . قامتش راست و وضع سالمتش خوب بود
ظاھر خود و كتابھایي كھ نوشتھ بود غره بود،  بھ. داشت يعنوان اینكھ زھرآگینند محكوم م اینھا را بھ

وقتي در سال . كرد آمد و خودش كمتر از كسي تعریف مي كنده از تمجید خوشش مي نحوي صاف و پوست بھ
: نحوي نیشدار چنین اعالم داشت شاعري جوان كتاب شعري برایش فرستاد، گوتھ وصول آن را بھ ١٨٣٠

ولي چون بھ ھنگام شیوع بیماري وبا انسان باید خود را از . ام ي افكندهمن بھ كتاب كوچك شما نگاھ«
بتدریج كھ گذشت . كرد متوسط بودن او را ناراحت مي» .ام آور حفظ كند، آن را كنار گذارده عوامل ضعف

: گفت شد و بھ این امر ھم معترف بود و مي داد، بیشتر تندخو مي سالھا او را بھ درون خویش گرایش مي
پنداشت، وقتي با مردي كھ سرد و خویشتندار بود  كس با قضاوت از روي آثارم مرا دوستداشتني ميھر«

آمدند گرم گرفتن با  آنھایي كھ بھ دیدنش مي» .شد كھ اشتباه بزرگي كرده است آمد، متوجھ مي در تماس مي
اس ناراحتي او در دانستند ـ شاید علت آن احس كردند و او را رسمي و خشك مي او را مشكل توصیف مي

با این وصف، بسیاري از . شد شد گرفتھ مي جمع، و یا از این بود كھ وقت وي كھ باید صرف كارھایش مي
  .ھایش حاكي از لطافت و مالحظھ نسبت بھ دیگرانند نامھ

عنوان یكي  كارالیل مدتھا قبل از مرگ گوتھ، وي را بھ. در این ھنگام وي در سراسر اروپا شھرت داشت
بایرن اثر خود بھ نام ورنر را بھ او تقدیم . خصیتھاي بزرگ در ادبیات جھان مورد تحسین قرار داداز ش

پادشاھان برایش ھدایایي . تقدیم كرد» عالیجناب گوتھ«برلیوز اثر خود بھ نام نفرین فاوست را بھ . داشت
تقدان روشي خصمانھ نسبت بھ ولي در آلمان خوانندگان آثار وي از لحاظ تعداد كم بودند، من. فرستادند مي

كند  و تظاھر بھ این مي«عنوان یك عضو شورا كھ خود را خیلي گرفتھ است  وي داشتند، رقیبھایش او را بھ
عنوان مھمالت رمانتیك  گوتس و ورنر را بھ لسینگ. شمردند حقیر مي» كھ ھم شاعر است و ھم دانشمند

  محكوم 

العمل خود را با اظھار تحقیر مكرر نسبت بھ آلمان ـ  گوتھ عكس. مورد تحقیر قرار داد» خشك از یونانیھا
ناچار است بھ «او شكایت داشت كھ . داد وھوا، مناظر، تاریخ، زبان، و طرزفكر آن ـ نشان مي نسبت بھ آب

بھ دوستانش » .ھدر داده است آلماني بنویسد، و نتیجتًا عمر و ھنر خود را روي بدترین مصالح كار بھ
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و وقتي . دست ناپلئون در ینا را داشتند كامًال استحقاق شكست خود بھ» ن آلمانیھاي احمقای«: گفت مي
  .متحدین در واترلو بھ بوناپارت غلبھ كردند، آلمان بھ او خندید

دور مانده بود، خود را با احساس  او، كھ در سنین كھولت از مسیر اصلي نھضت رمانتیك در ادبیات بھ
اگر از ارتفاعات عقل و خرد بھ زندگي نگاه «. داشت ھان و مردم آن دلخوش ميحقارتي عمیقتر نسبت بھ ج

 ٢۶در تاریخ » .رسد نظر مي صورت یك دارالمجانین بھ كنیم، ھمة آن چون یك بیماري زیانبار، و جھان بھ
چند روز قبل بھ یك نسخھ از نخستین چاپ ورتر برخوردم، و آن آوازي «: بھ تسلتر نوشت ١٨١۶مارس 

براي من درك این موضوع مشكل . دتھا بھ سكوت واداشتھ شده بود، باردیگر شروع بھ برآمدن كردكھ م
» .است كھ چطور مردي كھ پوچي دنیا را حتي در جواني دیده بود توانست مدت چھل سال آن را تحمل كند

ج دادن و كشتن افراد بشر تنھا براي رن«. توجھي در وضع دنیا در آینده نداشت او امیدي بھ بھبود قابل
او مانند بسیاري از ما پس از » .طور خواھد بود طور ھست، و این طور بوده، این یكدیگر وجود دارند؛ این

آن تفرعن باورنكردني كھ جوانان با آن رشد «. كرد كھ نسل جدید منحط است سالگي، فكر مي سن شصت
با این وصف، . نشان خواھد دادصورت بزرگترین حماقتھا  كنند ظرف چند سال نتیجة خود را بھ مي

  » .وجوش است كھ در سالھاي بعدي ممكن است موجب شادي و مسرت باشد چیزھاي بسیاري در جنب

نظر  در ھجدھم مارس بھ. كرد، سرما خورد ، ھنگامي كھ وي با كالسكھ سفر مي١٨٣٢مارس  ١۵در 
برد، و  تب نزلھ او را تحلیل مي. وداش ریختھ ب رسید بھبود یافتھ است، ولي در بیستم عفونت بھ سینھ مي

شاید این «: ودوم متوجھ شد كھ بھار آغاز شده است و گفت روز بیست. صورتش از درد درھم پیچیده بود
اطاقي كھ در آن بود براي جلوگیري از فشار بھ چشمانش تاریك شده » .امر بھ من كمك كند تا بھبود یابم

او، كھ ھنوز از افسردگي » .د نور بیشتري بھ داخل اطاق بتابدبگذاری«: بود؛ ولي او اعتراض كرد و گفت
دري پنجرة دیگر را باز كن تا نور  پشت«: برد، بھ مستخدم خصوصي خود دستور داد خاطر رنج مي

زن كوچك، دست «: او بھ اوتیلیھ گفتھ بود. ظاھرًا اینھا آخرین كلمات وي بودند» .بیشتري وارد شود
 ٢٢در بازوان اوتیلیھ، و درحالي كھ دست او را در دست داشت، ظھر روز  او» .كوچكت را بھ من بده

اكرمان جسد وي را روز بعد دید و . بھ سن ھشتادودو سال و ھفت ماه چشم از جھان بست ١٨٣٢مارس 
  : چنین نوشت

  مستخدم خصوصي او ملحفھ. جسد او لخت بود و تنھا ملحفة سفیدي برآن پیچیده شده بود

اش نیرومند، فراخ، و ستبر بود؛  سینھ. ، و من از شكوه خداگونة اعضاي آن بھ حیرت آمدمرا بھ كناري زد
در . پاھایش برازنده بودند و كاملترین شكل را داشتند. دار و كمي عضالني بودند بازوان و رانھایش گوشت

یبایي بسیار، دربرابر یك مرد كامل، با ز. شد اي از چاقي یا الغري یا خرابي دیده نمي ھیچ نقطة بدنش نشانھ
اي باعث شد فراموش كنم كھ  من قرار داشت؛ و حالت مجذوبیتي كھ این منظره برایم ایجاد كرد براي لحظھ

  . روح فناناپذیر از این مأواي خود خارج شده است

تا لسینگ، كانت، ویالنت، و  ١٧۶٣بھ این ترتیب، دوراني بزرگ پایان یافت، از پیروزي فردریك در 
گاه اندیشة آلماني چنین فعال، چنین متنوع، و  بعد، ھیچ از زمان لوتر بھ. و سپس تا شیلر و گوتھھردر، 

اي نبود، زیرا مانند امپراطوري بریتانیا،  براي آلمان این امر فاجعھ. چنین غني در زمینة تفكر مستقل نبود
مانند فرانسھ، كھ براثر  كھ در فتوحات و تجاوت مستغرق بود، یك امپراطوري درحال گسترش نبود؛ یا

گسیختگي بود، یك نظام سلطنتي متمركز نداشت؛ یا مانند روسیھ، كھ  عدم موفقیت حكومت درحال ازھم
آلمان ازنظر . ساخت، حكومت استبدادي نداشت مقدس شعور خود را زایل مي كرد و با آب زمینخواري مي

با دنیاي غرب برخاستھ بود و در زمینة فلسفھ  سیاسي ھنوز متولد نشده بود، ولي ازنظر ادبیات بھ معارضھ
  .كرد آن را رھبري مي

   فصل بیست و پنجم
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  یھودیان 

١٧١۵ -١٧٨٩   

I ـ تنازع بقا  

  : گفت كھ یھودیان روسو مي

اند؛ قوانین موسي، كھ  قوانین سولون، نوما، و لوكورگوس مرده. آورند وجود مي انگیز بھ اي حیرت منظره
اي در  اند و از خود بازمانده آتن، اسپارت، و روم از میان رفتھ. دھند بسیار قدیمترند، بھ حیات خود ادامھ مي

اند،  دست نداده است؛ آنھا محفوظ مانده ولي صھیون، كھ منھدم شده، اطفال خود را از. اند جھان نگذارده
آمیزند، ولي با آنھا مشتبھ  با ھمة ملل درمي… . شوند یابند، و در سراسر جھان پراكنده مي تكثیر مي

چھ نیروي قانونگذاریي بوده كھ … . شوند؛ آنھا حكمراناني از خود ندارند، ولي ھمیشھ یك ملت ھستند نمي
از میان ھمة نظامھاي قانونگذاري كھ اینك برما شناختھ ! وجود آورد توانستھ است چنین اعجابھایي بھ

  . اند، تنھا این یكي است كھ تحت ھمة آزمایشھا قرار گرفتھ و پیوستھ پابرجا بوده است شده

از آنكھ مرھون حكمت ذاتي خود باشند، مرھون خدمتي بودند كھ بھ  شاید قوانین موسي دوام خود را بیش
نحوي خطرناك در میان معتقدات متخاصم و قوانین خارجي  كردند كھ بھ اجتماعي ميحفظ نظم و ثبات در 

ھنگام پراكندگي قوم یھود، كنیسة یھودیان ناچار بود كھ ھم كلیسا باشد و ھم حكومت، و  بھ. قرار داشت
ھاي  نبھداشتند كھ كلیة ج صورت قوانیني عرضھ مي ربیھا با امرونھي و تبلیغ ایمان غرورآمیز مذھبي را بھ

آوردند و از این طریق، قوم خود را در طول ھمة فراز و نشیبھا  زندگي یھودیان را تحت نظم درمي
صورت دادگاه عالي كشوري  صورت قانون اساسي، و تلمود بھ اسفارخمسھ بھ. داشتند یكپارچھ نگاه مي

  .درآمد كھ نامرئي بود ـ كشوري كھ حتي از نفرت بشري نیرومندتر بود

یك اقلیت . ھاي مذھبي خود را از دست داد جزمیت مذھبي، ضدیت با قوم یھود بعضي از پایھبا افول 
اي كھ مشتي افراد  روشنفكر متوجھ شد كھ مجازات یك قوم كامل، نسل بعد از نسل، بھ خاطر گناه دیرینھ

  مرتكب شده بودند، 

شناختند از مسیح  او را ميانگیزي كھ اكثریت عظیم كساني كھ  كاھن سالخورده ـ كھ از ستایش حیرت
. خاطر بود ـ درمسیرشان از معبد یھودیان بھ دادگاه گرد خود جمع كرده بود كردند، بشدت رنجیده مي

خوانندگان دقیق سرگذشت مسیح بھ خاطر داشتند كھ مسیح پیوستھ نسبت بھ یھودیت، حتي ھنگامي كھ از 
آنھایي كھ قدري تاریخ آموختھ بودند آگاه بودند كھ . بودكرد، وفادار مانده  ریاكاران مقدس نماي آن انتقاد مي

تقریبًا ھمة ملتھا در قلمرو مسیحیت زماني بدعتگذاران را نھ با مصلوب كردن یك نفر، بلكھ با كشتار 
  .افكار، یا قتلھاي عام با برنامة قبلي مورد آزار و اذیت قرار داده بودند جمعي، دستگاھھاي تفتیش

در . او بكرات آزار و اذیت یھودیان توسط مسیحیان را مورد حملھ قرار داد. دانست ميولتر ھمة اینھا را 
  :اثر حماسي او بھ نام ھانریاد چنین آمده است

  ھرسالھ گروھي از یھودیان بینوا

  توسط قضات كشیش
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  شوند،  ھاي آتشھاي دھشتناك مادرید و لیسبون محكوم مي بھ شعلھ

  .شان از ھمة ایمانھا بھتر استزیرا عقیده دارند كھ ایمان اجداد

او متوجھ بود كھ . كرد یھودیان تمجید مي» شیوة زندگي معقول و منظم، پرھیزگاري و تالش«ولتر از 
اند كھ چون تملك زمین بر آنھا منع شده است، آنھا  یھودیان اروپا از این جھت بھ تجارت روي آورده

با این وصف، ولتر » .مستقر سازند› در ھیچ كشوري‹ اند خود را بھ طور دایم با احساس امنیت  نتوانستھ«
وقتي بھ انگلستان رفت، . او معامالت نامساعدي با كارشناسان مالي یھودي داشت. بشدت ضدقوم یھود شد

فرانك بھ  ٢٠‘٠٠٠اوراق ارزي بھ حوالة بانكدار لندن بھ نام مدینا داشت كھ در ھمین احوال، درحالي كھ 
كار گمارد كھ در  در برلین او آبراھام ھیرش را بھ ایم، طور كھ دیده ھمان. ولتر بدھكار بود، ورشكست شد

اي بخرد كھ از لحاظ قیمت تنزل یافتھ بودند، و قصدش این بود كھ این اوراق را  ساكس اوراق قرضھ
وپنج  بھ پروس آورده و در آنجا با شصت) طور غیرقانوني طور كھ ھیرش بھ او اخطار كرده بود، بھ ھمان(

فیلسوف و كارشناس مالي نزاع كردند، بھ دادگاه رفتند، و كارشان منجر بھ . ددرصد سود تبدیل بھ احسن كن
ولتر در اثر خود بھ نام رسالھ در آداب و رسوم جلو احساسات خود را رھا كرد؛ او . نفرت متقابل شد

نون آور، كھ قانون آنھا قا یك ملت كوچك، یك قوم راھزن، بسیار خبیث، و نفرت«عنوان  عبرانیان قدیم را بھ
یك كشیش كاتولیك معترض . كرد توصیف مي» وحشیان، و تاریخشان تركیبي از جنایات علیھ بشریت است

اسحاق پینتو، یك یھودي فاضل پرتغالي، در سال . نحوي مضحك وحشیانھ است شد كھ این اتھامنامھ بھ
ھنگ فلسفي انتقاد بھ در فر» یھودیان«اثري بھ نام تفكرات منتشر كرد و از قسمتھاي ضدیھود مقالة  ١٧۶٢

اي افراد بھ یك ملت كامل  نسبت دادن اعمال زشت عده«ولتر اعتراف كرد كھ عمل وي در . عمل آورد 
  آور را در چاپھاي بعدي تغییر  و قول داد كھ این قسمتھاي رنجش» اشتباه بوده است،

روسو دربارة یھودیان . طوركلي جانب مخالف ولتر را گرفتند نویسندگان فرانسوي در این مورد بھ. رفت
  . كرد با شفقت توأم با ادراك صحبت مي

از انقالب فرانسھ، یھودیان این كشور از حقوق مدني برخوردار نبودند، ولي آنھا اجتماعات پررونق و  قبل
یكي از رھبران یك عنوان اربابي براي تملك اراضي خرید، و . وجود آوردند رھبران متنفذي بھ

الطوایفي خود براي انتصاب  او از حق ملوك! وي را خریداري كرد كھ شامل آمین نیز بودترتیب، قلمر این بھ
اسقف مربوط اعتراض كرد؛ پارلمان پاریس حق را بھ جانب خاوند یھودي . كرد مقامات كلیسا استفاده مي

دولت فرانسھ با احساس حقشناسي بھ كمك كارشناسان امور مالي یھودي در جنگھاي ). ١٧٨٧(داد 
از شكست ماجراي  انشیني اسپانیا و لھستان اذعان داشت، و یھودیان در تجدید حیات شركت ھندشرقي پسج

بازرگانان و . بردند سر مي یھودیان بوردو بویژه در وضع مرفھي بھ. ، نقش بزرگي ایفا كردند١٧٢٠الدر 
ز اینكھ از اعقاب یھودیان خاطر درستكاري و آزادفكري خویش شھرت داشتند؛ ولي آنھا ا بانكداران آنھا بھ

شمردند و موفق شدند دست ھمة یھودیاني را كھ از اعقاب یھودیان  اسپانیا و پرتغال بودند، خود را برتر مي
  .آلمان و فرانسھ بودند از بوردو كوتاه كنند

اي در نخستین سالھ. شدند در قرن ھجدھم در اسپانیا یھودیاني كھ بھ یھودیت خود معترف باشند دیده نمي
مورد بھ روشنفكرنمایي  حكومت خانوادة بوربون در اسپانیا بعضي از گروھھاي كوچك یھودي با اتكاي بي

موارد بسیاري كشف شد و میان سالھاي . طور پنھاني ازسر گرفتند فیلیپ پنجم، مراسم عبادت خود را بھ
، )كورذووا(قرطبھ  ، دستگاه تفتیش افكار سھ یھودي را در بارسلون، پنج نفر را در١٧٢٠و  ١٧٠٠
افكار، كھ از رفتار یھودیان  دستگاه تفتیش. وسھ نفر را در تولدو، و پنج نفر را در مادرید اعدام كرد بیست

، از ١٧٢٧و  ١٧٢١میان سالھاي . بشدت خشمگین شده بود، تنور خود را براي تجدید فعالیت گرم كرد
از ھشتصد نفر بھ خاطر یھودیت  حاكمھ شدند، بیشافكار م نفر كساني كھ توسط دادگاھھاي تفتیش ٨۶٨میان 

از آن، چنین  پس. تحت محاكمھ قرار گرفتند، و از آنھایي كھ محكوم شدند ھفتادوپنج نفر سوزانده شدند
، ١٨٢٠تا  ١٧٨٠افكار اسپانیا در آخرین سالھاي عمر خود از  دستگاه تفتیش. العاده نادر بودند مواردي فوق

محاكمھ كرد كھ تنھا شانزده نفر آنان بھ یھودیت متھم بودند و ده تن از اینھا خارجي ھزار نفر را  حدود پنج
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توانستند منزه بودن خون خود را از اختالط با یھودیت ثابت  قوانین اسپانیا كلیة كساني را كھ نمي. بودند
ن شرط اصالحگران شكایت داشتند كھ ای. ساخت كنند، از داشتن مشاغل كشوري یا لشكري محروم مي

كارلوس  ١٧٨٣داشت، و در  الزامي ارتش و دولت اسپانیا را از خدمات مردان باكفایت بسیاري محروم مي
  . سوم از شدت این قوانین كاست

  علت امتناع از دست كشیدن از یھودیت سوزاند  وھفت یھودي را بھ افكار بیست در پرتغال، دستگاه تفتیش

دستگیر  ١٧٢۶عنوان یھودي در  او و مادرش بھ. و بھ لیسبون آمداز ریو د ژانیر ١٧١٢شمرد، در سال  مي
ظاھرًا او بھ یھودیت . مادرش سوزانده شد، و پسر از معتقدات خود دست كشید و رھایي یافت. شدند

ماركس د پومبال درمیان . وپنج سالگي او را در آتش سوزانیدند در سن سي ١٧٣٩بازگشت، زیرا در 
را از میان برد ) بھ مسیحیت گرویده(وجوه تمایز میان مسیحیان قدیم و جدید  اصالحات متعدد خود، كلیة

)١٧٧۴ .(  

یھودیان این جمھوري آزاد، و با بقیة  ١٧٧٢در . در ایتالیا، ونیز در آزاد ساختن یھودیان از ھمھ جلوتر بود
والد و تناسل، كھ ربیھا كثرت ت. رم عقبتر بود؛ گتو آنجا از ھمة اروپا بدتر بود. جمعیت برابر اعالم شدند

اي بھ  ھزار یھودي در محوطھ در یك زمان، ده. شد كردند، باعث افزایش فقر و نكبت مي آن را تشویق مي
كرد، خیابانھاي باریك  طور ساالنھ طغیان مي رودخانة تیبر بھ. كردند مساحت یك كیلومتر مربع زندگي مي

یھودیان رم، كھ بیشتر . كرد والي بیماریزا پر مي با گلپوشاند، و زیرزمینھا را  نشین را مي محلة یھودي
چھارم افراد ذكور بالغ آنھا خیاط  سھ ١٧٠٠در سال . ھا برایشان ممنوع بودند، بھ خیاطي روي آوردند حرفھ

فرمان «پاپ پیوس ششم، باصدور  ١٧٧۵در . بودند، و رسمي برقرار كردند كھ تا زمان ما دوام داشت
آنھا . اي بھ آنھا افزود رومیتھاي سابق یھودیان را تجدید كرد و محرومیتھاي تازه، مح»دربارة یھودیان

قبر  جنازه نوحھ بخوانند، یا براي اموات خود سنگ بایست كالسكھ سوار شوند، یا در مراسم تشییع نمي
  .یھودیان رم ناچار بودند بھ انتظار ناپلئون باشند تا براي آنھا آزادي بیاورد. بگذارند

ھاي  دارد كھ یھودیان را بھ زندگي در محلھ كرد كھ تقدس وي را وامي ریش، ماري ترز احساس ميدر ات
پسرش . وكار، مشاغل رسمي، و تملك مستغالت محروم سازد وسعتي مجبور كند، و آنھا را از كسب كم

ي طرحي بھ شوراي دولتي برا ١٧٨١یوزف، كھ جنبش روشنگري فرانسھ بر او اثري گذارده بود، در 
اتریش، مجارستان، و (» سودمند كردن طبقة بزرگ اسرائیلیھا براي اجتماع در اراضي موروثي ما«

از  بایستي تشویق شوند كھ زبان ملي را بیاموزند و پس موجب این طرح، یھودیان مي بھ. پیشنھاد كرد) بوھم
ھمچنین . ه قرار دھندوكار مورد استفاد سھ سال ملزم شوند كھ آن را در امور قضایي، سیاسي، یا كسب

وجھ در انجام مراسم یا اصول مذھبي خود مورد  ھیچ نباید بھ«براثر این طرح، مقرر شده بود كھ یھودیان 
وكار  شد كھ بھ كشاورزي بپردازند، وارد صنایع و كسب باید از آنھا دعوت مي» .مزاحمت قرار گیرند

توانستند در اصناف استاد شوند، زیرا این امر  ميشوند، و بھ امور ھنري اھتمام ورزند ـ ولي آنھا ھنوز ن
آور و ھمة تضییقاتي كھ تا آن تاریخ بر  كلیة تبعیضات وھن. مستلزم سوگند بھ معتقدات مسیحیان بود

. بایستي لغو شوند مي» ھمچنین كلیة عالیم بروني بھ ھرصورت كھ باشند«یھودیان تحمیل شده بودند، 
از حد  ایاالت بھ این برنامھ، بھ این عنوان كھ براي مقبولیت عامھ بیش شوراي دولتي و مسئوالن امور در

  وسیع و ناگھاني 

موجب  بھ. اي یافت براي یھودیان وین و اتریش سفال وجھ مصالحھ ١٧٨٢در دوم ژانویة » نامة رواداري
لتي بفرستند و، ھاي دو یھودیان حق آن را یافتند كھ اطفال خود را بھ مدارس و دانشكده» نامھ اجازه«این 

بایستي سازمان اجتماعي  مند باشند؛ ولي آنھا نمي بجز در مورد تملك مستغالت، از آزادي اقتصادي بھره
اي شھرھا بر آنھا  اي داشتھ باشند، نباید در پایتخت معابدي از خود بسازند، و سكنا گزیدن در پاره جداگانھ

. نحوي خطرناك شدت داشت یھود در این شھرھا بھمنع شده بود، شاید ھم بھ این دلیل كھ احساسات ضد 
عنوان ھمنوعان خود احترام  داد كھ بھ یھودیان و حقوق آنان بھ یوزف بھ اتباع مسیحي خود اندرز مي

، و »شدیدًا مجازات خواھد شد«بگذارند، و اعالم كرد كھ ھرگونھ توھین یا تعدي نسبت بھ یھودیان 
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طولي نكشید كھ امپراطور فرامین مشابھي براي بوھم، . ار صورت گیردگونھ تغییر مذھبي نباید بھ اجب ھیچ
شناخت، چند یھودي  او قدر كمكھاي یھودیان بھ خزانة خود را مي. موراوي، و سیلزي اتریش صادر كرد

  . كار گماشت عنوان كارشناسان امور مالي دولت بھ مقام داد، و چند تن از آنان را بھ را بھ نجیبزادگي ترفیع

فریاد عدم موافقت ھمگاني را بلند كرده «اصالحات وي، بنابھ گزارش فرستادة فرانسھ در وین،  ولي
» .شوند عنوان خرابي قطعي كشور تلقي مي تسھیالت زیادي كھ بھ یھودیان داده شده است، بھ… است؛

گذشت و تحمل در عنوان  كردند و كشیشھا این فرامین را بھ بازرگانان مسیحي از رقابت تازه اظھار تألم مي
بعضي از ربیھا نسبت بھ حضور اطفال یھودي در مدارس دولتي . كردند برابر بدعتگذاري علني محكوم مي

یوزف . معترض بودند، زیرا بیم آن داشتند كھ این مدارس جوانان یھودي را از یھودیت منحرف كنند
یكي از . گالیسي گسترش دادرا بھ » نامة رواداري اجازه«از مرگش،  اصرار ورزید و، یك سال قبل

اورشلیم «كھ امپراطور آن را ) ھزار نفر ھجده(قدر یھودي داشت  شھرھاي این منطقھ بھ نام برودي آن
نامة تازه عادت داده بود،  ، وین خود را بھ اجازه)١٧٩٠(تا ھنگامي كھ یوزف درگذشت . خواند مي» نوین

  .زدھم آماده شدو زمینھ براي فرھنگ یھودي ـ مسیحي وین در قرن نو

لیدي مري ورتلي مانتگیو، . رویھمرفتھ، یھودیان در دنیاي اسالم وضع بھتري از قلمرو مسیحیت داشتند
  :چنین توصیف كرد ١٧١٧ظاھرًا با مقداري مبالغھ، وضع آنان را در تركیھ بھ سال 

ھمة تركھاي عادي و از  آنھا امتیازات بسیاري بیش. یھودیان این كشور داراي قدرتي باورنكردني ھستند
ھمة تجارت امپراطوري را در . گیرند وسیلة قوانین خود مورد قضاوت قرار مي آنھا بھ… عامي دارند

اند، كھ علت آن تاحدودي ھمبستگي محكم آنھا در میان خود، و تا حدودي ھم حالت تنبلي و  دست خود گرفتھ
آنھا پزشكان، . اوست» كارگزار«ارد كھ ھریك از پاشاھا از خود یك یھودي د. فقدان پشتكار تركھاست

  . بسیاري از آنھا ھستند كھ ثروتي عظیم دارند… . مباشران، و مترجمان مردان بزرگ ھستند

 ١٧۴٢در . شدند كامًال با سرنوشت یھودیان تركیھ فرق داشت مرز لھستان ـ در روسیھ یافت مي ھم
باید فورًا از ھمة خاك امپراطوري ما تبعید شوند،  ھمة یھودیان«امپراطریس الیزابت پتروونا فرمان داد كھ 

و از این پس نباید بھ ھیچ بھانھ اجازة ورود بھ امپراطوري ما بیابند، مگر اینكھ مذھب مسیحیت پیرو 
بعضي از . یھودي از روسیھ اخراج شده بودند ٣۵‘٠٠٠تقریبًا  ١٧۵٣تا سال » .كلیساي یونان را بپذیرند

كردند كھ  س تقاضا كردند كھ در این فرمان تخفیفي قایل شود؛ و استدالل ميكسبة روسیھ از امپراطری
دادن تجارت از ایاالت روسیھ بھ لھستان و آلمان، باعث كسادي اقتصاد ایاالت  اخراج یھودیان براثر سوق

  .الیزابت از قایل شدن تخفیف در فرمان امتناع كرد. شده است

، مایل بود اجازه دھد كھ یھودیان بار دیگر وارد روسیھ شوند، وقتي كھ كاترین دوم بھ تخت سلطنت نشست
رو  كرد كھ با مخالفت روحانیان روبھ از آن ناامن احساس مي ولي موقعیت خود را بر تخت سلطنت بیش

 ٢٧‘٠٠٠این سؤال مطرح بود كھ با . اي رسانید مرحلة تازه اما نخستین تجزیة لھستان مسئلھ را بھ. شود
دتھا قبل در آن قسمت از لھستان كھ اینك روسیھ بھ دست آورده بود مستقر بودند چھ باید یھودیي كھ از م

جوامع یھودي ساكن شھرھا، و مناطقي كھ اینك ضمیمة «اعالم داشت كھ  ١٧٧٢كرد؟ كاترین در 
اند، كماكان از ھمھ آزادیھایي كھ در حال حاضر دارا ھستند برخوردار خواھند  امپراطوري روسیھ شده

خودمختاري زیادي بھ این یھودیان لھستان داده شد، و آنھا براي مشاغل امور شھري واجد صالحیت » .دبو
بھ داخل روسیھ ) ایاالتي كھ قبال بھ لھستان تعلق داشتند(» محدودة قرارگاه«شدند؛ ولي اجازه نداشتند از 

ن، توریدا، و یكاترینوسالف ـ بھ یھودیان اجازه داده شد كھ در ایاالت خرسو ١٧٩١در سال . مھاجرت كنند
اي سریع براي پرجمعیت كردن و تسھیل دفاع از این مناطق كھ بتازگي تسخیر شده بودند ـ  عنوان وسیلھ بھ

حال، احساسات ضدیھود بیشتر كسبة روسیھ، كھ ناشي از مالحظات اقتصادي یھود  درعین. سكنا گزینند
زندگي را براي یھودیان در امپراطوري مشكل و بود، و احساسات مذھبي ضدیھود مردم عادي روسیھ 

  .كرد خطرناك مي
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آمیزي را كھ  حمایت» حقوق«آگوستوس دوم و سوم . یھودي در لھستان بودند ۶٢١‘٠٠٠، حدود ١٧۶۶در 
حكمرانان پیشین بھ آنھا اعطا كرده بودند مورد تأیید قرار دادند؛ ولي این ساكسیھا، كھ با دو قلمرو و دونوع 

سرگرم بودند، وقت زیادي براي خنثا كردن خصومت نژادي ) ھایشان بھ جاي خود رفیقھ(ھبي اعتقاد مذ
بست؛ محترمین درصدد بودند كھ آنھا را  دولت مالیاتھاي اضافي بر یھودیان مي. الناس لھستان نداشتند عوام

حافظت آنھا از كردند كھ بھاي سنگیني براي م سرف تبدیل كنند، و مسئوالن امور محلي وادارشان مي بھ
» اند با سرسختي بھ المذھبي چسبیده«خاطر اینكھ  ھاي مردم بپردازند؛ كشیشھا یھودیان را بھ تعدي توده

  ساختن «خواستار آن شد كھ دولت  ١٧٢٠یك سینود كلیسایي در . دادند موردحملھ قرار مي

ھاي مسیح بھ  یادآور شكنجھ«ان عنو را تكرار كرد كھ تنھا دلیل گذشت نسبت بھ یھودیان آن است كھ آنھا بھ
ایمانان روا  اي از عذابي باشند كھ خداوند بر بي بار خود نمونھ كار روند، و با وضع بردگي و نكبت

  » .دارد مي

عنوان افشاي مراسم یھودیان  اثري تحت» سرافینوویچ«یك عبراني تغییرمذھب داده بھ نام  ١٧١۶در 
كار  بودند كھ خون مسیحیان را براي مقاصد گوناگون جادوگري بھمنتشر كرد كھ در آن یھودیان متھم شده 

كردن آن با نان فطیر كھ در عید فصح خورده  از قبیل مالیدن خون بھ در منازل مسیحیان، مخلوط: برند مي
. منظور حفظ یك خانھ یا درآوردن رونق در كسب شود، و خیس كردن یك پارچة حاوي ورد در خون بھ مي

و یك ھیئت از . گوید، ادعاھاي خود را ثابت كند رافینوویچ خواستند كھ اگر راست ميیھودیان از س… 
بلكھ كتاب خود را تجدید . ربیھا و اسقفھا را گرد آوردند تا حرفھاي او را بشنوند، سرافینوویچ حاضر نشد

در . ورنددست آ كشند تا خون مسیحي بھ شد كھ اطفال را مي بكرات بھ یھودیان تھمت زده مي. چاپ كرد
، یھودیان لھستان ١٧۶٠، و ١٧۵٩، ١٧۵۶، ١٧۵٣، ١٧۴٨، ١٧۴٧، ١٧٣۶، ١٧٢۴، ١٧١٠سالھاي 

در بسیاري از موارد آنھا مورد شكنجھ قرار گرفتند، و . گونھ اتھامات بھ محاكمھ خوانده شدند خاطر این بھ
كنده شد، و بعضي از در بعضي موارد زیر شكنجھ جان سپردند؛ بعضي از آنھا زنده زنده پوست بدنشان 

یھودیان وحشتزده بھ پاپ بندیكتوس چھاردھم متوسل شدند . آنھا بتدریج براثر كوبیدن میخ بھ بدنشان مردند
شواھد لھ و علیھ در برابر كاردینال كامپانلي قرار داده شدند، و او پس از . كھ جلو این اتھامات را بگیرد

یك از موارد جرم بھ  داشتي صادر كرد دایر براینكھ در ھیچدریافت گزارشي از فرستادة پاپ در ورشو، یاد
 ١٧۶٣فرستادة پاپ در . افكار رم از یادداشت كاردینال پشتیباني كرد دادگاه تفتیش. اثبات نرسیده است

ھاي این خبط و اشتباه دایر  دولت لھستان را آگاه ساخت كھ دستگاه مقدس پاپ، پس از بررسي ھمة شالوده
ن براي آماده كردن نان فطیر خود بھ خون انسان احتیاج دارند، بھ این نتیجھ رسیده است كھ براینكھ یھودیا

اعالم مشابھي  ١٢۴٧پاپ اینوكنتیوس چھارم در . گونھ شواھدي دال بر صحت این تعصب وجود ندارد ھیچ
  .این خبط و اشتباه ادامھ یافت. كرده بود

 ١٧۶٨، و ١٧۵٠، ١٧٣۴در . ودیان لھستان بودعام، كھ عنصري ھمیشگي در زندگي یھ ترس از قتل
ھاي  را تشكیل دادند؛ شھرھا و دھكده» آشوبگران«ھایي از قزاقھا و دھقانان ارتدوكس روسي گروه  دستھ

بسیاري را در ایاالت كیف، والیني، و پادولیا ویران كردند؛ و امالك را بھ باد غارت دادند و یھودیان را 
كردند كھ بھ غلط بھ كاترین  با خود حمل مي» منشور طالیي«مھاجمین یك  ١٧۶٨قتل رساندند، در سال  بھ

لھستانیھا و یھودیان، و «دوم نسبت داده شده بود و بھ موجب آن از این مھاجمین دعوت شده بود كھ 
ھزار لھستاني و  ؛ در شھري بھ نام اومان آنھا بیست»حرمت نسبت بھ مذھب مقدس ما را نابود كنند ھتك

كاترین یك ارتش روسي فرستاد تا در سركوب كردن مھاجمین با لھستانیھا . قتل رساندند را بھیھودي 
  . ھمكاري كند

در آلمان یھودیان نسبتًا در امان و مرفھ بودند، ھرچند كھ آنھا مشمول محرومیتھاي گوناگون در زندگي 
طبق قانون، تنھا تعداد . شد بستھ مي در بیشتر امیرنشینھا مالیاتھاي خاصي بر آنھا. اقتصادي و سیاسي بودند

شد و جامعة یھودیان  معدودي یھودي اجازه داشتند در برلین زندگي كنند، ولي این قانون بشدت اجرا نمي
قرارگاھھاي مشابھي براي یھودیان در ھامبورگ و فرانكفورت . برلین از لحاظ تعداد و ثروت رشد كرد

. ار بازرگان یھودي در بازار مكارة الیپزیگ شركت كردندھز از یك بیش ١٧٧٩در سال . وجود داشتند
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حكمرانان آلماني، حتي امیراسقفھا، از یھودیان براي ادارة امور مالي یا تھیة تداركات ارتشھاي خود 
معروف بود، در این » سوس یھودي«، كھ بھ نام )١٧٣٨-١۶٩٢؟(یوزف اوپنھایمر . كردند استفاده مي

وورتمبرگ، خدمت  آلكساندر، دوك نشین در مانھایم، و كارل زینندة كاخسمت و سمتھاي دیگر بھ برگ
او كھ بھ . مھارت و پشتكارش او و دوك را ثروتمند كرد و دشمنان زیادي برایش فراھم آورد. كرد مي

استفاده در ضرابخانھ متھم شده بود، توسط یك ھیئت بازرسان تبرئھ شد و بھ عضویت شوراي ویژة  سوء
او مالیاتھاي تازه ابداع . اول درآمد فت، و طولي نكشید كھ در این شورا بھ صورت قدرت درجھدوك ارتقا یا

وقتي دوك . كرد پذیرفت و با دوك تقسیم مي كرد، انحصارات سلطنتي برقرار ساخت، و ظاھرًا رشوه ھم مي
روتستان در مخالفت پیشنھاد كرد كھ كلیة وجوه كلیساھا در یك بانك مركزي دولتي سپرده شوند، روحانیان پ

دوك ناگھان درگذشت؛ رھبران كشوري و  ١٧٣٧در سوم مارس . با دوك و وزیرش با نجبا ھمدست شدند
اوپنھایمر محاكمھ و محكوم شد؛ در سوم . لشكري اوپنھایمر و ھمة یھودیان شتوتگارت را دستگیر كردند

  . ي عمومي آویختھ شداو را خفھ كردند، و جسدش در قفسي در یكي از میدانھا ١٧٣٨فوریة 

ھاي این محلھ نام بعدي  یكي از قدیمترین خانواده. ایم ما شاھد تردد گوتھ بھ محلة یھودیان فرانكفورت بوده
در . داشت اقتباس كرد را از سپر سرخرنگي كھ اقامتگاه این خانواده را مشخص مي» روتشیلد«خود یعني 

. رگ والدینش، در سن یازدھسالگي رئیس خانواده شدمایر آمشل، از خانوادة روتشیلد، بھ علت م ١٧۵۵
وجود كشورھاي متعدد آلمان كھ ھریك مسكوكات مستقلي داشت، تبدیل پول را براي مسافران ضروري 

الزحمة  مایر در كودكي نرخ تسعیر پول كشورھاي مختلف را آموخت و براي ھر عمل تسعیر حق. كرد مي
ھاي نادر را  شناسي را فرا گرفت و سكھ یك عالقة فرعي سكھعنوان  او بھ. داشت مختصري دریافت مي

كنندة دیگر مسكوكات، یعني پرنس ویلھلم حكمران ھاناو،  آوري حال یك جمع كرد؛ و درعین آوري مي جمع
وكارش  دست آورد، و این عنوان در كسب را بھ» كارگزار سلطنتي«كرد و از او عنوان  را راھنمایي مي

ازدواج كرد، و ثمر آن پنج پسر بود كھ بعدھا شعب  ١٧٧٠او در سال . كرد كمك ميوي  در فرانكفورت بھ
مایر بھ حسن قضاوت، درستكاري، و . را در وین، ناپل، پاریس، و لندن دایر كردند» روتشیلد«مؤسسة 

  عنوان حكمران  وقتي ویلھلم حكمران ھاناو بھ. قابلیت اعتماد شھرت یافت

از درآمد پدر  گولدن بیش ۶٠٠گولدن داشت، و این مبلغ  ٣٠٠٠اي برابر  النھاو درآمد سا ١٧٩٠كھ تا سال 
ثروت این خانواده در جنگھاي انقالب فرانسھ بسرعت روبھ افزایش . گوتھ بود كھ وضع خوبي داشت

كار انداختن ثروتھاي شاھزادگان بھ  مایر بھ تھیة تداركات ارتشھا پرداخت، و پنھان كردن و گاھي بھ. گذارد
  .شد سپرده مي او

جامعة یھودیان آمستردام . یھودیان كماكان در ھلند و ممالك اسكاندیناوي از آزادي نسبي برخوردار بودند
رفتند، و اختالط ازدواج  سو مي سو و آن در دانمارك از گتو خبري نبود؛ یھودیان آزادانھ بھ این. رونق یافت

رودخانة الب از طرف ھامبورگ، كھ در آن وقت متعلق بھ سوي  آلتونا، شھر تجاري واقع در آن. مجاز بود
در سوئد، گوستاووس سوم یھودیان را . ترین جوامع یھودي در اروپا را داشت دانمارك بود، یكي از مرفھ

  .داد در اجراي آرام مراسم مذھبي خود مورد حمایت قرار مي

تعداد آنھا . تھ بودند، در انگلستان پناه یافتندبسیاري از یھودیاني كھ از آزار و اذیت در لھستان یا بوھم گریخ
 ٢٠‘٠٠٠افزایش یافت، كھ  ١٨٠٠نفر در سال  ٢۶‘٠٠٠بھ  ١٧٣۴نفر در سال  ۶٠٠٠در این كشور از 

كردند و از خود  بردند، ولي از فقراي خود توجھ مي سر مي اینان در نھایت فقر بھ. نفر آنھا مقیم لندن بودند
ورزش  وقتي یھودیان بھ. یك سرگرمي موردتوجھ عامھ بود» ھودي آزاريی«. بیمارستانھایي داشتند

الزام یاد كردن سوگند . كاھش یافت» یھودي آزاري«مشتزني پرداختند و یكي از آنھا قھرمان ملي شد، 
سیمون گیدیون، كھ حاضر شده . شد كھ یھودیان از مشاغل كشوري و لشكري مستثنا شوند مسیحي باعث مي

مدعي «، ھنگامي كھ ١٧۴۵در . ب دھد، یكي از اعضاي ھیئت مدیرة بانك انگلستان شدبود تغییر مذھ
با یك ارتش اسكاتلندي، كھ عھد كرده بود جورج دوم را از سلطنت خلع كند و خاندان استوارت را » جوان

دولت  سوي لندن مشغول پیشروي بود، مردم، كھ اعتماد خود را نسبت بھ پابرجایي بھ سلطنت بازگرداند، بھ
. ازدست داده بودند، وحشتزده شدند و خطر آن در میان بود كھ براي گرفتن پولھاي خود بھ بانك ھجوم برند
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گیدیون بازرگانان و اعیان یھودي را بھ نجات بانك رھبري كرد، آنھا وجوه خصوصي خود را بھ بانك 
مي آن در معامالت بازرگاني خود ریختند و خود را ملزم داشتند كھ اسكناسھاي بانك را در برابر ارزش اس

عقب رانده » مدعي جوان«بانك از عھدة تعھدات خود برآمد، اعتماد نسبت بھ بانك بازگشت، و . بپذیرند
  . شد

اي بھ پارلمنت دایر بر پیشنھاد برخورداري یھودیان از حقوق  با بردن الیحھ ١٧۵٣دولت ویگھا در سال 
سال در انگلستان یا ایرلند اقامت داشتند،  لد خارج، كھ مدت سھمدني و دادن تبعیت بھ ھمة یھودیان متو

آمدند والدتًا از حق تبعیت  دنیا مي یھودیاني كھ در انگلستان یا ایرلند بھ. (قدرشناسي خود را ابراز داشت
رأي  ٩۶اعضاي مجلس اعیان و اسقفھا این الیحھ را تصویب كردند، و مجلس عوام، با .) برخوردار بودند

  ولي مردم انگلستان كھ . رأي مخالف، آن را بھ تصویب رسانید ۵۶در برابر  موافق

اعتراضات . نحوي قاطع علیھ این عمل قیام كردند كردند، بھ دانستند یا درك نمي نموده بودند چیز زیادي نمي
كردن این ھا در محكوم  رسیدند؛ اھل منابر و اھل میخانھ تقریبًا از ھمة شھرھاي انگلستان بھ پارلمنت مي

تحمل خواھد  دست ھم دادند؛ بازرگانان شكایت داشتند كھ رقابت بازرگاني یھودیان غیرقابل بھ عمل دست
ھاي  گرفتند؛ افسانھ شد؛ اسقفھایي كھ بھ این الیحھ رأي موافق داده بودند در خیابانھا مورد توھین قرار مي

ذھبي احیا شدند؛ صدھا جزوه، شعر، تصویر قدیمي دربارة قتل مسیحیان توسط یھودیان در اجراي مراسم م
ھاي خود را با عالمت صلیب تزیین  آمیز بھ گردش درآمدند؛ زنان البسھ و سینھ مضحك، و ھجویة خصومت

خواھیم،  یھودي نمي«: بستند كھ این شعار روي آنھا نوشتھ شده بود كردند و نوارھایي بھ خود مي مي
ترسیدند در انتخابات آینده شكست بخورند، وسایل الغاي این  يرھبران ویگ، كھ م» .مسیحیت براي ھمیشھ
  ).١٧۵۴(قانون را فراھم كردند 

II  ـ آرامش رازورانھ  

. بسیاري از یھودیان، خصوصًا در لھستان، از رنجھاي دنیوي بھ تسلیات مافوق طبیعي روي آوردند
بعضي از آنھا براثر خواندن تلمود چشمان خود را خراب كردند؛ برخي در سر قبالھ مشاعر خود را 

بھ  ازدست دادند؛ جمعي از طرفداران سبتاي صوي؛ باوجود ارتداد و مرگ این مسیح دروغین، ھنوز
. آمیز روي آوردند الوھیت وي اعتقاد داشتند، از یھودیت تلمودي دست كشیدند، و بھ امیدھا و مراسم بدعت

یانكیو لیبكویچ، كھ بھ نامي كھ تركھا بھ او داده بودند یعني یاكوب فرانك معروف شد، صدھا تن از یھودیان 
آموخت كھ بھ این  ند؛ او اصولي بھ آنھا ميعنوان تجسم مجدد صوي بپذیر لھستان را وادار كرد كھ وي را بھ

پسر (، و مسیح )مادر(، مریم )پدر(بدعت دوستداشتني مسیحیان شباھت داشت كھ تثلیث را مركب از خدا 
  ). ١٧۵٩(دانست؛ سرانجام، وي پیروان خود را بھ كلیساي كاتولیك رھبري كرد  مي) آنھا

اسرائیل » آیین تورع«مؤسس این . را ترمیم كردنھضت حسیدیم تاحدودي وضع خفتبار یھودیان لھستان 
شھرت داشت، و از روي حروف اول اسمش ) صاحب خوب نام خدا(الیعازر بود كھ بھ نام بعل شم طوو  بن
رفت؛ در فقري  عنوان معلم اطفال از جایي بھ جاي دیگر مي او بھ. شد خوانده مي» بشط«طور اختصار  بھ

كرد؛ و با گیاھان كوھي معالجات  الت خلسھ مناجات ميتوأم با خوشرویي زندگي كرد؛ در ح
خواست كھ بھ مراسم كنیسھ و تعالیم تلمودي كمتر توجھ  از پیروان خود مي. داد ي انجام مي»اعجازآمیز«

كنند، با ارتباطي خاضعانھ ولي نزدیك مستقیمًا بھ خداوند نزدیك شوند، خداوند را در كلیة اشكال و تجلیات 
ھا و درختان، و چھ در خوشي و درد؛ بھ پیروانش  دوست داشتھ باشند، چھ در میان صخره طبیعت ببینند و

  صورت  آن  گفت از زندگي بھ مي

پدري بھ بشط شكایت كرد كھ پسرش از «. ھاي مسیح شباھت داشتند ھاي سادة او بھ گفتھ گاھي گفتھ. بگیرند
از ھر وقت دوست  او را بیش: ؟ بشط پاسخ داداي ربي، من چھ باید بكنم: خدا روي گردانده است، و پرسید

، تورعیان آلمان، »اخوت موراویایي«از بعضي جھات نھضت حسیدیم در لھستان با جمعیت » .داشتھ باش
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نظر داشت كھ  این نھضت با آنھا كھ یاد شد از این جھت توافق. كرد و متودیستھاي انگلستان برابري مي
كھ مذھب باید از معابد بیرون كشیده شود وبھ داخل قلوب برود؛ ولي  مانند آنھا بر این اساس استوار بود

كرد برقصند، از ھماغوشي با  داشت و بھ پیروان خود توصیھ مي ریاضتكشي و دلمردگي را مردود مي
  . گساري كنند گاه تا سرحد مستي باده ھمسر خود لذت ببرند، و حتي گاه

رمة گروه پیروان او را » مردان پرھیزگار«سلھ ، یك سل)١٧۶٠(طوو درگذشت  شم ھنگامي كھ بعل
سلیمان، كھ مردي فاضل  تلمودیان متعصب بھ رھبري الیاس بن. كردند سرپرستي، و گاھي، سركیسھ مي

كردند، ولي بھ  ولي متعصب و اھل ویلنا بود با نھضت حسیدیم از طریق موعظھ و تكفیر مبارزه مي
، تعداد آنھا افزایش یافت و تا اواخر قرن )١٧٩٢- ١٧٨٢اي براثر تجزیھ در سالھ(موازات مرگ لھستان 

  . آنھا مدعي بودند كھ یكصدھزار ھواخواه دارند

مردمي كھ زندگیشان در روي زمین تا این حد در رنج بود و روحشان ھم تا این حد بھ دنیاي دیگر توجھ 
جا الزام یاد كردن  تقریبًا در ھمھ .توانستند كمك زیادي بھ ادبیات، علوم، یا فلسفة دنیوي بكنند داشت، نمي

قانون موسوي آنھا . شد كھ یھودیان از دانشگاھھا محروم شوند سوگند مسیحیت براي دانشجویان باعث مي
آنھا كھ بھ زبان عبري . داد داشت و شناخت ھنر را در آنھا كاھش مي آنان را از ھنر صورتگري منع مي

، كھ ھنوز زباني ادبي نشده بود، چیز »یدیش«یا بھ زبان  )كرد كھ تنھا اقلیت كوچكي آن را درك مي(
اھمیت مورد توجھ عامھ آثاري  نوشتند انگیزة زیادي نداشتند كھ غیراز تفسیرھاي مذھبي یا مطالب بي مي

ژاكوب رودریگ : اي بھ ھنرھاي عملي كردند حاصل، آنھا كمك قابل مالحظھ در این دوران بي. ایجاد كنند
آالمبر، روسو، /زبان ایما و اشاره براي كر واللھا ابداع كرد كھ مورد تحسین دیدرو، د پریر اھل بوردویك

  .یك شاعر یھودي نیز نوري بر دلمردگي تابانید. و بوفون قرار گرفت

دنیا آمد كھ تمكن كافي داشتند تا وسایل  در ایتالیا از والدیني بھ ١٧٠٧موزس خاییم لوتتساتو در سال 
او از شاعران التیني و از شاعران ایتالیایي، مانند گواریني، در وزن . فراھم كنند تحصیالت خوبي برایش

روان و جذابیت  و قافیھ شعري چنان مھارتي كسب كرد كھ توانست بھ ابیات عبري خود چندان سجع
در سن . خود دیده بود بعد كمتر بھ پرظرافتي بدھد كھ نظیر آن را این زبان از زمان یھودا ھالوي بھ

سپس بھ مطالعة زھره، كھ كتاب مقدس قبالھ . اي دربارة شمشون و فلسطیان ساخت فدھسالگي نمایشنامھھ
  خود جلب كردند، و وي بعضي از این  تخیالت رازورانة این كتاب نیروي تخیل او را بھ. بود، پرداخت

ت و اعالم داشت كھ او زھر دیگري نوش. بھ شعر درآورد) فكر انداختھ بودند كھ الھام االھي یافتھ است
؛ وي بھ فرانكفورت ـ آم ـ ماین )١٧٣۴(ربیھاي ونیز او را تكفیر كردند . مسیحاي موعود یھودیان است

بھ آمستردام رفت و . گریخت و در آنجا ربیھا او را وادار كردند كھ از توھمات مسیحاي خود دست بكشد
اسپینوزا با صیقل دادن عدسیھاي دوربین امرار  وي مانند. استقبال جامعة یھودیان قرار گرفت در آنجا مورد

اي بھ زبان عبري نوشت كھ  نمایشنامھ ١٧۴٣در . اي خود را ازسر گرفت كرد؛ و مطالعات قبالھ معاش مي
كار  عنوان شخصیتھاي نمایشنامھ در آن بھ این نمایشنامھ باوجود آنكھ اسامي معني بھ. شكوه متقیان نام داشت
در این نمایشنامھ چنین عنوان . ین كساني قرار گرفت كھ صالحیت قضاوت داشتندرفتھ بودند، مورد تحس

سھم  است، كھ بھ» حماقت«شود، مولد  حفظ مي» فریب«و » حیلھ«، كھ توسط »جھل عمومي«شده بود كھ 
دارد، تا اینكھ  را از پاداش خود محروم مي» شایستگي«كند و  رو مي را با ناكامي روبھ» خرد«خود بكرات 

ولي منظور . شوند چیره مي» فریب«، بر »حقیقت«، با آشكار كردن »شكیبایي«و » عقل«رانجام، س
عنوان مسیح مورد استقبال  او بھ فلسطین رفت، بھ امید اینكھ بھ ١٧۴۴در . قبالھ بود» حقیقت«لوتتساتو از 

آخرین نداي  او). ١٧۴٧(ونھ سالگي درگذشت  قرار گیرد، ولي در عكا از بیماري طاعون در سن سي
  طور كھ  وسطي بود، درست ھمان فصیح یھودیت قرون

III ـ موزس مندلسون  

pymansetareh@yahoo.com



آمد و با افكار دوران جدید در تماس واقع  نخستین نداي مھم یھودیتي بود كھ از انزواي دفاعي بیرون مي
  . شد مي

دلسون موزس مندلسون، كھ دوست و مخالف كانت، دوست و الھامبخش لسینگ، و پدربزرگ فلیكس من
پدرش مناخیم مندل در یك مدرسة یھودي در دساو . بود، یكي از شریفترین شخصیتھاي قرن ھجدھم بود

دنیا آمد، با چنان شور و حرارتي  بھ ١٧٢٩، كھ در ششم سپتامبر »موساي سوم«این . منشي و معلم بود
ھسالگي بھ برلین فرستاده در سن چھارد. پرداخت كھ بھ خمیدگي دایمي ستون فقرات مبتال شد مطالعھ مي بھ

نان «: كرد شد تا در زمینة تلمود مطالعات بیشتري بكند؛ در آنجا از تعالیم تلمود تقریبًا لفظ بھ لفظ پیروي مي
را با نمك بخورید، آب را بھ اندازه بیاشامید، روي زمین سخت بخوابید، با محرومیت زندگي كنید، و خود 

سال بھ یك اطاق زیرشیرواني اكتفا كرد، قرص نان ھفتگي خود  ھفتاو مدت » .را با تورات مشغول دارید
برداري از اسناد باخط  كرد، و درآمد ناچیزي از طریق نسخھ را براي جیرة روزانھ با خط عالمتگذاري مي

موساي «بن میمون كرد، از زندگي آن  در برلین خود را غرق در آثار موسي. آورد دست مي زیبایش بھ
  امت یافت، و از آثار و نحوة زندگي او آموخت كھ غرور خود را جرئت و شھ» دوم

ترجمة آثار الك را خواند، سپس بھ آثار الیبنیتز و ولف . برلین بھ وي التیني، ریاضیات، و منطق آموختند
نوشتن آلماني را بھ سبكي چنان سلیس و روشن آموخت كھ . روي آورد، و طولي نكشید كھ مفتون فلسفھ شد

  . كشورش در آن دوران نادر بود در ادبیات

برنھارد . پایان رسید ویك سالگي در خانوادة اسحاق برنھارد معلم شد، دوران فقرش بھ وقتي در سن بیست
بافي داشت، چھارسال بعد موزس دفتردار، سپس كارگزار سیار، و سرانجام  در برلین یك كارخانة ابریشم

نحوي فعاالنھ حفظ كرد، زیرا  با كارش تا پایان عمر بھاو ارتباط خود را . یكي از شركاي مؤسسھ شد
با لسینگ، ظاھرًا  ١٧۵۴احتماًال در سال . مصمم بود كھ بھ محبوبیت و درآمد مالي كتابھایش متكي نباشد

نظرھاي فلسفي، تا  در یك بازي شطرنج، آشنا شد و بھ این ترتیب دوستیي آغاز شد كھ، باوجود اختالف
مندلسون مردي «: لسینگ بھ یكي از دوستانش نوشت ١٧۵۴اكتبر  ١۶در . كرد زمان مرگ لسینگ دوام

، در زمینة زبان، ریاضیات، و شعر [ دانشگاھي] گونھ تحصیالت  سالھ است كھ بدون ھیچ بیسست و پنج 
اگر ھمدینانش بگذارند او بھ مرحلة بلوغ فكري برسد، من در او . دست آورده است موفقیتھاي بزرگي بھ

شوند  صراحت لھجھ و روحیة فیلسوفانة او باعث مي… . كنم بیني مي فتخار براي ملت خودمان پیشمایة ا
گفت كھ یك كلمھ یا  سھم خود مي مندلسون ھم بھ» .چشم یك اسپینوزاي دوم نگاه كنم كھ من، از پیش، بھ او بھ

  . دزدای یك نگاه دوستانھ از جانب لسینگ ھمة غمھا و افسردگیھا را از فكر او مي

ھاي اسپینوزا و  لسینگ ترتیبي داد كھ محاورات فلسفي اثر مندلسون منتشر شود، این اثر، اندیشھ ١٧۵۵در 
اي بھ نام آیا پوپ یك  در ھمان سال، این دو دوست بر روي مقالھ. كرد الیبنیتز را مطرح، و از آنھا دفاع مي

از خود ) پوپ(ل كردند كھ شاعر انگلیسي در این مقالھ استدال. عالم مابعدالطبیعھ است؟ ھمكاري كردند
مندلسون  ١٧۵۵ھمچنین در سال . اي نداشتھ، بلكھ فقط آثار الیبنیتز را بھ شعر درآورده است فلسفھ
زمینة نظرات كانت بود دایر براینكھ  ھا در حكم پیش این نامھ. ھایي دربارة احساسات را منتشر كرد نامھ

این نشریات باعث شدند كھ این یھودي جوان . ًال جدا و مستقل استاحساس زیبایي از خواھش و تمایل كام
قدرھا ھم پرآرامش نبود، با حسن قبول كامل وارد  در برلین، كھ آن» مجمع پرآرامش اخوت فالسفھ«بھ 

او و نیكوالي با یكدیگر بھ خواندن زبان یوناني . او بھ وسیلة لسینگ با فریدریش نیكوالي آشنا شد. شود
خواند؛ مندلسون بھ نیكوالي كمك كرد  و طولي نكشید كھ وي آثار افالطون را بھ زبان اصلي ميپرداختند 

نوشت  تا نشریة كتابخانة ادبیات و ھنرھاي زیبا را دایر كند، و براي این نشریھ و نشریات دیگر مقاالتي مي
  .دندكر ھاي جاري در زمینة نقد ادبي و ھنري اعمال مي كھ نفوذ نیرومندي در اندیشھ

  او  ١٧۶٢در . اي تشكیل دھد كرد كھ از خود خانواده قدر كافي احساس تأمین مي در این ھنگام مندلسون بھ
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. بار آورد ھردو آنھا بھ سن عقل رسیده بودند و این وصلت براي ھردو خوشبختي بسیار بھ. زناشویي بست
. نویسي فرھنگستان برلین شركت كرد گذراندند، مندلسون در مسابقة مقالھ عسل خود را مي  وقتي آنھا ماه

آیا علوم مابعدالطبیعھ ھمچون علوم ریاضي قابلیت پذیرش شواھد و ادلھ را «:موضوع مقالھ این بود
و براي او ) ١٧۶٣(مقالة مندلسون جایزه را ربود . كنندگان بود ایمانوئل كانت ھم در میان شركت» دارند؟

  .ردالمللي آو پنجاه دوكات جایزه و شھرت بین

او در . اودر بودـ  درـ  آن ـ  كنندگان در مسابقھ توماس آبت یكي از استادان دانشگاه فرانكفورت یكي از شركت
حال متألم بود كھ از  كرد و درعین مكاتبات دراز مدتي با مندلسون دربارة فناناپذیري روح اظھار شك مي

ن كند و اشخاص بدبخت را از آخرین تسالي دست رفتن این اعتقاد ممكن است پایھ قوانین اخالقي را ویرا
تا حدودي براثر این مكاتبات، مندلسون مشھورترین اثر خود را بھ نام فایدون، یا . خود محروم بدارد

این اثر، مانند سرمشق اصلي آن كھ متعلق بھ افالطون بود، . فناناپذیري روح بھ رشتة تحریر درآورد
در این كتاب استدالل شده بود كھ روح انسان . د قالبگیري شده بودپسن صورت یك محاوره و بھ سبك عامھ بھ

توان اعتقاد داشت كھ سرنوشت روح و جسم یكي نیست؛ و اگر ما بھ  آشكارا با ماده فرق دارد؛ بنابراین مي
ر اي د توانیم تصور كنیم كھ او با نشاندن نھال امیدي كھ اساس و پایھ خداوند اعتقاد داشتھ باشیم، بسختي مي

، [ طور كھ كانت بعدًا این عقیده را ابراز داشت ھمان] عالوه برآن . حقیقت نداشتھ باشد، ما را فریب دھد
توان در دوران زندگي انسان تأمین  این تكامل را نمي. سوي تكامل خویش دارد روح گرایشي طبیعي بھ

كرد  مندلسون احساس مي. انداز مرگ جسم باقي بم كرد؛ بدون شك خداوند باید بھ روح اجازه دھد كھ پس
بدون خداوند، توجھ و خواست خداوندي، و فناناپذیري روح، ھمة خوبیھاي زندگي ارزش خود را در «كھ 

ھنگام در باد و باران بدون امید  دھند، و زندگي خاكي ما مانند آن خواھد بود كھ شب نظر من ازدست مي
شدند استحكام  شواھدي كھ در تأیید این نظر ذكر مي امثلھ و» .تسالبخش یافتن پناھگاھي سرگردان باشیم

رسید كھ  نظر مي آورد؛ چنین بھ زیادي نداشتند، ولي سبك اثر بسیاري از خوانندگان را بھ شوق و شعف مي
بھ صورت نام دیگري » افالطون آلمان«جذبة محاورات افالطون بار دیگر زنده شده است؛ در حقیقت لقب 

ن كتاب كوچك پانزده بار تجدید چاپ، و تقریبًا بھ ھمة زبانھاي اروپایي و ھمچنین ای. براي مندلسون درآمد
ھردر و گوتھ بھ گروه . ترین كتاب غیرداستاني در آلمان بود عبري ترجمھ شد، و در زمان خود پرخواننده

رار داد، و الواتر از نویسندة آن دیدن كرد، سروصورت او را مورد آزمایش ق. تمجیدكنندگان از آن پیوستند
  . اعالم داشت كھ ھر برجستگي یا خط در سروصورتش افشاكنندة روح سقراط است

ھاي گوناگون، این یھودي فصیح را مورد تحسین قرار دادند و دو راھب فرقة بندیكتي از  مسیحیان، از فرقھ
ي را داشت كھ واتر، كھ نسبت بھ االھیات ھمان شور و حرارت ال ١٧۶٩ولي در . او اندرز معنوي خواستند

  شناسي  در مورد جمجمھ

عنوان نامھ بھ آقاي  مندلسون در اثر خود تحت. راه انداخت دایر براینكھ مسیحي شود، ھیجاني ناگھاني بھ
او بھ وجود معایبي در یھودیت و زندگي یھودیان . بھ این تقاضا پاسخ داد) ١٧٧٠(دیاكونوس الواتر 

او از الواتر . آید معایب در ھر مذھبي در طول تاریخش پدید مي گونھ اعتراف كرد، ولي متذكر شد كھ این
داند  كسي كھ مي«: شوند توجھ كند، و افزود تقاضا كرد بھ مشقاتي كھ یھودیان در قلمرو مسیحیت متحمل مي

از آنچھ من بتوانم بیان دارم درك خواھد  ما اینك در چھ وضعي ھستیم، و آن كھ قلبي بشردوستانھ دارد، بیش
كھ خدا … من دربارة اصول و اساس ایمان خودم چنان اطمیناني دارم «: گیري كرد و چنین نتیجھ» ؛كرد

گیرم كھ تا زماني كھ روحم كیفیتي دیگر بھ خود نگیرد، بھ ایمان اساسي خود پایبند خواھم  را بھ شھادت مي
ولي گروھي . ي كرده استتأثیر قرار گرفت و با فروتني پوزش خواست كھ چنین تقاضای الواتر تحت» .بود

عنوان یك كافر مورد حملھ قرار دادند، و بعضي از یھودیان بنیادگرا او را  نویسان مندلسون را بھ از جزوه
براي مدتي این . خاطر اعتراف بھ اینكھ مفاسدي وارد رسوم مذھبي یھودیان شده است محكوم كردند بھ

  .فردریك، ایجاد بحث كرداز امور سیاسي ملي، یا اختالل سالمت  مشاجره بیش

وي مدت چند ماه ناچار شد كھ از  ١٧٧١براثر این شور و شر، سالمت خود مندلسون نیز لطمھ دید؛ در 
از پیش صرف كمك بھ  از بازیافت نیروي خود وقتش را بیش  پس. ھرگونھ فعالیت فكري خودداري كند
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تضییقات بیشتري علیھ یھودیان آماده وقتي بعضي از ایاالت سویس خود را براي . مذھبان خود كرد ھم
ھنگامي . الواتر چنین كرد، و نتایج خوبي از آن حاصل شد. ساختند، او از الواتر خواست كھ مداخلھ كند مي

كھ مقامات درسدن درصدد برآمدند چند صد یھودي را اخراج كنند، مندلسون از دوستي خود با یك مأمور 
شروع بھ انتشار ترجمة آلماني خود از  ١٧٧٨او در سال . مل آیدع محلي استفاده كرد تا نوعي سازش بھ

مندلسون براي . انتشار یافت، طوفان دیگري برانگیخت ١٧٨٣اسفارخمسھ كرد، و این ترجمھ، كھ در 
طور  ھومبرگ با یھودیان برلین، كھ بھ. كار گمارد اي از تفسیرھاي متن، ھرتس ھومبرگ را بھ نوشتن پاره

چند تن از ربیھا خواندن این ترجمھ را تحریم . ع رابطھ كرده بودند، محشور و معاشر بودكامل با كنیسھ قط
و . آموختند وسال از روي آن آلماني مي سن كردند، ولي ترجمھ بھ داخل جوامع یھودي راه یافت؛ یھودیان كم

، )١٧٧٩( در خالل این احوال. نسل بعدي یھودیان بھ شركت فعاالنھ در زندگي فكري آلمان پرداخت
عنوان تجلیلي از دوست  خردمند را منتشر كرد، كھ صدھا خواننده آن را بھ  لسینگ نمایشنامة خود ناتان

  .یھودي وي تعبیر كردند

مندلسون، كھ در این ھنگام در اوج شھرت و نفوذ خود بود، ماركوس ھرتس را وادار كرد كھ اثبات 
خطاب بھ مردم انگلستان نوشتھ بود، بھ آلماني  ١۶۵۶حقانیت یھودیان را، كھ منسي بن اسرائیل در سال 

ر این پیشگفتار، وي د. افزود) ١٧٨٢(» نجات یھودیان«او بھ این ترجمھ یك پیشگفتار دربارة . ترجمھ كند
  . از ربیھا تقاضا كرد كھ از حق تكفیر خود دست بكشند

در این اثر او . عنوان دربارة مرجعیت مذھبي و یھودیت دنبال این كار را گرفت با اثري بلیغ تحت ١٧٨٣
خود  عمل آورد كھ از گتوھا بیرون آیند و نقش ایمان یھودي خود را مجددًا تأیید كرد، از یھودیان دعوت بھ

را در فرھنگ غربي ایفا كنند، اصرار داشت كھ كلیسا و دولت از ھم تفكیك شوند، ھرگونھ اجبار در 
معتقدات مذھبي را محكوم ساخت، و پیشنھاد كرد كھ معیار قضاوت دربارة دولتھا میزان اتكاي آنھا بھ 

اي بھ نویسندة این  د، نامھكانت نیز، كھ در این وقت در اوج شھرت خود بو. ترغیب باشد نھ بھ اعمال زور
  :اثر نوشت كھ حق است در تاریخچة دوستیھا جایي داشتھ باشد؛ او گفت

تنھا بر ملت شما، بلكھ بر ملل دیگر نیز تأثیر  انگارم كھ نھ من این كتاب را مبشر اصالحي بزرگ مي
گاه  كیب كنید كھ ھیچاي از آزادي وجدان تر اید مذھب خود را با چنان درجھ شما موفق شده. خواھد گذارد

نحوي چنان روشن و كامل لزوم آزادي نامحدود  حال بھ شما درعین… . شد امكانپذیر بودن آن تصور نمي
ما نیز ھدایت خواھد شد تا توجھ كند چگونھ [ لوتري] اید كھ مآًال كلیساي  وجدان در ھر مذھب را نشان داده

  . ارد، از میان خود برداردد آنچھ را كھ مخل وجدان است یا بر آن ظلم روا مي

گرا، اعم از مسیحي یا یھودي، بھ این كتاب حملھ كردند، ولي كتاب كمك عظیمي بھ آزادي و  رھبران سنت
  . غربي شدن یھودیان كرد

وچھار سال داشت، پیوستھ ازنظر جسماني و سالمت ضعیف بود و  ، مندلسون با آنكھ فقط پنجاه١٧٨٣در 
اي  در سالھاي آخر عمر خود سخنان آموزنده. ي از عمرش باقي نمانده استكرد كھ مدت زیاد احساس مي

 ١٧٨۵گفت؛ این سخنان در  بھ اطفال و بعضي از دوستان خود در تشریح معتقدات مذھبي خویش مي
او در آخرین سال عمر خود، وقتي . عنوان ساعات صبح، یا سخناني دربارة وجود خداوند منتشر شدند تحت

ي نوشتة یاكوبي متوجھ شد كھ دوست عزیزش لسینگ، كھ اینك مرده بود، مدتھا طرفدار با خواندن كتاب
و دفاع پرحرارتي . توانست این مطلب را باور كند او نمي. مذھب وحدت وجود اسپینوزا بود، یكھ خورد

در  برد، سرما خورد؛ و وقتي دستنوشتھ را نزد ناشران مي. عنوان تقدیم بھ دوستداران لسینگ نوشت تحت
اي از او  مسیحیان در برپا كردن مجسمھ. ، براثر سكتھ درگذشت١٧٨۶خالل آن بیماري، در چھارم ژانویة 

  .در دساو، شھري كھ وي در آن متولد شده بود، بھ یھودیان پیوستند

آمیز  ھا و عبور موفقیت جوانان یھودي، كھ از نوشتھ. مندلسون یكي از متنفذترین شخصیتھاي نسل خود بود
وي از مرزھاي مذھبي الھام گرفتھ بودند، از گتوھا خارج شدند و طولي نكشید كھ در زمینة ادبیات، علوم، 

pymansetareh@yahoo.com



نشجوي پزشكي بھ دانشگاه عنوان دا ماركوس ھرتس بھ. و فلسفھ مقام و منزلتي براي خود كسب كردند
شناس  ھاي آموزشي كانت را گرفت و دستیار و دوست این معرفت كونیگسبرگ رفت؛ او چند دوره از دوره

  او بود كھ با خواندن نسخة خطي نقد عقل محض . بزرگ شد

ھاي فیزیك و فلسفھ بھ مستمعین  عنوان پزشك، كارش رونق گرفت و در رشتھ وقتي بھ برلین بازگشت، بھ
ھمسر وي ھنریتا، كھ زیبا و صاحب كمال بود، سالوني دایر كرد كھ در . داد سیحي و یھودي درس ميم

اي براي روشنفكران برلین بود؛ ویلھلم فون ھومبولت، شالیر ماخر،  آغاز قرن نوزدھم محفل عمده
كھ از این تجمع ھایي  اختالط اندیشھ… . آمدند ، و دیگران بھ این سالون مي»پسر«فریدریش شلگل، میرابو 

چند تن از فرزندانش تغییرمذھب دادند و بھ مسیحیت . شد احتماًال باب طبع مندلسون نبود حاصل مي
از وفاداري در  را بیش» پیوندھاي انتخابي«، كھ »دستة فضیلت«دو تن از دخترانش در یك . گرویدند

ماخر روابطي داشت؛ دوروتئا  ھنریتا با شالیر. داشتند، بھ ھنریتا ھرتس پیوستند ازدواج محترم مي
مندلسون شوھر خود را رھا كرد تا رفیقھ و سپس ھمسر باوفاي فریدریش شلگل شود، و سرانجام یك 

ھنریتا مندلسون نیز مذھب كلیساي رومي را پذیرفت، و آبراھام مندلسون باعث شد . كاتولیك كلیساي رم شد
گرا مدعي بودند كھ  ربیھاي سنت. عمید داده شوندكھ فرزندانش، از جملھ فلیكس، بھ شیوة مذھب لوتري ت

ھاي پردوامتر نفوذ مندلسون در  اینھا نتایج اتفاقي آزادي جدید بودند؛ جنبھ. احساس بیم آنھا موجھ بوده است
  .آزادي فكري، اجتماعي، و سیاسي یھودیان ظاھر شدند

IV سوي آزادي ـ بھ  

معناي خرد بود، ولي در  را بھ خود گرفت؛ این كلمھ بھآزادي ازنظر فكري در این ھنگام صورت حاسكااله 
این سیاق، منظور از آن نھضت روشنگري یھودیان، ھمچنین شورش تعداد روزافزوني یھودي علیھ تسلط 

این شورشیان . نحوي فعاالنھ در جریان افكار تازه قرار گیرند ربیھا و تلمود، و عزم آنھا بر این بود كھ بھ
ھاي بازرگانان یا كارشناسان امور مالي، فرانسھ یاد  عضي از آنھا، خصوصًا خانوادهآلماني آموختند و ب

خواندند و  آنھا آثار آزادفكران آلماني مانند لسینگ، كانت، ویالنت، ھردر، شیلر، و گوتھ را مي. گرفتند
ان یك گروه از می. اولباك پرداختند/بسیاري از آنھا بھ تفحص در آثار ولتر، روسو، دیدرو، ھلوسیوس، و د

كردند سرسپردگي بھ تلمود  كار كھ احساس مي طلب كھ شوق تجدد داشتند و یھودیان محافظھ یھودیان آزادي
  .و كنیسھ تنھا راه حفظ یكپارچگي مذھبي، نژادي، و اخالقي قوم یھود است، انشعابي ایجاد شد

سوي شرق، یعني بھ بوھم،  ھسوي جنوب، یعني بھ گالیسي و اتریش، و ب نھضت حاسكااله از آلمان بھ
نامة رواداري یوزف دوم، كھ از یھودیان دعوت  در اتریش براثر اجازه. لھستان، و روسیھ، گسترش یافت

كار با این  ھنگامي كھ ربیھاي محافظھ. كرد وارد مدارس غیریھودي شوند، این گسترش تسریع یافت مي
  عمل مخالفت كردند، نفتالي وسلي شاعر 

كرد كھ بھ جاي زبان یدیش، عبري و آلماني یاد بگیرند و علوم و  و بھ نسل جوان اصرار ميا. تصویب كنند
ربیھاي اتریش نظرات او را مردود داشتند؛ رھبران . فلسفھ و ھمچنین كتاب مقدس و تلمود بیاموزند

یان بھ علوم، از آن زمان تا زمان حاضر، یھود. یھودیان در تریست، ونیز، فرارا، و پراگ آنھا را پذیرفتند
  .اند از تناسب تعداد جمعیت خود، كمك كرده فلسفھ، ادبیات، موسیقي، و حقوق، بھ میزاني بمراتب بیش

فضالي كاتولیك مانند ریشار سیمون دانش . تحوالت فكري و اقتصادي باعث تشویق آزادي یھودیان شد
لم االھیات پروتستان بھ نام ژاك و عا. رھبران مذھبي یھود را بھ شاگردان مسیحي كتاب مقدس شناساندند

توسعة بازرگاني و ). ١٧٠٧(عنوان تاریخ مذھب یھودیان نوشت  آمیز تحت باناژ كتابي با لحن عطوفت
امور مالي مسیحیان و یھودیان را در تماسھایي آورد كھ گاھي باعث برانگیختھ شدن، ولي اغلب باعث 

اي در  پرستانھ یھودي نقشھاي مفید میھنكارشناسان امور مالي . شدند كاھش خصومت مذھبي مي
  .حكومتھایي چند ایفا كردند
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در . در این ھنگام نداھایي از ناحیة مسیحیان حاكي از پیشنھاد پایان دادن بھ آزار و اذیت مذھبي برخاست
، كریستیان ویلھلم دوھم، كھ دوست مندلسون بود، بھ پیشنھاد مندلسون، جزوة تاریخي خود را بھ نام ١٧٨١

اي بود كھ یھودیان آلزاس  كار تقاضانامھ انگیزة این. ربارة بھبود وضع مدني یھودیان در آلمان منتشر كردد
كار  دوھم این. اي علیھ محرومیتھاي آنان تنظیم كند براي مندلسون فرستادند و از او خواستند كھ اعتراضنامھ

او با . ي براي آزادي یھودیان درآوردصورت یك تقاضاي عموم عھده گرفت، آن را گسترش داد، و بھ را بھ
شرح جزئیاتي مؤثر مشكالت و موانعي را كھ یھودیان در اروپا بھ آن دچار بودند توصیف كرد و زیاني را 

شد خاطرنشان  اي چنین ناچیز از استعدادھاي فكري یھودیان متحمل مي كھ تمدن غرب بر اثر استفاده
كھ ھم با موازین انساني و ھم با موازین سیاسي منافات دارند، این اصول مستثنا داشتن، «: او گفت. ساخت

دوھم پیشنھاد كرد كھ بھ یھودیان » .اند و شایستة دوران روشنگري عصر ما نیستند یادگار قرون تاریك بوده
آزادي كامل عبادت، ورود بھ مؤسسات آموزشي و كلیة مشاغل و برخورداري از كلیة حقوق مدني، بجز 

  . ھ عجالتًا براي آن ھنوز آمادگي نداشتند، داده شودمشاغل رسمیي ك

بعضي از مخالفین او را متھم . رسالة او در بسیاري از كشورھا مورد تفسیر و اظھارنظر قرار گرفت
كردند كھ قلم خود را بھ یھودیان فروختھ است، ولي چند تن از روحانیان پروتستان بھ حمایت از او 

اریخنویس سویسي، از او پشتیباني كرد و خواستار آن شد كھ آثار موسي بن یوھان فون مولر، ت. برخاستند
در اتریش، و آزادي سیاسي  ١٧٨٢نامة رواداري مورخ  اجازه. میمون بھ آلماني یا فرانسھ ترجمھ شوند

دولت فرانسھ با از میان . بھ نھضت آزادیبخش نیرو بخشیدند) ١٧٨٣(یھودیان در كشورھاي متحد امریكا 
العمل ناچیزي در  ، كھ بر یھودیان بار سنگیني تحمیل كرده بود، عكس)١٧٨۴(الیاتھاي شخصي بردن م
  برابر 

ماركي دو میرابو با مالزوب در تأمین این معافیت ھمكاري كرد؛ و پسرش كنت دو میرابو با مقالة خود . داد
آبھ ھانري . مك كردبھ این جریان ك) ١٧٨٧(بھ نام دربارة مندلسون و اصالح وضع سیاسي یھودیان 

عنوان دربارة تجدید حیات مادي، معنوي، و سیاسي یھودیان، كھ برندة جایزه ھم  اي تحت گرگوار با مقالھ
  ). ١٧٨٩(شد، بھ پیشبرد این ھدف كمك كرد 

 ٢٧اعالمیة حقوق بشر، كھ مجمع ملي در . آزادي سیاسي نھایي تنھا ھمراه انقالب در فرانسھ تحقق یافت
، مجلس مؤسسان ١٧٩١سپتامبر  ٢٧طور ضمني بیان داشت و در  تشار داد، این مطلب را بھان ١٧٨٩اوت 

ارتشھاي انقالب یا ناپلئون براي یھودیان ھلند در . بھ ھمة یھودیان فرانسھ حقوق مدني كامل اعطا كرد

  فصل بیست و ششم، رم در ١٧٩٨، ماینتس در ١٧٩٧، ونیز در ١٧٩۶

  

  از ژنو تا استكھلم

١٧۵۴ -١٧٩٨   

I ١٧٩٨- ١٧۵۴: ـ سویسیھا   

عده از ما كھ درمیان بھشت مناظر سویس از آرامش لذت برده و از شھامت و درستكاري مردم آن  براي آن
وخوي آرام كشاورزي صبورانھ، و  ایم، درك این مطلب مشكل است كھ درپس این خلق الھام و انگیزه یافتھ

كند ـ مبارزات طبیعي نژاد  كرد ـ و ھنوز ھم مي از آن تحسین مياي كھ اروپا در آن وقت  پشتكار پیوستھ
. علیھ نژاد، زبان علیھ زبان، مذھب علیھ مذھب، كانتون علیھ كانتون، و طبقھ علیھ طبقھ وجود داشت
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طور كامل بھ كمال مطلوبي كھ آبھ دو سن ـ پیر مجسم داشتھ بود  سویسیھا بھ مقیاس مختصر خود تقریبًا بھ
این كشور عبارت بود از یك . پروراندند جامة تحقق پوشاندند انت رؤیاي آن را درسر ميو روسو و ك

كنفدراسیون از ایاالتي كھ در امور داخلي مستقل بودند، ولي تعھد داشتند كھ در روابط خود با دنیایي كھ 
د اھداف ملي، بھ منظور پیشبر» اتحاد سویسي« ١٧۶٠در سال . آنان را احاطھ كرده بود متحدًا عمل كنند

  .نھ ایالتي، و متحد كردن نھضتھاي پراكنده براي اصالحات سیاسي تشكیل شد

. زد نفر تخمین مي ٧٢٠‘٠٠٠بھ  ١٨۶٧كرد، جمعیت سویس را در سال  ولتر كھ در آن نزدیكیھا زندگي مي
بندي  رتدادند و شیبھا را تقریبًا تا قلل كوھھا ك كردند یا تاك پرورش مي بیشتر آنھا زمین كشت مي

صنعت نساجي درحال رشد بود، خصوصًا در استان سن ـ گال و كانتون زوریخ؛ مراكز صنعتي . كردند مي
گرفتند؛ و ژنو و نوشاتل مراكز بزرگ ساعتسازي بودند،  دیگر در گالروس، برن، و بال شكل مي

شتادوھشت نفر از این كھ ھ(كارگزاراني كھ در سراسر اروپا پراكنده بودند، از لندن گرفتھ تا قسطنطنیھ 
وجود آوردند كھ بسرعت این شھر را، كھ در  ، براي ژنو یك تجارت صادراتي بھ)كارگزاران را داشت

خاطر  بر تعداد بانكھا افزوده شد، زیرا بانكداران سویسي بھ. كرد كنار رود رون قرار دارد، ثروتمند مي
  امانت و درستي شھرتي 

استعدادھا و تواناییھا بھ اقلیتي از مردان محدود بودند و بھ تمركز ثروت  در اینجا نیز، مانند ھرجاي دیگر،
عمومًا این ایالت تحت حكومتھاي اولیگارشي بودند كھ طرز رفتارشان مانند ھر طبقة . شدند منجر مي

نجیبزادگان حامي ادبیات، علوم، و ھنر بودند، ولي در برابر ھرگونھ اقدامي براي . حاكمة دیگر بود
زیست، حكومت اولیگارشي برن را متھم  گیبن، كھ در لوزان مي. كردند حق رأي مقاومت مي گسترش

شود و سطح زندگي را در این استانھا پایین نگاه  كرد كھ مانع رشد صنعت در استانھاي مستقل خود مي مي
متمرد ترجیح  اتباع فقیر و مطیع بر اتباع ثروتمند و«دارد؛ و فلسفة آن بر این اصل استوار است كھ  مي

انجمنھایي براي الغاي امتیازات اقتصادي یا سیاسي بكرات تشكیل شدند، ولي دولت و كلیسا » .دارند
مبارزات طبقاتي در تمام طول قرن ھجدھم اوضاع ژنو . گرفتند دادند و جلو آنھا را مي دست ھم مي بھ دست

این شھر حكمفرما بود، ولي سوزاندن  آرامشي نسبي در ١٧۶٢تا  ١٧٣٧از . كرد گاه مغشوش مي بھ را گاه
روسو و ولتر . راه انداخت وجوشي براي گسترش حق رأي بھ جنب ١٧۶٢كتاب امیل توسط انجمن شھر در 

ھردو بھ این نھضت كمك كردند، و پس از مشاجرة بسیار، نجیبزادگان سھم كوچكي در حكومت بھ طبقة 
  .متوسط دادند

. گذاشت ، را كامًال محروم از حق رأي باقي مي)ناتیف(چھارم جمعیت، یعني طبقة اصلي  این وضع سھ
این افراد ھمچنین از بیشتر . دنیا آمده، ولي از والدین غیربومي بودند كساني بودند كھ در ژنو بھ» ناتیفھا«

شوراي «اجازه نداشتند بھ ھا، مشاغل نظامي، و از مقام استادي در اصناف ممنوع بودند و نیز  حرفھ
كردند، عرضحال بدھند، ولي از آنھا  كھ بر این جمھوري حكومت مي(، »شوراي كوچك«و » بزرگ

بھ فرنھ رفت و از » ناتیفھا«یك ھیئت نمایندگي از  ١٧۶۶آوریل  ۴در . شد مالیاتھاي سنگیني گرفتھ مي
  : ھ آنھا گفتولتر ب. دست آورند ولتر خواست بھ آنھا كمك كند تا حق رأي بھ

. دھید و در بردگي ھستید ترین طبقة یك اجتماع مستقل و زحمتكش را تشكیل مي دوستان من، شما كثیرالعده
مند باشید، این عادالنھ است كھ با چنین خواست  شما تنھا خواستار آن ھستید كھ از حقوق طبیعي خود بھره

و اگر شما را مجبور كنند … . مت خواھم كردمن با ھمة نفوذي كھ دارم بھ شما خد. معقولي موافقت شود
یابد خارج شوید، من قادر خواھم بود كھ در جاي دیگر  از كشوري كھ براثر زحمات شما رونق و رفاه مي

  . بھ شما خدمت، و از شما دفاع كنم

و تنھا  مقاومت كنند،» ناتیفھا«دست ھم داده بودند تا در برابر تقاضاي  بھ اشراف و افراد طبقة متوسط دست
توانست انجام دھد این بود كھ ھرتعداد ممكن از افزارمندان ناراضي را كھ بھ سراغش  كاري كھ ولتر مي

بھ شورشي برخاستند » ناتیفھا« ١٧٨٢در ). ١۶٧٨(آمدند در قرارگاه صنعتي خود با خوشرویي بپذیرد  مي
  كھ نجیبزادگان را از مسند قدرت سرنگون كرد 
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ن قدرتھا دخالت كردند، شورش فرو نشست، و حكومت اولیگارشي دوباره برقرار ای. ساردني متوسل شدند
  .ناچار بودند بھ انتظار انقالب فرانسھ باشند تا برایشان آزادي بیاورد» ناتیفھا«. شد

یوھان . المللي یافتند وجود آوردند كھ شھرت بین در این ثلث قرن ھجدھم، ایاالت سویس شخصیتھایي بھ
عنوان راھنماي طرز رفتار تلقي  زي یكي از آن افراد نادري بود كھ عھد جدید را بھھاینریش پستالو

كرد كھ اصالحات از  او با روسو ھمعقیده بود كھ تمدن بشر را فاسد كرده است، ولي احساس مي. كنند مي
. یدپذیر است نھ از طریق قوانین و مؤسسات جد طریق نوسازي طرز رفتار انسان بھ وسیلة آموزش انجام

خانمان، استقبال  او در سراسر عمر خود از اطفال، خصوصًا اطفال فقیر، و باالتر از ھمھ اطفال بي
بست، و  كار مي داد، و در تعلیم آنھا اصول آزادمنشانة امیل روسو را بھ كرد، بھ آنھا پناه و آموزش مي مي

ترین كتابھاي آن  در زمرة پرخوانندهاو نظرات خود را در كتابي كھ . افزود افكاري ھم از خود بھ آنھا مي
، نشان داده شده است كھ قھرمان )١٧٨٧- ١٧٨١(در داستان وي، لینھارت وگرترود . نسل بودند ارائھ كرد

كرد، و از طریق تربیت اطفال  ھمان صورت كھ مسیح رفتار مي زن آن از راه كوشش در رفتار با مردم، بھ
. كند ستعدادھاي طبیعي آنان، وضع یك دھكده را اصالح ميخود با توجھ صبورانھ نسبت بھ كششھا و ا

آموزش اولیھ باید با . داد، آزادي دھد پستالوزي درنظر داشت بھ اطفال، تا آنجا كھ حقوق دیگران اجازه مي
. وار ھا، یا تلقین طوطي ارائة سرمشق آغاز شود و با اشیا، حواس، و تجربھ تعلیم دھد نھ با كلمات، اندیشھ

. موقع اجرا گذارد ي روش خود را در مدارس گوناگون سویس، و در درجة اول در ایوردون، بھپستالوز
در آنجا تالران، مادام دوستال، و دیگران از او دیدن كردند، و از آنجا نظریات وي بھ سراسر اروپا پخش 

و فردگرا بار انضباط،  ادب، متفرعن، بي ولي گوتھ شكایت داشت كھ مدارس پستالوزي افرادي بي. شدند
  . آورند مي

عنوان مشھورترین زن ھنرمند آن دوران با  دنیا آمده بود، بھ آنگلیكا كاوفمان، كھ در كانتون گریزون بھ
بر اینكھ موسیقیدان خوبي بود،   وي حتي در سن دوازدھسالگي، عالوه. كرد مادام ویژه ـ لوبرن رقابت مي

در . نشستند تا او تصویرشان را بكشد برابرش مي كرد كھ اسقفھا و نجبا در چنان خوب نقاشي مي
جا،  پدرش او را بھ ایتالیا برد و در آنجا وي بھ تحصیالت خود ادامھ داد و در ھمھ) ١٧۵۴(سیزدھسالگي 

بھ انگلستان  ١٧۶۶او، كھ در سال . سبب ھنرمندي و جذبة شخصي، مورد احترام و تجلیل قرار گرفت بھ
سر . راه انداخت وجوشي بھ از گریك بازیگر برجستة انگلیسي كشید، جنب دعوت شده بود، با تصویري كھ

سھم خود  چھرة او را كشید، و آنگلیكا نیز بھ مند شد و تك خیلي عالقھ» دوشیزه آنژل«جاشوا رنلدز بھ این 
او و  ١٧٧٣و این آكادمي در . آنگلیكا در تأسیس آكادمي شاھي ھنر شركت كرد. اي از وي ساخت چھره تك

   ١٧٨٨او بھ رم رفت، و در آنجا در  ١٧٨١در . پول كرد یگران را مأمور تزیین كلیساي سنتد
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  مجموعة دولتي ھنر، درسدن. دوشیزة وستال: آنگلیكا كاوفمان

جنازة او، كھ  تشییع. در رم درگذشت ١٨٠٧در سال . شد گوتھ در زمرة دوستان باارادت وي شمرده مي
در زمرة وقایع مھم دوران بود؛ ھمة اعضاي اجتماع ھنرمندان جسد وي را  توسط كانووا ترتیب داده شد،

  .تا گورستان مشایعت كردند

دنیا آمده  در زوریخ بھ ١٧۴١او كھ در . سویسي برجستة این نسل، بعد از روسو، یوھان كاسپار الواتر بود
مسیحیت سنتي حفظ  ترین ھمبستگي خود را با بود، كشیش پروتستان شد و در سراسر زندگي پرحرارت

. ولي او فردي جزمي نبود. ایم ما شاھد تالشھاي وي براي تغییر مذھب گوتھ و مندلسون بوده. كرد
وي  شناختند بھ كرد، و ھمة كساني كھ او را مي دوستیھاي خود را در وراي مرزھاي مذھبي و ملي حفظ مي

رشتة تحریر درآورد كھ داراي تورعي  آثاري بھ. گذاشتند، و بسیاري ھم او را دوست داشتند احترام مي
كرد، بھ قدرتھاي اعجازآمیز دعا و  نحوي تخیلي تعبیر مي رازورانھ بودند؛ مكاشفة یوحناي رسول را بھ

كالیوسترو اعتقاد داشت، و طبق دستور و تجویز مسمر، ھمسر خود را از طریق خواب مصنوعي معالجھ 
توان از خطوط چھره و  كرد كھ شخصیت را مي دعا مياش این بود كھ ا مشخصترین صفت ویژه. كرد مي

مند ساخت، و آنھا مقاالتي براي  او گوتھ و ھردر را بھ نظرات خود عالقھ. شكل و تركیب سر تشخیص داد
او قیافھ، سر، و اندام افراد برجستھ را . نوشتند) ١٧٧٨- ١٧٧۵(شناسي  كتابش موسوم بھ مباحثي در قیافھ

د، و خطوط جمجمھ و صورت را با كیفیات خاص فكري و اخالقي مرتبط دا مورد مطالعھ قرار مي
گیریھاي او در آن عصر مقبولیت وسیعي یافتند ـ ولي اینك عمومًا  تجزیھ و تحلیلھا و نتیجھ. شمرد مي

در شكل ) ھمراه ھوا، محیط، نوع غذا، شغل، و غیره(اصل كلي او دایر براینكھ كیفیات رواني . مردودند
ھر چھره در حكم . توجھي برخوردار است ن و صورت دخالت دارند، از واقعیت قابلدادن بھ بد
  . اي شخصي است زندگینامھ
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گسنر  الواتر قسمتي از یك شكفتگي سویسي بود كھ روسو، آلبرشت فون ھالر شاعر و دانشمند، زالومون
بالن پس  رفتن از قلة مون شاعر و نقاش، یوھان فون مولر تاریخنویس، و اوراس دو سوسور را، كھ با باال

در خالل این احوال، كانتونھاي . شد وھفت سال تالش ورزش كوھنوردي را آغاز كرد، شامل مي از بیست
فردریك  ١٧٩٧در . وزیدند، احساس كردند سوي مرز از فرانسھ مي سویس بادھاي انقالب را كھ از آن

د، با پتر اوخس، یكي از بازرگانان اصناف در ھاي كاترین بزرگ تعلیم داده بو سزار دوالآرپ، كھ بھ نوه
دست ھم دادند و از دولت انقالبي فرانسھ دعوت كردند كھ بھ آنھا كمك كند تا یك جمھوري  بھ بال، دست

. راه را ھموار كردند) ١٧٩٨ژانویة (شورشھاي محلي در برن و وو . دمكراتیك در سویس برقرار سازند
عنوان عامل آزادكننده از  بیشتر جمعیت سویس از آن بھ. مرز گذشت ژانویھ از ٢٨یك ارتش فرانسوي در 

اعالم شد؛ » جمھوري واحد و غیرقابل تقسیم سویس«مارس  ١٩در . حكومت اولیگارشي استقبال كردند
  كلیة امتیازات ایالتي، طبقاتي، یا شخصي را ملغا كرد و ھمة سویسیھا را در 

علت تأثیر بطئي این زخم  بھ ١٨٠١او در ). ١٧٩٩(خورد داد، الواتر سالخورده و درستكار گلولھ 
  .درگذشت

II ١٧٩۵-١٧١۵: ـ ھلندیھا   

در » بلژیك«و ) ھلند(نویس دانماركي بھ نام ھولبرگ از ایاالت متحدة  نمایش. ھمھ ھلندیھا را دوست داشتند
ت و اظھار گف ھاي آنھا با شور و حرارت بسیار سخن مي دیدن كرد و خصوصًا نسبت بھ ترعھ ١٧٠۴

و مرا قادر » كنند مرا از محلي بھ محلي دیگر حمل مي«ھا با آرامشي شیرین  داشت كھ قایقھاي این ترعھ مي
محض  ام بھ توانستھ طوري كھ من مي توجھ بگذرانم، بھ سازند كھ ھرشب را در شھري با وسعت قابل مي

نحوي مشابھ  بھ» لیدي مري ورتلي مانتگیو«دوازده سال بعد، » .ورود، مستقیمًا بھ یك تئاتر یا اپرا بروم
  : احساس مسرت كرد و گفت

اند، و در ھردو  ھا خوب سنگچین شده ھمة جاده. كند صورت یك باغ بزرگ جلوه مي بھ[ ھلند] ھمة كشور 
ھاي بزرگ قرار دارند كھ پر از  اند، و در كنار آنھا ترعھ طرف ردیفھاي درختان بر آنھا سایھ افكنده

شوند كھ  چنان نظیف نگاه داشتھ مي… [ روتردام] كلیة خیابانھا در … وآمدند  ستند كھ در رفتقایقھایي ھ
با سرپایي پیاده رفتم، بدون اینكھ یك لكھ كثافت » ناشناس«طور  من دیروز تقریبًا بھ ھمة نقاط شھر بھ… 

از  كھ بیش… شویند  جدیتي ميروھا را با  بر بدنم بیفتد؛ و شما ممكن است دختران ھلندي را ببینید كھ پیاده
[ ھا در ترعھ] كشتیھاي بازرگانان … . بریم كار مي جدیتي است كھ ما در شستن اطاقھاي خواب خود بھ

قدر كاالھاي  آورند، و آن ھا و انبارھا داراي نظافت و عظمتي حیرت مغازه. آیند ھا مي درست تا در خانھ
  . خوب دارند كھ باور كردني نیست

از اینكھ این كشور اثرات اقتصادي پیروزي خود بر لویي  رشھاي دلفریب ھلند را پیشولي این گزا
در آن جنگ ھلند افراد و ثروت خود . كرد چھاردھم در جنگ جانشیني اسپانیا را احساس كند، توصیف مي

رت العاده شد؛ قسمت زیادي از تجا افتادگي از دست داد؛ قرضة ملي دولت فوق را تا نزدیك مرز از پاي
دست آلمان افتاده بود؛  حال رقیبان تجارتیش، و ھمچنین بھ دست متحدان نظامي و درعین ونقل آن بھ حمل

، و سود سھام ١٧٣٧ونیم درصد در  بھ دوازده ١٧١۵سود سھام شركت ھندشرقي ھلند از چھل درصد در 
جنگ ھفتسالھ . كاھش یافتھ بود ١٧۴٠بھ دودرصد در  ١٧٠٠درصد در  شركت ھندغربي ھلند از پنج

بانكداران آمستردام براثر وامھایي كھ با بھرة سنگین بھ قدرتھاي درحال جنگ . باعث لطمة بیشتري شد
بھ این نعمت پایان داد و بسیاري از بانكداران ھلند  ١٧۶٣دادند، ثروتمند شدند، ولي قرارداد صلح  مي

در  ١٧۶٣بازول، كھ در . وارد آمد ورشكست شدند؛ بھ این ترتیب بھ ھمة فعالیتھاي عمدة تجاري لطمھ
  انگیزي  نحو غم بسیاري از شھرھاي عمده بھ«: ھلند بود، گزارش داد
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مالیاتھا افزایش یافتند و باعث شدند كھ سرمایھ و افرادي كھ داراي » .اند شود كھ براثر بیكاري گرسنھ مي
ن ھلندي و آلماني خون خود را در این ھنگام استعمارگرا. نیروي جسماني بودند، از كشور مھاجرت كنند

  . جنوبي باھم درآمیختند و بتدریج بوئرھا را تشكیل دادند در افریقاي

مردمي آرام، نیرومند، و . بھبود وضع براثر خصوصیات اخالقي، و درستكاري ھلندیھا حاصل شد
راقبت زدند، از گاوھاي خود م كردند، بھ آسیابھاي بادي خود روغن مي جو زمین را كشت مي صرفھ

كردند؛ ھلند  ساختند، و پنیرھاي لذیذ و بدبو درست مي سازیھاي خود را تمیز و پاكیزه مي كردند، لبنیات مي
دست  بھ دلفت بازارھاي چیني خود را دوباره . در زمینة كشاورزي بھ شیوة علمي از ھمة اروپا پیش بود

آنھا . ینة قابلیت اعتماد و ابتكار بازیافتندآورد، و بانكداران ھلندي و یھودي آمستردام شھرت خود را در زم
ھاي پردرآمدي براي پرداخت حقوق و تأمین  دادند و مقاطعھ وسوز كم وام مي با بھرة كم و امكان سوخت

شدند و بندرت  دامن آمستردام مي بھ دولتھا و بازرگانان براي وام دست. آوردند دست مي تداركات سربازان بھ
تقریبًا در تمام طول آن قرن پرآشوب، بورس آمستردام مركز مالي جھان غرب . گشتند دست خالي بازمي

بھ نسبت وسعت منطقھ و تعداد جمعیت خود، كشوري … ایالت ھوالند، «: گفت ١٧٧۵سمیث در  ادم. بود
  » .ثروتمندتر از انگلستان است

آمیز معتقدات مذھبي  مسالمتتأثیر قرار داد ھمزیستي تقریبًا  تحت ١٧٢۵از ھمھ ولتر را در سال  آنچھ بیش
، )آخر خود یانسن ھلندي بود(گرا و كاتولیكھاي پیرو آیین یانسن  در اینجا كاتولیكھاي سنت. متفاوت بود

پروتستانھاي پیرو آیین آرمینیوس معتقد بھ آزادي اراده، و پروتستانھاي پیرو آیین كالون ـ كھ معتقد بودند 
شده است ـ آناباتیستھا، پیروان آیین سوكینوس، جمعیت اخوت  موجب تقدیر ازپیش تعیین چیز بھ ھمھ

شدند با ھم  موراویایي، یھودیان، و تعداد ناچیزي از آزادفكران كھ از جنبش روشنگري فرانسھ محظوظ مي
مرتبًا از «بیشتر قضات پروتستان بودند، ولي، بنابھ گفتة یك تاریخنویس ھلندي، آنھا . كردند زندگي مي

گرفتند تا انجام مراسم مذھبي آنان را نادیده گیرند و بھ آنھا اجازه دھند مشاغل رسمي  ل ميكاتولیكھا پو
طبقات . دادند میلیون نفري ھلند را تشكیل مي سوم جمعیت سھ كاتولیكھا در این ھنگام یك» .داشتھ باشند

ودند، نسبت بھ ھمة آنھا با از ده نوع معتقدات مذھبي آشنا شده ب باالتر، كھ براثر دادوستد بازرگاني با بیش
دادند كھ این معتقدات مزاحم قماربازي، مشروبخواري، پرخوري، و  نگریستند و اجازه نمي شك و تردید مي

  . مقداري زناكاري محتاطانھ بھ سبك فرانسویشان بشوند

ھاي  رهخاطر دو رفت؛ مدارس متعدد بودند، و دانشگاه لیدن بھ شمار مي فرانسوي زبان طبقة بافرھنگ بھ
تقریبًا ھمة شھرھا انجمنھاي ھنري، . پزشكي خود، كھ یادآور بورھاوه دانشمند بزرگ بود، شھرت داشت

بار ھم مسابقاتي در زمینة شعر و شاعري  داشتند و ھرچند وقت یك» سالونھاي سخنراني«كتابخانھ، و 
  خاطر  دالالن آثار ھنري بھ. شد ترتیب داده مي

در سال (دوران بزرگ نقاشي ھلند با مرگ ھوبما . اروپا شھرت داشتند بازیھاي خود در سراسر حقھ
شاید . كم طنیني از شكوه و افتخار آن بود پایان رسیده بود، ولي كورنلیس تروست دست بھ) ١٧٠٩

ھایي بودند كھ باظرافت منقوط، یا با نوك الماس حكاكي  درخشانترین محصول ھنر ھلند در این عصر شیشھ
ردام كانون ناشران بود، كھ بعضي از آنھا اشخاصي محترم و بعضیھا دزد آثار دیگران آمست. شدند مي

تجدید  ١٧٨٠سطحي پایین نزول كرد، ولي در حدود سال  در نیمة اول قرن ھجدھم، فعالیت خالقھ بھ. بودند
  .حیات ادبیات یك شاعر واقعي بھ نام ویلم بیلدردایك پرورش داد

! »بیند روحي خود خوشبخت مي در ھمان حالت بي«گفت كھ وي ھلندیھا را یكي از دوستان بازول بھ او 
اي دوبار اجتماعات بسیار جالب، و تقریبًا ھرشب مھمانیھاي  ما ھفتھ«: ولي بازول از اوترشت گزارش داد

قدر خانمھاي زیبا و دوستداشتني ھستند كھ یك خروار كاغذ ھم براي  در محفل ما آن. خصوصي داریم
جالبترین صفحات از یادداشتھاي بازول دربارة ھلند آنھایي ھستند كھ ماجراي » .آنھا كافي نیستتمجید از 

. كنند تویل، توصیف مي ، یعني ایزابالفان»زیباي زویلن«یا » زلید«عشقي توأم با تأمل و تردید وي را با 
، یكي از »بروك خاوند زویلن و وست«اي قدیمي و برجستھ تعلق داشت؛ پدرش،  ایزابال بھ خانواده
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از ظرفیت خود تحصیل كرد؛ با غرور بھ انحرافات و بدعتھاي  او بیش. فرمانداران ایالت اوترشت بود
توانست مردان  داد؛ ولي تامي فكري روي آورد و رسوم، اخالقیات، مذھب، و مقام را مورد استھزا قرار مي

او از ازدواج بھ رسم متداول و . كرد آور خود مي زیادي را مفتون زیبایي، شادابي، و صراحت ھیجان
از … . كردم اگر من نھ پدر داشتم و نھ مادر، ازدواج نمي«: گفت عنوان یك وظیفھ ابا داشت و مي بھ

وفاداري را وظیفھ : گفتم بودم و بھ او مي كرد كامًال راضي مي عنوان رفیقھ قبول مي شوھري كھ مرا بھ
بازول، كھ ساعیترین زناكار » .ادتھاي یك دلباختھ داشتھ باشيتو نباید ھیچ حقي جز حقوق و حس. نپندار

ایزابال » اي واي، زلید من، اینھا چھ خیاالتي است؟«: اروپا بود، در پاسخ این اظھار ایزابال چنین گفت
من رختشوي دلباختة خود بودن و در یك اطاق زیرشیرواني زندگي «: گونھ درنظر خود پافشاري كرد این

  » .دھم ھاي خوب خودمان ترجیح مي نزاكت خانواده ثمر و حسن ادي بيكردن را بھ آز

در . زلید یك سلسلھ ماجراھاي عاشقانھ را طي كرد كھ باعث شدند او مجرد بماند و زخمي ھمیشگي بردارد
ایاسنت  ـ  با سنت) ١٧٧١(سالگي  در سي. كرد وچھار سالگي با تریاك اعصاب خود را آرام مي سن بیست

او، كھ . ك معلم سویسي، ازدواج كرد و نزد او رفت تا در نزدیكي لوزان با وي زندگي كنددوشاریر، ی
سال از خودش  وپنجاه عاشق مردي شد كھ ده شوھر خود را ازلحاظ فكري ناكافي یافت، در سنین بین چھل

رماني بھ ) ١٧٨٨-١٧٨۵(ایزابال كوشید تا با نوشتن . این مرد از او استفاده برد و تركش كرد. جوانتر بود
وھفت  او در سن چھل. بوو را مجذوب و از خود بیخود ساخت، تزكیة نفس بیابد  ـ  نام كالیست، كھ سنت

  سالگي 

: بنژامن نوشت). ١٨٨٧(سال داشت، آشنا شد و با حدت ذھن خود او را فریفت  با بنژامن كنستان، كھ بیست
برخورد با زندگي، و احساس تحقیري چنان عمیق اي چنان اصیل و سرزنده براي  مادام دوشاریر نحوه«

آمیزي نسبت بھ افراد عادي  نسبت بھ تعصب، فكري چنان پرقدرت، و برتري آنچنان نیرومند و حقارت
یافتم كھ قبًال از آن  داشت كھ، من خودم مانند او غیرعادي و متفرعن بودم، در مصاحبت با او لذتي مي

ادامھ یافت، و  ١٧٩۴این ماجرا تا » .كردیم ل بشر احساس سرمستي ميما با حقیر شمردن نس. خبر بودم بي
زلید بھ انزوایي توأم با تلخكامي روي آورد و . اي با مادام دوستال یافت در آن وقت بنژامن سرمستي تازه

  .برد، درگذشت سر مي وپنج سالگي، در حالي كھ در انزوا و تنھایي بھ در سن شصت

از مرگ  پس. سیاسي ایاالت متحده در قرن ھجدھم موجباتي براي بدبیني بیابدتوانست در تاریخ  زلید مي
، حكومت در انحصار یك گروه معدود از رھبران دنیاي تجارت درآمد كھ خود را )١٧٠٢(ویلیام سوم 

شكایت  ١٧٣٧یك نویسندة ھلندي در . پرستي، و توطئھ و تحریك كرده بودند وقف مالیات بستن، خویش
و در امور كشور اندرز یا رأیي خواستھ … اند  روي شارمندان بستھ اي مشاغل دولتي بھدرھ«داشت كھ 

مرحلة جنگ جانشیني اتریش  نابساماني این وضع ازنظر نظامي ھنگامي آشكار شد كھ ھلند بھ» .شود نمي
از  بسیاري. رو شد یك ارتش فرانسوي بھ ھلند حملھ برد و با مقاومت ناچیزي روبھ): ١٧۴٣(گام نھاد 

ما با مردمي بسیار مھربان سروكار «: مارشال دو نوآي گزارش داد. شھرھا بدون مقاومت تسلیم شدند
طور نبودند؛ بیشتر شارمندان با فریاد خواھان رھبري نظامي بودند كھ كشور را  ولي ھمة مردم این» .داریم

یام چھارم پرینس آو اورانژ، وي، ویل عمل كرده بود؛ خلف ١۶٧٢طور كھ ویلیام سوم در  نجات دھد، ھمان
سوم مھ (نیروي دریایي شد  كھ از منسوبان وي بود، ستادھا و در ھفت استان، فرمانده ارتش، و دریاساالر 

صورت موروثي درآمدند و در حقیقت سلطنت  ؛ در ماه اكتبر این مشاغل در خانوادة او بھ)١٧۴٧
او . بھ مذھب بود كھ بتواند سردار سپاه خوبي باشداز آن پایبند  ولي ویلیام چھارم بیش. بازگردانده شد

ـ  از شكست روي داد و در پیمان اكس شكست پس. توانست انضباط را مجددًا در ارتش برقرار كند نمي
نخورده ماند، ولي باز از لحاظ اقتصادي  بخت با ھلند یار بود كھ تمامیت ارضیش دست) ١٧۴٨(شاپل  الـ

؛ بیوة او، )١٧۵١(سالگي بھ بیماري بادسرخ درگذشت  ویلیام در سن چھل. این كشور وضع پریشاني داشت
شاھزاده لودویگ ارنست اھل . السلطنھ خدمت كرد عنوان نایب بھ) ١٧۵٩(پرنسس آن تا ھنگام مرگش 

، نیابت )١٧۶۶(سن بلوغ رسید  ولفنبوتل باخشونت ولي باكفایت، تا ھنگامي كھ ویلیام پنجم بھـ  برونسویك
  .دار بود عھدهسلطنت را 
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در جنگ میان انگلستان و مستعمرات امریكایي، ھلند بھ مزاحمت انگلستان نسبت بھ كشتیراني ھلند 
جنگ داد  انگلستان بھ آن اعالن. با روسیھ ھمدست شد ١٧٨٠سال » بیطرفي مسلحانة«اعتراض كرد و در 

  و كشتیراني ھلند را تقریبًا 

در جنوب (این كشور نگاپاتام را . ع ھلند تقریبًا نادیده گرفتھ شدندمناف) ١٧٨٣(در عھدنامة پاریس . درآورد
. بھ انگلستان تسلیم داشت و بھ انگلستان آزادي كشتیراني در جزایر ادویھ در اندونزي را داد) ھندوستان

  .ھلند دیگر در میان قدرتھا نقشي بھ عھده نداشت

ھاي  الوه بر آن، موفقیت شورش در امریكا اندیشھاین مصیبتھا محبوبیت ویلیام پنجم را از میان بردند، ع
شد كھ نسبت بھ » پرستان میھن«دموكراتیك را در ھلند برانگیخت و منجر بھ ایجاد حزبي بھ نام 

اقلیت پولدار، در جریان ھر تحول چنان ثروت رو بھ كاھش . آمیز داشت ھاي حاكم نظري خصومت خانواده
ھرھایي كھ زماني شكوفان و با نظم و ترتیب بودند، مردان بسیار ملت را بھ خود جذب كرده بود كھ در ش

بھ طور پنھاني در » تیراندازان آزاد«گروھھاي  ١٧٨٣در . بھ تكدي، و زنان بسیار بھ فحشا روي آوردند
قدرت را در » پرستان میھن« ١٧٨٧در . آمستردام و الھھ تشكیل شدند تا مقدمات انقالب را آماده سازند

انقالب فرانسھ . ولي دخالت مسلحانھ از ناحیة روسیھ ویلیام پنجم را بھ قدرت بازگردانید دست گرفتند،
 ١٧٩۴در سال . آنھا از فرانسھ دعوت كردند بھ كمكشان بیاید. را تجدید كرد» پرستان میھن«حرارت 

ریخت و ارتش ھلند درھم شكست؛ ویلیام پنجم بھ انگلستان گ. ور شدند سربازان فرانسوي بھ ھلند حملھ
فرزند  ١٨١۵در ). ١٨٠۶-١٧٩۵(انقالبیون ھلند در تشكیل جمھوري باتاو با فرانسویان ھمدست شدند 

اخالف او . ناساو را مجددًا بھ قدرت بازگردانید –ویلیام پنجم، بھ عنوان شاه ویلیام اول، خاندان اورانژ 
  .كنند بر ھلند سلطنت مي) ١٩۶٧(امروز 

III  -١٧٩٧- ١٧١۵:دانماركیھا  

عالوه بر . داد نفر نشان مي ٨٢۵‘٠٠٠جمعیت این كشور را ) ١٧۶٩(نخستین سرشماري رسمي دانمارك 
تقریبًا . تحت حكومت پادشاھان دانماركي بودند ١٨١۴بردند كھ تا  نفر در نروژ بھ سر مي ٧٢٧‘۶٠٠اینھا 

دانمارك نیمي از در . ھمة دھقانان نروژ صاحب اراضي خود بودند و ھمان غرور وایكینگھا را داشتند
كوشیدند جلو این  پادشاھان مي. الطوایفي بودند دھقانان سرف، و نیمي دیگر مشمول پرداخت حقوق ملوك

الطوایفي را بگیرند، ولي آنان از نظر مالي بھ اعیان نجیبزاده متكي بودند، و نظام سرفداري تا سال  ملوك
آمد؛ طبقة متوسط قابل  تشویق زیادي بھ عمل نمي تحت این نظام، از بازرگاني و صنایع. ادامھ یافت ١٧٨٧

بھ سود بازرگانان انگلیسي و ھلندي تمام شد نھ ) ١٧٨٣(توجھي بھ وجود نیامد؛ و گشایش كانال كیل 
فروشي را در قلمرو خود منسوخ  دانمارك نخستین كشور اروپایي بود كھ برده ١٧٩٢در سال . دانماركیھا

  . كرد

راند، و  كردند، كلیساي لوتري ھم بر منابر و مطبوعات فرمان مي ور حكومت ميگونھ كھ نجبا بر كش ھمان
برقرار بود كلیة نشریات یا  ١٨۴٩تا  ١۵٣٧سانسور شدیدي كھ از . امیدوار بود بر افكار نیز حكومت كند

  ھایي را كھ با   گفتھ

ھ اخالقیات عموم را بھ داشت، و بسیاري از كتب غیرمذھبي مانند ورتر اثر گوتھ، تحت این عنوان ك مي
پیشرفت ادبیات بر اثر استعمال زبان آلماني در دربار، التیني در . اندازند، تحریم شده بودند مخاطره مي

آغاز . رو بود با موانع بیشتري روبھ) كھ تقریبًا وجود خارجي نداشت(دانشگاھھا، و فرانسوي در ادبیات 
اندن شعاعھایي از جنبش روشنگري بھ داخل دانمارك، از ادبیات دانماركي با نوشتن بھ این زبان و افش

  .جملھ موفقیتھاي درخشانترین دانماركي قرن ھجده بود
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تواند مانند دانمارك لودویگ فون ھولبرگ را متعلق بھ خود بداند، زیرا وي در سوم دسامبر  نروژ ھم مي
حلي درس خواند، از آب گذشت و او پس از اینكھ در مدرسة التیني م. در برگن چشم بھ دنیا گشود ١۶٨۴

بھ نروژ بازگشت و بھ خدمت در . طولي نكشید كھ پولش نزدیك بھ اتمام رسید. وارد دانشگاه كپنھاگ شد
 ١٧٠۴در سال . تالر اندوخت، عازم دیدن دنیا شد ۶٠خانوادة یك كشیش روستایي پرداخت؛ پس از اینكھ 

ھاي آكسفرد بھ تعلیم خود اشتغال داشت؛ پس از  در كتابخانھ ١٧٠٨-١٧٠۶در ھلند بود؛ در سالھاي 
داد كھ جز آموزش خودش سود زیادي برایش نداشت؛ در خالل این  بازگشت بھ كپنھاگ، دروسي مي

 ١٧١۴در . داشت كرد و خود را با امید و آرزو زنده نگاه مي احوال، وي با تدریس امرار معاش مي
ب كرد، ولي یك ھدیة خصوصي او را قادر ساخت كھ دانشگاه او را بھ سمت استادي بدون حقوق منصو

وقتي كھ از این سیروسیاحت كھ . مدت دوسال، بیشتر اوقات پیاده، در ایتالیا و فرانسھ گردش كند
سپس بھ استادي  -كھ از آن نفرت داشت –عظیمترین سیروسیاحتھا بود بازگشت، بھ استادي مابعدالطبیعھ 

  .منصوب شد -كھ آن را بسیار دوست داشت- بھ استادي تاریخ و جغرافیا التیني و معاني و بیان، و سرانجام

تا زمان وي در زبان دانماركي تقریبًا . آورد او در لحظات فراغت خود آثار ادبي دانماركي بھ وجود مي
. اي عامیانھ، سرودھاي مذھبي، و آثار مذھبي مورد توجھ عموم وجود نداشت چیز جز اشعار افسانھ ھیچ

ھاي حقوق، سیاست،  ھایي در زمینھ ھ اندازة یك كتابخانھ كوچك شعر، ھجویھ، داستان، و رسالھھولبرگ ب
تنھا ولتر بود كھ از نظر تنوع و جامعیت با او رقابت . تاریخ، علوم، و فلسفھ بھ زبان دانماركي نوشت

اناني كھ با كردند، حقوقد او براي گوشمالي دادن استاداني كھ آثار كالسیك را پرستش مي. كرد مي
بستند، روحانیاني كھ براي كسب مال و مقام  اصطالحات و عبارات فني دست و پاي اجراي عدالت را مي

ساختند و آنھا را روانة دیار ابدي  سخت در تالش بودند، و پزشكاني كھ خیال بیماران را یكسره راحت مي
ستونھاي اجتماع، در نخستین اثر مھمش كھ  تقریبًا ھمةاین. كردن را وسیلھ قرار داده بود كردند، مسخره مي

بعضي از . ، مورد افشاگري قرار گرفتند)١٧١٩(آمیز بود و پدرپارس نام داشت  یك اثر حماسي مسخره
بزرگان دانمارك نیش آثار او را احساس كردند و از فردریك چھارم، پادشاه دانمارك، با اصرار تام 

  نكھ از اصول اخالقي تخطي كرده است و كشیشان خواستند كھ جلو این كتاب را بھ عنوان ای

قضاوت كرد؛ ولي شوراي سلطنتي بھ ھولبرگ اطالع داد كھ » كننده اثري بیضرر و سرگرم«وي آن را 
  .شدند بھتر بود این اشعار ھرگز نوشتھ نمي

 یك بازیگر فرانسوي بھ نام اتین ١٧٢٠در سال . بھ این ترتیب، ھولبرگ بھ صحنة نمایش روي آورد
ھاي دانماركي را داراي  یك از نمایشنامھ او، كھ ھیچ. كاپیون نخستین تئاتر دانمارك را در كپنھاگ گشود

وي از پدر پارس .كرد ھایي از فرانسھ و آلمان وارد مي یافت، نمایشنامھ ارزش روي صحنھ آوردن نمي
د، و از او تقاضا كرد كھ چنین استنباط كرد كھ ھولبرگ خمیره و استعداد الزم را براي آثار كمدي دار

نوشت، و   ظرف یك سال ھولبرگ پنج نمایشنامھ. ھایي بھ زبان دانماركي تھیھ كند براي تئاتر تازه نمایشنامھ
ھا از نظر تجسم رسوم و عادات محلي چنان غني  ھمة این نمایشنامھ. ظرف ھشت سال بیست نمایشنامھ

دانست چگونھ زندگي طبقة متوسط  او مي«: او گفت بودند كھ جانشین بزرگ وي آدام اوھلنشلگر دربارة
رفت و پس از دویست سال كمدیھاي  كپنھاگ را چنان دقیق ترسیم كند كھ اگر این شھر زیرزمین فرو مي

توانست از روي آنھا وضع آن دوران را از نو مجسم كند، درست  شدند، انسان مي ھولبرگ از نو كشف مي
  ».بریم والنوم بھ اوضاع رم باستان پي ميطور كھ ما از پومپئي و ھرك ھمان

ھاي  آرتھ كھ وي در ایتالیا دیده بود فرمھا و اندیشھ/ھولبرگ از آثار پالوتوس، ترنتیوس، مولیر، و كمدیا دل
اي ھستند كھ تأثیر خود را  پا افتاده اي، و حاوي مطالب پیش پرده بعضي از كمدیھاي او تك. گرفت نمایشي مي

اند، مانند  ؛ بعضي ھنوز قدرت خود را حفظ كردهسفر شگانارل بھ سرزمین فیلسوفانمانند . اند از دست داده
آورند، از اربابان خود حیوان  شویم كھ وقتي دھقانان قدرت بھ چنگ مي كھ از آن متوجھ مي یپھ اھل تپھ

عبارت است این اثر . راسموس مونتانوسھاي كاملي ھستند، مانند  بعضي از آثارش نمایشنامھ. ترند صفت
آمیز از فضل فروشي ادیبانھ، جزمیت مذھبي، و جھل عمومي، بھ اضافة یك رگ  اي شیطنت از ھجویھ

گردد، بھ پدر خود  شنود نامزدش از دانشگاه برمي زیركانھ صراحت روستایي، مانند وقتي كھ لیسبد مي
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م با او ھمبستر من دیشب خواب دید… . در این صورت رؤیاي من بھ تحقق پیوستھ است«: گوید مي
بھ علت عدم پشتیباني عمومي تعطیل  ١٧٢٨با وجود این كمدیھاي باروح، تئاتر كپنھاگ در سال » .ام شده
  .اثر ھولبرگ بود تشییع جنازة كمدي دانماركياي كھ در آن اجرا شد  آخرین برنامھ. شد

بود، در این ھنگام با نویسي ھمكاران دانشگاھي خود را سخت دچار حیرت كرده  ھولبرگ، كھ با نمایش
. نوشتن مطالب تاریخي و ارائة فضل اروپاي باختري بھ خوانندگان دانماركي ھمكاران خود را نرم ساخت

- ١٧٢٧( تاریخ كلیساي جھاني، )١٧٣۵- ١٧٣٢(تاریخ دانمارك ، )١٧٢٩( توصیفي از دانمارك و نروژ
ھولبرگ . مل تألیف خوب انجام شده بوددر حقیقت تألیفاتي بیش نبودند، ولي عتاریخ یھودیان ، و )١٧۴٧

  سفر از این تالشھاي خود در شاھكارش بھ نام 

ینس باگزن . این نظر تأمین شد، ولي از راه ترجمھ. نوشت تا مورد استفادة خوانندگان اروپایي قرار گیرد
سوئدي و ھلندي و آن را بھ دانماركي برگرداند و بھ این زبان سھ بار، بھ زبان آلماني ده بار، بھ زبانھاي 

. انگلیسي ھریك سھ بار، بھ زبانھاي فرانسھ و روسي دوبار، و بھ زبان مجارستاني یك بار بھ چاپ رسید
  .ھمین اثر بود كھ ھولبرگ را بھ صورت سویفت و ولتر دانمارك درآورد

برآن  انگیزد؛ او مضمون داستان بھ این قرار است كھ صدایي از درون یك غار كنجكاوي نیلس را برمي
فرستند، ولي طناب پاره  شود تا دربارة این صدا تحقیق كند؛ دوستانش با طنابي او را بھ پایین مي مي
  ».آور، شتابان بھ درون این ورطھ فرو افتادم من با سرعتي حیرت«شود؛  مي

 ھاي یابد كھ داراي خورشید، سیارات، و ستاره در درون پوستة زمین او یك فضاي باز یا فلكي را مي
شود، و بدون  شود و یكي از اقمار آن سیاره مي او بھ سوي یكي از این سیارات پرتاب مي. بسیاري است

گیرد و عقاب او  آید؛ ولي یك عقاب را با دست مي این كھ كاري بتواند بكند، در اطراف آن بھ گردش در مي
در این سیاره . گذارد ن ميبر زمی) معكوس اوتوپیا یا آرمانشھر(برد و بآرامي در سیارة پوتو  را مي

درختي كھ من از آن باال رفتم، «بدبختانھ . حكمراني با درختان است، كھ از نظر شیرة دانش غني ھستند
در مالء عام دربارة «كساني كھ . اي قوانین عالي است پوتو داراي پاره» .ھمسر داروغة محل از آب درآمد

؛ معالجة آنھا این است كھ نخست قدري »شوند عقل تلقي ميال كنند، كمي ناقص كیفیات و ذات متعال بحث مي
شوند تا از  قدر در بازداشت نگاه داشتھ مي شود تا حرارتشان كاھش یابد، و سپس آن از آنان خون گرفتھ مي

بیست و یك سال پیش از آن كھ -دھند در پوتو مادران بھ اطفال خود شیر مي» .گویي خود بیرون آیند ھذیان«
در استان كوكلكو زنان برامور حكومت . ر آن شود كھ مادران بھ اطفال خود شیر دھندروسو خواستا

ملكھ حرمي مركب از سیصد مرد زیبا . شوند پردازند یا مرتكب فحشا مي داري مي مردان بھ خانھ. كنند مي
مور كنند و توجھ زیادي بھ ا فالسفة كوكلكو وقت خود را صرف كوشش براي رسیدن بھ خورشید مي. دارد
تا آنجا كھ بتوانند از پلیس مخفي دارند، مرتكب «در استان میكوالك ھمة مردم ملحدند و . خاكي ندارند كرة 

افتد كھ سفر تانیان بھ دنیاي مافوق زمیني نام دارد و اروپا و  نیلس كتابي بھ دستش مي» .شوند شرارت مي
اند، كالھھایي كھ بھ   رگ پوشانده شدهسرھایي كھ با كالھگیسھاي بز: كند رسوم عجیب آن را توصیف مي

ھاي نان شیریني  تكھ«، )مانند آنچھ میان نجباي فرانسھ متداول بود(شوند  جاي روي سر زیر بغل گذارده مي
… اند  گویند اینھا خدایانند و خود ھمان كساني كھ این نانھا را پختھ گردانند، و كشیشھا مي كھ در خیابانھا مي

  ».اند شیرینیھا دنیا را آفریده خورند كھ این قسم مي

ھایي دربارة احكام جزمي مسیحیت، و خواستار آزادي عبادت براي ھمة  سفر زیرزمیني حاوي ھجویھ
مذاھب بود؛ ولي اعتقاد بھ خداوند، بھشت، و دوزخ را بھ عنوان پشتیبانان الزم براي قوانین اخالقي كھ 

  مداومًا آماج ضربات 

) بارون(صاحب عنوان نجیبزادگي  ١٧۴٧اصالحگر اصالح شده را در سال پنجم پادشاه دانمارك این 
 ١٧۵۴كھ در (ھولبرگ از این لذت برخوردار بود كھ در جواني شورشي باشد و در دوران كھولت . كرد

  .او تا عصر حاضر واالترین سیماي ادبیات دانمارك باقي مانده است. مقبولیت یابد) پایان یافت
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د این مقام را از آن یوھانس اوال بدانند كھ دوران عمرش از نظر ماجرا، ورنج و دھن بعضیھا ترجیح مي
در كپنھاگ بھ دنیا آمد؛ پدرش  ١٧۴٣او بھ سال . كوتاھي، مانند سرگذشت بایرن، كیتس، و شلي بود

كشیشي لوتري بود؛ علیھ بزرگترھاي خانوادة خود كھ داراي تعصب و سختگیري بسیار بودند شورید، در 
دھسالگي عاشق آرنس ھولگارد شد، از حرفة روحاني بھ این علت كھ پاداشھاي آن خیلي دیر بھ دست شانز

آیند دست كشید، در ارتش پروس و سپس در ارتش اتریش نامنویسي كرد، و مصمم بود ثروت و  مي
زایل ولي انواع محرومیتھا و بیماري سالمتش را . افتخاري بھ چنگ آورد تا آرنس بھ ھمسري او درآید

آرنس با فرد ثروتمندي ازدواج كرد، اوال درد قلبش را با نظم و . او بھ كپنھاگ و االھیات بازگشت. كردند
نوشت، و با نوشتن ) ١٧٧٠(او نخستین تراژدي اصیل دانماركي را بھ نام رولف كراگھ . نثر بیان كرد
اي  این اثر نمایشنامھ. رسانیدشعر دانماركي را در قرن ھجدھم بھ اوج اعتالي خود ) ١٧٧٣(مرگ بالدر 

كرد، بھ انزواي روستایي روي آورد، بھ  چون كار وي بسختي زندگیش را تأمین مي. قھرماني بھ نظم است
او ھم با نوشتن . بیماریھاي چندي دچار شد، و سرانجام یك مقرري از طرف دولت او را احیا كرد

پرستانھ  این نمایشنامھ حاوي یك قصیدة میھن. جبران این مقرري را كرد) ١٧٧٩(نمایشنامة ماھیگیران 
. كھ بھ صورت آواز محبوب ملي دانماركیھا درآمد» پادشاه كریستیان در كنار دكل بلند ایستاد«است بھ نام 

او پس از یك بیماري طوالني و . این آواز در حكم دعوت اوال بھ شكوه و افتخار، و وداع او با زندگي بود
بزرگترین «اسكاندیناویاییھا وي را در زمرة . سي و ھشت سالگي درگذشت در سن ١٧٨١دردناك در 

  .شمارند مي» شاعران تغزلي شمال، و شاید ھم بزرگترین آنھا

با سپري شدن سالھاي قرن ھجدھم، تاریخ سیاسي دانمارك بھ صورت قسمتي از سلسلھ كشمكشھاي پایان 
. ان ششم این دو نیروي متضاد را با یكدیگر درآمیختكریستی. ناپذیر دوران جدید میان سنت و تجربھ درآمد

او و وزیرانش با وارد كردن ریسندگان و بافندگان براي تأسیس صنعت نساجي، با تشكیل شركتھاي ملي 
. توسعة اقتصادي را تسریع كردند) ١٧٣۶(براي داد و ستد با آسیا و آمریكا، و با گشودن بانك كپنھاگ 

مدارس ابتدایي و متوسطھ گسترش یافتند، و فرھنگستانھایي ). ١٧۴۴(درآمد گروئنلند تحت سلطة دانمارك
داشت باید روزھاي  در عین حال، یك فرمان قدیمي كھ مقرر مي. براي ترویج ادبیات و دانش تأسیس شدند

یكشنبھ در مراسم مذھبي لوتري شركت كرد، تجدید شد؛ ھمة تئاترھا و سالونھاي رقص را بستند، 
  بازیگران 

دریك پنجم، پسر كریستیان این قوانین را ابقا كرد، ولي با روحیة خوش مشرب و زندگي لذتجویانة خود فر
او یوھان ھارتویك ارنست فون برنشتورف را از ھانوور بھ دانمارك  ١٧۵١در . آنھا را مالیمتر ساخت

اري باال برد، آورد، و این شخص بھ عنوان نخست وزیر میزان درستكاري و صالحیت را در دستگاه اد
ارتش و نیروي دریائي را احیا كرد، آنھا را از جنگ ھفتسالھ بھ دور نگاه داشت، و با دعوت از استادان، 

قبال متذكر . شاعران، ھنرمندان و دانشمندان، محیط راكد فرھنگ دانمارك را بھ جنب و جوش درآورد
نشتورف با جلب رضایت كاترین كنت فون بر ١٧۶٧در . شدیم كھ كلوپشتوك چنین دعوتي را پذیرفت

كرد، سیاست خارجي  گوتورپ را بھ دانمارك واگذار مي –بزرگ براي امضاي قراردادي كھ ھولشتاین 
  .صلحجویانة خود را بھ حد اعالي موفقیت رسانید

پسرش ). ١٧۶۶(فردریك پنجم، كھ بر اثر عیاشي فرسوده شده بود، در سن چھل و سھ سالگي درگذشت
سلطنت كرد، با شتاب، در سن ھفدھسالگي با كارولین ماتیلدا،  ١٨٠٨تا  ١٧۶۶كھ از  كریستیان ھفتم

كارولین بھ زندگي اجتماعي پایتخت روح و سرور بخشید، ولي . خواھر سوم پادشاه انگلستان، ازدواج كرد
ار اي روي آورد، و كارولین ھم دچ كرد و بھ زندگي عیاشانھ اش بھ او توجھي نمي شوھر نیمھ دیوانھ

شتروئنزه كھ فرزند یك . انگیزي با پزشك دربار بھ نام یوھان فریدریش شتروئنزه شد ماجراي عاشقانة حزن
استاد رشتة االھیات در ھالھ بود، در آنجا بھ تحصیل پزشكي پرداخت و مانند بیشتر پزشكان معتقدات 

ویش در معالجة نتایج جسماني او نفوذ خود در نزد پادشاه را مرھون مھارت خ. مذھبي خود را از دست داد
ماجراھاي عشقي پادشاه بود، و در نزد ملكھ ھم از این جھت نفوذ یافت كھ توانست كریستیان ھفتم را بھ 

بتدریج كھ پادشاه از . قدر كافي با ملكھ ھمبستر كند كھ وارثي براي تخت سلطنت از آن دو بھ وجود آید
رفت، بر میزان قدرت ملكھ در ادارة امور كشور افزوده  يلحاظ فكري بھ حالت افسردگي و بیعالقگي فروم
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داد كھ پزشكش نسبت بھ خط مشیھاي او اظھار نظر كند و از عنایات ملكھ  شد؛ و چون ملكھ اجازه مي مي
فرمانھا با امضاي شتروئنزه بھ نام پادشاه ). ١٧٧٠(مند شود، این پزشك حكمران واقعي كشور شد  بھره

برنشتورف بركنار شد و آرام و بیصدا بھ امالك خود در آلمان . شد سلطنتي خارج ميالعقل از كاخ  ناقص
  .بازگشت

را خوانده بود و در نظر داشت زندگي مردم دانمارك را بر اساس اصول آنھا » فیلسوفان«شتروئنزه آثار 
شد ملغا ساخت، بھ سانسور  ھایي را كھ از امتیازات نجیبزادگي مي او سوء استفاده. تغییر شكل دھد

مطبوعات پایان داد، مدارسي تأسیس كرد، ادارات دولتي را از فساد و بند و بست تطھیر نمود، سرفھا را 
آزاد ساخت، شكنجھ در جریان دادرسي را ممنوع كرد، ھمة مذاھب را آزاد اعالم داشت، از ادبیات و ھنر 

ه، امورمالي، و بھداشت شھري را اصالح كرد، براي تشویق كرد، وضع دادگاھھا، قوانین، پلیس، دانشگا
  كاھش قرضة دولت مقرریھاي بسیاري را حذف، و درآمدھاي مؤسسات مذھبي را بھ سود امور 

. نجبا براي سقوط او توطئھ كردند و براي از میان بردن محبوبیت وي از آزادي مطبوعات سود جستند
اي  داشتند و شتروئنزه را بیگانھ ن الحاد منفور ميدانماركیھاي متورع رواداري مذھبي را بھ عنوا

گروھي از افسران ارتش پادشاه را  ١٧٧٢ژانویة  ١٧در . خواندند كھ تنھا منبع قدرتش بستر ملكھ است مي
اند، و پادشاه فرماني دایر بر دستگیري آنھا امضا  متقاعد كردند كھ شتروئنزه و ملكھ نقشة قتل او را كشیده

تبعید شد، و شتروئنزه بھ ) كھ در ھملت شكسپیر از آن یاد شده است(ھ قصر كرونبورگ كارولین ب. كرد
او بر  ١٧٧٢آوریل  ٢٨در . سیاھچال افكنده شد، و پس از پنج ھفتھ زجر، بھ زناكاري با ملكھ اعتراف كرد

قطعھ  كردند، قطعھ روي سكوي اعدام رفت، و در حضور انبوھي از مردم كھ اظھار موافقت و رضایت مي
مھ  ١٠او در آنجا در تاریخ . كارولین بھ اصرار جورج سوم اجازه یافت كھ بھ سلھ در ھانوور برود. شد

  .در سن بیست و چھار سالگي درگذشت ١٧٧۵

گولدبرگ، ظرف دوازده . گران موفق اووه گولدبرگ، معلم شاھزاده فردریك، را بھ قدرت رساندند توطئھ
پرستانھ علیھ نفوذ بیگانھ در حكومت، زبان، و تعلیم و  العمل میھنسال حكمراني، در نشان دادن عكس 

تربیت نقش رھبري را بھ عھده گرفت؛ درھاي مشاغل رسمي را بر روي افراد عادي گشود و نظام 
سرفداري، شكنجھ در جریان دادرسي، حاكمیت كلیساي لوتري، و دادن جھت مذھبي بھ دانشگاه را از نو 

و دستپروردة كنت فون برنشتورف بھ نام آندرئاس پترفون برنشتورف مسئول امور  برادرزاده. برقرار كرد
. ، گولدبرگ از كار بركنار شد)١٧٨۴(السلطنھ كرد  وقتي شاھزاده فردریك خود را نایب. خارجي شد

تحت رھبري دوراندیشانة . آندرئاس برنشتورف وزیر اعظم شد و تا زمان مرگش در ھمین سمت باقي ماند
فروشي در قلمرو دانمارك پایان یافت، و فعالیتھاي  ، برده)١٧٨٧(ام سرفداري بار دیگر منسوخ شدوي، نظ

، دانمارك بھ نحوي باثبات در مسیر آن ترقي )١٧٩٧(ھنگامي كھ برنشتورف درگذشت . اقتصادي آزاد شد
  .داشت كھ مورد رشك جھانیان قرار گرفت آمیزي گام برمي  و رفاه مسالمت

IV  -١٧٧١- ١٧١٨ :سوئدیھا  

  سیاست-١

ھدفھاي او بیشتر . رفت انگیز بھ شمار مي زندگي پرھیجان كارل دوازدھم براي سوئد در حكم ماجرایي غم
در حالي . ناشي از عطش وي بھ شكوه و افتخار بود تا بر اساس منابعي كھ در اختیار كشورش قرار داشتند

كردند، ولي  ، مردم سوئد شجاعانھ او را تحمل ميبرد كھ او نیروھاي انساني و مالي سوئد را از میان مي
ھاي استكھلم  بھ موجب عھدنامھ. دانستند كھ او محكوم بھ شكست است مدتھا قبل از مرگ كارل، آنھا مي

  سوئد دوكنشینھاي برمن و وردن را تسلیم ھانوور، و ) ١٧٢٠-١٧١٩(
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كارلیاي خاوري را بھ روسیھ تسلیم  ، این كشور لیوونیا، استوني، اینگرمانلند، و)١٧٢١(صلح نوستاد 
اي  جزیره قدرت سوئد در سرزمین اصلي اروپا بھ پایان رسید، و این كشور مجبور بود بھ داخل شبھ. كرد

عقب نشیني كند كھ از لحاظ مواد معدني خصوصیات اخالقي ملي غني، ولي از لحاظ تأمین بھاي زندگي 
  .مستلزم كار شدید و مھارت مداوم بود

ارل نظام سلطنتي را تضعیف كرد و بھ نجبا اجازه داد كھ تسلط بر حكومت را دوباره بھ دست شكست ك
داد كھ از چھار » دیت«یا ) ریكسداگ(قدرتي حاكم بھ مجمع عمومي  ١٧٢٠قانون اساسي سال . آورند

ز ھاي نجبا؛ مجلس كشیشان، مركب ا مجلس نجیبزادگان، مركب از رؤساي خانواده: شد مجلس تشكیل مي
اسقفھا بھ اضافة حدود پنجاه نماینده كھ توسط روحانیان محلي و از میان این گونھ روحانیان انتخاب 

شدند؛ مجلش شھرنشینان، مركب از تقریبًا نود نماینده از طرف ماموران دستگاه دولتي و رھبران كسب  مي
كشاورزان آزاد و صاحب و تجارت شھرھا؛ و یك مجلس دھقانان، مركب از حدود یكصد نماینده كھ توسط 

داد، و ھیچ پیشنھادي  ھریك از مجالس جداگانھ تشكیل جلسھ مي. شدند زمین و از میان خود اینھا انتخاب مي
در عمل، مجلس دھقانان . توانست بھ صورت قانون درآید مگر اینكھ بھ تصویب سھ مجلس برسد نمي
در مدت جلسات مجمع . بھ آن رضایت دھند گونھ قدرت قانونگذاري نداشت مگر اینكھ دو مجلس دیگر ھیچ

مركب از پنجاه تن از نجبا، بیست و پنج نفراز كشیشان، و بیست و » كمیتة سري«یك ) ریكسداگ(عمومي 
داد، و سیاست خارجي را  كرد، انتخاب وزیران را انجام مي پنج نفر از شھرنشینان كلیة لوایح را تھیھ مي

ھنگامي كھ . بودند، و مشاغل عالي كشور در انحصار آنان بودندنجبا ازمالیات معاف . زیرنظر داشت
ي شانزده نفري یا بیست و چھار نفري بود »شورا«داد، حكومت در دست یك  ریكسداگ تشكیل جلسھ نمي

را بھ » شورا«پادشاه ریاست این . كرد، و در برابر ریكسداگ جوابگو بود كھ ریكسداگ آن را انتخاب مي
روسیھ، . گونھ حق قانونگذاري نداشت نست دو رأي بدھد؛ در غیر این صورت، ھیچتوا عھده داشت و مي

كردند، زیرا این قانون  پروس، و دانمارك براي پشتیباني از این قانون اساسي با یكدیگر ھمكاري مي
  .گرفت اساسي طرفدار صلح بود و جلو تمایالت رزمي پادشاھان نیرومند را مي

نوامبر  ٣٠(پس از مرگ كارل دوازدھم . نبود و بھ صورت انتخابي درآمد سلطنت دیگر در سوئد موروثي
گوتورپ یكي از پسران خواھر -، از نظر وراثت تخت سلطنت بھ كارل فریدریش دوك ھولشتاین)١٧١٨

، براي نخستین بار در مدت بیست سال، تخت ١٧١٩رسید؛ ولي ریكسداگ در ژانویة  ارشد كارل مي
ئونورا یكي دیگر از خواھران كارل داد، بھ این شرط كھ وي تعھد كند از سلطنت سلطنت را بھ اولریكا ال

  حتي با وجود این، اداره . اي كھ برادرش بھ آن عمل كرده بود خودداري كند مطلقھ

كھ سمت صدارت عظما را داشت، سوئد مدت ھجده سال از صلح و آرامش برخوردار شد تا ظرف این 
  .بدمدت از زخمھاي جنگ بھبود یا

) كالھان شب(دادند، و طرفداران وي را كاپھا  طلبي وي را مورد تمسخر قرار مي سوئدیھاي مغرور صلح
منظور آنان از این اصطالح این بود كھ طرفداران صدر اعظم یك مشت افراد ضعیف و زبون . خواندند مي

در برابر این . ھا درخوابندھستند كھ در حالي كھ سوئد، در زمینة عرض وجود قدرتھا، عقب افتاده است، آن
این . توسط كنت كارل گیلنبورگ، كارل تسین، و دیگران تشكیل شد) كالھان(» ھاتھا«یك حزب » كاپھا«

او، كھ مصمم بود . بر ریكسداگ تسلط یافت و گیلنبورگ بھ جاي ھورن تعیین شد ١٧٣٨حزب در سال 
حاد منقضي شده با فرانسھ را، كھ بھ موجب آن سوئد را بھ مقام پیشین خود در میان قدرتھا بازگرداند، ات

در . فرستاد، تجدید كرد فرانسھ در ازاي مخالفت سوئد با ھدفھاي روسیھ براي سوئد كمكھاي مالي مي
دولت سوئد با امید بازپس گرفتن آن ایاالت ساحلي بالتیك كھ بھ دست پطركبیر افتاده بودند، بھ  ١٧۴١

بیماري، . ولي نھ ارتش و نھ نیروي دریایي ھیچ كدام بھ قدر كافي مھیا نشده بود. روسیھ اعالن جنگ داد
د؛ و ارتش ھمة فنالند را در برابر پیشرفت روسھا تسلیم افراد نیروي دریایي را از حیز انتفاع انداختھ بو

الیزابت ملكة روسیھ، كھ مایل بود پشتیباني سوئد را جلب كند، حاضر شد بیشتر فنالند را بازگرداند، . كرد
مشروط براینكھ پسر عمویش آدولفوس فردریك، حكمران ھولشتاین گوتورپ، وارث تخت و تاج سوئد 
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وقتي فردریك اول درگذشت ). ١٧۴٣(ابو با این شرایط بھ جنگ پایان داد  قرارداد صلح. معرفي شود
  .، آدولفوس فردریك پادشاه سوئد شد)١٧۵١(

آنھا در مورد حق وي دایر بر . طولي نكشید كھ مجالس بھ او آموختند كھ وي تنھا اسمًا پادشاه است
بھ جدل پرداختند؛ و تھدید كردند كھ واگذاري عناوین نجیبزادگي یا انتخاب مستخدمین و مالزمانش با او 

پادشاه نرم و . اي تصمیمات یا اسناد خودداري كند، حق امضاي وي را باطل كنند اگر او از امضاي پاره
پادشاه و . شدني بود، ولي ھمسري مغرور و آمر بھ نام لویزا اولریكا داشت كھ خواھر فردریك كبیر بود رام

رو شد، عمال آن تحت  این تالش با شكست روبھ. شورشي برپا كنندملكھ كوشش كردند علیھ قدرت مجالس 
پادشاه بھ این علت كھ مردم او را دوست داشتند، جان بھ در . شكنجھ قرار گرفتند، و سرشان از تن جدا شد

اي  اولریكا با درآمدن بھ صورت ملكة ادبیات خاطر خود را تسال داد و در این زمینھ مقام برجستھ. برد
او با لینھ دوستي داشت، و محفلي از شاعران و ھنرمندان گردآورد كھ از طریق آنان  .كسب كرد

اش تعیین  ریكسداگ معلم جدیدي براي پسر دھسالھ. داد ھاي جنبش روشنگري فرانسھ را شیوع مي اندیشھ
آزاد، تفھیم كند كھ در كشورھاي ) كھ بعدھا گوستاو سوم شد(كرد و بھ این معلم دستور داد بھ این بچھ 

پادشاھان تنھا بر اثر بردباري و رضایت ضمني وجود دارند و بیشتر بھ خاطر احترام بھ كشورھا بھ آنھا 
شود تا بھ خاطر وجود شخص خودشان كھ ممكن است برحسب تصادف مقام نخستین  شكوه و وقار داده مي
  را در صحنة نمایش 

ھاي دھقانان دیدن كنند  گاه از كلبھ ت كھ آنان گاهدربار ممكن است آنھا را دچار اوھام عظمت كند، بھتر اس
  .كند ببینند و فقري را كھ ھزینة جالل و جبروت سلطنتي را فراھم مي

آدولفوس فردریُك درگذشت، و شورا گوستاو سوم را از پاریس فراخواند كھ بھ سوئد  ١٧٧١فوریة  ١٢در 
  .بیاید و آداب و تشریفات سلطنت را بپذیرد

  گوستاو سوم-٢

سیما، بانشاط، و  او خوش. وستاو سوم از زمان ھانري چھارم، پادشاه فرانسھ، بھ بعد جالبترین پادشاه بودگ
مند بھ زنان، ھنر، و قدرت بود؛ مانند یك جریان شدید برق در تاریخ سوئد درخشید و كلیة عناصر  عالقھ

داده، و مادرش كھ بھ وي بسیار  كارل تسین او را خوب تعلیم. حیاتي در زندگي ملت را بھ فعالیت درآورد
از نظر فكري زودرس و تیزھوش بود، از نظر نیروي تخیل و احساس . عالقھ داشت او را لوس كرده بود

یك شاھزادة فروتن بودن . كردند زیبایي استعداد بسیار داشت، و جاھطلبي و غرور او را بیقرار مي
خواند، نسبت بھ  آثار ولتر را با ولع مي. ھ او القا كردمادرش عالقھ بھ ادبیات فرانسھ را ب. كارآساني نیست

المعارف را كھ انتشار  سفیر سوئد در پاریس ھر جلد از دایر ة . ورزید، و ھانریاد را حفظ كرد او ارادت مي
كرد، خواندن شرح حال  تاریخ را با دقت و احساس مجذوبیت مطالعھ مي. فرستاد یافت، برایش مي مي

پس از اینكھ شرح حال این افراد . آورد تاو آدولف، و كارل دوازدھم او را بھ ھیجان ميگوستاو واسا، گوس
شورا بدون مشورت با او، و بدون رضایت  ١٧۶۶در . اي باشد توانست پادشاه بیكاره را خواند، نمي

. رتیب دادوالدینش، ازدواج او را با شاھزاده خانم سوفیا ماگدالنا، دختر فردریك پنجم پادشاه دانمارك، ت
گوستاو شكاك بود، از تئاتر خوشش . پنداشت سوفیا خجول، مھربان، و متدین بود و تئاتر را محل گناه مي

شورا با . گاه شورا را بھ خاطر این كھ او را درگیر این ازدواج نامتناسب كرده است نبخشید آمد، و ھیچ مي
  .ي او را تسكین دادمدت) ١٧٧١-١٧٧٠(دادن اعتباري چشمگیر براي سفر بھ فرانسھ 

او با دیداري از . گوستاو در كپنھاگ، ھامبورگ، و برونسویك توقف كرد، ولي ھدف او پاریس بود
شوازول، كھ در تبعید بود، خشم لویي پانزدھم را برخود خرید، و با دیدار از مادام دوباري در كاخش در 

رمونتل، و گریم آشنا شد، ولي از اینھا آالمبر، ما/با روسو، د. لووسین، از رسوم متعارف تخطي ورزید
ام و كتابھایشان را خیلي از شخص خودشان  من با ھمة فالسفھ آشنا شده«: سرخورد و بھ مادرش نوشت
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اپینھ، و مادام نكر /در سالونھاي مادام ژوفرن، مادام دو دفان، مادام دو لسپیناس، مادام د» .یابم مطبوعتر مي
. وي در میان پیروزیھاي خود خبر یافت كھ پادشاه سوئد شده است. رخشیدد او بھ عنوان ستارة شمال مي

  براي بازگشت شتابي نكرد و بھ قدر كافي در فرانسھ ماند تا كمكھاي مالي زیادي از دولت فرانسھ كھ تقریبًا 

 در راه بازگشت بھ وطنش، براي دیداري از فردریك كبیر توقف كرد، و فردریك بھ او ھشدار. تأمین كند
داد كھ پروس، حتي اگر الزم باشد بھ زور اسلحھ، با آن قانون اساسي سوئد كھ اختیارات پادشاه را چنان 

  .داشت مبارزه خواھد كرد شدیدًا محدود مي

گوستاو در ششم ژوئن بھ استكھلم رسید، و در چھارده ژوئن نخستین ریكسداگ خود را با كلمات مطبوعي 
ت پادشاه دیگري بود كھ با ھمین مشكالت و موانع روبھ رو بود، یعني گشود كھ بھ نحوي عجیب شبیھ كلما

من، «: او گفت. گشوده بود ١٧۶٠جورج سوم كھ او نیز با ھمین كلمات نخستین پارلمت خود را در سال 
ام كھ كشورم را  ام، از حساسترین سالھاي جواني خود آموختھ كھ در میان شما زاده شده و پرورش یافتھ

ام و بزرگترین افتخار خود  دانم كھ یك سوئدي بھ دنیا آمده ، و این را بزرگترین سعادت خود ميدوست بدارم
العمل پرحرارت ملت  پرستي او با عكس فصاحت و میھن» .شمرم كھ نخستین شارمند ملتي آزاد ھستم مي

اسي و روسیھ بودند ، كھ دوستان قانون اس»كاپھا«. روبھ رو شد، ولي سیاستمداران را تحت تأثیر قرار نداد
لیره در اختیارشان گذارده بود، در سھ مجلس از چھار مجلس اكثریت بھ دست  ۴٠‘٠٠٠و كاترین دوم 

لیره از بانكداران ھلندي قرض گرفت تا بھ كمك آن  ٢٠٠‘٠٠٠العمل گوستاو این بود كھ  عكس. آوردند
تاجگذاري او در پیش بود، و ولي ھنوز مراسم . شخص مورد نظر خود را بھ ریاست ریكسداگ برساند

بودند، در سوگند تاجگذاري تجدید نظر كردند تا پادشاه را متعھد كنند بھ » كاپھا«مجالس، كھ زیر نفوذ 
گوستاو شش ماه . تصمیمات اكثریت مجالس گردن نھد و كلیة ترفیعات را تنھا بر اساس شایستگي قرار دھد

او . آن را امضا كرد ١٧٧٢رزید، و سپس در مارس در برابر این حركت بھ سوي دموكراسي مقاومت و
  .در خفا بر آن شد تا ھمینكھ فرصت مناسبي دست داد، این قانون اساسي نامطبوع را براندازد

دسترسي بھ خود را براي ھمگان ممكن ساخت؛ بھ دیگران . سازي كرد او با كسب وجھھ، براي خود زمینھ
. گرداند كس را ناراضي باز نمي كنند، و ھیچ كھ بھ او لطف ميكرد، طوري كھ گویي این دیگرانند  لطف مي

چندتن از رھبران ارتش با او ھمعقیده بودند كھ تنھا یك حكومت نیرومند مركزي، كھ یك ریكسداگ اھل 
 ۵(تواند سوئد را از تسلط روسیھ و پروس، كھ درست در ھمان وقت  ارتشا دست و پاگیرش نباشد، مي

دوكات  ۵٠٠‘٠٠٠ورژن، سفیر كبیر فرانسھ، مبلغ . ة لھستان بودند، نجات دھدمشغول تجزی) ١٧٧٢اوت 
اوت گوستاو ترتیبي داد كھ افسران ارتش صبح روز بعد در محل  ١٨در . ھاي كودتا كمك كرد بھ ھزینھ

ت او از آنھا خواست در واژگون كردن یك نظام فاسد و بیثبا. دویست نفر آمدند. زرادخانھ با او مالقات كنند
ھمھ غیر از یك نفر موافقت كردند كھ از او . دادند، با او ھمدست شوند كھ دشمنان سوئد آن را پرورش مي

این یك نفر، كھ رودبك نام داشت و فرماندار كل بود، سواره بھ خیابانھاي استكھلم رفت و از . پیروي كنند
  مردم بیعالقھ و بي اعتنا . مردم دعوت كرد كھ از آزادي خود دفاع كنند

كھ در این (پادشاه جوان . اي نداشتند پوشانید، عالقھ ظواھر دموكراتیك مي نجیبزادگان و بازرگانان را با
افسران را بھ سربازخانة محافظان استكھلم رھبري كرد و براي آنان با ) ھنگام بیست و شش سال داشت

رسید كھ وي قدم  بھ نظر مي. لحني چنان مجاب كننده صحبت كرد كھ آنھا متعھد شدند از او پشتیباني كنند
  .كند سال پیش از آن كاترین دوم از طریق آن بھ قدرت رسیده بود تكرار مي اي را كھ ده ھ قدم ھمان شیوهب

اوت ریكسداگ تشكیل جلسھ داد، متوجھ شد كھ محل اجتماع آن توسط محافظان ھنگ پیاده  ٢١وقتي در 
ایع تاریخي درآمد، گوستاو در نطقي كھ در زمرة وق. محاصره شده و خود تاالر در تصرف سربازان است

اند مورد شماتت  مجالس را بھ خاطر اینكھ با نزاعھاي حزبي و قبول رشوه از خارج خود را پست كرده
در این قانون اساسي . قرار داد و قانون اساسي جدید را، كھ دستیارانش تھیھ كرده بودند، براي آنھا خواند

بھ پادشاه حق نظارت بر  -ادشاه افزایش یافتھ بودسلطنت مشروطھ بھ جاي خود باقي مانده، ولي اختیارات پ
توانست وزیران را عزل و نصب  ارتش، نیروي دریایي، و روابط خارجي داده شده بود؛ تنھا او بود كھ مي
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توانست بھ ارادة خود آن را تعطیل  بایست تنھا بھ دعوت او تشكیل جلسھ دھد، و او مي كند؛ ریكسداگ مي
شدند؛ ولي ھیچ  انست دربارة مطالبي بھ بحث و مذاكره پردازد كھ بھ آن محول ميتو كند؛ ریكسداگ تنھا مي

توانست بدون رضایت ریكسداگ بھ صورت قانون درآید؛ و نظارت ریكسداگ برخزانھ از  تصمیمي نمي
بایست بدون موافقت ریكسداگ  پادشاه نمي. ماند طریق بانك سوئد و حق وضع مالیات بھ قوت خود باقي مي

بایست بھ وسیلة پادشاه تعیین شوند و سپس غیرقابل عزل باشند؛  قضات مي. ھ جنگ تعرضي بزنددست ب
وحق احضار متھم بھ محكمھ و اعالم دالیل توقیف بھ او كلیة دستگیرشدگان را در برابر تأخیرھاي 

سرنیزة گوستاو از نمایندگان خواست كھ این قانون اساسي را بپذیرند؛ . كرد جریانات قانوني حفظ مي
پادشاه از ریكسداگ اظھار تشكر . آنھا پذیرفتند و سوگند وفاداري یاد كردند. سربازان آنھا را مجاب كرد

. كرد، تعطیل آن را اعالم داشت، و قول داد كھ ظرف شش سال آن را مجددًا بھ تشكیل جلسھ دعوت كند
زي انجام شد، و ظاھرًا مطابق میل كودتا با سرعت و بدون خونری. ناپدید شدند» ھاتھا«و » كاپھا«احزاب 

گوستاو را بھ عنوان آزادكنندة خود مورد تحسین قرار دادند و دعاھاي خیر نثار او «مردم . مردم بود
فرانسھ خوشحال بود، روسیھ و پروس تھدید كردند » .كردند، و با اشك شوق یكدیگر را در آغوش گرفتند

گوستاو پایداري كرد؛ كاترین و فردریك عقب . جنگ شوند كھ براي بازگرداندن قانون اساسي قدیمي وارد
  .نشستند، زیرا بیم آن داشتند كھ جنگ غنایم آنھا را در لھستان بھ مخاطره اندازد

او . طي ده سال بعدي گوستاو بھ عنوان یك پادشاه مشروطھ، یعني طبق قانون اساسي، رفتار كرد
ولتر او را بھ . مستبد روشنفكر آن قرن مقامي یافتاصالحات سودمندي انجام داد و درمیان حكمرانان 

  وارث شایستة نام «عنوان 

اند،  رو شده كھ در فرانسھ سرخورده بود، از مشاھدة اینكھ سیاستھاي اقتصادیش در سوئد با موفقیت روبھ
در این كشور آزادي داد و ستد غلھ قانوني شده است، و صنایع از مقررات دست و پاگیر اصناف آزاد 

با ایجاد بنادر آزاد، در دریاي بالتیك و بازارھاي آزاد در شھرھاي داخلي، . كرد اند احساس رضایت مي دهش
براي بھبود وضع كشاورزي نظر خواستھ شد؛ لومرسیھ دو » پدر«از میرابو . بازرگاني بھ تحرك درآمد

اي از فرمان  خھگوستاو نس. الریویر ماموریت یافت براي آموزش و پرورش عمومي طرحي تھیھ كند
این شما ھستید كھ بشریت : (را براي ولتر فرستاد و نوشت) ١٧۴۴(مربوط بھ تضمین آزادي مطبوعات 

اند، از او  باید بھ خاطر از میان بردن آن موانعي كھ جھل و تعصب آنھا را سد راه پیشرفت كرده
نسوخ داشت، مجازاتھا را او قوانین و دستگاه قضایي را اصالح كرد، شكنجھ را م» .سپاسگزاري كند

از مالیاتھاي طبقة دھقانان كاست، در ارتش و نیروي دریایي . كاھش داد، و پول رایج كشور را تثبیت كرد
ھاي  تجدید سازمان بھ عمل آورد، با پایان دادن بھ انحصار لوتریھا در زمینة مذھبي در سوئد بھ ھمة فرقھ

ھنگامي . رد یھودیان نیز رواداري مذھبي برقرار ساختمسیحیت آزادي بخشید، و در سھ شھر مھم در مو
ریكسداگ را احضار كرد، نخستین شش سال حكمراني وي بدون حتي یك رأي مخالف  ١٧٧٨كھ او در 

من بھ سعادتبارترین مرحلة «: گوستاو بھ یكي از دوستانش نوشت. مورد تأیید و تصویب قرار گرفت
اند كھ من جز ترویج رفاه و استقرار آزادي آنان  اطمینان یافتھمردم كشورم . ام دوران زندگي خود رسیده

  »آروزیي ندارم

  جنبش روشنگري سوئد-٣

در بحبوحة این فعالیت قانونگذاري و ادارة امور، پادشاه از صمیم قلب بھ تجلي ناگھاني ادبیات و علوم، كھ 
. كرد سوئد را بھ طور كامل با تحوالت و پیشرفتھاي فكري اروپا در قرن ھجدھم ھمگام ساخت؛ كمك مي

اي دیگر از اینھا با احترام یاد این دوران، دوران لینھ در گیاھشناسي، و شلھ و برگمان در شیمي بود؛ درج
شده است، شاید ما باید تحت مبحث علم یكي از جالبترین سوئدیھاي این دوران یعني امانوئل سودنبورگ را 

او كارھاي تازه و . منظور كنیم، زیرا بھ عنوان یك دانشمند بود كھ وي نخستین بار شھرت بھ دست آورد
. شناسي، معدنشناسي، فیزیولوژي، روانشناسي انجام داد ، دیرینبدیعي در زمینة فیزیك، نجوم، زمینشناسي

در طرز كار تلمبة بادي با بھ كار بردن جیوه بھبود بخشید؛ در زمینة خواص مغناطیسي و درخشندگي 
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فوسفور تعاریف خوبي بھ دست داد؛ مدتھا قبل از كانت و الپالس، یك فرضیة سحابي دربارة تشكیل 
زمینة پژوھشھا و تحقیقات امروزي  و در مورد غدد بدون مجرا، افكار وي پیش منظومة شمسي ارائھ كرد؛

. سال پیش از ھر دانشمند دیگر، نشان داد كھ حركت مغز با تنفس ھماھنگ است نھ با نبض ١۵٠او . شدند
  محل فعالیتھاي سطح باالتر ذھن انسان را در غشاي مغز تعیین كرد، و بھ 

آمد كھ  بھ نظر مي.و موازنة تجارت مطالبي در مجلس نجبا ایراد كرد اعشاري، اصالح وضع پول رایج،
گیري كرد كھ مطالعاتش وي را بھ نظریة مكانیكي ذھن و  ولي وقتي نتیجھ. ھمة نبوغ وي متوجھ علم است

رساند، با شدت از علوم روي گردانید و بھ مذھب  شوند و این نظریھ او را بھ الحاد مي زندگي رھنمون مي
شروع بھ تجسم رؤیاھا و مناظري در فكر خود دربارة بھشت و دوزخ كرد؛  ١٧۴۵در سال . ردروي آو

او بھ . این رؤیاھا را عینًا پذیرفت، و آنھا را در رسالة خود بھ نام بھشت و عجایب آن و جھنم توصیف كرد
و زنان ساختھ  ھزاران خوانندة خود گفت كھ در آنھا بھشت ارواح بدون جسمي نخواھند بود، بلكھ مردان

. مند خواھند شد شده از گوشت و پوست خواھند بود و از لذایذ روحي و ھمچنین جسمي عشق و محبت بھره
اي ھم بنا ننھاد؛ ولي نفوذش در سراسر اروپا پخش شد و بر وزلي، ویلیام بلیك،  كرد و فرقھ  او موعظھ نمي

را » كلیساي اورشلیم نو«پیروانش ) ١٧٨٨(ام كولریج، كارالیل، امرسن، و براونینگ اثر گذارد؛ و سرانج
  .تشكیل دادند

ورود یا . داد با وجود مخالفت وي، سوئد ھرچھ بیشتر ذھن خود رادر اختیار جنبش روشنگري قرار مي
ھاي  ترجمة آثار فرانسوي و انگلیسي بسرعت باعث غیرمذھبي شدن فرھنگ و تھذیب ذوق و سلیقھ و شیوه

مقبولیت وسیعي در ) نئولیبرالیسم(گوستاو سوم و مادرش، این نوآزادیخواھي تحت توجھات . شد ادبي مي
طبقات متوسط و باال و حتي روحانیان عالیمقام یافت، و این روحانیان شروع بھ تلقین رواداري مذھبي و 

، »پیشرفت«، »عقل«ھمھ جا شعارھا عبارت بودند از . اصول مذھبي سادة مبتني برخداپرستي كردند
لینھ و دیگران فرھنگستان سلطنتي علوم سوئد را در . »زندگي خوب در این جھان«، و »آزادي«، »علم«

فرھنگستان . تأسیس كرد ١٧٣٣بنا نھادند؛ كارل تسین فرھنگستان سلطنتي ھنرھاي زیبا را در  ١٧٣٩
رھنگستان این ف) ١٧٨۴در (سلطنتي ادبیات در دوران ملكھ لویزا اولریكا مدت كوتاھي برپا بود؛ گوستاو 

دوكات براي  ٢٠را با تخصیص اعتبار زیادي احیا كرد و آن را موظف داشت ساالنھ یك نشان بھ ارزش 
آمیز خود دربارة لنارت  خود او با اثر مدح. بھترین اثر سوئدي در زمینة تاریخ، شعر، یا فلسفھ تعیین كند

 ١٧٨۶در سال . آن را بھ دست آوردتورستنسون، درخشانترین سردار سپاه گوستاو آدولف، نخستین جایزة 
یك فرھنگستان تازه براي پرورش زبان خودمان، طبق نمونة فرھنگستان فرانسھ، «پادشاه، بھ قول خودش، 

وجوھي براي . تأسیس كرد» كھ فرھنگستان سوئد نامیده خواھد شد و از ھجده عضو تشكیل خواھد یافت
كرد؛  و شخصًا بھ اھل ادب، علم، یاموسیقي كمك ميگوستا. مقرري فضال و نویسندگان سوئدي قرار گرفت

كرد كھ كمك وي حق آنھاست؛ با دعوت آنھا بھ دربار خود، بھ آنھا مقام  این احساس را در آنھا ایجاد مي
  .داشت كرد، آنان را بھ تحرك وامي داد و با رقابتي كھ خود با آنھا مي اي مي اجتماعي تازه

  شدند؛ اما این نمایشھا  خاطر تشویق مادرش، نمایشھایي اجرا مي قبل از وي ھم در سوئد، بخصوص بھ

ھایي براي یك  گوستاو بازیگران خارجي را مرخص، و از استعدادھاي بومي دعوت كرد كھ نمایشنامھ
. خود او با یوھان وبالندر در نوشتن یك اپرا بھ نام تتیس و پلھ ھمكاري كرد. تئاتر واقعًا سوئدي تھیھ كنند

سپس مدت . اجرا شد و اپرا بیست و ھشت شب ادامھ یافت ١٧٧٣ژانویھ  ١٨فتتاحیة این اپرا در برنامة ا
ھایي بھ  بار دیگر قلم بھ دست گرفت و نمایشنامھ ١٧٨١در . ھشت سال پادشاه خود را وقف سیاست كرد

ین سلسلھ كھ نخستین نمایشنامھ از ا. رشتة تحریر درآورد كھ ھنوز در ادبیات سوئد مقام واالیي دارند 
خود  پادشاه موضوع . نام داشت شاخص آغاز نمایش نویسي سوئد بود) ١٧٨٢(بزرگواري گوستاو آدولف 

ھمان طور كھ شكسپیر - را از سوابق تاریخي اقتباس كرد و بھ مردم كشور خود تاریخ كشورشان را آموختھ
و  ي بھ ھزینة دولت براي نمایشنامھ یك تئاتر عال ١٧٨٢در . بود بھ انگلیسیھا تاریخ كشورشان را آموختھ 

ھاي خود را بھ نثر مي نوشت، و یوھان كلگرن آنھا را بھ شعر، و  گوستا و نمایشنامھ. موسیقي ساختھ شد
ھاي او بھ صورت اپرا  آوردند؛ و بھ این ترتیب، نمایشنامھ آھنگسازان بومي یا خارجي بھ موسیقي در مي
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گوستا و آدولف و ابا براھھ كھ دربارة ماجراي : ري عبارت بودند ازبھترین نتایج این ھمكا. آمدند مي در
عاشقانة این فرماندة بزرگ بود؛ و گوستاو واسا كھ حاكي از این بود كھ چگونھ نخستین گوستاو سوئد را از 

  .تسلط دانماركیھا آزاد كرده بود

اولف . رد عصر روشنگري خود شدسوئد وا) اوپساال، ابو، ولوند(با چنین رھبري شاھانھ و با سھ دانشگاه 
، كھ خود بھ ١٧٣۴تا  ١٧٣٣بھ صورت مجلھ از ) آرگوس سوئدي(فون دالین با انتشار دن سونسكا آرگوس 

این نشریھ دربارة . اي بھ سبك ادیسن براي انتشار نشریات فراھم ساخت نوشت، زمینھ طور گمنام آن را مي
نشریة سپكتتر، كھ ادیسن بیشتر مقاالت آن را كرد و سبك آن مانند  ھمھ چیز جز سیاست بحث مي

ریكسداگ دادن پاداشي بھ . تقریبًا ھمة خوانندگان این نشریھ از آن راضي بودند. نوشت، پرنشاط بود مي
ملكھ لویزا . نویسندة آن را تصویب كرد، و این امر بالفاصلھ باعث شد كھ نویسنده از اختفا خارج شود

این انتصاب استعداد وي را مقید . كرد) كھ بعدًا گوستاو سوم شد(معلم پسرش اولریكا او را شاعر دربار و 
كاست، ولي وقت و پول كافي برایش فراھم ساخت تا شاھكار خود،  كرد و از نیروي آن مي و محدود مي

  .تاریخ سوئد، نخستین تاریخ انتقادي قلمرو سوئد، را بنویسد

جالبترین شخصیت در این پلئیاد جدید زني بود كھ ھدویگ نورد نفلیخت نام داشت و در حكم ساپفو، 
او با خواندن نمایشنامھ و شعر، والدین بسیار متعصب خود را بھ . آسپاسیا، و شارلت برونتة سوئد بود

ت كھ والدینش خود را ھراس افكند؛ آنھا وي را تنبیھ كردند؛ او پافشاري كرد و اشعاري چنان دلفریب نوش
ولي آنھا ھدویگ را مجبور كردند كھ با ناظر امالكشان كھ مردي عاقل و زشت . تسلیم این رسوایي كردند
من بسیار دوست داشتم بھ حرفھاي او بھ عنوان یك فیلسوف « :  گوید ھدویگ مي. صورت بود ازدواج كند

  ھدویگ عادت كرد كھ بھ او » .ل بودگوش دھم، ولي منظرة او بھ عنوان یك دلداده غیرقابل تحم

یك روحاني جوان و خوش سیما با اظھار عشق بھ . پس از سھ سال زناشویي، شوھرش در آغوش او مرد
ترین زندگیي كھ ھر موجود  از پرسعادت«وي او را از عزا بیرون آورد، و ھدویگ ھمسر او شد و 

مند شد؛ ولي این شوھر ھم یك سال بعد مرد، و  بھره» تواند در این دنیاي غیركامل داشتھ باشد فناناپذیر مي
اي در یك جزیرة كوچك منزوي كرد و غم و  او خود را در كلبھ. ھدویگ نزدیك بود از غصھ دیوانھ شود

رو شدند كھ وي بھ استكھلم  اندوه خود را در اشعاري منعكس ساخت؛ این اشعار چنان با حسن قبول روبھ
بھ طور ساالنھ مطالبي تحت عنوان كلمات قصار براي زنان، توسط  ١٧۵٠و  ١٧۴۴رفت و میان سالھاي 

شعراي جواني مانند . اش سالون برگزیدگان اجتماعي و فكري شد خانھ. یك چوپان زن شمالي انتشار داد
فردریك گیلنبورگ و گوستاو كرویتز در زمینة پیش گرفتن سبك كالسیك فرانسوي و ھواخواھي از جنبش 

، در سن چھلسالگي، عاشق یوھان فیشرشتروم شد كھ بیست و ١٧۵٨در . یروي كردندروشنگري از او پ
خاطردید بھ  یوھان اعتراف كرد كھ عاشق زن دیگري است، ولي وقتي ھدویگ را افسرده. سھ سال داشت

ھدویگ از قبول این فداكاري امتناع كرد و براي ساده كردن كار كوشش كرد خود . او پیشنھاد ازدواج كرد
چوپان زن شمالي ھنوز در میان آثار . او را نجات دادند، ولي سھ روز بعد درگذشت. در آب غرق كندرا 

  .درجة اول ادبیات سوئد است

، كھ سالھا بیش از ھر شعر دیگر )١٧۶٢(ھاي زیبا بھ نام آتیس و كامیال  كرویتز با نوشتن یك سلسلھ ترانھ
كامیال، كھ . بلندپروازي رمانتیك ھدویگ را گرفتدر زبان سوئدي مورد توجھ و تحسین بود، دنبالة 

بیند،  كاتیس، كھ یك شكارچي است، او را مي. اي در معبد دیاناست، میثاق عفت و تقوا بستھ است كاھنھ
آید و از دیانا  كامیال نیز بھ ھیجان مي. شود ھا سرگردان مي كشد، و از روي یاس در بیشھ حسرت او را مي

خورد  دیده برمي او بھ یك گوزن نر زخم» ون طبیعت بھ ھمان تقدس فرمان تو نیست؟آیا قان«: كند سؤال مي
. كند آتیس تقاضاي لطف مشابھي از او مي. لیسد گوزن دست او را مي. كند و از آن پرستاري و توجھ مي

ھة كوپیدو، اال. اندازد تا بمیرد آتیس خود را از صخرة بلندي بھ زیر مي. كند كامیال وي را سرزنش مي
یك . پذیرد كھ آتیس او را در آغوش بگیرد كند و مي كامیال از او توجھ مي. شود  عشق، مانع سقوط او مي

آتیس زھر افعي را . میرد كند و كامیال در آغوش آتیس مي افعي دندان خود را در سینة مرمري او فرو مي
كند، و كامیال  د، ھردو آنھا را زنده ميآی دیانا بر سررحم مي. افتد مكد و بھ حال مرگ مي از زخم كامیال مي
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این شعر . شود سازد؛ ھمھ چیز بھ خوبي و خوشي برگزار مي را از میثاق دوران دوشیزگي خود آزاد مي
مورد تحسین طبقة با سواد سوئد و ولتر قرار گرفت، ولي كرویتز بھ سیاست روي آورد و صدراعظم سوئد 

  .شد

او كھ در نعمت . ئد بدانیم، كارل بلمان در حكم رابرت برنز آن استاگر ھدویگ نورد نفلیخت را ساپفو سو
ھا را بھ سرودھاي غمبار مذھبي  و تقدس بار آورده شده بود، چنین آموخت كھ آوازھاي سروربخش میخانھ

  در . خانة خود ترجیح دھد

در این نوع اماكن . شدند بدون توجھ زیادي بھ آداب و رسوم و انطباق با آنچھ مقبول است، نشان داده مي
. داد كھ در میان شوخي و جدي، حقیقت آشكار شود كرد، و امكان آن را مي روح را عریان مي  مستي مي

انگیزترین سیما در میان این انسان نماھاي درھم شكستھ، یان فردمان بود كھ زماني ساعتساز دربار بود  غم
اموش كند؛ شادابترین آنھا ماریا كیلشتروم و اینك كوشش داشت كھ شكست ازدواج خود را بھ كمك مي فر

ساخت و این  خواند، دربارة آنھا آواز مي  بلمان ھمراه با میخواران آواز مي. ملكة گودھاي پایین اجتماع بود
بعضي از آوازھایش قدري از اصول . خواند آوازھا را در برابر آنھا با آھنگھایي كھ خودش ساختھ بود مي

كرد؛ ولي وقتي بلمان اثر  و كلگرن، ملك الشعراي بیتاج آن عصر، او را شماتت مياخالقي بھ دور بودند، 
ھا  ، كلگرن این نامھ)١٧٩٠(را براي چاپخانھ آماده كرد ) ھاي فردمان نامھ(خود بھ نام فردمانس اپیستالر 

طنتي سوئد را، كھ بھ شعر نوشتھ شده بودند، با تقریظ پرشوري ھمراه كرد؛ و این كتاب از فرھنگستان سل
» آناكرئون شمال«گوستاو سوم بھ طیب خاطر بھ اشعار پلمان گوش داد، او را . اي دریافت داشت جایزه

این شاعر را بدون درآمد گذارد؛ ) ١٧٩٢(قتل پادشاه . نامید، و شغل بیمسئولیتي در دستگاه دولتي بھ او داد
او، كھ در سن . دوستانش او را بیرون آوردندور شد، بھ خاطر بدھكاري بھ زندان افتاد، و  او در فقر غوطھ

چھل و پنج سالگي از بیماري سل در حال احتضار بود، اصرار كرد كھ براي آخرین بار از میفروشي 
 ١١(قدر خواند تا آنكھ صدایش دیگر درنیامد، و اندكي بعد درگذشت  اش دیدن كند، و در آنجا آن مورد عالقھ

ترین شاعر سوئد و بدون تردید بزرگترین فرد در محفل شاعراني بعضیھا او را اصیل). ١٧٩۵فوریة 
  .شمردند كھ بھ این دوران سلطنت افتخار بخشیدند مي

دانستند، یوھان ھنریك  ولي كسي كھ معاصرانش او را تنھا از پادشاه در زندگي فكري آن عصر عقبتر مي
را بھ كنار افكند، با جنبش روشنگري  او، كھ فرزند یك روحاني بود، معتقدات مذھبي مسیحیت. كلگرن بود

نخستین كتابش بھ نام خندة . فرانسھ ھمگام شد، و از ھمة لذات زندگي با حداقل احساس ندامت استقبال كرد
كلگرن خنده را بھ عنوان یك نشانة . اي طوالني دربارة خوشي، از جملھ خوشي جنسي، بود من قصیده

خواھان آن بود كھ خنده تا روزھاي واپسین عمرش یار و دمساز  خواند و االھي و متمایز كنندة بشریت مي
، در سن بیست سالگي، با كارل پترلنگرن ھمكاري كرد، و این دو، نشریة استكھلمس ١۶٧٨در . وي باشد

پوستن را دایر كردند؛ مدت ھفده سال قلم با روح وي این نشریھ را بھ صورت بانفوذترین ندا در زندگي 
د؛ در صفحات این نشریھ حال و ھواي روشنگري فرانسھ بھ طور كامل حكمفرمایي فكري سوئد در آور

سبك كالسیك بھ عنوان واالترین ضابطة برتري مورد تجلیل قرار گرفت، رمانتیسم آلماني با خنده . كرد مي
كاران والیات را بشدت  ھاي كلگرن در اشعاري كھ محافظھ و مسخره از دربار بیرون رانده شد، رفیقھ

  قتل پادشاه محبوب . گرفتند كردند، مورد تجلیل قرار مي نزجر ميم

، )ایدئالیسم(كلگرن شروع بھ شناسایي حق رمانس، كمال مطلوب جویي . و بھ صورت عشقي واقعي درآمد
و مذھب كرد؛ مطالبي را كھ در محكوم داشتن شكسپیر و گوتھ نوشتھ بود پس گرفت؛ و بر این عقیده شد كھ 

بھ ھنگام مرگش، كھ در چھل و . گذشتھ، ترس از خداوند ممكن است آغاز عقل و حكمت باشداز ھمة اینھا 
او در پایان كار، . تقاضا كرد كھ براي او ھیچ ناقوسي بھ صدا درنیاید) ١٧٩۵(چھارسالگي اتفاق افتاد، 

  .باردیگر، از فرزندان ولتر شد

این بود كھ ستونھاي نشریة پوستن را بھ  ھاي دلفریب خصوصیات اخالقي وي آمادگیش براي یكي از جنبھ
ترین این مخالفان توماس توریلد بود كھ بھ افكار دوران  پرحرارت. روي مخالفان نظرات خود بگشاید
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توریلد در سن بیست و دوسالگي با . پرستي ناپختة عقل سطحي اعالن جنگ داد روشنگري بھ عنوان بت
وزن  نیروي كامل فلسفھ و ھمھ شكوه نیروي تخیل من، و بي حاوي«گفت  اثر خود بھ نام شھوات، كھ او مي

ھمة زندگي «او اعالم داشت كھ . مردم استكھلم را بھ ھراس افكند» انگیز است، و قافیھ، سرمستانھ وحیرت
گروھي از شورشیھاي ادبي دور او جمع شدند كھ » .او وقف آشكار كردن طبیعت و اصالح جھان است

كردند؛ كلوپشتوك را واالتر از گوتھ، شكسپیر را  ت شتورم اونددرانگ تندتر ميآتش خود را با افكار نھض
توریلد، كھ نتوانستھ بود گوستاو سوم را بھ این . شمردند واالتر از راسین، و روسو را واالتر از ولتر مي

ھاي جیمزتامسن،  بھ انگلستان مھاجرت كرد، روح خود را با نوشتھ ١٧٨٨نظرات جلب كند، در سال 
. ادوارد یانگ، و سمیوئل ریچاردسن پرورش داد و بھ افراطیھایي كھ طرفدار انقالب فرانسھ بودند پیوست

بھ سوئد بازگشت و مطالبي در زمینة تبلیغات سیاسي منتشر كرد كھ دولت ناچار او را  ١٧٩٠در سال 
د، و وقتي حرارتش فروكش پس از دوسال اقامت در آلمان، بھ او اجازه داده شد بھ سوئد بازگرد. تبعید كرد

  .كرد، بر كرسي استادي نشست

آمیز  كارل گوستاو اف لئوپولد با فرم كالسیك و لحن تملق. در این كھكشان ادبي، چند ستارة دیگر ھم بودند
او بھ خاطر . داد بنگت لیدنر مانند توریلد، رمانس را ترجیح مي. داشت اشعار خود پادشاه را مسرور مي

بند و  ؛ در روستوك بھ تحصیالت و بي)١٧٧۶(بیپرواي خود از دانشگاه لوند اخراج شد ماجراھاي 
باریھاي خود ادامھ داد؛ او را سوار یك كشتي كردند كھ عازم ھند شرقي بود؛ از كشتي گریخت، بھ سوئد 

در  ھاي شاعرانھ توجھ گوستاو را جلب كرد؛ بھ سمت منشي كنت كرویتز بازگشت، و با یك كتاب افسانھ
بھ سوئد . سفارت سوئد در پاریس منصوب شد، و در آنجا بیش از سیاست بھ مطالعة زنان پرداخت

او بار گناھان زندگي خود ). ١٧٩٣(بازگردانده شد، و در آنجا در سن سي و پنج سالگي در فقر درگذشت 
ي دیگر از این ستارگان یك. ور بود، سبك كرد را با سھ كتاب، كھ در آنھا آتشي از نوع آتش لرد بایرن شعلھ

او اشعاري در این نشریھ . آناماریا لنگرن، ھمسرنجیب ھمكار كلگرن در نشریة استكھلمس پوستن، بود
گذاشت استعدادش  ولي او نمي. نوشت كھ مورد تقدیر مخصوص فرھنگستان سلطنتي سوئد قرار گرفتند مي

  بھ او اش شود؛ و در شعري خطاب بھ دختري خیالي، مانع كارھاي خانھ

  .اندرز داد كھ از سیاست و اجتماع اجتناب كند و بھ وظایف و خوشیھاي خانھ قناعت ورزد

كارل . العمل نشان دھد وجود داشت؟ بندرت عكس  آیا در ھنرسوئد جنبشي كھ در برابر ادبیات و نمایشنامھ
بود، بھ سبك  ساختھ ١۶٩٧- ١۶٩٣گوستاو تسین كاخ سلطنتي را، كھ پدرش نیكودموس تسین در سالھاي 

ھا، كھ اینك قسمتي از موزة  اي پرارزش از نقاشیھا و مجسمھ و مجموعھ) ١٧۵٠حد (روكوكو تزیین كرد 
یوھان توبیاس سرگل یك تندیس ونوس و یك تندیس فاونوس مست . دھند، گردآورد ملي سوئد را تشكیل مي

. ھا محفوظ داشت در خاطرهبھ سبك كالسیك تراشید و بامرمر، خطوط نیرومند چھرة یوھان پاش را 
لورنز مھین، برادرش یوھان، خواھرش اولریكا، و لورنز كھین؛ ھریك : خانوادة پاش شامل چھار نقاش بود

اینان قسمت كوچكي در دوران درخشان . كشیدند از اینھا تصاویر اعضاي خاندان سلطنتي و نجبا را مي
  .ندبخشید روشنگري بودند كھ بھ این دوران سلطنت زینت مي

  قتل گوستاو-۴

انقالب امریكا، كھ فرانسھ بھ آن با . انگیز كشانید خود پادشاه بود كھ این شكفتگي درخشان را بھ پایاني غم
او مھاجرنشینان را . تمام قدرت كمك كرده بود، بھ نظر وي تھدیدي نسبت بھ ھمة نظامھاي سلطنتي بود

شاه انگلستان آنھا را از قید سوگند وفاداریشان آزاد خواند و عھد كرد تا زماني كھ پاد مي» اتباع شورشي«
در سالھاي آخر عمر خود ھرچھ بیشتر بر استحكام قدرت . نكرده است، ھرگز آنھا را بھ رسمیت نشناسد

سلطنت افزود، اطراف آن را با تشریفات و آداب احاطھ كرد، و بھ جاي دستیاران با كفایت كھ افكاري 
. كردند گزید كھ بدون تأمل یا مخالفت، از تمایالت وي اطاعت مي برمي مستقل داشتند، خدمتگزاراني

چون ھمسرش را خستھ كننده یافت، بھ الس . محدودكردن آزادیي را كھ بھ مطبوعات داده بود آغاز كرد

pymansetareh@yahoo.com



زدن و نظربازي پرداخت و این امر افكار عمومي را سخت ناراحت كرد، زیرا مردم انتظار داشتند كھ 
با برقرار كردن انحصار دولتي در . اي از عالیق وفاداري در تأھل بھ ملت ارائھ كند نمونھپادشاه سوئد 

دھقانان، كھ عادت كرده بودند براي خود مشروبات . تقطیر مشروبات الكلي مردم را از خود بري ساخت
وني صرف ارتش او وجوه روزافز. كردند ھا از این انحصار شانھ خالي مي الكلي تقطیر كنند، بھ انواع حیلھ

ھنگامي كھ دومین ریكسداگ . دید كرد و بھ نحوي مشھود تدارك جنگ با روسیھ را مي و نیروي دریایي مي
گردآورد، متوجھ شد كھ دیگر از آن تأیید و تصویبي كھ ریكسداگ سال  ١٧٨۶مھ  ۶خود را در تاریخ 

ي وي رد شدند، یا طوري اصالح تقریبًا ھمة پیشنھادھا. از پیشنھادھاي او كرده بود خبري نیست ١٧٧٨
. شدند كھ بیخاصیت از آب درآمدند، و او ناچار شد از انحصار دولتي نسبت بھ مشروبات الكلي دست بكشد

  .در پنجم ژوئیھ او ریسكداگ را كنار گذاشت، و تصمیم گرفت بدون موافقت آن، حكمراني كند
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دانست كھ روسیھ و دانمارك در  بھ چھ علت؟ او مي. گوستاو در فكر حملھ بھ روسیھ بود. تدافعي، الزم بود
در سن  ١٧٧٧گوستاو در . اند پیماني سري براي اقدام متحد علیھ سوئد امضا كرده ١٧٧۴اوت  ١٢

میزبان را فریب داد نھ پطرزبورگ از كاترین دوم دیدن كرد، ولي تظاھرات متقابل آنھا بھ دوستي نھ 
شد، گوستاو بیم آن داشت  بتدریج كھ بر میزان پیروزیھاي روسیھ بر تركیة عثماني افزوده مي. میھمان اورا

كھ اگر براي پایان دادن بھ این پیروزي كاري انجام نشود، امپراطریس بزودي ارتشھاي عظیم خود را، بھ 
آیا . ، متوجھ غرب سازد)طور كھ در مورد لھستان كرده بود ھمان(امید اینكھ سوئد را تابع ارادة خود كند 

كرد كھ تنھا راه كمك بھ تركیھ با یك حملة  راھي براي خنثا كردن این نقشھ وجود داشت؟ پادشاه احساس مي
پیاستر براي ده ١‘٠٠٠‘٠٠٠سلطان تركیھ با پیشنھاد كمكي بھ مبلغ سالي . پطرزبورگ است جانبي بھ سن

ئد، مشروط بر اینكھ این كشور در تالش بھ منظور جلوگیري از كاترین شركت جوید، بھ سال آینده بھ سو
بھ پطركبیر تسلیم داشتھ  ١٧٢١توانست آنچھ را كھ در  شاید سوئد اینك مي. اخذ تصمیم گوستاو كمك كرد

سال  در. گوستاو شروع بھ مھیا كردن ارتش و نیروي دریایي خود براي جنگ كرد ١٧٨۵در . بود بازیابد
در . اتمام حجتي بھ روسیھ فرستاد و خواستار اعادة كارلیاو لیوونیا بھ سوئد، و كریمھ بھ تركیھ شد ١٧٨٨

آوري شدة خود را بھ  ژوئن رھسپار فنالند شد، و در دوم ژوئیھ در ھلسینگفورس رھبري نیروھاي جمع ٢۴
.پطرزبورگ كرد عھده گرفت و شروع بھ پیشروي بھ سوي سن

یك ناوگان از كشتیھاي كوچك روسي جلو ناوگان سوئد را گرفت و آن را در . ب از آب درآمدھمھ چیز خرا
در ). ژوئیھ٧(نزدیكي جزیرة ھوگالند در نبردي درگیر كرد كھ پیروزي نصیب ھیچ كدام از طرفین نشد 

ر بر اینكھ نفر از افسران سربھ عصیان برداشتند و پادشاه را متھم كردند كھ از تعھد خود دای ١١٣ارتش، 
اي نزد كاترین گسیل  آنھا فرستاده. بدون موافقت ریكسداگ دست بھ جنگ تعرضي نزند، تخلف كرده است

داشتند و پیشنھاد كردند كھ خود را تحت حمایت او قرار دھند، و براي تبدیل فنالند سوئدي و فنالند روسي 
ین احوال؛ دانمارك ارتشي گسیل در خالل ا. و روسیھ بھ صورت یك كشور مستقل با وي ھمكاري كنند

گوستاو این حملھ را بھ عنوان اعالم . ور شود داشت كھ بھ گوتبورگ ثروتمندترین شھر سوئد حملھ
او بھ ملت، خصوصًا بھ دھقانان خشن . اي كھ روحیة مردم كشورش را برخواھد انگیخت قبول كرد مبارزه

ملبس . رتش تازه و باوفاتري در اختیارش بگذارندآن كشور در مناطق معدني بھ نام دالس، متوسل شد كھ ا
بھ لباس ویژة اھالي دالس؛ براي سخنراني بھ محوطة ھمان كلیسایي رفت كھ در قریة مورا واقع بود و 

مردم بھ دعوت او پاسخ دادند، و در یكصد . از آن كمك خواستھ بود ١۵٢١گوستاو واسا در ھمانجا در سال 
جنگید، فاصلة  در سپتامبر، پادشاه، كھ براي حیات سیاسي خود مي. شھر ھنگھاي داوطلب تشكیل شد

ساعت طي كرد و بھ گوتبورگ رفت و پادگان آنجا را  ۴٨چھارصد كیلومتر را سواره در عرض 
  برانگیخت كھ بھ دفاع خود علیھ دوازده ھزار

س، كھ مایل نبود سوئد پرو. بخت بھ اوروي آورد. دانماركي كھ پادگان را محاصره كرده بودند ادامھ دھند
دانماركیھا از خاك سوئد عقب . شود تحت استیالي روسیھ درآید، تھدید كرد كھ علیھ دانمارك وارد جنگ مي

  .نشستند، و گوستاو پیروزمندانھ بھ پایتخت خود بازگشت

تا در در این ھنگام گوستاو، كھ از داشتن یك ارتش تازة فدایي جرئتي یافت بود، ریكسداگ را احضار كرد 
از نھصدو پنجاه نفري كھ در مجلس نجبا بودند، ھفتصد نفر از . تشكیل جلسھ دھد ١٧٨٩ژانویھ  ٢۶تاریخ 

افسران شورشي پشتیباني كردند؛ ولي مجالس دیگر، یعني مجالس روحانیان، شھرنشینان، و دھقانان، بھ 
بھ ریسكداگ تسلیم كرد، كھ را » قانون وحدت و امنیت«سپس گوستاو . نحو قاطعي طرفدار پادشاه بودند

داد؛ تقریبًا راه ورود بھ كلیة مشاغل رسمي را بھ روي  این قانون بھ بسیاري از امتیازات اشراف پایان مي
گشود؛ و در زمینة قانونگذاري، امور دولتي، جنگ، و صلح بھ پادشاه اختیارات كامل و  مردم عادي مي

سھ مجلس فرودین این قانون را . الن جنگ سیاسي دادبدین ترتیب، گوستاو بھ نجبا اع. داد مطلق مي
گوستاو بیست و یك . پذیرفتند، ولي مجلس نجبا آن را بھ عنوان اینكھ با قانون اساسي منافات دارد، رد كرد

تن از نجبا، از جملھ كنت فردریك آكسل فون فرسن، و بارون كارل فردریك فون پخلین را، كھ یكي از آنھا 
ولي ھنوز اختیار خزانھ در دست . و دیگري زیرك و خیانت پیشھ بود، دستگیر كرد محترم و بیخاصیت،

سھ مجلس فرودین رأي دادند كھ . ریسكداگ بود و تخصیص اعتبار بھ موافقت ھر چھار مجلس نیاز داشت
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مجلس . تا ھنگامي كھ پادشاه الزم بداند، اعتبارات الزم براي جنگ علیھ روسیھ در اختیارش گذارده شود
آوریل  ١٧در . نجبا از رأي دادن بھ تخصیص اعتبارات الزم براي تدارك بیش از مدت دوسال امتناع كرد

گوستاو بھ مجلس نجبا رفت، ریاست آن را برعھده گرفت، و مسئلة قبول تصمیم سھ مجلس دیگر را با نجبا 
او . د قبول قرار گرفتھ استاكثریت با آراي منفي بود، ولي پادشاه اعالم داشت كھ پیشنھاد مور. مطرح كرد

آمیزشان سپاسگزاري كرد و در حالي كھ تن بھ خطر قتل خود از ناحیة  از نجبا بھ خاطر پشتیباني عنایت
  .اعیان خشمگین داده بود، از مجلس نجبا بیرون رفت

ارتش و  ١٧٨٩در بقیة مدت سال . كرد كھ براي تعقیب جنگ دستش باز است او در این ھنگام احساس مي
بحریة او با نیروي دریایي روسیھ در آن قسمت از  ١٧٩٠ژوئیھ  ٩در . یروي دریایي را از نو ساختن

خلیج فنالند كھ نزدیك سونسكسوند است روبھ رو شد و قاطعترین پیروزي در تاریخ دریایي سوئد را بھ 
سرگرم تركھا كاترین دوم، كھ ھنوز . نفر از دست دادند ٩۵٠٠روسھا پنجاه و سھ كشتي و . دست آورد

، كاترین موافقت كرد كھ بھ تالشھاي خود )١٧٩٠اوت  ١۵(بھ موجب پیمان واراال . بود، آمادة صلح شد
. دایر بر دردست داشتن امور سیاسي سوئد پایان دھد؛ و مرزھاي قبل از جنگ دوباره معتبر دانستھ شدند

حاد تدافعي با وي امضا كند كھ بنابرآن ، گوستاو كاترین را متقاعد كرد كھ یك پیمان ات١٧٩١اكتبر  ١٩در 
  شد  كاترین متعھد مي

گوستاو با . بدون شك، بیم مشترك از انقالب فرانسھ این دشمنان دیرینھ را بھ این دوستي تازه متمایل كرد
آورد كھ فرانسھ مدت دویست و پنجاه سال دوست با وفاي سوئد بوده است؛  احساس حقشناسي بھ خاطر مي

لیور بھ او كمك كرده  ٣٨‘٣٠٠‘٠٠٠مبلغ  ١٧٨٩و  ١٧٧٢ھم و لویي شانزدھم میان سالھاي و لویي پانزد
او پیشنھاد كرد كھ یك اتحادیة شاھزادگان براي حملھ بھ فرانسھ و بازگرداندن نظام سلطنتي بھ قدرت . بودند

فرار لویي  را فرستاد تا ترتیب) پسر دشمن خود، كنت فون فرسن(تشكیل شود، و ھانس آكسل فون فرسن 
شاپل رفت تا ارتش متفقین را رھبري كند؛ و در اردوگاه -ال- شانزدھم را از فرانسھ بدھد؛ خود وي بھ اكس

لئوپولد دوم از ھمكاري . كاترین پول داد، ولي نفرات نفرستاد. طلبان پناھگاه عرضھ داشت خود بھ سلطنت
  .ود را حفظ كندامتناع ورزید؛ و گوستاو بھ استكھلم بازگشت تا تخت و تاج خ

آنھا بھ حكومت . نجبایي كھ گوستاو بھ سیادت سیاسي آنھا پایان داده بود شكست را موافق طبع خود نیافتند
نگریستند كھ وي سوگند خورده بود از آن حمایت  مطلقة گوستاو بھ چشم تخطي آشكار از قانون اساسیي مي

: او گفت. كرد از میان رفتھ بود، خودخوري مي یاكوب آنكارشتروم از اینكھ امتیازات طبقاتي نجبا. كند
اي باشد تا پادشاه وادار شود طبق اساس قانون و خیراندیشي  من خیلي فكر كردم كھ شاید وسیلة منصفانھ«

بھتر بود كھ انسان بھ خاطر . برسرزمین و ملت خود حكمراني كند، ولي كلیة راھھا بھ رویم بستھ بودند
. انگیزي محاكمھ شد بھ جرم فتنھ ١٧٩٠وي درسال » .د را بھ خطر اندازدخیر و صالح عمومي زندگي خو

این رویداد ناگوار عزم مرا جزم كرد كھ ترجیح دھم بمیرم، ولي زندگي نكبتباري نداشتھ باشم، «گوید  او مي
و بھ این ترتیب قلب من، كھ در شرایط عادي حساس و پرمحبت بود، در مورد این عمل دھشتناك كامال 

  .پخلین، كنت كارل ھورن، و دیگران در توطئھ براي كشتن پادشاه ھمدست شدند» .شدسخت 

اي دریافت  گوستاو نامھ- كرد ميتاریخ بدیمني كھ خاطرة یولیوس قیصر را تجدید - ١٧٩٢مارس  ١۶در 
اي كھ قرار بود آن شب در تئاتر فرانسوي اجرا  بھ وي اخطار شده بود در مجلس بالماسكھ داشت كھ در آن

اش بود مقام او را  او بھ حالت نیمھ نقابدار بھ آنجا رفت، ولي نشانھایي كھ روي سینھ. شود شركت نكند
اي  و بھ كالسكھگوستا. آنكارشتروم او را شناخت، وي را ھدف گلولھ قرار داد، و گریخت. كردند آشكار مي

خونریزي او خطرناك بود، ولي . حمل شد و از میان جمعیتي كھ بھ ھیجان آمده بود بھ كاخ سلطنتي برده شد
ظرف سھ ساعت پس از . شد شباھت دارد گفت بھ پاپي كھ با دستة مشایعان در رم حمل مي او بشوخي مي

ھورن اعتراف كرد كھ در . یر شدنداین حملھ، آنكارشتروم، و ظرف چند روز ھمة رھبران توطئھ دستگ
  گوستاو. الناس براي اعدام آنھا فریاد برآورده بودند  عوام. این توطئھ یكصد نفر ھمدست شده بودند
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بھ آنكارشتروم تازیانھ زدند، سرش را از تن جدا ساختند، و بدنش را چھار . توصیھ كرد با آنھا مدارا شود
باقي ماند و سپس وقتي بھ او گفتھ شد كھ بیش از چند ساعت از گوستاو ده روز در این حال . شقھ كردند

. عمرش باقي نمانده است، فرمانھایي در مورد نیابت سلطنت براي حكومت بر كشور و پایتخت دیكتھ كرد
تقریبًا ھمة ملت در مرگ او عزادار شدند، . در سن چھل و پنج سالگي درگذشت ١٧٩٢مارس  ٢۶او در 

  بودند كھ او را، با وجود معایبش، دوست بدارند، و متوجھ زیرا مردم عادت كرده 

  كتاب ششم

  انگلستان جانسن

   فصل بیست و ھفتم

  

  انقالب صنعتي

I  -علل  

چرا انقالب صنعتي نخست در انگلستان صورت گرفت؟ زیرا انگلستان در حالي كھ خاك خود را از 
بزرگي پیروز شده بود؛ زیرا بر دریاھا  ویرانگري جنگ مصون نگاه داشتھ بود، در بر اروپا در جنگھاي

تسلط یافتھ و بھ این وسیلھ مستعمراتي بھ دست آورده بود كھ مواد خام و كاالھاي ساختھ شدة مورد نیاز آن 
كردند؛ زیرا ارتشھا، ناوگانھا، و جمعیت روبھ افزایش آن بازاري رو بھ گسترش براي  را فراھم مي

توانستند پاسخگوي این تقاضاھاي روزافزون  را اصناف نميداشتند؛ زی محصوالت صنعتي عرضھ مي
انباشتند كھ در جستجوي مجاري تازة  اي مي باشند؛ زیرا سودھاي حاصل از تجارت وسیعش سرمایھ

داد بھ تجارت و صنعت  سرمایھ گذاري بود؛ زیرا انگلستان بھ نجباي خود و بھ ثروتھاي آنان اجازه مي
پیشروندة دامداري بھ جاي كشاورزي دھقانان را از مزارع بھ شھرھا  بپردازند؛ زیرا جایگزین كردن

ھا را افزایش دادند؛ زیرا علم  كشاند، و دھقانان در این شھرھا نیروي كارگري قابل استفاده براي كارخانھ
شد كھ تمایل عمل داشتند، در حالي كھ در بر اروپا علم در درجة  در انگلستان بھ وسیلة مرداني ھدایت مي

شد؛ و باالخره بھ این علت كھ انگلستان داراي حكومت  اول وقف پژوھشھاي مجرد و غیرعملي مي
اي بود كھ نسبت بھ منافع طبقة تجار و كسبھ حساسیت داشت، و بھ نحوي مبھم از این امر آگاه بود  مشروطھ

  .د كردكھ تقدم در انقالب صنعتي، انگلستان را بیش از یك قرن رھبر سیاسي دنیاي غرب خواھ

تسلط انگلستان بر دریاھا با شكست نیروي دریایي اسپانیا بھ نام جھازات شكست ناپذیر یا آرماداي اسپانیا 
این تسلط با پیروزیھایي بر ھلند در جنگھاي انگلستان و ھلند، و بر فرانسھ در جنگ . آغاز شد) ١۵٨٨(

. را تقریبًا بھ انحصار انگلستان درآوردجانشیني اسپانیا گسترش یافت؛ و جنگ ھفتسالھ تجارت اقیانوسھا 
  یك نیروي دریایي شكست ناپذیر دریاي 

علیھ فساد و افسون جنگ … براي این دژ كھ بھ وسیلة طبیعت «) بھ قول شكسپیر(خندقي استحفاظي 
اقتصاد انگلستان نھ تنھا از ویرانیھاي لشكركشي مصون ماند بلكھ نیازھاي . درآورده بود» ساختھ شده

كردند؛ بھ ھمین علت بود كھ صنایع نساجي و  ارتشھاي انگلستان و ممتفقین در بر اروپا آن را تغذیھ مي
ھا بر میزان  فلزي گسترش خاصي یافتند، زیرا توقع این بود كھ ماشین آالت بر سرعت خود، و كارخانھ

  .تولیدات خود بیفزایند
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انادا و ثروتمندترین قسمتھاي ھندوستان بھ عنوان ك. شد تسلط بر دریاھا باعث تسھیل تسخیر مستعمرات مي
سفرھاي دریایي، مانند آنچھ كھ ناخدا كوك انجام داد . بھ دست انگلستان افتادند» جنگ ھفتسالھ«ثمرة 

دادند كھ داراي موقع مھم جنگي و  ، براي امپراطوري انگلستان جزایري بھ دست مي)١٧٧۶-١٧۶٨(
تسلط انگلستان بر ژامائیك، باربادوز، و جزایر باھاما ) ١٧٨٢(گراس پیروزي رادني بر دو . تجاري بودند
تجارت . بھ دست انگلستان افتادند ١٧٨٨، و استرالیا در ١٧٨٧زلند جدید در سال . را تثبیت كرد

مستعمراتي و تجارت ماوراي بحار دیگر، بھ صنایع انگلستان بازاري عرضھ داشت كھ در قرن ھجدھم 
نفر را  ٢٩٠٠٠كشتي و  ١٠٧٨ا مستعمرات جدیداالحداث انگلستان در شمال امریكا، تجارت ب. بیرقیب بود

لندن، بریستول، لیورپول، و گالسكو بھ عنوان بنادر اصلي این تجارت اقیانوس . داشت بھ كار مشغول مي
و خواربار، توتون، ادویھ، چاي، . داشتند مستعمرات اشیاي مصنوع دریافت مي. اطلسي رونق یافتند

ھاي سنگین  پارلمنت با تعرفھ. دادند ریشم، پنبھ، موادخام، طال، نقره، و سنگھاي قیمتي در ازاي آنھا مياب
كرد، و جلو بھ وجودآمدن صنایعي را كھ با صنایع  گمركي ورود مصنوعات خارجي را محدود مي
آنچھ كھ مانند  مانند(ھیچ گونھ عوارض داخلي . گرفت انگلستان رقابت كنند در مستعمرات و ایرلند مي

نقل و انتقال كاال در سراسر انگلستان و اسكاتلند و ویلزرا سد ) شد گسترش تجارت داخلي در فرانسھ مي
طبقات . دادند این مناطق بزرگترین منطقھ تجارت آزاد را در سراسر اروپاي باختري تشكیل مي. كرد نمي

خود محركي دیگر براي تولیدات صنعتي باال و متوسط داراي مرفھترین وضع و قدرت خریدي بودند كھ 
  .بود

. اصناف توانایي آن را نداشتند كھ پاسخگوي تقاضاھاي رو بھ گسترش بازارھاي داخلي و خارجي باشند
مقررات . آنھا در درجة اول بھ این منظور ایجاد شده بودند كھ نیازھاي یك شھرو حومة آن را برآورند

آنھا . گرفتند، دست و پاي آنھا را بستھ بودند فعالیتھاي تازه را ميقدیمي، كھ جلو اختراعات، رقابتھا، و 
براي تھیة مواد خام از منابع دوردست، یا بھ دست آوردن سرمایھ براي گسترش تولیدات یا طرحھا، و 

كساني (بتدریج استادان اصناف جاي خود را بھ طراحان . تأمین یا انجام سفارشات از خارج مجھز نبودند
این طراحان راھھاي فراھم كردن پول، پیش . دادند) كنند دھند و اداره مي جاري را سازمان ميكھ امور ت

بیني كردن یا ایجاد تقاضا، تأمین موادخام، و سازمان دادن ماشین آالت و افراد را، آن گونھ كھ براي 
  بازارھایي در ھر گوشة جھان 

ي و دریاستیزي، از استخراج یاوارد كردن طال و پول الزم از سود دادوستد یا امور مالي، از غنایم جنگ
حتي . شد آمدند فراھم مي نقره، و از ثروتھاي زیادي كھ از طریق تجارت برده یا از مستعمرات بھ دست مي

قدر پول داشتند كھ  ، پانزده نفر بودند كھ بھ ھنگام بازگشت از ھند غربي، آن١٧۴۴مدتھا قبل، یعني در سال 
كھ در ھندوستان ثروت كسب كرده بودند » نوابي« ١٧٨٠بھ پارلمنت راه یابند؛ تا سال  توانستند بھ كمك آن

بسیاري از این ثروتھاي از خارج بھ دست آمده براي . در مجلس عوام بھ صورت قدرتي درآمدند
نجبا در حالي كھ در فرانسھ پرداختن بھ بازرگاني یا صنایع بر . گرفتند گذاري مورد استفاده قرار مي سرمایھ

گذاري  منع شده بود، در انگلستان این امر مجاز بود؛ و ثروتي كھ ریشة آن در زمین بود از طریق سرمایھ
یافت؛ بھ این ترتیب بود كھ دیوك آو بریجواتر ارثیة خود را در استخراج  در فعالیتھاي تجاري افزایش مي

سپردند، و این بانكھا  د را بھ بانك ميھاي خو ھزاران انگلیسي اندوختھ. معدن زغالسنگ، بھ مخاطره افكند
بانكدارھا كشف كرده بودند كھ آسانترین راه . وام دھندگان پول در ھمھ جا بودند. دادند با بھرة كم وام مي

پنجاه بانك، و در  ١٧٧٠بیست بانك، در  ١٧۵٠در لندن در . پولدار شدن در دست داشتن پول دیگران است
دانست، در  دوازده مي ١٧۵٠رك تعداد بانكھاي خارج از لندن را در سال ب. ھفتاد بانك وجود داشت ١٨٠٠
افزود؛ در  بھ كیفیت باروري اقتصادي مي) اسكناس(پول كاغذي . تعداد این بانكھا بھ چھارصد رسید ١٧٩٣
. این رقم بھ ده درصد رسیده بود ١٨٠٠داد؛ در سال  پول كاغذي دو درصد پول رایج را تشكیل مي ١٧۵٠
زات اعالم سودھاي رو بھ افزایش از طرف مؤسسات تجاري و صنعتي، پولھایي كھ در مخفیگاھھا بھ موا

  .شدند گذاري مي احتكار شده بودند وارد میدان سرمایھ

ذخیرة طبیعي كارگر با . ھا، كھ تعدادشان رو بھ افزایش بود، بھ افراد نیاز داشتند كارگاھھا و كارخانھ
. توانستند در مزارع امرار معاش كنند، فزوني یافت ستایي كھ دیگر نميھاي رو افزایش تعداد خانواده
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صنعت پررونق پشم بھ پشم نیاز داشت؛ زمین ھرچھ بیشتر از زیر كشت خارج، و براي دامداري مورد 
گرفت؛ قریة اوبرن، كھ گولد سمیث از آن یاد كرده است، تنھا   شد؛ گوسفند جاي انسان رامي استفاده واقع مي

، دویست و چھل و شش قانون براي خارج ١٧۶٠و  ١٧٠٢میان سالھاي . متروك در انگلستان نبودقریة 
تعداد این  ١٨١٠و  ١٧۶٠كردن چھارصد جریب زمین از زیر كشت از پارلمنت گذشت؛ میان سالھاي 

د ماشین بھ موازات بھبو. گرفتند فقره رسید كھ تقریبًا پنج میلیون ایكر را دربر مي ٢۴٣٨گونھ قوانین بھ 
توانستند ماشینھاي تازه را بھ كاربرند یا  آالت كشاورزي، اراضي كوچك نامطلوب شدند، زیرا آنھا نمي 

ھاي  ھزاران كشاورز زمینھاي خود را فروختند و در مزارع وسیع، كارخانھ. بھاي آنھا را بپردازند
آالت بھتري  سازمان و ماشین ھا و شھرھاي بزرگ كھ شیوه. روستایي، یا در شھرھا كارگر مزدبگیر شدند

ولي، در نتیجھ، خرده . آوردند داشتند، از ھر ایكر زمین محصول بیشتري ازمزارع گذشتھ بھ دست مي
  مالكان یا 

در عین حال، مھاجرت از ایرلند و بر اروپا بھ تعداد . انگلستان بودند، تقریبا بھ طور كامل محو شدند
  .افزود كردند مي ھا رقابت مي ن كار در كارخانھمردان و زنان و كودكاني كھ براي یافت

پژوھشھاي ستیون ھیلز در . علم در تغییر شكل اقتصادي انگلستان در قرن ھجدھم تنھا سھم ناچیزي داشت
مورد گازھا، و جوزف بلك در مورد حرارت و بخار بھ وات كمك كرد كھ وضع ماشین بخار را بھبود 

شد كھ طرفدار مطالعاتي بودند كھ نوید بھ  از مردان عملي تشكیل ميبیشتر » انجمن سلطنتي لندن«. بخشد
پارلمنت انگلستان نیز بھ مالحظات مادي توجھ داشت؛ با آنكھ پارلمنت . دادند كاررفتن در صنایع را مي

تحت سلطة مالكان بود، تني چند از این مالكان بھ بازرگاني یا صنایع پرداختند، و بیشتر اعضاي پارلمنت 
بھ تقاضا یا ھدایاي اھل كسب و تجارت براي كاھش تضییقاتي كھ دولتھاي گذشتھ بر اقتصاد وضع  نسبت

طرفداران آزادي فعالیت و آزادي تجارت، و طرفداران باال و پایین . دادند كرده بودند روي خوش نشان مي
ن پارلمنت را جلب رفتن دستمزدھا و قیمتھا براساس قوانین عرضھ و تقاضا، پشتیباني چند تن از رھبرا

كلیة شرایط . كردند، و موانع قانوني در برابر گسترش تجارت و صناعت بتدریج از میان برداشتھ شدند
  .الزم براي تقدم انگلستان در انقالب صنعتي فراھم آمده بود

II -اجزا و عناصر تركیب كننده  

طبیعت . نیرو، و كارخانھ بودندآالت،  عناصر مادي انقالب صنعتي آھن، زغالسنگ، وسایط نقلیھ، ماشین
ولي آھن، بھ صورتي كھ از معادن . با فراھم آوردن آھن، زغالسنگ، و راھھاي آبي نقش خود را ایفا كرد

كرد كھ آھن، از طریق ذوب، از آنھا جدا  آمد، پر از مواد زاید خارجي بود، و این امر ایجاب مي بیرون مي
این مواد خارجي از طریق گداختن یا پختن زغالسنگ تا . بودزغالسنگ نیز با مواد خارجي مخلوط . شود

سنگ آھن چون با كوك مشتعل بھ درجات . شدند آن حد كھ بھ صورت كوك درآید، اززغالسنگ جدا مي
  .آمد شد، بھ صورت آھن ورزیده، چدن، یا فوالد درمي مختلف گداختھ مي

ھاي بلند را ساخت  كوره ١٧۵۴حدود سال ھاي ذوب آھن، در  ایبرھم داربي، براي افزایش حرارت كوره
در سال . شد كردند، ھواي اضافي بھ كوره داده مي كھ در آنھا بھ كمك دو دم كھ با یك چرخ آبي كار مي

جان سمیتن بھ جاي دمھا یك تلمبھ ھواي فشرده بھ كاربرد كھ قسمتي از نیروي آن از آب، و قسمتي  ١٧۶٠
د و دایمي ھوا بھ داخل كوره، محصول آھن صنعتي را از ھر كوره فشار زیا. شد دیگر از بخار تامین مي

آھن بھ قدر كافي ارزان شد تا بھ صدھا طریق تازه بھ كار . از روزي دوازده تن بھ چھل تن افزایش داد
. ریچارد رنلدز نخستین راه آھني را كھ از آن اطالعي در دست است ساخت ١٧۶٣بھ این ترتیب، در . رود

دادند، بھ جاي اسبان باركش، از واگون براي حمل  بارت بود از خطوط آھني كھ امكان ميآھن ع این راه
  .زغالسنگ و سنگ آھن استفاده شود
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كردند و با استفاده از  در این ھنگام دوران آھنكاران مشھوري آغاز شد كھ بر صحنة صنایع حكمفرمایي مي
بھ . رسیدند، ثروتھاي عظیمي بھ چنگ آوردند ميآھن جھت مصارفي كھ براي این فلز كامال بیگانھ بھ نظر 

این ترتیب بود كھ جان ویلكینسن، و ایبرھم داربي دوم، نخستین پل آھني را كھ تا آن زمان ساختھ شده بود 
ویلكینسن با پیشنھاد ساختن یك كشتي آھني مردم انگلستان را بھ خنده ). ١٧٧٩(روي رودخانھ سورن زدند 

د او عقلش را از دست داده است، ولي او، كھ متكي بھ اصولي بود كھ ارشمیدس گفتن بعضیھا مي. واداشت
تجار و ). ١٧٨٧(وضع كرده بود، با صفحات فلزي نخستین كشتي آھني شناختھ شده در تاریخ را ساخت 

آمدند تا كارگاھھاي بزرگي را كھ ویلكینسن، ریچارد كراوشي، یا انتوني  وران از كشورھاي خارج مي پیشھ
بیرمنگام، كھ در نزدیكي منابع وسیع زغالسنگ و . ن تاسیس كرده بودند ببینند و دربارة آنھا مطالعھ كنندبیك

اي  از این كارگاھھا، ابزارھا و ماشینھاي تازه. آھن قرار داشت، مھمترین مركز صنعت آھن انگلستان شد
  .شدند ھاي انگلستان سرازیر مي خانھكھ محكمتر، بادوامتر، و قابل اعتمادتر بودند بھ داخل كارگاھھا و كار

سواحل انگلستان كھ داراي . زغالسنگ و آھن سنگین، و از لحاظ حمل پرھزینھ بودند، مگر از راه آب
دادند كھ وسایل نقلیھ آبي بھ بسیاري از شھرھاي عمده این كشور  بریدگیھاي زیادي ھستند، امكان مي

ھاي قابل كشتیراني  ي كھ دور از ساحل و رودخانھبراي آوردن مواد و محصوالت بھ شھرھای. برسند
ھا و  كھ براي بازكردن دروازه(دار  ھاي دروازه باوجود شبكھ جاده. بودند، انقالبي در حمل و نقل الزم بود

ساختھ شده بودند، حمل و نقل  ١٧٧١و  ١٧۵١كھ میان سالھاي .) شد استفاده از آنھا حق عبور گرفتھ مي
ھاي عوارضي سرعت حمل كاالھا را دوبرابر  این جاده. ز با اشكال روبھ رو بودكاال در روي زمین ھنو

ھاي اسبي  اسبھاي باركش جاي خود را بھ ارابھ. آوردند كردند و در داد و ستد داخلي تسریع بھ عمل مي مي
ر بھ دا ھاي دروازه دادند، و در مسافرت اسب جاي خود را بھ دلیجان سپرد؛ ولي تعمیر و نگاھداري جاده

  .ھا بسرعت روبھ خرابي گذاشتند افراد و مؤسسات خصوصي سپرده شده بود، و این جاده

شدند تا آمادة  ھا الروبي مي  رودخانھ. گزید بھ این ترتیب، حمل و نقل تجاري ھنوز راھھاي آبي را برمي
جیمز . دندكر ھا را بھ یكدیگر متصل مي ھا شھرھا و رودخانھ پذیرش كشتیھاي سنگین باشند؛ و ترعھ

اي داشت و نھ تحصیالت فني، از یك آسیابساز بیسواد بھ یكي از  بریندلي، كھ نھ تحصیالت مدرسھ
ترین مھندسین ترعة زمان خود تبدیل شد و با استعدادي كھ در كارھاي فني داشت، مسائلي را از  برجستھ

او  ١٧۶١- ١٧۵٩در سالھاي . كردھا و تونلھا و از روي آبگذرھا حل  ھا از طریق دریچھ قبیل انتقال ترعھ
رساند؛ این  اي ساخت كھ زغالسنگ را از معادن دیوك آو بریجواتر واقع در ورزلي بھ منچستر مي ترعھ

كاربھاي زغالسنگ را در منچستر بھ نصف كاھش داد و نقش مھمي در تبدیل آن شھر بھ صورت یك 
  یكي از . پایتخت صنعتي ایفا كرد

یك آبگذر بھ ارتفاع سي متر بر فراز رودخانة ایرول در بارتن آن را بھ حركت بریجواتر در حركت بود و 
ھاي  بریندلي ساختن ترعة بزرگ را آغاز كرد كھ با متصل كردن رودخانھ ١٧۶۶در سال . آورد در مي

ھاي  ترعھ. ترنت و مرزي یك راه آبي در عرض انگلستان وسطا از دریاي ایرلند تا دریاي شمال گشود
ظرف سي سال، صدھا . كردند خانة ترنت را بھ رود تمز، و منچستر را بھ لیورپول متصل ميدیگر رود

  .ترعة جدید ھزینة حمل ونقل كاال را در انگلستان كاھش بسیار دادند

بایست  قدم بعدي انقالب صنعتي، كھ اینك داراي مواد الزم، سوخت، و وسیلة حمل و نقل شده بود، مي
آالتي كھ بھ كمك آنھا در تولید تسریع بھ عمل آید بیش از ھمھ در صنعت   بھ ماشیننیاز . افزایش كاال باشد

بایستي مسحور البسة  خواستند لباس برتن كنند، و سربازان و دختران مي  مردم مي. نساجي محسوس بود
دار مق ١٧۵٣در سال . رسید پنبھ بھ مقداري كھ بسرعت در حال افزایش بود بھ انگلستان مي. نظامي شوند

بھ حدود پانزده ھزار  ١٧٨٩این مقدار در . اي كھ بھ انگلستان وارد شد حدود ھزارو چھارصد تن بود پنبھ
توانستند این مقدار پنبھ را بموقع براي انجام تقاضاھا، بھ صورت كاالي  تن بالغ شد؛ كارگران دستي نمي

ھ بود، اختراع ماشین را مطرح و تقسیم كار، كھ در رشتة پارچھ بافي گسترش یافت. تمام شده درآورند
  .كرد تشویق مي
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، و ابداع شیوة ١٧٣٣توسط جان كي در سال » ماكوي پرنده«ماشیني شدن بافندگي و ریسندگي بااختراع 
جیمز ھارگریوز اھل بلكبرن در لنكشر وضع چرخ . توسط لویس پول آغاز شد) ١٧٣٨(استفاده از غلتك 

یك چرخ را در باالي دیگري قرار داد، ھشت عدد . قي تغییر دادریسندگي را از حالت عمودي بھ وضع اف
او نیروي . بافت  آورد و ھشت تار را با ھم مي از این چرخھا را با یك قرقره و تسمھ بھ گردش درمي

در یك ) جني نام ھمسرش بود(» جني ریسنده«بیشتري بھ تعداد بیشتري دوك ریسندگي داد، تا آنجا كھ این 
ریسندگان دستي بیم داشتند كھ این دستگاه آنھا را بیكار و بیغذا كند؛ . بافت را با ھم مي لحظھ ھشتاد تار

الجرم ماشینھاي ھارگریوز را شكستند؛ ھارگریوز از بیم جان بھ ناتینگم گریخت، و در این شھر كمبود 
ر انگلستان بھ بیست تعداد این ماشینھا د ١٧٨٨تاسال . كارگر اجازه داد كھ ماشینھاي جني او بھ كار افتند

  .ھزار دستگاه رسید، و چرخ ریسندگي كم كم جزو آثار تزییني بیخاصیت درآمد

درست » چارچوب آبي«ریچارد آركرایت، با استفاده از پیشنھادھاي افزارمندان مختلف، یك  ١٧۶٩در 
و بھ صورت نخ  داد كشید و كش مي كرد كھ بھ كمك آن نیروي آب الیاف پنبھ را از میان یك ردیف غلتك مي

سمیوئل كرامپتن ماشین جني ھارگریوز و  ١٧٧۴در حدود سال . آورد تري در مي سفت تر و سخت
 میول«طبعھاي انگلستان نامش را غلتكھاي آركرایت را با یكدیگر در یك ماشین تركیب كرد، كھ شوخ

محور خود  حركت متناوب بھ جلو و عقب دوكھاي ریسندگي، كھ دور. گذاردند» كرامپتن) قاطر(
این . بخشید پیچید، و بھ آن ظرافت و استحكام بیشتري مي تابید، بھ ھم مي كشید، مي گردیدند، نخ را مي مي

  شیوه تا زمان ما بھ صورت اصل اساسي 

   

  

  ترعة بریجواتر بر پل بارتن
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، ١٧٨٣د از بع. جني و چارچوب آبي از چوب ساختھ شده بودند. ترین ماشین آالت نساجي باقي ماند پیچیده
از غلتكھا و چرخھاي فلزي استفاده شد، و این دستگاه چنان استحكامي یافت كھ سرعت و » میول«در 

  .فشاركار یا نیروھاي مختلف را تحمل كند

كردند در آلمان و فرانسھ مورد  دستگاھھاي بافندگي كھ با نیرو و بھ كمك دستة محور و وزنھ كار مي
كھ در آن ) ١٧٨٧(ي ادمند كارترایت در دانكستر كارخانة كوچكي ساخت استفاده قرار گرفتھ بودند؛ ول

بھ جاي این دستگاه تولید نیرو، یك  ١٧٨٩در سال . كردند بیست دستگاه بافندگي با نیروي حیوان كار مي
دو سال بعد، او بھ عده اي از دوستان خود در منچستر پیوست تا كارخانة بزرگي . ماشین بخار گذاشت

در اینجا نیز كارگران . كردند د كھ در آن چھارصد دستگاه بافندگي با نیروي بخار كار ميتاسیس كنن
آنھا كارخانھ را آتش زدند و پس از تخریب كامل آن، تھدید كردند كھ مروجین این شیوه . شورش كردند

ز نیرو استفاده ظرف ده سال بعد دستگاھھاي بافندگي بسیاري ساختھ شدند كھ در آنھا ا. رسانند رابھ قتل مي
شورشیھا بعضي ازآنھا را درھم شكستند، و بعضي دستگاھاي دیگر باقي ماندند و تكثیر شدند؛ . شد مي

  .سرانجام ماشینھا پیروز شدند

كرد، بھ صنعتي شدن  ھاي متعددي كھ باران فراوان آب آنھا را تامین مي نیروي آب گرفتھ شده از رودخانھ
ن ترتیب، در قرن ھجدھم بیشتر كارخانھ ھا نھ در شھرھا، بلكھ در خارج بھ ای. انگلستان كمك كرده بود

شدند كھ ساختن سد روي آنھا امكان داشتھ باشد تا آبشارھایي با  ھایي بنا مي  شھرھا و در كنار رودخانھ
در این مرحلھ ممكن بود این سؤال براي یك . نیروي كافي براي گرداندن چرخھاي بزرگ بھ وجود آورند

گرفت و صنایع بھ  پیش آید كھ آیا بھتر نبود بخار ھرگز بھ عنوان یك نیروي محرك جاي آب را نميشاعر 
شدند؟ ولي شیوة موثرتر  ھاي روستایي با كشاورزي مخلوط مي جاي اینكھ در شھرھا جمع شوند، در صحنھ

كھ آن ھم تا (ن بخار گیرد، و ماشی ھایي را كھ كمتر واجد این خواص باشند مي و سودمندتر تولید جاي شیوه
داد كھ كاالھا و طالیي بیشتر از آنچھ كھ دنیا قبًال بھ  نوید آن را مي) این اواخر درخشش رمانتیكي داشت

  .خود دیده بود، تولید یا حمل كند

براي اینكھ . رفت ماشین بخار حد اعالي انقالب صنعتي بود، ولي بھ طور كامل دستاورد آن بھ شمار نمي
) م؟٢٠٠(بررسي تاریخچة ماشین بخار بھ زمان ھرون اسكندراني، دانشمند، یوناني نخواھیم براي 

او كلیة اجزاي تركیبي و اصولي ماشین بخار . كنیم بازگردیم، این بررسي را از زمان دني پاپن آغاز مي
اي ساخت كھ با نیروي بخار  تلمبھ ١۶٩٨تامس سیوري در . توصیف كرد ١۶٩٠قابل استعمال را در سال 

بھ صورت ماشیني تكمیل كرد كھ در آن  ١٧١٢-١٧٠٨تامس نیوكامن این تلمبھ را در سالھاي . كرد كار مي
  شد، و تناوب فشار ھوا  شد، توسط فوراني از آب سرد متراكم مي بخاري كھ بر اثر گرم كردن آب تولید مي

  .بھ یك ماشین بخار واقعي كرد

پدر بزرگش معلم . دانش طلب بود و ھم مردي اھل عملوات، برخالف بیشتر مخترعین آن زمان، ھم یك 
ساز، و قاضي  گریناك در جنوب باختري اسكاتلند معمار، كشتي) شھرستان(ریاضیات، و پدرش در بارو 

نیمي از . جیمز تحصیالت دانشگاھي نداشت، ولي داراي كنجكاوي خالق و استعداد مكانیكي بود. بود
گاه پسري بھ تنبلي تو  ھیچ«: ھایش او را چنین مالمت كرد یكي از عمھ دانند كھ جھانیان این داستان رامي

اي، بلكھ فقط در آن كتري را برداشتھ و دوباره آن را  در یك ساعت گذشتھ تو یك كلمھ سخن نگفتھ. ندیدم
اي و تماشا  اي روي بخار نگاه داشتھ اي، و زماني یك كاله و زمان دیگر یك قاشق نقره جاي خود گذاشتھ

این داستان افسانھ » .اي آید، و قطرات آب را گرفتھ و شمرده اي كھ بخار چگونھ از لولة كتري باال مي دهكر
اي بھ خط جیمز وات كھ اینك موجود است حاكي از آزمایشي است كھ طي آن،  نماید، ولي نوشتھ مي
من یك لولة «: است؛ و در دستنویسي دیگر آمده »انتھاي مستقیم یك لولھ بھ لولة كتري چاي وصل شد«

اي خم شده را برداشتم و آن را وارونھ در داخل نوك لولة یك كتري چاي قرار دادم، در حالي كھ  شیشھ
  ».اي در آب سرد فروبرده شده بود انتھاي دیگر لولة شیشھ
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كرد كھ در گالسكو بھ عنوان سازندة ابزار علمي دست بھ كار  كوشش مي) ١٧۵۶(وات در بیست سالگي 
نامھ بھ او بھ این علت كھ وي دورة كامل كارآموزي را طي نكرده است،  اصناف شھر از دادن اجازه. شود

او سر درسھاي جوزف بلك . امتناع كردند، ولي دانشگاه گالسكو در داخل محوطة خود كارگاھي بھ او داد
مند  اني عالقھشد، دوستي و كمك او را جلب كرد، و خصوصًا بھ نظریة بلك دربارة حرارت نھ حاضر مي

آلماني، فرانسوي، و ایتالیایي آموخت تا كتابھاي خارجي، از جملھ حكمت مابعدالطبیعھ و شعر، . بود
تحت تاثیر تنوع دانش وات قرار . شناخت وي را مي) ١٧۵٨(سرجیمز رابیسن، كھ در آن ھنگام . بخواند

  ».شتم، ولي یك فیلسوف یافتممن كارگري دیدم و بیش از آن چیزي از او انتظار ندا«: گرفت و گفت

ھاي فیزیك  دانشگاه از او خواست كھ یك نمونھ از ماشین نیوكامن را، كھ در یكي از دوره ١٧۶٣در سال 
شد بھ ھدر  او از مشاھدة اینكھ سھ چھارم حرارتي كھ بھ ماشین داده مي. رفت، تعمیر كند بھ كار مي

یلندر بر اثر استفاده از آب سرد براي متراكم كردن بعد از ھر ضربھ پیستون، س. رفت، بھ حیرت آمد مي
رفت  قدر نیرو بھ ھدر مي داد، و آن شد، حرارت خود را از دست مي اي كھ بھ آن وارد مي مقدار بخار تازه

وات پیشنھاد كرد كھ بخار در ظرف . پنداشتند كھ بیشتر تولیدكنندگان این ماشین را غیرسودمند مي
كرد نداشتھ  ھ پایین بودن دماي آن تاثیري بر سیلندري كھ پیستون در آن حركت مياي متراكم شود ك جداگانھ

كارآیي ماشین را، با مقایسة سوخت مصرفي با كار انجام شده، سیصد ) كندانسور(این دستگاه تراكم . باشد
نبساط عالوه بر آن، در تجدید ساختماني كھ وات از این ماشین كرد، پیستون براثر ا. درصد افزایش داد

  او یك ماشین بخار واقعي . كرد بخار، نھ ھوا، حركت مي

او . سازي، و رسیدن بھ استفادة عملي، دوازده سال وقت وات را گرفت كشي و نمونھ عبور از مرحلة نقشھ
در درجة اول از جوزف بلك،  –لیره  ١٠٠٠ھاي پي در پي و بھبود ماشین خود بیش از  براي ساختن نمونھ

بیني  جان سمیتن، كھ خود مخترع و مھندس بود، پیش. قرض گرفت -او سلب ایمان نكردگاه از  كھ ھیچ
تواند مورد استفادة عموم قرار گیرد، زیرا ساختن قطعات آن با دقت  گاه نمي ھیچ«كرد كھ ماشین وات  مي

ع او اخترا. وات ازدواج كرد و مجبور شد پول بیشتري بھ دست آورد ١٧۶۵در سال » .كافي مشكل است
در . ھا شد خود را كنار گذارد و دست بھ كار مساحي، مھندسي، و طرح كشیدن براي بنادر، پلھا، و ترعھ

گشت كھ، براي تخلیة آب  روباك دنبال ماشیني مي. خالل این احوال، بلك او را بھ جان روباك معرفي كرد
د، كارآیي بیشتري داشتھ كر از معادن زغالسنگ، كھ سوخت كارخانة آھنسازي وي را در كرون تأمین مي

او تقبل كرد كھ قروض وات را بپردازد و سرمایھ براي ساختن ماشینھایي طبق  ١٧۶٧در سال . باشد
براي . مشخصات وات فراھم كند؛ و درعوض، دوسوم سود حاصلھ از نصب یا فروش ماشینھا بھ او برسد

خواست كھ حق انحصاري تولید از پارلمنت امتیازي  ١٧۶٩گذاري، وات در  محافظت از این سرمایھ
او و روباك ماشیني در نزدیكي ادنبورگ . بھ وي داده شد ١٧٨٣این امتیاز تا سال . ماشینش را بھ او بدھد

در بعضي از . رو ساخت تعبیھ كردند، ولي كیفیت نامطلوب كار آھنكاران این ماشین را با ناكامیابي روبھ
بزرگتر از ) بیش از سھ میلیمتر(شدند یك ھشتم اینچ  اختھ ميموارد قطر یك سرسیلندرھایي كھ براي وات س

  . انتھاي دیگر بود

روباك، كھ تحت فشار مشكالت و شكستھا قرار داشت، سھم خود را در این مشاركت بھ مثیو بولتن فروخت 
ھا بولتن تن. در این ھنگام اتحادي كھ در تاریخ دوستي و ھمچنین صنعت قابل توجھ است آغاز شد). ١٧٧٣(

مند بود كھ در  او چنان بھ بھبود روشھا و دستگاھھاي تولیدي خود عالقھ. بھ پول درآوردن توجھ نداشت
او، كھ سي و دو سال داشت، با زني ثروتمند ازدواج كرد،  ١٧۶٠در . تحقق این آرزو ثروتي از دست داد

منگام یكي از وسیعترین توانست با درآمد او دست از كار بكشد، ولي در عوض درسوھو نزدیك بیر و مي
 -از سگك كفش گرفتھ تا چلچراغ –ھاي صنعتي انگلستان را بنا نھاد كھ اشیاي فلزي با تنوع بسیار  كارخانھ

اش بودند، بھ نیروي آب متكي  او براي بھ كارانداختن ماشینھایي كھ در پنج ساختمان كارخانھ. ساخت مي
اشین نیوكامن را نشان داده است و ماشین وات بھ علت دانست كھ وات عدم كارآیي م بولتن مي. شده بود

وي خطر محاسبھ شده را . رو شده است سیلندرھایي كھ با دقت كافي درست نشده بودند، با ناكامیابي روبھ
ماشین وات را بھ سوھو برد، و  ١٧٧۴در . توان این عیوب را برطرف كرد برخود خرید تا نشان دھد مي
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بھ  ١٧٨٣پارلمنت تاریخ انقضاي امتیاز ماشین او را از . ماشین خود رفت وات ھم بھ دنبال ١٧٧۵در 
  .تمدید كرد ١٨٠٠

  اي شكلي ساخت؛ این متھ بولتن و وات را قادر ساخت  ویلكینسن آھنكار متة توخالي استوانھ ١٧٧۵در 

  :دیدن كرد و چنین گزارش داد ١٧٧۶در سال 

آرزو … . دیدن كارخانة بزرگ آقاي بولتن آمد آقاي ھكتور آن قدر لطف داشت كھ ھمراه من براي
شدم كھ این منظره را در پرتو وجود او مورد مداقھ  كردم جانسن ھم با ما بود، زیرا من خوشحال مي مي

گاه حرفي را كھ  من ھیچ. كرد عظمت و طرح بعضي از ماشینھا با فكر نیرومند او برابري مي. قراردھم
آقا، من در اینجا آنچھ را كھ ھمھ جھانیان آرزو «: او گفت. واھم كردآقاي بولتن بھ من گفت فراموش نخ
من او را بھ عنوان . اندركار داشت او حدود ھفتصد نفر را دست» .فروشم دارند داشتھ باشند، یعني نیرو، مي

اش   آمد كھ او ھم در حكم پدري براي قبیلھ مورد مداقھ قرار دادم و بھ نظر مي» رئیس قبیلة آھنكاران«یك 
  .است

اي را  تعبیھ ١٧٨١در . كرد ماشینھاي وات ھنوز رضایتبخش بودند و او پیوستھ در راه بھبود آنھا تالش مي
شد، و  پیستون بھ یك حركت دوراني تبدیل مي) جلو وعقب(بھ ثبت رسانید كھ بھ موجب آن حركت متقابل 

وي طرح ماشیني را بھ ثبت رسانید  ١٧٨٢در . الجرم براي بھ كار انداختن ماشین آالت عادي مناسب بود
) كندانسور(در این ماشین بھ ھر دو انتھاي سیلندر از دیگ بخار و دستگاه تراكم . كرد كھ از دوسركار مي

را بھ ثبت رسانید، و آن دستگاھي » دستگاه گریز از مركز تنظیم بخار«او  ١٧٨٨در . شد فشار وارد مي
شد  كرد؛ این دستگاه بر اثر نیروي بخاري كھ خارج مي كنترل مي بود كھ بھ طور خودكار بازداده بخار را

گشت، دو گلولة فلزي مربوط بھ آن تحت تاثیر  گردید؛ ھرقدر دستگاه تندتر مي اي عمودي مي بھ دور میلھ
كردند؛ و در اثر كم   شدند و راه خروج بخار را بیشتر مسدود مي  نیروي گریز از مركز از میلھ دورتر مي

افتادند و دو دریچھ  ھاي دو طرف فرو مي شد و گلولھ ار بخار از سرعت گردش دستگاه كاستھ ميشدن مقد
گاه از این دو حد  كرد، ولي ھیچ بدین ترتیب، مقدار بخار میان دو حد نھایي تغییر مي. گشودند را مجددا مي

ختند كھ با ماشین وات سا طي این سالھا آزمایش و تجربھ، مخترعین دیگر ماشینھایي مي. رفت فراتر نمي
بود كھ فروش ماشینھاي وات قروض وي را تأدیھ كرد و دوران  ١٧٨٣كردند، و در سال  رقابت مي

. سودآوري آغاز شد؛ او از كار فعال دست كشید و كار مؤسسة بولتن و وات بھ وسیلة پسرانشان ادامھ یافت
بھ سن  ١٨١٩نشاطي رسید، و در سال وات با اختراعات كوچك خود را سرگرم داشت، بھ سنین كھولت پر

  .ھشتادسالگي درگذشت

گوید، در این  بھ طوري كھ دین تاكر مي. در این دوران پرحاصل، بسیاري اختراعات دیگر صورت گرفتند
داران بزرگ از خود اختراعي دارند، و روزانھ سرگرم بھبود اختراعات  تقریبًا ھمة كارخانھ«دوران 

برداري با استفاده از جوھر لزج و فشردن صفحة نوشتھ شده یا  ك شیوة نسخھخود وات ی» .دیگران ھستند
یكي از كاركنانشان بھ نام ویلیام مرداك ). ١٧٨٠(چاپي بھ صفحة كاغذ نازك مرطوب را بھ وجودآورد 

كیلومتر  ١٣اي ساخت كھ ساعتي  ماشین وات را براي كارھاي جریھ بھ كار برد و لوكوموتیو نمونھ
مرداك در افتخار استفاده از گاز زغالسنگ براي روشنایي با فیلیپ لوبون ). ١٧٨۴(سرعت داشت 

  فرانسوي 

اي كھ در اقتصاد انگلستان  مھمترین منظره). ١٧٨٩(بھ ھمین وسیلھ بیرون كارخانة سوھو را روشن كرد 
بري و خورد عبارت است از یك موتور بخار كھ آھنگ پیشرفت را رھ در پایان قرن ھجدھم بھ چشم مي

ھاي نساجي را از نیروي آب بھ نیروي  رود، كارخانھ كند، در انواع صنایع ماشیني بھ كار مي تسریع مي
آورد، آسمان را  دھد، بھ شھرھا ھجوم مي ، سیماي مناطق روستایي را تغییر مي)١٧٨۵حد (كشاند  بخار مي

تا بھ تسلط انگلستان بر دریاھا شود  سازد، و در شكم كشتیھا مخفي مي با گرد و دود زغالسنگ تیره مي
  .اي بدھد نیروي تازه
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اجزاي تركیبي، یعني سوخت، نیرو، . كارخانھ و سرمایھ-دو عنصر دیگر براي تكمیل انقالب الزم بودند
توانستند بھترین ھمكاري را با یكدیگر داشتھ باشند  مواد معدني، ماشین آالت، و نیروي انساني، ھنگامي مي

ھایي  قبًال كارخانھ. ارخانھ، تحت یك سازمان و انضباط، و زیرنظر یك رئیس جمع شوندكھ در یك بنا یا ك
كرد تولید بھ طور منظم و بھ مقیاس  ساختھ شده بودند، ولي در این ھنگام كھ گسترش بازارھا ایجاب مي

یكي از » اي نظام كارخانھ«ھا از لحاظ تعداد و اندازه گسترش یافتند و  وسیع صورت گیرد، این كارخانھ
شدند، افراد و  ھا پرھزینھ مي بتدریج كھ ماشین آالت صنعتي و كارخانھ. اساس نظام جدید در صنعت شد

ھا تسلط  بانكھا بر كارخانھ. آوري یا فراھم كنند بھ قدرت رسیدند توانستند سرمایھ جمع مؤسساتي كھ مي
صادي كھ تحت تسلط فراھم آورندگان داري بھ خود گرفت، یعني اقت یافتند، و ھمة این مجمع نام سرمایھ

در این ھنگام كھ ھرگونھ محركي براي اختراع و رقابت وجود داشت و فعالیت بھ . سرمایھ قرار دارد
شد، انقالب صنعتي آماده بود كھ سیما  نحوي روزافزون از تضییقات اصناف و موانع قانونگذاري آزاد مي

  .و آسمان و روح انگلستان را از نو بسازد

III  -شرایط و احوال  

كارفرما كھ با افزایش . ھم كارفرما و ھم كارگر ناچار بودند عادتھا، مھارتھا، و روابط خود را عوض كنند
جا شدن سریعتر آنان سروكار داشت، نزدیكي خود را با كارگران از دست داد و  روزانة كارگر و جابھ

شغولند ننگرد، بلكھ آنھا را بھ عنوان اجزایي در ناچار شد بھ آنھا بھ چشم آشنایاني كھ بھ یك كار مشترك م
 ١٧۶٠قبل از . یك سلسلھ عملیات و اقداماتي در نظر بگیرد كھ تنھا معیار قضاوت دربارة آنھا سود است

ساعات كار در كارگاھھاي اصناف و . كردند بیشتر افزارمندان در كارگاھھاي اصناف یا در خانھ كار مي
در دوران پیش از . و امكان داشت فواصلي براي استراحت منظور داشتھ شوددر خانھ داراي انعطاف بود 

ما . داشت آن تعطیالتي وجود داشتند كھ در آن ایام كلیسا ھرگونھ كار بھ منظور كسب سود را ممنوع مي
توان گفت كھ سنن،  با این وصف، مي. نباید وضع افراد عادي قبل از انقالب صنعتي را كمال مطلوب بدانیم

  دات، و در بسیاري از موارد، ھواي آزاد، عا

كرد، مشقات كاركنان با كاھش تعداد ساعات كار، افزایش دستمزد، و  كھ عمل صنعتي شدن پیشرفت مي
ولي . كرد شدند تخفیف پیدا مي دسترسي بیشتر بھ جریان روزافزون كاالھایي كھ بھ وسیلھ ماشین تولید مي

براي كارگران ) ١٧۶٠بعد از (ھا منتقل شدند  گي بھ كارخانھنیم قرني كھ طي آن صنایع دستي و خان
  . انگلستان دوران انقیادي غیرانساني و گاھي بدتراز بردگي بود

. كردند ساعت كار طلب مي ١۴تا  ١٢اي شش روز و روزي  ھا در آن دوران ھفتھ بیشتر كارخانھ
توان  سركار نگاه داشتھ شوند، زیرا نمي كردند كھ كارگران باید ساعات طوالني در كارفرمایان استدالل مي

قدر  بسیاري از كارگران روزھاي یكشنبھ آن. بھ آنھا اطمینان داشت كھ مرتب سركار حاضر شوند
بعضي دیگر پس از اینكھ چھارروز . توانستند روزھاي دوشنبھ سركار بیایند كردند كھ نمي میخوارگي مي

بھ كارگرفتن بیش از «دھد كھ  ادم سمیث توضیح مي. اندندم كردند، سھ روز دیگر را در خانھ مي كار مي
او ھشدار داد كھ » باشد؛ حد كارگر طي چھارروز ھفتھ، اغلب علت واقعي بیكاري در سھ روز دیگر مي

: طوالني كردن یا سرعت زیاد كار ممكن است منجر بھ از پاي درآمدن جسماني یا فكري شود، و افزود
تواند بھ طور مداوم كار كند نھ تنھا سالمت خود را بیش از  كند كھ مي ميكسي كھ چنان با اعتدال كار«

  ».دھد بیش از ھمھ است كند، بلكھ مقدار كاري كھ در طول سال انجام مي دیگران حفظ مي

 ١٧٧٠در . توان با درنظرگرفتن ارتباط دستمزدھا و قیمتھا برآورد كرد البتھ دستمزد واقعي را تنھا مي
حدود [پني، یك پوند  ۶ي كھ حدود ھزارو ھشتصد گرم وزن داشت در ناتینگم حدود بھاي یك قرص نان

حساب  ١٧٧٣ادم سمیث در حدود سال . پني بود ٧پني، و یك پوند كره ۴پنیر یا گوشت خوك ] گرم ۴۵٠
شیلینگ، و در  ٧شیلینگ، درمراكز كوچكتر  ١٠كرد كھ دستمزد روزانة متوسط یك كارگر در لندن 

گزارش داد كھ دستمزد ھمگي كارگران صنعتي  ١٧٧٠آرثر یانگ حدود سال . یلینگ بودش ۵ادنبورگ 
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شود،  بھ طوري كھ دیده مي. شیلینگ بود ١١پني تا  ۶شیلینگ و  ۶انگلستان، بستھ بھ موقع جغرافیایي، از 
زدھا دستمزد در آن وقت بھ نسبت قیمتھا خیلي كمتر از امروز بود، ولي بعضي از كارفرمایان بھ دستم

افزودند، و بعضي از كاركنان قسمتي از وقت خود را صرف كارھاي  مواد سوختني یا كرایة خانھ مي
كھ انگلستان جنگ طوالني خود را با فرانسة انقالبي آغاز كرد، قیمتھا  ١٧٩٣بعد از . كردند كشاورزي مي

  .خیلي سریعتر از دستمزدھا افزایش یافتند و فقر از حد گذشت

اي براي كار مرتب  صاددانان قرن ھجدھم پایین بودن سطح دستمزد را بھ عنوان انگیزهبسیاري از اقت
حتي آرثریانگ، كھ از مشاھدة فقري كھ در بعضي از مناطق فرانسھ وجود داشت . كردند توصیھ مي

دانند كھ طبقات  ھمھ، بجز افرادي كھ عقلشان زایل شده است، مي«: داشت ناراحت شده بود، اظھار مي
سمیث اظھار .یا، بھ طوري كھ جي» .نتر باید فقیر نگاه داشتھ شوند، وگرنھ ھرگز پشتكار نخواھند داشتپایی
  :داشت مي

  این حقیقت بر كساني كھ در این امر تبحر دارند شناختھ شده است كھ تنگدستي تا حدودي

امرار معاش كند،  ي كھ بتواند با سھ روز كار]یعني كارگر یدي[صنعتكار . شود باعث تشویق پشتكار مي
توان بھ نحوي منصفانھ با اطمینان گفت كھ  بر روي ھم مي… . بقیة ھفتھ را بیكار و مست خواھد بود

بھ این وسیلھ . كاھش دستمزد در صنعت پشم یك نعمت ملي خواھد بود و بھ فقرا لطمة واقعي نخواھد زد
ھ حال خود نگاه داریم، و عالوه بر آن ممكن است بتوانیم تجارت خود را حفظ كنیم، درآمدھاي خویش را ب

  .مردم را ھم اصالح كنیم

بعضي از زنان . شدند ھا معموًال براي كارھاي غیرماھرانھ بھ كار گمارده مي زنان و كودكان در كارخانھ
ھا بھ طور متوسط روزي  آوردند، ولي درآمد معمولي زنان كارخانھ بافنده بھ اندازة مردان خود پول در مي

 ١٧٨٨ھاي سراجي در سال  كارخانھ. پني و بندرت بیش از نصف درآمد مردان بود ۶ینگ و سھ شیل
بچھ در  ١٠٠٠سر رابرت پیل بیش از . بچھ در استخدام داشتند ۴٨٠٠٠زن و  ۵٩٠٠٠بتنھایي 
اي در اروپا نبود و در مزارع و صنایع  بھ كارگماشتن اطفال عمل تازه. ھاي خود در لنكشر داشت كارخانھ

كاران نسبت بھ آموزش و پرورش ھمگاني،  چون محافظھ. گي بھ صورت اصلي مسلم پذیرفتھ شده بودخان
بھ عنوان اینكھ منجر بھ ازدیاد بیش از حد طبقة تحصیلكرده و كمبود كارگران یدي خواھد شد، روي خوش 

جاي مدرسھ رفتن  دادند، تعداد بسیار كمي از انگلیسیھا در قرن ھجدھم كاركردن كودكان را بھ نشان نمي
وقتي كھ ماشینھا بھ قدر كافي ساده بودند كھ بھ وسیلة كودكان نگاھداري شوند، . دانستند نادرست مي

مقامات كلیساھاي محلي كھ از ھزینة . كردند ھا از كودكان پنجسالھ یا بیشتر استقبال مي صاحبان كارخانھ
میل آنھا را، گاھي بھ گروھھاي پنجاه نفري، ھشتاد نگاھداري كودكان یتیم یا بیچیز ناراحت بودند، با كمال 

كردند كھ  در مواردي چند این مقامات تصریح مي. دادند نفري، یا صد نفري، بھ صاحبان صنایع كرایھ مي
ساعات عادي كار كودكان از ده تا . العقل را ھم بپذیرد كارفرما باید در برابر بیست طفل یك نفر ناقص

ھا آنھا  شد و در بعضي از كارخانھ بھ آنھا اغلب بھ صورت جمعي جا داده مي. چھارده ساعت در روز بود
ایستادند و  دادند، بھ طوري كھ ماشینھا بندرت از كار باز مي نوبت كاریھاي دوازده ساعتھ انجام مي

بیماري در میان این . شد انضباط با وارد كردن ضربھ و لگد حفظ مي. ماندند رختخوابھا بندرت خالي مي
كردند، یا  بسیاري از آنھا بر اثر كار نقص جسماني پیدا مي. یافت ھا قربانیاني بیدفاع مي كارآموزان كارخانھ

مردان معدودي بودند كھ آن قدر رقت قلب . كشتند شدند؛ بعضي از آنھا خود را مي براثر سوانح علیل مي
عداد كودكان كارگر كاھش یافت، نھ بھ ولي ت. داشتند كھ این گونھ بھ كار كشیدن از اطفال را محكوم كنند

  .تر شدند تر شدند، بلكھ بھ خاطر اینكھ ماشینھا پیچیده این علت كھ افراد انساندوست

گرفتند كھ قبًال بر آنھا ناشناختھ  ھا تحت شرایط و انضباطھایي قرار مي اطفال، زنان، و مردان در كارخانھ
ساختھ شده بودند، و این امر باعث سوانح و بیماري بسیار بودند ساختمانھا اغلب باشتاب یا بھ نحوي سست 

  مقررات سخت . شد مي
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كردند كھ توجھ صحیح  كارفرمایان استدالل مي. شد كھ امكان داشت شامل توقیف دستمزد یك روز شود مي
ات بندوبارانة مردمي كھ بھ نظم و ترتیب آالت، لزوم ھماھنگ كردن عملیات گوناگون، و عادات بي از ماشین

كند؛ در غیر این صورت، آشفتگي و اتالف  یا سرعت عادت نكرده بودند انضباطي شدید را ضروري مي
. كند برد و قیمت محصوالت را از قیمت در بازارھاي داخلي و خارجي بیشتر مي منافع را از میان مي

رو  اش روبھ نوادهشد كھ یك افزارمند بیكار با گرسنگي و سرماي خود و خا انضباط بھ این علت تحمل مي
بھ این ترتیب، بھ نفع كارفرما بود كھ . دانستند كھ بیكاران مشتاق كار آنھا ھستند بود؛ و كارگران مي

اي از كارگران بیكار داشتھ باشد كھ از آنھا جانشیناني براي كارگران از كارافتاده، ناراضي، یا  ذخیره
كرد، یا  موجود را بیش از قدرت خرید آن اشباع مي وقتي كھ تولید بیش از حد، بازار. اخراجي فراھم كند

ھنگامي كھ صلح بھ تمایل پرخیر و بركت ارتشھا بھ اینكھ ھرچھ بیشتر و بیشتر كاال سفارش دھند و آنھا را 
  .رو بودند داد، حتي كارگران خوش رفتار و باكفایت با خطر اخراج روبھ ھرچھ زودتر منھدم كنند پایان مي

گرفتند، ولي در نظام  ارگران طبق مقررات صنفي یا شھرداري مورد حمایت قرار ميتحت نظام صنفي، ك
تبلیغات فیزیوكراتھا دایر . آورد صنعتي جدید قانون از آنھا حمایت زیادي، یا اصوال حمایتي، بھ عمل نمي

كارفرمایان  .بر اینكھ اقتصاد از نظارت قانون آزاد باشد در انگلستان نیز، مانند فرانسھ، رسوخ كرده بود
رو شوند مگر  توانند بھ فعالیت ادامھ دھند یا با رقابت خارجي روبھ پارلمنت را متقاعد كردند كھ آنھا مي

ھا، امناي صلح نظارتي بر  ھاي كوچك دھكده در كارخانھ. اینكھ دستمزد تابع قوانین عرضھ و تقاضا باشد
طبقات باال و متوسط . گونھ نظارتي در كار نبود ھیچ، ١٧۵٧ھا، بعداز  دستمزدھا داشتند؛ ولي در كارخانھ

سیل رو بھ افزایش صادرات براي تجارت انگلستان . دیدند دلیلي براي دخالت در كار رھبران صنایع نمي
آورد، و انگلیسھایي كھ استطاعت الزم را داشتند از وفور كاالھاي مصنوع  اي بھ چنگ مي بازارھاي تازه
  .مسرور بودند

با وجود افزایش سریع محصوالت ماشینھایي كھ آنان تحت نظر خود . ر این رونق سھمي نداشتندكارگران د
آنھا . بردند كھ یك قرن پیش با آن دست بھ گریبان بودند در ھمان فقري بھ سر مي ١٨٠٠داشتند، در سال 

ش بازاري دیگر مالك ابزار كار خود نبودند، سھم ناچیزي در طرحریزي محصوالت داشتند، و از گستر
آنھا ھمچنان با كثرت توالد . بردند كردند و سودي نمي كھ خودشان خوراك و مواد و مصالحش را تامین مي

افزودند،  داد، بھ فقر خود مي و تناسل خود، كھ در مزارع از نظر افزایش تعداد كارگران بھره مي
زنانشان ھنوز از روي تعداد  یافتند؛ و مقام و اھمیت میگساري و امور جنسي را دلخوشي اصلي خود مي

لیره  ۶٠٠‘٠٠٠فقر شیوع یافت؛ ھزینة كمك دولت بھ بینوایان از . شد آوردند تعیین مي اطفالي كھ بھ دنیا مي
توانست با مھاجرت یا  ھا نمي باالرفتن تعداد خانھ. افزایش یافت ١٧٨۴لیره در  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧۴٢در 

  كارگران صنعتي . دافزایش تعداد كارگران صنعتي ھمگامي كن

. انگیز بھ طور فشرده در كنار یكدیگر قرار داشتند زندگي كنند اي كھ در خیابانھاي باریك و غم مخروبھ
تا . افزود بردند، و رطوبت این زیرزمینھا بھ علل بیماري مي بعضي از كارگران در زیرزمینھا بھ سر مي

كرده بودند، كھ در آنھا شرایط زندگي بدتر از ھاي فقیر نشین پیدا  ھمھ شھرھاي بزرگ محلھ ١٨٠٠سال 
  .آن بود كھ تاریخ گذشتة انگلستان بھ یاد داشت

آنھا بھ اختراعي كھ . كارگران كوشش داشتند با شورش، اعتصاب، و متشكل شدن وضع خود را بھتر كنند
دام ماشینھا را یك انھ ١٧۶٩پارلمنت در . كردند كرد حملھ مي آنان را بھ بیكاري یا كارھاي پست تھدید مي

ھاي لنكشر بھ صورت جماعتي بینظم،  كارگران در كارخانھ ١٧٧٩با این وصف، در . جنایت بزرگ شمرد
آنھا سالحھاي آتشین و مھمات . كھ تعداد اعضایش از پانصد نفر بھ ھشت ھزار نفر افزایش یافت، درآمدند

گند یاد كردند كھ ھمة ماشینھا را در گردآوردند؛ با ذوب كردن ظروف مفرغي خود گلولھ ساختند؛ و سو
  .كنند انگلستان منھدم مي

در آلتم كارخانة نساجي رابرت پیل . آنھا در بولتن، یك كارخانھ و وسایل آن را بھ طور كامل درھم شكستند
آنھا . را مورد ھجوم ناگھاني قرار دادند و وسایل گرانقیمت آن را درھم شكستند) پدر سررابرت وزیر(
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ھ بھ كارخانة آركرایت در كرامفرد بھ راه افتادند كھ سربازاني گسیل شده از لیورپول بھ آنھا براي حمل
دار  بعضي از آنھا دستگیر، و بھ اعدام با چوبة . نظمي روبھ فرار نھادند رسیدند؛ در نتیجھ كارگران با بي

نھا موجب انتقال این منھدم كردن ماشینھا در این كشور ت«امناي صلح توضیح دادند كھ . محكوم شدند
فردي گمنام » .ماشینھا بھ كشورھاي دیگر خواھد شد، و این كار ھم بھ زیان تجارت انگلستان خواھد بود

ھمة «: از كارگران خواست كھ صبر و حوصلة بیشتري داشتھ باشند و گفت» دوست فقیران«تحت عنوان 
. آورند براي اشخاص معیني بھ وجود ميشوند در آغاز مشكالتي  بھبودیھایي كھ بھ كمك ماشین حاصل مي

  »برداران از شغلشان نبود؟ آیا نخستین اثر ماشینھاي چاپ محروم داشتن بسیاري از نسخھ

انجمنھاي كارگران «داشت، ولي  ھاي كارگري جھت توافقھاي جمعي را ممنوع مي قانون، تشكیل اتحادیھ
میان كارگران نساجي، اعضاي زیادي بعضي از این انجمنھا، خصوصا در . وجود داشتند» روزمزد

این انجمنھا در درجة اول باشگاھھاي اجتماعي یا جمعیتھاي تعاون متقابل بودند؛ ولي با سپري شدن . داشتند
سالھاي قرن ھجدھم، آنھا روش تھاجمیتري بھ خود گرفتند و گاه وقتي كھ پارلمنت دادخواستھاي آنان را رد 

دریانوردان، بافندگان، كالھسازان،  ١٧۶٨-١٧۶٧مثال در سالھاي . دنددا كرد، اعتصابھایي ترتیب مي مي
گران اعتصاب كردند؛ و چند فقره از این اعتصابھا با شدت عمل مسلحانھ از ھردو طرف  خیاطان، و شیشھ

  :بھ این نحو خالصھ كرد ١٧٧۶ادم سمیث نتایج این اعتصابھا را در . ھمراه بودند

طرف، در كلیة موارد عادي، باید در مجادلھ نظر خود را تأمین كند و طرف  بیني اینكھ كدامیك از دو پیش
كارفرمایان، كھ تعداد آنھا معدودتر است، با . دیگر را بھ تسلیم بھ شرایط خود مجبور سازد مشكل نیست

آنكھ شناسد، حال  بندي آنھا را ممنوع نمي توانند با یكدیگر متحد شوند، قانون دستھ سھولتي خیلي بیشتر مي
  .كند دستھ بندي كارگران را منع مي

ولي قوانین بسیاري علیھ … . بندي براي پایین آوردن دستمزد كارگر نداریم گونھ قانوني علیھ دستھ ما ھیچ
تواند خیلي بیشتر مقاومت  در كلیة این گونھ مجادالت كارفرما مي. بندي براي باالبردن آن موجودند دستھ
توانند یك ماه طاقت بیاورند،  توانند یك ھفتھ دوام بیاورند، عدة كمي مي نميبسیاري از كارگران … . كند

  .توان حتي یك نفر را پیدا كرد كھ بتواند بدون كار دوام كند بسختي مي

مجلس عوام  ١٧٩٩نشاندند در  ھا و ھم در پارلمنت بھ كرسي مي كارفرمایان حرف خود را ھم در كارخانھ
كھ ھدف آن تأمین دستمزد بیشتر، تغییر ساعات كار، یا كاھش مقدار كار الزم ھرگونھ انجمن یا جمعیتي را 

پیوستند بھ زندان محكوم  بندیھایي مي كارگراني كھ بھ چنین دستھ. كارگران باشد، غیرقانوني اعالم داشت
 .شد كردند جبران مي شدند، و ھرگونھ زیان وارده بھ كساني كھ علیھ این گونھ افراد خبرچیني مي مي

  .پیروزي كارفرمایان كامل بود

IV -عواقب  

كھ بھ دنبال آن در انگلستان روي ) بجز ادبیات و ھنر(نتایج انقالب صنعتي تقریبًا ھمة آن چیزھایي بودند 
ما باید . توان بدون نوشتن تاریخي از دو قرن گذشتھ، بھ نحوي وافي توصیف كرد این نتایج را نمي. دادند

  :مداوم و بھ پایان نرسیدة تغییر و تحول توجھ كنیم تنھا بھ نقاط اوج فرایند

ھاي  تغییر شكل خود صنعت بر اثر زیاد شدن اختراعات و ماشینھا، این فرایند داراي چنان جنبھ) ١
بمراتب بیش  ١٨٠٠ھاي سال  ھاي كنوني تولید و توزیع كاالھاي ما با شیوه گوناگوني بود كھ اختالف شیوه

  .سال قبل از آن رایج بودند ٢٠٠٠ھایي است كھ  با شیوه ١٨٠٠ ھاي از اختالف میان شیوه
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گذاري و  گذشتن اقتصاد از مرحلة اصناف تحت نظارت و قاعده و صنایع خانگي، بھ نظام سرمایھ) ٢
صحة  ١٧٩۶ادم سمیث نداي انگلستان در انعكاس اثرات نظام جدید بود؛ پیت دوم در سال . آزادي فعالیت

  .دولتي بر آن گذارد

گرفتن جاي مزارع كوچك توسط مزارع بزرگ، كھ از روي اصول  –صنعتي كردن كشاورزي ) ٣
آالت، مواد شیمیایي، و نیروي ماشیني بھ مقیاس وسیع بھ كار  شدند و در آنھا ماشین داري اداره مي سرمایھ

مزارعي . مھ داردتا امروز ادا - المللي كشت شود رفتند تا خواربار والیاف براي بازارھاي داخلي یا بین مي
  .شدند نیز باید در زمرة تلفات انقالب صنعتي بھ حساب آورده شوند كھ توسط افراد خانواده كشت مي

  آمد، ولي  در درجة اول، از پژوھشھاي عملي تشویق بھ عمل مي. تحرك، بھ كاربستن، و اشاعة علم) ۴

طور كھ مذھب  جدید شد، ھمان علوم نظري نیز اعتبارات مالي فراھم آمد و علم خصیصة بارز زندگي
  .خصیصة بارز زندگي قرون وسطایي بود

نقشة جھان را با تضمین تسلط ) طور كھ پیت دوم انتظار داشت و نھ ناپلئون، آن(انقالب صنعتي ) ۵
انقالب صنعتي . انگلستان بر دریاھا و بر سودمندترین مستعمرات بھ مدت یكصدوپنجاه سال عوض كرد

بھ تسخیر مناطق خارجیي كھ  -و بعدًا سایر كشورھاي صنعتي -رانگیختن انگلستانامپریالیسم را با ب
این انقالب . توانستند مواد خام، بازار، یا تسھیالتي براي بازرگاني یا جنگ فراھم آورند گسترش داد مي

مللي را كھ اقتصادشان بر اساس كشاورزي استوار بود مجبور كرد كھ خود را صنعتي، و مجھز بھ 
یزات نظامي سازند تا آزادي خود را كسب یا حفظ كنند؛ این انقالب روابط اقتصادي، سیاسي، یا تجھ

  .نمود نظامیي بھ وجود آورد كھ استقالل را خیالي، و وابستگي را واقعي مي

انقالب صنعتي با افزایش سریع جمعیت انگلستان، صنعتي كردن نیمي از آن، بردن آن بھ شمال و ) ۶
خصوصیات  -ي كھ در نزدیكي منابع زغالسنگ و آھن یا نزدیك راھھاي آبي یا دریا بودندبھ شھرھای-غرب

بھ این ترتیب بود كھ لیدز، شفیلد، نیوكاسل، منچستر، بیرمنگام، . و فرھنگ این كشور را تغییر داد
ه را انقالب صنعتي مناطق وسیعي از انگلستان و كشورھاي صنعتي شد. لیورپول، و بریستول رونق یافتند

ھاي پردود و دم، و مملو از گازھا و گرد و غبار  شكل داد و بھ صورت قطعاتي از اراضي با كارخانھ
  .آور باقي گذارد ھاي متعفن و یأس ھاي انساني خود را در محلھ درآورد، و تفالھ

این انقالب جنگ را ماشیني كرد، گسترش داد، و از صورت جنگ انسان با انسان خارج ساخت، و ) ٧
  .وانایي بشر را براي منھدم كردن و كشتن بھبود وسیعي بخشیدت

بندیھاي  آور ساخت و، بھ این وسیلھ، دستھ این انقالب ارتباطات و حمل و نقل بھتر و وسیعتر را الزام) ٨
  .وسیعتر صنعتي و ادارة مناطق وسیعتر را از یك پایتخت امكانپذیر ساخت

بازرگان و رساندن آن بھ ثروت حاكم بر دیگران، و بھ عنوان این انقالب، با روي كار آوردن طبقھ ) ٩
نتیجة تدریجي این وضع، رسانیدن این طبقة بھ سیادت سیاسي، باعث ایجاد دموكراسي شد؛ این طبقة جدید 

با -ھاي مردم  براي انجام و حفظ این انتقال تاریخي قدرت، روي پشتیباني قسمت روزافزوني از توده
 -توان با تسلط بر وسایل اطالعات و تلقین در یك صف نگاه داشت ین گونھ افراد را مياطمینان از اینكھ ا

ھاي مردم در تاریخ دوران  با وجود این تسلط، مردم كشورھاي صنعتي مطلعترین توده. كرد حساب مي
  .جدید شدند

نیاز چون انقالب صنعتي در حال گسترش بیش از ھر زمان بھ كارگران و مدیران تحصیلكرده ) ١٠
ھا، و دانشگاھھا، بھ مقیاسي كھ بسختي درگذشتھ خواب آن ھم  داشت، طبقة جدید براي مدارس، كتابخانھ

  . كرد شد، پول خرج مي دیده مي
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اقتصاد جدید كاالھا و وسایل آسایش را بیش از ھر نظام قبلي میان قسمتي بمراتب وسیعتر از جمعیت ) ١١
توانست كیفیت تولیدي روزافزون  چھ بیشتر قدرت خرید مردم ميكرد، زیرا تنھا با افزایش ھر توزیع مي

  .خود را حفظ كند

بسیاري از . این انقالب افكار مردم شھرنشین را تیزتر، ولي احساس زیبایي شناسي را كند كرد) ١٢
بھ . آور بدمنظر شدند، و سرانجام خود ھنر ھم دست از تعقیب زیبایي كشید شھرھا بھ نحوي مالل

ھا را از میان برد و سطح ادبیات  اشراف از مسند قدرت یكي از منابع و بارگاه ضوابط و سلیقھزیرآوردن 
  .و ھنر را پایین آورد

این انقالب . انقالب صنعتي اھمیت و مقام اقتصاد را باال برد و منجر بھ تغییر اقتصادي تاریخ شد) ١٣
ھاي مكانیستي  ؛ و منجر بھ نظریھافراد را عادت داد كھ با ضوابط علت و معلول مادي فكر كنند

  .شناسي، یعني تالش براي توضیح كلیة جریانات و فرایندھاي زندگي بھ عنوان عملیات مكانیكي، شد زیست

این تحوالت در علوم، و تمایالت مشابھ در فلسفھ، با شرایط اجتماعات شھري و افزایش ثروت تركیب ) ١۴
  .شدند تا معتقدات مذھبي را ضعیف كنند

این انقالب ماھیت بشر را عوض نكرد، ولي بھ غرایز . انقالب صنعتي اخالقیات را تغییر شكل داد )١۵
. اي داد قدیمي كھ براي زندگي بدوي مفید و براي زندگي اجتماعي پر دردسرند نیروھا و فرصتھاي تازه

ودخواھي طبیعي بشر را رسید خ این انقالب انگیزة سودجویي را تا آنجا مورد تاكید قرار داد كھ بھ نظر مي
در گذشتھ تحكم پدرانھ، تعلیمات اخالقي در مدارس، و تلقینات مذھبي جلو غرایز . كند تشویق و تشدید مي

در نظام اقتصاد . انقالب صنعتي ھمة این عوامل جلوگیرنده را ضعیف كرد. غیر اجتماعي را گرفتھ بودند
افراد خانواده در . حد دوام نسلھا و نظام اجتماعي بودكشاورزي، خانواده واحد تولید اقتصادي و ھمچنین وا

كردند، و خانواده بھ اعضاي خود راه  مزارع، تحت انضباط والدین و نظم و ترتیب فصول، باھم كار مي
نظام صنعتي فرد و مشاركت را . كرد آموخت و خصوصیات اخالقي آنھا را قالبگیري مي ھمكاري مي

بھ . ن و خانواده پایة اقتصادي قدرت و نقش اخالقي خود را از دست دادندوالدی. واحدھاي تولید قرار داد
اي  موازات اینكھ استفاده از كارگران خردسال در شھرھا بیصرفھ شد، اطفال دیگر مایملك مقرون بھ صرفھ

جلوگیري از موالید بیشتر از ھمھ میان طبقة خردمند، و كمتر از ھمھ در میان طبقة كم خرد . نبودند
. ش یافت و، از نظر روابط طبقات اجتماع و قدرت مقامات مذھبي، نتایجي غیرمنتظره بھ بارآوردگستر

چون محدود شدن تعداد افراد خانواده و وجود وسایل ماشیني زنان را از توجھ مادرانھ و كارھاي خانھ آزاد 
چون . نعتي شدن بودآزادي زنان نتیجة ص. ھا و ادارات كشانده شدند ساخت، زنان بھ داخل كارخانھ مي

ھا مدت بیشتري وقت الزم داشتند تا بھ مرحلة تأمین مخارج خود برسند، فاصلة طوالني  پسرھاي خانواده
  شدة میان بلوغ جسماني و اقتصادي خویشتنداري قبل از ازدواج را 

از را كھ بلوغ زودرس اقتصادي، ازدواج زودرس، و امرونھي مذھبي در مزارع امكانپذیر ساختھ بود 
اجتماعات صنعتي خود را در فترتي غیراخالقي میان یك سلسلھ قوانین اخالقي در حال نزع . برد میان مي

  .یافتند و یك سلسلھ قوانین جدیدشكل نگرفتھ سرگردان مي

ھا و جوانب آن، یا قضاوت اجتماعي دربارة  انقالب صنعتي ھنوز در حال پیشرفت است و درك كلیھ جنبھ
اي از  این انقالب مقادیر و تنوعات تازه. باشد ظرفیت و صالحیت یك ذھن واحد مي نتایج آن، خارج از

ھا را بھ دانشمندان  جنایات ایجاد كرده، و روح ھمة از خودگذشتگیھاي قھرمانانة ھیئتھاي مذھبي و راھبھ
د آورده است، انگیز، و اماكن فقیرنشین نكبتبار بھ وجو این انقالب بناھاي زشت، خیابانھاي غم. دمیده است

ولي این عوامل از اساس انقالب صنعتي، یعني جایگزین كردن نیروي ماشیني در عوض انسان، ناشي 
ور شده است، زیرا دریافتھ است كھ اماكن  این انقالب از ھم اكنون بھ بدیھا و زشتیھاي خود حملھ. اند نشده

. كند ثروتمندان را ثروتمندتر مي دارند، و كاھش فقر فقیرنشین بیش از آموزش و پرورش ھزینھ برمي
تواند نوعي زیبایي  معماري منطبق با استفادة عملي، و رفعت مقام از نظر فني، مثًال در ساختن یك پل، مي
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شود، و طرحھاي صنعتي  زیبایي سودبخش مي. بھ وجود آورد كھ علم و ھنر را در كنار یكدیگر قرار دھد

  فصل بیست و ھشتم.آورند زندگي بھ دست ميمقام خود را در میان ھنرھا و زیورھاي 

  

  نمایشنامة سیاسي

١٧۵۶ -١٧٩٢  

I  -ساختمان سیاسي  

آورترین نمایشنامة نیمة دوم قرن ھجدھم در  انقالب صنعتي اساسیترین جریان، و كشمكش سیاسي ھیجان
شریدن مجلس انگلستان مانند چتم، برك، فاكس، و   در این ھنگام، غولھاي نطق و خطابة. انگلستان بود

عوام را صحنة مبارزات شدید و خطیر میان پارلمنت و پادشاه، میان پارلمنت و مردم، میان انگلستان و 
امریكا، میان وجدان مردم انگلستان و حكمرانان انگلستان در ھند و امریكا، و میان انگلستان و انقالب 

  .جراي نمایشنامھ بودساختمان سیاسي چارچوب و اسباب و لوازم ا. فرانسھ كرده بودند

دولت بریتانیاي كبیر یك حكومت مشروطة سلطنتي بود، بھ این مفھوم كھ پادشاه بھ طور ضمني قبول 
اي بدون موافقت  داشت كھ طبق قوانین موجود و رسوم دیرینھ سلطنت كند؛ و ھیچ گونھ قوانین تازه

یكي از . ده بود، نھ یك سند مدونقانون اساسي عبارت از سوابق قضایي گردآوري ش. پارلمنت وضع نكند
دیگري ھنگامي . پادشاه انگلستان امضا شد] لكلند[توسط جان  ١٢١۵این سوابق ماگناكارتا بود كھ در سال 
موادي شامل اصول عمدة آزادي و مشروطیت بھ نام  ١۶٨٨بھ وجود آمد كھ پارلمنت انگلستان در 

ن بھ ویلیام آو اورانژ و ھمسرش مري را موقوف بھ تھیھ كرد، و اعطاي سلطنت انگلستا» اعالمیة حقوق«
) نامي كھ براي اختصار بر آن گذارده شده است(» بیلة حقوق«این . این كرد كھ آنان این اعالمیھ را بپذیرند

اختیار تعلیق قوانین یا اجراي قوانین از طرف مقام سلطنت بدون موافقت پارلمنت «داشت كھ  مقرر مي
صول وجوه براي پادشاه یا براي مصارف پادشاه تحت عنوان اختیارات ویژه و«؛ و »غیرقانوني است

پرینس … بنابراین، با اطمینان كامل بھ اینكھ «: افزود و مي… ؛ »بدون موافقت پارلمنت غیر قانوني است
  اند، و از  را از تجاوز نسبت بھ حقوقشان كھ آنان در اینجا اعالم داشتھ] پارلمنت[آو اورانژ آنھا 

دارند كھ ویلیام و مري،  مقرر مي… اعیان روحاني و غیرروحاني و اعضاي مجلس عوام … . دكر
ویلیام سوم و » «.پرینس و پرنسس اورانژ، پادشاه و ملكة انگلستان، فرانسھ، و ایرلند تعیین و اعالم شوند

د انگلستان با مري دوم با قبول تخت سلطنت، بھ طور ضمني محدودیتھایي را كھ اشراف مغرور و نیرومن
بعدي » قانون جانشیني«وقتي كھ بھ موجب . این اعالمیھ در مورد اختیارات پادشاه قایل شده بودند پذیرفتند

پرنسس سوفیا اھل ھانوور و وراث مستقیم «، و مشروط بھ شرایطي، پارلمنت تاج و تخت را بھ )١٧٠١(
بیلة «كھ آن وراث با قبول تاج و تخت، با  پیشنھاد كرد، پارلمنت چنین فرض كرد» او كھ پروتستان باشند

. كردند گرفت، موافقت مي ، كھ كلیة اختیارات وضع قوانین مگر با موافقت پارلمنت را از آنان مي»حقوق
تحت حكمراني سالطین مستبدي بودند كھ قوانین  ١٧٨٩در حالي كھ تقریبا ھمة كشورھاي اروپایي دیگر تا 

ان حكومتي مشروطھ داشت كھ مورد تمجید فالسفھ و رشك نیمي از كردند، انگلست را وضع و فسخ مي
  .جھان بود

  :شد جمعیت انگلستان را نھ میلیون نفر برآورد كرد كھ از طبقات زیر تشكیل مي ١٨٠١سرشماري 
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ھایي بودند كھ  غیرروحاني قرار داشتند كھ رؤساي خانواده) مرد و زن(نفر اعیان  ٢٨٧در رأس، .١
در این طبقھ مقامھایي بترتیب ازباال بھ پایین بھ این . رسید نفر مي ٧١٧۵جمع اعضاي آنھا بھ 

، دوكھا، ماركوئسھا، ارلھا، و ایكاونتھا، و )از خاندان سلطنتي(شاھزادگان : شرح قرار داشتند
  . شدند این عناوین نسل بعد از نسل بھ پسر ارشد منتقل مي. بارونھا

نفر اعیان غیرروحاني حق داشتند در مجلس  ٢٨٧با  بیست و شش اسقف یا اعیان روحاني، اینھا.٢
دادند، و لقب  خانواده بر روي ھم نجباي بھ طور اخص را تشكیل مي ٣١٣این . اعیان جلوس كنند

امكان داشت كھ . توان بھ ھمة آنھا غیر از دوكھا و شاھزادگان بدرستي اطالق كرد لرد را مي
و قابل انتقال نبودند، با انتصاب بھ مشاغل عالي عناوین نجیبزادگي را كھ رسمیت كمتري داشتھ 

در دستگاه اداري، ارتش، یا نیروي دریایي بھ دست آورد؛ ولي معموًال این انتصابات نصیب 
  . شد كھ قبًال عنوان نجیبزادگي دریافت داشتھ بودند كساني مي

بھ اسم اول  را» لیدي«و » سر«برنت و ھمسرانشان بودند كھ اجازه داشتند كلمات  ۵۴٠حدود .٣
  . خود بیفزایند و این عناوین را بھ وراث خود منتقل كنند

شھسوار و ھمسرانشان بودند كھ حق استفاده از ھمان عناوین را داشتند، ولي  ٣۵٠حدود .۴
  . توانستند آنھا را منتقل كنند نمي

، محترمین، برنتھا، شھسواران. ترین طبقة مالكان بودند حدود شش ھزار نفر محترمین یا كثیرالعده.۵
دادند و معموًال، با نجیبزادگان طبقة باال، جزو  و ھمسرانشان نجیبزادگان طبقة پایین را تشكیل مي

  . آمدند بھ حساب مي» اشراف«
  بودند كھ بدون كارھاي یدي با درآمد ) لیدي(و بانو ) جنتلمن(حدود بیست ھزار آقا .۶

ھاي قدیمي و  شد كھ در خانواده و چنین تصور مي كردند، از خود عالمت خانوادگي داشتند، خود زندگي مي
  .اند مقبول عامھ بھ دنیا آمده

روحانیان طبقة پایین، كارمندان دولت، كسبھ، كشاورزان، : در پایین ھمة اینھا بقیة جمعیت قرار داشتند) ٧
ھ كمك فقیر، ك ١‘۴٠٠‘٠٠٠دكانداران، افزارمندان، كارگران، سربازان، و دریانوردان؛ ھمچنین حدود 

باز، جاعل پول تقلبي در  ولگرد، كولي، اوباش، دزد، حقھ« ٢٢٢‘٠٠٠داشتند، و حدود  دولتي دریافت مي
  ».داخل یا خارج زندانھا، و فاحشة عادي

نفر اعیان  ٢٨٧بیست و نھ درصد از درآمد ملي نصیب  ١٨٠١در سال (اشراف بھ كمك ثروت خود 
شاغل كشوري و لشكري، بھ كمك اعتبار و حیثیت مقام ، بھ كمك مقامھاي برجستة خویش در م)شد مي

گاه  دیرینھ، و با تسلط خود بر انتخابات و قانونگذاري پارلمنت حكومت را زیر سلطة خود داشتند و فقط گاه
و دویست و سھ بارو ) والیتھا(از نظر انتخابات، انگلستان بھ چھل كاونتي . شدند رو مي با مقاوتھایي روبھ

زنان، فقرا، مجرمین محكوم، كاتولیكھاي رومي، كویكرھا، یھودیان، الادریھا، . یم شده بودتقس) شھرستان(
توانستند نسبت بھ حقانیت و اصول كلیساي انگلستان سوگند وفاداري یاد كنند از حق  و سایر كساني كھ نمي

دادند حق  گ مالیات ميشیلین ۴٠تنھا مالكان پروتستاني كھ سالي ) والیتھا(در كاونتیھا . رأي محروم بودند
چون رأي دادن . شد نفر بالغ مي ١۶٠‘٠٠٠داشتند براي انتخابات پارلمنت رأي بدھند؛ عدة اینھا جمعًا بھ 

كردند بھ افرادي جز آنھایي كھ از طرف عمده  علني بود، تعداد بسیار كمي از راي دھندگان جرئت مي
ب، رأي دھندگان نسبتًا كمي زحمت رأي دادن بھ خود بھ این ترتی. مالكان حوزه نامزد شده بودند رأي دھند

آمدند، و بدون ھیچ گونھ  دادند، و تكلیف بسیاري از انتخابات طبق توافقھایي كھ میان رھبران بھ عمل مي مي
دانستند كھ چون نحوة اداره  عمده مالكان این موضوع را امري كامًال منصفانھ مي. شد رأي گیري، تعیین مي

ت ملت در وضع آنھا بسیار مؤثر است، نمایندگي آنھا در پارلمنت باید متناسب با حكومت و سرنوش
  .مالكان با این نظر موافق بودند اموالشان باشد؛ و بیشتر خرده

كھ اینك (در شھر وستمینستر . دادند اي از شیوھاي انتخاباتي نشان مي كننده تنوع گیج) شھرستانھا(باروھا 
ار رأي دھنده بودند؛ در شھر لندن، بھ صورتي كھ بھ آن روز وجود داشت، حدود نھ ھز) مركز لندن است
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شش ھزار رأي دھنده؛ و در بریستول پنج ھزار رأي دھنده؛ تنھا بیست و دو بارو بودند كھ بیش از یك 
  .توانستند رأي دھند در دوازده بارو ھمة افراد ذكور بالغ مي. ھزار رأي دھنده داشتند

توانستند چنین كنند؛ در چند بارو نامزدھاي انتخاباتي  گر تنھا صاحبان اموال ميدر بیشتر باروھاي دی
شده » مقامات شھرداري«توصیفي كھ از این . شدند انتخاب مي) انجمن شھر(توسط مقامات شھرداري 

یك اولیگارشي شھري، مركب از وكالي دادگستري، بازرگانان، دالالن، و آبجوسازان مستقر «: چنین است
  كرد و، بھ  ك انجمن، كھ خودش خود را انتخاب ميدر ی

بعضي از این انجمنھاي شھر رأي خود را بھ » .اجازه نامة سلطنتي، تسلط انحصاري بر اموال شھر داشت
یك بارو بھ نام سادبري آشكارا  ١٧۶١در . پرداختند دادند كھ حامیان آنھا باالترین بھا را مي نامزدھایي مي

اعالن كرد؛ و در انتخابات بعدي، انجمن شھر آكسفرد رسمًا حاضر شد نمایندگان  رأي خود را براي فروش
در بعضي از باروھا، . پارلمنت خود را بھ این شرط دوباره انتخاب كند كھ آنھا قروض انجمن را بپردازند

كھ  ھاي خاصي متعلق بود حق انتخاب یك نامزد انتخاباتي، بھ موجب رسم و عادت، بھ افراد یا خانواده
توانست  خواست، مي زد كھ اگر مي بھ این ترتیب، لرد كملفرد الف مي. لزومي نداشت در آنجا زندگي كنند

گاھي مانند جنس خرید و » اختصاصي«این باروھاي . پیشخدمت سیاھپوست خود را بھ پارلمنت بفرستد
» باروھاي فاسد«از  در بعضي. لیره خرید ۴٠‘٠٠٠شدند؛ لرد اگر مونت میدھرست را بھ مبلغ  فروش مي

توانستند  یك مشت رأي دھنده مي) باروھایي كھ تعداد نمایندگانشان با تعداد رأي دھندگان آن تناسب نداشت(
حتي موقعي كھ . فرستاد یك یا چند نماینده بھ پارلمنت بفرستند، و حال آنكھ شھر لندن تنھا چھار نماینده مي

ات معموًال از طریق ارتشاء، خشونت، یا مست نگاه داشتن یك حق رأي تقریبًا ھمگاني شد، سرنوشت انتخاب
بھ وسایل گوناگون » حامي«یكصدو یازده . شد تعیین مي - بھ طوري كھ نتواند رأي دھد-رأي دھندة متمرد

رأي  ١۶٠‘٠٠٠رأي دھنده، در كاونتیھا  ٨۵٠٠٠در باروھا . بارو بر انتخابات تسلط داشتند ٢٠۵در 
  .رأي دھنده وجود داشتند ٢۴۵‘٠٠٠دھنده، بر روي ھم 

نماینده،  ۴۵اسكاتلند . تعیین شدند ١٧۶١عضو مجلس عوام در  ۵۵٨از این انتخابات جور واجور، 
. نماینده، و دو دانشگاه ھركدام دو نماینده فرستادند ۴١۵نماینده، باروھا  ٩۴كاونتیھاي انگلستان و ویلز 

اختیارات پارلمنت شامل این . یا غیرروحاني داشتعضو اعم از روحاني  ٢٢۴مجلس اعیان در آن وقت 
شدند؛ وضع مالیات، و بھ این وسیلھ  حق تصویب لوایحي كھ براي قانونگذاري ارائھ مي: موارد بود

اگر (؛ بررسي اعتبارنامة كساني كھ مدعي حق ورود بھ پارلمنت بودند؛ تعیین مجازات »اختیار خزانھ«
براي ھرگونھ لطمھ بھ اعضاي آن و ھرگونھ عدم اطاعت از ) ندانكرد، ھمراه با ز پارلمنت اراده مي

قوانین آن؛ و برخورداري از آزادي كامل بیان، از جملھ مصونیت از مجازات بھ خاطر اظھاراتي كھ در 
  .آمد پارلمنت بھ عمل مي

دست داده  مفھوم خود را تقریبًا بھ طور كامل از ١٧۶١تقسیم اعضاي پارلمنت بھ توریھا و ویگھا تا سال 
روي ھم رفتھ توریھا . بود؛ تقسیم واقعي میان پشتیبانان و مخالفان حكومت یا دولت حاضر یا پادشاه بود

دادند؛ از اینھا  گاه تمایلي بھ توجھ بھ امیال طبقة بازرگانان نشان مي صاحبان منافع ارضي بودند؛ ویگھا گاه
ھیچ یك از این دو حزب بھ سود . كار بودند فظھكھ بگذریم، ھم توریھا و ھم ویگھا بھ نحوي یكسان محا

  .كرد ھاي مردم قانونگذاري نمي توده

  توانست بھ صورت قانون درآید مگر اینكھ از تصویب ھردو مجلس بگذرد و بھ امضاي  اي نمي ھیچ الیحھ

فرماندة  او داراي اختیارات نظامي، یعني. مصونیتھایي، داشت كھ رسوم و قوانین انگلستان بھ او داده بود
توانست اعالن جنگ دھد، ولي براي عملي كردن جنگ بھ  عالي ارتش و نیروي دریایي، بود؛ مي

توانست پیمان منعقد كند و قرارداد صلح ببندد؛  او مي. تخصیص اعتبار از طرف پارلمنت نیاز داشت
ارلمنت رسیده باشد اي كھ بھ تصویب پ توانست از توشیح الیحھ اي حقوق قانونگذاري نیز داشت و مي پاره

توانست پادشاه را بھ راه  خودداري ورزد، ولي پارلمنت بھ علت اینكھ اختیار خزانھ را در دست داشت، مي
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پادشاه . كرد پادشاه ھیچ گاه از این حق استفاده نمي ١٧١۴بیاورد، و بھ این علت بود كھ بعد از سال 
توانست قوانین  قوانین موجود بیفزاید، ولي نمي توانست با صدور اعالمیھ یا فرمان شوراي سلطنتي بھ مي

در مورد مستعمرات ھرطور كھ . اي را كھ خالف قانون باشد متداول سازد عرف را تغییر دھد یا عمل تازه
توانست پارلمنت  تنھا او بود كھ مي. او داراي اختیارات اجرایي بود. توانست قانونگذاري كند مایل بود مي

وزیران را، كھ مشي كلي و امور دولتي را ھدایت . امعین تعطیل، یا منحل كندرا احضار، براي مدت ن
ھاي سلطنت شصتسالة جورج سوم بھ راه افتاد  قسمتي از جنجالي كھ در نخستین دھھ. گزید كردند، برمي مي

  .مربوط بھ میزان اختیارات ویژه پادشاه در زمینة انتخاب وزیران و تعیین مشي كلي بود) ١٧٨٢-١٧۶٠(

داشتند تنھا با  حق قانونگذاري پادشاه شدیدًا محدود بود، و لوایحي كھ وزیرانش بھ پارلمنت عرضھ مي
این كار با زدوبندھاي سیاسي، . توانستند بھ صورت قانون درآیند متقاعد كردن ھردو مجلس بھ قبول آن مي

بیش از  ١٧٧٠در . (گرفت با وعده یا خودداري از واگذاري مشاغل یا مقرریھا، یا با ارتشا صورت مي
پرداخت وجوه و اعتباراتي كھ براي .) عضو مجلس عوام در دستگاه دولتي مشاغل انتصابي داشتند ١٩٠

كھ از » اعتبار«گرفت؛ این  این كارھا الزم بودند اكثرًا از اعتبارمخصوص خاندان سلطنتي صورت مي
، حساب بیوتات و خدمة او، )اعتبار ویژه(اش  شد، مخارج خود پادشاه و خانواده طرف پارلمنت تعیین مي

پارلمنت سالي . گرفت كرد در نظر مي پرداخت، و مقرریھایي را كھ اعطا مي حقوقھایي را كھ او مي
پادشاه اغلب . براي جورج سوم تعیین كرد» اعتبار مخصوص خاندان سلطنتي«لیره بھ عنوان  ٨٠٠‘٠٠٠

لیره  ۶١٨‘٣۴٠مبلغ  ١٧٧٧لیره، و در  ۵١٣‘۵١١ت پارلمن ١٧۶٩كرد؛ در  بیش از این مبلغ خرج مي
قسمتي از پول پادشاه صرف خریدن آرا در . براي تأدیة قروض پادشاه، عالوه بر مقرریش، پرداخت

وجوھي كھ پارلمنت براي . شد انتخابات پارلمنت، و قسمتي دیگر صرف خرید آرا در خود پارلمنت مي
. شد ري از موارد بھ شكل رشوه بھ خود پارلمنت بازگردانده ميكرد، در بسیا فعالیتھاي پنھاني تصویب مي

آوري شدة خود از ھندوستان بھ انگلستان باز  كھ با ثروت جمع(» نواب«وقتي وجوھي را كھ بھ وسیلة 
ھاي دولتي یا   شدند یا بھ وسیلة بازرگانان كھ بھ دنبال مقاطعھ در انتخابات یا قانونگذاري خرج مي) گشتند مي

  شدند بھ این بده بستان پادشاه  فرار از دخالت دولت بودند پرداخت ميدرصدد 

اودر یافت، تصویري كھ بھ نحوي   آید كھ نظیر آن را بسختي امكان داشت در غرب رودخانة دست مي
  .نامطبوع دربارة طبیعت بشر آموزنده بود

الیات ازھمة مالكان، اعم از بزرگ م. اي جزئیات كم اھمیت نظام مستقر در انگلستان توجھ كرد باید بھ پاره
شد، شاید این عامل در احترامي كھ مردم عادي نسبت بھ نجیبزادگان قایل بودند  یا كوچك، وصول مي

. داشت داد، بلكھ تنھا یك نیروي احتیاط را مجاز مي پارلمنت اجازة یك ارتش دایمي را نمي. دخالت داشت
نفر،  ١٨٠‘٠٠٠مي كھ فرانسھ یك ارتش دایمي مركب از براي امكانات مالي برتر انگلستان، در ھنگا

در . نفر داشت، نگاھداري یك نیروي احتیاط امر مھمي نبود ٢٢۴‘٠٠٠نفر، و روسیھ  ١٩٠‘٠٠٠پروس 
زمان جنگ، نیروھاي مسلح، با دقت و شدت، از طریق بھ خدمت خواندن یا خدمت اجباري افراد فراھم 

و قساوتھاي غیرانساني زندگي در   شد، سم در آزادیھاي فردي وارد ميتخطیھایي كھ بر اثر این ر. شدند مي
  .انگلستان بودند  اي در صحنة ھاي تیره ارتش و نیروي دریایي، سایھ

كھ ساختمان سیاسي انگلستان بھترین ساختماني بود كھ طبیعت و ) ١٧۶۵حد (كرد  بلكستون احساس مي
كرد كھ بھترین نوع حكومت  قدیمي را نقل مي  و این عقیدةا. داشت سطح آموزش افراد در آن موقع مجاز مي

بھ نحوي «آورد، وھمة اینھا را  آن است كھ تركیبي از سلطنت با حكومت اشرافي و دموكراسي بھ وجود مي
  .دید در قانون اساسي انگلستان جمع مي» خوب و سعادتبار

كھ این (واحد سپرده شده است، آنھا ھمان طور كھ قدرت اجرایي قوانین در نزد ما بھ یك شخص   زیرا،
شود  ترین نظام سلطنتي یافت مي ھمة مزایاي قدرت و سرعتي را كھ در مطلقھ) اند قدرت را تفویض كرده

و چون عمل قانونگذاري كشور بھ سھ قوة متمایز و كامًال جدا و مستقل از یكدیگر سپرده شده . دارا ھستند
كھ یك مجمع اشراف مركب از  –اعیان روحاني و غیرروحاني ) مجلس(نخست پادشاه؛ دوم   است یعني،
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و سوم   اند؛ افرادي است كھ بھ خاطر تدین، بستگي خانوادگي، درایت، شھامت، یا اموالشان انتخاب شده
شود كھ بھ آن صورتي از دموكراسي  مجلس عوام كھ آزادانھ توسط مردم از میان خود آنان انتخاب مي

آورند و بھ منافع  ھاي گوناگون آن را بھ حركت مي ین ھیئت مجتمع، كھ انگیزهدھد؛ و از آنجا كھ ا مي
گوناگون توجھ دارد، اختیار عالي ھمھ چیز را دارد، ھیچ یك از سھ شاخة نامبرده نخواھد توانست بھ اقدام 

قدرت  و ھر شاخھ داراي  كنند؛ اي دست بزند، زیرا دو شاخة دیگر در برابر آن مقاومت مي ناراحت كننده
اي است كھ براي خنثا كردن ھر بدعتي كھ صالح نداند یا خطرناك تشخیص دھد كافي است، بھ  كننده نفي

این ترتیب، حاكمیت قانون اساسي انگلستان در این امر نھفتھ است، و این كار تا آنجا كھ امكان دارد، براي 
  اجتماع بھ نحوي سودمند صورت گرفتھ است 

یك قانوندان برجستھ كھ مطلب را از مقام رفیع و آسودة خود   كاري میھن پرستانة ما ممكن است بھ محافظھ
دھد تبسم كنیم؛ ولي بھ احتمال زیاد، این نوع قضاوت مورد تأیید نود درصد مردم در  مورد توجھ قرار مي

  زمان سلطنت جورج 

I I  – شخصیتھاي اول نمایشنامھ  

. ن نمایشنامھ شركت داشتند در میان مشھورترین شخصیتھا در تاریخ انگلستان بودندشخصیتھایي كھ در ای
 -تخت سلطنتش را حفظ كرد ) ١٨٢٠-١٧۶٠(در رأس آنھا جورج سوم قرار داشت كھ در سالھاي بالخیز 

انور او نخستین پادشاه از خاندان ھ. سالھایي كھ شاھد انقالبھاي امریكا و فرانسھ و جنگھاي ناپلئون بودند
و بھ امور انگلستان عالقة بسیار   دانست، خود را فردي انگلیسي مي  بود كھ در انگلستان بھ دنیا آمده بود،

رفت  شمار مي اعتنا بھ قوانین بھ او نوة جورج دوم، و فرزند فردریك لویس بود كھ شخصي بي. داد نشان مي
مادرش پرنسس . ازده سال داشتدر آن وقت جورج سوم آینده دو. در گذشتھ بود ١٧۵١و در سال 

دار ولي شرور و فاقد تحصیالت  گوتا، كھ از برخورد با جوانان اصل و نسب آوگوستا، از امیرنشین ساكس
داشت و او  خوب بھ ھراس افتاده بود، جورج را در نوعي قرنطینھ در برابر این گونھ معاشران نگاه مي

خوشیھا، سروصدا، و افكار   از آلودگي و دور از بازي، اش بود، در انزوایي عاري را، كھ یكي از نھ بچھ
بھ . او كم جرئت، بیحال، متدین، با تحصیالت ناقص، و غمزده بزرگ شد. ھمگنان و عصر خود بار آورد

اگر من روزي صاحب پسري شوم، او را آن قدر كھ شما مرا غمزده «: مادر سختگیر و عیبجوي خود گفت
مادرش احساس حقارتي را كھ نسبت بھ پدر بزرگ وي بھ خاطر تحمل » .اید غمگین نخواھم ساخت كرده

یعني  - » ! جورج، تو یك پادشاه باش«: گفت سیادت پارلمنت داشت بھ او منتقل كرد و كرارًا بھ او مي
یك روایت، كھ اصالت آن اغلب مورد سئوال است، . رھبري فعاالنة حكومت را دوباره بھ چنگ بیاور

در . با لینگبروك قرارگرفت) ١٧۴٩(وان، تحت تأثیر مثال یك پادشاه میھن پرست اثر حاكي است كھ این ج
گذارند  مي«درحالي كھ (و » ھم حكومت كنند و ھم سلطنت« این اثر بھ حكمرانان اندرز داده شده بود كھ 

گلستان بھ ابتكار اقداماتي را براي بھبود وضع زندگي مردم ان) »پارلمنت اختیاراتي را كھ دارد حفظ كند
بسیار با صداقت، ولي «: یكي از معلمان جورج، لرد والدگریو، وي را چنین توصیف كرد. دست گیرند

او خواستار قاطعیت نیست، . ... كند اي است كھ صداقت را دوستداشتني مي خواستار رفتار صریح و بیپرده
... نوعي غمزدگي وجود دارد كھ در خلق و خوي او . ... زیرا كھ این كیفیت با خودرأیي زیاد توأم است

  .این خواص تا پایان دوران سالمت عقلش با وي باقي ماندند» .منبع نگراني دایمي خواھد بود

خانة خاندان سلطنتي دوستي  پس از مرگ پدر جورج، بیوة او با جان استوارت، ارل آو بیوت، مسئول جبھ
شت و مدت پانزده سال بود كھ با مري سي و ھشت سال دا ١٧۵١بیوت در سال . نزدیكي برقرار كرد

جورج در . ورتلي مانتگیو، دخترلیدي مري مانتگیو معروف كھ ھمنام با مادرش بود، ازدواج كرده بود
دانش و درستكاري . سالھاي آخر قبل از اینكھ پادشاه شود، بیوت را بھ عنوان مربي و محرم خود پذیرفت

  كرد، با احساس این اسكاتلندي را تحسین مي
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شد كھ خود را براي رھبري قدرتمندانة  پذیرفت، و از طرف او تشویق مي حقشناسي اندرز او را مي
س، كھ زیبارویي پانزدھسالھ وقتي كھ این شاھزادة جوان بھ فكر افتاد بھ لیدي سرالنك. حكومت آماده كند

بود، پیشنھاد ازدواج كند، با حالتي غمگین ولي پرمحبت تسلیم این ھشدار بیوت شد كھ او باید با ازدواج با 
من آیندة خود را در «: جورج نوشت. یك شاھزاده خانم خارجي بھ ایجاد یك اتحاد سیاسي مفید كمك كند

معشوق عزیز و مورد عالقة خود پنھان خواھم داشت؛ در دھم، و افكارم را حتي از  دست شما قرار مي
انگیز شما را ناراحت نخواھم كرد، زیرا اگر  گاه با این داستان غم سكوت غم خواھم خورد، و دیگر ھیچ

الزم باشد كھ یا دوست خود را از دست دھم یا عشق خود را، من از عشق خود دست خواھم كشید، چون 
وقتي جورج بر تخت سلطنت نشست، بیوت » .نھم خوشیھاي دنیوي ارج مي از ھمة من بر دوستي شما بیش

  . را با خود داشت

سلطنت او یكي از مصیبتبارترین سلطنتھا در تاریخ انگستان بود، و خود او ھم در این جریان تقصیر 
را االھیات كلیساي انگلیكان . با این وصف، او مؤكدًا یك مسیحي، و معموًال شخصي شریف بود. داشت

آورد، و یك واعظ دربار را كھ در وعظ خود از  پذیرفت، مراسم آن را بدون تقدس متظاھرانھ بھ جاي مي
كرد و بھ آنھا رو  در زمینة ارتشا از دشمنان سیاسي خود تقلید مي. او تمجید كرد مورد مالمت قرار داد

بند و باري  اطر بيدر نسلي كھ بھ خ. زد، ولي در زندگي خصوصي خود مجسمة فضیلت بود دست مي
اي از وفاداري شوھرانھ بھ انگلستان ارائھ كرد كھ، بدون ظاھرسازي، با  جنسي شھرت داشت، او نمونھ

او در ھمھ چیز، بجز . بند و باریھاي برادران و پسران وي تفاوتي بسیار داشت زناكاریھاي اسالف و بي
دادن بسیار دست و دل باز بود، خودش  یھبا آنكھ در ھد. مذھب و سیاست، نمونھ و مجسمة مھرباني بود

قماربازي را در دربار منع كرد، با عزمي جزم در امور حكومتي . اي داشت عادات و سلیقھ و ذوق ساده
دوازده بار پیامھاي حاوي دستور - كرد، و روزي ده كوشید، بھ جزئیات بسیاركوچك رسیدگي مي سخت مي

از حد متعصب و دلمرده نبود و از تئاتر، موسیقي،  خصي بیشاو ش. فرستاد براي دستیاران و وزیرانش مي
ازلحاظ شھامت ھم كسري نداشت و مدت نیم قرن با سرسختي با دشمنان سیاسي . آمد و رقص خوشش مي

قصدي كھ  رو شد، و در دو سوء اي مردم خشن با شھامت روبھ با توده ١٧٨٠در سال . خود مبارزه كرد
ش و خونسردي خود را حفظ كرد، با صراحت بھ نقایص تحصیالت خود علیھ جانش بھ عمل آمدند آرام

اگر از نظر فكري قدري ضعیف . واقف بود و تا آخر عمر از ادبیات، علوم، و فلسفھ نسبتًا بینصیب ماند
بود، ممكن است بھ علت انحرافي در كیفیات موروثي، یا اھمالي از ناحیة معلمانش، و ھمچنین ھزار 

  .آیند كھ بر یك پادشاه وارد ميفشاري بوده باشد 

  گاه  او ھیچ. یكي از عیوب جورج حسادت سوءظن آمیزش نسبت بھ قابلیت و استقالل فكري اشخاص بود

در جاي دیگر ما شاھد فعالیتھاي این مرد . سیاسي، نافذ بودن قضاوت، و قدرت و فصاحت بیانش ببخشد
پیت . ایم بوده» جنگ ھفتسالھ«تا پیروزیش در  )١٧٣۵(از زمان ورودش بھ پارلمنت ) پیت(العاده  فوق
پیت خود را حافظ شایستة امپراطوریي . باشد –خیلي بیشتر از جورج سوم  –شق  توانست متفرعن و كلھ مي

) پیت(  با پادشاه عملي) جورج(كرد كھ تحت رھبري وي ایجاد شده بود، و وقتي پادشاه اسمي  احساس مي
پیت شخصًا درستكار بود و بھ . یافتن بھ تخت سلطنت آغازشد اي دستتن بر بھ رو شد، جنگي تن روبھ

ارتشایي كھ در اطرافش رواج بسیار داشت آلوده نشده بود؛ ولي او بھ سیاست تنھا از دیدگاه قدرت ملي 
گونھ عواطف انساني او را از عزم خود دایر بر تحقق سیادت انگلستان  داد كھ ھیچ نگریست و اجازه نمي مي

خواندند، زیرا وي بزرگترین مرد در مجلس عوام بود، نھ اینكھ  مي» عوامي بزرگ«او را . سازدمنحرف 
ولي پیت براي دفاع از مردم امریكا و ھند علیھ ظلم انگلیسیھا قد علم . در فكر بھبود وضع مردم عادي باشد

او » .اموش كند یا ببخشدو استعداد آن را نداشت كھ فر«آمد  او ھم مانند پادشاه از انتقاد بدش مي. كرد
وقتي جورج سوم  ١٧۶١در سال . حاضر نبود بھ پادشاه خدمت كند مگر اینكھ او را زیر فرمان داشتھ باشد

اي با فرانسھ ببندد، او از  اصرار داشت از عھدنامة انگلستان با فردریك تخلف كند و قرارداد صلح جداگانھ
  .دست دشمني جز بیماري نقرس نبود ورد، این شكست بھاگر سرانجام او شكست خ. مقام خود استعفا داد
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پیت در . كرد نفوذ ادمند برك بر افكار مردم انگلستان با نفوذ پیت بر امور سیاسي انگلستان برابري مي
روي صحنھ آمد و بھ طور منقطع توجھ مردم انگلستان  ١٧۶١از صحنة نمایش ناپدیدشد؛ برك در  ١٧٧٨
و فرزند یك وكیل دادگستري بود ) ١٧٢٩(این واقعیت كھ وي متولد دوبلن . بھ خود جلب كرد ١٧٩۴را تا 

او انگلیسي نبود، بلكھ بھ . ممكن بود در تالش وي براي رسیدن بھ مقام و قدرت سیاسي ایجاد اشكال كند
ھ این نكتھ ك. عنوان یك نفر انگلیسي پذیرفتھ شده بود؛ او از طبقة اشراف نبود، بلكھ اشرافیت فكري داشت

) كھ در تمام طول عمرش ادامھ داشت(بایستي بر احساس ھمدردي وي  مادر و خواھرش كاتولیك بودند مي
نسبت بھ كاتولیكھاي ایرلند و انگلستان، و تأكید مصرانة وي دربارة اینكھ مذھب موضع مستحكم اخالقیات 

لیتور، و در كالج ترینیتي در اي متعلق بھ فرقة كویكرز در ب او در مدرسھ. اثر گذارده باشد. و كشور است
ھاي سیسرون تحسین كند و آنھا را شالودة  دوبلن تحصیل كرد و بھ قدر كافي التیني یاد گرفت تا از خطابھ

  .سبك سخنراني خود قرار دھد

عنوان  او بعدھا علم حقوق را بھ. وي بھ انگلستان رفت تا در میدل تمپل بھ تحصیل حقوق پردازد ١٧۵٠در 
» كند از ھمة انواع دیگر دانش در تسریع و نیرو بخشیدن بھ ادراك كمك مي علمي كھ رویھمرفتھ بیش«

اند، باز  آمده  دنیا عادت بھجز در مورد افرادي كھ بسیار با س«مورد تمجید قرار داد؛ ولي عقیده داشت كھ 
  كردن و روشن كردن ھمة افكار بھ یك نسبت كامًال 

پدرش مقرري او را بھ این علت قطع كرد كھ ادمند بھ علت توجھي كھ بھ  ١٧٧۵حدود » .مناسب نیست
ھا ظاھرًا ادمند ذوقي براي ادبیات پیدا كرده و بھ تئاتر. ماند مسائل دیگر داشت، از تحصیل حقوق غافل مي

اي برایش پرداختند كھ وي عاشق پگ وافینگتن  كرد، افسانھ و باشگاھھاي مناظرة لندن رفت و آمد مي
من ھمة قواعد را نقض كرده و ھمة «: بھ یكي از دوستانش نوشت ١٧۵٧در . ھنرپیشة مشھور شده است

ھاي مختلف،  نقشھ جور واجور، با طرحھا و«؛ وي نحوة زندگي خود را »ام آداب معاشرت را نادیده گرفتھ
» گاھي در لندن، گاھي در نقاط دور دست كشور، گاھي در فرانسھ، و بزودي اگر خدا بخواھد، در امریكا

اندوزي برك در دست نیست، جز  از اینھا كھ بگذریم، اطالع دیگري از آن سالھاي تجربھ. توصیف كرد
  .ر كرد و پیمان ازدواج بست، تسلسلي نامعین، دو كتاب بسیار قابل توجھ منتش١٧۵۶اینكھ در 

اي از بدبختیھا و بدیھایي كھ از ھر نوع جامعة  یكي از این كتابھا اثبات حقانیت جامعة طبیعي، یا منظره
این مقالھ، كھ . بھ قلم یك نویسندة شریف متوفا نام داشت... اي بھ لرد   نامھ. شود تصنعي عارض بشر مي

منزلة محكوم كردن شدید ھمة انواع حكومتھا بود، بمراتب ھرج حدود چھل وپنج صفحھ داشت و بظاھر بھ 
از  تر از گفتار راجع بھ منشأ عدم مساوات بین افراد بشر اثر روسو بود، كھ تنھا یك سال پیش طلبانھ و مرج 

اي كھ براساس امیال و غرایز طبیعي، و نھ  جامعھ«عنوان  را بھ» جامعة طبیعي«برك . آن منتشر شده بود
» تكوین قوانین«گفت كھ  او مي. توصیف كرد» گونھ رسم یا سنت مشخصي، بنا شده است ت ھیچبھ صور

جامعة سیاسي بحق «خیانت، و جنگ؛ و   تاریخ عبارت است از شرح قصابي،. در حكم یك انحطاط است
كنند، كلیة  ھمة حكومتھا از اصول ماكیاولي پیروي مي» .متھم بھ ایجاد قسمت عمدة این تباھي است

كشي  اي از حرص، فریب، سرقت، و ھمنوع گیرند، و نمونة فاسدكننده خویشتنداریھاي اخالقي را نادیده مي
دموكراسي در آتن و روم درماني براي زشتیھا و بدیھاي حكومت با خود نیاورد، زیرا . دھند ارائھ مي

یتھاي فریب خورنده، طولي نكشید كھ این دموكراسي، بر اثر توانایي عوامفریبان در جلب تحسین اكثر
قانون، بیعدالتي قانونیي است كھ از ثروتمندان بیكاره علیھ فقراي . صورت یك نظام استبدادي درآمد بھ

جامعة سیاسي اكثریت را «. افزاید كھ آن ھم حقوقدانان ھستند اي مي كند و بدي تازه استثمار شده حمایت مي
ان انگلستان نگاه كنید و توجھ كنید كھ آیا چنین بھ وضع معدنچی» .صورت ملك اقلیت درآورده است بھ

توانست در یك جامعة طبیعي، یعني قبل از وضع قوانین، وجود داشتھ باشد؟ آیا ما با این وصف  فالكتي مي
عنوان اینكھ بر اثر طبیعت انسان ضرورت  كند، بھ حمایت مي) كشور(باید كشور را، مانند مذھبي كھ از آن 

  .وجھ ھیچ نھ، بھ یافتھ است، بپذیریم؟

اگر ما بر آن باشیم كھ عقل و آزادي خود را تسلیم تجاوز مقامات كشوري بكنیم، جزاینكھ ھرچھ آرامتر 
اي كھ با این وضع مرتبطند منطبق سازیم و معتقدات مذھبي مردم عامي را بھ  ھاي عامیانھ خود را با اندیشھ
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ولي اگر این الزام را تخیلي بدانیم نھ . ھ انجام دھیمھمان صورت امور سیاسي آنھا بپذیریم، كاري نداریم ك
  واقعي، از رؤیاھاي آنھا

دربارة جامعھ وھمچنین توھماتشان در مورد مذھب دست خواھیم كشید و حقانیت خود را براي راه یافتن بھ 
  . آزادي كامل بھ اثبات خواھیم رسانید

جواني را دارد كھ از نظر روحي متدین  این اظھارات طنین جسورانھ و صداقت خشمگینانة یك افراطي
داند و بھ فقر و خفتي كھ در انگلستان شاھد بوده است حساسیت  است، ولي االھیات متداول را مردود مي

دارد؛ و نیز معرف استعدادي است كھ از وجود خود آگاه است، ولي ھنوز در مسیر جریانات وقایع جھان 
دارایي، و آن   اري در طول مسیر خود، براي رسیدن بھ مقام،ھر جوان ھشی. موقع و مكاني نیافتھ است

ھایي دربارة انقالب فرانسھ خواھیم دید، از این  كاري توأم با وحشتي كھ ما در اثر برك بھ نام اندیشھ محافظھ
بینیم نویسندة اثبات حقانیت با اختفاي خود در گمنامي رد پایي از خود باقي نگذاشت  ما مي. گذرد مرحلھ مي

تقریبًا ھمة خوانندگان، از جملھ ویلیام واربرتن و ارل آو چسترفیلد، این . و حتي خود را متوفا معرفي كرد
اي واقعي بھ بدیھاي موجود و جاري تلقي كردند، وخیلیھا آن را بھ وایكاونت  عنوان حملھ جزوه را بھ

یك نویسندة شریف «تھ است، در گذش ١٧۵١گفتند كھ این شخص، كھ در  دادند و مي بالینگبروك نسبت مي
از انتشار این مقالھ، برك براي عضویت پارلمنت در مبارزات انتخاباتي شركت  نھ سال پس. است» متوفا
اي  با مقدمھ ١٧۶۵حساب آورده شود، آن را در  ترسید جوش و خروش جوانیش علیھ وي بھ  او كھ مي. كرد

صود از مطلب مختصري كھ ذیًال خواھد آمد نشان مق«: گفت مجددًا بھ چاپ رسانید كھ قسمتي از آن مي
توان با موفقیت  را كھ براي انھدام مذھب بھ كار رفتند، مي[ ادبي] دادن آن است كھ ھمان ماشینھایي 

عنوان اینكھ   بیشتر زندگینامھ نویسان برك این توضیح را بھ» .مشابھي براي براندازي حكومت بھ كار برد
توانیم تالش یك نامزد سیاسي را براي  توانیم با آنھا ھمعقیده شویم، ولي مي ما نمي .اند صادقانھ است پذیرفتھ

  داشتیم؟ اي مي شد، آینده مان آشكار مي كدام یك از ما اگر گذشتھ. حفظ خود علیھ تعصب عمومي درك كنیم

بود، ولي با  انتشار یافت، بھ اندازة اثبات حقانیت از فصاحت برخوردار ١٧۵۶اثر دیگر برك، كھ در سال 
در چاپ . این اثر یك تحقیق فلسفي در بارة مبدأ واالیي و زیبایي نام داشت. زیركي بیشتري نوشتھ شده بود

ما باید از شھامت این جوان بیست و ھفت . دوم این اثر، برك گفتاري در بارة ذوق و سلیقھ را بھ آن افزود
كرد تحسین  از الئوكون نوشتة لسینگ دنبال مي شسالھ كھ این موضوعھاي مشكل وثقیل را ده سال تمام پی

دست آورده  او ممكن است سر نخي از مطلع كالم كتاب دوم در بارة طبیعت اشیا نوشتة لوكرتیوس بھ. كنیم
آشوبند، از ساحل مشاھدة زحمت فراوان شخصي  ھنگامي كھ بادھا آبھا را در دریایي عظیم بر مي«: باشد

دة مشقت یك انسان سروربخش نیست، فقط دیدن اینكھ انسان خود از چھ دیگر مطبوع است؛ البتھ مشاھ
احساساتي كھ بھ صیانت نفس تعلق «: بھ این ترتیب، برك نوشت» .رنجھایي در امان مانده، شیرین است

  دارند در حول محور درد و گرسنگي دور 

ما از درد و گرسنگي اطالع  شوند؛ و وقتي بآساني دردناك مي  گذارند، احساسات مستقیمًا بر ما اثر مي
من آنچھ این احساس سرور را … . شوند داریم، بدون اینكھ عمًال در چنان وضعي باشیم، سروربخش مي

آثاري كھ متضمن تالش، ھزینھ، و شكوه و جالل   كلیة» در درجة دوم،«. نامم آورد واال مي وجود مي بھ
ھنگام تعمق  شكوه بسیار باشند نیز واالیند، زیرا، بھباشند واال ھستند، و ھمة بناھایي كھ داراي ارزش و 

كار رفتھ  ھاي مربوط بھ عظمت تالشي را كھ براي ایجاد این گونھ آثار بھ دربارة آنھا، ذھن انسان اندیشھ
آمیز بودن بھ ایجاد احساس واالیي كمك  و اسرار  تیرگي، تاریكي،» .پندارد است دربارة خود آثار صادق مي

كردند كھ تنھا نور كم و غیر مستقیم بھ  ھ ھمین علت بود كھ معماران قرون وسطي دقت ميكنند؛ و ب مي
یا اسرار اودلفو اثر آن ) ١٧۶۴(آثار رمانتیك مانند قصر اوترانتو اثر ھوریس والپول . داخل كلیسا راه یابد

  .ھا منتفع شدند از ھمین اندیشھ) ١٧٩۴(رد كلیف 

كنم كھ در ما احساس محبت و  كیفیاتي در اشیا اطالق مي  من بھ كلیة زیبایي نامي است كھ«: گفت برك مي
او عمل پیروان مكتب . كنند از ھمھ شبیھ باشند، را ایجاد مي  عاطفھ، یا احساسات دیگري كھ بھ اینھا بیش
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دانست؛ ھمة ما قبول  كالسیك را در تقسیم ھمة این كیفیات بھ ھماھنگي، وحدت، تناسب، و توازن مردود مي
معموال . داریم كھ قو حیوان زیبایي است، ھر چند كھ گردن بلند و دم كوتاھش كامًال با بدنش نامتناسب است

من اینك چیز زیبایي را بھ خاطر «). باشد وبنابراین عكس آنچھ كھ واالست، مي(آنچھ زیباست كوچك است 
تیز با برجستگي ناگھاني  یك سطح پرچین وشكن یا ناھموار، یك زاویة» .ندارم كھ صاف و نرم نباشد

باعث ناراحتي ما خواھد شد و احساس لذت ما را از اشیایي كھ از جھات دیگر زیبا ھستند محدود خواھد 
زند، و ظاھر ظریف و حتي شكننده براي آن تقریبًا  ظاھر زمخت و پرنیرو بھ زیبایي لطمة بسیار مي«. كرد

اگر این رنگھا متنوع و روشن باشند، ولي نھ خیلي  افزایند، خصوصًا رنگھا بھ زیبایي مي» .ضروري است
عجیب آنكھ برك این سؤال را نكرد كھ آیا یك زن بھ علت اینكھ كوچك، نرم و صاف، ظریف، . تند و زننده

اندازند، و  و رنگارنگ است زیباست، یا اینكھ این كیفیات از این نظر زیبا ھستند كھ ما را بھ یاد زنان مي
  .با است كھ مطلوب استزن از این نظر زی

او دختر یك . با او ازدواج كرد ١٧۵۶ھرحال، جون نیوجنت مطلوب بود، و برك در سال پرحاصل  بھ
طبع مالیم و مھربانش . پزشك ایرلندي و كاتولیك بود، ولي كمي بعد بھ معتقدات مذھبي انگلیكانھا گروید

  .داد خلق و خوي تند و قابل تحریك شوھرش راتسكین مي

ماركوئس . اثبات حقانیت وتحقیق درھا را بھ روي برك باز كرد) اگر نگوییم كھ استدالالت(بك اثر س
راكینگھم، با وجود اخطار دیوك آو نیوكاسل دایر براینكھ برك یك ایرلندي سركش، یكي از طرفداران 

برك  ١٧۶۵خر در اوا. عنوان منشي استخدام كرد جیمز دوم، طرفدار پنھاني پاپ، و یسوعي است، او را بھ
  از بارو وندوور بھ كمك اعمال نفوذ لرد ورني، كھ 

در مجلس عوام عضو تازه بھ . آن بارو است ، بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب شد» صاحب«شد  گفتھ مي
اش  صدایش خشن و لھجھ. عنوان خطیبي فصیح كھ ھنوز لحن سخنش مجاب كننده نبود شھرت یافت 

از حد پر حرارت  شوخیھایش گاھي عاري از لطافت، و حمالتش بیش ایرلندي بود و حركاتش ناجور،
كرد،  توانست درك كند برك ھمین طور كھ صحبت مي ھاي وي بود كھ انسان مي تنھا با مطالعة گفتھ. بودند

اش، و توانایي اینكھ  كنندة خود، دامنة دانش و امثلھ بھ كمك تسلط خود بر زبان انگلیسي، توصیفھاي روشن
شاید این خواص و كیفیات در مجلس عوام . آفرید فلسفي را وارد مباحث روز كند، آثار ادبي مي دورنماي

مند بودند ببینند كھ او مانند  خیلي عالقھ«گوید بعضي از شنوندگان  گولدسمیث مي. اي بودند عامل بازدارنده
از حد او،  یات بیشولي بسیاري از افراد دیگر از شرح جزئ» ماري در داخل موضوع بحث خود بپیچد،

انحراف از مباحث عملي و وارد شدن بھ مباحث نظري، خطابھ خواني پر زیور، جمالت ثقیل و متناوب، و 
آنھا در طلب مالحظات عملي و ارتباط آني . كردند گریزش بھ زیباگویي ادبي، احساس بیحوصلگي مي

بھ این ترتیب، وقتي . گرفتند را نادیده ميدادند، ولي اندرزھایش  سبك بیانش را مورد تمجید قرار مي. بودند
تقریبًا تا » .گیرد بلھ آقا، ولي اوچیزي نمي«: بازول گفت برك مانند یك باز است، جانسن در جواب گفت

او . كرد كھ مطابق ذوق و سلیقة مردم، دولت، و پادشاه نبودند پایان عمر خود از سیاستھایي طرفداري مي
  ».ام راه ترفیع و ارتقا نیست پیش گرفتھدانم راھي كھ در من مي«: گفت

یكي از معاصران، وي را دایر ة . اي كرد برك ظاھرًا طي سالھاي ترقي خود مطالعات زیاد و عاقالنھ
اي  اندازه فاكس از او تحسین بي. شدند كرد كھ از سرچشمة فیض او ھمة مستفیض مي المعارفي توصیف مي 

ات سیاسي را كھ از كتابھا آموختھ، ھمة آنچھ را كھ از علم بھ ھمة اطالع[ فاكس] اگراو «: كرد و گفت
دست آورده، و ھمة آنچھ را كھ ھرگونھ دانش و جھان و امور آن بھ وي آموختھ بود در یك كفة ترازو قرار 

دست آورده بود در كفة دیگر،  داد وافزایش دانشي را كھ از تعلیم و مصاحبت دوست محترمش بھ مي
جانسن، كھ معموًال از دیگران چندان » .بگیرد كھ كدام یك از این دو را ترجیح دھد توانست تصمیم نمي

بارید  امكان نداشت انسان پنج دقیقھ در حالي كھ باران مي«: گفت كرد، با فاكس ھمعقیده بود و مي تمجید نمي
كھ تاكنون دیده، در زیر یك سایبان با آن مرد بایستد و اطمینان پیدا نكند كھ در كنار بزرگترین مردي 

  ».ایستاده است
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) جانسن(او بندرت با این بحث كنندة شكست ناپذیر . رنلدز پیوست- بھ جمع جانسن ١٧۵٨برك در سال 
شد، و علت آن ھم احتماًال بیم وي از خلق و خوي خود جانسن بود؛ ولي وقتي وارد چنین  وارد بحث مي

قتي جانسن بیمار شد و یك نفر اسم برك را بر و. كرد شمشیرش را غالف مي» خان بزرگ«شد،  بحثي مي
گیرد؛ و اگر قرار بود من  كار مي آن مرد ھمة نیروھاي مرا بھ«: فریاد برآورد) جانسن(زبان راند، دكتر 

  ».كشت اینك برك را ببینم، این كار مرا مي

با یكدیگر توافق  با این وصف، این دو نفر در مورد تقریبًا ھمة مطالب اساسي سیاست، اخالقیات، و مذھب
بودند، ) عامي(پذیرفتند، با آنكھ ھر دو افرادي عادي  آنھا حكومت اشرافي را در انگلستان مي. داشتند

دادند؛ آن دو مدافع  عنوان تجلیل ازكیفیات متوسط و عاري از برتري مورد تحقیر قرار مي دموكراسي را بھ
عنوان دژھاي  بھ) شد وسیلة دولت حمایت ميكھ طبق قانون تعیین و بھ (مسیحیت سنتي كلیساي رسمي 

فقط شورش مستعمرات امریكایي باعث اختالف نظر آنھا . جایگزین ناپذیر اخالقیات و نظم و ترتیب بودند
عنوان جنایتكاران و اشخاص احمق مورد حملھ قرار  خواند، و ویگھا را بھ جانسن خود را توري مي. شد
و از اصول توریھا دفاعي نیرومندتر و مستدلتر از ھر فرد دیگر در خواند،  داد؛ برك خود را ویگ مي مي

  .كرد تاریخ انگلستان مي

او مخالف تغییراتي . كند رسید كھ برك از مشكوكترین عناصر نظام موجود دفاع مي نظر مي گاھي چنین بھ
یا » فاسد«وھاي عقیده داشت كھ بار. در قواعد مربوط بھ انتخاب اعضاي پارلمنت یا گذراندن قوانین بود

او عقیده داشت . فرستادند قابل بخشش بودند، زیرا افراد خوبي مانند خودش بھ پارلمنت مي» اختصاصي«
با كاھش تعداد رأي دھندگان، بھ اعتبار و استقالل رأي دھندگان خود «كھ بھ جاي گسترش حق رأي، باید 

قبل از ادم سمیث طرفدار آزادي تجارت بود،  .با این وصف، او طرفدار ھدفھاي آزاد منشانھ بود» .بیفزاییم
داد كھ محرومیتھاي سیاسي كاتولیكھا  برك اندرز مي. كرد و قبل از ویلبرفورس بھ تجارت برده حملھ مي

. كرد برطرف شود، و از دادخواست ناسازگاران در زمینة برخورداري از حقوق كامل مدني پشتیباني مي
با آنكھ خودش . انون جزا و مشكالت و موانع زندگي سربازان بكاھداو بر آن بود كھ از شدت وحشیانة ق

نیش این كار را خورد، حقانیت آزادي مطبوعات را ثابت كرد، و در برابر اكثریتھاي شووینیست، براي 
بھ طرفداري از پارلمنت، در برابر پادشاه با صراحت و . حمایت از ایرلند، امریكا، و ھند قد علم كرد

ممكن است نظرات و . دست آوردن مشاغل سیاسي را از دست داد د كھ ھرگونھ امكان بھجسارتي ایستا
  .توان در شھامت او تردیدي روا داشت ھاي او مورد بحث قرار گیرند، ولي ھرگز نمي انگیزه

آخرین جھاد در زندگي برك، كھ علیھ انقالب فرانسھ بود، بھ قیمت دوستي مردي تمام شد كھ وي مدتھاي 
چارلز جیمز فاكس محبت او را با محبت متقابل خود جبران . را تحسین كرده و دوست داشتھ بود زیاد او

از ده ھدف با او سھیم بود، ولي تقریبًا در كلیة كیفیات فكري و  كرد و در خطرات مبارزه بھ خاطر بیش مي
كار، مذھبي و پایبند  ظھبرك ایرلندي، بیچیز، محاف. اخالقي، جز انساندوستي و شھامت، با او اختالف داشت

فاكس انگلیسي، ثروتمند، افراطي، و فقط تا آنجا بھ مذھب پایبند بود كھ مذھب با . بھ اصول اخالقي بود
او پسر سوم ولي محبوب ھنري . بازي، و انقالب فرانسھ سازگاري داشت قماربازي، میخواري، رفیقھ

  فاكس بود كھ ثروتي
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  موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك. چارلز جیمز فاكس: اشوا رنلدزحكاكي جان جونز روي نقاشي سر ج

عنوان   بھ ارث برد، آن را ولخرجي كرد، زن ثروتمند دیگري را بھ ازدواج خود درآورد، ثروت سومي بھ
كرد تا نمایندگان پارلمنت را خریداري  دست آورد، بھ بیوت كمك مي  مأمور پرداخت نیروھاي مسلح بھ

مختلس علني میلیونھایي كھ «عنوان   ا با گرفتن عنوان بارون ھوالند دریافت داشت، و بھكند، پاداش خود ر
ھمسرش كارولین لنكس، نوة چارلز دوم از لویز دو كروال بود و . مورد حملھ قرار گرفت» حساب نیامده بھ

اتي فروتنانھ، بھ این ترتیب خون رقیق شدة یك پادشاه ھرزة خاندان استوارت و یك زن فرانسوي با اخالقی
خود نامش یادآور خاطرة خاندان استوارت بود و الجرم بھ گوش خاندان ھانوور . در عروقش جریان داشت

  .نمود ناخوشایند مي

لیدي ھوالند كوشش داشت پسران خود را درستكار و با احساس مسئولیت بار آورد؛ ولي لرد ھوالند ھمة 
: قدیمي را براي او وارونھ كرد و بھ این صورت درآورد ساخت و یك گفتة ھوسھاي چارلز را برآورده مي

تواني بدھي دیگران بكنند خودت  كاري را كھ مي تواني بھ فردا بیفكني امروزمكن، و ھیچ آنچھ را كھ مي«
ھنوز چھاردھسالگي این پسر تمام نشده بود كھ پدرش او را از كالج ایتن براي گردش بھ » انجام مده؛
این جوانك یك . داد گیني براي تفریح بھ او مي ۵آبھاي معدني اروپا برد، و شبي  ھا و مناطق قمارخانھ

وقت كافي براي مطالعة . قمارباز تمام عیار شد و بھ ایتن بازگشت و این وضع را در آكسفرد نیز حفظ كرد
فرد را ترك زیاد، ھم در زمینة ادبیات كالسیك و ھم در ادبیات انگلیسي، پیدا كرد، ولي پس از دو سال آكس

لیره در ناپل باخت، در فرنھ از  ١۶‘٠٠٠او فرانسھ و ایتالیایي آموخت، . گفت تا دو سالي بھ سفر بپردازد
در . ولتر دیدن كرد، و صورتي از كتبي كھ او را دربارة االھیات مسیحي روشن كند از ولتر دریافت داشت

. دست آورد ي در پارلمنت یك كرسي بھپدرش یك بارو براي او خرید و چارلز در سن نوزدھسالگ ١٧۶٨
این عمل كامًال خالف قانون بود، ولي عدة زیادي از اعضاي پارلمنت تحت تأثیر جذبة شخصي و ثروت 

دو سال بعد، بر اثر نفوذ پدرش، در دولت . مشھود جوانك قرار گرفتند كھ صداي اعتراضي بھ گوش نرسید
پدر، مادر، و پسر ارشد  ١٧٧۴در . داري منصوب شدعنوان یكي از رؤساي وزارت دریا لرد نورث بھ

  .دست آورد درگذشتند، و چارلز ثروتي عظیم بھ
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جورابھایش شل و . وضع ظاھري او در سالھاي بلوغش بھ ھمان اندازة اخالقیاتش توأم با عدم توجھ بود
افروختھ، و  اش ناصاف، یقة پیراھنش باز، صورتش براثر خوردن و آشامیدن پف كرده و ول، كت وجلیقھ

وقتي او با ویلیام . خواھد روي زانوھایش بیفتد نشست، طوري بود كھ انگار مي اش وقتي كھ مي شكم گنده
من «كرد، اندرز شاھد خود را دایر براینكھ مطابق معمول از پھلو بایستد نادیده گرفت و گفت  ادم دوئل مي

ان داشتن عیوب خود زحمتي بھ خویش او براي پنھ» .از این طرف ھم بھ اندازة آن طرف چاق ھستم
  گوید یك بار  گیبن مي. بازان است شایعاتي عمومًا جریان داشت كھ او طعمة محبوب حقھ. داد نمي

یك اصطبل از اسبھاي مسابقھ داشت، شرطھاي سنگیني روي . بزرگترین زندگي بعد از بردن، باختن است
  . برد از آنچھ روي آنھا ببازد، مي بیش) ودش بھ طوري كھ با اطمینان گفتھ مي(بست، و  آنھا مي

چندین بار عالیق یا خصومتھاي . گاھي در اصول سیاسي خود نیز بھ اندازة اخالقیات و لباسش بیتوجھ بود
اي كھ برك را  بھ سوي تنبلي گرایش داشت و با آن دقت و مطالعھ. شخصیش مسیر وي را تعیین كردند

عنوان سخنران برازندگیھاي  بھ. كرد وپیشنھادھاي پارلماني خود را تھیھ نميداشت، سخنرانیھا  متمایز مي
نطقھایش اكثرًا بیشكل و تكراري بودند و گاھي فضال را . معدودي داشت، و در پي ھیچ برازندگیي ھم نبود

انداخت و  اش مي او خود را بھ وسط جملھ«قول ریچارد پورسن فاضل،  آوردند؛ بھ سخت بھ حیرت مي
اي  ولي از چنان سرعت انتقال و نیروي حافظھ» .گذاشت ن آمدن آن را بھ امید قادر متعال ميبیرو

: ھوریس والپول نوشت. برخوردار بود كھ، بھ تصدیق عموم، تواناترین بحث كنندة مجلس عوام شد
  ».چارلزفاكس چتم سالخورده را از مسند خطابھ بھ زیر آورده است«

بسیاري شریك بودند، و   دادند، زیرا در این معایب عدة او گذشت نشان ميمعاصران فاكس نسبت بھ معایب 
طرفدار  ١٧٧۴در بیشتر طول عمرش بعد از . كردند الرأي محاسن او را تصدیق مي آنھا تقریبًا متفق

برك مفاسد را حقیر . كرد نحوي بیپروا ترفیع و محبوبیت خود را فدا مي ھدفھاي آزادمنشانھ بود و بھ
دید كھ وي بدون خودخواھي، طرفدار عدالت  با این وصف فاكس را دوست داشت، زیرا مي شمرد، مي

او شخصي است كھ خلق شده است تا انسان را : گفت برك دربارة او مي. اجتماعي و آزادي انساني است
ال ترین، آشكارترین، صریحترین، و خیرخواھترین طبع است؛ بھ حد اع دوست داشتھ باشد؛ داراي بیپیرایھ

اي كینھ در  پذیر است، بدون اینكھ ذره العاده مالیم و آشتي از خودگذشتگي دارد؛ و داراي خلق و خوي فوق
شاید ھیچ فردي ھرگز چنین از ننگ «: گفت گیبن نیز ھمین عقیده را داشت و مي» .وجودش باشد

این جذبة طبیعي تنھا جورج سوم بود كھ در برابر » .بدخواھي، خودخواھي، یا بیصداقتي عاري نبود
  .مصونیت داشت

او . یك ایرلندي دیگر بود كھ در رھبري عامل آزادیخواھي در حزب ویگ با برك و فاكس ھمدست بود
پدر بزرگ او، تامس شریدن اول، مطالبي از یوناني و التیني ترجمھ . ریچارد برینزلي شریدن نام داشت

پدرش، تامس . اش اثر كرده باشد امكان دارد در نوه كرد و اثري بھ نام ھنر بازي با كلمات انتشار داد كھ
او با فرنسس . دانستند شریدن دوم، را بعضیھا، از نظر بازیگري و مدیریت تئاتر، تنھا از گریك پایینتر مي

نویس و داستانسراي موفق بود، ازدواج كرد و درجات دانشگاھي از دانشگاھھاي  چیمبرلین، كھ یك نمایش
داد؛ در تعیین  او در دانشگاه كیمبریج تعلیم و تربیت درس مي. كیمبریج دریافت داشتو   دوبلن، آكسفرد،
  یك مقرري از 
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  ھا، لندن گالري ملي چھره. ریچارد برینزلي شریدن: روي نقاشي رنلدز) ١٧٩٧- ١٧٣٩(حكاكي جان ھال 

اثري . آورد دست طرف پادشاه براي جانسن دست داشت، و براي خودش ھم یكي از این مقرریھا بھ
كننده بنام زندگي سویفت نوشت، و جرئت آن را داشت كھ یك فرھنگ عمومي زبان انگلیسي  مشغول

لین  وي بھ پسرش در ادارة تئاتر دروري. سال بعد از فرھنگ زبان جانسن، منتشر كند ٢۵، تنھا )١٧٨٠(
  .كمك كرد و شاھد پیشرفت پسرش در ماجراھاي عشقي، ادبیات، و پارلمنت بود

 ١٧۵١او، كھ در . نویسي در محیط خود برخورداري داشت بھ این ترتیب، ریچارد از لطافت طبع و نمایش
آنجا ماند، و در   سال در دنیا آمده بود، در سن یازدھسالگي بھ مدرسة ھرو فرستاده شد، شش در دوبلن بھ

ي از یوناني بھ آثار پدر ھای زمینة آثار كالسیك تحصیالت خوبي كرد؛ در بیست سالگي با انتشار ترجمھ
كرد،  در حالي كھ با والدین خود در باث زندگي مي) ١٧٧١(در آن سال . بزرگ خود طنین دوباره بخشید

صورت و صداي زیباي الیزابت ان لینلي، كھ ھفده سال داشت و در كنسرتھایي كھ پدر  سخت بھ 
آنھا كھ تصاویري از الیزابت را كھ . خواند، دل باخت كرد آواز مي لینلي، اجرا مي آھنگسازش، تامس

اگر حرف خواھر . اي جز دلباختگي نداشت اند، متوجھ خواھند شد كھ ریچارد چاره گینزبره كشیده است دیده
اي نداشت، زیرا وي را بھ نحوي غیرقابل  ریچارد را باور كنیم، الیزابت ھم جز دلباختگي بھ ریچارد چاره

چشمانش   ھایش نور و گرمي سالمت را داشتند، گونھ«. دانست سیما و دوستداشتني مي مقاومت خوش
گوییھاي  طبعي و ھمان لطیفھ ھمان شوخ… . قلبي رقیق و پرمحبت داشت… . زیباترین چشمان جھان بودند

من . كردند ھایش نشان داده شدند محفل خانوادگي را شاد و دلخوش مي عالي و بیزباني كھ بعدھا در نوشتھ
  » .پرستیدم، و حاضر بودم با كمال میل جان خود را فداي او كنم ردم و تقریبًا ميك او را تحسین مي
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یكي دیگر از آنھا بھ . الیزابت ان خواستگاران بسیاري داشت، از جملھ برادر بزرگ ریچارد بھ نام چارلز
الیزابت نام سرگرد مثیوز، كھ ثروتمند ولي متأھل بود، با مزاحمتھاي خود چنان وي را ناراحت كرد كھ 

اي را بھ زندگي از دست  از این خودكشي نجات یافت، ولي ھرگونھ عالقھ. براي خودكشي لودانوم خورد
كرد كھ وي را بزور  اش را دوباره زنده كرد، مثیوز تھدید مي داد، تا اینكھ سرسپردگي ریچارد روحیھ

ریچارد بھ فرانسھ گریخت، با  وادار بھ تسلیم كند، و الیزابت نیمي از روي ترس و نیمي از روي عشق با
اي در نزدیكي لیل پناه گرفت تا ریچارد بھ انگلستان باز گردد و  و در صومعھ  ازدواج كرد، ١٧٧٢او در 

او دوبار با مثیوز دوئل كرد، و وقتي در دوئل اول . میان پدر خود و پدر الیزابت حسن تفاھم برقرار كند
دوم، او كھ مست بود، حریف خود را خلع سالح كرد، گذاشت  در دوئل. فاتح شد، از جان مثیوز درگذشت

پدرش او . دوئل بھ یك مسابقة كشتي نزول شأن یابد، و آلوده بھ خون و شراب و گل و الي بھ باث بازگشت
  ولي تامس لینلي الیزابت ان را از فرانسھ باز گرداند و ازدواج او را مورد . را طرد كرد

داد بگذارد ھمسرش با آوازخواني در اماكن عمومي زندگي او را تأمین  ریچارد، كھ غرورش اجازه نمي
نخستین كمدي او بھ نام  ١٧٧۵ژانویة  ١٧در . دست آورد نویسي ثروتي بھ كند، بر آن شد كھ با نمایش

. رو نشد اجراي این نمایشنامھ بد بود و با استقبال روبھ. رقیبان در كاونت گاردن روي صحنھ آورده شد
آغاز یك سلسلھ ) ژانویھ ٢٨(دست آورد، و اجراي دوم نمایشنامھ  راي نقش اول بازیگر بھتري بھشریدن ب

طولي نكشید كھ ھمة مردم لندن دربارة انتوني . موفقیتھاي نمایشي بود كھ براي او شھرت و ثروت آورد
را در  كردند، و عمل خانم ملپراپ تریگر، و میس لیدیا لنگویش صحبت مي‘ ابسولوت، سرلوشس او

این یارو را فراموش كن و او را از «: كردند، مانند استعمال كلمات دست و پا شكستھ و مخلوط تقلید مي
در سواحل رود ) یعني تمساح(شقي یك تمثال  ھمان كلھ بھ«یا ). یعني حذف كن(» خاطر خود بیسواد كن

ھایش  ر ھر صحنھ از نوشتھگویي در مغز خود داشت و آنھا را د اي از لطیفھ شریدن ضرابخانھ» .نیل
. داشت ساخت، و احمقھا را چون فالسفھ بھ سخن وا مي افشاند، پادوھا را بھ زیور لطافت طبع مزین مي مي

گویي، كھ  ھاي خود سازگار نیستند و بذلھ گرفتند كھ شخصیتھاي نمایشي او ھمیشھ با گفتھ منتقدان ایراد مي
روي، ھدف اصلي را  آید، بھ علت زیاده بیرون ميرسد و از دھان ھمھ  گوش مي در ھر صحنھ بھ

ولي اینھا اھمیتي نداشتند؛ تماشاگران از نشاط انگیز بودن نمایشنامھ خوششان . دھد الشعاع قرار مي تحت
  .آید آمد، و امروز ھم ھنوز خوششان مي مي

ة افتتاحیة آن در دوم این نمایشنامھ، كھ برنام. موفقیت اثر دیگرش بھ نام دوئنا حتي از آن ھم بیشتر بود
در كاونت گاردن اجرا شد، در نخستین فصل خود ھفتاد و پنج شب ادامھ یافت و حد نصاب  ١٧٧۵نوامبر 

دیوید گریك در تئاتر دروري لین . ، شكست)١٧٢٨در (وسھ شب بود  نمایشنامة اپراي گدایان را، كھ شصت
- خ مناسبتري از اجراي مجدد كشفاز این رقابت جالب توجھ بھ وحشت افتاد، ولي نتوانست پاس

شریدن، كھ از موفقیت بھ . براي آن بیابد- اي كھ توسط مادر تازه در گذشتة شریدن نوشتھ شده بود نمایشنامھ
گریك، كھ اثر گذشت سالھاي عمر . وجد آمده بود، حاضر شد نیمة سھم گریك در تئاتر دروري لین را بخرد

شریدن پدر زن و یكي از دوستانش . لیره موافقت كرد ٣۵‘٠٠٠كرد، بھ فروش آن بھ  خود را احساس مي
 ٣۵‘٠٠٠دو سال بعد او ). ١٧٧۶(لیره كمك كنند، و بقیھ را قرض گرفت  ١٠‘٠٠٠را وادار كرد ھریك 

آوري كرد، تئاتر را با شركاي خود بھ تصاحب خویش درآورد، و مدیریت آن را بھ عھده  لیرة دیگر جمع
  .گرفت

كردند كھ اعتماد او از حد خود تجاوز كرده است، ولي شریدن با روي صحنھ  ر ميبسیاري از اشخاص فك
این نمایشنامھ بزرگترین پیروزي . مدرسھ براي رسوایي بھ پیروزي دیگري نایل شد) ١٧٧٧مھ  ٨(آوردن 

بود، جبین درھم كشیده ) پنج سال پیش از آن(پدر شریدن، كھ از زمان فرار او با الیزابت . نمایشي قرن بود
  بعد از این . اینك با پسرش آشتي كرد

شریدن با اثري طنزآمیز بھ نام منتقد این خطر را . گرفت و شبح ورشكستگي شركا را بھ وحشت افكند نمي
ولي پاي . رفت شمار مي ھاي تراژیك و فضالي عالم نمایش بھ اي بر نمایشنامھ این اثر ھجویھ. برطرف كرد

طوري كھ دو روز قبل از تاریخ مقرر براي افتتاح، او ھنوز صحنة آخر را  بھ  میان آمد؛ كندكاري وي بھ 
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ننوشتھ بود، پدر زنش و دیگران او را با حیلھ بھ اطاقي در تئاتر كشاندند، بھ او كاغذ و قلم و مركب و 
رد او قسمت پایان مو –رویش قفل كردند  شراب دادند، از او خواستند نمایشنامھ را تمام كند، و در را بھ

برنامة افتتاحیھ . آن را تمرین كردند و وافي بھ مقصود یافتند. نیاز نمایشنامھ را نوشت و از اطاق بیرون آمد
  .تبسم دیگري از فرشتة بخت بر روي این ایرلندي پرشوق و ذوق بود) ١٧٧٩اكتبر  ٢٩(

بھ . پارلمنت شوداي براي تسخیر بھ جستجو پرداخت و تصمیم گرفت وارد  او براي یافتن دنیاھاي تازه
كرسي خود را در مجلس  ١٧٨٠و در سال   گیني پرداخت تا بھ او رأي دھند، ۵شھرنشینان ستفرد ھر یك 

او در تعقیب وارن ھیستینگز با برك و فاكس ھمدست بود . عنوان یك لیبرال پر حرارت اشغال كرد عوام بھ
وي با ھمسر ھنرمند خود در خوشي   احوال، در خالل این. از ھردو آنھا درخشید و در یك روز پرتاللؤ بیش

خاطر نحوة گفتگو، لطافت طبع، سرزندگي، عطوفت، و قروض خود شھرت  كرد، و بھ و تجمل زندگي مي
آنچھ كھ شریدن انجام داده است، بھ حد اعال، در «: لرد بایرن این اعجوبھ را چنین خالصھ كرد. یافتھ بود

بھترین خطابھ ... بھترین فارس، ... ھترین آثار كمدي، بھترین درام، او ب. نوع خود از ھمھ بھتر بوده است
را نوشتھ؛ و از ھمھ باالتر، بھترین سخنراني را كھ تاكنون در این كشور بھ فكر [ تك گویي دربارة گریك] 

او عشق زیباترین زن انگلستان را بھ خود جلب نموده » .كسي خطور كرده، یا شنیده شده ایراد كرده است
  .آن را حفظ كرده بودو 

- شریدن یكپارچھ رمانتیك بود؛ مشكل است كھ وي را در ھمان دنیا و نسلي تجسم كنیم كھ ویلیام پیت دوم 
در آن قرار  -كرد شناخت، مافوق احساس قرار داشت، و بدون فصاحت حكومت مي كھ تنھا واقعیت را مي 

؛ مادرش خواھر جورج گرنویل، نخست )١٧۵٩(دنیا آمد  پیت در اوج دوران زندگي پدر خود بھ. داشت
، بود؛ او با سیاست تغذیھ شد و بار آمد و در فضاي پارلمنت و با رایحة آن ١٧۶۵- ١٧۶٣وزیر در سالھاي 

پیت، كھ در طفولیت ضعیف و رنجور بود، از سختگیریھا و تماسھاي اجتماعي كنندة مدارس . رشد كرد
پدرش ھر روز با . زیر نظر دقیق پدرش تحت تعلیم قرار گرفت دور نگاه داشتھ شد، و در خانھ ابتدایي بھ

تا سن دھسالگي یك . آموخت وادار كردن او بھ از حفظ خواندن آثار شكسپیر و میلتن بھ او فن بیان مي
در چھاردھسالگي بھ كیمبریج فرستاده شد، كمي بعد . دانشپژوه آثار كالسیك شده، و یك تراژدي نوشتھ بود

خانھ بازگشت؛ یك سال بعد دوباره بھ كیمبریج رفت و چون فرزند یك لرد بود، در سال بیمار شد و بھ 
  ، بدون امتحان، بھ اخذ درجة فوق لیسانس در ١٧٧۶
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  گالري تیت، لندن. ویلیام پیت كھین: جان ھاپنر

در  در لینكزاین بھ تحصیل حقوق پرداخت، مدت كوتاھي وكالت كرد، و. رشتة ادبیات و ھنر نایل آمد
بیست و یك سالگي از یكي از باروھاي اختصاصي، كھ زیر نظر سرجیمز لوثر بود، بھ پارلمنت فرستاده 

در نخستین سخنرانیش چنان خوب از پیشنھاد برك براي اصالحات اقتصادي پشتیباني كرد كھ برك او . شد
یعني چنان واجد (» .درخت است  اي از تنة درخت نیست، بلكھ خود تنة او شاخھ«: را چنین توصیف كرد

  .)خصوصیات پدرش است كھ گویي خود اوست

لیره مقرري داشت، و گاھي ھم مادر و عموھایش بھ او كمكھایي  ٣٠٠او، كھ پسر دوم بود، فقط سالي 
اي در رفتار و خصوصیات اخالقي وي كمك  كردند؛ این شرایط بھ ایجاد سادگي پرتحمل و ریاضتكشانھ مي

از قماربازي یا . از كرد، زیرا تمام وجود خود را بھ كسب قدرت اختصاص داده بوداز ازدواج احتر. كردند
از تالطم سیاست اعصاب خود را  خورد تا پس با آنكھ بعدھا بھ حد افراط مشروب مي. برد تئاتر لذتي نمي

ن را توانست دیگرا او مي. خاطر منزه بودن زندگي و فسادناپذیري اراده شھرتي بھمرسانید كرخ كند، بھ
ھرگز در پي ثروت نبود، و بندرت بھ علت دوستي گذشتھایي . بخرد، ولي خودش غیرقابل خرید بود

تنھا تعداد معدودي دوست صمیمي در وراي تفرعن و خویشتنداري سرد وي، بشاشیتي دوستانھ و . كرد مي
  .كردند آمیز كشف مي حتي گاھي عواطفي محبت

و این اسمي بود كھ بعضي (» پسرك«ث درشرف استعفا بود، ، وقتي دولت لرد نور١٧٨٢در اوایل سال 
در یكي از نطقھاي خود اعالمي نسبتًا غیرعادي ) از اعضاي پارلمنت از روي لطف بر او نھاده بودند

توانم انتظار داشتھ باشم كھ قسمتي از یك دولت تازه را  من بھ سھم خودم نمي«: گنجانید، بھ این مضمون
گاه یك شغل زیردست  بینم اعالم دارم كھ ھیچ ھ این ھدف در دسترسم باشد، الزم ميتشكیل دھم، ولي چنانچ
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كھ بعدًا كابینھ نامیده شد  –یعني او شغل پایینتر از آن كھ متضمن شش یا ھفت كرسي باشد » .كنم قبول نمي
 ۵٠٠٠قوق سال دار ایرلند با ح عنوان نایب خزانھ وقتي یك دولت جدید حاضر شد او را بھ. كرد قبول نمي –

او بھ پیشرفت . اش ادامھ داد لیره ٣٠٠لیره تعیین كند، او از قبول آن امتناع ورزید و بھ زندگي با سالي 
كرد و در  سخت كار مي. دست آورد خود اطمینان داشت و امیدوار بود كھ بر اثر شایستگي خویش آن را بھ

یك سال بعد از اعالم . لس عوام شدزمینة امور سیاسي، صنعتي، و مالي كشور مطلعترین فرد مج
كس  ھیچ. غرورآمیز وي، پادشاه بھ او روي آورد كھ نھ تنھا بھ دولت بپیوندد، بلكھ در رأس آن قرار گیرد

  قبل از وي در سن بیست وچھارسالگي نخست وزیر نشده بود؛ و كمتر وزیري است كھ آثاري عمیقتر از 

III – پادشاه علیھ پارلمنت  

ت سي وسھ سالة خود را با انزجاري آشكار نسبت بھ امور سیاسي انگلستان بھ پایان جورج دوم سلطن
و از صمیم قلب آرزو دارم . من تا سر حد مرگ از ھمة این چیزھاي احمقانھ بیزارم«: گفت رسانید، او مي

از آن  شرط اینكھ من بتوانم بھ –كھ ھمة اسقفھاي شما، ھمة وزیران شما، پارلمنت، و سراسر جزیرة شما 
او آرامش ابدي یافت و در  ١٧۶٠اكتبر  ٢۵در » .بھ جھنم واصل شوند –خارج شوم و بھ ھانوور بروم 

  .وستمینستر ابي بھ خاك سپرده شد

بر تخت نشستن جورج سوم در روز مرگ پدر بزرگش با استقبال تقریبًا ھمة انگلیسیھا، غیر از معدودي 
سیما، پركار، و  او بیست ودو سالھ، خوش. رو شد ند، روبھزد كھ سنگ خاندان استوارت را بر سینھ مي

او نخستین پادشاه انگلستان از زمان ھنري ششم بود كھ در القاب خود ادعاي حاكمیت بر . (بیتكلف بود
در نخستین سخنراني خود خطاب بھ پارلمنت، بھ متني كھ وزیران برایش تھیھ كرده ). فرانسھ را حذف كرد

من در «: توانستند بر زبان جاري كنند؛ او گفت ھانووري او نمي  یك از اسالف ك ھیچ بودند كلماتي افزود
ھوریس » .كنم ام، بھ نامي كھ بھ عنوان یك انگلیسي دارم افتخار مي دنیا آمده و تعلیم یافتھ این كشور بھ

خلق و خوي او . پادشاه جوان كلیة ظواھر الزم را براي اینكھ دوستداشتني باشد دارا است«: والپول نوشت
» .سازد كامال برازنده و با وقار، و طبعش بسیار خوب است، و این كیفیت در ھمة موارد خود را ظاھر مي

براي تشویق از تورع و فضیلت، و براي جلوگیري و «اكتبر  ٣١اي در تاریخ  او با صدور اعالمیھ
با شارلت سوفیا،  ١٧۶١در . بر محبوبیت خود افزود» مجازات فساد، كفر، و اعمال خالف اخالق،

شترلیتس، ازدواج كرد، و پس از اینكھ خود را با فقدان جذابیت او وفق داد، از او ـ  شاھزاده خانم مكلنبورگ
این امر براي یك پادشاه از خاندان ھانوور  –صاحب پانزده فرزند شد و فرصتي براي زناكاري نیافت 

  .بیسابقھ بود

كرد  آمد و احساس مي گذشت، خوشش نمي او از جنگ ھفتسالھ، كھ در آن وقت چھار سال از آغازش مي
ویلیام پیت اول، وزیر امور مناطق جنوبي و شخصیت درجة اول . نوعي سازش با فرانسھ امكانپذیر است

كھ عالقھ بھ  در دولت دیوك آو نیوكاسل، اصرار داشت كھ جنگ ادامھ یابد تا فرانسھ آن قدر ضعیف شود
معارضھ برخاستن با امپراطوریي كھ بر اثر پیروزیھاي انگلستان در كانادا و ھندوستان ایجاد شده بود را 

اتفاق متحد  عالوه بر آن، اصرار داشت كھ ھیچ قرارداد صلحي نباید امضا شود مگر بھ. نداشتھ باشد
امور مناطق شمالي شد و بھ اجراي  ارل آو بیوت وزیر ١٧۶١در مارس . انگلستان، یعني فردریك كبیر

پیت بیھوده مقاومت ورزید و در پنجم اكتبر . اي پرداخت طرح مربوط بھ انعقاد قرارداد صلح جداگانھ
اي در سال براي او و وارثش، و یك مقام نجیبزادگي  لیره ٣٠٠٠جورج با تعیین یك مقرري . استعفا كرد

  از قبول مقام نجیبزادگي براي ) ١٧۶۶تا (پیت . ردبراي ھمسرش كھ پرینسس چتم شد، او را راضي ك

. داشت اش، یعني مجلس عوام، بركنار مي كرد، زیرا این مقام وي را از نبردگاه مورد عالقھ خود امتناع مي
خاطر قبول این امتیازات شدیدًا مورد انتقاد قرار  چون او با تحقیر دربارة مقرري صحبت كرده بود، بھ

آورد كمتر بودند، و دیگران كھ قبًال امتیازات  دست مي ازات از آنچھ كھ وي قبًال بھگرفت، ولي این امتی
  .آوردند دست مي خیلي كمتري از او داشتند در این ھنگام خیلي بیشتر از او بھ
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دیوك آو نیوكاسل، پس از چھل و پنج سال اشغال مقامھاي برجستة سیاسي، از شغل خود  ١٧۶٢مھ  ٢۶در 
در این ھنگام اھداف پادشاه جوان . عنوان نخست وزیر بجاي او نشست ز بعد، بیوت بھسھ رو. دست كشید

او و بیوت تعیین خطوط اصلي سیاست را، مخصوصًا در امور خارجي، . خود گرفت شكل و نیرو بھ 
د بر عالوه بر آن، او شایق بود بھ تسلط چند خانوادة ثروتمن. كردند قسمتي از اختیارات ویژة پادشاه تلقي مي

یك ویگ سالخورده بھ نام ویلیام پولتني، ارل آو باث، در یك جزوة بینام، پادشاه  ١٧۶١در . دولت پایان دھد
خود استفاده كند و » اختیارات ویژة سلطنتي«قانع نشود، بلكھ از » سایة سلطنت«را برانگیخت كھ بھ 

  .را بگیرد» ادعاھاي غیرقاني حكومت اولیگارشي جنجالي«

اي مجلس عوام معتقد بودند كھ پادشاه باید وزیران خود را از میان رھبران مورد قبول حزب اكثریت اعض
جورج در مورد حق قانوني خود دایر بر انتخاب وزیران خویش، . یا گروه پیروزمند در انتخابات برگزیند

ویگھا . كرد ميگونھ محدودیتي غیر از مسئولیتش در برابر ملت، پافشاري  بدون توجھ بھ حزب و بدون ھیچ
نشستن حكمران ھانوور بر تخت انگلستان را ترتیب داده بودند؛ بعضي از توریھا با اعضاي تبعیدي خاندان 
استوارت تماسھایي برقرار كرده بودند، و ناگزیر دو جورج نخستین تنھا ویگھا را بھ دولت خود خوانده، و 

آنھا خاندان جدید را پذیرفتند و بھ تعداد قابل  ١٧۶٠ولي در . بیشتر توریھا بھ امالك خود بازگشتھ بودند
جورج از آنھا استقبال كرد و . توجھ نزد پادشاه متولد انگلستان آمدند تا مراتب ارادت خود را ابراز دارند

ویگھا . دید كھ، عالوه بر ویگھاي با كفایت، توریھاي با كفایت را بھ مشاغل رسمي تعیین نكند دلیلي نمي
اگر پادشاه آزاد باشد كھ بدون مسئولیت در برابر پارلمنت وزیران را انتخاب، ومشي  معترض بودند كھ

اي كھ چارلز  ھمان پایھ تخلف خواھد شد، اختیارات پادشاه بھ ١۶٨٩كلي را تعیین كند، از بیلة حقوق مورخ 
ھبران این ر. از میان خواھند رفت ١۶٨٨و  ١۶۴٢اول مدعي آن بود بازخواھد گشت، و اثرات انقالبھاي 

ناپذیر است؛  كردند كھ نظام حزبي داراي معایبي است، ولي براي حكومت مسئول اجتناب حزب استدالل مي
وقتي (كند، و  دھد كھ مراقب آن است، از آن انتقاد مي این نظام در برابر ھر دولت یك اقلیت قرار مي

اند تا جھت سیاست را  ھد كھ مجھز شدهجاي آن افرادي قرار د تواند بھ مي) كنندگان چنین بخواھند انتخاب
بھ این ترتیب، صفوف براي نخستین مبارزة عمده بر سر قدرت . بدون برھم زدن ثبات كشور عوض كنند

  .در دوران سلطنت جدید تشكیل شدند

شد، ولي در مورد  در انتقادات، اغلب پادشاه مستثنا مي. بیوت قسمت عمدة بار مبارزه را بردوش داشت
این افترا پادشاه را بھ خشمي . كردند كھ رفیقة بیوت است طور نبود؛ ھجوگویان او را متھم مي مادرش این

اي با فرانسھ امضا كرد و، براي مجبور كردن فردریك بھ  بیوت قرارداد صلح جداگانھ. ناپذیر آورد آشتي
و بھ جنگ ادامھ فردیك او را شخصي رذل خواند . رضایت، كمكھاي مالي انگلستان بھ پروس را قطع كرد

عنوان اینكھ  مردم انگلستان با آنكھ از بھ پایان رسیدن جنگ خوشحال بودند، این قرارداد صلح را بھ. داد
خوردة توأم با نرمي است، تقبیح كردند؛ پیت بسختي بھ آنان حملھ برد، و  از حد نسبت بھ فرانسة شكست بیش
مانده بود، بزودي جنگ علیھ انگلستان را از سر اش دست نخورده  بیني كرد كھ فرانسھ، كھ بحریھ پیش

رأي موافق در  ٣٢٩مجلس عوام این عھدنامھ را با ). این كار را كرد ١٧٧٨و فرانسھ در (خواھد گرفت 
: مادر جورج، با خوشحالي از اینكھ ارادة پادشاه حاكم شده است، گفت. رأي مخالف تأیید كرد ۶۵برابر 

  ».نگلستان استاینك پسر من واقعًا پادشاه ا«

تا این زمان پادشاه جدید بھ درستكاري شھرت داشت، ولي وقتي دید كھ ویگھا مشغول خریدن آراي 
تصمیم گرفت كھ بر آن   گمارند كھ بھ سیاستھاي او حملھ كنند، نگاراني را مي پارلماني ھستند و روزنامھ

ندگاني مانند سمالت بھ دفاع از ھدفھا او وجوه و قدرت حمایت خود را براي وادار كردن نویس. پیشي بگیرد
كھ بیوت پادشاه را وادار كرد یك مقرري براي سمیوئل  ١٧۶٢شاید در سال . كار برد و اقدامات دولت بھ

یك از طرفداران  نظر او ھم برآورده شد، ولي ھیچ. جانسن تعیین كند، چنین خدماتي را مطمح نظر داشت
ھاي خشن چارلز چرچیل، یا ھتاكي  یز و زیركانة جان ویلكس، ھجویھتوانست نطقھاي انتقادآم این وزیر نمي

شدند، و از  اي كھ دربارة دربار نوشتھ مي مطالب بدنام كننده«. كسي با نام مستعار جونیوس را جبران كند
كردند، در این ھنگام  توزي از آنچھ كھ طي سالھاي بسیار منتشر شده بودند تجاوز مي لحاظ جسارت و كینھ

  ».یافتند ور روزانھ، ھم بھ نظم و ھم بھ نثر، انتشار ميط بھ
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عنوان یك اسكاتلندي كھ  داد، ولي از نخست وزیر او، بھ گرفت و بھ او رأي مي پارلمنت پول پادشاه را مي
در انگلستاني . آمد بر اثر خدمت طوالني بھ یكي از احزاب در مجلس عوام بھ قدرت نرسیده بود، بدش مي

علیھ اسكاتلند بھ حد اعال  خاطر داشت، احساسات مخالف را بھ ١٧۴۵كھ ھنوز حملة اسكاتلندیھا در سال 
رابرت ادم را : ھاي چرب سیاسي را بھ ھموطنھاي خود داده بود عالوه بر آن، بیوت لقمھ. وجود داشت

نویس  كرده و براي جان ھوم، نمایش) بانادیده گرفتن رنلدز(معمار دربار، و الن رمزي را نقاش دربار 
الناس  عوام. قام استادي از تامس گري دریغ شده بوداسكاتلندي، مقرري برقرار ساختھ بود، در حالي كھ م

وزیر، احساسات خود را ابراز  و با حملھ بھ كالسكة نخستچكمھ، دار آویختن یا سوزاندن یك  لندن با بھ
  .داشتند مي

شد، مردم  مالیاتي كھ بر شراب سیب بستھ. ، ناچار بود صورت خود را پنھان داردرفت وقتي او بھ تئاتر مي
. وزیر در تاریخ انگلستان درآورد ترین نخست صورت بیوجھھ روستایي را بیزار ساخت، و بیوت را بھ

ت اش درھم شكستھ شد؛ او دریاف توانست بھ مقابلھ با این سیل برآید، سالمتش مختل و روحیھ بیوت، كھ نمي
از مدت كمتر از یك سال  ، پس١٧۶٣آوریل  ٨ھاي سیاست مناسب نیست؛ در  كھ براي تحریكات و توطئھ

  .تصدي مقام نخست وزیري، استعفا كرد

در مطبوعات مورد حملة جان ویلكس . جانشین وي، جورج گرنویل، دچار سھ تصادف سوء شد
ر را، كھ رنجش و دوري مستعمرات قانون تمب ١٧۶۵؛ در مارس )١٧۶٣حد (ناپذیر قرار گرفت  شكست

عدم موفقیت و . امریكایي را آغاز كرد، بھ پارلمنت برد؛ و جورج سوم دچار نخستین حملة جنون خود شد
ازدواجش براي او خوشي و سعادت نیاورد، و . استعفاي بیوت اعصاب و عزم پادشاه را درھم شكستھ بود

جورج بزودي بھبود یافت، ولي دیگر آن قدر . جو بود نحوي دردناك خودرأي و تقریبًا تسلط گرنویل بھ
كرد كھ در برابر اولیگارشي ویگھا، كھ بر پارلمنت و بیشتر مطبوعات تسلط  احساس نیرومندي نمي

او با دعوت از یك ویگ بھ نام ماركوئس راكینگھم براي تشكیل دولتي جدید، از در . داشتند، مقاومت كند
  .سازش درآمد

جویانھ بھ پارلمنت تقدیم  د بھ تلقین منشي خود ادمند برك، ظرف یك سال چند الیحة آشتياین ماركوئس، شای
مالیات تمبر لغو شد؛ قراردادي كھ با روسیھ بستھ شد بھ گسترش . مالیات شراب سیب لغو یا تعدیل شد. كرد

نین از ظاھرًا براي گذراندن این قوا. تجارت كمك كرد؛ جوش و خروش بر سر ویلكس فرونشانده شد
پادشاه از لغو مالیات و امتیازاتي كھ بھ ویلكس داده شده بود، . عمل نیامد اي استفاده بھ گونھ رشوه ھیچ

او دولت راكینگھم را بركنار ساخت، بھ پیت عنوان لردي پیشنھاد كرد  ١٧۶۶ژوئیة  ١٢در . ناراحت بود
  .پیت قبول كرد. عھده بگیرد و از او خواست تصدي دولت را بھ

او در این . سالمت جسم خود و تقریبًا سالمت عقل خود را از دست داده بود» عوامي بزرگ«این  ولي
عنوان ارل آو چتم، و بھ این  مانده بود، با قبول لقب نجیبزادگي بھ ھنگام آنچھ را كھ از محبوبیتش باقي

از آن   او بیش. اشتاي د پیت عذر و بھانھ. ترتیب با دست كشیدن از مقام خود در مجلس عوام فدا كرد
در مجلس اعیان، او . كرد كھ بتواند تشنجات و مبارزات مجلس عوام را تحمل كند احساس ضعف مي

عنوان مھردار سلطنتي گرفت و  سر و صدا بھ شغلي نسبتًا بي. داشت فراغت بیشتر و فشار كمتري مي
. دست آورد بھ –لي مھم بود كھ رسمًا خی –داري را  گذاشت دوستش دیوك آو گرافتن شغل ریاست خزانھ

كند، و  رغم مخالفت آنھا خط مشي تعیین مي ولي ھمكارانش متوجھ شدند كھ او بدون مشورت با آنھا یا علي
او بھ . كساني ھم بودند كھ وقتي او بھ باث رفت تا رنج نقرس خود را كاھش دھد، احساس آرامش كردند

  انجام داد كھ نظم فكریش را  این ھدف رسید، ولي این كار را بھ كمك داروھایي

با یكدیگر » دوستان پادشاه«بود كھ گروھي معروف بھ ) ١٧۶٨- ١٧۶۶(در خالل این ھرج و مرج سیاسي 
خاطر جلب  آنھا جورج را در اعطاي عنایات خود بھ. متحد شدند تا بھ پیشبرد ھدفھاي پادشاه كمك كنند

اي توفیق نامزدھاي انتخاباتي و ترفیع وزیراني كھ كردند و از كلیة وسایل بر حمایت سیاسي راھنمایي مي
ھنگامي كھ گرافتن خود را درگیر . كردند شدند از نظرات پادشاه پشتیباني كنند استفاده مي متعھد مي
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ژانویة  ٢٧(مشكالت و اشتباھات كرد، آنھا موجب مزید اشتباھات و مشكالتش شدند، تا اینكھ او استعفا داد 
 ١٧٩٠معرف بھ لرد نورث، ھرچند كھ وي در سال (ھنگامي كھ فردریك نورث فوریھ،  ١٠در ). ١٧٧٠

داري آغاز كرد، این گروه  عنوان رئیس خزانھ  خدمت دوازدھسالة خود را بھ) این عنوان را بھ ارث برد
  .دست آورد بزرگترین پیروزي خود را بھ

د كھ او را بر مسند قدرت احساس وفاداري و ترحمش بو. نورث شخصي ضعیف بود، ولي مرد بدي نبود
اي  او كھ فرزند ارل آو گیلفرد بود و در خانواده. نگاه داشت و مقامي خوشایند در تاریخ برایش فراھم آورد

از ھمة مزایاي تحصیلي و معاشرت برخوردار شد، در سن بیست ودوسالگي بھ   دنیا آمده بود، ثروتمند بھ
بھ علت بیتكلفي، عطوفت، . رسي خود را در آنجا حفظ كردمجلس عوام پا گذاشت، و نزدیك بھ چھل سال ك

كارانھ پیروي  ولي چنان از روشھاي محافظھ. گویي خود دوستان بسیاري یافت رفتار دوستانھ، و لطیفھ
) تا آخرین مراحل(از قانون تمبر، اخراج ویلكس، و . ساخت كس را جز پادشاه راضي نمي كرد كھ ھیچ مي

از سیاستھاي جورج سوم، حتي ھنگامي كھ دربارة حكمت آنھا تردید . كرد مي جنگ با امریكا جانبداري
دانست نھ عامل پارلمنت، مردم كھ دیگر جاي خود داشتند؛ و  كرد؛ خود را عامل پادشاه مي داشت، دفاع مي
ي را رسید كھ در این اعتقاد خود كھ پادشاه قانونًا حق دارد وزیران را انتخاب، و مشي كل چنین بھ نظر مي

وسیلة  وسیلة نورث و حسن سلوك وي در ادارة مجلس عوام، و بھ جورج سوم بھ. ھدایت كند مؤمن بود
عمال   وسیلة نورث بھ. رسیدند، مدت ده سال بر انگلستان حكمراني كرد وجوھي كھ بھ تصویب پارلمنت مي
نگاران كمكھاي مالي  فروخت، بھ روزنامھ خرید، مقرري و مشاغل مي خود كرسي و رأي در پارلمنت مي

این كھ اتحادي از جان ویلكس، . كرد، و سعي داشت كھ مطبوعات را در قید و بند نگاه دارد مي
، برك، فاكس، شریدن، فرانكلین، و واشینگتن الزم بود تا او را شكست دھد نمایشگر میزان »جونیوس«

  .شھامت و سرسختي وي بود

IV – پارلمنت علیھ مردم  

  :خوانیم چنین مي ١٧۶٢سپتامبر  ٢٣ن بھ تاریخ دردفترخاطرات گیب

ناپذیر،  اي خستگي او روحیھ. ام من بندرت با مصاحبي بھتر از او آشنا شده. سرھنگ ویلكس با ما شام خورد
طبعي پایان ناپذیر، و دانش بسیار دارد، ولي در زمینة اصول، مانند زمینة عمل، یكپارچھ  گویي و شوخ بذلھ

او بھ این . مفاسد، و صحبتش پر از كفر و ركیك است  نگین، زندگیش آلوده بھ كلیةاخالقش ن. فاسد است
خود او . كند، زیرا شرم و حیا ضعفي است كھ وي مدتھاست بر آن چیره شده است نوع اخالقیات افتخار مي

  » .بھ ما گفت كھ مصمم است در این دوران نارضایي عمومي، خود را ثروتمند كند

كار بود كھ در سراسر ھشت سال عضویت خود در مجلس عوام بھ سود دولت رأي  ھاین نظر یك محافظ
. توانست بآساني با یك دشمن معترف بھ معاصي و رنگارنگ پارلمنت و پادشاه ھمدردي كند داد و نمي مي

ات او اخالقیات و ھمچنین االھی. كرد آمد، ویلكس بھ بیشتر اتھامات واردة خود اعتراف مي مي  ولي اگر پیش
رخ نمایندگاني بكشد كھ  برد كھ پایبندي خود بھ خوشي و لذت را بھ دور افكنده بود و لذت مي مسیحي را بھ

  .از نظر اصول اخالقي با او ھمعقیده، ولي از صراحت وي دچار وحشت بودند

در آكسفرد و لیدن تحصیالت خوبي . جان ویلكس فرزند یك مشروبساز در كالر كنول در شمال لندن بود
» آداب و رفتار آقامآبانة خود«آثار كالسیك و   كرد كھ براي متعجب كردن جانسن از دانش خود دربارة

  .ازدواج كرد» خانمي یك برابر و نیم سن خود، ولي با ثروتي زیاد«در سن بیست سالگي با . كافي بود

در حدود . ازي روي آوردب جان بھ میخوارگي و رفیقھ. این خانم از ناسازگاران، و پایبند تورعي خشك بود
بھ سرفرانسیس دشوود، باب دادینگتن، جورج سلوین، چارلز چرچیل شاعر، و چھارمین ارل  ١٧۵٧سال 

اعضاي این باشگاه در دیر قدیمي مدمنم، متعلق بھ فرقة . پیوست» باشگاه آتش دوزخ«آو سندویچ در
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راھبان «عنوان  در آنجا آنھا بھ. دادند سیسترسیان، واقع در ساحل رود تمز نزدیك مارلو، تشكیل جلسھ مي
براي شیطان، و برآوردن » قداس سیاه«تشریفات كاتولیكھاي كلیساي رم را با برپا كردن » دیوانة مدمنم

  .دادند امیال كفرآمیز و شھواني خود، مورد مسخره قرار مي

بھ نمایندگي پارلمنت  لیره از حوزة ایلزبري، ٧٠٠٠ویلكس بر اثر اعمال نفوذ معاشران خود، و با صرف 
چون بیوت . بھ دشمنان بیوت چسبانید ١٧۶٠در آغاز خود را بھ پیت مھین، و بعد از ). ١٧۵٧(انتخاب شد 

انتشار یك نشریة  ١٧۶٢كرد، ویلكس با كمك چرچیل در ژوئن  نام بریتن كمك مالي مي بھ نشریة سمالت بھ
آمیز بودن، لطافت سبك، و زھرآگیني  بھ علت شوخينام نورث بریتن را آغاز كرد، كھ  ھفتگي مخالف آن بھ

و (طور مبسوط این شایعھ را انكار كرد  ھا بھ او در یكي از شماره. حمالتش بھ دولت خوانندگان بسیار یافت
  كھ بیوت مادر پادشاه را رفیقة خود ) در حقیقت با این عمل خود باعث پراكنده شدن این شایعھ شد

اي با  خاطر اینكھ از طریق انعقاد قرارداد صلح جداگانھ او بیوت را بھ) ١٧۶٣آوریل  ٢٣( ۴۵در شمارة 
، كھ بیوت بھ اسم »نطق پادشاه«خاطر اینكھ در  فرانسھ، از قرارداد انگلستان با پروس تخطي كرده، و بھ

فتھ پادشاه ارائھ كرده بود، چنین وانمود ساختھ بود، كھ این قرارداد مورد تصویب فردریك كبیر قرار گر
  :است، مورد حملة شدید قرار داد و گفت

بر مردم ... كار رفتھ  ترین وقاحتي كھ تاكنون از ناحیة یك دولت علیھ بشریت بھ در این ھفتھ، بیشرمانھ
من در تردیدم . شنبة گذشتھ در تاریخ این كشور نظیر ندارد در سھ» نطق نخست وزیر«. عرضھ شده است

ھمة دوستان این كشور باید از این . شود یا براي ملت پادشاه سنگینتر تمام ميكھ آیا این فریب و ادعا براي 
وادار كرد كھ صحة نام ... توان شھریاري با چنین كیفیاتي بزرگ و دوستداشتني را  امر متألم باشند كھ مي

ن م. ... ترین اقدامات و غیرقابل توجیھترین اظھارات رسمي اعطا كند مقدس خود را بر مشمئزكننده
. مطمئنم كھ ھمة بیگانگان، خصوصًا پادشاه پروس، نخست وزیر را مورد تحقیر و نفرت قرار خواھند داد

انتظارات من، از طریق اثرات میموني كھ چندین متحد تاج «او باعث شده بود كھ پادشاه ما اعالم دارد 
قدرتھاي در جنگ با برادر . دان طور كامل برآورده شده اند، بھ دست آورده سلطنت من از عھدنامة قطعي بھ

اند با شرایطي كھ آن شھریار بزرگ مورد تصویب قرار داده است موافقت  خوبم پادشاه پروس وادار شده
دانند كھ نخست وزیر  كذب ننگین ھمة این جملھ بر ھمة ابناي بشر آشكار است، زیرا ھمھ مي» .كنند

اما در مورد تصویب كامل پارلمنت، كھ . ... كرد با پستي پادشاه پروس را رھا... اسكاتلندي انگلستان 
بدھي . دانند كھ این تصویب چگونھ تحصیل شد شود، ھمة دنیا مي قدر بیھوده الف زده مي دربارة آن این

  .دھد تقریبًا بوضوح بده بستانھاي زمستان را نشان مي» اعتبار مخصوص خاندان سلطنتي«زیاد 

دانست، جورج سوم این مقالھ را یك اسائة ادب  ًا متعلق بھ بیوت ميرا واقع» نطق پادشاه«با آنكھ ویلكس 
شخصي تلقي كرد و بھ لرد ھالیفاكس و لرد اگرمونت، كھ در آن موقع وزیران كشور بودند، دستور داد كھ 

آنھا یك حكم جلب . ھمة كساني را كھ در انتشار شمارة چھل و پنج نورث بریتن دست داشتند دستگیر كنند
در كردند، یعني حكمي كھ حاوي نام كلیة كساني بود كھ باید دستگیر شوند، و برابر مفاد مبھم عمومي صا

). ١٧۶٣آوریل  ٣٠(زنداني شدند ) با وجود حق مصونیت پارلماني وي(آن چھل و نھ نفر، از جملھ ویلكس 
از مردم براي او  قرار داده شد؛ ولي جمعیتي) بند تختھ(ویلیامز، كھ مسئول چاپ نشریھ بود، در پیلوري 

ویلكس بھ دادگاه قضایي توسل . لیره براي كمك بھ او جمع كردند ٢٠٠عنوان یك شھید ھورا كشیدند و  بھ
دست آورد؛ در دفاع از خود مطالبي گفت، و  جست تا حكم حضور وي در دادگاه را صادر كند، و آن را بھ
نام چارلز پرت  ، توانست از رئیس قضات، بھبا استناد بھ اینكھ دستگیري وي مخالفت حقوق پارلماني است

ویلكس، ھالیفاكس و دیگران را بھ جرم . دست آورد ، حكمي براي آزادي خود بھ)از دوستان پیت(
عمل پرت در . لیره غرامت گرفت ۵٠٠٠دستگیري غیرقانوني و وارد كردن زیان مالي بھ دادگاه كشانید و 

یان داد كھ ھمان اندازه براي انگلیسیھا منفور بود كھ محكوم داشتن احكام جلب عمومي بھ فسادي پا
  ھاي سربھ  نامھ«
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اي  در تنظیم مقالھ) فرزنداسقف اعظم كنتربري(تقدیر و سرنوشت ویلكس را وسوسھ كرد تا با تامس پاتر 
این مقالھ . اي در باب انسان اثر پوپ، ھمكاري كند اي شاعرانھ مقالھ عنوان مضحكھ در باب زن، بھ

اي در ھمان طراز یادداشتھایي كھ اسقف ویلیام  از كفر و ركاكت بود، و یادداشتھاي فاضالنھ معجوني
این قطعة كوچك در . واربرتن بر اشعار پوپ نوشتھ بود، بھ آن افزوده و بھ ھمین اسقف منتسب شده بودند

خھ براي معدودي از آن نسخ زیادي چاپ نشد، بلكھ سیزده نس. اش بھ چاپ نرسید چاپخانة ویلكس در خانھ
ھاي غلطگیري آن را بھ چنگ آوردند و ارل آو سندویچ را  وزیران پادشاه نمونھ. از دوستان فراھم آمد

و باعث سرگرمي ) نوامبر ١۵(ارل این كار را كرد . وادار كردند كھ آنھا را در مجلس اعیان بخواند
ھ اعضاي مجلس اعیان ھمین طور كھ گوید ك والپول مي. لردھا، كھ از شھرت ھرزگي او خبر داشتند، شد

توانستند حفظ ظاھر كنند، ولي قبول داشتند كھ این شعر افترایي  داد، نمي سندویچ بھ خواندن ادامھ مي
. خاطر كفرگویي تعقیب كند فضیحتبار، ركیك، و ضد مذھبي است، و از پادشاه خواستند كھ ویلكس را بھ

ي چوبة دار یا از امراض مقاربتي خواھد مرد، ویلكس پاسخ وقتي سندویچ بھ ویلكس گفت كھ او یا بر باال
  » .ھایتان سرور من، بستھ است بھ اینكھ آیا با اصولتان ھماغوش شوم یا با رفیقھ«: داد

نوامبر، ویلكس برپا خاست تا شكایتي دربارة تعدي نسبت بھ حقوق پارلماني خود در  ١۵در ھمان روز 
مخالف او را سرجایش نشاندند؛ و پارلمنت بھ جالد دستور داد كھ آراي . مورد بازداشتش عرضھ دارد

در تاریخ ھفدھم، سمیوئل مارتین، كھ در آن . شمارة چھل و پنج نورث بریتن را در مالء عام بسوزاند
رو شدند،  آنھا در ھایدپارك با یكدیگر روبھ. شماره مورد ھتاكي قرار گرفتھ بود، ویلكس را بھ دوئل خواند

عنوان یك آدمكش اجیر شده  مردم لندن مارتین را بھ. م شدیدي برداشت و یك ماه بستري شدویلكس زخ
. محكوم كردند و وقتي جالد بر آن شد كھ شمارة چھل و پنج نورث بریتن را بسوزاند، شورش كردند

شعار یك شورش عمومي روبھ گسترش ھم علیھ پادشاه و ھم » شمارة چھل و پنچ«و » ویلكس و آزادي«
وار بھ ھیجان آمده بود سعي كرد ویلكس را بكشد،  پس از اینكھ یك اسكاتلندي كھ دیوانھ. یھ پارلمنت شدندعل

او را رسمًا از پارلمنت اخراج كرد،  ١٧۶۴ژانویة  ١٩الجرم دادگاه در ). دسامبر ٢۶(او بھ فرانسھ رفت 
اي در باب زن مقصر  چاپ مقالھ فوریھ در دادگاه استیناف براي تجدید چاپ شمارة چھل و پنچ و ٢١و در 

او در دادگاه حضور نیافت، . اش صادر شود، بھ دادگاه احضار شد شناختھ شد و براي اینكھ حكم درباره
  .الجرم دادگاه در اول نوامبر او را یاغي اعالم كرد

دد، بھ ترسید كھ اگر بھ انگلستان بازگر ویلكس مدت چھار سال در فرانسھ و ایتالیا سرگردان بود و مي
دید، در ناپل با بازول آشنا شد، و بازول او را مصاحبي  در رم وینكلمان را زیاد مي. زندان ابد محكوم شود

ھاي جاندار و جدیش در مورد مسائل اخالقي در روح من آشفتگي نسبتًا  گفتھ«: گفت او مي. جالب یافت
  ویلكس در راه بازگشت » .خوشایندي ایجاد كردند

تر در فرنھ دیدن كرد و با لطافت طبع خود لطیف طبعترین مرد اروپا را مجذوب خود بھ پاریس، از ول
  . ساخت

بازگشت لیبرالھا بھ قدرت تحت رھبري راكینگھم و گرافتن باعث شد كھ ویلكس امید بخشودگي را در سر 
وي در . شد طور خصوصي اطمینان داده شد كھ اگر ساكت بماند، كسي مزاحم او نخواھد بھ او بھ. بپروراند

وقتي در آن . بھ انگلستان بازگشت و نامزدي خود را براي نمایندگي پارلمنت از لندن اعالم كرد ١٧۶٨
مبارزه شكست خورد، كوشید تا از میدل سكس انتخاب شود؛ و بعد از یك مبارزة پر سر و صدا، او با 

اینك شامل شمال (شھري شده بود  آن كاونتي، كھ بیشتر آن. اكثریت قابل توجھي از رقباي خود پیشي گرفت
. داري رو بھ گسترش شھرت داشت خاطر تمایالت رادیكالي و خصومتش با سرمایھ ، بھ)باختري لندن است

آوریل ویلكس خود را تسلیم دادگاه كرد، بھ انتظار اینكھ با این عمل خود باعث شود حكم یاغیگریي  ٢٠در 
لیره جریمھ، و بیست  ١٠٠٠كم لغو شد، ولي او بھ پرداخت این ح. اش صادر شده بود لغو شود كھ درباره

اي از مردم خشمگین او را از دست مأموران نجات دادند و پیروزمندانھ  توده. ودوماه زندان محكوم شد
وقتي او از چنگ ستایشگران خویش گریخت، خود را در سینت . روي دست در خیابانھاي لندن گرداندند

گروھي از مردم در دھم ماه مھ در آنجا جمع شدند و در نظر داشتند . كردجورجز فیلدز تسلیم زندان 
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پنج نفر كشتھ، و پانزده نفر زخمي : سربازان بھ روي شورشگران تیراندازي كردند. دوباره او را آزاد كنند
  .شدند

 ١۶(مجددًا از میدل سكس انتخاب شد . مجلس عوام بار دیگر او را اخراج كرد ١٧۶٩در چھارم فوریة 
 ١١۴٣؛ این بار با آنكھ )آوریل ١٣(؛ بار دیگر اخراج شد، و میدل سكس باز او را انتخاب كرد )فوریھ

رأي بھ ھنري لوترل داده شده بود، پارلمنت بھ این علت كھ ویلكس از پارلمنت اخراج  ٢٩۶رأي بھ وي و 
لوترل . كرسي را بھ لوترل دادباشد،  شده است و در مدت اجالسیة آن پارلمنت قانونًا فاقد شرایط الزم مي

ھفده كاونتي . كرد در خیابانھا ظاھر شود ھنگام خروج از پارلمنت مورد حملھ قرار گرفت، و جرئت نمي بھ
العمر تنھا با  كساني كھ مادام(اي بھ پادشاه نوشتند و شكایت كردند كھ حق مالكان  و باروھاي بسیاري نامھ

دایر بر انتخاب نمایندگان خود در مجلس ) در تصرف داشتندطور مطلق  پرداخت عوارض، ملكي را بھ
پادشاه، كھ با شدت از عمل اخراج پشتیباني كرده بود، . نحوي آشكار مورد تجاوز قرار گرفتھ است عوام، بھ

ھا را نادیده گرفت؛ بالفاصلھ، یكي از اعضاي پارلمنت بھ نام سرھنگ آیزك باره در پارلمنت  این تظلم نامھ
جان ھورن توك، كشیش  ».بیاموزدممكن است فكر آدمكشي را بھ مردم «ھا  ادیده گرفتن تظلم نامھگفت كھ ن

مكرر  از اخراج جواني كھ ایمان خود را تسلیم جذبة ولتر كرده بود، لباس روحانیت از تن بھ در كرد و پس
  ویلكس از پارلمنت، اعالم

  .داشت كھ خرقة سیاه كشیشي خود را سرخ رنگ خواھد كرد

ھدف آني این انجمن آزاد . عھده گرفت را بھ) ١٧۶٩(» انجمن ھواخواھان بیلة حقوق«توك رھبري تشكیل 
ماعات این انجمن در اجت. كردن ویلكس از زندان، پرداخت قروض وي، و بازگرداندن او بھ پارلمنت بود

نحوي غیرقابل اصالح فاسد است و در  عنوان اینكھ بھ عمومي، مردم را براي انحالل پارلمنت حاضر، بھ
اي  كرد؛ ھمچنین خواستار پارلمنتھاي ساالنھ دھد، تحریك مي العمل نشان نمي برابر خواست ھمگان عكس

ر آن بود كھ وزیران در برابر بود كھ با آراي كلیة افراد ذكور بالغ انتخاب شده باشند، و نیز خواستا
پارلمنت از لحاظ مشیھا و مخارجشان مسئول باشند؛ ھمة نامزدھاي انتخاباتي براي پارلمنت باید سوگند یاد 

گونھ مقام یا مقرري یا مواجبي از پادشاه قبول نكنند؛ و ھر نمایندة  كنند كھ ھرگز ھیچ نوع رشوه یا ھیچ
حتي اگر این نظرات مخالف نظرات خودش باشند، دفاع كند؛ بھ پارلمنت باید از نظرات موكلین خود، 

بایستي رسیدگي شود؛ و تنھا خود مستعمرات امریكایي باید حق داشتھ باشند از مردم  شكایات ایرلند مي
  . خویش مالیات بگیرند

شھر عنوان شھردار لندن، و مأموران ملبس بھ جامة متحدالشكل این  ویلیام بكفرد، بھ ١٧۶٩در ژوئیة 
اي تسلیم پادشاه كردند كھ در آن از رفتار  نامھ) مأموراني كھ طبق سنت لباس متحدالشكل بر تن داشتند(

عنوان اینكھ ناقض قانون اساسیي است كھ بر مبناي آن تخت سلطنت انگلستان بھ خاندان  وزیران پادشاه بھ
اي براي پادشاه فرستادند، كھ  اریھآنھا تذك ١٧٧٠مارس  ١۴در . ھانوور داده شده است، عیبجویي شده بود

تحت نفوذ پنھاني و نامیموني كھ در طي حكومت ھر یك «: كار رفتھ بود، بھ این نحو در آن زبان انقالب بھ
درپي ھر نیت خوب را ناكام، و ھر نیت بد را پیشنھاد كرده است، اكثریت مجلس عوام ملت  از دولتھاي پي

اند كھ از نظر عواقبش زیانبارتر  آنھا عملي مرتكب شده. اند ساختھشما را از عزیزترین حقوقشان محروم 
از وصول عوارض براي تدارك ناوگان توسط چارلز اول یا قدرت تعیین مقررییي است كھ جیمز دوم بھ 

حكومت مشروطھ را باز گرداند، آن «در این نامھ از پادشاه تقاضا شده بود كھ » .خود اختصاص داده بود
پادشاه، كھ . و پارلمنت حاضر را منحل كند» را براي ھمیشھ از شوراھاي خود خارج سازد،وزیران بدكار 

قبل از اینكھ «: در حالي كھ دست خود را روي شمشیرش گذارده بود، با فریاد گفت  شدیدًا بھ خشم آمده بود،
نظر  نزدیك بھ از پاریس بھ انقالب ، لندن بیش١٧٧٠در » .تسلیم انحالل شوم، بھ این توسل خواھم جست

  .رسید مي

او . ھا را در تاریخ انگلستان بھ درون این گود قابل اشتعال دنیاي سیاست افكند آتشزاترین نامھ» جونیوس«
داند او چھ كسي  كس نمي داشت كھ تا امروز ھیچ ھویت خود را حتي از ناشران خود چنان پنھان نگاه مي
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امان وارن  عنوان دشمن بي باشد، كھ وي را بھ انسیس ميبود، ھرچند كھ بیشتر حدسھا دربارة سرفیلیپ فر
  ھا  نویسندة این نامھ. ھیستینگز خواھیم دید

در این ھنگام وي نام . ھایي دیگر را بھ نام بروتوس امضا كرده بود ھایي بھ نام لوشس، و نامھ قبًال نامھ
قبل از میالد خلع  ۵١٠دود سال كھ بنابھ گفتة لیویوس تاریخنویس رومي یك پادشاه را در ح –جونیوس را 

لحن نیرومند زبان انگلیسي كھ در این . بر وسط اسامي خود افزود - بود كرده و جمھوري روم را بنا نھاده 
زاكت یك اصیلزاده را نداشتھ، از تحصیالت ھمانند دھد كھ جونیوس اگر ن كار رفتھ بود نشان مي ھا بھ نامھ

. داشت ھا پولي دریافت نمي احتماًال وي شخص متمكني بود، زیرا براي نامھ. وي برخوردار بوده است
نوامبر  ٢١نحوي سودآور فروش تعداد نسخ نشریة پابلیك ادور تایزر را، كھ از  ھا بھ قدرت و نیش این نامھ

  .ھا در آن چاپ شدند، افزایش داد نامھ ١٧٧٢  ژانویة ٢١تا  ١٧۶٨

ھاي جونیوس  نامھ  كھ در مقدمة مجموعة» تقدیم بھ ملت انگلستان«نویسنده در مطلبي تحت عنوان 
تأكید آزادي انتخابات و اثبات حق انحصاري شما در انتخاب نمایندگان «قرار دارد، ھدف خود را ) ١٧٧٢(

س از پارلمنت و دستگیري ھمة كساني را كھ با شمارة چھل و او اخراج مكرر ویلك. اعالم داشت» خودتان
: موجب یك حكم جلب عمومي، نقطة شروع بحث خود قرار داد و گفت پنج نورث بریتن ارتباط داشتند، بھ

آزادي مطبوعات در حكم ضامن ھمة حقوق مدني، سیاسي، و مذھبي یك فرد انگلیسي است؛ و حق تشكیل «
ھاي حكومت  او از این دیدگاه شالوده» .وري از قانون اساسي ماستھیئتھاي منصفھ یك قسمت ضر

اینھا . و مجلس عوام قدرتي خودكامھ نیست  قدرت پادشاه، مجلس اعیان،«: انگلستان را بررسي كرد و گفت
من اطمینان دارم شما این حق را . حق مالكیت نھایي از آن ماست. امناي ملت ھستند نھ صاحبان آن

آور آنھا را تطمیع كرده است، نخواھید گذارد كھ تعیین كنند  نحوي ننگ نفر، كھ پادشاه بھ دراختیار ھفتصد
  » .ھفت میلیون نفر از ھمگنان آنھا مردان آزاده باشند یا برده

را بھ فروختن مشاغل رسمي و تطمیع پارلمنت از راه عنایات ) ١٧٧٠-١٧۶٨(جونیوس دولت گرافتن 
صورت مستقیم درآمد و چنان حرارتي یافت كھ گویي حاكي از  ا حملھ بھ در اینج. خاص و رشوه متھم كرد

  :قصد انتقامگیري یك لطمھ یا اھانت شخصي است، بھ این شرح

اي وزیر با فضیلت، بھ پیش بیایید و بھ ھمة جھانیان بگویید طبق چھ مصالحي آقاي ھاین براي 
اي كھ او  رت توصیھ شده است؛ بھاي امتیازنامھالعاده از ناحیة اعلیحض برخورداري از عنایاتي چنین خارق

كنید این جنایات عظیم  آیا فكر مي. اید خرید چقدر بود؟ شما با فرومایگي حمایت پادشاه را بھ حراج گذارده
شما ملت . بدون عقوبت خواھند ماند؟ واقعًا بسیار بھ صالح شما است كھ مجلس عوام حاضر را حفظ كنید

ھا بدون شك در مسائل جزئي نیز شما را حفظ خواھند كرد؛ زیرا در حالي كھ آنان از اید، آن را یكجا فروختھ
  . دنبال آن ھستند كھ خود نیز مرتكب جنایاتي شوند كنند، بھ جنایات شما حمایت مي

  ١٧٧١ژوئن  ٢٢مانند آنچھ در نامة مورخ . این حملھ مدتھا بعد از استعفاي گرافتن ادامھ یافت

  :آمده است

ترین فرد كشور  ترین و فرومایھ وانم، با حجبي كھ از نزاكتي آشكار برخاستھ است، شما را پستت من نمي
تا زماني كھ حتي یك نفر زنده است كھ فكر . ... دانم دارم شما را چنین نمي سرور من، من اعالم مي. بدانم
باشید، شما در زمینة  كند شما شایستة اعتماد او ھستید و براي ھرگونھ مشاركت در دولتش مناسب مي مي

  .چنین شھرتي رقیبي خطرناك خواھید داشت

قبًال در نامة . ترین فرد در كشور جورج سوم بود رسید كھ در این نامھ منظور از فرومایھ نظر مي چنین بھ
. حملھ كند» با عزت نفس و متانت، ولي نھ با احترام«سي و پنجم جونیوس درصدد برآمده بود كھ بھ پادشاه 

گاه با زبان حقیقت آشنا نشدید مگر در شكایات مردم  محترم، بدبختي زندگي شما این است كھ ھیچ آقاي«
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جونیوس بھ جورج اندرز داد كھ » .ولي ھنوز دیر نشده است كھ اشتباه آموزش خود را اصالح كنید. خود
شده بود دراختیار  وزیران توري خود را بركنار كند و بھ ویلكس اجازه دھد كرسیي را كھ براي آن انتخاب

خاطر  باید بھ  بالد، شھریار، در حالي كھ بھ پابرجایي حق خود بر تاج سلطنت مي«:او نوشت. داشتھ باشد
  » .ممكن است با انقالبي دیگر از دست برود  دست آمد، طور كھ این حق با یك انقالب بھ داشتھ باشد ھمان

ھیئت . انگیز دستگیر شد منتشر كرد بھ اتھام افتراي فتنھ ھنري وودفال كھ این نامھ را در پابلیك ادور تایزر
از پرداخت  كنندة احساسات طبقة متوسط بود، از محكوم كردن وي امتناع كرد، و او پس منصفھ، كھ منعكس

در این ھنگام جونیوس بھ نقطة اوج بیپروایي و قدرت خود رسیده بود؛ ولي . ھاي دادرسي، آزاد شد ھزینھ
را ھمچنان حفظ كرد و با دادن مقام ریاست وزرا بھ لرد نورث، كھ شخصي دوستداشتني پادشاه وضع خود 

ھاي خود ادامھ داد و  بھ نوشتن نامھ ١٧٧٢جونیوس تا سال . موقع خود را مستحكم ساخت  و ثابت قدم بود،
 كھ جونیوس(سرفیلیپ فرانسیس از وزارت جنگ  ١٧٧٢بینیم كھ در سال  مي. سپس میدان را ترك گفت

  .خارج و عازم ھندوستان شد) نسبت بھ امور آن آشنایي نزدیك نشان داده بود

اي ھستند از  ھا ھم بھ تاریخ ادبي انگلستان تعلق دارند و ھم بھ تاریخ سیاسي آن، زیرا نمونة زنده این نامھ
و گمنامي  –كرد  ور مي توانستند، ھنگامي كھ احساسات آنان را شعلھ سبكي كھ بسیاري از سیاستمداران مي

ھا نثر انگلیسي درجة  در این نامھ. با توسل بھ آن، عرض اندام كنند یا سر فرود آورند –كرد  حفظشان مي
شود، ولي خود دشنامگویي اغلب شاھكاري از ضربة زیركانھ یا نیش و كنایة  اول مخلوط با دشنام دیده مي

دستة خود اتھام زننده در گناه و جرم با  در اینھا اثري از رحم، گذشت، و این فكر كھ دار و. مؤثر است
 ٢١كنیم كھ در پاسخ نامة مورخ  ما با سر ویلیام دریپر احساس ھمدردي مي. متھم سھیم است وجود ندارد

این كشور چنان از غارتگران بزھكار شخصیت و فضیلت افراد پر «: جونیوس چنین نوشت ١٧۶٩ژانویة 
  است كھ ھیچ 

شھامت آن را داشتھ باشند كھ با نام واقعي زیر محصوالت بدخواھانھ و شریرانة زنند، بدون اینكھ  خنجر مي
  ».خود امضا كنند

. باشد یك مبارزة دیگر در این سالھا شاخص سیر مطبوعات انگلستان بھ سوي آزادي و نفوذ روزافزون مي
در پارلمنت ایراد اي آغاز كردند كھ  ھا بھ چاپ گزارش نطقھاي عمده بعضي از روزنامھ ١٧۶٨حدود سال 

بیشتر این گزارشھا حاكي از جانبداري بودند و نادرست، بعضي از آنھا خیالي، و بعضي توأم با . شدند مي
سرھنگ جورج آنسلو بھ مجلس عوام شكایت كرد كھ یك نشریھ او را  ١٧٧١در فوریة . ھتاكي بسیار

ارس مجلس عوام دستور داد ناشران م ١٢در . خوانده است» اھمیت ارزش و بي باز كوچك وحشرة بي حقھ«
كردند، خودشان  آنھا مقاومت كردند و مأموراني را كھ بایستي آنھا را بازداشت مي. آن نشریھ دستگیر شوند

نام  و شھردار لندن بھ) كھ یكي از آنھا ویلكس بود(بازداشت كردند و آنھا را نزد دو عضو انجمن شھر 
دستگیري ناشران را فاقد مجوز قانوني دانست، چون  شھردار كوشش براي. براس كرازبي بردند

موجب حكم جلب  داشت، مگر بھ مجوزھاي حقوقي شھر لندن دستگیري ھریك از اھالي لندن را ممنوع مي
تحویل داده شد، ولي مردم ) بھ برج لندن(صادره از جانب یكي از قضات شھر، شھردار بھ دستور پارلمنت 

كالسكة نمایندگان پارلمنت حملھ كردند، وزیران را تھدید و پادشاه را ھو بھ حمایت از او برخاستند، بھ 
. شھردار لندن آزاد شد و مورد استقبال جمعیتي عظیم قرار گرفت. كردند، و بھ مجلس عوام ھجوم بردند

ھا گزارشھاي خود را دربارة مذاكرات پارلمنت، از سر گرفتند، و پارلمنت از تعقیب ناشران باز  روزنامھ
را آغاز » نشریات مجلس عوام«لیوك ھنسارد با موافقت پارلمنت انتشار سریع و صحیح  ١٧٧۴در . یستادا

  .بھ انتشار این نشریات ادامھ داد ١٨٢٨كرد و تا زمان مرگ خود در 

این پیروزي تاریخي مطبوعات انگلستان بر كیفیت مذاكرات پارلماني اثر گذاشت و بھ تبدیل نیمة دوم قرن 
وقتي سخنرانان احساس كردند كھ سخنان . صورت دوران زرین فصاحت زبان انگلیسي كمك كرد ھجدھم بھ

رسد، محتاطتر شدند، و شاید ھم بیشتر جنبة نمایشي بھ خود  آنھا بھ گوش مردم سراسر جزایر انگلستان مي
راسي یافت، پیشرفت بھ سوي دموك از پیش گسترش مي اینك كھ اطالعات و دانش سیاسي بیش. گرفتند
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طبقة بازرگان، جامعة روشنفكران، و رادیكالھا كھ در حال نیرو گرفتن بودند در . ناپذیر بود اجتناب
شد، تا اینكھ دستگاه سلطنت را  تر و مؤثرتر مي مطبوعات ندایي یافتند كھ بھ نحوي روزافزون جسورانھ

مایندگانشان چگونھ از آنھا و از منافع توانستند بدانند كھ ن كنندگان مي در این ھنگام انتخاب. منكوب خود كرد
شد آن را  فساد ادامھ پیدا كرد، ولي كاھش یافت، زیرا بھتر مي. اند آنھا در وضع یا لغو قوانین دفاع كرده

توانست توازن میان طبقات را در ملت، یا احزاب را  مطبوعات نیروي سومي شدند كھ گاھي مي. افشا كرد
  ھا توانستند روزنامھ كساني كھ مي. ددر پارلمنت، در دست داشتھ باش

  .را خریداري كنند یا تحت تسلط درآورند بھ اندازة وزیران پر قدرت شده بودند

گاھي این آزادي وسیلة نیل بھ . گرفت آزادي تازه، مانند اكثر آزادیھا، اغلب مورد سوء استفاده قرار مي
ي خشنتر و شدیدتر از ھر اقلیتي كھ در پارلمنت دست اقلیت تر، و آلت تر و جانبدارانھ ھدفھاي خودخواھانھ

وسیلة مجاز «یافت كھ چتم بھ آن داده بود، یعني  ظاھر شده بود شد، و در آن صورت استحقاق نامي را مي
وسیلة نداي چھارمي، یعني افكار عمومي، تطھیر  مطبوعات نیز بھ سھم خود الزم بود بھ» .بند و باري بي

. حدودي منبع افكار عمومي، اغلب باعث گمراھي آن، وگاھي نداي آن بود شوند، ولي خود مطبوعات تا
تر مسلح بودند شروع بھ صحبت دربارة  اسم و رسم كھ بھ سالح دانش گسترش یافتھ مردان و زنان بي

شدند و بحثھایشان گاھي از نظر  آنھا در اجتماعات عمومي جمع مي. سیاستھا و روشھاي دولت كردند
در این ھنگام . كردند گرفتند رقابت مي یخ داشتند، با بحثھایي كھ در پارلمنت صورت مينفوذي كھ بر تار

گاه در میان مبارزان صداي  توانست مدعي حق حكومت باشد؛ و گاه ھم پول وھم بستگیھاي خانوادگي مي
  . شد مردم نیز شنیده مي

ا چراغان شدند، گویي كھ عید ھ بسیاري از خانھ. از زندان آزاد شد ١٧٧٠آوریل  ١٧ویلكس در تاریخ 
نوشتھ شده » آزادي«گرفتھ شده است؛ شھردار لندن در جلو خانة خود تابلویي قرار داد كھ روي آن كلمة 

عنوان عضو انجمن شھر، و سپس  طولي نكشید كھ ویلكس بھ. بود و ھر حرف آن سھ پا ارتفاع داشت
عنوان نماینده بھ پارلمنت  میدل سكس او را بھ بار دیگر ١٧٧۴عنوان شھردار لندن، انتخاب شد، و در  بھ

ھاي  در این ھنگام مجلس عوام جرئت نكرد كرسیش را از او دریغ دارد، و او در تمام دوره. فرستاد
رھبري یك گروه كوچك از رادیكالھا را، كھ . این كرسي را حفظ كرد ١٧٩٠انتخابات برگزار شده تا سال 

  :گفت او مي. عھده گرفت و دادن حق رأي بھ طبقات پایین بود، بھ مصرانھ خواھان اصالح وضع پارلمنت

. اندركار مشاغل مجاز در این كشور باید در پارلمنت نماینده داشتھ باشند بھ عقیدة من ھمة اشخاص دست
شوند، باید  خوانده مي» قسمت فاسد قانون اساسي ما«اھمیت، كھ با لحني چنین مؤكد  باروھاي كوچك و بي

، و شھرھاي ثروتمند و پرجمعیت و تجاري بیرمنگام، منچستر، شفیلد، لیدز، و شھرھاي دیگر حذف شوند
آقاي محترم، من مایلم كھ یك پارلمنت انگلیسي . باید اجازه یابند نمایندگاني بھ شوراي بزرگ ملت بفرستند

  .عقیدة آزاد و غیر مغرضانة تودة مردم انگلستان را بر زبان آورد

  .سال منتظر ماند شش و یرفتن این اصالحات پنجاهپارلمنت براي پذ

. ویلكس از داوطلب شدن براي انتخاب مجدد خودداري كرد و بھ زندگي خصوصي روي آورد ١٧٩٠در 
دنیا آمده بود درگذشت، زیرا وي در ھمة  در سن ھفتاد سالگي با ھمان فقري كھ با آن بھ ١٧٩٧وي در 

  مشاغل رسمي خود بسیار 

V – انگلستان علیھ امریكا  

نفر، و جمعیت  ١‘٧۵٠‘٠٠٠جمعیت مستعمرات انگلستان در امریكاي شمالي حدود  ١٧۵٠در سال 
از كشور مادر   چون میزان رشد در مستعمرات خیلي بیش. نفر بود ۶‘١۴٠‘٠٠٠انگلستان و ویلز حدود 
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بیني، و حتي  پیش ١٧٣٠ین امر را در مونتسكیو ا. بود، تنھا زمان الزم بود تا طفل علیھ مادر خود بشورد
ماركي . تصریح كرده بود كھ این جدایي بر اثر تضییقات انگلستان نسبت بھ تجارت امریكا خواھد بود

پیشگویي كرد كھ مستعمرات علیھ انگلستان برخواھند ساخت، یك جمھوري  ١٧۴٧آرژانسون حدود سال /د
وژرن كمي بعد از اینكھ انگلستان كانادا را در . ند شدتشكیل خواھند داد، و یكي از قدرتھاي بزرگ خواھ

انگلستان بزودي از اینكھ تنھا عامل «: از فرانسھ گرفت، بھ یك جھانگرد انگلیسي گفت» جنگ ھفتسالھ«
. توانست مستعمراتش را در ھراس نگاه دارد از میان برده است، پشیمان خواھد شد اي را كھ مي بازدارنده

انگلستان مستعمرات را فرا خواھد خواند تا در . بھ حمایت انگلستان نیازي ندارنداین مستعمرات دیگر 
و آنھا با از میان بردن ھرگونھ   اند سھیم شوند، وجود آوردنشان دخیل بوده تحمل باري كھ آنھا در بھ

  » .وابستگي بھ این تقاضا پاسخ خواھند داد

انگلستان از این . اند وتو كند جامع مستعمراتي گذراندهپادشاه انگلستان مدعي این بود كھ قوانیني را كھ م
با آگاھي از خطر بزرگ اجتماعي و «كرد؛ ولي وقتي مجمع كارولیناي جنوبي،  اختیار زیاد استفاده نمي

، قانوني گذرانید كھ عوارض »العادة جمعیت سیاھپوستان در این مستعمره از افزایش فوق سیاسي ناشي
تجارت برده یكي از «ع كرد، پادشاه انگلستان آن را لغو كرد، زیرا سنگیني بر ورود برده وض

در امور اقتصادي، پارلمنت این حق را براي خود قایل بود » .ھاي تجارت انگلستان بود سودآورترین شاخھ
قوانین آن بھ سود كشور مادر و بھ زیان   كھ براي ھمة امپراطوري انگلستان قانونگذاري كند، و معموال

ھدف آن این بود كھ امریكا ھم منبعي براي تھیة اشیایي كھ بآساني در انگلستان تولید . ات بودندمستعمر
پارلمنت پیشرفت آن دستھ از صنایع . شدند، و ھم بازاري براي كاالھاي مصنوع انگلستان باشد نمي

ھ، كاله، ساختن پارچ! مستعمراتي را كھ ممكن بود با محصوالت انگلستان رقابت كنند ممنوع ساخت 
اجناس چرمي، یا محصوالت آھني براي اھالي مستعمرات ممنوع شد؛ و بھ این ترتیب بود كھ ارل آو چتم، 

اي داشت، اعالم كرد كھ اجازه نخواھد داد بدون  كھ از جھات دیگر نسبت بھ مستعمرات روش دوستانھ
ھاي فوالدسازي یا  تند كورهمستعمرات اجازه نداش. اجازة پارلمنت، حتي یك میخ در امریكا ساختھ شود

  .ھاي نورد دایركنند كارخانھ

توانستند فقط با كشتیھاي انگلیسي كاال  آنھا مي. موانع زیادي بر سر راه تجار امریكایي قرار داده شده بودند
حمل كنند؛ حق داشتند توتون، پنبھ، ابریشم، قھوه، نیشكر، برنج، و بسیاري از اشیاي دیگر را فقط بھ 

  ت مناطق تح

از قارة اروپا كاال وارد كنند كھ این كاالھا نخست در انگلستان تخلیھ شده باشند، بابت آنھا عوارض بندري 
براي حمایت از صدور كاالھاي پشمي ساختھ . پرداخت شده باشد، و سپس بھ كشتیھاي انگلیسي منتقل شوند

اشتند محصوالت پشمي مستعمرات شده در انگلستان بھ مستعمرات امریكایي، بازرگانان مستعمرات حق ند
پارلمنت مالیات سنگیني بر واردات شكر . اي كھ آنھا را تولید كرده بود بفروشند را در خارج از مستعمره

اھالي مستعمرات، خصوصًا در ). ١٧٧٣(یا شیرة قند امریكا، از ھر منبع بجز انگلستان، وضع كرد 
محصوالت امریكایي بھ ملل بیگانھ، حتي بھ فرانسویان  ماساچوست، با توسل بھ قاچاق، و با فروش مخفیانة

از حدود ھفتصد ھزار كیلو . كردند اي از این مقررات شانھ خالي مي ، از پاره»جنگ ھفتسالھ«در جریان 
شد، تنھا حدود ده درصد آن شرط گذشتن از بنادر  چاي كھ ساالنھ بھ مستعمرات امریكایي وارد مي

وسھ كارخانة تقطیر ماساچوست در  در بسیاري از ویسكیھاي تولیدي در شصت .آورد جا مي انگلستان را بھ
  .شد طور قاچاق وارد مي رفت كھ از ھند غربي فرانسھ بھ كار مي ، شكر و شیرة قندي بھ١٧۵٠

شدند كھ سایر كشورھاي اروپایي براي حمایت یا تشویق از  انگلیسیھا در توجیھ این تضییقات متذكر مي
اند، و اینكھ بسیاري از  یتھاي مشابھي در مورد مستعمرات خویش وضع كردهمردم خود محدود

مند بودند و  ھاي امریكایي بر اثر معافیت از حقوق گمرگي از انحصار واقعي بازار انگلستان بھره فراورده
انگلستان در ازاي ھزینة حمایتي كھ نیروي دریاییش از كشتیھاي مستعمرات، و نیروي زمینیش از اھالي 

. كرد، استحقاق نوعي بازده اقتصادي داشت مستعمرات در برابر فرانسویان و ھندیشمردگان در امریكا مي
بیرون راندن قدرت فرانسویان از كانادا و قدرت اسپانیا از فلوریدا، انگلیسیھا را از خطراتي كھ مدتھا 

pymansetareh@yahoo.com



ست از امریكا بخواھد كھ بھ دان انگلستان خود را محق مي. باعث زحمت آنان شده بودند آزاد ساختھ بود
بار  بھ» جنگ ھفتسالھ«كھ بریتانیاي كبیر در ) لیره ١۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠(انگلستان در تأدیة بدھي عظیمي 

ھزار سرباز براي آن جنگ دراختیار  دادند كھ آنھا بیست اھالي مستعمرات پاسخ مي. آورده بود كمك كند
  .ه بودبار آورد لیره قرض بھ ٢‘۵٠٠‘٠٠٠گذارده، و خودشان 

گرنویل بھ پارلمنت  ١٧۶۵در مارس . ھر حال، انگلستان تصمیم گرفت بر مستعمرات مالیات ببندد بھ 
ھا، ورقھاي بازي، اوراق قرضھ،  ھا، گواھینامھ پیشنھاد كرد كھ كلیة اسناد قانوني مستعمرات، كلیة حوالھ

بایست  شتن تمبري باشند كھ بابت آن ميھا ملزم بھ دا ھا، و روزنامھ نامھ اسناد مالكیت، اسناد رھني، بیمھ
پتریك ھنري در ویرجینیا و سمیوئل ادمز در ماساچوست توصیھ . شد وجھي بھ دولت انگلستان پرداخت مي

علیھ چارلز » شورش بزرگ«ماگناكارتا،  –كردند كھ این مالیات مردود شود، بھ این علت كھ طبق سنت 
توانستند  رضایت خودشان یا با رضایت نمایندگان مجازشان ميانگلیسیھا حقًا فقط با  –اول، بیلة حقوق 

در این صورت چگونھ امكان داشت اھالي مستعمرات انگلستان توسط پارلماني . مشمول مالیات قرار گیرند
  مشمول مالیات شوند

ماینده از دادند كھ مشكالت مسافرت و ارتباط، داشتن ن اي نداشتند؟ انگلیسیھا پاسخ مي كھ خود در آن نماینده
شدند كھ میلیونھا تن از مردان بالغ انگلیسي طي  سازد، و متذكر مي امریكا در پارلمنت را غیرعملي مي

اند، ھرچند كھ آنھا در انتخابات آن رأیي  قرنھا، با احساس وفاداري، وضع مالیات توسط پارلمنت را پذیرفتھ
كھ آنھا ) بایستي احساس كنند ت كھ امریكاییھا ميواین آن چیزي اس(كردند  این مردان احساس مي. اند نداشتھ

عمال در پارلمنت نماینده دارند، زیرا اعضاي پارلمنت خود را نمایندة ھمة امپراطوري انگلستان 
  .دانستند مي

عنوان اھرمي براي حفظ تسلط بر  چون پارلمنت اختیار وضع مالیات را بھ. اھالي مستعمرات مجاب نشدند
عنوان  د، مستعمرات از حق انحصاري خود براي وضع مالیات نسبت بھ خویشتن، بھپادشاه حفظ كرده بو

تنھا شق موجود در برابر ظلم مالي از ناحیة كساني كھ ھرگز آنھا را ندیده بودند و ھرگز پا بھ خاك امریكا 
رند شانھ خالي كار ب آور كھ اسناد تمبردار بھ حقوقدانان از این شرط الزام. كردند نگذارده بودند، دفاع مي

امریكاییھا شروع بھ تحریم كاالھاي انگلیسي كردند؛ بازرگانان سفارشھاي خود را براي . كردند مي
محصوالت انگلیسي باطل ساختند؛ و بعضي از آنھا از پرداخت قرض خود بھ انگلستان، تا زماني كھ قانون 

كردند خواستگاراني را كھ قانون تمبر دوشیزگان مستعمرات با خود عھد . تمبر لغو نشود، امتناع ورزیدند
در . صورت شورش درآمد انزجار عمومي باال گرفت و در چند شھر بھ . را محكوم ندارند قبول نكنند

دار آویختھ شد؛ در بستن، خانة   بھ) كھ توسط پادشاه منصوب شده بود(نیویورك، تندیس نیمتنة فرماندار 
آویز  كنندگان تمبر با تھدید بھ حلق توزیع. ده شد و ویران گشتنایب فرماندار، تامس ھچینسن، بھ آتش كشی
بازرگانان انگلیسي كھ اثرات تحریم را حس كرده بودند . شدن، مجبور شدند از شغل خود استعفا كنند

خواستار لغو این قانون شدند؛ دادخواستھایي از لندن، بریستول، لیورپول، و سایر شھرھا براي دولت 
خراب  داران انگلیسي خانھ از اینكھ درصورت عدم لغو این قانون، بسیاري از كارخانھفرستاده شد حاكي 

شاید با توجھ . قبال ھزاران كارگر بھ علت نرسیدن سفارش از امریكا از كار مرخص شده بودند. خواھند شد
عالم داشت آوري بھ پارلمنت كرد و ا از بیماري طوالني، بازگشت ھیجان بھ این تقاضاھا بود كھ پیت، پس

او » .عقیدة من این است كھ این كشور حق ندارد بر مستعمرات مالیات وضع كند«): ١٧۶۶ژانویة  ١۴(
ھنگامي كھ جورج . این عقیده را كھ مستعمرات عمال در مجلس عوام نماینده دارند مورد استھزا قرار داد

جویانھ  پیت با لحني مبارزه  كند، گرنویل حرف او را قطع كرد و تلویحًا گفت كھ پیت تشویق بھ فتنھ مي
  ».من خوشحالم كھ امریكا مقاومت كرده است«: گفت

او براي آرام كردن دوستان . مارس لرد راكینگھم پارلمنت را واداشت كھ قانون تمبر را لغو كند ١٨در 
نت، دایر بر بھ قانون الغاي تمبر افزود كھ در آن حق پادشاه، با موافقت پارلم» قانون توضیحي«پادشاه یك 

االجرا باشند، وھمچنین حق پارلمنت دایر بر وضع مالیات نسبت بھ  وضع قوانیني كھ براي مستعمرات الزم
  .مستعمرات انگلستان مورد تأكید مجدد قرار گرفتھ بود
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در این ھنگام سازش و آشتي . امریكاییھا الغاي قانون را پذیرفتند و قانون توضیحي را نادیده گرفتند
دنبال  ولي در ماه ژوئیھ دولت راكینگھم سقوط كرد، و در دولت گرافتن، كھ بھ. رسید نظر مي یر بھامكانپذ

ھاي  آن روي كار آمد، وزیر دارایي بھ نام چارلز تاونزند براي وادار كردن مستعمرات بھ پرداخت ھزینھ
رجي الزم بود، تالش را اداري و مخارج نیروھاي نظامي، كھ براي حفظ آنان از بینظمي داخلي با حملة خا

اي نسبت بھ شیشھ، سرب،  او بھ پارلمنت پیشنھاد كرد كھ عوارض تازه ١٨۶٧مھ  ١٣در . از سر گرفت
بایستي توسط پادشاه براي  درآمد حاصل از این مالیاتھا مي. كاغذ، و چاي وارده بھ امریكا وضع شود

شدند مصرف شود و  امریكا منصوب مي براي) پادشاه(پرداخت حقوق فرمانداران و قضاتي كھ توسط او 
پارلمنت این پیشنھاد را . ھرگونھ مازادي از آن بھ مصرف نگاھداري نیروھاي انگلستان در آنجا برسد

  .تاونزند دو سھ ماه بعد درگذشت. تصویب كرد

تكي كردن آنھا با م. عنوان مالیاتھاي تغییر لباس داده، مقاومت كردند امریكاییھا در برابر عوارض جدید، بھ
كردند، این  وجوھي كھ مجامع مستعمراتي تصویب مي  قسمت عمدة نیازھاي زندگي سربازان سلطنتي بھ

تسلیم این اختیار خزانھ بھ پادشاه در حكم تسلیم اختیار ھدایت . داشتند سربازان را تحت تسلط نگاه مي
. ھاي انگلیسي با ھم متحد شدندمجامع در پافشاري بر تجدید تحریم كاال. حكومت امریكا بھ پادشاه بود

لرد نورث . شدند رو مي آمدند با مقاومت شدید روبھ عمل مي تالشھایي كھ براي وصول عوارض جدید بھ
. پني بر ھر پوند چاي، از در سازش درآید ٣درصدد برآمد با لغو كلیة عوارض تاونزند بجز مالیات 

طور قاچاق وارد  ند تنھا چایي را بخورند كھ بھمستعمرات در تحریم خود كاھش دادند، ولي تصمیم گرفت
صندوق چاي در بستن تخلیھ كند، حدود پنجاه  ٢٩٨وقتي سھ كشتي شركت ھند شرقي كوشش كرد . شد مي

روي عرشة   نفر از اھالي خشمگین مستعمرات، كھ بھ لباس ھندیشمردگان قبیلة موھاك درآمده بودند، بھ
). ١٧٧٣دسامبر  ١۶(یره شدند، و محموالت آنھا را بھ دریا ریختند كشتیھا رفتند، بر كاركنان كشتیھا چ

شورشھایي كھ در سایر بنادر امریكا روي دادند تالشھایي را كھ براي وارد كردن چاي شركت صورت 
  .رو كردند گرفتند با شكست روبھ مي

نویسندگان، و افكار  بقیة داستان بیشتر بھ تاریخ امریكا تعلق دارد، ولي نقشي كھ سیاستمداران، خطبا،
طور كھ در امریكا یك اقلیت  ھمان. عمومي در آن بازي كردند از عناصر حیاتي تاریخ انگلستان است

كثیرالعده و فعال خواھان وفاداري نسبت بھ كشور مادر و حكومت آن بود، در انگلستان ھم، در حالي كھ 
كردند، یك اقلیت، كھ چتم، برك، فاكس،  مردم عمومًا از اقدامات جنگي دولت لرد نورث پشتیباني مي

ھوریس والپول، و ویلكس نمایندگي آن را در پارلمنت داشتند، براي نیل بھ صلح و سازش با شرایطي كھ 
  در این انشعاب عقاید مردم انگلستان، بعضیھا احیاي مخالفت . كردند بھ سود امریكا باشد تالش مي

ھا ھم بھ پیروي از رھبري وزلي ھمین نظر را داشتند؛ ولي پشتیبان جنگ علیھ مستعمرات بود؛ متودیست
خاطر  كردند، زیرا آنھا بھ بسیاري از مخالفان كلیساي رسمي بودند كھ از این مبارزه اظھار تأسف مي

گیبن در محكوم كردن اھالي مستعمرات با . داشتند كھ اكثریت اھالي مستعمرات از گروھھاي آنان بودند
شد، بھ انگلستان اخطار كرد كھ كوشش در  ولي دیوید ھیوم، كھ بھ مرگ نزدیك ميجانسن ھمعقیده بود، 

صاحبان منافع كسب و تجارت تغییر جھت دادند و بھ پشتیباني . ارعاب امریكا بھ مصیبت منجر خواھد شد
برك با تأثر بسیار گفت كھ جنگ . از پادشاه شتافتند، زیرا سفارشھاي جنگي براي آنان سودآور بودند

روحیة دنیاي … سفارشات عظیم براي تداركات و انواع ذخایر… . واقعًا جایگزین تجارت شده است«
عنوان منبع درآمد خود تلقي كنند  انگیزد كھ جنگ امریكا را بیشتر بھ كند و آنھا را برمي تجارت را حفظ مي

  ».تا یك مصیبت

یكي از   اه را علیھ پارلمنت تقویت كند؛لیبرالھا بیم آن داشتند كھ جنگ، توریھا را علیھ ویگھا و پادش
جورج سوم موجباتي . لیبرالھا، دیوك آو ریچمند، بھ فكر افتاد بھ فرانسھ برود تا از استبداد پادشاه بگریزد

لرد . او تصدي كامل جنگ و حتي جزئیات نظامي را برعھده گرفت. كرد گونھ بیمھا فراھم مي براي آن
پادشاه . ف قضاوت خصوصي خود، بھ رھبري پادشاه گردن نھادندنورث و دیگر وزیران، اغلب برخال

رو  كرد كھ اگر امریكاییھا موفق شوند، انگلستان در سایر مستعمرات نیز با شورش روبھ احساس مي
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ولي ارل آو چتم بھ پارلمنت ھشدار داد كھ فرو . شود و سرانجام بھ جزیرة خویش محدود خواھدشد مي
نوامبر  ٢٠در . ور در حكم پیروزي اصول چارلز اول و جیمز دوم خواھد بودز نشاندن شورش امریكا بھ

، ھنگامي كھ ارتشھاي انگلستان در امریكا شكستھاي متعددي خوردند و فرانسھ ھم كمكھاي مالي بھ ١٧٧٧
فرستاد، چتم، كھ گویي از قبر بھ مجلس اعیان آمده بود، سخنان پادشاه را كھ از طرف دولت  مستعمرات مي

یھ شده بود با بیشكیبي رو بھ افزایشي گوش داد و برپا خاست تا یكي از بزرگترین سخنرانیھا را در تھ
  :اند در این نطق تاریخ و ادبیات درھم آمیختھ. زمینة فصاحت انگلستان ایراد كند

من ... . خیزم تا احساسات خود را دربارة این موضوع بسیار جدي و مھم ابراز دارم پا مي سرورانم، من بھ 
اي كھ حاكي از تصویب كردن و جنبة تقدس بخشیدن بھ اقداماتي  توانم با سخنان كوركورانھ و خادمانھ نمي

. اند موافقت كنم ھاي ما كشانده بار آورده و ویراني را بھ در خانھ است كھ ننگ و مذلت براي ما بھ 
نرمي الفاظ . ملق و تمجید نیستاینك وقت ت. اي بسیار خطرناك و عظیم است سرورانم، این لحظھ لحظھ

. اینك الزم است كھ بھ زبان حقیقت بھ پادشاه تعلیم داده شود. ... تواند كاري از پیش ببرد آمیز اینك نمي تملق
...  

عنوان شوراي موروثي پادشاه در این مجلس  سرورانم، این وظیفة صحیح این مجمع واالمقام است، و ما بھ
كیست آن وزیر، كجاست آن وزیري كھ جرئت كرده است . ایم جلوس كردهبر روي افتخار و شرافت خود 

مطالب خالف واقع و خالف قانون اساسي را، كھ امروز از قول پادشاه نقل شد، بھ پادشاه تلقین كند؛ لحن 
گونھ  ولي امروز، در این موقع بسیار خطیر، ھیچ… . متداول پادشاه تقاضاي اندرز پارلمنت بوده است

شود، از توجھ ھشیارانھ و آگاھانة پارلمنت نظري خواستھ  مشاورات ما برابر قانون اساسي نمي اتكایي بھ
  شود؛ نمي

ولي مقام سلطنت از پیش خود و رأسًا تصمیمي تغییرناپذیر براي انجام اقداماتي كھ بر ما امر و تحمیل 
اگر  اند،  ھ ویراني و حقارت كشاندهو این اقدامات این امپراطوري دیر شكفتھ را ب... دارد شوند اعالم مي مي
شود  كس حاضر نمي توانست علیھ ھمة جھان بایستد، ولي اینك ھیچ خاطر وقایع دیروز نبود، انگلستان مي بھ

  .بھ آن احترام بگذارد

توانید ھمة ھزینھ و ھمة تالشھا را با  شما مي... » .توانید امریكا را تسخیر كنید سرورانم، شما نمي«
توانید خریداري كنید یا قرض بگیرید، گرد  ھر نوع كمكي را كھ مي. باز ھم بیشتر افزایش دھید دستي گشاده

كند داد و ستد و معاملھ  آورید؛ با ھر شاھزادة كوچك قابل ترحم آلماني كھ اتباع خود را روانة كشتارگاه مي
اي كھ بھ آن متكي  مزدورانھ خاطر این كمك مضافًا بھ –اثرند  ؛ كوششھاي شما پیوستھ بیھوده و بي… كنید

اگر من یك … . كند ھستید؛ زیرا این كمك افكار دشمنان شما را بھ خشمي غیرقابل درمان تبدیل مي
  ! گذاشتم، ھرگز، ھرگز، ھرگز امریكایي بودم، ھرگز سالح خود را زمین نمي

سیاست اعمال زور خاطر منصرف كردن پارلمنت و دولت از  برك ھمة توان استدالل خود را در تالش بھ
بازرگانان . او در پارلمنت نمایندگي شھر بریستول را داشت ١٧٨٠تا  ١٧٧۴از . كار برد علیھ امریكا بھ

مانند . بگیر ایالت نیویورك بود او در این زمان عامل حقوق. این شھر در آغاز مخالف جنگ با امریكا بودند
ات نبود، و از توسل اھالي مستعمرات بھ چتم منكر حق پارلمنت در وضع مالیات نسبت بھ مستعمر

او مطلب را بھ سطحي تنزل داد كھ . كرد پشتیباني نمي» حق طبیعي«ھاي خیالي و نظري دربارة  فرضیھ
آیا مالیات بستن امریكا عملي بود؟ او در نطق . ھایش را درك كنند مردان زیرك و اھل عمل بتوانند گفتھ

پني بر  ٣نھ تنھا قوانین تاونزند، بلكھ مالیات ) ١٧٧۴آوریل  ١٩(كا خود دربارة وضع مالیات نسبت بھ امری
وي ھشدار داد كھ اگر مالیات بر تضییقات صنعتي و بازرگانیي كھ قبال بر امریكا . چاي را نیز محكوم كرد

تحمیل شده بودند افزوده شود، اھالي مستعمرات در شورشي پافشاري خواھند كرد كھ امپراطوري در حال 
  .دار خواھد كرد انگلستان را از ھم خواھد پاشید و حیثیت پارلمنت را لكھ تكوین
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او . تقاضاي خود را دایر بر سازش تجدید كرد ١٧٧۵مارس  ٢٢او كھ در این زمینھ مغلوب شده بود، در 
ده برابر شده است، و سؤال كرد آیا عاقالنھ  ١٧٧٢و  ١٧٠۴متذكر شد كھ تجارت با امریكا میان سالھاي 

او بیم داشت كھ جنگ با مستعمرات، . كھ این تجارت را بر اثر جنگ مختل و شاید ھم فدا كنیم است
او . بھ تحقق پیوست ١٧٧٨این بیم در . انگلستان را در معرض حملھ از سوي یك دشمن خارجي قرار دھد

ملي نیست، و قبول داشت كھ حضور نمایندگان امریكا در پارلمنت بھ علت وجود دریا یا یك حایل طبیعي ع
تنھا خواستار آن بود كھ انگلستان بھ مالیات اتكا نكند، بلكھ بھ كمكھاي داوطلبانھ و بالعوض از ناحیة 

گونھ كمكھاي بالعوض براحتي امكان داشتند از وجوه حاصل از مالیات  این. مجامع مستعمرات متكي باشد
  .تجاوز كنند) ھاي وصول اجباري از كسر ھزینھ پس(مستقیم 

تسالي خاطر را داشت كھ توانستھ است فصاحت و مھارت چارلز جیمز فاكس را نسبت بھ ھدف خود  این
جلب كند؛ بھ این ترتیب رفاقتي آغاز شد كھ انقالب امریكا آن را مستحكم كرد و انقالب فرانسھ آن را از ھم 

ھ تا آن زمان شنیده ترین نطقي خواند ك فاكس را استادانھ ١٧٧۶اكتبر  ٣١گیبن سخنراني مورخ . گسیخت
والپول . ھاي وي اعالم داشت بود، و ھوریس والپول آن را یكي از بھترین سخنرانیھا و با روحترین خطابھ

او از سقوط سیاستمداران انگلستان در دوران صدارت لرد نورث . طلبان درآورد خود را در صف سازش
  : شتبھ ھوریس من نو ١٧٧۵سپتامبر  ١١كرد، و در  اظھار تألم مي

این . دریانورد رأي دھد ٢۶‘٠٠٠قرار است پارلمنت در بیستم ماه بعد تشكیل جلسھ دھد و دربارة موضوع 
تواند آن را  چھ چیز در انگلستان مي. آزادي با چھ عذابي باید در امریكا حفظ شود. چھ فصل خونیني است

دور افكنده شوند،  ھاي آن بھ ھاین چھ جنوني است كھ گنجین! نجات دھد؟ آه، انگلستان دیوانة دیوانھ
حد و  امپراطوري ثروت آن ویران گردد، و آزادي آن فدا شود تا شھریارش، ارباب خود كامة بیابانھاي بي

  ! اھمیت در اروپا باشد  اي فقر زده، تھي شده از جمعیت، و از این پس بي حصر در امریكا، و جزیره

انگلستان و سپس حكومت آنان را وادار كرد بھ فكر صلح بیفتند، حرارت چتم، برك، و فاكس نبود كھ مردم 
نقطة عطف ) ١٧٧٧اكتبر  ١٧(تسلیم برگوین در سرتوگا . بلكھ پیروزیھا و مھارت سیاسي مستعمرات بود

توانید  شما نمي«: بار انگلستان بھ ارزش ھشدار چتم پي برد كھ گفتھ بود براي نخستین  در این ماجرا بود؛
را بھ رسمیت شناخت و علیھ انگلستان » كشورھاي متحد امریكا«وقتي فرانسھ » .تسخیر كنیدامریكا را 

، نظر سیاستمداران فرانسھ مؤید نظر چتم بود، و فشار سالحھاي )١٧٧٨فوریة  ۶(وارد جنگ شد 
ده فرانسوي و نیروي دریایي تجدیدقوایافتة فرانسھ بھ سنگیني باري كھ ملت انگلستان بر دوش داشت افزو

پادشاه او را غرق ھدایا ساخت . خود لرد نورث شھامتش را از دست داد و تقاضاي اجازة استعفا كرد. شد
  .و از او خواست سر كارش باقي بماند

كردند كھ تنھا دولتي كھ تحت رھبري ارل آو چتم  بسیاري از انگلیسیھاي برجستھ در این ھنگام احساس مي
ولي جورج حاضر نبود . اد با فرانسھ بھ ھمبستگي با انگلستان بازگرداندتواند مستعمرات را از اتح باشد مي

دارم كھ ھیچ عاملي نخواھد توانست  من رسمًا اعالم مي«: او بھ لرد نورث گفت. این مطلب را حتي بشنود
، در حالي ١٧٧٨چتم براي آخرین بار در آوریل » .مرا وادار كند كھ شخصًا با لرد چتم سر و كار پیدا كنم

اش را پریده رنگ  نزدیكي مرگ چھره. كھ بر چوبدست و بھ پسرش ویلیام تكیھ داشت، بھ مجلس اعیان آمد
او بار دیگر اندرز بھ سازش . و صدایش چنان ضعیف بود كھ بسختي امكان شنیدنش وجود داشت  كرده،

عطاي استقالل بھ با از ھم گسیختن این كشور سلطنتي باستاني و بسیار واالمقام از طریق ا«داد، ولي 
توان امریكا را از فرانسھ دور  دیوك آو ریچمند پاسخ داد كھ تنھا با اعطاي استقالل مي. امریكا مخالف بود

  چتم كوشش كرد برخیزد و بار دیگر . كرد

پارلمنت تصویب كرد كھ از او تشییع جنازة عمومي . درگذشت ١٧٧٨مھ  ١١او در تاریخ . و از پاي افتاد
بھ تصدیق عموم، او بزرگترین . در وستمینستر ابي آرامگاه و بناي یادبودي برایش ساختھ شود عمل آید و بھ

  .فرد انگلیسي عصر خود بود
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اسپانیا  ١٧٧٩در ژوئن . وقوع پیوستند اي كھ وي پیشگویي كرده بود بھ وقایع با سرعت براي تكمیل فاجعھ
ا محاصره كرد، و نیروي دریایي خود را در جنگ علیھ انگلستان با فرانسھ ھمدست شد، جبل طارق ر

در ماه اوت، یك نیروي دریایي مركب از شصت . فرستاد تا در حملھ بھ كشتیھاي انگلیسي شركت جوید
انگلستان با حرارتي تبالود خود را براي مقاومت . كشتي كوچك فرانسوي و اسپانیایي وارد دریاي مانش شد

اوگان دشمن را از كار انداخت و آن را ناچار كرد بھ برست بیماري ن. در برابر این حملھ آماده كرد
متحد شدند كھ » اعالم بیطرفي مسلحانھ«روسیھ، دانمارك، و سوئد در یك  ١٧٨٠در مارس . بازگردد

موجب آن تعھد شده بود كھ این كشورھا در برابر عمل انگلستان دایر بر ورود بھ كشتیھاي بیطرف براي  بھ
مقاومت كنند؛ طولي نكشید كھ كشورھاي بیطرف دیگر این اعالمیھ را امضا جستجوي كاالھاي دشمن 

بازرسي انگلستان در مورد كشتیھاي ھلند ادامھ یافت و منجر بھ كشف شواھدي از توافق پنھاني . كردند
. انگلستان خواستار مجازات مأموران آمستردام شد. میان شھر آمستردام و یك طرف معاملة امریكایي شد

در این ھنگام تقریبًا ھمة كشورھاي ). ١٧٨٠دسامبر (و انگلستان اعالن جنگ داد   لند امتناع كرد،دولت ھ
  .دریاي بالتیك و اقیانوس اطلس علیھ انگلستان، كھ تا ھمان اواخر بر دریاھا حكمراني كرده بود، متحد شدند

نسبت بھ عمل پادشاه در احساس انزجار . افزایش سریع مصایب بود  كنندة خلق و خوي پارلمنت منعكس
جان دانینگ  ١٧٨٠آوریل  ۶در . عقیم گذاردن تمایل وزیرش بھ پایان دادن جنگ رو بھ افزایش بود

» .نفوذ پادشاه افزایش یافتھ است، و باید كاھش یابد«پیشنھادي بھ مجلس عوام تسلیم داشت حاكي از اینكھ 
پیت  ١٧٨١ژانویة  ٢٣در . ف بھ تصویب رسیدرأي مخال ٢١۵رأي موافق در برابر  ٢٣٣این پیشنھاد با 

العاده  فوق«او در دومین نطق خود جنگ با امریكا را . كھین بر كرسي خود در مجلس عوام جلوس كرد
فاكس با احساس شادي . خواند» منفور، مذموم، وحشیانھ، بیرحمانھ، غیرطبیعي، غیرعادالنھ، و شیطاني

بدون اینكھ بداند این جوان بزودي نیرومندترین دشمن او  ورود پیت را بھ صف مخالفان خوشامد گفت،
  .خواھد شد

لرد نورث فریاد . لرد كورنوالیس در یوركتارن در برابر جورج واشینگتن تسلیم شد ١٧٨١اكتبر  ١٩در 
در فوریھ و . ولي پادشاه اصرار داشت كھ جنگ ادامھ یابد» ! آه خدایا، ھمھ چیز تمام است«: برآورد
خبر رسید كھ مینوركا بھ دست اسپانیاییھا، و چند جزیره در ھند غربي بھ دست فرانسویان ، ١٧٨٢مارس 

  اجتماعات عمومي در سراسر انگلستان، . افتاده است

، و سپس بھ یك نفر كاھش ١٩نفر، بھ  ٢٢، اكثریت طرفداران نورث از »وزیران حاضر ابراز اعتماد كند
ھاي پارلماني در زمینة اجباري كردن تغییر  ة تاریخي در شیوهاین امر، یك سابق). ١٧٨٢مارس  ١۵(یافت 

اي نوشت و متذكر شد كھ در واقع ھم سیاست  مارس نورث بھ جورج سوم نامھ ١٨در . وجود آورد دولت بھ
. اند رو شده منظور احراز توفیق پادشاه بر پارلمنت با شكست روبھ شاھانھ در مورد امریكا، و ھم تالش بھ

  :این قرار بود متن نامھ بھ

تواند، با  اعلیحضرت بخوبي آگاھند كھ در این كشور، شھریاري كھ بر تخت سلطنت جلوس كرده است نمي
پارلمنت منویات . ... توجھ بھ موازین دوراندیشي، با تصمیم دقیقًا بررسي شدة مجلس عوام مخالفت كند

اگر آن اعلیحضرت . ه، مآال باید حاكم باشندخود را ابراز داشتھ است، و این منویات، اعم از صحیح یا اشتبا
  .اي بھ حیثیتشان نخواھد خورد لطمھ. تسلیم شوند... 

جورج سوم، . از دوازده سال خدمت صبورانھ و اطاعت، لرد نورث استعفا كرد ، پس١٧٨٢مارس  ٢٠در 
لیبرالھاي پیروزمند  او دولتي از. اي نوشت، ولي آن را نفرستاد اش درھم شكستھ بود، استعفا نامھ كھ روحیھ

ھنگامي كھ راكینگھم . را مركب از راكینگھم، ارل آو شلبرن، چارلز جیمز فاكس، برك، و شریدن پذیرفت
فاكس، برك، و شریدن، كھ . داري گرفت عنوان لرد اول خزانھ ، شلبرن جاي او را بھ)اول ژوئیھ(درگذشت 

عھدنامة پاریس (كار ترتیب یك عھدنامة صلح شد  شلبرن دست بھ. آمد، استعفا دادند از شلبرن خوششان نمي
). ١٧٨٣ژانویھ و سوم سپتامبر  ٢٠ھاي پاریس و ورساي مورخ  ، و عھدنامھ١٧٨٢نوامبر  ٣٠مورخ 

موجب این عھدنامھ، مینوركا و فلوریدا بھ اسپانیا واگذار، و سنگال بھ فرانسھ تسلیم شد، و نھ تنھا استقالل  بھ
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حق آنھا نسبت بھ كلیة اراضي واقع بین آلگاني، فلوریدا، میسي سیپي، و  مستعمرات امریكایي، بلكھ
  .ھاي بزرگ بھ رسمیت شناختھ شد دریاچھ

. مردم انگلستان خواھان صلح بودند، ولي از واگذاري این ھمھ اراضي بھ مستعمرات بسیار اكراه داشتند
چون نزاع میان ). ١٧٨٣فوریة  ٢۴(ت انتقاد از شلبرن چنان زننده شد كھ او استعفاي خود را تسلیم داش

كدام از آنھا قدرت كافي براي  شلبرن و فاكس باعث تقسیم ویگھاي لیبرال بھ گروھھایي شده بود كھ ھیچ
. تسلط بر پارلمنت نداشت، فاكس قبول كرد كھ با دشمن دیرینة خود لرد نورث یك دولت ائتالفي تشكیل دھد

. داري شد شریدن، كھ پیوستھ مقروض بود، وزیر خزانھ. سلح شدبرك بار دیگر مأمور پرداخت نیروھاي م
  ھم فاكس و ھم برك مدتھا بود كھ نحوة رفتار انگلیسیھا را در ھندوستان مورد مطالعھ قرار داده 

VI – انگلستان و ھندوستان  

ن شركت واحد بازرگانا«صورت  تجدید سازمان یافتھ بود، بھ ١٧٠٩شركت ھند شرقي بریتانیا، كھ در 
نامة آن، كھ از طرف دولت انگلستان صادر شده  اجازه. درآمد» انگلستان كھ با ھند شرقي داد و ستد دارند

این شركت تحت نظر رئیس و . داد بود، حق انحصار تجارت انگلستان با ھند را بھ این شركت مي
كھ در آن ھركس كرد  انتخاب مي» مجمع مالكان«رئیس و مدیران را . شد وچھار مدیر اداره مي بیست

در ھندوستان این شركت عالوه بر یك سازمان . لیره سھم بود، حق یك رأي داشت ۵٠٠داراي حداقل 
ھاي امپراطوري  بازرگاني، یك سازمان نظامي نیز شد و با ارتشھاي ھلندي، فرانسوي، و بومي بر سر تكھ

السلطنة بنگال، كلكتھ را  لدولھ، نایبا در یكي از این جنگھا بود كھ سراج. جنگید در حال تالشي مغولھا مي
این دخمھ عبارت بود . زنداني كرد» سیاھچال كلكتھ«اروپایي را در  ١۴۶از تصرف شركت خارج كرد و 

یكصدوبیست . طول تقریبًا شش متر و عرض چھار متر ونیم، كھ فقط دو پنجرة كوچك داشت از اطاقي بھ
  ).١٧۵۶ژوئن  ٢١-٢٠(یا خفگي جان سپردند وسھ نفر از این زندانیان در طول شب از گرما 

رابرت كالیو، فرماندار دژ سنت دیوید، رھبري نیروي كوچكي را براي تصرف مجدد كلكتھ براي شركت 
السلطنھ  الدولھ، براي سرنگون كردن نایب او در توطئة میرجعفر، یكي از اعیان دربار سراج. عھده گرفت بھ

دو ھزار و سیصد سرباز بومي پنجاه ھزار نفر را در پالسي  شریك شد و با نھصد سرباز اروپایي و
عنوان نواب بنگال  جاي وي بھ الدولھ بھ قتل رسید، و میرجعفر بھ سراج). ١٧۵٧ژوئن  ٢٣(شكست داد 

نظر وي این شھر از نظر  بھ. عنوان یك فاتح، بھ مرشدآباد پایتخت بنگال گام نھاد كالیو، بھ. تعیین شد
اي باورنكردني از  او در خزانة نواب مجموعھ. و از نظر ثروت شاید برتر از آن بودوسعت برابر لندن، 

خاطر بر  وقتي از او دعوت شد كھ پاداش خود را بھ. روپیھ، جواھر، طال، نقره، و اشیاي قیمتي دیگر دید
وي لیره براي ارتش و نیر ۵٠٠‘٠٠٠لیره براي خودش،  ١۶٠‘٠٠٠تخت نشاندن میرجعفر تعیین كند، او 

عنوان  لیره بھ ١‘٠٠٠‘٠٠٠لیره براي ھر یك از اعضاي ھیئت مدیرة شركت، و  ٢۴‘٠٠٠دریایي خود، 
ھنگامي كھ كالیو در مجلس عوام گفت از كم . غرامت خسارات وارده بھ اموال شركت در كلكتھ خواست

 ٢٠٠‘٠٠٠او بر روي ھم . توقعي خود بھ حیرت آمده است، منظورش ھمین موضوع تعیین پاداش بود
شركت، با پرداخت . عنوان فرماندار انگلیسي بنگال اعالم شد لیره ھدیھ از میرجعفر دریافت داشت و بھ

كیلومتر مربع اراضي  ٢٢۶٠عنوان مالك اصلي  لیره بھ میرجعفر، بھ ٢٧‘٠٠٠مبلغ  اي بھ االجاره مال
ن یك شورش بھ او شده بود، میرجعفر در برابر كمكي كھ بھ فرونشاند ١٧۵٩در . اطراف كلكتھ شناختھ شد

  .شد ھر سالھ بھ كالیو بدھد اي را كھ توسط شركت پرداخت مي االجاره موافقت كرد مال
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این . كرد شركت، كھ از رقابت در امان بود، با بیرحمي، بومیاني را كھ تابع حكومتش بودند استثمار مي
كرد بھاي سنگیني براي حمایت  ھندي را وادار مي شركت، كھ بھ سالحھاي بھتر مجھز بود، حكمرانان

مأموران ارشد این شركت، كھ ازنظارت دولت انگلستان بھ دور بودند و در . انگلستان از آنھا بپردازد
عنوان   آوردند و بھ دست مي برابر ده فرمان در مشرق سوئز مصونیت داشتند، سودھاي كالني از تجارت بھ

دون لطمة شدید بھ سرمایة خود، یك باروي اختصاصي و یا یك عضو پارلمنت را توانستند ب نوابھایي كھ مي
  .گشتند خریداري كنند، بھ انگلستان باز مي

او سي وپنج سالھ بود و انتظار داشت كھ از . بھ وطن خود در انگلستان بازگشت ١٧۶٠كالیو در سال 
تا در مجلس عوام جمعي را دراختیار او بھ قدر كافي بارو خریداري كرد . مند شود شھرت و ثروت بھره

كردند  بعضي از مدیران شركت ھند شرقي كھ احساس مي. داشتھ باشد؛ خودش ھم از شروزبري انتخاب شد
خاطر استفاده از اسناد جعلي در روابطش با  كھ او بیش از آنچھ سنش كفاف دھد دزدي كرده است، او را بھ

دند؛ ولي وقتي بھ لندن خبر رسید كھ شورشھاي بومیان، الدولھ و میرجعفر مورد حملھ قرار دا سراج
اندازد، كالیو با عجلھ  خطر مي ارتشاي مأموران، و بیكفایتي دستگاه اداري وضع شركت را در ھند دارد بھ

در آنجا وي تالش كرد كھ جلو فساد در میان ). ١٧۶۵(عنوان فرماندار بنگال بھ كلكتھ پس فرستاده شد  بھ
. صیان در میان سربازان خویش، و قیامھاي مكرر حكمرانان بومي علیھ شركت را بگیرددستیاران خود، ع

او عالم شاه مغول را، كھ كاري از دستش ساختھ نبود، وادار كرد كھ نظارت كامل  ١٧۶۵اوت  ١٢در 
لیره  ۴‘٠٠٠‘٠٠٠مبلغ  اي بھ مالي ایاالت بنگال، بھار، و اوریسا را، كھ سي میلیون جمعیت و درآمد ساالنھ

این عمل، و پیروزي كالیو در پالسي، امپراطوري انگلستان در ھندوستان . داشت، بھ شركت واگذار كند
  .آورد  وجود را بھ

. بھ انگلستان بازگشت ١٧۶٧كالیو، كھ سالمتش بر اثر دو سال مبارزه بكلي از میان رفتھ بود، در ژانویة 
اني مأموراني قرار گرفت كھ وي جلو اجحافات آنھا را حملة مدیران شركت بھ او تجدید شد، و مورد پشتیب

دست ھم  بھ خبر یك قحطي در ھندوستان، و حمالت بومیان بھ مواضع مستحكم شركت، دست. گرفتھ بود
دو  ١٧٧٢در . وجود آوردند كھ طي آن افراد برجستة انگلیسي زیانھاي شدیدي دیدند دادند و وحشتي بھ 

ة امور ھند پرداختند و چنان اجحافات و بیرحمیھایي آشكار كردند كھ ھیئت پارلماني بھ تحقیق دربار
ما مرتكب . ایم اند پیشي جستھ ما بر آنچھ كھ اسپانیاییھا در پرو انجام داده«: ھوریس والپول فریاد برآورد

دربارة قحطي در بنگال كھ طي   تنھا اینھا نیست،. ایم آدمكشي، خلع افراد از مشاغل، غارت و غصب شده
آن سھ میلیون نفر تلف شدند، و علت آن انحصار خواروبار توسط مستخدمان شركت ھند شرقي بود، چھ 

  یكي از ھیئتھاي  ١٧٧٣در » گویید؟ مي

كردند  عنوان اینكھ رسوم محلي و مقتضیات اوضاع ایجاب مي تقریبًا بھ ھمة حقایق اعتراف كرد، از آنھا بھ
پردازند، نباید  عمل آورد، و افزود كھ وقتي اعضاي پارلمنت دربارة شرافت وي بھ قضاوت مي دفاع بھ

ي مخالف تأیید كرد كھ وي رأ ٩۵رأي موافق در برابر  ١۵۵مجلس عوام با . شرافت خود را از یاد ببرند
لیره دریافت داشتھ  ٢٣۴‘٠٠٠عنوان فرماندار، مبلغ  در مدت نخستین دوران تصدي خود در بنگال بھ
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یك سال بعد كالیو » .اي بھ كشور خود انجام داده است در عین حال خدمات بزرگ و شایستھ«است، ولي 
  ).١٧٧۴نوامبر  ٢٢(در سن چھل و نھ سالگي خود را كشت 

اي بھ  لیره ١‘۴٠٠‘٠٠٠موجب آن یك وام   اي بھ پارلمنت برد كھ بھ لرد نورث قانون تعدیل كننده ١٧٧٣در 
مناطق تحت فرمان   از افالس نجات یابند، و ھمة) و سھامداران آن درپارلمنت(شركت داده شد تا شركت 

وارن . لستان جوابگو بودشركت را زیر نظر بنگال قرار داد، و بنگال نیز بھ سھم خود در برابر دولت انگ
  .عنوان فرماندار بنگال انتخاب شد ھیستینگز بھ

ھنگام تولد وي  مادرش بھ. اي حقیر و پایین آغاز كرده و بھ این مقام ارتقا یافتھ بود ھیستینگز از نقطھ
یكي از عموھایش این . و پدرش براي ماجراجویي بھ ھند غربي رفت و ھم در آنجا درگذشت  درگذشت،

عمویش درگذشت، و وارن، كھ ھفده سال  ١٨۴٩چھ را بھ مدرسة وستمینستر فرستاد، ولي در پسر ب
. عنوان یك داوطلب نامنویسي كرد او زیر نظر كالیو بھ. داشت، در جستجوي ثروت با كشتي بھ ھند رفت

ي اداره در تسخیر مجدد كلكتھ سھیم بود، در ادارة امور پشتكار و توانایي نشان داد، و بھ عضویت شورا
مدیران شركت   چھار سال بعد،. بھ انگلستان بازگشت ١٧۶۴در . كنندة امور شركت در بنگال منصوب شد

در راه خود بھ ھندوستان با بارون ایمھوف و ھمسرش . او را وادار كردند بھ شوراي مدرس ملحق شود
رو شد و  ا موفقیت روبھاو در مدرس ب. ماریون رفیقة ھیستینگز، و سپس ھمسر وي شد. ماریون آشنا شد

  .عنوان فرماندار بنگال حكمراني پرآشوب خود را آغاز كرد بھ ١٧٧۴در سال 

دادند تا از  دست مي اي از اقداماتش بھانھ بھ ھایش مستبدانھ بودند و پاره كرد، ولي شیوه او سخت كار مي
م بعدًا در پارلمنت بھ او طرف سرفیلیپ فرانسیس در شوراي بنگال حمالتي بھ او بشود، كمااینكھ برك ھ

وقتي كھ قبایل مراتھھ شاه عالم را بھ تخت سلطنت مغولھا در دھلي باز گرداندند، و شاه عالم ھم . حملھ كرد
كھ كالیو بھ او واگذار كرده بود، بھ قبایل مراتھھ تحویل داد، ھیستینگز مناطق   مناطق كورا و اهللا آباد را،

بھ نواب اوده فروخت و بھ ) دالر ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠شاید حدود (وپیھ ر ۵‘٠٠٠‘٠٠٠مبلغ  نامبرده را بھ
او بھ نواب اجازه داد از . سربازان شركت مأموریت داد كھ بھ نواب كمك كنند تا این مناطق را پس بگیرد

گفت رئیس  كھ نواب مي(دست آوردن این اراضي  سربازان شركت براي حملھ بھ اراضي روھیلخاند و بھ
  ) بدھكار استآن بھ وي مبالغي 

عمل ھیستینگز آشكارا در حكم تخلف از دستوراتي بود كھ مدیران شركت بھ وي داده بودند، ولي . داشت
  .كردند فرستاد تعیین مي این مدیران ارزش یك فرماندار را از روي پولي كھ وي بھ انگلستان مي

فرانسیس و دیگر اعضاي شورا . یك مأمور ھندي بھ نام نونكومار ھیستینگز را بھ قبول رشوه متھم كرد
ھیچ نوع اختالسي نیست كھ این فرماندار محترم خودداري از آن «این اتھام را تأیید كردند و عقیده داشتند 

ھیستینگز مورد این ). ١٧٧۵(محكوم، واعدام شد   نونكومار بھ اتھام جعل دستگیر،» .را معقول دانستھ باشد
  ،)كھ سابقًا در وینچستر ھمشاگردي او بود(سر االیجا ایمپي را  نام سوءظن قرار گرفت كھ رئیس قضات بھ

ھیستینگز ایمپي را بھ  ١٧٨٠در . نحوي غیرعادي مجازاتي شدید طلب كند تحت نفوذ قرار داده است تا بھ
اتھامات متقابل میان ھیستینگز و فرانسیس . لیره درآمد داشت ۶۵٠٠یك مقام اضافي ترفیع داد كھ سالي 

  .وئلي شد كھ بر اثر آن فرانسیس بسختي آسیب دیدمنجر بھ د

دست  خان بھادر، مھاراجة میسور، بھ این فكر افتاد كھ نزاع میان ھیستینگز و شورایش فرصتي بھ حیدرعلي
او، با پشتیباني فرانسویان، بھ استحكامات شركت حملھ . دھد كھ شركت از ھندوستان بیرون رانده شود مي

ھیستینگز براي مقابلھ با او سرباز و پول از بنگال ). ١٧٨٠(دست آورد  وري بھآ برد و پیروزیھاي ھراس
، بھ ١٧٩٢ولي پسرش تیپو صاحب تا ھنگام شكست نھایي خود در . درگذشت ١٧٨٢حیدرعلي در . فرستاد

ھایي براي تأمین پول  شاید براي تأمین ھزینھ این لشكركشیھا بود كھ ھیستینگز بھ شیوه. جنگ ادامھ داد
  .سل جست كھ منجر بھ اتھام وي شدندتو
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پرداخت، یك  سینگھ، راجة بنارس، اضافھ بر وجوه مقرري كھ آن منطقھ ساالنھ بھ شركت مي او از چیت
ھیستینگز نیروي . راجھ بھ عدم توانایي پرداخت متعذر شد. كمك مالي براي مصارف جنگي طلب كرد

كرد، و از جانشین او دو برابر وجوه مقرري بزور سینگھ را خلع  ، چیت)١٧٨١(كوچكي را بھ بنارس برد 
نواب اوده، كھ در پرداختھاي خود بھ شركت اھمال كرده بود، توضیح داد كھ اگر شركت بھ او كمك . گرفت

اي را كھ  لیره ٢‘٠٠٠‘٠٠٠كند كھ مادر و مادر بزرگش را، كھ بگمھاي اوده بودند، مجبور كند قسمتي از 
مادرش قبال مبلغ . تواند این وجھ را بپردازد ه بود دراختیار وي بگذارند، او ميپدر نواب براي آنھا گذارد

رغم  شركت، علي. زیادي دراختیار وي گذارده بود بھ این شرط كھ او قول دھد دیگر مبلغي طلب نكند
ھیستینگز بھ نواب اندرز داد كھ قول شركت را نادیده . اعتراض ھیستینگز، قول مشابھي بھ بگمھا داد

ھاي  این سربازان از راه شكنجھ و گرسنگي دادن خواجھ. آباد فرستاد او سربازان شركت را بھ فیض. گیردب
دست آمد، نواب  از وجوھي كھ بھ این طریق بھ). ١٧٨١(خادم، بگمھا را مجبور بھ تسلیم خزانھ كردند 

  ایش بھبود یافتھ بود، در خالل این احوال، سرفیلیپ فرانسیس، كھ زخمھ. بدھي خود را بھ شركت پرداخت

در . رسید براي مدیران شركت و دوستانش در پارلمنت تشریح كرد نظرش جنایات ھیستینگز مي كھ بھ 
نحوي عمل  عنوان اینكھ در موارد گوناگون بھ مجلس عوام ھیستینگز و سایر عمال شركت را، بھ ١٧٨٢

قرار داد و بھ شركت دستور داد آنھا را اند كھ مخالف شرافت و سیاست ملت بوده است، مورد توبیخ  كرده
این دستور را، شاید بھ این علت كھ » دادگاه مالكان«شركت چنین دستوري صادر كرد، ولي . باز خواند

  .شورش میسور ادامھ داشت، لغو كرد

الیحة اصالح «عنوان وزیر امور خارجھ در دولت ائتالفي،  چارلز جیمز فاكس، بھ ١٧٨٣در نوامبر 
  دھد كھ بھ را بھ پارلمنت تسلیم داشت كھ شركت ھند شرقي را تحت نظارت ھیئتي قرار مي »ھندوستان

برك سرچشمة  –منتقدان شكایت داشتند كھ این الیحھ بھ ویگھاي گروه فاكس . وسیلة دولت انتخاب شده باشد
س اعیان پیام این الیحھ بھ تصویب پارلمنت رسید، ولي پادشاه بھ مجل. اي از حمایت خواھد داد زاینده

 ٩۵مجلس اعیان با . فرستاد كھ ھركس را كھ بھ این الیحھ رأي موافق دھد، دشمن خود تلقي خواھد كرد
مجلس عوام رسمًا اعتراض كرد كھ این دخالت . رأي موافق الیحھ را رد كرد ٧۶رأي مخالف در برابر 

پادشاه، كھ مدعي بود دولت  .آور حقوق پارلماني است پادشاه در امور قانونگذاري در حكم نقض ننگ
و از ویلیام پیت، كھ ) ١٧٨٣دسامبر  ١٨(ائتالفي اعتماد پارلمنت را از دست داده است، آن را بركنار كرد 

تواند در  جورج سوم، كھ عقیده داشت مي. وچھارسال داشت، دعوت كرد دولتي تازه تشكیل دھد بیست
منحل كرد، و بھ عمال خود دستور داد كھ  ١٧٨۴مارس  ٢٣انتخابات ملي پیروز شود، پارلمنت را در 

كار  دھندگان پخش كنند تا از انتخاب یك اكثریت محافظھ منویات و عنایات نقدي پادشاه را در میان رأي
نحوي كامال قاطع طرفدار پیت و پادشاه  مھ تشكیل جلسھ داد بھ ١٨پارلماني كھ در . اطمینان حاصل شود

  .بود

اش، اطالعات مشروح او از امور،  سرسپردگي مطلق او بھ وظیفھ. ي استاد بودپیت در ادارة امور سیاس
دادند كھ طولي نكشید كھ تقریبًا ھمة وزیران  عادتش بھ تعمق دقیق و قضاوت دوراندیشانھ تفوقي بھ او مي

یك در این وقت، براي نخستین بار از زمان رابرت والپول، انگلستان داراي . ھمكارش بھ آن تن در دادند
، زیرا ) كار برده بود دربارة وي بھ ١٧٧٣این اصطالح را پسرش در سال (وزیر شده بود » نخست«

، یعني »اي دولت كابینھ«در حقیقت وي . كردند ھمكاران پیت ھیچ اقدام مھمي بدون رضایت او نمي
ھ پیت با آنك. آورد  وجود مشورت جمعي و مسئولیت واحد وزیران اصلي تحت نظر یك رھبري، را بھ

صورت طرفدار اختیارات پادشاه شغل خود را بھ عھده گرفتھ بود، پشتكار و وسعت اطالعاتش بتدریج  بھ
از دومین حملة  پس. كرد جاي پیروي از پادشاه، او را راھنمایي مي او را بھ مقامي ترفیع داد كھ وي بھ

  .كرد ، پیت بود كھ بر انگلستان حكمفرمایي مي)١٧٨٨(بیماري جورج سوم 

آشنایي ویژة پیت با امور تجاري و مالي او را قادر ساخت كھ وضع خزانھ را، كھ بر اثر دو جنگ عمده 
  در 
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عوارض . داد داران گوش مي او آثار ادم سمیث را خوانده بود و بھ نظرات بازرگانان و كارخانھ. باز گرداند
فرانسھ بست؛ و با اعالم اینكھ  قراردادي براي كاھش عوارض گمركي با ١٧٨۶واردات را كاھش داد؛ در 

او این كاھش . طور كلي از مالیات معاف باشند، رھبران صنعتي را بھ وجد آورد داران باید بھ كارخانھ
، دستكش، كاله، شمع، مبل )گاز(روبان، پارچة نازك  –آمد را با بستن مالیات بر كاالھاي مصرفي  در

ھا براي كاھش مالیات،  بسیاري از خانھ. جبران كرد – شراب، آجر، كاشي، كاغذ، و پنجره  بزرگ، نمك،
بودجھ متوازن شده، و انگلستان از ورشكستگي دولت،  ١٧٨٨تا سال . ھا را تختھ كوبیدند بعضي از پنجره
  .داد، جستھ بود سوي انقالب سوق مي كھ فرانسھ را بھ

عرضھ كرده بود، كھ با شكست خود را بھ پارلمنت » نخستین الیحة ھندوستان»  قبل از انتخابات، پیت
یك : بیني شده بود در این ھنگام، وي الیحة دومي عرضھ داشت كھ در آن چنین پیش. رو شده بود روبھ

ھیئت نظارت منصوب شود كھ از طرف پادشاه روابط سیاسي شركت ھند شرقي را اداره كند، در حالي كھ 
الیحھ . شمول حق وتو از طرف پادشاه باشدروابط و حمایت بازرگاني دردست شركت باقي بماند، ولي م

  .بود ١٨۵٨بھ تصویب رسید و ناظر بر امور انگلستان و ھندوستان تا سال  ١٧٨۴اوت  ٩در 

دانستند كھ بھ علت فساد و جنایت،  آور در برابر شركتي مي فاكس و برك این ترتیب را در حكم تسلیم شرم
حامي وي لرد ورني، برادرش ریچارد برك، و . شتبرك دالیلي خاص براي عدم رضایت دا. بدنام بود

گذاري كرده و بر اثر نوسان قیمت سھام آن،  یكي از بستگانش ویلیام برك در شركت ھند شرقي سرمایھ
ھنگامي كھ ویلیام برك بھ ھندوستان رفت، ادمند او را بھ سر فیلیپ . زیانھاي شدیدي متحمل شده بودند

در «ویلیام مأمور پرداخت شد و . باشد، توصیھ كرد عالقة بسیارش ميعنوان كسي كھ مورد  فرانسیس، بھ
وقتي فرانسیس بھ انگلستان بازگشت، نظر خود را دربارة نحوة ادارة » .فساد از دیگران دست كمي نداشت

او یكي از منابع اطالعات بسیار جالب برك دربارة . امور توسط ھیستینگز براي برك و فاكس بازگو كرد
حملة ویگھاي لیبرال بھ ھیستینگز ظاھرًا تا حدي ناشي از عالقھ بھ سلب اعتبار و . ستان بودامور ھندو

  .سرنگون كردن دولت پیت بود

او امیدوار بود كھ سالھاي طوالني خدمتش . ھیستینگز استعفا داد و بھ انگلستان بازگشت ١٧٨۵در ژانویة 
الي شركت، در نجات قدرت انگلستان در مدرس در ادارة امور حكومت، عمل وي در بازگرداندن اعتبار م

برك سوابق رسمي  ١٧٨۶در بھار . جبران شود –اگر نھ یك عنوان نجیبزادگي  –و بمبئي، با یك مقرري 
قسمتي از اینھا از او دریغ، و قسمتي توسط وزیران بھ او . حكمراني ھیستینگز را از مجلس عوام خواست

. اي علیھ فرماندار پیشین بنگال در برابر مجلس عوام قرار داد امھدر ماه آوریل، برك اتھامن. داده شد
  در ماه ژوئن برك اتھاماتي دربارة . ھیستینگز پاسخي مشروح در برابر مجلس عوام قرائت كرد

در . مجلس عوام از تحت تعقیب قرار دادن ھیستینگز امتناع ورزید. خواستار اتھام رسمي ھیستینگز شد
پیت با . طور رسمي متھم شود  چیت سینگھ را نقل كرد و خواستار شد ھیستینگز بھ ژوئن فاكس داستان ١٣

بسیاري از اعضاي حزبش از سرمشق . دادن رأي، طبق نظر فاكس و برك، كابینة خود را بھ حیرت آورد
. او پیروي كردند، و علت آن ممكن است این بوده باشد كھ حساب دولت از سرنوشت ھیستینگز جدا باشد

  .رأي مخالف بھ تصویب رسید ٧٩رأي موافق در برابر  ١١٩ھاد اتھام رسمي ھیستینگز با پیشن

كھ  ١٧٨٧فوریة  ٧ولي در . اي حاصل كردند تعطیل پارلمنت و فشار مسائل دیگر در این نمایشنامھ وقفھ
ایراد  شریدن، بھ قول فاكس، برك، و پیت، بھترین نطقي را كھ تا آن وقت در مجلس عوام شنیده شده بود

لیره براي نسخة اصالح شدة این نطق  ١٠٠٠بھ شریدن مبلغ . (كرد، موضوع با سر و صدا از نو آغاز شد
ھاي تعدیل شدة آن  او ھرگز وقت این كار را نیافت، و آنچھ ما از آن اطالع داریم از خالصھ. پیشنھاد شد

و با ھمة حرارات یك روح  شریدن با ھمة ھنر مردي كھ در تئاتر چشم بھ جھان گشوده بود،.) است
از پنج ساعت صحبت كرد،  از اینكھ بیش پس. رومانتیك، موضوع چپاول بگمھاي اوده را بازگو كرد

بار دیگر پیت برلھ تحت تعقیب قرار دادن رأي . خواستار آن شد كھ ھیستینگز رسمًا مورد اتھام قرار گیرد
فوریھ مجلس عوام یك  ٨در . مخالف تصویب شدرأي  ۶٨رأي موافق در برابر  ١٧۵داد؛ این پیشنھاد با 
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انتخاب كرد تا مواد اتھامنامھ را تنظیم  –كھ برك، فاكس، و شریدن در رأس آن بودند  –ھیئت بیست نفري 
بھ دادگاه … مھ مجلس عوام دستور داد كھ آقاي برك، بھ نام مجلس عوام  ٩این مواد ارائھ شدند، و در . كند

ھیستینگز دستگیر، . بھ جنایات بزرگ و كوچك متھم كند… وارن ھیستینگز را  مجلس اعیان برود، و آقاي
  .و بھ حضور لردھا آورده شد، ولي بھ قید كفیل آزاد گشت

ھمة دوستداران . در وستمینسترھال آغاز شد ١٧٨٨فوریة  ١٣از تأخیري طوالني، در تاریخ  محاكمھ پس
عنوان دادگاه  لردھا بھ: خاطر خواھندآورد تاریخي بھادبیات توصیف زیباي مكولي را دربارة آن اجتماع 

دوزي شدة خود، نشستھ بودند؛ در برابر آنھا ھیستینگز، كھ پریده  عالي كشور، با لباسھاي خزدار و ملیلھ
سھ سالگي، با قد یك متر و شصت وھشت سانتیمتر، و وزن پنجاه و پنج  رنگ و بیمار بود، بھ سن پنجاه و

ود؛ قضات كالھگیسھاي بلندي برسر گذاشتھ بودند كھ روي گوشھایشان را گرفتھ بود؛ كیلوگرم، ایستاده ب
خانوادة پادشاه، و اعضاي مجلس عوام در جاھاي خود قرار داشتند؛ تاالرھا پر بودند از سفیران، پرینسھا 

ي كھ وي و داچسھا، خانم سیدنز با زیبایي پر وقار خود، و سر جاشوا رنلدز در میان ھمة اشخاص سرشناس
شد  خوانده مي» كنندگان اداره«نام  ھایشان را كشیده بود؛ و در یك سو ھیئتي كھ در این ھنگام بھ تك چھره

مدت چھار روز . منشیھا اتھامات و پاسخ ھیستینگز را خواندند. آماده بود كھ كھ موارد اتھام را ارائھ كند
سپس در . فرسا از اتھامات بر متھم وارد كردبرك، در نیرومندترین نطق دوران زندگي خود، انبوھي توان

  فوریھ وي آن تاالر تاریخي را با تقاضاي پرشور خود، ناقوس وار، بھ  ١۵

  :آورد و گفت

  .كنم من آقاي وارن ھیستینگز را بھ جنایات بزرگ و كوچك متھم مي

  .كنم كرده است، متھم مي نام مجلس عوام بریتانیاي كبیر، كھ وي بھ اعتماد پارلماني آن خیانت من او را بھ 

نام مردم ھند، كھ وي قوانین، حقوق، وآزادیھایشان را از میان برده، اموالشان را نابود كرده،   من او را بھ
  .كنم و كشورشان را ویران و پریشان ساختھ است، متھم مي

  .كنم متھم مينام و بھ اتكاي آن قوانین جاودانة عدالتي كھ وي از آن تخطي كرده است   من او را بھ

، چھ در میان مردان و چھ در میان زنان، در ھر سن  نام خود طبیعت انساني، كھ وي بیرحمانھ  من او را بھ
  . كنم و سال، مقام، وضع، و شرایط زندگي، مورد تجاوز، لطمھ، و ظلم قرار داده است متھم مي

كردند، محاكمھ  تینگز را بازگو ميبھ موازات اینكھ برك، فاكس، شریدن، و دیگران داستان حكمراني ھیس
وقتي معلوم شد ظھر سوم ژوئن شریدن شواھد مربوط بھ بگمھاي اوده را . ھاي متعددي ادامھ یافت با وقفھ

رسیدند پر از كساني بودند كھ عالقھ داشتند  از صبح، خیابانھایي كھ بھ وستمینسترھال مي  ارائھ خواھد داد،
بعضي از كساني كھ كارت ورودي . ین اشخاص داراي مقام واالیي بودندبسیاري از ا. بھ مجلس راه یابند

دانست كھ  شریدن مي. فروختند) دالر ١۵٠٠شاید حدود (دست آورده بودند آنھا را ھر یك بھ پنجاه گیني   بھ
اي اجرا كرد؛ او چھار جلسھ صحبت كرد؛  رود برنامة پرھیجاني اجرا كند، و چنین برنامھ از او انتظار مي

از اینكھ پنج ساعت صحبت كرد، در حالي كھ ھمة نیروي خود را از  ، پس)١٧٨٨ژوئن  ١٣(ر روز آخر د
گیبن، كھ در تاالر بود، شریدن را . دست داده بود، در بازوان برك كھ وي را در بغل گرفت از حال رفت

از او دیدن ) گیبن(بازیگري خوب توصیف كرد و اظھار داشت كھ این سخنران، روز بعد كھ این مورخ 
  .كرد، چقدر سرحال بود

اعضاي . ھریك از تقریبًا بیست اتھام وارده نیاز بھ تحقیق داشت. این سخنراني نقطة اوج محاكمھ بود
اي بھ خرج ندادند، و ممكن است عمدًا قدري ھم درنگ كرده باشند تا تأثیر فصاحت كالم  مجلس اعیان عجلھ

. این وقایع بھ وقوع پیوستند. ین موضوع بھ وقایع دیگر سوق یابدشریدن ازبین برود، و عالقھ نسبت بھ ا
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آنچھ او را از نظر سالمت فكر از پاي . جورج سوم بھ جنون مبتال شد، آن ھم خیلي جدي ١٧٨٨در اكتبر 
جورج آو گوستوس فردریك، . درآورده بود، فشار ناشي از محاكمة ھیستینگز و سوء رفتار پسرش بود

او یك دور تسبیح رفیقھ . پیشھ بود مي چاق، خوش طینت، سخاوتمند، مسرف، و عاشقپرینس آو ویلز، آد
طور خصوصي با خانم  وي بھ ١٧٨۵در . كرد بار آورده بود كھ پدرش یا ملت تأدیھ مي گرفتھ و قروضي بھ

ماریا ان فیتسھربرت، یك كاتولیك متعصب پیرو كلیساي رم كھ قبال دوبار بیوه شده و شش سال ھم از 
  رینس بزرگتر بود، ازدواج كرده پ

جورج . پرینس دو شب نخوابید و بھ انتظار نشست تا عدم صالحیت پادشاه اعالم شود. پرینس تشكیل شود
سوم با برخورداري از فواصل سالمت عقل و روشني فكر، كھ در ضمن آنھا دربارة گریك و جانسن 

. كرد نواخت، اوضاع را مغشوش و سردرگم مي ميخواند، و فلوت  كرد، قطعاتي از ھندل را مي صحبت مي
لباس مخصوص دیوانگان كھ قدرت عمل را تا حدودي از (او بھبود یافت، لباس بیماري  ١٧٨٩در مارس 

  .را از تن درآورد، و تشریفات حكمراني را از نو آغاز كرد) كند آنھا سلب مي

برك از تعقیب ھیستینگز . داشت منحرف مي انقالب فرانسھ عامل دیگري بود كھ توجھ را از جریان محاكمھ
او شكایت . لحن تند سخنانش بقایاي وجھة او را از بین برد. دست كشید و بھ كمك ماري آنتوانت شتافت

بیشتر . شوند كند، اعضاي پارلمنت از سالن آھستھ خارج مي داشت كھ وقتي شروع بھ صحبت مي
لیره براي خریدن  ٢٠‘٠٠٠و مدعي بود كھ ا. آمیزي داشتند مطبوعات نسبت بھ او نظر خصومت

نگاران براي حملھ بھ وي و دفاع از ھیستینگز خرج شده است؛ و شكي نیست كھ قسمت بزرگي از  روزنامھ
ازایراد اتھام، مجلس اعیان  سرانجام، ھشت سال پس. ثروت ھیستینگز بھ این ترتیب صرف شده بود

احساس عمومي این بود كھ این . بایست عجیب بوده باشد يبراي برك نم –) ١٧٩۵(ھیستینگز را تبرئھ كرد 
متھم از بسیاري جھات گناھكار بود، ولي ھند را براي انگلستان نجات داده بود، و بر : حكم عادالنھ است

اش را خالي كرده  دار و كیسھ اي كھ سالمت و آرزوھاي وي را در ھم شكستھ و شھرتش را لكھ اثر محاكمھ
  .یده بودبود، بھ مجازات رس

شركت ھند شرقي با تصویب . از ھمة كساني كھ وي را مورد اتھام قرار داده بودند عمر كرد ھیستینگز بیش
او امالك اجدادي خود در دیلز فرد را باز خرید، . لیره او را از افالس نجات داد ٩٠‘٠٠٠مبلغ  اي بھ ھدیھ

، در سن ھشتادویك سالگي، از او ١٨١٣در . و در تجملي شرقي بھ زندگي پرداخت  آن را مرمت كرد،
در آنجا وي با تحسین و احترام مورد . خواستھ شد در مورد امور ھندوستان در مجلس عوام شھادت بدھد

او . استقبال قرار گرفت و خدماتش بھ یاد آورده شدند، در حالي كھ گناھانش را گذشت زمان شستھ بود
  .العقل پادشاه كور و ناقص –نھا یك نفر باقي مانده بود چھارسال بعد درگذشت، و از نسل پرآشوب وي ت

VII – انگلستان و انقالب فرانسھ  

اش علیھ شركت ھند شرقي تقریبًا از پاي درآورد، بھ انقالب فرانسھ  از اینكھ خود را در مبارزه برك پس
  .ي كردعنوان دشمن شخصي خود پرداخت، و در طي این مبارزة جدید كمك مھمي بھ فلسفة سیاس بھ

  كلیة امور مالي فرانسھ«. بیني كرده بود از وقوع آن پیش او این انقالب را بیست سال پیش

شود چنان  كند، و تحمیلي كھ بر منابع مالي این كشور مي اي كار مي العاده تحت محدودیت و سردرگمي فوق
ع مورد مداقھ قرار داده باشد، كھ تمام آن نظام را با قدري توجھ یا اطال... از این منابع است كھ ھركس  بیش

العاده در ھمة این دستگاه روي دھد، تشنجي كھ  ناچار باید ھر ساعت انتظار داشتھ باشد كھ یك تشنج فوق
از فرانسھ دیدن  ١٧٧٣او در » .حدس و گمان دربارة تأثیر آن بر فرانسھ و حتي بر ھمة اروپا مشكل است

گاه آن جلوة  او ھیچ. بود) ھمسر ولیعھد(ر آن ھنگام دوفینھ كرد، در ورساي ماري آنتوانت را دید كھ د
دربارة نجباي فرانسھ نظري مساعد، و . زیبایي، سعادت، و غرور پر از نشاط جواني را فراموش نكرد

pymansetareh@yahoo.com



از تبلیغات ضد كاتولیكي و اغلب ضدمذھبي . دربارة روحانیان فرانسھ نظري از آن ھم مساعدتر یافت
میھنان خود علیھ خدانشناسي  از بازگشت بھ انگلستان، بھ ھم ر یكھ خورد، و پسفرانسھ بسیا» فیلسوفان«
  . ، ھشدار داد»توان بر جامعة مدني وارد آورد اي كھ مي ترین ضربھ دھشتبارترین و بیرحمانھ«عنوان  بھ

ل وقتي انقالب صورت گرفت، از استقبالي كھ دوستش فاكس از آن كرد بھ وحشت افتاد؛ فاكس سقوط باستی
افكار . ، مورد تحسین قرار داد»بھترین آنھا… اي كھ در جھان روي داد، و بزرگترین واقعھ«عنوان  را بھ

بآھستگي در انگلستان شایع شده » انجمن ھواخواھان بیلة حقوق«رادیكالي ناشي از مبارزات ویلكس و 
ھاي اجتماعي، بجز افزایش عنوان درمان كلیة بیماری كمونیسم را بھ ١٧۶١یك نویسندة گمنام در . بودند
از حد جمعیت امكان داشت كلیة  او اظھار نگراني كرده بود كھ رشد بیش. از حد جمعیت، پیشنھاد كرد بیش

» ١۶٨٨انجمن تجدید خاطرة انقالب «. آمدند عقیم گذارد عمل مي تالشھایي را كھ براي ازمیان بردن فقر بھ
در اجتماعي كھ این . ل روحانیان و نجباي برجستھ بودندتشكیل شده بود؛ اعضاي این انجمن شام ١٧٨٨در 

نام ریچارد پرایس حاضران را  تشكیل داد، یك واعظ فرقة اونیتاریانسیم بھ ١٧٨٩انجمن در چھارم نوامبر 
آمیز براي مجمع ملي پاریس فرستاد، كھ در آن اظھار امیدواري  چنان تحریك كرد كھ انجمن یك پیام تبریك

نة باشكوھي كھ در فرانسھ عرضھ شده است ممكن است ملل دیگر را تشویق كند تا حقوق نمو«شده بود كھ 
این پیام توسط سومین ارل آو ستنپ، رئیس انجمن و شوھر » .غیرقابل انتزاع بشریت را اعالم دارند

  .خواھر ویلیام پیت، امضا شد

سال داشت و بھ حدي رسیده بود او در این وقت شصت . آن خطابھ و آن پیام برك را بھ ھراس و خشم آورد
نظر وي انقالب فرانسھ نھ تنھا  بھ. او متدین و داراي امالك وسیعي بود. كار باشد كھ محافظھ

انگیزترین انقالبي بود كھ تاكنون در جھان روي داده است، بلكھ خشونتبارترین حملھ علیھ مذھب،  حیرت
جلس عوام گفت اگر ھر یك از دوستانش، بھ ھر او بھ م ١٧٩٠فوریة  ٩در . مالكیت، نظم، و قانون بود

میزان، با اقداماتي موافقت كند كھ متضمن رواج دموكراسي نوع فرانسھ در انگلستان باشد، او از آن 
فاكس با تعریف و تحسین مشھور خود از . دوستي، ھرقدر ھم كھ طوالني و عزیز باشد، دست خواھد كشید

  عنوان  برك بھ

 ٣۶۵شامل (اي  صورت نامھ ھایي دربارة انقالب فرانسھ را بھ نام اندیشھ ثر خود بھبرك ا ١٧٩٠در نوامبر 
برك، كھ در انقالب امریكا رھبر آزادیخواھان بود، در . منتشر كرد» آقایي در پاریس«خطاب بھ ) صفحھ

. دكاران انگلستان شد؛ جورج سوم نسبت بھ دشمن دیرینة خود ابراز شعف كر این ھنگام قھرمان محافظھ
كاترین بزرگ، كھ زماني دوست و نورچشمي . دربارھا ونظامھاي اشرافي شد» كتاب مقدس«این كتاب، 

كار آن شده بود تا جماعت را از  فرانسھ بود، تبریكات خود را براي مردي فرستاد كھ دست بھ» فیلسوفان«
  .مسند قدرت بھ زیر كشد

او از داخل شدن . آغاز كرد» جدید خاطرة انقالبانجمن ت«برك مطلب خود را با اشاره بھ دكتر پرایس و 
روحانیان بھ مباحث سیاسي ابراز تألم كرد و گفت وظیفة اینان ھدایت روح مردم بھ نیكوكاري براساس 

او بھ حق رأي براي ھمة افراد ذكور، كھ پرایس خواھان آن بود، . مسیحیت است نھ اصالحات سیاسي
اكمي ستمكارتر از یك پادشاه خواھد بود و دموكراسي بھ حكومت گفت كھ اكثریت ح اعتقادي نداشت و مي

. شود گیرد، بلكھ از تجربھ حاصل مي عقل و خرد از كثرت تعداد مایھ نمي. ھاي بینظم تبدیل خواھد شد توده
برابري سیاسي چیزي جز تخیلي كریھ نیست، و این تخیل «. در طبیعت از برابري خبري نیست

ظارات بیھوده در افرادي كھ سرنوشتشان طي طریق در مسیر پیچیده و پر زحمت ھایي كاذب و انت اندیشھ
تواند آن را از  زندگي است ایجاد خواھد كرد و تنھا بھ تشدید آن نابرابري كمك خواھد كرد كھ ھرگز نمي

ھ گونھ حكومت بیشتر گذشت ناپذیر است؛ و ھر قدر از عمر این حكومت اشرافي امري اجتناب» .میان بردارد
یعني استقرار آرام آن نظام اجتماعي كھ بدون آن ثبات، امنیت، و آزادي  –باشد، این حكومت بھ وظیفة خود 

پادشاھي موروثي از این نظر خوب است كھ بھ حكومت . بھتر عمل خواھد كرد –وجود نخواھد داشت 
تي بیشكل، پرآشوب، و بخشد كھ بدون آن روابط حقوقي و اجتماعي اتباع كشور بھ حال وحدت و تسلسلي مي

ھاي  مذھب از این نظر خوب است كھ بھ زنجیر كردن آن انگیزه. پر ھرج و مرج در خواھند آمد
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غیراجتماعي كھ مانند آتش زیرزمیني در زیر سطح تمدن جریان دارد، و تنھا با ھمكاري مستمر دولت و 
آن . كند ت مراقبت داشت، كمك ميتوان آن را تح كلیسا، قانون و معتقدات مذھبي، و ھراس و احترام مي

زدند،  فرانسوي كھ بھ بنیان معتقدات مذھبي در میان صفوف تحصیلكردگان ملت خود لطمھ مي» فیلسوفان«
  .كردند شد شل مي بھ نحوي احمقانھ، افساري را كھ مانع حیوان شدن انسان مي

بھ شدت احساس انزجار كرد و  »پادشاھي مالیم طبع و قانوني«برك از پیروزي تودة مردم در ورساي بر 
تر، و موھنتر از آنچھ كھ تاكنون ملتي  تر، تجاوزكارانھ اینھا نسبت بھ پادشاه روشي خشمگینانھ«: گفت

در اینجا وي . اند درپیش گرفتھ» آشامترین حاكم جبار روا داشتھ است نسبت بھ ضدقانونترین غاصب و خون
  :آورد دًا بھ ھیجان ميصفحة معروفي را نوشت كھ ما را در جواني شدی

  گذرد كھ من ملكة فرانسھ را كھ در آن وقت دوفینھ اینك شانزده یا ھفده سال از زماني مي

. اي سروربخشتر از آن ندرخشیده است بود در ورساي دیدم؛ و مطمئنًا در روي این كرة خاكي منظره
ست بر فراز افق دیدم كھ بھ من او را در. رسید خود وي بسختي آن را احساس كند نظر مي طوري كھ بھ

بخشید، مانند ستارة صبحگاھي  سپھر رفیعي كھ تازه حركت در آن را آغاز كرده بود زینت و سرور مي
و من چھ قلبي باید داشتھ باشم كھ بدون ! آه، چھ انقالبي. درخشید، پر از نشاط حیات و شكوه و شادي بود مي

در آن ھنگام كھ وي بھ كساني كھ محبتي ! ر بپردازماحساس دربارة آن رفعت مقام و آن سقوط بھ تفك
داد، حتي در خواب ھم بسختي  آمیزي مي آمیز بھ وي داشتند عناوین احترام پرشور، دورادور و احترام

دیدم كھ روزي ناچار شود پادزھر تند بیحرمتي را در آن سینھ پنھان دارد و با خود حمل كند، حتي در  مي
ھ زنده بمانم و ببینم در میان ملتي كھ داراي مردان غیور بود، و در میان ملتي دیدم ك خواب ھم بسختي مي

كردم حتي در  من فكر مي. كھ مردان شرافتمند و شھسواراني داشت، چنین فجایعي بر سر او آورده شوند
ولي . شد برابر یك نگاه كھ وي را بھ توھین تھدید كند، ده ھزار شمشیر براي انتقام از نیام بركشیده خواھند

گران، اقتصاددانان، و اھل حساب جاي آن را گرفتھ، و شكوه و  دوران جوانمردان گذشتھ و دوران سفسطھ
  .افتخار اروپا براي ھمیشھ خاموش شده است

عنوان اینكھ خیالپردازانھ و رمانتیك ھستند، مورد استھزا قرار داد  سر فیلیپ فرانسیس ھمة این حرفھا را بھ
پرستان  بسیاري از میھن. زنك است و یك خالھمسالینا داد كھ ملكة فرانسھ ھمچون  و بھ برك اطمینان

ماري آنتوانت را درست «انگلیسي نیز ھمین عقیده را داشتند؛ ولي ھوریس والپول تأكید كرد كھ برك 
  ».عنوان دوفینھ دیده بودم سم كرده است كھ من وي را براي اولین بار بھطور مج ھمان

اي بھ یكي از اعضاي مجمع ملي  رفت، برك بھ حملة خود تحت عنوان نامھ بتدریج كھ انقالب پیش مي
 او در این نامھ پیشنھاد كرد كھ دولتھاي اروپا با ھم متحد شوند تا جلو انقالب را. ادامھ داد) ١٧٩١ژانویة (

فاكس از این پیشنھاد شدیدًا ناراحت شد، و در . بگیرند و پادشاه فرانسھ را بھ قدرت دیرینة خود باز گردانند
شانھ در نبردھاي بسیار جنگیده بودند، بھ جدایي  بھ مھ، در مجلس عوام، این دو دوست كھ شانھ ۶تاریخ 
برك بھ حال اعتراض برپا خاست . ردفاكس تحسین خود را نسبت بھ انقالب تكرار ك. آمیزي رسیدند ھیجان
اي، بویژه در این مرحلھ از عمرم، عاقالنھ نیست كھ دشمنان خود را  در ھر دوران و زمانھ«: و گفت

با این وصف، اگر طرفداري محكم و . تحریك كنم یا موجباتي فراھم سازم كھ دوستانم مرا ترك گویند
فاكس » .محظور قرار دھد، حاضرم آن را برخود بخرم پرثبات من از قانون اساسي انگلستان مرا چنین در

بلي، بلي، «: برك پاسخ داد. بھ او اطمینان داد كھ اختالف نظرھاي آنھا متضمن قطع دوستي نخواھد بود
  من از بھایي كھ براي رفتار خود . باشد متضمن از دست دادن دوستان مي

صحبت نكرد، مگر بھ طور رسمي در تشریك او دیگر با فاكس » .دوستي ما بھ پایان رسیده است… 
  .ھیستینگز  مساعي اجباري آن دو در محاكمة
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نخستین . كارانھ بیاني كالسیك بخشید ھاي خود دربارة انقالب فرانسھ بھ یك فلسفة محافظھ برك در نوشتھ
با سنن  اصل آن این است كھ بھ استدالل یك فرد، ھرقدر ھم كھ برجستھ باشد، در صورتي كھ این استدالل

تواند دالیل احتیاطات و ممنوعیتھاي  ھمانطور كھ یك بچھ نمي. یك نژاد در تعارض باشد، اعتمادي نشود
تواند  والدین خود را درك كند، بھ ھمان ترتیب یك فرد ھم، كھ در مقایسھ با یك نژاد طفلي بیش نیست، نمي

اگر انجام «: گفت برك مي. نسلند درك كندھمیشھ دالیل رسوم، عادات، و قوانیني را كھ حاوي تجربیات چند 
ھاي اجتماع بر این اساس قرار داشت كھ دالیل آنھا بر ھر فرد آشكار و نشان  كلیة وظایف اخالقي و شالوده

نیز خواصي دارند، زیرا براساس تجربیات گذشتھ » تعصبات«حتي . بود ، تمدن امكانپذیر نمي»داده شوند
  .كنند ميدربارة مسایل حاضر قضاوت قبلي 

قبًال بھ صورت «یك سنت یا رسم، اگر . كاري، حق مالكیت است بھ این ترتیب، دومین عنصر محافظھ
یا در نظام اجتماع یا ساختمان حكومت گنجانده شده باشد، باید بھ طور مضاعف مورد » نوشتھ درآمده

نامعقولي ظاھري عقل و  اي از این حق و مالكیت خصوصي نمونھ. احترام قرار گیرد و بندرت تغییر یابد
اي دیگر خیلي كم دارایي  رسد كھ یك خانواده خیلي زیاد و خانواده غیر معقول بھ نظر مي  :حكمت است

داشتھ باشد، و حتي از آن نامعقولتر آنكھ مالك اجازه داشتھ باشد اموال خود را براي جانشیناني بھ ارث 
این وصف، تجربھ نشان داده است كھ افراد بھ طور كلي با . اند گذارد كھ براي تحصیل آن ھیچ تالش نكرده

دارند مگر اینكھ نتایج تالشھاي  خود را بھ كار یا تحصیل، یا بھ تدارك و آمادگي پرزحمت و پرھزینھ وانمي
خود را از آن خود بدانند، و تا حدود زیادي، ھرطور كھ خودشان بخواھند، قابل انتقال بھ دیگران باشد؛ و 

  .اده است كھ تملك اموال بھترین تضمین براي دوراندیشي قانونگذاري و دوام كشور استتجربھ نشان د

اي افراد در یك زمان و مكان بخصوص نیست، بلكھ اجتماعي از افراد  یك كشور صرفًا اجتماعي از عده
ھ و یك مشاركت است، نھ تنھا میان كساني ك… جامعھ در واقع یك قرارداد «. طي زمانھاي طوالني است

و » اند و آنان كھ بعدًا بھ دنیا خواھند آمد اند و آنان كھ مرده اند، بلكھ ھمچنین میان كساني كھ اینك زنده زنده
گانھ، یك اكثریت حاضر ممكن  در این كل متشكل از وحدت سھ. دھد دوام است آنچھ كشور ما را تشكیل مي

و ) »حق مالكیت«براساس (وق گذشتگان است در طي زمان درحكم یك اقلیت باشد؛ و قانونگذار باید حق
یا باید عبارت  –سیاست عبارت است . آیندگان را عالوه بر حقوق حاضران زنده مورد توجھ قرار دھد

عالوه بر آن، . از ھر انطباق ھدفھاي اقلیتھاي ناسازگار با یكدیگر با خیر و صالح گروه پاینده –باشد 
اطالع  ق مجردات ما بعد طبیعي ھستند كھ طبیعت از آنھا بياین گونھ حقو. اي وجود ندارد حقوق مطلقھ

  .است

شرایط و مقتضیات بھ ھر یك از اصول «قدرتھا، شرایط، و مقتضیات است؛ و   آنچھ وجود دارد تمایالت،
امور «. اقتضاي زمان گاھي از حق مھمتر است» بخشند، دھند و اثر تمیزدھنده مي سیاسي رنگ متمایز مي

منطبق شود، بلكھ باید با طبیعت انسان، كھ عقل تنھا قسمتي از آن است و بھ ] مجرد[تعقالت  سیاسي نباید با
ما باید ابزار و مصالح موجود را بھ كار » «.ھیچ وجھ ھم بزرگترین قسمت آن نیست، انطباق داده شود

  ».بریم

یك مذھب ممكن  اساطیر، و تشریفات  اصول،. شوند ھمھ این مالحظات در مذھب بخوبي نشان داده مي
جامعھ تطبیق كنند،   ولي اگر اینھا با نیازھاي قابل استنباط آیندة  است با عقل كنوني فردي ما مطابقت نكند،

دارد كھ شھوتھاي انسان را تنھا با تعالیم و رعایت اصول  تجربھ معلوم مي. این امر اھمیت زیادي ندارد
ر افكندن آن مذھب مسیحیتي كھ یك منبع بزرگ تمدن اگر ما با كنا«. توان تحت نظارت درآورد مذھب مي

با آگاھي كامل از (ما ] یعني جلو غرایز خود را نگیریم[در میان ما بوده است بیپردگي خود را آشكار كنیم 
آور  نگران آن ھستیم كھ خرافاتي ناجور، زیانبار، و پستي) اینكھ فكر انسان تحمل خلئي را نخواھد كرد

  ».بگیرد ممكن است جاي آن را

و تامس پین در اثر خود . پرستي مردود دانستند كاري برك را بھ عنوان كھنھ بسیاري از انگلیسیھا محافظھ
ولي انگلستان دوران كھولت برك عمومًا از . بشدت بھ اوجواب داد) ١٧٩٢- ١٧٩١(بھ نام حقوق بشر 
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اي سپتامبر، اعدام پادشاه و ملكھ، و بتدریج كھ انقالب فرانسھ بھ سوي قتل عامھ. نیاپرستي او استقبال كرد
دورة وحشت گام برداشت، اكثر مردم انگلستان احساس كردند كھ برك بخوبي نتایج شورش و المذھبي را 
پیشگویي كرده است؛ و انگلستان مدت یك قرن تمام، با آنكھ باروھاي فاسد خود را حذف كرده و حق رأي 

اسخ ھوادار قانون اساسي خود، مركب از پادشاه، اشرافیت، را در كشور خود گسترش داده بود، با عزم ر
پس . مردم، باقي ماند  كلیساي رسمي و یك پارلمنت كھ بیشتر بھ فكر قدرت امپراطوري بود تا حقوق تودة

ھاي برك را  از انقالب، فرانسھ از روسو روي گرداند و متوجھ مونتسكیو شد، و ژوزف دو مستر نوشتھ
  .اي تكرار كرد در قالب عبارات تازه براي فرانسویان نادم

برك مبارزة خود را براي یك جھاد مقدس تا پایان عمر خود ادامھ داد، و وقتي فرانسھ بھ بریتانیاي كبیر 
خواست بھ دشمن دیرین خود بھ خاطر  جورج سوم مي. ، اظھار خوشحالي كرد)١٧٩٣(اعالن جنگ داد 

 –كھ بعدًا دیزریلي مفتخر بھ دریافت آن شد  –لرد بیكنز فیلد خدمات اخیرش با یك لقب نجیبزادگي و عنوان 
ھنگامي ). ١٧٩۴(اي را پذیرفت  لیره ٢۵٠٠برك از قبول آن امتناع ورزید، ولي یك مقرري . پاداش دھد

كش  ھایي درباره یك صلح شاه كھ صحبت از مذاكره با فرانسھ پیش آمد، برك چھار نامھ تحت عنوان نامھ
تنھا مرگ بود كھ . كرد و با حرارت بسیار خواستار آن شد كھ جنگ ادامھ یابد منتشر) ١٧٩٧حد (

فاكس پیشنھاد كرد كھ او در وستمینستر ابي دفن شود، ولي برك ). ١٧٩٧ژوئیھ  ٨(حرارتش را فرونشاند 
  وصیت كرده

بیكنزفیلد بھ خاك او بھ طور خصوصي انجام گردد و جسدش در كلیساي كوچك   بود كھ مراسم تشییع جنازة
كھ این امر ممكن است نوعي  –دانست  مكولي او را بزرگترین فرد انگلیسي از زمان میلتن مي. سپرده شود

بزرگترین استاد حكمت مدني در زمان «تحقیر نیست بھ چتم بوده باشد؛ و لرد مورلي با دوراندیشي او را 
بھ ھر حال، برك آن چیزي بود . ھ الك بوده باشدكھ این ھم ممكن بود در حكم تحقیري نسبت ب –خواند » ما

یعني كسي كھ بتواند با ھمان  –آرزویش را كشیده بودند » عصر خرد«كاران بیھوده در طور  كھ محافظھ
  .زبردستي از رسوم و عادات دفاع كند كھ ولتر از عقل كرده بود

VIII - شوند قھرمانان از صحنھ خارج مي  

رلز جیمز فاكس خود را، در پارلمنت و در كشور، در اقلیتي رو بھ كاھش با پیشرفت انقالب فرانسھ، چا
بسیاري از متحدانش بھ این نظر جلب شده بودند كھ انگستان باید با پروس و اتریش در جنگ علیھ . یافت

پس از اعدام لویي شانزدھم، خود فاكس مخالف انقالب شد، ولي ھنوز با ورود در . فرانسھ ھمدست شود
اینھا جنگ درگرفت، او خاطر خود را با میخواري، خواندن آثار   وقتي با ھمة. كرد فت ميجنگ مخال

و رفیقة سابق لرد كوندیش، لرد داربي، و لرد (با رفیقة سابق خود . تسال داد) ١٧٩۵(كالسیك، و ازدواج 
او از قرارداد . را پرداخت، ازدواج كرد) فاكس(بھ نام خانم الیزابت آرمستد، كھ قروض او ) چولماندلي

استقبال كرد و در فرانسھ بھ سفر پرداخت؛ در آنجا مورد تجلیل مقامات شھري و مردم ) ١٨٠٢(آمین  صلح
، در دولتي كھ ١٧٩۶در . قرار گرفت و ناپلئون او را بھ عنوان یك ھواخواه جدي تمدن بھ حضور پذیرفت

صلح با فرانسھ سخت كوشید، و با  وزیر خارجھ شد، براي حفظ  داشت،» دولت ھمة استعدادھا«عنوان 
اي براي قتل ناپلئون  وقتي خبر توطئھ. نیروي تمام از مبارزة ویلبر فورس علیھ تجارت برده پشتیباني كرد

اگر سالمت فاكس مختل نشده بود، . بھ گوش او رسید، از طریق تالران ھشداري براي امپراطور فرستاد
 ١٨٠۶ولي در ژوئیھ . طلبي ناپلئون با امنیت انگلستان بیابد جاهاي براي سازش دادن  امكان داشت او وسیلھ

یك سلسلھ عملیات دردناك جراحي نتوانست پیشرفت بیماري را متوقف كند؛ . استسقا او را از كار انداخت
در مرگ او دوستان و . سپتامبر درگذشت ١٣او با كلیساي رسمي انگلستان از در صلح درآمد و در 

  .او در عصر خود بیش از ھر مرد دیگري محبوبیت داشت. شاه عزاداري كردنددشمنانش و حتي پاد
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او نیز . پیت كھین، كھ بھ نحوي زودرس پیر شده بود، قبل از وي رھسپار گورستان وستمینسترابي شد
تزلزل سالمت . تواند سرعت گام زندگي سیاسي را تحمل كند دریافت كھ تنھا با فراموشي گاه بھ گاه مي

  اي دایمي بود؛ ھرگونھ تعارض شدید نظرات ج سوم مسئلھفكري جور

میان پادشاه و وزیرش امكان داشت توازن مغزي پادشاه را برھم زند و یك نیابت سلطنت زیر نظر پرینس 
بنابراین، وقتي . گذاشت، بھ دنبال آورد كرد و فاكس را بھ جایش مي آو ویلز، كھ حتمًا پیت را اخراج مي

رج نسبت بھ اموري از قبیل تجارت برده مانند امور بسیار دیگر با تندخویي مصمم پیت متوجھ شد كھ جو
ھاي خود براي اصالحات سیاسي دست كشید، و مخالفت خود را با  است گذشتھ را حفظ كند، از نقشھ

پیت نبوغ خود را بر روي قانونگذاري اقتصادي متمركز ساخت و در این زمینھ . تجارت برده پس گرفت
او برخالف میل و سلیقة خود انگلستان را در . متوسط، كھ در حال رشد و نمو بود، خدمت كرد  بھ طبقة

وي در مقام وزیر جنگ موفقیتي . خواند رھبري كرد مي» ملتي از ملحدان«جنگ علیھ آنچھ كھ آن را 
پارلماني و آزاد  ھمبستگي  ور شود، كوشید با یك برنامة چون بیم آن داشت كھ فرانسھ بھ ایرلند حملھ. نیافت

 ١٨٠۴او در سال ). ١٨٠١(كردن كاتولیكھا، ایرلندیھا را تسكین دھد؛ پادشاه طفره رفت، و پیت استعفا داد 
شد؛ وقتي خبر پیروزي  او حریف ناپلئون نمي. براي ریاست دومین دولت خود بھ عرصھ بازگشت

اروپا كرد، بھ پیت رسید، وي از   ب قارة، كھ ناپلئون را اربا)١٨٠۵دوم دسامبر (فرانسویان در اوسترلیتز 
: ھنگامي كھ یك نقشھ بزرگ اروپا را دید، بھ یكي از دوستانش گفت. نظر روحي و جسمي از پاي درآمد

با فقري  ١٨٠۶  ژانویة ٢٣پیت در » .كن، زیرا تا ده سال دیگر بھ آن نیازي نخواھد بود این نقشھ را لولھ«
  .شش سال عمر درگذشت افتخار آمیز و تنھا پس از چھل و

او در دفاع از امریكا و مبارزه بر سر ھیستینگز با فاكس و برك ھمدست شده . شریدن عمر بیشتري كرد
در خالل این احوال، آن ھمسري كھ جذابیت و . بود و از فاكس در تحسین از انقالب فرانسھ پشتیباني كرد

مبارزات انتخاباتي مورد استفاده قرار داده بود طبع مالیمش نقل مجلس دوستانش بود و زیبایي خود را در 
تا شریدن در پارلمنت یك كرسي بھ دست آورد، در سي و ھشتمین سال زندگي خود، بھ بیماري سل 

ام كھ شبھاي متوالي  من او را دیده«: گفت یكي از آشنایانش مي. شریدن از پاي درآمد). ١٧٩٢(درگذشت 
یافت، ولي  ي كھ ھمسرش براي وي بھ دنیا آورده بود تسالیي مياو در وجود دختر» .گرید چون طفلي مي

. رو بود در آن ماھھاي غمالود وي با كار نوسازي تئاتر دروري لین روبھ. دخترش ھم در ھمان سال مرد
او . براي این كار قروض زیادي بھ بار آورد. این تئاتر بیش از حد كھنھ و از نظر ایمني سست شده بود

  براي ادامة این شیوة. كرد ي تجملي عادت داده بود و اینك در آمدش تكافوي آن را نميخود را بھ زندگ
آمدند، او با آنھا مانند اشراف  وقتي طلبكارانش براي وصول طلب خود نزدش مي. گرفت زندگي قرض مي

خوبي روانھ  داد و آنان را با خلق وخوي كرد و بھ آنھا مشروب، الفاظ دلپذیر، و نزاكت تحویل مي رفتار مي
در پارلمنت فعالیت داشت، ولي در آن  ١٨١٢او تا سال . كردند كرد كھ طلبشان را تقریبًا فراموش مي مي

  شریدن بھ عنوان عضو. سال در انتخاب مجدد كامیاب نشد

پارلمنت در برابر دستگیري مصونیت داشت؛ ولي در این وقت طلبكاران دورش را گرفتند و كتابھا، 
سرانجام چیزي نمانده بود طلبكارانش او را بھ زندان ببرند كھ . اھراتش را ضبط كردندنقاشیھا، و جو

در شصت و پنجمین  ١٨١۶ژوئیھ  ٧او در . پزشكش بھ آنھا اخطار كرد كھ ممكن است او در راه بمیرد
ت لرد اش، بار دیگر ثروتمند شد، زیرا ھف ھنگام تشییع جنازه. سال زندگي خود براي ھمیشھ از پاي درآمد

  .و یك اسقف او را بھ وستمینسترابي حمل كردند

پادشاه نیمھ مجنون بیش از ھمة اینھا عمر كرد، حتي بعد از پیروزي انگلستان در واترلو زنده ماند، ھر 
او متوجھ شده بود كھ تالشش براي اینكھ وزیران را در برابر  ١٧٨٣تا سال . چند كھ از آن اطالعي نداشت

طوالني با مجلس عوام، با   مبارزة. رو شده است در برابر پارلمنت، با شكست روبھ خود جوابگو كند نھ
. مجددًا دچار جنون شد ١٨١٠، و١٨٠۴، ١٨٠١امریكا، و با فرانسھ از تاب وتوان وي خارج بود، و در 

در سنین كھولتش مردم بھ شھامت و اخالص وي پي بردند، و محبوبیتي كھ در ایام كشمكش او از وي 
این محبوبیت با احساس ترحم نسبت بھ مردي كھ شاھد شكستھاي متعدد . غ شده بود سرانجام نصیبش شددری
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