
  

  موزة لوور، پاریس. دني دیدرو: باتیست پیگال -ژان

» .تحمل باشد است؛ تنھا امید من دربارة وي اینك آن است كھ زندگیش قابل آالمبر ضربة بدي خورده/د
اي از سالونھا حضور  او در پاره. ر چیز مھمي ننوشتآالمبر بھ مطالعات خویش بازگشت، ولي دیگ/د

او دعوت فردریك را كھ از وي . ولي صحبت او، كھ زماني بسیارگیرا بود، بیروح شده بود. یافت مي
پطرزبورگ، نپذیرفت و بھ فردریك  خواستھ بود بھ پوتسدام برود، و دعوت كاترین را براي رفتن بھ سن

كنم كھ راھي دراز در بیابان در پیش، و پرتگاه مرگ را در پایان  مي من خود را مانند كسي حس«: نوشت
كند،  آن دارد و ھیچ امیدي ندارد كھ حتي بھ یك نفر بربخورد كھ اگر ببیند وي در آن پرتگاه سقوط مي

خیلي از . او در اشتباه بود» .اندوھگین شود یا پس از ناپدید شدن وي، حتي یك لحظھ ھم دربارة او فكر كند
شخاص بھ او توجھ داشتند، ولو اینكھ اینھا كساني بودند كھ وي مرتبًا قسمتي از درآمد خود را برایشان ا

آالمبر گذاشت، و اطمینان داشت كھ این پول میان /لیره براي د ٢٠٠ھیوم در وصیتنامة خود . فرستاد مي
ز عمر خود با سادگي زندگي آالمبر با وجود مستمریھاي گوناگون، تا آخرین رو/د. فقرا توزیع خواھد شد

الجنب مبتال شد، و  دیدرو بھ ذات. ، ھم او و ھم دیدرو بھ بیماریھاي سختي مبتال شدند١٧٨٣در . كرد
اكتبر  ٢٩(آالمبر در سن شصت وھفت سالگي درگذشت /دیدرو بھبود یافت؛ د. آالمبر بھ اختالل مثانھ/د

١٧٨٣.(  

سفر طوالني در یك كالسكة زندان مانند . از سفر خطیر خود بھ روسیھ بازگشتھ بود ١٧٧۴دیدرو در اكتبر 
دیدرو » .در كیسة خود ده سال عمر باقي دارد«او را ضعیف كرده بود، ولي او بدرستي پیشگویي كرد كھ 

او، كھ بھ . كرد يكار م) منتشر نشد ١٨١٣كھ تا سال (بر روي طرح یك دانشگاه براي دولت روسیھ 
تحوالت علم تدریس صدوپنجاه سال پیشدستي كرده بود، از قایل شدن حق تقدم در توجھ بھ علوم و فنون 

فلسفھ میان این دو . طرفداري كرده و یوناني، التیني، و ادبیات را تقریبًا در انتھاي فھرست جایي داده بود
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ربارة سلطنت كلود و نرون، و دربارة زندگي و نوشتن اثري بھ نام رسالھ د ١٧٧٨در سال . قرار داشت
او از متن خود منحرف شد تا از امریكاییھاي پیروزمند تقاضا كند كھ در . ھاي سنكا را آغاز كرد نوشتھ

از افزایش شدید و توزیع نابرابر ثروت و تجمل، و از بیكارگي و فساد «جمھوري جدیدالتأسیس خود 
/ كھ دربارة سنكا نوشت، جایي براي دفاع پرحرارتي از گریم، مادام دو در بخشي . جلوگیري كنند» اخالقي

  :اپینھ،و خودش علیھ اتھاماتي كھ روسو در جلسات قرائت علني اعترافات وارد كرده بود، باز كرد

اگر براثر یك واقعة كامال عجیب و غیرعادي، روزي اثري منتشر شود كھ در آن اشخاص درستكار بھ 
پاره شوند، مراقب باشید و از خودتان بپرسید آیا یك شخص  تكھ… جنایتكاري زیرك  نحوي بیرحمانھ توسط

. ھایش باور شوند كھ گفتھ… بیحیا كھ بھ یك ھزار عمل سوء اعتراف كرده است شایستگي آن را دارد 
تواند  تواند دربرداشتھ باشد؟ یك جنایت كمتر یا بیشتر، چھ چیز مي اي مي براي چنین مردي افترا چھ ھزینھ

  بھ رذالت پنھاني

نسبت بھ … . یك زندگي كھ طي بیش از پنجاه سال در پس ضخیمترین نقاب تزویر پنھان بوده است بیفزاید
كند انزجار داشتھ باشید؛ از مرد سبعي كھ در  نشناسي كھ دربارة ولینعمتھاي خود بدگویي مي شخص نمك

دھد انزجار داشتھ باشید؛ از شخص جبوني كھ  يآلوده كردن دوستان دیرینة خود تردیدي بھ خویش راه نم
در … . گذارد انزجار داشتھ باشید افشاي اسراري را كھ محرمانھ بھ او گفتھ شده است روي قبر خود مي

من اعالم . كنم كھ چشمانم ھرگز بھ خواندان آثار او آلوده نخواھند شد مورد خودم، من سوگند یاد مي
  . دھم بھ تمجیدش ترجیح ميدارم كھ اتھامات شدید وي را  مي

دیدرو این فقدان را عمیقًا احساس كرد، زیرا وي از دوستي وسالون . اپینھ درگذشت/ مادام د ١٧٨٣در 
ھریك از . اولباك زنده بودند، ولي روابط دیدرو با آنھا چندان صمیمانھ نبود/ گریم و د. مادام لذت برده بود

فكرانة سنین كھولت بودند؛ و تنھا چیزي كھ آنھا  تھاین سھ تن مشغول فرورفتن در خودپسندي كو
ھا، تورم جدار  انواع دردھاي دیدرو شامل تورم كلیھ. اش صحبت كنند دردھایشان بود توانستند درباره مي

توانست براي رسیدن بھ كتابخانة خود در طبقة پنجم، از  او دیگر نمي. ھا بود معده، سنگ مثانھ، و تورم ریھ
او . بخت با او بود كھ در این ھنگام ھمسري داشت. ھا باال برود طبقة چھارم، از پلھ اطاقھاي خود در

خیانتھاي خود را بھ ھمسرش بھ خاطراتي حسرتبار تبدیل كرده بود، و ھمسرش ھم از بس بھ او بدگفتھ و 
متقابل » يازحال رفتگ«آنان در آرامشي ناشي از . اي براي گفتن نداشت او را سرزنش كرده بود، چیز تازه

  .كردند زندگي مي

سولپیس، كھ در مورد ولتر ناكامیاب - ژان دو ترسا، كشیش كلیساي سن. دیدرو شدیدًا بیمار شد ١٧٨۴در 
او بھ دیدار دیدرو رفت، و از او تقاضا كرد كھ بھ كلیسا . شده بود، كوشش كرد با دیدرو جبران مافات كند

توان جسدش را در گورستان بھ خاك  لب آمرزش نشود، نميبازگردد، و بھ او ھشدار داد كھ اگر برایش ط
شما از بھ خاك سپردن ولتر بھ این . كنم آقاي كشیش، منظور شما را درك مي«: دیدرو پاسخ داد. سپرد

توانند  خوب، وقتي من مردم، آنھا مي. اعتقاد نداشت) مسیح(» پسر«جھت امتناع كردید كھ او بھ الوھیت 
القدس، و نھ  اعتقاد دارم، نھ بھ روح» پدر«دارم نھ بھ  دفع كنند؛ ولي من اعالم ميھركجا كھ بخواھند مرا 

  » .یك از اعضاي خانواده بھ ھیچ

اي باشكوه براي او و ھمسرش در خیابان  امپراطریس كاترین چون از بیماریھاي دیدرو آگاھي یافت، خانھ
وقتي دیدرو مشاھده كرد كھ اثاث نو بھ . ردندژوئیھ بھ آنجا نقل مكان ك ١٨آنھا حدود . ریشلیو فراھم كرد

او كمتر از دو ھفتھ . تواند از آنھا استفاده كند برند، تبسم كرد و گفت تنھا چند روز مي داخل این اطاقھا مي
شدن خون در  غذاي دلچسبي خورد، بھ یك حملة ناشي از لختھ ١٧٨۴ژوئیة  ٣١در . از آنھا استفاده كرد

ھمسر و دامادش یك كشیش محلي را . ز غذا در سن ھفتادویك سالگي درگذشتقلبش مبتال شد، و سرمی
  . افتضاح آمیزش، مراسم تدفین در كلیسا انجام دھد  وادار كردند براي دیدرو، با وجود الحاد
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رنال، . درگذشتند ١٧٨٩اولباك در / ، و د١٧٨٨، یوفون در ١٧٨۵مابلي در . این جریان ادامھ یافت
بعد از انقالب ھم زنده بود، و وحشیگریھاي آن را محكوم كرد، و با مردن بھ مرگ  طوركھ دیدیم، ھمان

در . گریم ھمة بازیھاي تقدیر را با شكیبایي آلماني تحمل كرد. خودش را ھم متعجب ساخت) ١٧٩۶(طبیعي 
گوتا وي را -دوك ساكس ١٧٧۶داد، و در » بارون امپراطوري مقدس روم«یوزف دوم بھ او لقب  ١٧٧۵

اغلب  ١٧٧٢نشریة او بھ نام كورسپوندانس لیترد بعد از. سفارت آن دوكنشین در فرانسھ منصوب كرد بھ
شد، ولي گریم مقاالت نیشداري دربارة ادبیات، ھنر، مذھب،  توسط منشي او یاكوب مایستر نوشتھ مي
فان فرانسھ بود، او تنھا شكاك كامل عیار در میان فیلسو. نوشت اخالقیات، سیاست، و فلسفھ براي آن مي

در حالي كھ دیدرو و دیگر و . زیرا دربارة خود فلسفھ، و ھمچنین دربارة عقل و پیشرفت، تردید داشت
گریم متوجھ شد كھ این . نگریستند فاداران با چشماني كھ آرمانشھر در آن منعكس بود بھ نسلھاي آینده مي

ما بھ پیشگویي . دانست مي» دیگر منتقل شده توھمي كھ از نسلي بھ نسلي«سرابي بسیار كھنھ است وآن را 
ھنگامي كھ انقالب صورت گرفت و . ایم الوقوع توجھ كرده قریب» انقالب مھلك«دربارة یك  ١٧۵٧وي در 

كاترین او را ). ١٧٩٣(جنبة مرگباري یافت، او بھ سرزمین بومي خود آلمان بازگشت و در گوتا مستقر شد 
پس از مرگ ). ١٧٩۶(سفیر خود در ھامبورگ منصوب كرد  از فقر نجات داد و وي را بھ سمت

. اپینھ محبوب خود رفت تا با او زندگي كند/ امپراطریس، ولینعمت خود، نزد امیلي دو بلسونس نوة مادام د
داشت كھ فرانسھ  زنده ماند، و بیشتر اوقات خود را با خاطرات آن ایام پرھیجاني خوش مي ١٨٠٧تا سال 

  . كرد آور آزادي رھبري مي ه سرگیجھاروپا را بھ پرتگا

IV - آخرین فیلسوف  

ژان آنتوان نیكوال كاریتا، ملقب بھ ماركي دو كوندورسھ، از اعقاب یك خانوادة قدیمي در دوفینھ، در 
توسط یسوعیان در رنس و پاریس تعلیم داده شد، و سالھاي بسیار تنھا بھ فكر ). ١٧۴٣(پیكاردي بھ دنیا آمد 

. در سن بیست وشش سالگي بھ عضویت فرھنگستان علوم برگزیده شد. ضیدان بزرگي بشودآن بود كھ ریا
بعدھا، بھ عنوان دبیر دایمي این فرھنگستان مدحھایي دربارة اعضاي از دنیا رفتة فرھنگستان نوشت، 

 ولتر از این مدحھاي یادبود آن قدر. طور كھ فونتنل در مورد فرھنگستان فرانسھ عمل كرده بود ھمان
مردم مایلند كھ یك عضو فرھنگستان ھرھفتھ بمیرد تا شما فرصت «: خوشش آمد كھ بھ كوندورسھ گفت

یك طبع از آثار ولتر را براي ). ١٧٧٠(او در فرنھ از ولتر دیدن كرد » .داشتھ باشید دربارة او بنویسید
آالمبر /د. نوشت بومارشھ و برایش كرد، و زندگاني ولتر را، كھ داراي شور وحرارت بود، براي او

  المعارف مطلب بنویسد، و او را  وادارش كرد كھ براي دایر ة 

در واقع، بھ نظر ژولي، . میھمانیھاي ژولي، با وجود آنكھ آدمي خجالتي بود، یكي از شخصیتھاي اصلي شد
. اشتو شاید از نظر حرارت نیكوكاري بر او تفوق د. آالمبرعقبتر بود/ او از نظر وسعت فكري تنھا از د

ژولي بھ او كمك كرد تا او را ). ١٧٨١(او در زمرة نخستین كساني بود كھ بھ مبارزه علیھ بردگي پیوستند 
كرد ولي  اوسھ، زن لوندي كھ از اخالص وي سوءاستفاده مي/ اش نسبت بھ مادموازل د نتیجھ از عشق بي

باتیست سوار و مادام سوار  -اناو خاطر خود را با دوستي ژ. متقابال اخالصي بھ وي نداشت، آزاد سازد
  . كرد توأم با رضایت زندگي مي» خانوادة سھ نفري«داد، و با آنھا دریك  تسال مي

وي در این اثر . اثري تحت عنوان رسالھ دربارة كاربرد تحلیل نظریة احتماالت منتشر كرد ١٧٨۵در 
شود،  آن بر تولید خواربار مينظریة مالتوس را دایر بر اینكھ افزایش جمعیت منجر بھ فزوني گرفتن 

پیشاپیش عنوان كرده بود؛ ولي بھ جاي طرفداري از خویشتنداري در امور جنسي بھ عنوان یك درمان، 
  . پیشنھاد كرده بود كھ میزان موالید تحت نظارت قرار گیرد

اي حاوي آموزش، عدالت، رفاه، و سعادت ھمگاني  او از انقالب بھ عنوان اینكھ در را بھ روي آینده
بھ عضویت انجمن شھر، كھ ادارة امور پاریس را بھ عھده گرفتھ بود،  ١٧٩٠در . گشاید استقبال كرد مي

بر فرانسھ  ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠تا  ١٧٩١كھ از اول اكتبر   بھ عضویت مجمع قانونگذاري،. انتخاب شد
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گزارشي تنظیم كرد كھ در آن، یك » ھیئت تعلیمات عمومي«بھ عنوان رئیس . حكمراني كرد، برگزیده شد
نظام ملي تعلیمات ابتدایي و متوسطھ كھ داراي جنبة ھمگاني، رایگان، و برابر براي زنان و مردان و دور 

: را وضع كرد و گفت» كشورمرفھ«صل ا. از نفوذ كلیسا باشد، خواستھ شده ورئوس آن ارائھ شده بود
ترین و فقیرترین طبقةمردم  ھدف كلیة مؤسسات اجتماعي باید بھبود جسماني، فكري، واخالقي كثیرالعده«

جنگھاي انقالبي اقدام دربارة آن را بھ تعویق . بھ مجمع ارائھ شد ١٧٩٢آوریل  ٢١این گزارش در » .باشد
را برقرار كرد، گزارش كوندورسھ را مبناي تجدید سازمان تاریخي انداختند؛ ولي وقتي ناپلئون قدرت خود 

  .خود در آموزش و پرورش فرانسھ قرار داد

در كنوانسیون ملي، كھ جانشین مجمع قانونگذاري شد، كوندورسھ برجستگي كمتري داشت، زیرا بھ عنوان 
افراطي ھم بھ او بھ عنوان  كار بود؛ و ژاكوبنھاي اعتمادي ژیروندنھاي محافظھ یك جمھوریخواه مورد بي

او بھ . اي كھ كوشش داشت انقالب را تحت تسلط طبقة متوسط قرار دھد، اعتماد نداشتند اشرافزاده
كوندورسھ، . محكومیت لوئي شانزدھم بھ جرم خیانت رأي داد، ولي نسبت بھ اعدام وي نظر مخالف داشت

نویسي  ساسي جدیدي منصوب شده بود، پیشكھ با ھشت نفر دیگر بھ عضویت ھیئتي براي تنظیم قانون ا
وقتي كنوانسیون، . تسلیم داشت كھ بھ عنوان اینكھ بیش از حد جانب طبقة متوسط را گرفتھ است مردود شد

كوندورسھ یك جزوة بینام نوشت و بھ  كھ تحت تسلط ژاكوبنھا بود، قانون اساسي افراطیتري را پذیرفت،
  مردم اندرز 

در . شد، پنھان داشت ژوزف ورنھ اداره مي- ر یك پانسیون، كھ توسط بیوة كلوداو مدت نھ ماه خود را د
آنجا، براي دوركردن فكر خود از ترس دستگیري، آن كتاب كوچكي را نوشت كھ ھم بھ عنوان خالصة 

دستنوشتھ داراي این عنوان . دوران روشنگري بھ كار رفت وھم بھ عنوان طرح مشروح آرمانشھر آینده
نامید، و ظاھرًا » طرح اولیھ«و این اثر را . نقشة تاریخي از پیشرفتھاي روح انساني طرح یك: است

  .امیدوار بود روزي شرح كاملتري از فلسفة خود بنویسد

 - كھ در آن ھنگام شاگرد یك مدرسة مذھبي بود(او الھام خود را از یك سخنراني گرفت كھ در آن تورگو 
. بیان داشتھ بود» پیشرفتھاي پي درپي ذھن انسان«عنوان رئوس مطالبي را تحت ) ١٧۵٠دسامبر  ١١

ھا و درآمدن بھ شكل قبایل؛  بھ ھم پیوستگي خانواده)١: كوندورسھ تاریخ را بھ ده مرحلھ تقسیم كرد
توسعة دانش )۵شكوفا شدن فرھنگ یوناني تا زمان اسكندر؛ )۴اختراع خط؛ )٣حشمداري و كشاورزي؛ )٢

میالدي تا زمان جنگھاي صلیبي؛  ۴٧۶دوران تاریك از )۶راطوري روم؛ در طي پیدایش و انحطاط امپ
از گوتنبرگ تا بیكن، گالیلھ، و دكارت كھ )٨رشد علم در فاصلة میان جنگھاي صلیبي و اختراع چاپ؛ )٧
از دكارت تا بنیانگذاري جمھوریھاي امریكا و فرانسھ؛ )٩؛ »یوغ مرجعیت را بھ كناري افكندند«

  . د شدهدوران ذھن آزا)١٠

كوندورسھ، مانند ولتر، براي قرون وسطي ارزش و مقداري قایل نبود؛ و این دوران را دوران تسلط كلیسا 
) شرك(برافكار اروپا، مجذوبیت كامل مردم نسبت بھ جادوي مراسم قداس، و پیدایش مجدد چند خدایي 

اد خداپرستانھ را حفظ كرد، بھ با آنكھ وي، باز مانند ولتر، یك اعتق. پنداشت براثر پرستش قدیسان مي
پیشرفت و گسترش و دانش متكي بود تا بنیان قدرت كلیسا را از میان ببرد، دموكراسي را گسترش دھد، و 

زماني «. كرد كھ معصیت و جنایت بیشتر نتیجة جھل است او احساس مي. حتي اخالقیات را بھبود بخشد
ولتر را بھ » .شناسند خواھد تابید عقل خود اربابي نمي خواھد رسید كھ خورشید تنھا برافرادي آزاد كھ جز

تر  خاطر آزادكردن ذھن، و روسو را بھ خاطر برانگیختن افراد بشر بھ بنا نھادن نظام اجتماعي عادالنھ
وفور نعمتي را كھ در قرون نوزدھم وبیستم از تالشھاي قرن ھجدھم حاصل . داد مورد تحسین قرار مي

آموزش و پرورش ھمگاني، آزادي فكر وبیان، آزادي مستعمرات، : این نحو خواھد شد مجسم كرد، بھ
او در مورد حق رأي براي ھمگان قدري تردید نشان داد، و . برابري در مقابل قانون، و توزیع مجدد ثروت

بھ طور كلي مایل بود كھ حق رأي را بھ صاحبان اموال، ھرقدر كھ این اموال كم باشند، محدود دارد؛ 
ھاي مردم اقلیت پولدار را قادر خواھد ساخت كھ بھ میل  داد كھ سادگي توده ین ترس بھ او دست ميگاھي ا

خود آنھا را تحت تلقین قرار دھند، و بھ این ترتیب یك حكومت اولیگارشي از طبقة متوسط ایجاد كنند كھ 
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وانت بھ وارن وترس از در پس یك ظاھر دموكراسي قرار داشتھ باشد؛ ولي فرار لویي شانزدھم و ماري آنت
  اینكھ قدرتھاي اروپایي درصدد برآیند نظام سلطنت استبدادي 

  . حق رأي براي ھمگان، از جملھ زنان، بازگردانید

اي از تحقق  او درھمان گوشة انزوا، و در حالي كھ تحت تعقیب قرار داشت، در عالم خیال بھ آینده
اي براي جلوگیري از  نگاري بھ عنوان وسیلھ امھمطرح شدن حرفة روزن. نگریست شكوھمند آرزوھا مي

از طریق بیمة ملي و حقوق بازنشستگي؛ تحرك فرھنگ از » كشور مرفھ«ظلم و ستم دولتي؛ تكوین یك 
در میان » فدراسیون«طریق آزادي زنان؛ طوالنیتر شدن عمر انسان براثر پیشرفت پزشكي؛ گسترش نظام 

ام كمكھاي خارجي توسط كشورھاي پیشرفتھ بھ كشورھاي توسعھ كشورھا؛ تبدیل نظام استعمارگري بھ نظ
نیافتھ؛ كاھش تعصبات ملي براثر گسترش دانش؛ بھ كار بستن پژوھش مبتني بر آمار در زمینة روشن 

چون ھر عصر نیل بھ . كردن و شكل دادن بھ مشیھا؛ و افزایش ھمبستگي علم با حكومت را پیشگویي كرد
این بدان . بیني وجود نخواھد داشت دھد، براي پیشرفت، پایاني قابل پیش قرار مياي را مدنظر  ھدفھاي تازه

. گاه كامل نخواھد شد، بلكھ او تالشي پایان ناپذیر براي بھبود بھ كار خواھد بست مفھوم نیست كھ انسان ھیچ
و پیشرفت  طبیعت محدودیتي براي تكامل قدرتھاي انسان قایل نشده است؛ تكامل پذیري انسان بیحد است«

پذیري، كھ از این پس از ھرقدرتي كھ ممكن است بخواھد آن را متوقف كند جدا و مستقل خواھد  این تكامل
  » .استمرار خواھد داشت  بود، تا كرة زمیني كھ طبیعت ما را روي آن قرار داده باقي است،

اي  ر اثر خود بھ نام مقالھرو شد كھ چھار سال بعد مالتوس د اي روبھ كوندورسھ در اواخر طرح با مسئلھ
  : مطرح كرد) ١٧٩٨(دربارة اصل جمعیت 

اي فرارسد كھ تعداد مردم جھان از وسایل زیست فراتر رود، و در نتیجھ كاھش  آیا امكان ندارد لحظھ
ترین شرایط، تغییري میان خوبي و بدي حاصل شود؟ آیا آن لحظھ  یا در مساعد… مداومي در خوشبختي 

اي رسیده است كھ در وراي آن بھبود باز ھم بیشتر امكانپذیر نیست، و  كھ بشر بھ نقطھ نشان نخواھد داد
  … اي رسیده است كھ از آن فراتر نخواھد رفت؟  پذیري نژاد بشر پس از سالھاي دراز بھ مرحلھ تكامل

 تواند پیشگویي كند كھ شرایطي پیش آید كھ در آن تبدیل عناصر طبیعي بھ صورت مورد چھ كسي مي
اي فراخواھد  حتي اگر ما قبول كنیم كھ روزي چنین مرحلھ… عمل درآید؟   استفادة انسان كامال بھ مرحلة

درنظر داشتھ باشید كھ پیش از اینكھ ھمة اینھا روي دھند، پیشرفت عقل با پیشرفت علوم ھمگام … رسید
انین اخالقي را فاسد و خواھد شد، و تعصبات بیمعني خرافات دیگر با اصول خشك و سختیگرانة خود قو

توانیم چنین بپنداریم كھ تا آن وقت افراد بشر خواھند دانست نسبت بھ كساني  ما مي… . بیمقدار نخواھد كرد
  . اي دارند، یعني كھ بھ آنھا فقط موجودیت ندھند، بلكھ خوشبختي ببخشند اند وظیفھ كھ ھنوز بھ دنیا نیامده

ما ھنوز نیروھاي روشنگري را تنھا بر «: گفت او مي. نبود خوشبیني كوندورسھ كامال عاري از بینش
كنیم كھ افراد واقعًا روشنفكر در مقایسھ با تودة  بینیم، و مشاھده مي قسمت كوچكي از كرة زمین مسلط مي

  ما . عظیم افرادي كھ ھنوز بھ جھل و تعصب پایبندند، اقلیت ناچیزي ھستند

دوست «ولي » .كنند ھا افراد بشر در حالت بردگي نالھ ميبینیم كھ در آن ھنوز مناطق وسیعي را مي
بھ كارھاي اصیل بسیاري كھ تاكنون شده، . نباید در برابر این مشكالت امید خود را از دست بدھد» بشریت

از ادامھ و گسترش این موفقیتھا چھ چیزھایي كھ . بھ توسعة عظیم دانش، و بھ موفقیتھاي بزرگ فكر كنید
اش  د؟ و بھ این ترتیب كوندورسھ كتاب خود را با رؤیایي پایان داد كھ در مصایب روحیھایجاد نخواھند ش

این . رفت كرد و براي وي و یك میلیون نفر دیگر، بھ جاي ایمان مافوق طبیعي، بھ كار مي را حفظ مي
  :آخرین و حد اعالي سخن دوران روشنگري است
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دارند و او اغلب  التیھایي كھ ھنوز زمین را ملوث ميبراي فیلسوف متألم از اشتباھات، جنایات، و بیعد
و با گامي محكم و مطمئن … قرباني آنھاست، این نظر دربارة نژاد بشر كھ از غل و زنجیر خود آزاد شده 

اندیشیدن بھ چنین دورنمایي است . رود، چقدر تسالبخش است درجادة حقیقت، فضیلت، و سعادت پیش مي
گونھ  براي او این… . دھد براي كمك بھ پیشرفت عقل ودفاع از آزادي مي كھ پاداش ھمة تالشھایش را

در . تواند او را تا داخل آن تعقیب كند اندیشیدن در حكم پناھگاھي است كھ خاطرة آزار دھندگان وي نمي
كند كھ حقوق و شأن طبیعي خود را بازیافتھ است وبشري را كھ  آنجا وي در عالم فكر با بشري زندگي مي

در آنجا وي در بھشتي كھ عقل آن را . برد اثر آز، ترس، یا رشك عذاب كشیده یا فاسد شده است از یاد ميبر
اند، با ھمگنان خود  بھ وجود آورده، و منزھترین لذاتي كھ براي بشر دوستي شناختھ شده بھ آن لطف بخشیده

  . كند زندگي مي

كوندورسھ، . دانست مرگ بھ دنبالش در جستجو است این اعالم ایمان تقریبًا در حكم نداي مردي بود كھ مي
ترسید اگر معلوم شود مادام ورنھ بھ او پناه داده است، این زن دچار عواقبي شود، دستنوشتة خود را  كھ مي

پس از چندروز سرگرداني . ش رفتا نزد او امانت گذاشت و، با وجود اعتراضاتش، با لباس مبدل از خانھ
وضع ظاھري وي و نداشتن اوراق ھویت ایجاد . اي رفت در حومة پاریس، براي خوردن غذا بھ مسافرخانھ

طولي نكشید كھ وي بھ عنوان یك اشرافزاده شناختھ، و دستگیر شد، و بھ زنداني در شھر . سوءظن كرد
نخستین زندگینامھ . در اطاق زندانش مرده یافتندروز بعد او را ). ١٧٩۴آوریل ٧(رن برده شد - ال-بور

نویسش عقیده داشت كھ كوندورسھ در یك انگشتري با خود زھر داشتھ و این زھر را خورده بود؛ ولي 
گزارش پزشك قانوني كھ جسدش را معاینھ كرد مرگ كوندورسھ را بھ لختھ شدن خون در رگھایش نسبت 

    با بھ دست آوردن و خواندن طرح،. داد

V - فیلسوفان و انقالب  

اي در بھ وجود  برك، دوتوكویل ، و تن ھمعقیده بودند كھ فیلسوفان فرانسھ از بل گرفتھ تا مابلي، عامل عمده
  كاران برجستھ را پذیرفت؟ توان استنتاجات این محافظھ آیا مي. آوردن انقالب بودند

مخالف بودند؛ حتي چند تن از آنان بھ ھمة فیلسوفان برجستھ با انقالب علیھ حكومتھاي موجود اروپا 
ولتر، دیدرو، وگریم روابطي دوستانھ، . پادشاھان بھ عنوان عملیترین آالت اجراي اصالحات ایمان داشتند

فردریك دوم، كاترین  -اگر نگوییم ستایشگرانھ، با چند تن از حكمرانان، كھ داراي مطلقترین قدرتھا بودند
. كرد سو از پذیرایي از یوزف دوم، امپراطور اتریش، احساس مسرت ميداشتند؛ و رو - دوم، گوستاو سوم

گفتند، ولي تا آنجا كھ از آثار موجودشان  اولباك علیھ پادشاه بھ طور كلي سخن مي/ دیدرو، ھلوسیوس، و د
مارمونتل و مورلھ صریحًا مخالف انقالب . آید، ھرگز طرفدار واژگون كردن سلطنت فرانسھ نبودند مي بر

د؛ مابلي، كھ سوسیالیست بود، خود را طرفدار سلطنت اعالم داشت؛ تورگو، كھ بت فالسفھ بود، تالش بودن
ھاي جمھوریخواھانھ عرضھ داشتھ  روسو اندیشھ. كرد كھ لویي شانزدھم را نجات دھد نھ اینكھ نابود كند

شدارھایش را نادیده ھاي او را پذیرفت و ھ بود، ولي تنھا براي كشورھاي كوچك؛ انقالب فرانسھ نظریھ
وقتي انقالبیون، فرانسھ را تبدیل بھ یك جمھوري كردند، این كار را نھ مطابق با میزانھاي فیلسوفان . گرفت

فرانسھ، بلكھ طبق شیوة قھرمانان یوناني و رومي بھ صورتي كھ در آثار پلوتارك آمده بود انجام دادند؛ بت 
  .بود آنھا فرنھ نبود، بلكھ اسپارت و جمھوري روم

علل آن اقتصادي یا سیاسي، و عبارات آن فلسفي . فیلسوفان زمینة انقالب را از نظر عقیدتي فراھم آوردند
بودند؛ و براثر ویرانگري فیلسوفان در برطرف كردن موانع تحول از قبیل اعتقاد بھ امتیازات فئودال، 

كلیة  ١٧٨٩تا سال . اسي ھموار شدمرجعیت كلیسا، و حق االھي پادشاھان، راه براي عملكرد این علل اس
كشورھاي اروپایي در تلقین تقدس حكومتھا، عاقالنھ بودن سنتھا، عادت بھ اطاعت و اصول اخالقیات، بھ 

ھایي از قدرت زمیني در آسمان كاشتھ شده بودند؛ و حكومت، خداوند را بھ عنوان  مذھب متكي بودند؛ ریشھ
روحانیت «ر در حالي كھ انقالب در جریان بود، نوشت كھ شامفو. كرد رئیس پلیس خفیة خود تلقي مي
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عقیده داشت كھ  ١٨۵۶دوتوكویل در » .نخستین برج و باروي قدرت مطلقھ بود، و ولتر آن را واژگون كرد
آن دچار شدند، بدون شك بزرگترین   اعتباري عمومیي كھ ھمة معتقدات مذھبي در پایان قرن ھجدھم بھ بي«

  » .ریان انقالب گذاردتأثیر را بر سراسر ج

شكاكیتي كھ بھ حساب االھیات قدیمي رسیده بود بتدریج دست بھ كار تدقیق در رسوم و امور غیر مذھبي 
  فیلسوفان، فقر، نظام سرفداري، و ھمچنین عدم رواداري مذھبي و خرافات . شد

بعضي از . ان كاھش دھندرا مورد حملھ قرار دادند وتالش كردند كھ قدرت اعیان فئودال را نسبت بھ دھقان
داد معترف بودند و بسیاري از آنھا اعتماد خود را  ھایي كھ آنھا را ھدف قرار مي اشراف بھ نیروي ھجویھ

فیلیپ دوسگور گوش  -بھ سخنان كنت لویي. نسبت بھ برتري ذاتي و حقوق دیرینة خویش از دست دادند
  :دھید

، و آداب و تشریفات سخن گفتن آنان بھ دیدة انتقادي توأم ما نسبت بھ رسوم قدیم، غرور فئودالي پدران خود
كردیم كھ با شور و شوق از اصول فلسفیي كھ  ما این تمایل را احساس مي… . نگریستیم با حقارت مي

ولتر فكر ما را بھ سوي خود كشید، و . داشتند پیروي كنیم نویسندگان ظریف طبع و با شھامت اعالم مي
ما از مشاھدة حملة آنھا بھ چارچوب قدیمي احساس شعف پنھاني . ثیر قرار دادروسو قلب ما را تحت تأ

اي  ما در عین حال ھم از مزایاي نجیبزادگان و ھم از اصالحات پیشنھادي یك فلسفة توده… . كردیم مي
  .بردیم لذت مي

یانكور، ، الروشفو كول»پسر«و » پدر«شامل اشخاص متنفذي مانند میرابو » وجدان زاده«این نجباي 
اینان در واقع بھ یاد آورندة : اورلئان، ھستند/ ماري دو نو آي، و فیلیپ اگالیتھ، دوك د - الفایت، ویكنت لویي

فرانسوا دو بوربون، و پرنس دو  - خاطرة كمك و آسایش خاطري ھستند كھ مارشال دو لوكزامبورگ، لویي
كھ از حمالت دھقانان بھ اموال فئودالھا بھ این اقلیت آزادیخواه، . كونتي براي روسو فراھم كرده بودند

جنبش در آمده بود، در مجلس مؤسسان، اربابان صاحبان اراضي را برآن داشت كھ براي بخشودگي 
حتي اعضاي خاندان سلطنت ). ١٧٨٩اوت  ۴(گناھان خود، از بیشتر حقوق فئودالي خویش دست بكشند 

ي كھ فیلسوفان بھ گسترش آن كمك كرده بودند قرار ا ھاي نیمھ جمھوریخواھانھ نیز تحت تأثیر اندیشھ
القوانین مونتسكیو را از حفظ یاد گرفت، قرارداد  پدر لویي شانزدھم قطعات بسیاري از روح. گرفتند

تشخیص » اكثرًا معقول«اجتماعي روسو را خواند، و بجز انتقادي كھ در آن از مسیحیت شده بود، آن را 
مند  تمایزاتي كھ شما از آن بھره«آموخت كھ ) سھ تن از آنھا پادشاه شدندكھ (او بھ فرزندان خود . داد

لویي شانزدھم در فرامین » .ھستید، توسط طبیعت، كھ ھمة افراد را برابر آفریده، بھ شما داده نشده است
بھ عنوان اینكھ از طبیعت انسان بھ عنوان یك موجود باشعور »  حقوق بشر«و » قانون طبیعي«خود بھ 

  .اند، اذعان كرد ي شدهناش

این انقالب نیز نیروي خود را از . ھاي جمھوریخواھانھ افزود انقالب امریكا بر اعتبار و حیثیت اندیشھ
آن ھمان قدر كھ » اعالمیة استقالل«واقعیات اقتصادي مانند وصول مالیات و بازرگاني بھ دست آورد، و 

سي نیز بود؛ ولي روشن بود كھ واشینگتن، فرانكلین، و مدیون متفكران فرانسوي بود، مدیون متفكران انگلی
از طریق این فرزندان امریكایي . فرانسھ بھ قالب آزاد فكري درآورده شدند» فیلسوفان«جفرسن توسط 

ھاي جمھوریخواھانھ مراحل تكامل را پیمودند و بھ صورت حكومتي  جنبش روشنگري فرانسھ، نظریھ
  د، مورد شناسایي یك پادشاه فرانسوي قرار گرفت، و بھ درآمدند كھ از نظر نظامي پیروز ش

  . كھ تا حدودي مرھون مونتسكیو بود، پرداخت

كوشیدند تسلط و نفوذي را كھ » پارلمانھا«در مرحلة اول نجبا از طریق . انقالب فرانسھ سھ مرحلھ داشت
در عھد لویي چھاردھم از دست داده بودند، از نظام سلطنت بازستانند؛ در مرحلة دوم طبقات متوسط بر 

مورد » برابري«ولي آنچھ از   ند،آنھا عمیقًا تحت نفوذ عقاید فیلسوفان قرار گرفتھ بود. انقالب تسلط یافتند
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برابري طبقة متوسط با اشراف بود؛ در مرحلة سوم رھبران مردم عادي شھري قدرت را در   نظر آنھا بود،
تودة مردم متدین باقي ماندند، ولي رھبران آنھا احترام خود را نسبت بھ كشیشھا و پادشاھان . دست گرفتند

شانزدھم را تا لحظة آخر دوست داشتند، ولي رھبران سر او را از تن تودة مردم لویي   .از دست داده بودند
. ، ژاكوبنھا امور پاریس را در دست داشتند، و روسو خداي آنھا بود١٧٨٩بعد از ششم اكتبر . جدا كردند

در . را برگزار كردند» جشنوارة عقل«افراطیون پیروزمند، در كلیساي نوتردام،  ١٧٩٣نوامبر  ١٠در 
در . اي بھ نام مابلي، روسو، و ولتر قرار دادند قالبیون بھ جاي تندیسھاي قدیسان، تندیسھاي تازهشھر تور ان
با یك نمایش گشایش یافت كھ در آن » جشنوارة عقل«، در كلیساي بزرگ مشھور آن، یك ١٧٩۵شارتر در 

  . روسو و ولتر در مبارزه علیھ تعصب و خشكھ مذھبي متحد نشان داده شدند

. توان تردید داشت كھ فیلسوفان اثر عمیقي بر ایدئولوژي و نمایش سیاسي انقالب گذاردند نمي  بنابراین،
ھاي  اگر این صحنھ. عام، و گیوتین را بھ وجود آوردند قصد آنھا این نبود كھ خشونت و شدت عمل، قتل
منظورشان بھ نحوي  توانستند بگویند كھ آنھا مي. خزیدند خونین را دیده بودند، از وحشت در الك خود مي

ولي تا آنجا كھ مربوط بھ عمل آنھا در دست كم گرفتن نفوذ   بیرحمانھ مورد سوءتعبیر قرار گرفتھ بود؛
در عین حال، در زیر نفوذ آن . مذھب و سنن در جلوگیري از غرایز حیواني انسان بود، آنھا مسئول بودند

فلسفھ را بھ عنوان یكي از دھھا وسیلھ و ابزار  اظھارات مھیج و وقایع نمایان، ھنگامي كھ طبقات متوسط
، و تسلط بر اقتصاد و كشور را از دست اشراف و پادشاه خارج كردند، انقالب واقعي  موجود بھ كار بردند

  وششم  فصل سيدر حال پیشرفت 

  

  در آستانھ

١٧٧۴ -١٧٨٩  

I  - مذھب و انقالب  

كلیسا حدود شش درصد اراضي، و اموال . شور بوداز نظر مالي، كلیساي كاتولیك معتبرترین سازمان در ك
لیور در  ١٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠دیگري بر روي ھم بھ ارزش دو تا چھار ھزار میلیون لیور با درآمد ساالنة 

ھاي زمین و احشام وضع  لیور دیگر بھ عنوان عشریھ، كھ بر فراورده ١٢٣‘٠٠٠‘٠٠٠كلیسا . تملك داشت
ا از نظر كلیسا براي وظایف گوناگون آن در زمینة ترویج زندگي این درآمدھ. داشت شده بود، دریافت مي

، شكل دادن بھ كیفیات اخالقي، حمایت از نظام )١٧۶٢قبل از (خانوادگي، سازمان دادن آموزش و پرورش 
ھاي اھل  ھا بھ صاحبان روحیھ توجھ از بیماران، دادن پناھگاه در صومعھ  اجتماعي، انجام امور خیریھ،

از ترس،   اي عاقالنھ ھا و ظلم و ستم دولت، و القاي آمیزه سیاسي سرخورده از اغتشاش تودهتعمق یا غیر 
امید و تسلیم بھ كساني كھ براثر نابرابري طبیعي افراد بشر بھ فقر و مشقت و اندوه محكوم شده بودند مورد 

  . نیاز بود

ود نیم درصد جمعیت را تشكیل كلیسا مدعي بود كھ ھمة این كارھا را از طریق روحانیان خود، كھ حد
ھا دچار انحطاط شدیدي   بھ بعد كاھش یافتھ بود، و صومعھ ١٧۶٩تعداد آنھا از سال . دھد دادند، انجام مي مي

ھاي  ھاي تازه نظر مساعد داشتند و نوشتھ بسیاري از راھبان نسبت بھ اندیشھ«شود  گفتھ مي. شده بودند
نشیني دست كشیدند، و جاي آنان را كسي  صدھا راھب از زندگي صومعھ» .خواندند فیلسوفان را مي

. نفر كاھش یافت ١٧٠٠٠نفر بھ  ٢۶٠٠٠ تعداد آنھا در فرانسھ از ١٧٨٩و  ١٧۶۶نگرفت؛ میان سالھاي 
نفر، و در صومعة دیگر از پنجاه نفر بھ چھار نفر تقلیل پیدا  ١٩نفر بھ  ٨٠در یك صومعھ تعداد راھبان از 
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ھایي كھ كمتر از نھ  مقرر داشت ھمة صومعھ  صادر شد، ١٧۶۶یك فرمان سلطنتي، كھ در سال . كرد
  نشین دارند بستھ  صومعھ

: نوشت ١٧٧٨اسقف اعظم تور در . ھا پایبند اصولي نبود اخالقیات در صومعھ. برد ھجدھسالگي باال
در این ایالت مایة نزول شأن اخالقي ھستند؛ اسقفھا از فسق و فجور ] فرانسیسیان[فرایارھاي خاكستري «

در . ھاي زنان در وضع خوبي قرار داشتند از سوي دیگر، صومعھ» .و زندگي بیقاعدة آنھا شكایت دارند
كردند؛ اخالقیات آنھا خوب بود،  صومعھ در فرانسھ زندگي مي ١۵٠٠راھبھ در  ٣٧٠٠٠تعداد  ١٧٧۴سال 

ھا،  و آنھا فعاالنھ بھ وظایف خود در زمینة تعلیم و تربیت دختران، خدمت در بیمارستانھا، پناه دادن بھ بیوه
  .ردندك پیردختران، و زناني كھ در نبرد زندگي شكست خورده بودند عمل مي

خوب، و در مناطق ) شدند كھ زیرنظر اسقفھا اداره مي(وضع روحانیان غیررسمي در مناطق بزرگ 
اسقفھاي فداكار و زحمتكش بسیار بودند، و بعضي دنیا دوست و بیكاره نیز وجود . كوچك روبھ ضعف بود

ھ از خود آزمندي از فرانسھ دیدن كرد، معدودي روحاني عالیمقام را دید ك ١٧٧٣برك، كھ در . داشتند
یك . دادند، ولي اكثریت عظیم آنھا وي را با دانش و درستكاري خود تحت تأثیر قرار دادند نشان مي

توان گفت  بھ طور كلي مي«: گیري كرد آمیز بیگانھ نیست، چنین نتیجھ ھاي افتضاح تاریخنویس، كھ با نوشتھ
با . رده بودند، تا قرن ھجدھم ناپدید شده بودندمفاسدي كھ ھمة طبقة روحانیان را در قرن شانزدھم آلوده ك

القاعده افرادي پایبند بھ اصول اخالقي، نسبت بھ خود  وجود قانون تجرد، كشیشھاي مناطق روستایي علي
این كشیشھاي مناطق كوچك از غرور طبقاتي اسقفھا، كھ ھمگي جزو نجبا » .سختگیر، و بافضیلت بودند

و از فقر ناشي از آنكھ كشیشھا را وادار   ھا را بھ اسقفھا بدھند، مدة عشریھبودند، از این الزام كھ قسمت ع
لویي شانزدھم تحت تأثیر . كرد عالوه بر خدمت در كلیسا، زمین نیز كشت كنند، شكایت داشتند مي

لیور افزایش  ٧٠٠لیور بھ سالي  ۵٠٠اعتراضات آنان قرار گرفت و ترتیبي داد كھ حقوق آنان از سالي 
ي حمایت )مردم عاد(وقتي كھ انقالب بھ وقوع پیوست، بسیاري از روحانیان طبقة پایین از طبقة سوم . یابد

بعضي از اسقفھا نیز طرفدار اصالحات سیاسي و اقتصادي بودند، ولي بیشر آنھا در برابر ھرگونھ . كردند
ورشكستگي نزدیك شد،  ھنگامي كھ خزانة فرانسھ بھ. ناپذیر ماندند تغییري در كلیسا یا حكومت انعطاف

داشت؛ و دارندگان اوراق قرضة ملي، كھ دربارة توانایي  انگیز عرضھ مي ثروت كلیسا تضادي وسوسھ
دولت بھ پرداخت بھره یا اصل وامھایشان نگران بودند، بتدریج این فكر بھ مغزشان خطور كرد كھ 

گسترش رد معتقدات مسیحیت با . تمصادرة اموال كلیسا تنھا راه وصول بھ اعتبار ملي از نظر مالي اس
  . این فشار اقتصادي ھماھنگي داشت

رفتند؛ زنان طبقات متوسط و پایین  ھا رونق داشتند، و در شھرھا روبھ زوال مي معتقدات مذھبي در دھكده
مادر من خیلي متدین بود، و «: لوبرن در خاطرات خود گفت- مادام ویژه. تقدس دیرینة خود را حفظ كردند

» .كردیم ما ھمیشھ در مراسم قداس مخصوص و مراسم كلیسا شركت مي. در قلب خود متدین بودم من نیز
  روزھاي یكشنبھ و در اعیاد مذھبي، كلیساھا 

. اعتقادي نیمي از افراد طراز اول را تحت نفوذ خود درآورده بود ولي در میان مردان، بي. پرازدحام بودند
مرسیھ دراثر خود بھ نام تابلو . یك نوع شكاكیت پرنشاط مد شده بوددر میان نجبا، و حتي در میان زنان، 

اگر ھم آنھا » اند؛ افراد متجدد در ده سال گذشتھ در مراسم قداس شركت نكرده«: نوشت ١٧٨٣پاریس در 
شود،  كار بھ خاطر آنھا انجام مي دانند این براي پیروان خود، كھ مي«كردند، براي آن بود كھ  شركت مي

در مدارس، بھ طوري . كرد طبقة متوسط روبھ باال از سرمشق اشراف پیروي مي» .بھ بار نیاورندرسوایي 
بسیاري از » اعتقادي آلوده شدند؛ بھ بي ١٧٧١بسیاري از معلمان بعد از سال «شود،  كھ گفتھ مي

پدر  ١٧٨٩ر د. خواندند آثار فیلسوفان فرانسھ را مي» كردند اعتنایي مي آموزان بھ مراسم قداس بي دانش
خطیرترین رسوایي، و رسواییي كھ مھلكترین عواقب را بھ دنبال خواھد «: روحاني بونفاكس اظھار داشت

شود  گفتھ مي» .خورد  داشت، و دست كشیدن تقریبًا مطلق از تعالیم مذھبي، در مدارس عمومي بھ چشم مي
  » .العقل بھ خدا ایمان داشتند تنھا سھ ناقص«كھ در یك مدرسھ 
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را » فیلسوفان«روحانیان عالیمقام عمومًا نظر . میان روحانیان، اعتقاد بھ درآمد نسبت معكوس داشتدر 
پذیرفتھ بودند و مسیح را تنھا بھ » اصول اخالقي باید متضمن خیر و خوشبختي مردم باشند«مبني براینكھ 

كوندیاك، مورلھ، و رنال صدھا كشیش مانند مابلي، . داشتند عنوان یك حریم احتیاطي براي خود نگاه مي
اسقفھایي مانند تالران بودند كھ . بودند، یا شك و تردید جاري را اختیار كرده بودند» فیلسوفان«خودشان از 

اسقفھاي اعظمي مانند لومني دو برین بودند كھ لویي . كردند تظاھر زیادي بھ اعتقاد بھ مسیحیت نمي
لویي حاضر نشد كھ یك كشیش آموزش پسرش را . اد نداردشانزدھم از او شكایت داشت كھ بھ خداوند اعتق

  .بھ عھده بگیرد، مبادا كھ این پسر ایمان مذھبي خود را از دست بدھد

عواقب خطرناك «اسقفھا یادداشتي دربارة  ١٧٧٠در . كلیسا كماكان خواھان نظارت بر مطبوعات بود
نت لویي پانزدھم در شدت قوانین علیھ دولت در دوران سلط. براي پادشاه فرستادند» آزادي فكر و چاپ

در این ھنگام صدھا نفر از آنھا در فرانسھ بودند، با . ورود پروتستانھا بھ فرانسھ تخفیف داده بود
شد، و ھمواره  كردند، ازدواجھایشان از طرف دولت بھ رسمیت شناختھ نمي محرومیتھاي سیاسي زندگي مي

مجمعي  ١٧٧۵در ژوئیة . لویي چھاردھم ھرلحظھ اجرا شوند در این ھراس بودند كھ قوانین قدیمي زمان
از روحانیان كاتولیك طي دادخواستي از پادشاه تقاضا كرد كھ اجتماعات، ازدواجھا، یا تعلیم و تربیت 

در این . پروتستانھا را ممنوع دارد، و پروتستانھا را از دستیابي بھ كلیة مشاغل رسمي محروم كند
. نشیني بھ شانزده سال بازگردانده شود شده بود كھ سن مجاز براي صومعھ دادخواست ھمچنین تقاضا

تورگو از پادشاه تقاضا كرد كھ این پیشنھادھا را نادیده بگیرد و پروتستانھا را از قید محرومیتھاي خویش 
دوم چاپ  ١٧٨١در . اي كھ براي بركناري او آغاز شده بود پیوستند مقامات روحاني بھ مبارزه. آزاد سازد

  تاریخ فلسفي دو ھندوستان اثر رنال بھ دستور پارلمان پاریس سوزانده شد، و 

بوفون بھ خاطر اینكھ مطالبي دربارة تكامل طبیعي زندگي نگاشتھ بود، مورد . را از فرانسھ تبعید كردند
د بار بھ المذھبي محكوم شده باشن روحانیان براي كساني كھ سھ ١٧٨۵در . حملة سوربون قرار گرفت

  .خواستار حبس ابد شدند

و   توانست برافكار عمومي مسلط باشد، ولي كلیسا، كھ بر اثر یك قرن حملھ ضعیف شده بود، دیگر نمي
لویي . متكي باشد كھ فرامینش را بھ مرحلة اجرا درآورد» بازوي غیرمذھبي«توانست بھ  دیگر نمي

كن كردن ارتداد، تسلیم فشار  دایر بر ریشھشانزدھم بعد از نگراني بسیار دربارة سوگند تاجگذاري خود 
یك فرمان رواداري مذھبي، كھ توسط مالزرب تھیھ شده بود،  ١٧٨٧ھاي آزادیخواھانھ شد، و در  اندیشھ

دھد كھ بیش از این آن عده از اتباع خود را  عدالت ما اجازه نمي«: در این فرمان گفتھ شده بود. صادر كرد
در این فرمان غیر كاتولیكھا ھنوز از مشاغل » .از حقوق مدني محروم داریم كھ پیرو مذھب كاتولیك نیستند

ھاي  بھ آنھا اجازة ورود بھ حرفھ  دولتي محروم بودند، ولي ھمة حقوق مدني دیگر بھ آنھا داده شده بود؛
زه داده شده و بھ آنھا اجا  مختلف داده شده، ازدواجھاي آنھا، اعم از ازدواجھاي گذشتھ یا آینده، قانوني شده،

باید افزود كھ یك اسقف كاتولیك بھ نام . ھاي خویش برگزار كنند بود كھ مراسم مذھبي خود را در خانھ
  . موسیو دو ال لوزرن بشدت طرفدار آزادي پروتستانھا و آزادي كامل پرستش مذھبي بود

كور تحصیلكرده قرار اي در شھرھاي فرانسھ بھ اندازة روحانیان كاتولیك مورد نفرت اقلیت ذ ھیچ طبقھ
این نبود كھ كشیشان مدعي تنظیم امور دنیاي دیگر «گفت علت انزجار از كلیسا  دوتوكویل مي. نداشت

ھا، و اداره كنندگان  بودند، بلكھ این بود كھ صاحبان اراضي، اربابان امالك اختصاصي، صاحبان عشریھ
برند، در  قرا از سرما و گرسنگي رنج ميف»  :بھ نكر نوشت ١٧٨٨یك دھقان در سال » .این دنیا بودند

كنند و جز چاق كردن خود مانند خوكھایي كھ باید در  حالي كھ روحانیان كلیساھاي بزرگ سورچراني مي
طبقات متوسط از معافیت ثروت كلیسا از مالیات شدیدًا » .اندیشند عید پاك كشتھ شوند، بھ چیزي نمي

  .ناراحت بودند

بربرھا امپراطوري . یھ دولت یا كلیسا، و بندرت علیھ ھردو آنھا در آن واحد بودبیشتر انقالبھاي قبلي عل
سوفسطاییان در یونان . روم را سرنگون كرده بودند، ولي معتقدات كلیساي كاتولیك رومي را پذیرفتھ بودند
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 باستان، و اصالحگران مذھبي در اروپاي قرن شانزدھم مذھب جاري را مردود داشتھ بودند، ولي بھ
ور شد و ھم بھ كلیسا؛ و  انقالب فرانسھ ھم بھ نظام سلطنت حملھ. حكومت موجود احترام گذارده بودند

وظیفھ و خطر دوگانة از میان برداشتن ستونھاي مذھبي و نیز پشتیبانھاي غیرمذھبي نظام اجتماعي موجود 
  آیا جاي تعجب است كھ مدت ده سال فرانسھ دیوانھ شد؟ . را برعھده گرفت

II - زندگي در لبة پرتگاه  

ھاي مذھبي اخالقیات، ناچار بودند پایة  برده بودندكھ پس از مردود داشتن شالوده فیلسوفان بھ این مطلب پي
دیگر و نظام معتقدات دیگري بیابند كھ افراد را بھ عنوان شارمندان، شوھران، زنان، والدین، و اطفال بھ 

وجھ اطمینان نداشتند كھ طبیعت حیواني انسان را بتوان  بھ ھیچ ولي آنھا. سوي رفتار شایستھ متمایل سازد
ولتر و روسو . بدون قوانین اخالقیي كھ صحة مافوق طبیعي برآن گذارده شده باشد، تحت تسلط درآورد

اي  در پاره ١٧٨٣مابلي در سال . سرانجام بھ لزوم معتقدات مذھبي مردم از جھات اخالقي اعتراف كردند
دولت كشورھاي متحد امریكا خطاب بھ جان ادمز بھ وي ھشدار داد كھ بیتفاوتي در امور  مالحظات دربارة

ھاي مردم مھلك  مذھبي ھرقدر ھم كھ در مورد افراد روشنفكر و معقول بیزبان باشد، براي اخالقیات توده
كھ والدین طور  را نظارت و رھبري كند، درست ھمان» اطفال«او اظھار داشت دولت باید افكار این . است

توان یك  دیدرو در نیمة دوم زندگي خود در این اندیشھ بود كھ چگونھ مي. كنند در اطفال خود عمل مي
ام نخستین  من حتي جرئت نكرده«: او گفت. اصول اخالقي طبیعي ایجاد كرد، و شكست خود را پذیرفت

   ».كنم من خود را قادر بھ این كار عظیم احساس نمي… . سطر آن را بنویسم

پس از چھل سال حملھ بھ معتقدات مافوق طبیعي، چھ نوع اخالقیاتي در فرانسھ حكمفرما بود؟ در پاسخ بھ 
، ١٧۵٧فونتنل كمي قبل از مرگش در . این پرسش، نباید نیمة اول قرن ھجدھم را كمال مطلوب بشماریم

ازدواج، انحرافات، و تا ببینم كھ خیانت ھمگاني در «توانست شصت سال دیگر زندگي كند  گفت كاش مي
كھ احتماال نسبت بھ طبقات متوسط و (اگر این اظھار » .ھا تبدیل بھ چھ چیزي خواھد شد گسستن ھمة رشتھ

المعارف   تصویري واقعي از اخالقیات طبقة باال در فرانسة قبل از تدوین دایر ة ) پایین غیرمنصفانھ بود
توان تصدیق  را در نیمة دوم قرن بسختي مي» فیلسوفان«داد، انتساب نقایص اخالقي بھ  ارائھ مي) ١٧۵١(

افزایش ثروت . عواملي غیراز انحطاط معتقدات مذھبي در تضعیف قوانین اخالقي دیرینھ دخیل بودند. كرد
داد پول الزم را براي ارتكاب گناھاني كھ درگذشتھ بیش از حد برایشان پرھزینھ بود  بھ افراد امكان مي

شدن خصوصیات اخالقي  ال برتون یك فرد خوب طبقة متوسط را نشان داد كھ از تباهرستیف دو . بپردازند
ھا و مزارع بھ شھرھا متألم است؛ مردان جوان از انضباط  مردم فرانسھ در اثر كوچ جمعیت از دھكده
كنندة زندگي شھري و  گریختند و بھ تماسھا و فرصتھاي تباه خانواده، مزرعھ، و محیط اطراف خود مي

 -١٧٨٠رستیف در شبھاي پاریس، پاریس دھة . آوردند امي حراست كنندة جمعیتھاي شھرھا روي ميگمن
، و زنان و مردان بدكار  اي دزدان، جنایتكاران حرفھ را بھ عنوان منجالب متمردین بچھ سال، دلھ ١٧٨٩

   - ١٧۵۶تن عقیده داشت كھ فرانسة . توصیف كرد

م موجود بودند و برروي ھر یك از زخمھاي اجتماع مانند كثیف، وحشي، و ھرزه بود، كھ محصول نظا
این انگل انساني در اعضا و جوارح اجتماع، نتیجة طبیعت انساني و حكومت » .شدند حشرات جمع مي

  .توان آن را بھ فلسفھ یا انحطاط اعتقاد مذھبي نسبت داد خاندان بوربون بود، و بسختي مي

اعتقادي مرتبط بود، ولي ھمھ، چھ  رونق داشت با بي) انند لندنم(شاید مقداري از قماري كھ در پاریس 
ھمة بخت آزماییھاي خصوصي از بین رفتند تا در  ١٧٧۶در . زدند متدین و چھ غیرمتدین، بھ آن دست مي

توان  با این وصف، قسمتي از ھرج و مرج جنسي در طبقات باال را مي. تلفیق شوند» آزمایي سلطنتي بخت«
بینیم كھ  ما اشراف تخیلي را مي) ١٧٨٢(در روابط خطرناك اثر شودرلو دو الكلو . نسبت دادحقًا بھ الحاد 

كنند كھ از یك دختر پانزدھسالھ، بھ محض  نظر، و طرحھایي تنظیم مي در مورد ھنر فریفتن با یكدیگر تبادل
بازیگر . دارند م مياینكھ از صومعھ خارج شد، ازالة بكارت شود، و یك فلسفة انكار كامل اخالقیات اعال
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كند كھ ھمة افراد بشر بھ نحوي یكسان از نظر تمایالتشان  اول این ماجرا، ویكونت دو والمون، استدالل مي
دھند سنن  كنند كھ اجازه مي زشتخو ھستند؛ ولي بیشتر افراد این تمایالت را بھ این علت برآورده نمي

رد عاقل از ھرگونھ احساسي كھ نوید حد اعالي خوشي والمون عقیده دارد م. اخالقي آنھا را مرعوب دارند
بھ خاطر بیاوریم كھ . دھد پیروي خواھد كرد و كلیة ممنوعیتھاي اخالقي را ناچیز خواھد شمرد را بھ او مي

  . بعضي از سوفسطاییان یونان، پس از كنارگذاردن خدایان، بھ نتایج مشابھي رسیدند

كھ معموال بھ (دانند، توسط كنت  طور كھ ھمة جھانیان اینك مي انفلسفة عدم پایبندي بھ اصول اخالقي، ھم
او، كھ در . بھ خود گرفت» آور تھوع«دوساد از حد گذرانده شد و كیفیتي ) خوانند مي» ماركي«اشتباه او را 

در پاریس بھ دنیا آمده بود، دوازده سال در ارتش خدمت كرد، بھ جرم ھمجنسبازي دستگیر و  ١٧۴٠
، گریخت، دستگیر شد، دوباره گریخت، بار دیگر دستگیر شد، و بھ زندان )١٧٧٢(گ شد محكوم بھ مر

كرد، بیشرمانھ  در آنجا وي چند رمان و نمایشنامھ نوشت كھ، تا آن حد نیروي تخیلش یاري مي. باستیل افتاد
كرد چون  او استدالل مي. بودند) ١٧٩٢(و ژولیت یا رونق فساد ) ١٧٩١(بودند؛ مھمترین آنھا ژوستین 

تواند، بدون مواجھ شدن با مجازات دنیایي،  خدایي وجود ندارد، مرد عاقل كوشش خواھد كرد تا آنجا كھ مي
ھمة تمایالت متساویًا خوبند؛ كلیة امتیازات اخالقي توھمي بیش نیستند؛ روابط . ھر تمایلي را برآورده كند

ب جرم، اگر انسان بتواند از بازشدن مشت ارتكا. غیرعادي جنسي مشروعند، و واقعًا غیرعادي نیستند
خوانندگان . آورتر است خود اجتناب كند، شادیبخش است؛ و كمتر چیزي از كتك زدن یك دختر قشنگ لذت

نابودي كامل نژاد : قدر بھ حیرت نیامدند كھ از این اظھار وي از عدم پایبندي دوساد بھ اصول اخالقي آن
این امر ھمان قدر در مسیر آن تأثیر خواھد «یز خواھد داشت كھ بشر در جھان كاینات اثري چنان ناچ

  داشت كھ 

از آن  ١٧٩٠دوساد بھ یك تیمارستان واقع در شارانتون منتقل شد؛ در  ١٧٨٩در» .بر آن اثر خواھد كرد
 ١٨١۴بھ آنجا فرستاده شد و در » غیرقابل عالج«بھ عنوان بیمار  ١٨٠٣بیرون آمد، و بار دیگر در 

  .درگذشت

فیلسوفان ممكن بود متعذر شوند كھ این عدم پایبندي بھ اصول اخالقي در حكم استنتاجي غیرمنطقي از 
انتقادي بود كھ آنان بر االھیات مسیحي وارد كرده بودند؛ و یك ذھن سالم تعھدات اخالقي را چھ با داشتن 

در میان . خاص صادق بوداین امر دربارة بسیاري از اش. معتقدات مذھبي و چھ بدون آن، خواھد شناخت
مردم عادي فرانسھ حتي پاریس، در این سالھا، عناصر متعددي در زمینة تجدد اخالقي وجود داشتند، مانند 

پیدایش عواطف و رقت احساسات؛ پیروزي عشق رمانتیك بر ازدواجھاي مصلحتي؛ مادر جواني كھ با 
باخت؛ و خانواده كھ بھ عنوان  عشق ميداد؛ شوھري كھ با ھمسر خویش نرد  غرور بھ بچة خود شیر مي

این تحوالت اغلب با بقایایي از معتقدات . معتبرترین منبع نظم اجتماعي وحدت خود را بازیافتھ بود
مسیحیت یا با فلسفة نیمھ مسیحي روسو بھ ھم پیوستھ بودند؛ ولي دیدرو ملحد از این تحوالت پشتیباني 

  .پرشور و شوقي بھ عمل آورد

لویي شانزدھم با سادگي لباس و زندگي . العملي علیھ لذتجویي او بھ دنبال داشت نزدھم عكسمرگ لویي پا
خود ملكھ بھ مد . خود، وفاداري نسبت بھ ھمسر خویش، و مخالفتش باقمار، نمونة خوبي از خود ارائھ كرد

ن فرانسھ فرھنگستا. پوشي پیوست، ودر احیاي حساسیت و احساسات نقش رھبري را بھ عھده داشت ساده
بیشتر ادبیات معقول و . گرفت اي براي نیل بھ مقام برجستھ در زمینة فضیلت درنظر مي ھر سال جایزه

پیر  -كنار گذارده شدند، و پل و ویرژیني برناردن دوسن»   پسر«منطبق با اخالقیات بود؛ رمانھاي كربیون 
گروز و . ضوابط تازة اخالقي بود ھنر منعكس كنندة. آھنگ صفاي اخالقي را در امور عشقي تعیین كرد

  .لوبرن بھ تجلیل از اطفال و مقام مادر پرداختند -مادام ویژه

اي پرداختند كھ باعث اشاعة ھزاران عمل  مسیحیت و فلسفھ با ھم بھ تغذیھ و تقویت احساسات بشر دوستانھ
مك بھ فقرا لیور بھ ك ٣‘٠٠٠‘٠٠٠لویي شانزدھم  ١٧٨۴در زمستان سخت . خیر و بشردوستانھ شد

بسیاري از دیگران بھ اینھا تأسي . لیور از جیب خود كمك كرد ٢٠٠‘٠٠٠ماري آنتوانت . اختصاص داد
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براي آموختن  ١٧٧٨اپھ در / ھا، كھ آبھ دو ل ھاي مدرسة كروالل پادشاه و ملكھ بھ تأمین ھزینھ. كردند
تأسیس  ١٧٨۴نا، كھ واالنتن آئوي در ھا دایر كرده بود، و مدرسة اطفال نابی الفباي تازة خود بھ كروالل

یك نوانخانھ و یك بیمارستان براي فقرا تأسیس كرد، و خود  ١٧٧٨مادام نكر در . كرده بود، كمك كردند
در . كردند ھا بھ طور كلي غذا و دارو توزیع مي كلیساھا و صومعھ. شخصًا ده سال بر آنھا نظارت داشت

  دوران این سلطنت بود 

گاه در گذشتھ، در دوران سلطنت  انند اخالقیات، منعكس كنندة عصر روسو بودند و ھیچآداب و رفتار، م
تمایزات طبقاتي بھ جاي خود باقي بودند، ولي . خاندان بوربون، چنین جنبة دموكراتیكي نیافتھ بودند

ا استعداد اسم ورسم ولي ب افراد بي. مالطفت بیشتر و گسترش ادب و نزاكت این تمایزات را تعدیل كرده بود
ھا مورد استقبال قرار  ترین خانواده گرفتند، در خانة با اصل و نسب اگر شستشو و تعظیم كردن را یاد مي

یك بار ملكھ از كالسكة خود بیرون جست تا بھ یك سورچي زخمي كمك كند؛ پادشاه و برادرش . گرفتند مي
. كمك كنند گاري خود را از گل بیرون كشد ھاي خود را بھ چرخ گذاردند تا بھ یك كارگر آرتوا شانھ/ كنت د

تر، و كالھگیس ناپدید شد؛ و مردان، بجز در دربار، برودري دوزیھا، توریھا، و شمشیرھاي  لباس ساده
شد از روي لباس كسي فھمید كھ بھ چھ  مشكل مي ١٧٨٩در سالھاي نزدیك بھ سال . خود را كنار گذاردند

ن فرانسھ را مسحور خود كرد، حتي خیاطھا ھم در برابرش تسلیم وقتي كھ فرانكلی. اي تعلق دارد طبقھ
و كفشھاي ضخیم، در خیابانھا ظاھر … ملبس بھ سبك فرانكلین، یعني با پارچة درشت بافت «مردم . شدند
  » .شدند مي

زنان از دامنھاي گرد  ١٧٨٠بعد از. پوشیدند بانوان طبقة متوسط كامًال بھ زیبایي بانوان دربار لباس مي
گرفت، دست كشیدند؛ ولي با زیردامنھاي محكم، كھ یكي را روي  فنردار، كھ جلو دست و پایشان را مي

ھاي جلیقھ مانند زنان  نیمتنھ. داشتند كردند، خود را محصور مي دیگري، مانند معماھاي چیني، برتن مي
پوشیده ) شال گردن كوچك( گوش بھ نام فیشو ھایي باز داشتند، ولي پستانھا معموًال با یك دستمال سھ یقھ
شد تا كوچكي پستانھا را بپوشاند و بھ این ترتیب بود  گاھي این فیشوھا از پارچة ضخیم انتخاب مي. شدند مي

آرایش موھا بھ طرف باال ادامھ داشت؛ . گذاشتند» دروغگو«یا » فریب دھنده«كھ فرانسویان اسم آنھا را 
ھایش قسمت زیادي از موي خود را از دست داد و بھ جاي ولي وقتي ماري آنتوانت طي یكي از بارداری

دویست نوع . اي از دربار در سراسر پاریس رواج یافت ، موھایش را مجعد كرد، مد تازه»برجي«سبك 
بعضي از اینھا بناھاي لرزاني مركب از سیم، پر، نوار، گل، و سبزیھاي . كاله زنانھ وجود داشت

از سبكي كھ ملكھ در پتي تریانون اختیار كرده بود   آزادتر خود، ولي زنان در ساعات. مصنوعي بودند
در این انقالب بزرگتر از ھمة انقالبات، . پوشاندند كردند و سر خود را با یك روسري ساده مي پیروي مي

  . پوشیدند باز مي بعضي از زنان كفشھاي پاشنھ كوتاه یا راحتیھاي پشت

زندگي «اقلیت روزافزوني بھ دنبال . تر ھمراه بود بھ سبك راحتنوع سالمتري از زندگي باتغییر البسھ 
بند، بدون خدمھ، وقت گذراني بیشتر در ھواي آزاد و ھروقت كھ امكان داشت،  بدون سینھ: بودند» طبیعي

ھر كس اقامتگاھي در نقاط روستایي دارد «: آرثر یانگ گزارش داد. از شھر بھ نقاط روستایي پناه بردن
این انقالب در آداب و رسوم فرانسویان . روند كھ دارند آنھایي كھ ندارند بھ دیدن آنھایي مي در آنجاست، و

  متداول . اند مسلمًا از بھترین خصایصي است كھ آنھا از انگلستان گرفتھ

زندگي در پاریس ھنوز بھ . حرف بود و احساسات، نھ عمل و واقعیت» بازگشت بھ طبیعت«زیادي از این 
كننده در میان كنسرتھا، اپراھا، نمایشھا، مسابقات اسبدواني، ورزشھاي آبي،  اي گیج صورت مسابقھ

  . ، مجالس رسمي رقص، محاورات، و سالونھا جریان داشت ورقبازي، رقصھا

III  - سالونداران  

pymansetareh@yahoo.com



ھاي جسم و لباس خود، بلكھ با توانایي بینظیر خود در اینكھ محافل فرانسھ را  زنان فرانسوي نھ تنھا با جذبھ
تنھا بھ صورت مجالس شایعھ پراكني در نیاورند، بلكھ آنھا را بھ قسمتي حیاتي از زندگي فكري ملت تبدیل 

آشنایي خود را با  ١٧٧٧از اینكھ در  گیبن پس. كنند، بھ انحطاط نظام فئودالیتھ زینت و زیور بخشیدند
  : سالونھاي پاریس تجدید كرد، نوشت

] میالدي در آن بھ دنیا آمده بود ٣٣١كھ در سال [اگر ممكن بود یولیانوس اینك دوباره از پایتخت فرانسھ 
باشند،  مي توانست با اھل علم ونبوغي كھ توانایي درك و تعلیم یكي از مریدان یونانیان را دارا دیدن كند، مي

توانست حماقتھاي پرلطف ملتي را معذور دارد كھ روحیة رزمیش ھرگز براثر  بھ صحبت پردازد، او مي
بایست آن كمال بسیار ارجمندي را كھ آمیزشھاي زندگي اجتماعي  میل بھ تجمل فتوري نیافتھ است؛ و او مي

  . داد تشویق قرار ميدھد مورد تحسین و  سازد، و زیور مي بخشد، آراستھ مي را لطافت مي

ھمیشھ بھ نظر من چنین رسیده است كھ در لوزان ھم مانند پاریس، زنان بمراتب «: اي افزود و او در نامھ
  » .برتر از مردانند

ایم، در سال  طور كھ دیده مادام ژوفرن، ھمان. شدند سالونداران قدیمیتر، با بیمیلي از صحنھ خارج مي
السلطنھ، و  ھاي نایب با پا گذاردن در صحنة تاریخ بھ عنوان یكي از رفیقھمادام دو دفان . درگذشت ١٧٧٧

. ادامھ داشت، تقریبًا در سراسر این قرن وجودش محسوس بود ١٧٨٠تا  ١٧٣٩گشودن یك سالون، كھ از 
التأسیس جذب  او بیشتر شیرمردان ادبي را از دست داده بود، و آنھا بھ ژولي دو لسپیناس و سالونھاي جدید

نزد او آمد، تركیب اشراف سالخوردة سالون او را  ١٧۶۵ده بودند؛ و ھوریس والپول، كھ نخستین بار در ش
خورم و ھمة مصاحبان بیروح او را بھ  اي دوبار در آنجا شام مي من ھفتھ«: او گفت. عاري از ھیجان یافت

ارة آن دوران فترت یعني بھ خاطر خاطرات زندة مادام درب -» .كنم السلطنھ تحمل مي خاطر نایب
ولي . اي كھ آھنگ اجتماع و اخالقیات فرانسھ را براي شصت سال بعدي تعیین كرده بود العاده فوق

قدر دربارة اتفاقات  ، و ھمان]در سن شصت وھشت سالگي[» لذتبخش است«خود او ) ھوریس افزود(
  ».روزانھ مشتاق است كھ من دربارة قرن گذشتھ اشتیاق دارم

ندیده بود، نیروي ) كھ ھنوز تحت محدودیت و انقیاد بودند(چنین درخششي در زنان انگلستان او، كھ ھرگز 
رفت، و از او تعریف و  كرد كھ ھرروز بھ سراغش مي اي تحسین مي شده فكر مادام را با چنان حالت افسون

  رسید ایام طالیي مادام  كردكھ بھ نظر مي ھایي مي تحسین

او صندلي خاصي داده بود، كھ ھمیشھ برایش محفوظ بود، و او را با ھمھ نوع مادام بھ . كرد را تجدید مي
خود مادام، كھ تا حدودي داراي كیفیات مردانھ بود، از ظرافت . كرد توجھ و مراقبت زنانھ تروخشك مي

خواست  توانست ھرطور كھ دلش مي آمد؛ و چون قادر بھ دیدن او نبود، مي تقریبًا زنانة والپول بدش نمي
توانست مادام راببیند،  والپول، كھ مي. صویر او را در ذھن خود مجسم كند، و بعد عاشق این تصویر شدت

ھایي  وقتي والپول بھ انگلستان بازگشت، مادام نامھ. ھرگز نتوانست سن و عجز جسماني او را فراموش كند
ھاي ژولي دو  ند كھ نامھاندازه حرارت داشت نوشت كھ از نظر احساس و عالقھ تقریبًا ھمان بھ او مي

توانست ارائھ كند  نوشت كھ از نظر زیبایي با آنچھ كھ آن دوران مي لسپیناس بھ گیبنر، و بھ نثري مي
كوشید جلو ابراز ھیجانات وي را بگیرد؛ او از فكر اینكھ  والپول در پاسخھاي خود مي. كرد مي برابري 

. لرزید  چربي براي ھجوگویي چھ خواھند كرد بھ خود ميافرادي از قبیل سلوین در انگلستان با چنین لقمة 
داد، قبول كرد كھ آن را  كرد، عشق خود را مورد تأیید مجدد قرار مي مادام شماتتھاي والپول را تحمل مي

. بخواند، ولي بھ او اطمینان داد كھ در فرانسھ دوستي اغلب عمیقتر و نیرومندتر از عشق است» دوستي«
توانستم بھ جاي نامھ  كاش مي… . بھ تو تعلق دارم  ز آنكھ بھ خودم تعلق داشتھ باشم،من بیش ا«: او گفت

روحم را براي تو بفرستم، من با كمال میل حاضرم سالھا از عمرم كوتاه شود تا اطمینان داشتھ باشم كھ 
و این «: گفت دانست و مي مادام والپول را با مونتني برابر مي» .گردي، زنده باشم وقتي بھ پاریس بازمي

توانم از تو بكنم، زیرا ھیچ فكري را بھ اندازة فكر او روشن و منصفانھ  باالترین تمجیدي است كھ مي
  » .یابم نمي
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مادام با ھیجان یك دوشیزه بھ انتظار او بود، و گفت، . دوباره بھ پاریس رفت ١٧۶٧والپول در اوت 
توانم بھ خود بقبوالنم كھ مردي با اھمیت شما،  من نمي. كند باالخره، ھیچ دریایي ما را از یكدیگر جدا نمي«

… در حالي كھ دستانش برروي چرخ یك دولت بزرگ، و بنابراین بر روي چرخ اروپا قرار دارد، بتواند 
واقعًا خیلي بیمعني است، ولي . ھمھ چیز را رھا كند و بھ دیدن یك ساحرة پیر در گوشة یك صومعھ بیاید

» .من امروز تو را خواھم دید -دانم كھ بیدارم من مي - این رؤیا نیست! بیا، معلم من… . ام من مسحور شده
مدت شش ھفتھ والپول با حضور . اش را براي والپول فرستاد، و والپول فورًا سراغ او رفت مادام كالسكھ

وقتي بھ . كرد داد، غمگینش مي آمیزي كھ بھ او مي داشت، و با اندرزھاي احتیاط خود قلب مادام را شاد مي
: بھ والپول نوشت. كرد بازگشت مجدد او بھ پاریس بود انگلستان بازگشت، مادام بھ تنھا چیزي كھ فكر مي

شاگرد تو، كھ چون طفلي . تو شامگاه مرا بمراتب زیباتر و سعادتبارتر از ظھر یا سحرم خواھي كرد«
  » .فرمانبردار است، تنھا آرزوي دیدن تو را دارد

سپس نرم شد و باز مكاتبات از سر گرفتھ . والپول از مادام خواست دیگر نامھ ننویسد ١٧٧٣مارس  ٣٠در
مادام ھمان طور عمل كرد و با . ھایش را پس بدھد والپول از مادام خواست ھمة نامھ ١٧٧۵در فوریة . شد

  ظرافت پیشنھاد كرد او ھم 

ھاي خودت بیفزایي، بھ قدركافي نامھ خواھي  اي بھ نامھ ھایي كھ از من دریافت داشتھ اگر تو ھمة آن نامھ«
این عمل منصفانھ خواھد بود، ولي من این كار را بھ . داشت كھ براي مدت زیادي آتش خود را بیفروزي

. اند اي كھ والپول بھ مادام نوشت، تنھا نوزده نامھ باقي مانده از ھشتصد نامھ» .كنم دوراندیشي تو واگذار مي
وقتي والپول شنید مستمري مادام قطع . ظ شدند، و پس از مرگ والپول انتشار یافتندھاي مادام حف ھمة نامھ

  . شده است، حاضر شد از درآمد خود محل آن را پركند؛ ولي مادام آن را الزم ندانست

فروریختن ماجراي مادام دو دفان بدبیني طبیعي زني را كھ رنگ و رونق زندگي را از دست داده بود، ولي 
توانست، از میان ھمة  او حتي در حالت كوري خود مي. تر كرد پررنگ  دانست، ھاي آن را مي زیر و بم

معلم بیچارة من، آیا تو تنھا «: او از والپول پرسید. ناپذیر نفس را ببیند ظواھر فریبنده، خودپسندي خستگي
بلھ، دروغگو، حسود، اي؟ من خودم تنھا اشخاص احمق، ا رو شده تمساحھا، و كفتارھا روبھ  با عفریتھا،

گونھ فضیلت،  من ھیچ. خشكاند بینم، روحم را مي ھركس را كھ من در اینجا مي. بینم پیشھ مي وگاھي خیانت
مانده بودند كھ خاطرش  براي او معتقدات مذھبي ناچیزي باقي» .یابم صمیمیت، و سادگي در ھیچ كس نمي

داد و اغلب شام  اي دوبار، ادامھ مي معموًال ھفتھ  د،با این وصف، بھ میھمانیھاي شبانة خو. را تسكین دھند
  .كار براي احتراز از ماللت روزھا كھ چون شب تیره بودند باشد كرد، ولو اینكھ این را بیرون صرف مي

سرانجام او نیز با آموختن احساس نفرت نسبت بھ زندگي از چسبیدن بھ آن دست كشید و با مرگ از در 
كھ بالي سنین كھولتند افزایش یافتھ و با ھم تركیب شده بودند، و او در سن  بیماریھایي. سازش درآمد

كشیشي را احضار، و بدون . كرد كھ با آنھا مبارزه كند آن احساس ضعف مي  ھشتادوسھ سالگي بیش از
  : آخرین نامة خود را براي والپول فرستاد ١٧٨٠در اوت . ایمان زیاد خود را تسلیم امید كرد

من . توانم فكر كنم كھ این حال جز پایان زندگي مفھوم دیگري داشتھ باشد نمي… . بدتر است امروز حالم 
دوست من، … . بینم، تأسفي ندارم قدر نیرومند نیستم كھ احساس ترس كنم، و چون تو را دیگرنمي آن

رفتن  تو از… . دربارة وضع من خاطر خودت را افسرده نكن. خودت را بھ بھترین نحو ممكن سرگرم كن
  . كند من احساس تأسف خواھي كرد، زیرا انسان از دانستن اینكھ مورد عالقھ است احساس مسرت مي

  .سپتامبر او درگذشت و اوراق و سگ خود را براي والپول گذاشت ٢٣در 
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یعني سالون   بھ ھمة اینھا آخرین سالون بزرگ قبل از انقالب،). ھمسر یكي از عموھاي ژوزفین(بوآرنھ، 
  او  ١٧٧٠در حدود سال . مادام نكر را ھم بیفزایید

ھا موسیقي برھمھ  شنبھ سھ. شنبھ نیز پذیرایي داشت آغاز كرد؛ بعدھا روزھاي سھ میھمانیھاي جمعة خود را
در این روزھا جنگ میان طرفداران گلوك و پیچیني میھمانان را بھ دو گروه . كرد چیز حكمفرمایي مي

یوند كرد، و مادموازل كلرون با خواندن قسمتھایي از نقشھاي مورد عالقة خویش، آنھا را با ھم پ تقسیم مي
-، سن)پس از مرگ ژولي(آالمبر / روزھاي جمعھ امكان داشت انسان در آنجا دیدرو، مارمونتل، د. داد مي

، گیبن، رنال، بوفون، گیبر، گالیاني، پیگال، و دوست ادبي )اپینھ/ بعد از مرگ مادام د(المبر، گریم 
بود كھ براي ) ١٧٧٠ل آوری(در یكي از این اجتماعات . خصوصي سوزان، آنتوان توماس را ببیند

درآنجا دیدرو در مورد بدعتھاي خود جلو زبانش . اي از ولتر مطرح شد بار اندیشة ساختن مجسمھ نخستین
آور است كھ سعادت آن  براي من تأسف«: او بھ مادام نكر نوشت. شد گرفت و تقریبًا صاحب كمال مي را مي

كردید كھ از  احساس صفا و ظرافت در من ایجاد ميبھ طور قطع شما یك . را نداشتم شما را زودتر بشناسم
وپنج سال  مارمونتل، با آنكھ بیست. دیگران چنین نظر مساعدي نداشتند» .كرد روح من بھ آثارم سرایت مي

با آداب و رسوم پاریس ناآشنا «: دوست وي باقي ماند، سوزان را در خاطرات خود چنین توصیف كرد
در لباس خود عاري از سلیقھ بود، و در . زن جوان فرانسوي را نداشتھاي یك  یك از جذبھ بود، و ھیچ

قدر  اش آن اي نداشت؛ ادبش خالي از جذبھ و فكر؛ و ھمچنین بشره رفتار خویش از نرمش و تسلط بھره
جالبترین كیفیات وي شایستگي ظاھر، صمیمیت، و . توانست برازنده باشد منظم و متعادل بود كھ نمي

ھمراه  ١٧٨٢اوبركیرش، كھ در / آمد؛ بارونس د زنان اشراف از وي خوششان نمي» . مھرباني قلب بود
توصیف نكرد، و ماركیز دو » چیز غیر از یك معلمھ ھیچ«مھیندوك پاول از خانوادة نكر دیدن كرد، او را 

م توزانھ بودند، تاروپود او را از ھ ھاي خود، كھ بھ نحوي دلفریب كینھ كركي در صفحاتي از نوشتھ
بایستي واجد خصوصیات خوب بسیاري بوده باشد كھ توانستھ باشد عشق پایدار گیبن  مادام نكرمي. گسیخت

گاه بھ طور كامل بھ میراث كالوني خود فایق نیامد؛ در میان ثروت خود،  را بھ خود جلب كند، ولي او ھیچ
ز زنان انتظار داشتند بھ دست اي را كھ مردان فرانسوي ا گاه نشاط فریبنده پیرایشگر باقي ماند و ھیچ

  .نیاورد

او فرزندي بھ دنیا آورد كھ بعدھا مادام دوستال شد، ژرمن نكر كھ میان فالسفھ و سیاستمداران  ١٧۶۶در 
ھوش زودرسش مایة فخر والدینش بود، تا اینكھ طبع . اي شد بزرگ شد، در دھسالگي براي خود عالمھ

كارتر  سوزان، كھ ھر روز محافظھ. رش بارسنگیني شدخودرأي و قابل تھییج وي براي اعصاب ماد
دخترش شورید و ناھماھنگي در خانة باشكوه آنھا با ھرج . شد، ژرمن را مشمول انضباطي شدید ساخت مي

مشكالت نكر در جلوگیري از ورشكستگي دولت با وجود جنگ . كرد ومرج در امور مالي كشور رقابت مي
  شد، بھ اندوه مادر  از ھر انتقادي كھ در مطبوعات از شوھرش مي امریكاو ناراحتي شدید مادام نكر

ولي در . ژرمن ازدواج كرد و قسمتي از وظایف میزباني در سالون مادرش را بھ عھده گرفت ١٧٨۶در 
رفتند؛ مباحث ادبي جاي خود را بھ سیاستبازي پرشور و  این ھنگام سالونھاي فرانسھ رو بھ انحطاط مي

گونھ خبر ادبي ندارم كھ  من ھیچ«: سوزان بھ یكي از دوستانش گفت ١٧٨۶در . دادند ي ميبند توأم با دستھ
اي ندارند كھ  مردم عالقھ. بحران بیش از حد بزرگ است. گونھ صحبتھا دیگر مد نیستند این. بھ شما بدھم

احل شمالي این خانواده بھ كوپھ، قصري كھ نكر در سو ١٧٩٠در » .بازي كنند در لبة یك پرتگاه شطرنج
كرد، و مادام نكر سالھا بھ یك  در آنجا مادام دوستال سلطنت مي. دریاچة ژنو خریده بود، نقل مكان كرد

  . بھ زندگي وي پایان داد ١٧٩۴این بیماري در سال. بیماري دردناك عصبي دچار بود

IV - موسیقي  

شود، من صرفًا توسط  ط ميتا آنجا كھ بھ موسیقي مربو«: از پاریس نوشت ١٧٧٨موتسارت در اول مھ 
بھ شرط اینكھ او فرانسوي متولد این كشور  -خواھید از ھركسي كھ مي… . ام حیوانات وحشي احاطھ شده
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اگر من … . بپرسید، و اگر او اطالعي از موسیقي داشتھ باشد، درست ھمین حرف را خواھد زد -نباشد
اینھا كلمات تندي بودند، » .عال را شاكر خواھم بودام ضایع شده باشد، فرار كنم، خداي مت بدون اینكھ سلیقھ

سلیقة پاریسیھاي . ولي گریم و گولدوني با این گفتار ھمعقیده بودند؛ اما این سھ منتقد ھرسھ خارجي بودند
طبقة باال در زمینة موسیقي منعكس كنندة آداب آنھا بود بھ سوي خویشتنداري در بیان و باقاعده بودن فرم 

با این وصف، درست در . این سلیقھ ھنوز منعكس كنندة عصر لویي چھاردھم بود. داد گرایش نشان مي
ھمین نخستین سالھاي سلطنت جدید بود كھ نیمي از مردم پاریس خویشتنداري و شاید آداب خوب خود را 

بھ نامة ژولي دو لسپیناس بھ تاریخ . ضمن ھیجان مبارزه برسر پیچیني و گلوك از دست دادند
آرزو دارم روزي ده . روم مي» من مرتبًا بھ دیدن اورفئوس و ائورودیكھ«: توجھ كنید ١٧٧۴سپتامبر

را » ام من ائورودیكة خود را از دست داده«یعني … كند كھ مرا از خود بیخود مي» آریایي«دوازده بار آن 
خارج وارد  پاریس در زمینة موسیقي مرده نبود، ھرچند كھ بیش از آنكھ خود تولید كند، از» .بشنوم

  . كرد مي

اي براي رامو بھ  ژوزف گوسك بھ سن ھفدھسالگي از موطن خود انو با معرفینامھ -فرانسوا ١٧۵١در 
ژوزف دو ال - استاد سالخورده براي او شغلي بھ عنوان رھبر اركستر خصوصي الكساندر. پاریس آمد

كھ تاریخ آنھا پنج سال قبل از ) ١٧۵۴حد (سمفونیھایي ساخت » باند«گوسك براي این . پوپلینر تأمین كرد
او در كلیساي سن روش مس اموات خود را اجرا كرد، كھ این فكر  ١٧۶٠در . نخستین سمفوني ھایدن بود

  شدند در  را بھ وجود آوردكھ سازھاي بادیي كھ در مجالس ختم نواختھ مي

ة مركزي ھنرستان مشھور را بنا نھاد كھ ھست» مدرسة سلطنتي آواز«او  ١٧٨۴در .گوسك پایاني نداشت
در اپرا، چھ تفریحي و چھ جدي، موفقیت متوسطي یافت، خود را با انقالب وفق داد، و . موسیقي پاریس شد

را براي جشن بزرگداشت روبسپیر » ستایش قادر متعال«بعضي از مشھورترین آوازھاي انقالب از جملھ 
در سن ھشتادوپنج  ١٨٢٩و در   بھ دربرد، او از ھمة جزر و مدھاي سیاسي جان. ساخت) ١٧٩۴ژوئن  ٨(

  .سالگي درگذشت

او مانند بسیاري از كساني كھ در قرن . گرتري بود شخصیت بارز در اپراي فرانسھ در این دوران آندره
پدرش   در لیژ متولد شد، ١٧۴١ھجدھم در زمینة موسیقي فرانسھ مقام شامخي داشتند، یك خارجي بود؛ در 

كند كھ در نخستین روز شركتش در مراسم تناول عشاي رباني از خداوند  تعریف مياو . ویولن نواز بود
تقاضا كرد كھ بگذارد فورًا بمیرد، مگر اینكھ سرنوشتش این باشدكھ مردي خوب و موسیقیداني بزرگ 

گیري كرد كھ  بھبود یافت و نتیجھ. آن روز یك تیرسقف برروي سرش افتاد، و شدیدًا مجروحش كرد. شود
گاه بھ خونریزیھاي  از سن شانزدھسالگي گاه. اي واال از طرف باري تعالي بھ وي نوید داده شده است هآیند

بھ تب و گاھي بھ ھذیان دچار . كرد شد، و برخي روزھا شش فنجان خون استفراغ مي داخلي دچار مي
جلویش را بگیرد، توانست  زد و او نمي شد، و زماني از اینكھ قطعھ موسیقي در سرش مرتبًا دور مي مي

بر مردي كھ چنین در عذاب بود و با این وصف نشاط خود را طي ھفتاد و دو سال . نزدیك بود دیوانھ شود
  .توان بخشید حفظ كرد، حتي آھنگھاي بدي را نیز مي

او در سن ھفدھسالگي شش سمفوني ساخت، و این سمفونیھا بھ قدر كافي خوب بودند كھ یكي از مقامات 
منتشر  ١٧٩٧اگر بتوان خاطرات جالبي را كھ وي در . مسافرت بھ رم را برایش تأمین كند كلیسا وسایل

موفقیت پرگولزي او   در طي ھشت سالي كھ در ایتالیا بود،. او تمام این راه را پیاده رفت  ساخت باور كرد،
شویق دیدرو، گریم، ، مورد ت)١٧۶٧(پس از بازگشت بھ پاریس . كمیك بسازد- را تحت تأثیر قرارداد تا اپرا

ھنرنمایشي مادموازل كلرون را مورد مطالعھ قرارداد، مھارت خاصي در انطباق . و روسو قرار گرفت
ھا و لحنھاي صحبتھاي نمایشي بھ دست آورد، و در اپراھاي خود صاحب چنان  آھنگھاي خود با لھجھ

ت روحي روسو و بازگشت بھ رسید منعكس كنندة كیفیا ظرافت و لطافتي در آوازھا شد كھ بھ نظر مي
او در تمام طول انقالب كماكان مورد توجھ عامھ بود، و . سادگي و عواطف در زندگي فرانسھ باشد

رھبران انقالب دستور دادند كھ آثار وي بھ ھزینة دولت منتشر شوند؛ آریاھایي از اپراھاي او توسط 
ھمھ او را دوست داشتند، زیرا . تمري تعیین كردناپلئون براي او یك مس. شدند ھاي انقالبي خوانده مي توده
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دربارة رقباي خود بھ . مھربان، با محبت، اجتماعي، و بیتكلف بود. ھاي ننگ نوابغ مبرا بود تقریبًا از لكھ
روسو را بسیار دوست داشت، ھرچند كھ روسو او را . پرداخت گفت، و دیون خود را مي نیكي سخن مي

كھ روسو در آن زندگي   وسو آنچنان بود كھ وي در سنین كھولتش ارمیتاژ را،اش بھ ر عالقھ. رنجانده بود
  گرتري در آن كلبھ . كرده بود، خرید

  .، ھنگامي كھ ناپلئون با ھمة اروپا در حال جنگ بود، درگذشت١٨١٣سپتامبر  ٢۴در 

V - ھنر در دوران سلطنت لویي شانزدھم  

  آغاز شده بود،) ١٧۵۴(از زمان تولد لویي شانزدھمدر این ھنگام سبك لویي شانزدھم، كھ تقریبًا 
العمل خود را علیھ بیقاعدگیھاي پرپیچ وخم سبك باروك و ظرافتھاي زنانة سبك روكوكو ادامھ داد و  عكس

بھ سوي خطوط مردانھ وتناسب موزون ھنر نئوكالسیك ملھم از حفاریھاي ھركوالنئوم و حرارتي كھ 
مشھورترین نمونة سبك جدید در معماري پتي . رومي داشت گام برداشتوینكلمان نسبت بھ آثار یوناني 

جالب این است كھ مادام دوباري و ماري آنتوانت كھ با یكدیگر صحبت . خورد تریانون بھ چشم مي
گیري از پتي تریانون، كھ در حكم تجلیلي مختصر از نظام و سادگي سبك كالسیك بود،  كردند، در بھره نمي

اونور كنوني است كھ بھ عنوان كاخ / یك نمونة قشنگ دیگر كاخ لژیون د. نظر داشتند با یكدیگر وحدت
یك اثر بزرگتر در این سبك كاخ . توسط پیر روسو در ساحل چپ رود سن ساختھ شد ١٧٨٢سالم در

تجدید بنا شد، كھ داراي شبكة آھني باشكوھي در جلو دادگاه مھ  ١٧٧۶دادگستري است، بھ صورتي كھ در 
از آن . آوري بھ سبك دوریك بھ خود گرفت شكل حزن) ١٧٧٩(اودئون / تئاترناسیونال دو ل .است

توسط ژاك روسو بنا شد، كھ تركیبي است از سبك كالسیك ) ١٧٧٨(دوستداشتنیتر تئاتري است كھ در آمین
ثر بھ شیوة سبك كالسیك تئاتري عظیم ساخت كھ آر ١٧٧۵در بوردو، ویكتور لویي در . و سبك رنسانس

من چیزي كھ . از ھر بناي دیگر در فرانسھ بمراتب باشكوھتر است«: یانگ آن را چنین توصیف كرد
  ».ام بتواند بھ پاي آن برسد ندیده

افتادند، مگر براي  ھاي نقشدار بتدریج از مد مي پرده. كردند تزیینات داخلي برازندگي فرانسوي را حفظ مي
شد، ولي در اطاقھاي خواب  دیواري نقاشي شده از چین وارد ميپوشش صندلیھا و نیمكتھاي راحتي؛ كاغذ 

شدند كھ روي  دیوارھاي اطاقھاي پذیرایي معموال بھ قطعاتي از چوب پرورده تقسیم مي. رفت بھ كار مي
ھاي  كاري شده، یا اشكال و طرحھاي گلدار سبك آرابسك نقاشي شده بودند و با بھترین نمونھ آنھا كنده

در فرانسة دوران لویي شانزدھم زیباترین اثاث توسط دو آلماني بھ . كردند ا برابري ميموجود در ایتالی
مجموعة آثار ھنري واالس حاوي . ھانري ریزنر و داوید رونتگن طرحریزي و ساختھ شدند-نامھاي ژان

  .آور است كھ براي ماري آنتوانت و پتي تریانون ساختھ شده بودند ھایي رشك نمونھ

ژاك كافیري از دوران لویي پانزدھم ھمچنان بھ - پیگال، فالكونھ، و ژان. رونق گذارد  سازي روبھ مجسمھ
اوگوستن پاژو، كھ در دوران سلطنت لویي پانزدھم كار خود را آغاز كرده بود، در این . زندگي ادامھ دادند

لویي شانزدھم یافتھ بود، او با مأموریتھایي كھ از طرف . ھنگام مورد توجھ و شناسایي قرار گرفت
   -روایال و پالھ-كاریھایي براي تزیین پالھ كنده 

در اثر خود بھ نام پسوخھ در تنھایي كوشید كھ دو عنصر موجود در عصر جدید، یعني احساس لطیف . داد
ج او ھنر خود را بھ كلودیون منتقل كرد و دختر خود را بھ ازدوا. و فرم كالسیك، را با یكدیگر سازش دھد

كلودیون تندیسھاي خود را از تركیبات گل رس و ماسھ . نام واقعي كلودیون، كلود میشل بود. با او درآورد
در تندیسي كھ از مونتسكیو . داد، و از این راه بھ ثروت رسید ساخت، قدري كیفیت شھواني بھ آنھا مي مي

، كھ اینك در موزة ھنري در اثرش بھ نام پري و ساتیر. ساخت، بھ حد اعالي ھنر خویش دست یافت
  . اند ھاي جسم انساني منعكس شده مترپلیتن نیویورك است، ھمة جذبھ
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پدر وي دربان یكي از مدارس ھنرھاي زیبا . آنتوان اودون بود- ساز این دوران ژان ترین مجسمھ برجستھ
وتر را با آنھا تزیین ژان، كھ در ورساي بھ دنیا آمده بود، از تندیسھایي كھ لویي چھاردھم باغھاي لون. بود

جایزة «وي پس از اینكھ نزد پیگال بھ تحصیل پرداخت، .كرد سازي استشمام مي كرده بود، رایحة مجسمھ
تندیس قدیس برونو، كھ وي آن را در رم ). ١٧۶٠(را در سن بیست سالگي ربود و بھ ایتالیا رفت » رم

اگر احكام فرقة این «: نین اظھارنظر كردتراشید، چنان مورد پسند كلمنس چھاردھم قرار گرفت كھ وي چ
در پاریس وي سلسلھ تندیسھایي از » .گشود داشتند، این تندیس لب بھ سخن مي قدیس او را بھ سكوت وانمي

باشد، اثري  یكي از اینھا، كھ از برنز است و جزو مجموعة ھانتینگتن مي. دیانا تراشید یا ریخت
از آن مشھورتر دیاناي برھنھ است . برازندگي فرانسوي استانگیز از خصوصیات سبك كالسیك و  اعجاب

قرار » نمایشگاه آثار ھنري«اجازه ندادند این تندیس در  ١٧٨۵در سال . باشد كھ اینك در موزة لوور مي
تر از آن بود كھ بتوان  وي زیباتر و برھنھ«كھ ) گفت بھ طوري كھ منتقدي مي(داده شود، شاید بھ این علت 

و بھ احتمال بیشتر، علت آن این بود كھ این تندیس از تصور » .ض دید عامھ قرار دادآن را در معر
  . كرد اي كھ دربارة عفت دیانا وجود داشت تخطي مي دیرینھ

یافت تا در  سازي معاصران سود بیشتري مي ، در شبیھ اودون، مانند بسیاري از ھنرمندان دیگر قرن ھجدھم
او بر آن شد كھ نسبت بھ حقایق راه   با این وصف،. یم آنھا تجاوز كردشد بھ حر ساختن االھگاني كھ نمي

وي ساعتھاي . انصاف درپیش گیرد، و بیشتر خصوصیات اخالقي را مجسم دارد تا صورت ظاھر را
ھروقت . بسیاري را در اطاقھاي تشریح مدارس پزشكي صرف كرد و بھ مطالعة كالبدشناسي پرداخت

و   كرد، گیري مي نشستند اندازه ھ براي ساختن تندیسھایشان در برابرش ميامكان داشت، از سر كساني ك
وقتي این سؤال پیش آمد كھ آیا جسدي كھ در پاریس از خاك . ریخت تراشید یا مي تندیسھایي مطابق آنھا مي

شد، واقعًا متعلق بھ جان پول جونز است یا نھ، شكل  طور كھ ادعا مي بیرون آورده شده بود، ھمان
و   ریختھ بود مقایسھ شد، ١٧٨١ھاي جمجمة تندیسي كھ اودون در ھاي جمجمة جسد با شكل و اندازه دازهوان

او . تطابق این دوچنان نزدیك بود كھ یكي بودن ھردو بھ عنوان یك حقیقت تأیید شده مورد قبول قرار گرفت
  ، نشان داد و ھمة ساخت» میرابو«ھمة آسیبھایي را كھ آبلھ وارد كرده بود، در تندیسي كھ از 
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  موزة لوور، پاریس. ھمسر ھنرمند: آنتوان اودون-ژان
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  مادام دو سریي: اودون

ھا، حتي حرارت و عمق چشمھا، و بازبودن لبھا، و آماده بودن آنھا براي سخن  ھا و چین و چروك سایھ
  .گفتن، را مجسم كرد

نشستند،  ي ساختن تندیسھایشان در برابر او ميطولي نكشید كھ ھمة غولھاي دوران تحول با كمال میل برا
بھ این . و او آنھا را با چنان امانتي تحویل ما داد كھ كھ مرمر و برنز را بھ گوشت و روح تاریخ تبدیل كرد

  آالمبر، بوفون، تورگو، لویي شانزدھم، كاترین دوم، كالیوسترو،/روسو، دیدرو، د  توانیم ولتر، ترتیب ما مي
بھ پاریس آمد، اودون چند تندیس از او  ١٧٧٨وقتي ولتر در . ئون، و مارشال ني را ببینیمالفایت، ناپل

یك نیمتنھ از برنزكھ اینك در موزة لوور است و منعكس كنندة از پاي افتادگي و خستگي است؛ یك : ساخت
ك سردیس ؛ ی»مجموعة واالس«نیمتنة مشابھ از مرمردر موزة ویكتوریا و البرت؛ یك نیمتنة دیگر در 

دھد و بھ سفارش فردریك كبیر ساختھ شده بود؛ و از  متبسم، كھ ولتر را بھ نحوي كمال مطلوب نشان مي
این مجسمھ ولتر را در . ھمھ مشھورتر، تندیسي است كھ توسط مادام دني بھ كمدي فرانسز اھدا شد

ھاي  ان استخوانیش دستھدھد؛ انگشت وضعیت نشستھ، در حالي كھ لباس آزاد و گشاد برتن دارد نشان مي
اند، لبھایش نازك، و دھانش خالي از دندان است، و ھنوز بشاشیتي در چشمان  صندلي را محكم گرفتھ

در ھمان سال اودون وقتي خبر مرگ . ھاي بزرگ تاریخ ھنراست این مجسمھ. شود پرحسرتش دیده مي
او از روي این قالب، . داري كردبر روسو را شنید، بھ ارمنونویل شتافت و از صورت رقیب ولتر قالب

  .رود اي ساخت كھ اینك در موزة لوور است و از جملھ شاھكارھا بھ شمار مي تندیس نیمتنھ

و اودون چنان سردیسھاي   قھرمانان امریكایي نیز در میان كسانیكھ تندیسھایشان ساختھ شد وجود داشتند،
  ھاي متحد امریكا اشكالي كھ وي از واشینگتن،ھاي كشور منطبق با اصلي از آنھا ساخت كھ ھنوز بر سكھ
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بھ امریكا بازگشت، اودون  ١٧٨۵ھنگامي كھ فرانكلین در . اند فرانكلین، و جفرسن ساختھ بود، نقش بستھ
او با شتاب بھ ماونت ورنون رفت و واشینگتن پرمشغلھ و بیحوصلھ را وادرا كرد كھ مدت . ھمراه او رفت

بھ این ترتیب، وي تندیسي را ساخت كھ . برش بنشیند تا تندیسش را بسازددوھفتھ بھ طور منقطع در برا
دھد كھ  این تندیس مردي را نشان مي. اینك زینتبخش مقر حكومت ایالتي در ریچمند در ایالت ویرجینیاست

در اینجا نیز . اند از سنگ خارا ساختھ شده و پیروزیھاي پرھزینھ و كارھایي كھ در پیشند مكدرش ساختھ
  .خورد بھ چشم مي  وند میان روح و جسم، كھ از خصوصیات ویژة ھنر اودون است،پی

لویي -دادند، و ژاك اگر گروز و فراگونار در تمام طول سلطنت و دوران انقالب بھ كار خود ادامھ نمي
وار بود و بھ مقام حاكم  داوید نقاش در دوراني از زندگي خود كھ مانند دوران زندگي ناپلئون شھاب

شد كھ  رسید، عظمت تندیسھایي از نوع آنچھ گفتھ شد باعث مي العنان ھمة ھنرھا در فرانسھ نمي لقمط
داوید فنون نقاشي خود را از عموي پدرش فرانسوا . نقاشي بھ صورت یك كار ظریف كم اھمیت درآید

  بوشھ آموخت و یك رسام درجھ اول و یك استاد خط و تركیب 

  

  كمدي فرانسز. ولتر: اودون

بوشھ متوجھ شد كھ تغییر اخالقیات از زمان مادام دو پومپادور و مادام دو باري تا زمان . شد نھ استاد رنگ
انداخت، و بھ داوید اندرز داد كھ در  ماري آنتوانت چنان بود كھ بازار پستان و كپل را بتدریج از رونق مي

بھ آموختن سبك توأم با عفت  كشید، كارگاه ژوزف وین، كھ سربازان رومي و زنان قھرمان را مي
در آنجا نفوذ وینكلمان و منگس، و ھمچنین . داوید ھمراه وین بھ رم رفت ١٧٧۵در . نئوكالسیك بپردازد

ھاي بیرون آورده از خاك در ھركوالنوم و پومپئي  نفوذ تندیسھاي دوران عتیق در تاالر واتیكان و ویرانھ
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تندیسھاي یونان را بھ عنوان مدل براي نقاشیھاي خود  را احساس كرد؛ اصول نئوكالسیك را پذیرفت و
  . اختیار كرد

سلسلھ آثاري بھ سبك كالسیك، كھ بھ طرزي خشك و رسمي كشیده شده بودند، بھ   وقتي بھ پاریس بازگشت،
، )١٧٨۵(، سوگند ھوراتیھا )١٧٨٣(گرید  آندرو ماخھ كھ برجسد ھكتور مي: معرض نمایش گذارد، مانند

در ). (١٧٨٩(، و بروتوس در بازگشت از محكوم كردن پسران خود بھ مرگ )١٧٨٧(مرگ سقراط 
كند، لوكیوس یونیوس بروتوس، بھ عنوان قاضي جمھوري جوان  افسانھ، بھ صورتي كھ لیویوس نقل مي

اي كھ براي بازگرداندن پادشاھان كرده بودند، بھ  م، پسران خود را بھ خاطر توطئھ ق ۵٠٩روم، در سال 
داوید این تصویر آخري را در دم كشیده بود، و وقتي آن را بھ فرھنگستان پاریس ارائھ .) كوم كردمرگ مح

اھل ھنر اعتراض كردند، سرانجام تصویر نشان داده شد و بھ تب وتاب . نشان دادن آن ممنوع شد  داد،
كردند شورشي  القا ميمردم پاریس در آن نقاشیھا و اصول اخالقي خشكي كھ آنھا . انقالبي آن دوران افزود

داوید قھرمان افراطي . علیھ سبك روكوكو اشرافي، و علیھ ظلم وجور پادشاھان: یافتند دوگانھ مي
  .كارگاھھاي ھنري پاریس شد

یك . بھ اعدام پادشاه رأي داد ١٧٩٣در طي انقالب وي بھ عضویت كنوانسیون انتخاب شد، و در ژانویة 
و ) ١٧٩٣ژانویة  ٢٠(طلب بھ قتل رسید ده بود توسط یك سلطنتعضو دیگر كھ بھ ھمین ترتیب رأي دا

داوید تصویري از . جسد وي بھ عنوان یك شھید جمھوریخواه در معرض تماشاي عموم قرار داده شد
ھنگامي كھ مارا بھ دست . آخرین لحظات لوپلتیھ كشید؛ كنوانسیون آن را در محل اجتماعات خود آویخت

، داوید مقتول را در حالي نشان داد كھ نیمي از بدنش )١٧٩٣ژوئیة  ١٣(شارلوت كورده بھ قتل رسید 
ھنر بندرت چنین واقعبینانھ یا تا این حد حساب شده براي تحریكات احساسات . درآب حمامش قرار داشت

داوید با شوروشوق . گذاري كرد این دو تصویر توصیف و تذكرة شھداي انقالب را پایھ. رفت بھ كار مي
  . كرد، در عوض رئیس ھمة امور ھنري پاریس شد ون و روبسپیر كار ميبراي دانت

قدرت را در دست گرفت، داوید با ھمان حرارت و تعصبي » كنسول«ھنگامي كھ ناپلئون با عنوان رومي 
فرزند «او بوناپارت را بھ عنوان . برایش نقاشي كردكھ براي رھبران دوران وحشت كار كرده بود

وقتي . جنگید تا مانع شود پادشاھان اروپا ھمقطار خود را بھ فرانسھ بازگردانند يدید كھ م مي» انقالب
  ، ستایش بسیاري كھ داوید )١٨٠۴(ناپلئون خود را امپراطور كرد 
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  میرابو: اودون
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  موزة لوور، پاریس. سوگند ھوراتیھا: لویي داوید - ژاك

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  موزة لوور، پاریس. جورج واشینگتن: اودون

. كرد دچار نقصان نشد، و ناپلئون او را بھ سمت نقاش دربار امپراطوري برگزید وي احساس مينسبت بھ 
ناپلئون در حال عبور از كوھھاي آلپ، ناپلئون تاج : این ھنرمند چند نقاشي مشھور براي او كشید، مانند

ھاي كاخ ورساي نھد، و توزیع نشان عقاب؛ این نقاشیھاي عظیم بعدھا روي دیوار اطاق برسر ژوزفین مي
ھایي عالي از مادام ركامیھ و پاپ  در ضمن، داوید تنوع مھارتھاي خود را با ساختن تك چھره. جا داده شدند

» شاھكش«ھنگامي كھ بوربونھا بھ سلطنت بازگردانده شدند، داوید بھ عنوان یك  ۶٨. پیوس ششم نشان داد
) خاطر حرارت انقالبیش ترك كرده بود كھ وي را بھ(بھ بروكسل رفت، و در آنجا ھمسرش . طرد شد

در این ھنگام وي بھ موضوعات كالسیك و بھ سبك نقاشي مبتني بر . نزدش آمد تا در تبعیدش سھیم شود
، در سن ھفتادوھفت سالگي، یكي از ١٨٢۵در . سازي، كھ منگس طرفدار آن بود، بازگشت اصول تندیس

  .سانیدتماشاییترین ادوار در تاریخ ھنر را بھ پایان ر

شمرد و پادشاھان و  لوبرن، كھ انقالب را مردود مي-ھاي او تصویري است از مادام ویژه در میان تك چھره
خاطراتي منتشركرد، ) ١٨۴٢ -١٧۵۵(اش  مادام در اواخر عمر ھشتادوھفت سالھ. داد ھا را ترجیح مي ملكھ

وصیفي از سفرھا و ماجراھاي ت  انگیز از ازدواجش، كھ گزارشي مطبوع از جواني خود، داستاني غم
،  پدرش. داد ھنري، و تصویري از یك زن خوب، كھ از خشونت تاریخ سخت یكھ خورده است، بھ دست مي

پرداز بود، ھنگامي درگذشت كھ او سیزده سال داشت، و از خود ثروتي باقي نگذاشت؛ ولي  چھره كھ یك تك
. كشید درآمد خوبي داشت ھایي كھ مي چھره ي از تكالیزابت شاگردي چنان مستعد بود كھ تا سن شانزدھسالگ

او با یك نقاش دیگر بھ نام پیرلوبرن، نوة برادر شارل لوبرن كھ رئیس امور ھنري لویي  ١٧٧۶در 
شھوت لجام گسیختة «گوید كھ شوھرش ثروت او و خودش را براثر  او مي. چھاردھم بود، ازدواج كرد
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) ١٧٧٨(الیزابت دختري برایش زایید . بر باد داد» اش بھ قمار قھخود نسبت بھ زنان بدكاره و ھمچنین عال
  .و كمي بعد او را ترك كرد

او تصویر ماري آنتوانت را كشید، و ملكھ چنان از او خوشش آمد كھ براي كشیدن بیست  ١٧٧٩در 
با آنھا این دو زن چنان با یكدیگر دوست شدند كھ آھنگھاي پرلطافتي را كھ . چھره در برابرش نشست تك

این عنایت سلطنتي، و برازندگي . خواندند ساخت باھم مي گرتري از چشمان مردم پاریس اشك جاري مي
كرد و  او ھمة زنان را زیبا تصویر مي. كارش، ھمة درھا را بھ روي این نقاش جذاب گشود پرظرافت 

زد كھ براي  مي دار دلشان غنج طولي نكشید كھ ھمة بانوان پول. داد شان را گلگون جلوه مي ھاي پژمرده گونھ
توانست یك  داشت كھ مي او چنان دستمزدھاي گزافي دریافت مي. كشیدن تصویرشان در برابر او بنشینند

  .اقامتگاه پرھزینھ و یك سالون كھ بھترین موسیقیدانان پاریس بھ آن رفت وآمد داشتھ باشند دایركند

. راي كشیدن تصویر مادام دو باري بھ كاخ لووسین رفتمادام لوبرن، با وجود دوستي با ملكھ، سھ بار ب
  ، صداي آتش توپھا را در )١٧٨٩ژوئیة  ١۴(بار سوم كھ بھ این محل رفت 

   

  

  ماري آنتوانت: لوبرن –مادام ویژه 

الناس پیروز مشغول  وقتي بھ شھر بازگشت، دید كھ زندان باستیل تسخیر شده است و عوام. پاریس شنید
اكتبر، در حالي كھ جمعیت دیگري از مردم بھ  ۵در . آلود ھستند ھاي خون روي نیزهحمل سرنجبا بر 

آوري كرد  رفت تا پادشاه و ملكھ را اسیر خود كند، او آنچھ توانست از متعلقات خود جمع ورساي مي
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 در ناپل تصویر لیدي. در رم تصویر خود و دخترش را كشید. وسیزده سال تبعید داوطلبانھ را پیش گرفت
پطرزبورگ  در وین، برلین، سن. مجسم كرد) كاھنة باكوس(ھمیلتن را كشید و او را ھمچون یك باكانت 

در آنجا، در حالي كھ بر ). ١٨٠٢(بھ فرانسھ بازگشت   نقاشي كرد، و وقتي از حرارت انقالب كاستھ شد،
یش از تجدید انقالب، چشم چھل سال دیگر زندگي كرد و با ھوشیاري، پ  ھمة فراز و نشیبھا پیروز شده بود،

  .از جھان بست

VI - ادبیات  

ادبیات فرانسھ آثار قابل توجھي بھ وجود آورد كھ ھنوز خوانندگاني  ١٧٨٩و  ١٧٧۴در مدت كوتاه میان 
اندرزھا، اثر شامفور؛ پل وویرژیني، اثر برناردن دو : دھند، از قبیل دارند و افكار را تحت تأثیر قرار مي

؛ و كتابھاي )ایم في صحبت كردهاش بھ قدر كا كھ درباره(پیر؛ روابط خطرناك، اثر شودرلو دو الكلو - سن
  . پر ھرج ومرج ولي افشا كنندة رستیف دو ال برتون

ھا،  ھا، محافل قرائت، دروس، روزنامھ اینھا در حكم جزایري بودند كھ از دریاي ادب مدارس، كتابخانھ
تا آن زمان آوردند و چنان آثار قلمي پرجوش و خروشي بودند كھ دنیا  و كتابھا سر برمي  ھا، جزوه  مجالت،

میلیونھا نفر از آنھا   توانست بخواند؛ با این وصف، تنھا اقلیت كوچكي از مردم فرانسھ مي. بھ خود ندیده بود
المعارفھا، فشردة كتابھاي علوم، و  دایر ة . تشنة دانش، و سرھایشان بھ حد اعالي ظرفیت پراز اندیشھ بودند

فرانسھ و مصلحین امید زیادي بھ » فیلسوفان«. داشتندھاي دانش بازار خوبي  اي در زمینھ مطالب عمده
  .گسترش آموزش و پرورش بستھ بودند

با آنكھ نفوذ یسوعیان از میان رفتھ بود و مدارس در این ھنگام تحت نظارت دولت قرار داشتند، ھنوز 
نحوي  كھ از نظر مذھبي و سیاسي بھ  دانشگاھھا،. شد بیشتر كار تدریس بھ دست روحانیان اداره مي

ناپذیر پایبند سنت بودند، بھ بیحالي و بدنامي دچار شده، و در پایان قرن تازه توجھ بھ علوم را آغاز  انعطاف
یافتند، و تعداد  ولي مردم در سخنرانیھاي عمومي دربارة علوم با شور وشوق حضور مي. كرده بودند

جوانان . شاگردان از طبقة متوسط بودند ھا تقریبًا ھمة در دانشكده. مدارس فني بسرعت رو بھ افزایش بود
یا بعد از آن تأسیس كرده  ١٧٧۶ژرمن در سال - نجیبزاده بیشتر بھ یكي از دوازده دانشكدة نظامي، كھ سن

  دانشجویان.) ناپلئون بوناپارت مشغول تحصیل بود  در برین، ھا،  در یكي از این دانشكده. (رفتند بود، مي
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  موزة لوور، پاریس. ة نقاش و دخترشچھر: لوبرن –مادام ویژه 

اغلب سازمانھایي براي پشتیباني از تظاھرات سیاسي تشكیل «شود،  ھا، بھ طوري كھ گفتھ مي دانشكده
التحصیالن دانشگاھھا بیش از آن بود كھ اقتصاد فرانسھ بتواند  و چون در این ھنگام تعداد فارغ» دادند؛ مي

گونھ افرا جزواتي  این. دادند الن بیكار نداھاي عدم رضایت سرميالتحصی مورد استفاده قرار دھد، فارغ
  .كردند نوشتند كھ آتش شورش را تندتر مي مي

. ھاي خصوصي داشتند، و در این راه رقابتي سرسختانھ در كار بود ھاي خود كتابخانھ ثروتمندان در خانھ
. شدند بودند و گاھي ھم خوانده مي ھا حاوي كتابھایي بودند كھ بھ طرز نفیسي صحافي شده این كتابخانھ

. خریدند ھا یا كتابفروشیھا كتاب مي كردند، یا از دكھ ھاي سیار استفاده مي طبقات متوسط و پایین از كتابخانھ
فروش كتاب در پاریس حدود چھار برابر لندن، كھ  ١٧٧۴در . تقریبًا ھمة این كتابھا جلدھاي كاغذي داشتند

رستیف دو ال برتون گزارش داد كھ مطالعھ كارگران . شد ریس بود، برآورد ميجمعیتش بسیار بیشتر از پا
  . ساختھ بود» اداره نشدني«پاریس را 

 ١۶٣١كھ در  نشریة قدیمي گازت دو فرانس،. ھا از لحاظ تعداد، اندازه، و نفوذ روبھ افزایش بودند روزنامھ
  نشریة مركو دو فرانس،. اخبار سیاسي بود -و مورد عدم اعتماد - دایر شده بود، ھنوز فراھم كنندة رسمي

در سیزده ھزار نسخھ منتشر  ١٧٩٠بھ عنوان مركور گاالن آغاز بھ كار كرده بود، در ١۶٧٢كھ در 
نشریة . خواند ترین روزنامة فرانسھ مي میرابو آن را با كفایت. شد شد، و این رقم بسیار عالیي شمرده مي مي

انتشار خود را آغازكرد؛ نشریة مشھورتر از  ١٧٧٧روزانة فرانسھ، در ژورنال دو پاري، نخستین نشریة 
ھاي ایالتي متعددي نیز وجود داشتند، مانند  انتشار یافت؛ روزنامھ ١٧٨٩نوامبر  ٢۴آن بھ نام مونیتور در 

  .بود» پسر«كوریھ دو پرووانس، كھ سردبیر آن میرابو 
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در . آنچھ را كھ در سر راھشان بود با خود بردندشدند، و سرانجام  آسا منتشر مي جزوات بھ طور سیل
بعضي از اینھا اثري تاریخي داشتند، . جزوه در فرانسھ منتشر شدند ٢۶٠٠حدود  ١٧٨٨آخرین ماھھاي 

مطبوعات  ١٧٨٩تا ژوئیة . مانند جزوة آبھ سیس بھ نام طبقة سوم چیست؟ یا فرانسة آزاد اثر كامي دمولن
قدرت نامرئي كھ، «: چنین توصیف كرد ١٧٨۴نكر مطبوعات را در . قویترین نیرو در فرانسھ بودند

ھرچند بدون ثروت، بدون سالح، و بدون ارتش است، بھ شھرنشینان و درباریان، و حتي در كاخھاي 
كرد؛ شامفور حكومت را یك نظام  آواز در این جنب و جوش نقشي ایفا مي» .كند سالطین، یكسان تحكم مي

  . داشتند پسند اختیاراتش را محدود مي ھنگھاي عامھنامید كھ آ سلطنتي مي

در دربار، بھ شركت در حملھ » عنصر مطلوب«خود شامفور ھم در جریان افكار انقالبي گرفتار آمد و از 
متولد شد؛ بھ  ١٧۴١و در   او فرزند خواربار فروش یك دھكده بود،. بھ زندان باستیل تغییر وضع داد

گیري از  زنان صرفًا بھ خاطر بھره. كرد طبع خود امرار معاش مي ر و لطافتپاریس آمد، و با نیروي تفك
  . دادند مصاحبت تحرك بخشش، بھ او جا و غذا مي

یكي از آنھا كھ در فونتنبلو اجرا شد چنان مورد توجھ ماري آنتوانت قرار گرفت كھ . چند نمایشنامھ نوشت
او منشي یكي از خواھران لویي . لیوري برایش تعیین كند ١٢٠٠وي پادشاه را وادار كرد یك مستمري 

ي بھ ھدفھا و سرنوشت ھمھ چیز گویاي آن بود كھ و. لیور دیگر دریافت داشت ٢٠٠٠شانزدھم شد و سالي 
و طولي نكشید كھ بھ یك منتقد پرنیش   او با میرابو آشنایي یافت، ١٧٨٣پادشاه وابستھ است، ولي در 

اش  او بود كھ بھ سیس پیشنھاد كرد كھ عنوان چشمگیر طبقة سوم چیست؟ را روي جزوه. حكومت تبدیل شد
  . گذارد

گ، الروشفوكو، و ولتر، اندرزھاي خود را بھ رشتة در خالل این احوال، او با الھام گرفتن از وونار
مادام ھلوسیوس، كھ سالھا وي را . تحریر درآورد و در آن نظر نیشدار خود را دربارة جھان ابراز داشت

ھرموقع كھ من صبح با شامفور صحبت «: بھ عنوان یك میھمان در خانة خود در سور نگاه داشت، گفت
امید یك «. دانست شود مي اي كھ براساس امید زده مي او زندگي را حقھ ».كردم، بقیة روز غمگین بودم مي
فریبد؛ و اما در مورد خودم، سعادت من تنھا ھنگامي شروع شد كھ از امید  باز است كھ ھمیشھ ما را مي حقھ

 انگیز، و اسرار اجتماع كھ آگاھي یك مرد چھلسالھ را تشكیل اگر حقایق بیرحم، كشفیات غم» «.دست كشیدم
شد و یا عمدًا فاسد  دھند، برھمان مرد در سن بیست سالگي روشن شده بودند، او یا دچار یأس مي مي
پا بھ میدان گذارده بود، عقل و خرد را بھ عنوان اینكھ » عصرخرد«شامفور، كھ در پایان » .گشت مي

چنین بھ نظر «: تگف داد و مي مورد استھزا قرار مي  بیشتر آلت زشتي است تا فرماندة احساسات تند،
در مورد » .شود تا براثر شھواتش رسدكھ بشر در وضع فعلي جامعھ بیشتر براثر عقل خود فاسد مي مي

ھیچ زني پیدا نخواھد شد كھ   تواند در مورد زنان تصور كند، ھرچیز بدي كھ یك مرد مي«: گفت زنان مي
ھردو   ھم ازدواج و ھم تجرد،«. استازدواج در حكم دامي » .دربارة خودشان بدتر از آن مرد نیندیشد

زنان تنھا آنچھ را كھ » .دردسر آورند؛ ما باید آن یكي را ترجیح دھیم كھ ناراحتیھایش بدون درمان نباشند
عشق، بھ صورتي كھ در اجتماع وجود دارد، «و » !كنند گیرند، در راه دوستي خرج مي از عشق وام مي

  ».نیست ، چیزي›دوپوست‹جز تبادل ھوسھا و تماس 

او . ھاي اعیاني قدم بھ خیابانھاي پاریس گذارد، بدبیني او تشدید یافت ھنگامي كھ شامفور از كاخھا و خانھ
پاریس شھر تفریح و خوشگذراني است كھ در آن چھارپنجم مردم از غصھ «: دربارة پاریس گفت

ین اماكن فقیرنشین تنھا درمان ا» .كس در آن محبتي ندارد جایي است متعفن و ھیچ… میرند،  مي
براي بشریت موجب بدبختي،و براي حكمرانان جابر موجب خوشبختي است كھ فقرا و «. نیاوردن است بچھ

  » .كند ندارند بیچارگان غریزه یا غرور فیل را كھ در اسارت تولید مثل نمي

  ھ فضیلت با عشق ب: الزم است كھ اضداد، یعني«. كرد شامفور گاھي عنان كمال مطلوب جویي را رھا مي
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او چند سال در فكر آن بود كھ با وقف كردن » .از سالمت نفس با بیتفاوتي نسبت بھ حیات، بھ ھم پیوند یابند
ولي پنج سال سروكار داشتن با میرابو، دانتون، مارا، و روبسپیر   خود بھ انقالب، بھ زندگي مفھوم بخشد،

آزادي، برابري، و «رسید كھ شعارانقالبي  ميدر آن ھنگام بھ نظر وي چنین . یأس وي را تجدید كرد
او سرنوشت خود را بھ ژیروندنھا » .كشم یا برادر من باش یا تو را مي«: این مفھوم را یافتھ است» برادري

وابستھ كرد و با لطافت طبع بیپروایانة خویش، رھبران افراطیتر را مورد حملھ قرار داد؛ دستگیر، ولي 
 ١٧٩۴آوریل  ١٣تا . ھ بار دیگر تھدید بھ دستگیري شد، بھ خود گلولھ و چاقو زدوقتي ك  كمي بعد آزاد شد؛

سرانجام از این جھان كھ در آن قلب باید بشكند یا خود را تبدیل «: زنده ماند، و پس از اینكھ بھ سیس گفت
  .چشم از جھان بست» .روم بھ برنز كند، مي

پیر -ھانري برناردن دو سن- شت، نفوذ روسو در ژاكاگر نفوذ ولتر در شامفور در مقام نخستین قرار دا
بھ عنوان مھندس بھ یك مأموریت دولتي بھ ) ١٧۶٨(ویك سالگي  او در سن سي. كامل و مورد اذعان بود

وي در آن جزیرة كوھستاني، باراني، و پرمیوه . شود، رفت فرانس، كھ اینك موریشس نامیده مي- دو- ایل
مردان و زنان با زمین رابطة نزدیكي داشتند و . روسو بود یافت» عيوضع طبی«كرد  آنچھ را كھ فكر مي

، از دوستان سرسپردة ژان ژاك شد، )١٧٧١(پس از بازگشت بھ فرانسھ . از زشتیھاي تمدن آزاد بودند
-او در سفر بھ ایل. عادت كرد كھ تندخوییھاي او را تحمل كند، و او را ناجي دیگري براي بشریت بپندارد

اسقف اكس . زندگي ساده و ایمان مذھبي برقراردارندة مردم جزیره را توصیف كرد) ١٧٧٣(فرانس - دو
العمل سالمت بخشي علیھ ولتر یافت و براي نویسندة آن یك مستمري سلطنتي بھ  در كتاب وي عكس

بھ ) ١٧٨۶(و ھماھنگي طبیعت ) ١٧٨۴(برناردن با مطالعات دربارة طبیعت . لیور تأمین كرد ١٠٠٠مبلغ
تعیین مقرري پاسخ گفت و در آنھا، پس از توصیف عجایب زندگي گیاھان و حیوانات، استدالل كرد  عمل

كھ موارد آشكار انطباق با محیط، ھدف، و طرحھاي متضمن مقصود، وجود خردي مافوق ھمة خردھا را 
: و گفتاو در تجلیل از احساس و واالتر شمردن آن از عقل، از روسو نیز پیشتر رفت . كند ثابت مي

دھد؛ و عقل بھ جاي اینكھ  ھرقدر كھ عقل پیشتر رود، شواھد بیشتري در ھیچ بودنمان بھ ما ارائھ مي«
بھ … ولي احساس … . افزاید اندوھھاي ما را با پژوھشھاي خود تسكین دھد، اغلب با نور خود برآنھا مي

بھ صورت واالترین و ارضا  بخشد، و با تحت انقیاد در آوردن عقل ما، اي واال مي ما نیروي محركھ
  » .آید ترین غریزه در زندگي بشر در مي كننده

یك داستان عشقي تحت عنوان پل و ویرژیني افزود كھ با وجود ) ١٧٨٨(برناردن بھ طبع دوم مطالعات 
دو زن . ھا، یك اثر درجة اول در ادبیات فرانسھ باقي مانده است گذشتن بیش از ده نسل، و تغییر سلیقھ

  وي باردار بھ موریشس فرانس

اطفال . آورد و دیگري ویرژیني را یكي پل را بھ دنیا مي. مرده و دیگري معشوقش او را ترك كرده است
در یك درة كوھستاني، در میان مناظر باشكوھي كھ بوي گلھاي طبیعي آنھارا عطرآگین كرده است بزرگ 

ھمینكھ آنھا بھ سن بلوغ . گیرد ي شكل مياخالقیات آنھا از محبت مادرانھ و تعلیمات مذھب. شوند مي
ویرژیني بھ فرانسھ . كس دیگري ھم در آن اطراف نیست شوند، چون ھیچ رسند، عاشق یكدیگر مي مي

بھ اوكرارًا . آید زیاد پیش نمي»وضع طبیعي«امري كھ در یك -شود تا میراثي را دریافت دارد فرستاده مي
كند تا بھ  اینكھ در فرانسھ بماند، ولي او اینھا را رد ميشود مشروط بر پیشنھاد ازدواج و ثروت مي
فكر عشق و . شود ببیند رود تا كشتي او را كھ نزدیك مي پل بھ ساحل مي. موریشس و نزد پل برگردد

نشیند، و  رود، بھ گل مي ولي كشتي بھ قسمتھاي كم عمق آب مي. زده كرده است خوشبختي او را ذوق
شود، و پل از  كند غرق مي ویرژیني در تالشي كھ براي رسیدن بھ ساحل مي. دشكن طوفاني آن را درھم مي

  . میرد غصھ مي

این كتاب كوچك بھ صورت شعر منثور و با چنان سادگي سبك و پاكیزگي و وزن و قافیھ سروده شده است 
با خلق  آمیز و پراحساسش لحن تقدس. كجا در ادبیات فرانسھ از آن بھتر وجود نداشتھ است كھ در ھیچ

شد كھ این زنان و اطفال با فضیلت برده  كس از این حقیقت ناراحت نمي وخوي زمان سازگار بود، و ھیچ
زنان با ھمان لحن . برناردن بھ عنوان جانشین واقعي روسو مورد تحسین و تشویق قرار گرفت. داشتند
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برناردن ھم . ا تسكین داده بودندنوشتند كھ با آن خاطر نویسندة امیل ر آمیز بھ وي نامھ مي تحسین اخالص
سروصدا در میان فقرا  او از اجتماع رویگردان بود و بي. برداري نكرد مانند روسو از شھرت خود بھره

اي نزد و در بحبوحة شدت عمل آن، او،در سن پنجاه وپنج سالگي، با  انقالب بھ او لطمھ. كرد زندگي مي
او . ین زن دو بچھ برایش آورد كھ پل و ویرژیني نامیده شدندا. فلیسیتھ دیدو بیست ودو سالھ ازدواج كرد

پس از مرگ فلیسیتھ مجددًا در سن شصت وسھ سالگي با زن جواني بھ نام دزیره دو پلھ پو ازدواج كرد، و 
برناردن پیش از . او را تحت توجھ قرار داد ١٨١۴این زن با عالقھ و محبت تا زمان مرگ برناردن در 

شاتوبریان مشعل رمانتیسم و تقواي . اي باقي بكشد، شاھد باالگرفتن كار شاتوبریان بوداینكھ رخت بھ سر
  .فرانسوي را از دست وي گرفت و آن را بھ قرن نوزدھم برد

خواند، ولي در بخشیدن آھنگ و  تري ھم بودند كھ دیگر كسي آنھا را نمي در این عصر كتابھاي كم اھمیت
پس از سي ) ١٧٨٨(ژاك بارتلمي در سن ھفتادودو سالگي -آبھ ژان. درنگ و رو بھ آن دوران سھیم بودن

كھ منظور آن توصیف وضع ) ١٧٨٨(سال كار، اثري بھ نام سفر آناخارسیس جوان بھ یونان منتشر كرد 
ھاي یونان در قرن چھارم قبل از میالد بھ صورتي بود كھ یك  ظاھري، آثار عمیق، رسوم و عادات، و سكھ

  این كتاب بھ باالترین نقطة موج كالسیك رسید، از . دید آن را ميمسافر سكوتیایي 

  . شناسي را در فرانسھ بنا نھاد توان گفت علم سكھ مي

ھا، یا تفكراتي دربارة انقالبات امپراطوریھا، كھ كنت كنستانتین دو  از نظر شھرت و محبوبیت،كتاب ویرانھ
. كرد نتشر كرد، با كتاب سفر بارتلمي رقابت ميپس از چھارسال سفر در مصر و سوریھ م ١٧٩١ولنھ در 

تواند تضمین كند كھ ویراني  چھ كسي مي«: ولنھ، كھ شاھد بقایاي درھم كوفتة تمدنھاي باستاني بود، پرسید
ما اینك باید براي دادن پاسخي خوشبینانھ بھ این سؤال، » مشابھي روزي سرنوشت كشور ما نخواھد بود؟

پا بھ میدان گذارد و مانند كوندورسھ ھمة امیدھاي آن » عصر خرد«ھ در پایان تردید كنیم، ولي ولنھ، ك
دوران را براي بشریت بھ ارث برد، بھ خوانندگان خود اطالع داد كھ از ھم پاشیدگي آن امپراطوریھاي 

ر و قدیمي معلول جھل مردم آنھا بوده، و این جھل ھم ناشي از اشكال در انتقال دانش از یك فردبھ فرد دیگ
آنچھ از این . اند ولي اینك این اشكاالت براثر اختراع چاپ برطرف شده. از یك نسل بھ نسل دیگر بوده است

پس الزم است تا از ویراني تمدن جلوگیري كند، گسترش وسیع دانش است كھ افراد و دولتھا را وادارد كھ 
در این توازن نیروھا، . ار كنندھاي غیراجتماعي خود را با خیر و صالح عمومي سازگ كششھا و انگیزه

ھمة نوع بشر یك اجتماع بزرگ و یك خانوادة واحد خواھد شد كھ «دھد و  جنگ جاي خود را بھ حكمیت مي
تحت بھ حكومت یك روحیة واحد و قوانین عرفي خواھد بود كھ از ھمة سعادتي كھ طبیعت بشر قادر بھ 

  » .مند خواھد شد آن است بھره  دست یافتن بھ

رسیم كھ بعضي از معاصران  ادم رستیف دو ال برتون مي-بھ دوران كار و فعالیت باورنكردني نیكوالبعد 
نامیدند؛ او حدود دویست جلد كتاب نوشت كھ بسیاري  مي» ولتر كلفتھا«منجالب اجتماع، و» روسو«او را 

عفت عمومي بودند،  از آنھا را با دست و ماشین چاپ خود بھ چاپ رسانید و بعضي از آنھا آشكارا خالف
آنھا تصویري مشروح از اخالقیات و آداب طبقات پایین در دوران سلطنت لویي شانزدھم ارائھ   و ھمة

  . كردند مي

، شرحي دربارة پدرش ادمون داد كھ بھ طرزي لطیف بھ صورت كمال )١٧٧٩(او در زندگي پدرم 
ظاھر یك ھركول و «داد كھ  نشان مي اي كھ از پدرش داشت او را مطلوب در آورده شده بود، و خاطره

این پسر زندگي خود را در شانزده جلد مطالب سرگشتھ و بیھدف، تحت . را داشت» مالیمت یك دختر
ھاي خود بھ رشتة  عنوان آقاي نیكوال، مركب از حقایق و تخیالت دربارة نشیب و فرازھا و عشقھا و اندیشھ

» البرتون«كھ یك قسمت از آن بھ نام (واقع در ساسي  )١٧٣٧(او در یك خانة دھقاني . تحریر درآورد
براي ) گوید وي با اطمینان مي(در سن یازدھسالگي . ودو كیلومتري اوسر بھ دنیا آمد در سي» شد خوانده مي

در سن چھاردھسالگي عاشق ژانت روسو، كھ ھفدھسالھ بود، شد و ستایش فراوان خود . بار پدر شد نخستین
  كھ در تمام را، از پاھاي زنان 
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شاید براي خالص كردن » .پاي قشنگش براي من غیرقابل مقاومت بود. كھ شدت داشت، منزه و لطیف بود
دار بھ عنوان كارآموز  تا پیش یك چاپخانھ) ١٧۵١(گونھ درگیریھا، او را بھ اوسر فرستادند  وي از این
لي تنھا مرجعي كھ در این مورد طولي نكشید كھ ھمسر ارباب خود را از راه بھ در كرد، و. خدمت كند

پس از چھار سال . داشتھ است» رفیقھ«گوید در سن پانزدھسالگي  او مي. باشد وجود دارد خود وي مي
در آنجا بھ عنوان یك كارگر روزمزد چاپخانھ بھ كار گمارده . اشتغال بھ این كار، بھ پاریس نقل مكان كرد

داد شكم خود را سیر كند و گاھي ھم پول یك  امكان ميفرانك درآمد داشت كھ بھ وي  ٢.۵شد، و روزي 
در سن  ١٧۶٠در . شد كشید، با زنان زغالفروش ھمبستر مي گاھي، وقتي كھ پولش تھ مي. فاحشھ را بدھد

. او آینس لوبك نام داشت. بیست وشش سالگي با زني ازدواج كرد كھ تقریبًا بھ اندازة خودش با تجربھ بود
از ھم طالق گرفتند، و علت آن ھم این خطاھاي كوچك  ١٧٨۴در . از آب درآمدندھر دو آنھا خیانتكار 

نبود، بلكھ این بود كھ ھردو آنھا دست بھ كار نویسندگي زده بودندو برسر كاغذ، مركب، و شھرت با 
  .كردند مي یكدیگر رقابت 

قسمت اصلي و «ھ در آن، با اثري بھ نام پاي فانشت آغاز كرد ك ١٧۶٧نیكوال دوران نویسندگي خود را در 
در این اثر، بھ صورت . نام داشت) ١٧٧۵(نخستین موفقیت ادبیش دھقان گمراه . پاي آن دختر بود» مھم

نامھ، گفتھ شده است كھ چگونھ ادمون دھقان كھ بھ پاریس نقل مكان كرده، بر اثر زندگي و المذھبي شھري 
آموزد كھ خداوند یك افسانھ است، و اصول  او مي آراس بھ/یك آزاداندیش بھ نام گودي د. فاسد شده است

فضیلت یك تحمیل بیمورد برحقوق طبیعي تمایالت ماست، و تعھد   اخالقي یك تظاھر؛ ھمة لذات مشروعند،
شود؛ ادمون بھ او  آراس دستگیر مي. اولیة ما این است كھ تا آنجا كھ امكان دارد، زندگي كاملي بكنیم

یكي از معاصران این كتاب را . شود ؛ آراس بدون توبھ بھ دار آویختھ مي»خدایي وجود دارد«: گوید مي
در . خواند؛ رستیف عقیده داشت این كتاب بھ اندازة زبان فرانسھ عمر خواھد كرد» روابط خطرناك مردم«

، كھ بھ صورت قسمت الحاقي كتاب اول منتشر )١٧٨۴(یك جلد كتاب دیگر تحت عنوان دھقان زن گمراه 
االمتیاز كتابھاي خود را  او حق. خود را بھ فقدان اصول اخالقي و فساد زندگي شھري ادامھ داد شد، حملة

  .رسانید كھ خود را در مدارج اجتماعي زناكاري یكي دو پلھ باالتر ببرد بھ مصرف آن مي

 این داستانھاي كوتاه یك عنوان. ترین كار رستیف زنان معاصر بود كھ شصت وپنج جلد شد قابل توجھ
و عبارت بود از زندگي، عشق و آداب  -»ماجراھاي قشنگترین زنان عصر حاضر«- فرعي جالب داشت

بلوط فروش و زغالفروش، زنان خیاط، زنان آرایشگر، كھ چنان واقعبینانھ و  دختران گلفروش، زنان شاه
یابان شناختند و ھروقت نویسندة آن را در خ دقیق توصیف شده بودند كھ اشخاص واقعي خود را مي

  تا زمان بالزاك چنین منظرة وسیعي از زندگي . دادند دیدند، بھ او دشنام مي مي

كردند، ولي سباستین مرسیھ، كھ تابلو پاریس او توصیف  را محكوم مي»  موضوعھاي پست«رستیف بھ 
  . نامید» نویس ما بدون چون وچرا بزرگترین رمان«داد، او را  اصولیتري از شھر پاریس بھ دست مي

رستیف درست قبل از انقالب، در اثر خود بھ نام شبھاي پاریس، شروع بھ ثبت وقایعي كرد كھ در 
-باز او در درجة اول متوجھ اعماق پایین پاریس شد. بود) یا تصور كرده(رویھاي شبانة خود دیده  پیاده

فواحش، دالالن محبت، بران، قاچاقچیان، قماربازان، میخوارگان، دزدان، منحرفین،  گدایان، باربران، جیب
او مدعي بود كھ خیلي كم روي سعادت را دیده و متحمل بدبختي بسیار شده است، . و خودكشي كنندگان

- ھاي نزدیك پالھ بھ كافھ. كرد ودر بسیاري از موارد خود را بھ عنوان یك قھرمان نجاتبخش تصویر مي
مشھور كامي دمولن بھ مسلح شدن را دید؛ دعوت  رفت و انقالب را در حال شكل گرفتن مي روایال مي

. دھند شنید؛ دید كھ تودة مردم پیروز سر از تن جداشدة لونھ، رئیس زندان باستیل، را در انظار نمایش مي
طولي نكشید كھ از شدت عمل و وحشت . رفتند او شاھد زناني بود كھ براي دستگیري پادشاه بھ ورساي مي

عرض خطر دستگیري قرار گرفت، ولي با اعالم ایمان انقالبي خود چندبار در م. و ناامني زندگي خستھ شد
لویي شانزدھم خوب بھ «كرد كھ  شمرد و آرزو مي او در خفا ھمة این كارھا را محكوم مي. را نجات داد

روسو را بھ خاطر اینكھ لجام احساسات تند جوانان، جاھالن، و اشخاص احساساتي را » .قدرت بازگردد
شق و  این امیل است كھ این نسل متفرعن را، كھ كلھ«: گفت داد، و مي شماتت قرار مي گسیختھ است، مورد
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كند، براي ما بھ بار  گستاخ و خودرأي است و صداي خود را بلند و صداي اشخاص مسن را خاموش مي
  » .آورده است

، كھ ١٧٩۴در . م شددوران جواني خویش ناد -ولي نھ گناھان - ھا بھ این ترتیب، او سالخورده، و از اندیشھ
شد، در جلد سیزدھم آقاي  ھا مستغني شمرده مي بار دیگر فقیر بود و تنھا از لحاظ خاطرات و تعداد نوه

از جملھ چندصد رفیقھ، تنظیم كرد و   از مردان و زناني كھ در زندگیش بودند،» وار فھرستي تقویم«نیكوال 
كنتس دو بو آرنھ بھ ناپلئون گفت كھ  ١٨٠٠در سال . داداعتقاد خود را بھ خداوند مجددًا مورد تأكید قرار 

ناپلئون برایش پول، یك مستخدم، و . برد و اطاقش فاقد وسیلة گرمایش است رستیف در فقر بھ سر مي
رستیف درسن ھفتادودو  ١٨٠۶فوریة  ٨در . بھ وي در وزارت پلیس شغلي داد ١٨٠۵محافظ فرستاد و در 

بھ ) رستیف بھ عضویت این سازمان پذیرفتھ نشد(و انستیتو دو فرانس كنتس و چند عض. سالگي درگذشت
  ھزار و ھشتصد 

VII  - بومارشھ  

شوم كھ  ، بیشتر ناچار مي بینم من ھرچھ ھنرنمایش فرانسھ را بیشتر مي«: نوشت ١٧٨٨آرثر یانگ در 
و كساني كھ كار برتري آن را نسبت بھ ھنر نمایش خودمان، از نظر تعداد اجراكنندگان، آوازخوانان، 

در »  .اند، اذعان كنم نمایشگري بھ آنان متكي است، و ھمة اینھا بھ مقیاسي عظیم مورد تأیید قرار گرفتھ
از نو ساختھ شد، و در بسیاري از تئاترھاي ایالتي، ھرشب، از جملھ  ١٧٨٢فرانسھ، كھ در -تئاتر

 ١٧٧٨در . آمد  ین ھنگام، دوران فترتي پیشدر ھنر بازیگري، در ا. شدند ھایي اجرا مي ھا، برنامھ یكشنبھ
تالما، كھ بعدًا بازیگر مورد عالقة ناپلئون شد، نخستین برنامة خود . لوكن مرد، و سوفي آرنو بازنشستھ شد

با گروه كمدي فرانسز اجرا كرد، و نخستین پیروزي خود را در نمایشنامة شارل نھم اثر  ١٧٨٧را در سال 
ژان سدن، نویسندة - نویس این دوران میشل محبوبترین نمایش. بھ دست آورد ١٧٨٩ژوزف شنیھ در - ماري

فرستیم  ما بھ او درود مي. كمدیھاي احساساتي بود كھ مدت یك قرن روي صحنة نمایش فرانسھ قرار داشت
طور كھ بھ نظر  آن(رویم كھ بھ كمك موتسارت و روسیني بھ فیگارو روح، و بھ امریكا  و سراغ مردي مي

  .آزادي بخشید) رسید يخودش م

اوگوستن كارون مانند ولتر مدت بیست وچھار سال بدون اینكھ از نام تاریخي خود خبر داشتھ باشد، - پیر
اوپس از قدري . دني بود-ھاي پاریس بھ نام سن پدرش ساعتسازي در یكي از حومھ. كرد زندگي مي

نوعي چرخ دنگ ساعت اختراع كرد در بیست ویك سالگي . عصیان، حاضر شد حرفة پدرش را دنبال كند
ساعتھایي عالي بسازد كھ بھ ھر اندازه كھ مناسب تشخیص داده شود نازك و كوچك «داد  كھ بھ او امكان مي

او با ساختن یك نمونھ، لویي پانزدھم را خرسند كرد، و براي مادام دو پومپادور ساعتي چنان . »باشند
مدعي بود كھ این كوچكترین ساعتي است كھ تا آن وقت . گرفت كوچك ساخت كھ داخل انگشتریش جا مي

محلي را از صاحب سالخوردة آن آقاي » ناظران آبدارخانة سلطنتي»در میان  ١٧۵۵در . ساختھ شده است
این ناظران بھ ھنگام صرف غذاي پادشاه، دم دست وي بودند و پیشخدمتي او را . فرانكھ خریداري كرد

یك سال بعد، فرانكھ . داد یي نبود، ولي بھ پیر امكان ورود بھ دربار را مياین شغل واال. دادند انجام مي
؛ و چون این زن )١٧۵۶(پیر با بیوة او، كھ شش سال از خودش بزرگتر بود، ازدواج كرد . درگذشت

وقتي . معروف شد» بومارشھ«صاحب یك ملك كوچك بود، پیر نام این ملك را بر نام خود افزود و بھ 
  .، ملكش را بھ ارث برد)١٧۵٧( ھمسرش درگذشت

حتي اشراف كھ از ترقي  -گاه از تحصیالت متوسطھ برخوردار نشده بود، ولي ھمھ كس بومارشھ ھیچ
او در سالونھا و . گویي اذعان داشتند بھ تیزي فكر و سرعت او در لطیفھ - سریع او بسیار ناراحت بودند

شنا شد، و تراوشات دوران روشنگري را بھ خود جذب آ» فیلسوفان«آالمبر، و دیگر /ھا با دیدرو، د كافھ
  بھبودي كھ وي در ترتیب جاپایي چنگ بھ عمل آورد،. كرد
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  مجموعة خصوصي. بومارشھ: ناتیھ

وي بھ دادن درس چنگ بھ  ١٧۵٩از سال . توجھ دختران ازدواج نكردة لویي پانزدھم را بھ خود جلب كرد
بانوان «از بومارشھ تقاضا كرد كھ از این   دوورنھ، كھ یك بانكدار بود،-ژوزف پاري. آنھا پرداخت

ن بانكدار یكي از ، كھ ای»مدرسة نظامي«كمك بخواھد تا حمایت لویي پانزدھم را نسبت بھ آن » سلطنتي
فرانك  ۶٠‘٠٠٠دوورنھ سھامي بھ ارزش -پیر در این كار توفیق یافت، كھ پاري. مدیران آن بود، جلب كنند

من تحت راھنمایي او شروع بھ ثروتمند … . او مرا وارد اسرار امور مالي كرد«: بومارشھ گفت. بھ او داد
در بعضي از آنھا، وي با پول یا نام خود، بھ من  طبق راھنمایي او دست بھ چند معاملھ زدم كھ. شدن كردم

ھاي بسیار دیگر، از ھمان سوابقي  بھ این ترتیب، بومارشھ در این زمینھ نیز، مانند زمینھ» .كرد كمك مي
قدر ثروتمند شده بود  او آن ١٧٨١تا سال . پیروي كرد كھ ولتر ایجاد كرده بود، و یك فیلسوف میلیونر شد

خانة . این سمت یك عنوان نجیبزادگي بھ دنبال داشت. یگري پادشاه را خریداري كندكھ یك سمت اسمي منش
  . زیبایي در خیابان كنده گرفت و پدر و خواھران مغرور خود را در آن جا داد

یكي از این دو ازدواج كرده بود و دیگري، لیزت، نامزد . كردند دو خواھر دیگرش در مادرید زندگي مي
ارذو، سردبیر و نویسنده، بود و مدت شش سال مرتبًا ازدواج را بھ تعویق خوسھ كالویخواي فاخ

بومارشھ سواري شبانروزي بلند مدتي را با دلیجان بھ سوي پایتخت اسپانیا آغاز  ١٧۶۴در مھ . انداخت مي
او كالویخو را یافت، و این شخص قول داد كھ بزودي با لیزت ازدواج كند؛ ولي سپس با نقل مكان . كرد
پیر سرانجام خود را بھ او رسانید و خواستار . گریخت دن از یك جا بھ جاي دیگر از بومارشھ ميكر

خوسھ بھ این بھانھ معتذر شد كھ ھمان لحظھ مسھل خورده است، و . امضاي او روي عقدنامة ازدواج شد
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. دانست بر ميقانون اسپانیا ھر قرار دادي را كھ بھ وسیلة شخصي در چنین وضعي امضا شده باشد نامعت
از «فرانسوي زیرك . بومارشھ او را تھدید كرد، و كالویخو نیروھاي دولت را علیھ وي بھ كار انداخت

از این تعقیب دست برداشت، دنبال كسب را گرفت، و چند . شكست خورد» طریق امروز و فردا كردن
او . (رات اسپانیا بودھاي سیاھپوست بھ مستعم شركت دایر كرد كھ یكي از آنھا مخصوص تحویل برده

ھمة این .) فراموش كرد كھ فقط یك سال پیش از آن شعري در محكوم داشتن برده فروشي نوشتھ بود
ولي در خالل این . رو شدند ھا براثر استعداد اسپانیاییھا براي امروز و فردا كردن، با ناكامي روبھ نقشھ

مند شد، و بھ قدركافي دربارة آداب اسپانیاییھا  رهاحوال، پیر از مصاحبان خوب و یك رفیقة با اسم ورسم بھ
لیزت دلدادة دیگري یافت، و . ھاي خود را دربارة یك سلماني سویل بنویسد اطالع پیدا كرد كھ نمایشنامھ

او خاطرات بسیار جالبي . بومارشھ در حالي كھ جز تجزیھ چیزي گیرش نیامده بود، بھ فرانسھ بازگشت
ایم، گوتھ یك نمایشنامھ بھ نام كالویخو نوشت  از آنھا، ھمان طور كھ دیدهدربارة سفر خود نوشت كھ 

)١٧٧۵.(  

  فرانك بھ  ١۵‘٠٠٠اي كھ در آن اعالم شده بود  دوورنھ، پس از تنظیم وصیتنامھ- پاري ١٧٧٠در سال 

، كھ واالنتن گوئزمان را- موضوع بھ پارلمان پاریس ارجاع شد، و پارلمان لویي. وصیتنامھ را جعلي خواند
در این ھنگام بومارشھ بھ خاطر یك نزاع شدید . عضو انجمن شھر بود، تعیین كرد كھ نسبت بھ آن نظر دھد

لویي  ١٠٠اي بھ مبلغ» ھدیھ«او، كھ موقتًا آزاد شده بود، . با دوك دوشون برسر یك رفیقھ در زندان بود
سیلھ مادام را وادارد كھ ترتیب مذاكرة نشان براي مادام گوئزمان فرستاد تا بھ این و طال و یك ساعت الماس
بومارشھ این را ھم . ھا خواست»منشي«لویي طالي دیگر براي یكي از  ١۵مادام. او را با شوھرش بدھد

 ١۵چیز غیر از مادام گوئزمان ھمھ. عضو انجمن شھر علیھ او رأي داد. او موفق بھ مصاحبھ شد. فرستاد
گوئزمان او را بھ . لویي طال را نیز پس دھد ١۵كھ او این  بومارشھ اصرار كرد. لویي طال را پس داد

این خاطرات . پیر موضوع را طي یك سلسلھ خاطرات در معرض افكار عمومي قرار داد. ارتشا متھم كرد
كنندة برجستھ، اگر نھ كامال یك مرد  چنان با روح و لطافت طبع بودند كھ براي وي بھ عنوان یك جدل

من ھرگز چیزي نیرومندتر، «: ولتر دربارة این خاطرات گفت. بھ دست آورد درستكار، تحسین فراوان
او با بیش از ده دشمن در یك . ام دارتر، جالبتر، و براي دشمنانش خفتبارتر از این ندیده تر، خنده جسورانھ
 آوریل ۶(پارلمان علیھ ادعاي وي نسبت بھ میرابو رأي داد » .كند جنگد و آنھا را درو مي زمان مي

لیور بابت خسارت و دیون  ۵۶٣٠٠، و در حقیقت او را بھ جعل متھم كرد، و بھ پرداخت )١٧٧٣
  . محكومش ساخت

از زندان آزاد شده بود، خود را بھ استخدام لویي پانزدھم درآورد تا بھ عنوان  ١٧٧٣مھ  ٨بومارشھ، كھ در 
او . لیھ مادام دو باري جلوگیري كندآمیز ع یك مأمور خفیھ بھ انگلستان برود و از نشر یك جزوة افتضاح

لویي بھ او . موفق شد، و در دوران سلطنت لویي شانزدھم نیز بھ خدمت در دستگاه خفیھ ادامھ داد
اي علیھ ماري آنتوانت  مأموریت داد بھ لندن بازگردد و گولیلمو آنجلوتچي را تطمیع كند كھ از انتشار جزوه

. فرانك تسلیم داشت و عازم نورنبرگ شد ٣۵٠٠٠در برابر آنجلوتچي دستنوشتھ را . خودداري ورزد
بومارشھ كھ ظنین بود او نسخة دیگري ھم داشتھ باشد، در آلمان بھ تعقیب او پرداخت، در نزدیكي نویشتات 

او . ور شدند دو راھزن بھ وي حملھ. خود را بھ او رسانید، و او را مجبور كرد آن نسخھ را ھم تسلیم دارد
یز شد و آنھا را از خود دور كرد؛ زخمي شد، راه وین را در پیش گرفت، و بھ عنوان جاسوس با آنھا گالو

  . و سواره بھ فرانسھ بازگشت  ماه در زندان گذراند، آزاد شد، دستگیر شد؛ یك

ورژن او را بھ لندن فرستاد كھ  ١٧٧۵در . ماجراي بعدي وي استحقاق بیشتري دارد كھ در تاریخ ذكر شود
در سپتامبر بوماشھ یك گزارش براي . ران روبھ شدت میان انگلستان و امریكا گزارشي تھیھ كنددربارة بح

لویي شانزدھم فرستاد و در آن موفقیت شورش امریكاییھا را پیشگویي كرد، و وجود یك اقلیت طرفدار 
   ٢٩در . امریكا در انگلستان را مورد تأكید قرار داد
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توانست خود را از خطر  لت كھ فرانسھ تنھا از راه تضعیف انگلستان ميفرانسھ بھ امریكا بشود، بھ این ع
ورژن با این نظر موافقت كرد و، ھمانطور كھ دیدیم، ترتیبي داد كھ اعتبار . تحت انقیاد درآمدن حفظ كند

بومارشھ تمام نیروي . الزم براي تھیة لوازم جنگي براي مستعمرات انگلیسي در اختیار بومارشھ قرارگیرد
تشكیل داد، و از یك بندر » شركت رودریگ ھورتالز«اي بھ نام  مؤسسھ. ود را در این راه بھ كار انداختخ

ساخت، و ملزومات و اسلحھ بار آنھا  خرید، آنھا را مجھز مي فرانسوي بھ بندري دیگر رفت؛ كشتي مي
بھ طوري كھ خودش مدعي (، و     كرد كرد؛ افسران با تجربة فرانسوي براي ارتش امریكا استخدام مي مي
چند میلیون لیور از پول خود، را عالوه بر دو میلیوني كھ دولتھاي فرانسھ و اسپانیا در اختیارش ) بود

اگر بھ خاطر «: بھ كنگرة امریكا گزارش داد ١٧٧۶نوامبر  ٢٩سایالس دین در . گذارده بودند، خرج كرد
دو بومارشھ نبود، من ھرگز موفق بھ اجراي كامل ناپذیر، و زیركانة موسیو  تالش سخاوتمندانھ، خستگي

كشورھاي متحد امریكا از ھر جھت بھ وي بیش از ھر فرد دیگر در این سوي . شدم مأموریت خود نمي
فرانك بھ  ٣,۶٠٠,٠٠٠در پایان جنگ، سایالس دین حساب كرد كھ امریكا » .اقیانوس مدیون است

كرده بود ھمة این لوازم ھدیة متحدان ھستند، این ادعا را كنگرة امریكا، كھ تصور . بومارشھ بدھكار است
  .لیور بھ وراث بومارشھ پرداخت ٨٠٠,٠٠٠مبلغ ١٨٣۵مردود شمرد، ولي در 

در ضمن این فعالیت تبالود، بومارشھ فرصتي براي نوشتن یادداشتھاي بیشتري كھ خطاب بھ مردم بودند و 
، ١٧٧۶در ششم سپتامبر .اعتراض شده بود پیدا كرد ١٧٧٣آوریل  ۶در آنھا علیھ فرمان پارلمان مورخ 

 - آن - یكي از دادگھاي اكس ١٧٧٨در ژوئیة . این فرمان لغو، و ھمة حقوق مدني بومارشھ بھ وي اعاده شد
توانست احساس كند كھ  دوورنھ بھ سود وي رأي داد، و بومارشھ مي -پرووانس در مورد وصیتنامة پاري

  .برا كرده استسرانجام خود را از اتھامات م

دنیایي از كلمات، . ھمة پیشتازیھاي بومارشھ در زمینة عشق، جنگ، كسب، و قانون براي او كافي نبودند
او نخستین نمایشنامة خود را  ١٧۶٧در . طور كامل تسخیر نشده بود ھا، و مطبوعات بود كھ ھنوز بھ اندیشھ

اجرا، و از طرف  ١٧۶٩ژانویة  ٢٩در این نمایشنامھ . بھ نام اوژني بھ كمدي فرانسز عرضھ داشت
نمایشنامة دیگرش بھ نام دو . رو شد، ولي مورد قبول منتقدان قرار نگرفت تماشاگران با حسن قبول روبھ

: گوید او در این باره مي. رو شد با وجود تمھیدات متعارف، با ناكامي روبھ) ١٧٧٠ژانویھ  ١٣(دوست 
ولي تالشھاي » .ارگران، كھ دستھایشان مانند پارو بود، پركرده بودممن طبقة پایین تئاتر را با عالیترین ك«

دار و دستة اھل ادب بھ رھبري فررون با او بھ عنوان یك میھمان ناخوانده و . گران او غالب شدند توطئھ
طور كھ دربار  نویس درآمده است مخالف بود، درست ھمان اي كھ بھ صورت نمایشنامھ زنداني كار كشتھ

  بھ این ترتیب،. نجبا درآمده است ضدیت داشت  او بھ عنوان ساعتسازي كھ در زمرة ورساي با

جمھوري گرگھا «را بھ عنوان » جمھوري ادبیات«بعدي خود، فیگارو را وادار كرد كھ   او در نمایشنامة
ھمة ھا و منتقدان، و  و جمھوري ھمة حشرات، انواع پشھ… كھ دایمًا بھ گازگرفتن گلوي یكدیگر مشغولند

  .توصیف كند» نگاران، كتابفروشان، و سانسورچیھاي حسود روزنامھ

او در . رو شد و ھمھ را شكست داد بومارشھ در روي صحنھ ھم مانند زندگي واقعي با یك خیل دشمن روبھ
ریشتراش، جراح، فیلسوف، ملبس بھ : خالقترین لحظة نبوغ چندگانة خود، فیگارو را چنین تصویر كرد

شلوار كوتاه، با گیتاري آویختھ از شانھ، فكري تیز و آمادة حل ھر مشكل، و لطافت طبعي كھ  جلیقة ساتن و
اي نبود،  از یك جھت فیگارو آفرینش تازه. شكافت ظاھرسازیھا، تظاھرات، و بیعدالتي دوران را از ھم مي

در كمدیھاي  اي بود براي یك شخصیت نمایشي متعارف، یعني یك خدمتكار زیرك زیرا نام و فرم تازه
ایتالیایي، و در شخصیت كمیك سگانارل در برخي از كمدیھاي » آرتھ/ كمدیا دل«یوناني و رومي، در 

چیز جز موسیقي آن، مخلوق  شناسیم، ھمھ مولیر؛ ولي بھ صورتي كھ ما این شخصیت نمایشي را مي
نخست بھ صورت یك  او ریشتراش سویل را. حتي موسیقي آن ھم در ابتدا از خودش بود. بومارشھ است

این اثر قبول نشد، ولي موتسارت، . بھ كمدي ایتالیایي عرضھ داشت ١٧٧٢كمیك ساخت كھ در سال  -اپرا
بومارشھ اپرا را تغییر شكل داد و بھ صورت یك . ھنگامي كھ در پاریس بود، با این موسیقي آشنایي یافت

 ٢۴(اجرا شود، كھ زنداني شدن نویسنده  كمدي فرانسز آن را پذیرفت، و قرار شد. نمایش كمدي درآورد
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تعویق آن را ناگزیر ساخت؛ پس از آزادي بومارشھ، نمایشنامھ بار دیگر براي اجرا آماده ) ١٧٧٣فوریة 
موقعیت . اي علیھ نویسندة آن تدوین كرده بود شد، ولي بازھم دستخوش تعویق شد، چون پارلمان اتھامنامھ

خاطرات خود بار دیگر تئاتر را بر آن داشت كھ درصدد روي صحنھ بومارشھ در دفاع علني از خود در 
ھمة لژھا تا «: گریم گزارش داد. اعالم كند ١٧٧۴فوریة  ١٢آوردن این اثر برآید، و تاریخ اجراي آن را 

در آخرین لحظھ دولت جلو نمایش را گرفت، زیرا امكان داشت » .شب پنجم نمایش قبًال فروش رفتھ بودند
  .مارشھ، كھ ھنوز در پارلمان بھ حال تعلیق بود، اثر گذارددر دعواي بو

یك سال دیگر گذشت؛ پادشاھي تازه برتخت نشست، و بومارشھ با تن دادن مكرر بھ خطر، با شھامت بھ 
ریشتراش سویل سرانجام روي صحنھ  ١٧٧۵فوریة  ٢٣اجازة نمایش صادر شد و در . وي خدمت كرد

بیش از حد بلند بود، و ھیجان اولیھ باعث شده بود كھ تماشاگران بیش  این نمایش خوب برگزار نشد،. آمد
آن » جراحي«ظرف یك روز بومارشھ در آن تجدید نظر كرد و با شاھكاري از . از حد انتظار داشتھ باشند

و گوییھاي آن از بحثھاي بسیار زیاد آزاد شدند،  كمدي از پیچیدگیھاي گیج كننده پاك شد، بذلھ. را كوتاه كرد
شب دوم، نمایشنامھ كامًال موفق . گفت، او چرخ پنجم را از ارابھ برداشت بھ طوري كھ بومارشھ خودش مي

مورد تحسین … موفقیتي زیاده از حد كھ خارج از ھمة مرزھا«مادام دو دفان، كھ در آنجا بود، آن را . بود
  .توصیف كرد» زدن قرار گرفت و كف

تواند، یك نمایشنامھ دنبال نمایشنامة قبلي بنویسد و  ه طلبید كھ اگر ميپرنس دو كونتي بومارشھ را بھ مبارز
در این ھنگام، نویسنده سخت در نقش خود بھ . تر نشان دھد در آن فیگارو را بھ عنوان شخصیتي رشد یافتھ

عنوان ناجي امریكا مستغرق بود، ولي وقتي آن كار انجام شد، وي بھ صحنة نمایش بازگشت و یك كمدي بھ 
در عروسي . نویسي اھمیت تاریخي یافت وجود آورد كھ حتي بیش از تارتوف مولیر در ھنر نمایشنامھ

چند سال زندگي زناشویي را پشت ) شخصیتھاي نمایشنامة ریشتراش سویل(فیگاروكنت آلماویوا و روزینا 
شود و تالش كنونیش  اند خستھ مي ھایي كھ وي را بھ این ھمھ دردسر كشانیده كنت از جذبھ. اند سر گذارده

فیگارو اینك پیشخدمت . شود و نامزد فیگارو مي) كنتس(مصروف بھ اغواي سوزان، كلفت ھمسرش 
شروبن، یك غالمبچة سیزدھسالھ، با عشق كودكانة خود . مخصوص كنت و سرمباشر قصر شده است

. كند لي داستان ایفا مياي در موضوع اص نسبت بھ كنتس، كھ دو برابر سن او را دارد، نقش مھم و برازنده
سنجي بھ آن افزوده  عقلي كھ چاشني شادابي و نكتھ«فیگارو فیلسوف شده است، و بومارشھ او را بھ عنوان 

  .و دوران روشنگري است» روحیة فرانسوي«این توصیف تقریبًا درحكم توصیف . خواند مي» شده

این ھنر «دھد كھ  و وقتي سوزان نظر مي» ام، من براي درباري بودن خلق شده«: گوید كنت بھ سوزان مي
» .دریافت داشتن، گرفتن، و خواستن  :اصال، راز آن در سھ كلمھ است«: دھد ، كنت پاسخ مي»مشكلي است
و (گویي، كھ روسیني طنین آن را در ھمة جھان منعكس كرده است، خطاب بھ نجباي اسپانیا  او در یك تك

اید؟ شما  شما براي داشتن این ھمھ نیكبختي چھ كرده»  :گوید آمیزي مي با لحن تقریبًا انقالبي تحقیر) فرانسھ
از بقیة جھات بھ قدر كافي عادي . این زحمت را بھ خود دادید كھ بھ دنیا آمدید، و بیش از این كاري نكردید

ھ دھم، ام، تنھا براي اینكھ بھ حیات خود ادام و حال آنكھ من، كھ در میان تودة مردم عادي گم شده! ھستید
اي بیش از آنچھ كھ در این یكصد سال صرف ادارة امور ھمة اسپانیا شده است،  ام علم و محاسبھ ناچار بوده
كشند و  براي منافعي كھ كامًال بر آنھا ناشناختھ است، آدم مي«خندد كھ  او بھ سربازاني مي» .بھ كار بندم

حتي نژاد بشر » .زنم بدانم چرا بھ خشنوت دست ميخواھم  بیني، مي مرا كھ مي. دھند خود را بھ كشتن مي
فصول، تنھا این است   آشامیدن بدون تشنھ بودن، و عشقبازي در ھمة«: گیرد نیز مورد سرزنش قرار مي

ھاي گوناگوني بھ فروش مشاغل رسمي، قدرت  ضربھ» .دارد كھ ما را از دیگر حیوانات متمایز مي
او . ایط زندانھا، و سانسور و تعقیب افكار وارد شده بودندخودكامة وزیران، سوء اجراي عدالت، شر

ھایم نھ از مقامات و نھ از مذھب رسمي، نھ سیاست و نھ اخالقیات،   بھ شرط آنكھ من در نوشتھ«: گفت مي
نھ از مأموران و نھ از امور مالي، نھ از اپرا و نھ از ھیچ شخصي كھ داراي اھمیت باشد ذكري بھ میان 

در یك » .وانم ھرچھ بخواھم بنویسم، مشروط براینكھ دو یا سھ سانسورچي آن را تفتیش كنندت نیاورم، مي
  شاید بھ این علت كھ خیلي زیاد بھ تفریحات خودشان نزدیك بود، حذف كردند،  قطعھ كھ بازیگران،
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را بھ مردان با تقاضاي خود عرضھ : جنس مذكر بھ عنوان مسئول رواج فحشا مورد اتھام قرار گرفتھ بود
خود داستان نھ تنھا . رسانند آورند، و با قوانین خود زنان برآورندة این تقاضا را بھ مجازات مي وجود مي

، )این امر بیش از آن از قدیم مرسوم بود كھ ایجاد رنجش كند(داد  مستخدم را باھوشتر از ارباب نشان مي
  .كرد يبلكھ كنت نجیبزاده را بھ عنوان یك زناكار تمام عیار مجسم م

امكان روي صحنھ  ١٧٨۴فرانسز پذیرفتھ شد، ولي تا سال  -توسط كمدي ١٧٨١عروسي فیگارو در سال 
طبعي توأم با  وقتي این نمایشنامھ را براي لویي شانزدھم خواندند، او با شوخ. آوردن آن بھ دست نیامد

ن نجبا و دستگاه سانسور گویي را كھ در آ گذشت، ھجوھاي اتفاقي آن را تحمل كرد، ولي وقتي قسمت تك
تواند اجازه دھد این دستگاھھا علنًا مورد ھتاكي  مورد استھزا قرار گرفتھ بودند شنید، احساس كرد كھ نمي

مجاز داشتن . ھرگز نباید آن را روي صحنھ آورد. آور است این نفرت«: او فریاد برآورد. قرار گیرند
ین مرد آنچھ را كھ در یك حكومت باید مورد احترام باشد ا. اجراي آن بھ مثابھ انھدام باستیل خواھد بود

  .او برصحنھ آوردن نمایشنامھ را ممنوع كرد» .كند مسخره مي

ھاي شخصي خواند، حس كنجكاوي تحریك شد، بعضي از  بومارشھ قسمتھایي از نمایشنامھ را در خانھ
. رین لحظھ این كار نیز قدغن شددرباریان ترتیبي دادند كھ نمایشنامھ در دربار اجرا شود، ولي در آخ

سرانجام پادشاه تسلیم اعتراضھا و تقاضاھا شد، و موافقت كرد كھ نمایشنامھ پس از حك و اصالح دقیق 
آوریل  ٢٧(برنامة افتتاحیة آن . متن توسط مأموران سانسور، براي عموم بھ معرض نمایش گذارده شود

نجبا بر . ة مردم پاریس مایل بودند شب اول آن را ببینندمثل این بود كھ ھم. یك واقعة تاریخي بود) ١٧٨۴
ھاي آھنین از جاكنده و درھا درھم شكستھ شدند؛ سھ نفر  دروازه. جنگیدند سر داخل شدن، با مردم عادي مي

موفقیت آنچنان زیاد بود كھ نمایش شصت بار . برد بومارشھ آنجا بود و از این جنجال لذت مي. خفھ شدند
بومارشھ ھم سھم خود را . وجوه دریافتي بیسابقھ بود. ر شد، و تقریبًا ھمیشھ تئاتر پر بودپشت سرھم تكرا

  .شد، بھ مؤسسات خیریھ بخشید لیور مي ۴١,٩٩٩كھ 

توصیف » انقالب مشغول بھ كار«ناپلئون آن را . تاریخ، عروسي فیگارو را پیشتاز انقالب دانستھ است
بومارشھ در پیشگفتاري كھ بعدًا بھ . آن دوران شدند بعضي از سطور آن وارد جوش و خروش. كرد

ھاي خود قطعاتي در دفاع از نظام  نمایشنامھ منضم كرد، منكر ھرگونھ قصد انقالبي شد، و از نوشتھ
او خواھان انھدام سازمانھاي موجود نبود، بلكھ خواستار حذف مفاسدي بود كھ . سلطنتي و اشرافي نقل كرد

طبقات، آزادي بیشتر افكار و مطبوعات، و   او خواھان عدالت یكسان براي ھمة. ندبھ آنھا وابستھ شده بود
او مانند بت خود، . رویھاي دیگر قدرت سلطنت بود و زیاده» ھاي سر بھ مھر نامھ«حراست فرد در برابر 

  .دشمر ھاي مردم، مردود مي ولتر، انقالب را بھ عنوان گشودن درھا بھ روي ھرج و مرج و بینظمي توده

او بھ . داد بومارشھ در طول ھمة آشوبھایي كھ او را محاصره كرده بودند، بھ مطالعة آثار ولتر ادامھ مي
وجوه مشابھي ھمچون : واقف بود) ولتر(موجود میان خود و زعیم ) ولي شاید نھ بھ فاصلھ(وجوه تشابھ 

نسبت بھ وسواس و  تركیب فعالیت پرشور فكري با مھارت زیركانھ در امور مالي، احساس تحقیر
او بر آن شد كھ كلیة . بیني اخالقي، و شھامت در مبارزه با بیعدالتي و رویدادھاي ناگوار و نامساعد نازك

دانست كھ این كار را  مي. اي جامع و كامل منتشر سازد آوري كند و بھ صورت مجموعھ آثار ولتر را جمع
نزد مورپا رفت وگفت كاترین . ممنوع بودند، انجام داد توان در فرانسھ، كھ در آن بسیاري از آثار ولتر نمي

دوم در نظر دارد یك طبع از این آثار را بھ زبان فرانسھ در سن پطرز بورگ منتشر كند، و استدالل كرد 
وزیر متوجھ نكتھ شد و قول داد اجازه دھد كھ یك طبع از آثار ولتر . كھ این كاربراي فرانسھ مایة ننگ است

ھاي  ژوزف پانكوك، یكي از كتابفروشان پاریس، حق مربوط بھ دستنوشتھ- شارل. نتشر شودبھ طور كامل م
آثار منتشر   او كلیة. فرانك خرید ١۶٠‘٠٠٠منتشر نشدة ولتر را بھ دست آورده بود؛ بومارشھ آنھا را بھ 

د، و در ووژ وارد كر آوري كرد، از انگلستان حروف چاپ از نوع رومي شدة ولتر را كھ توانست بیابد جمع
یك . نویس بھ كار واداشت كوندورسھ را بھ عنوان سردبیر و زندگینامھ. ھاي كاغذسازي برپا كرد كارخانھ

روي ستراسبورگ اجاره، و در آنجا ماشینھاي چاپ نصب  دژ قدیمي را در كل در كنار رود راین روبھ
وزیري، و دیگري  د جلد بھ قطع نیمكرد، و با وجود ھزار نوع عذاب، دو مجموعھ بیرون داد، یكي در ھفتا
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حتي با در نظر (این بزرگترین فعالیت چاپي بود كھ تا آن وقت در اروپا . در نود و دو جلد بھ قطع كوچك
بومارشھ، كھ انتظار فروشي فوري داشت، پانزده ھزار . صورت گرفتھ بود) المعارف ة>گرفتن چاپ دایر

، كھ علت آن تاحدودي مبارزات پارلمان و روحانیان علیھ دوره چاپ كرد، ولي فقط دوھزار دوره فروخت
، و تا حدودي ھم این بود كھ عدم ثبات ١٧٩٠- ١٧٨٨این كار، تا حدودي آشوب سیاسي در سالھاي 

بومارشھ مدعي . اي چنین گرانقیمت را خریداري كنند شد كھ افراد دوره ثروتھاي شخصي مانع از آن مي
ولي او یك طبع از آثار روسو را نیز بھ چاپ . لیور ضرر كرده است ١,٠٠٠,٠٠٠بود كھ در این جریان 

  .رسانید

براي  ١٧٨٩در سال . سازیش كمك كرده بود براي او مایة بدبختي از آب درآمد انقالبي كھ وي بھ زمینھ
خود و ھمسر سومش یك خانة اعیاني گرانقیمت روبھ روي زندان باستیل ساخت، آن را با اثاث و آثار 

گروھھایي كھ مكرر در آن منطقھ شورش . فیس پركرد، و آن را در دو ایكر زمین محصور ساختھنري ن
اش مورد حملھ قرار گرفت، و بومارشھ، كھ در  دوبار خانھ. نگریستند چپ مي كردند، بھ این تجمل چپ مي

. رفتاین ھنگام كر و بھ نحوي زودرس پیر شده بود، بھ عنوان یك فرد اشرافي مورد تھدید قرار گ
اوت  ٢٣دادخواستي بھ كمون پاریس فرستاد و ایمان خود را بھ انقالب اعالم داشت؛ با این وصف، در 

سپس چرخ اقبال بھ گردش . برد او ھر روز در بیم قتل بھ سر مي. دستگیر، ولي كمي بعد آزاد شد ١٧٩٢
  درآمد، و دولت

مذاكرات خرید با . مھوري توپ بخردبھ ھوالند برود و براي ج) ١٧٩٢(انقالبي بھ وي مأموریت داد 
ژوئیة  ۵(رو شد، و در مدت غیبت وي اموالش ضبط، و ھمسر و دخترش دستگیر شدند  ناكامي روبھ

او با شتاب بھ پاریس بازگشت، وسایل آزادي آنھا را فراھم ساخت، و بھ او اجازه داده شد اموالش ). ١٧٩۴
اش  كھ از لحاظ جسماني درھم شكستھ شده بود، روحیھ سھ سال دیگر زنده ماند و در حالي. را پس بگیرد

 ١٨در . او بھ قدرت رسیدن ناپلئون را مورد تحسین و تشویق قرار داد. ھمچنان بھ جاي خود محفوظ بود
حتي در تاریخ فرانسھ بندرت مردي چنین . براثر سكتھ در سن شصت وھفت سالگي درگذشت ١٧٩٩مھ 

  .اشتزندگي كامل، متنوع، و پرماجرایي د

   فصل سي و ھفتم

  

  تجزیھ و تحلیل انقالب

١٧٧۴ -١٧٨٩  

انقالب طرز فكر مردم فرانسھ را، یعني فلسفھ، مذھب، اخالقیات، آداب، ادبیات، و ھنرشان   ما در آستانة
ولي اینھا گلھاي لطیف و حساسي بودند كھ از زمیني اقتصادي رستھ بودند، . ایم را، مورد بررسي قرار داده

شناخت آن تشنج   از این كار بمراتب مشكلتر،. ھایشان شناخت این گلھا را بدون آگاھي از ریشھ توان و نمي
پایان داد، زیرا درك این تشنج بدون اینكھ ھریك از اعضا و جوارح » رژیم سابق«سیاسي است كھ بھ 

اقتصاد  اقتصاد بھ سھم خود، ولو بھ اختصار، مورد بررسي قرار گیرد و معلوم شود وضع ھر عضو از
  .چگونھ باعث آن از ھم پاشیدگي عظیم شد، امكانپذیر نیست

دھیم، باید بھ خاطر  اینك كھ باردیگر كشاورزي، صنایع، بازرگاني، و امورمالي را مورد توجھ قرار مي
نجبا و : آوري نیستند، بلكھ موجودات انساني زنده و حساسند داشتھ باشیم كھ اینھا تجریدات ذھني مالل

ساختند؛ مخترعین و دانشمندان  دادند؛ مدیران و كارگران كاال مي تولید مواد غذایي را ترتیب ميدھقانان 
ھا، ھمسران نگران، و  كردند؛ شھرھا براثر وجود دكانھا و كارخانھ ھا و ابزارھاي جدید ابداع مي شیوه
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ن، دریانوردان، ھاي شورشي مردم در تب و تاب بودند؛ بنادر و كشتیھا براثر وجود بازرگانا توده
سود   دادند، رسیدند؛ بانكداران تن بھ خطر مي جاشویان، و جماعتھاي ماجراجو پرتحرك بھ نظر مي

ھاي  داند؛ و از طریق ھمة این توده بردند و، مانند نكر، پول و، مانند الووازیھ، جان خود را از دست مي مي
ھاي انقالبي و نارضایي بھ كار خود ادامھ  تحریك شده و بھ جنب و جوش درآمده، جریان و فشار اندیشھ

  .این تصویري است بغرنج و عظیم. داد مي

I – نجبا و انقالب  

این تعداد بر . مرد، زن، و بچھ برآورد كرد ٢۴‘۶٧٠‘٠٠٠نكر جمعیت فرانسھ را مركب از  ١٧٨۴در 
در داخل كشور، از اثر افزایش تولید مواد غذایي، بھبود وضع بھداشت، و نبودن حملھ از خارج و جنگ 

ملت بر روي ھم از افزایش رونق و رفاه . افزایش یافتھ و بھ این رقم رسیده بود ١٧١۵در  ١٧‘٠٠٠‘٠٠٠
  .در قرن ھجدھم برخوردار شد، و بیشتر ثروت تازه بھ طبقة متوسط محدود بود

اورزي توسط زندگي كش. كردند از جمعیت فرانسھ غیر از دو میلیون نفر، ھمگي در روستاھا زندگي مي
مباشران پادشاه، اداره كنندگان ایالتي، كشیشان بخشھا، و ھمچنین توسط خاوندھا یا اربابان فئودال، كھ 

اینھا و فرزندانشان بھ شیوة شجاعانھ . شد رسید، رھبري مي نفر مي ٢۶‘٠٠٠بھ حدود  ١٧٨٩تعدادشان در 
. كردند بھ كشور خویش خدمت مي) ا سالحدر این ھنگام شمشیر بیشتر جنبة تزییني داشت ت(و قدیمي خود 

ماندند؛ و اكثریت با كساني بود كھ در امالك خود زندگي كرده و  تنھا اقلیت كوچكي از نجبا در دربار مي
مدعي بودند كھ با فراھم آوردن مدیریت كشاورزي، مراقبت پلیسي، دادگاه، مدرسھ، بیمارستان، و كمكھاي 

ولي بیشتر این وظایف بھ وسیلة مأموران . ز آن برخوردار بودند داشتندخیریھ، استحقاق مزایایي را كھ ا
حكومت مركزي بھ عھده گرفتھ شده بودند، و دھقانان مالك در حال تكوین مؤسساتي از خود براي ادارة 

زیادي جذب  بھ این ترتیب، نجیبزادگي عضو زایدي شده بود كھ از اندام اجتماعي خون. امور محلي بودند
حتي این خدمت باعث شكایت عموم . داد و جز خدمت بھ نظام، چیز زیاد دیگري در ازاي آن نميكرد  مي

كھ ھمة افراد، مگر كساني را كھ چھار ) ١٧٨١(شده بود؛ زیرا نجیبزادگان لویي شانزدھم را وادار كردند 
كومت محروم نسل اشرافیت را پشت سر خود داشتند، از كلیة مشاغل مھم در ارتش، نیروي دریایي، و ح

  .بدارد

شد كھ آنھا مناطق وسیعي از امالك خود را غیر مزروع رھا  عالوه بر آن، و در مخالفت با نجبا، گفتھ مي
توصیف آرثر یانگ دربارة اراضي . كردند، درحالي كھ ھزاران نفر از شھرنشینان گرسنة نان بودند مي

مزارع «: او گفت. فرانسھ صادق بود ھاي لوار و شر در مورد بسیاري از قسمتھاي اطراف رودخانھ
با این وصف، . باشند ھاي فالكت مي ھا صحنھ ھاي مدیریت ترحم انگیز ھستند، ھمانطور كھ خانھ صحنھ

تعداد نجبایي كھ خود فقیر بودند كم » .كننداین كشور قابل بھبود است، مشروط بر اینكھ بدانند با آن چھ  ھمة 
  نبود، و علت آن ھم در بعضي موارد عدم

بسیاري از اینھا براي . قوت شدن زمین بود اي موارد بداقبالي، و در مواردي دیگر بي در پاره  صالحیت،
ة ملت دریافت شدند، و تني چند از آنان كمكھاي بالعوضي از خزان دریافت كمك بھ پادشاه متوسل مي

  .داشتند مي

، نظام سرفداري بھ این مفھوم كھ یك فرد قانونًا بھ یك قطعھ زمین وابستھ، و از نظر پرداخت ١٧٨٩تا سال 
عوارض و انجام خدمات پیوستھ تابع صاحب آن زمین باشد، اكثرًا در فرانسھ از میان رفتھ بود؛ حدود یك 

وقتي كھ لویي شانزدھم سرفھا را در امالك سلطنتي . ودندھا باقي ب میلیون سرف بیشتر در امالك صومعھ
. نھ ماه تأیید فرمان او را بھ تأخیر انداخت) در شرق فرانسھ(كنتھ  -، پارلمان فرانش)١٧٧٩(آزاد كرد 

كلو، كھ  -صومعة لوكسوي و صومعة فونتن، كھ برروي ھم مالك یازده ھزار سرف بودند، و صومعة سن
قع است و در آن موقع بیست ھزار سرف داشت، با وجود تقاضایي كھ در آن اكنون در منطقھ ژورا وا
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بتدریج این سرفھا . چندتن از روحانیان با ولتر ھماواز شدند، از تبعیت از سرمشق پادشاه امتناع ورزیدند
حق مالك را، دایر بر  ١٧٧٩لویي شانزدھم در . آزادي خود را خریدند، یا با قرار آن را بھ دست آوردند

  .اینكھ در خارج از قلمرو خود بھ تعقیب سرفھاي فراري بپردازد، لغوكرد

آزاد بودند، اكثریت عظیم آنان ھنوز مشمول پرداخت نوعي  ١٧٨٩با آنكھ نودوپنج درصد از دھقانان در 
این عوارض شامل یك . عوارض فئودالي بودند كھ میزان آن در ھر منطقھ با منطقة دیگر اختالف داشت

گذاري مایملك، و  ، پرداخت وجوھي بابت حق بھ ارث)كھ در قرن ھجدھم دوبرابر شد(رة ساالنھ االجا مال
ھاي نگاھداري ماھي بود، كھ ھمھ در اختیار انحصاري  حق استفاه از آسیاب، تنور، چرخشت، و حوضچھ

محصول  داشت كھ شكار خود را، حتي در داخل او این حق را براي خویش محفوظ مي. ارباب قرار داشتند
مقدار ھرچھ بیشتر و بیشتري از اراضي مشتركي را كھ دھقان قبًال احشام خود را در . دھقان، تعقیب كند

بھ » بیگاري«در بیشتر مناطق فرانسھ، . كرد آن چرا داده و از آن ھیزم تھیھ كرده بود محصور مي
ھنوز دھقان مجبور بود كھ سالي ولي دراوورني، شامپاني، آرتوا، و لورن . پرداختھاي نقدي تبدیل شده بود

مختصرًا . سھ روز یا بیشتر كار رایگان براي مرمت راھھا، پلھا، و آبروھا در اختیار ارباب بگذارد
توان گفت كھ، بھ طور متوسط، آنچھ از حقوق فئودال باقي مانده بود، ده درصد محصول یا درآمد دھقان  مي

دیگر آن را؛ با افزودن مالیاتھایي كھ بھ دولت پرداختھ درصد  گرفت، عشریة كلیساھا ھشت یا ده را مي
شدند، مالیاتھاي بازار و فروش، و عوارضي كھ بھ كشیشان بخش بابت غسل تعمید و ازدواج و تدفین  مي

  . ماند شد، حدود نیمي از دسترنج دھقان برایش مي پرداخت مي

  شدند از نظر ان دریافت ميچون براثر كاھش ارزش پول، پرداختھاي نقدي كھ بھ وسیلة ارباب

یافتند، اربابان درصدد برآمدند با افزایش عوارض، با احیاي عوارضي كھ مدتھا بود از  ارزش كاھش مي
آوري  جمع. حیز انتفاع افتاده بودند، و ھمچنین با محصور كردن زمینھاي بیشتر درآمد خود را حفظ كنند

ر كار خود فاقد ھر گونھ عواطفي بودند، واگذار اي، كھ اغلب د عوارض معموًال بھ كارگزاران حرفھ
شد كھ این مطالبات در دفاتر  كرد، بھ او گفتھ مي اي مطالبات سؤال مي ھنگامي كھ دھقان دربارة پاره. شد مي

خاست، موضوع بھ دادگاه  اگر او بھ معارضھ با صحت این اسناد برمي. اند یا اسناد مراكز امالك ثبت شده
ھنگامي كھ بونسرف، كھ . شد ایالتي، كھ قضات آنھا زیر نفوذ اربابان بودند، ارجاع مي» پارلمان«امالك یا 

اي تحت عنوان مضار حقوق فئودال منتشر، و  جزوه ١٧٧۶كرد، در سال  تورگو وي را در نھان تشویق مي
ھشتادودو ولتر، كھ . توصیھ كرد كھ این گونھ حقوق كاھش یابند، مورد مؤاخذة پارلمان پاریس قرار گرفت

پیشنھاد كردن لغو حقوق فئودال در حكم حملھ بھ مایملك «: سال داشت، بار دیگر بھ نبرد برخاست و نوشت
قضیھ بھ صورتي كھ مطرح . دارند) تیول(خود كرسي نشینان پارلمان است كھ بیشترشان امالك واگذاري 

یعني مردم، با یكدیگر   شترك خود،است عبارت است از اینكھ كلیسا، نجبا، و اعضاي پارلمان علیھ دشمن م
  ».اند متحد شده

نظر نجبا، این عوارض در حكم تعھدي بود كھ  از نقطھ. توان گفت در دفاع از عوارض فئودال مطالبي مي
كھ در بسیاري از موارد (دھقان آزادانھ بھ عنوان قسمتي از بھاي خرید یك قطعھ زمین از مالك قانوني آن 

بعضي از نجباي بیچیز براي امرار . گرفت بھ عھده مي) الك قبلي آن خریده بودآن را با حسن نیت از م
ھا، نیازھا، و خرابیھاي ناشي از جنگ  دھقانان از مالیاتھا، عشریھ. معاش خود بھ این عوارض متكي بودند

بھ سخنان بزرگترین و شریفترین سوسیالیست فرانسھ . بمراتب بیش از عوارض فئودال در رنج بودند
اگر در جامعة فرانسة قرن ھجدھم فسادي جز بقایاي قابل تحقیر آن نظام «: ژورس گوش دھید نژا
كاھش تدریجي حقوق . بود گونھ نیازي بھ شورش نمي داشت، براي التیام این زخم ھیچ وجود نمي] فئودالیتھ[

  ».داد فئودال و آزادي دھقانان این تحول را با مسالمت انجام مي

نھ تنھا بسیاري از نجبا در مردود . یصة نجباي فرانسھ، اعتراف آنان بھ گناه بودترین خص جالب توجھ
ایم، امتیازات كھنة خاص طبقة  فرانسھ پیوستند، بلكھ، ھمانطور كھ دیده» فیلسوفان«داشتن االھیات قدیم بھ 

كھ از حقوق  تن از نجبا حاضر شدند یكسال قبل از انقالب، سي. دادند خود را نیز مورد استھزا قرار مي
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جویي الفایت جوان، كھ نھ تنھا براي امریكا  ھمة جھانیان از كمال مطلوب. نقدي فئودالي خود دست بكشند
آمیزشد،  جنگید بلكھ پس از بازگشت بھ فرانسھ با نیروي كامل دست بھ كار مبارزه براي اصالحات مسالمت

ھا در گویان  خود را صرف آزاد كردن بردهاو بردگي را مورد حملھ قرار داد و قسمتي از ثروت . آگاھند
اعالم اصول آزادیخواھانھ و طرفداري از اصالحات درقسمتي از اجتماع اشراف مد شد، . فرانسھ كرد

  دار مانند مادام المارك، مادام دو بوفلر، مادام دو برین، و خصوصًا در میان بانوان اسم و رسم

حانیان عالیمقام در مبارزه براي تساوي مالیاتھا، جلوگیري مادام دو لوكزامبورگ، صدھا تن از نجبا و رو
نقشي فعاالنھ بھ عھده » بیگاري«از ولخرجي دولت، برپا داشتن سازمانھاي خیریھ، و پایان دادن بھ 

  .بعضي از نجبا، مانند دوشس دو بوربون، بیشتر ثروت خود را بھ فقرا دادند. گرفتند

توانستند حقوق و  حقیقت مشھود بودند كھ نجباي فرانسھ دیگر نمي ولي ھمة اینھا زیوري برازنده بر این
بسیاري از نجبا كوشیدند تا مسئولیتھاي دیرینة خود . مزایایي را كھ از آن برخوردار بودند عمًال توجیھ كنند

 الناسي كھ بكرات در لبة ولي تضاد میان بیكارگي تجملي اربابان ثروتمند، و مشقات عوام. را انجام دھند
مدتھا قبل از آن، یكي از نجباي بزرگ شخصًا . انگیخت قحطي قرار گرفتھ بودند، خصومت و تحقیر برمي

آرژانسون وزیر / لویي دو ووایھ ملقب بھ ماركي د -بھ نظر رنھ. حكم مرگ طبقة خود را صادر كرده بود
  :نوشت ١٧۵٢كشور توجھ كنید كھ در حدود سال 

منظور من از اربابان بزرگ آنھایي ھستند كھ . مل از میان برداشتھ شودنسل اربابان بزرگ باید بھ طور كا
شده ) بزرگ(شأن، مال، عشریھ، مقام، و مشاغلي دارند، و ھیچ لیاقتي ندارند و بدون اینكھ الزامًا بالغ 

بینم كھ از یك نژاد از سگھاي خوب شكاري  من مي… . ارزشند و بھ ھمین دلیل، اغلب بي» بزرگ«باشند، 
  .دارند رود، آن را از میان برمي شود، ولي ھمینكھ این نژاد روبھ تباھي مي ھداري مينگا

آنھا با حسرت . این اربابان ثروتمند، مغرور، و اغلب بیخاصیت بودند كھ نخست انقالب را بھ راه انداختند
» پارلمانھا«كھ ھنگامي . نگریستند بھ ایام قبل از ریشلیو، كھ فرمانشان قدرت حاكم در فرانسھ بود، مي

قضات (حقوق خود را دایر بر الغاي سلطنتي تأكید كردند، نجباي اصیل و نجباي شمشیر بانجباي ردا 
كھ » پارلمان«آنھا از خطباي . در تالش بھ منظور تحت فرمان در آوردن پادشاه ھمدست شدند) موروثي

كردند كھ قدرت  ویسان را تشویق مين كردند و مردم و جزوه را برآورده بودند، تحسین مي» آزادي«فریاد 
توانیم آنھا را سرزنش كنیم؛ ولي آنان با تضعیف قدرت و  ما نمي. مطلقة لویي شانزدھم را محكوم كنند

قرار داشت، امكان ) بورژوازي(، كھ زیر تسلط طبقة متوسط ١٧٨٩سال » مجمع ملي«اختیار پادشاه بھ 
  .گور خود را خود برداشتند نجبا نخستین بیل از خاك. دادند كھ حاكمیت را در فرانسھ بھ چنگ آورد

II – دھقانان و انقالب  

بر روي پنجاه و پنج درصد از خاك فرانسھ كھ متعلق بھ نجبا، روحانیان، و پادشاه بود، بیشتر كارھاي 
معموًال داشتند، و   شدند كھ از مالك، احشام، ابزار، و بذر دریافت مي كشاورزي توسط زارعیني انجام مي

  این زارعین، كھ براساس نسق تقسیم. دادند نیمي از محصول را بھ او مي

مایة لعن و ویراني ھمة «كردند، معموًال آنقدر فقیر بودند كھ آرثر یانگ این نظام را  محصول كار مي
  .انگیزه براي تالش بود، بیرحمي صاحب ملك نبود خواند؛ و علت این امر آنقدر كھ ضعف» كشور

كردند، بھ علت كوچكي ملكشان، كھ استفادة  دھقانان مالك، كھ چھل و پنج درصد خاك را كشت مياكثر 
فنون كشاورزي در فرانسھ از انگلستان . داشت، محكوم بھ فقر بودند سودبخش از ماشین را محدود مي

ورزان از آنھا اي وجود داشتند، ولي تنھا عدة معدودي از كشا  مدارس كشاورزي و مزارع نمونھ. عقبتر بود
شاید شصت درصد از دھقانان كمتر از پنج ھكتاري كھ براي نگاھداري یك خانواده الزم . كردند استفاده مي
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. بود زمین در تملك داشتند؛ و مردان ناچار بودند بھ صورت كارگر مزدور در مزارع بزرگ كار كنند
اال رفت، ولي در ھمان مدت قیمتھا دستمزد كارگران مزارع دوازده درصد ب ١٧٨٩و  ١٧٧١میان سالھاي 

در حالي كھ در دوران سلطنت لویي شانزدھم تولیدات . شصت و پنج درصد یا بیشتر افزایش یافتند
شد، كارگران مزدور فقیرتر شدند و یك پرولتاریاي روستایي بھ وجود آوردند كھ در  كشاورزي بیشتر مي

ل رشد و نمو گروھھاي عظیم گدایان و ولگردان دورانھاي كاھش تعداد مشاغل و استخدام بھ صورت مح
بدون چون و چرا در فرانسھ ھفت میلیون نفر ھستند كھ براي «شامفور عقیده داشت كھ . آمد در مي
  ».دادن را ندارند كنند، و دوازده میلیون نفر ھستند كھ توانایي صدقھ گرفتن گدایي مي صدقھ

شد، زیرا آنھا در درجة اول شرایط مشھود را  ان مبالغھ مياحتماًال در میزان فقر دھقانان توسط جھانگرد
بر . دیدند شدند نمي كردند و پول و كاالھایي را كھ براي دورداشتن از چشم ممیزمالیات پنھان مي مشاھده مي

آرثر یانگ بھ مناطقي فقر زده، فاقد عواطف . آوردھاي زمان حاضر با برآوردھاي آن زمان تعارض دارند
. كنده از كثافت، مانند آنچھ در برتاني بود، و مناطق رونق، رفاه، و غرور مانند بئارن برخوردانساني، و آ

بھ بدي ایرلند و بدتر از اروپاي خاوري یا محالت  ١٧٨٩برروي ھم، فقر در مناطق روستایي فرانسھ در 
ھمیشھ زیباي در عصر ما نبود، ولي بدتر از انگلستان یا درة » متمكن«فقیرنشین بعضي از شھرھاي 

در پایان دوران نظام قدیم یك بحران كشاورزي وجود «ترین مطالعات حاكي از آنند كھ  تازه. رودپو بود
، مصیبت دھقانان، خصوصًا )١٧٨٩- ١٧٨٨مانند سالھاي (آمد  ھنگامي كھ خشكسالي و قحطي مي» .داشت

شدند نیمي از  روحانیان توزیع مياي كھ توسط دولت و  در جنوب فرانسھ، چنان بود كھ تنھا كمكھاي خیریھ
  .رھاندند جمعیت را از گرسنگي مي

مالیات زمین تقریبًا بھ طور كامل بھ گردن . ھاي دولت، كلیسا، و اشراف را بپردازد دھقان ناچار بود ھزینھ
نمك كرد؛ فشار اصلي انحصار دولت بر  او تقریبًا تمام نیروي انساني پیاده نظام ارتش را تأمین مي. او بود

او احتماًال عشریھ . ساخت ھا، پلھا، و آبروھا را فراھم مي شد؛ با كار خود موجبات ترمیم جاده را متحمل مي
  پرداخت، زیرا  رویي بیشتري مي را با گشاده

شد و بندرت واقعًا بھ بیش  بود، و در وصول عشریھ جانب انصاف مراعات مي» خدا ترس«فردي متدین و 
شود تا ھزینة زندگي یك اسقف دور  دید كھ بیشتر عشریھ از بخش خارج مي او مي رسید؛ ولي از ده یك مي

ھاي آینده سھمي خریده بود،  دست یا یك روحاني بیكاره در دربار یا حتي یك غیرروحاني را، كھ از عشریھ
الیاتھاي در بسیاري از مناطق م. لویي شانزدھم سنگیني مالیات مستقیم بر دھقانان را كاھش داد. تأمین كند

  .غیر مستقیم افزایش یافتند

دھقانان بسیار فقیر . اي از علل بود آیا فقر دھقانان علت انقالب بود؟ این فقر عاملي نیرومند در مجموعھ
توانستند براي دریافت كمك فریاد بردارند، ولي نھ وسیلة بھ  آنھا مي. ضعیفتر از آن بودند كھ شورش كنند

نھ روحیة آن را، تا اینكھ كشاورزان مرفھتر، عمال طبقة متوسط، و قیامھاي  راه انداختن شورش را داشتند
ولي در آن وقت كھ قدرتھاي دولت بر اثر رشد فكري مردم كاھش . الناس پاریس آنھا را برانگیخت عوام

ھاي افراطي بھ نحوي خطرناك بھ ارتش سرایت كردند ومقامات محلي دیگر نتوانستند بھ  یافت و اندیشھ
آنھا گرد یكدیگر جمع . در آن وقت دھقانان یك نیروي انقالبي شدند –باني نظامي ورساي متكي باشند پشتی

ھاي اربابان سرسخت  شدند، با یكدیگر تبادل شكایت و میثاق كردند، مسلح شدند، بھ قالع حملھ بردند، خانھ
مبناي مندرجات آنھا بود،  را بھ آتش كشیدند، و اسناد و دفاتر امالك را، كھ تصویب عوارض فئودال بر

این اقدام مستقیم بود كھ با تھدید بھ انھدام اربابان در سراسر كشور، نجبا را ترسانید و وادار . منھدم كردند
نظام «، و بھ این ترتیب از نظر حقوقي بھ )١٧٨٩اوت  ۴(كرد كھ از حقوق فئودالي خود صرف نظر كنند 

  .پایان داده شد» قدیم

III – قالبصنایع و ان  
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مركب از مردان،  –صنایع خانگي ) ١. بخصوص، تصویر قبل از انقالب درھم و مبھم است  در این زمینة
آوردند و محصول  در خدمت تجاري بودند كھ مواد مصرفي كار را فراھم مي –ھا  زنان، و اطفال در خانھ

دستي  كاالھاي صنایع –ن مركب از استادان، كارگران روزمرد، و كار آموزا –اصناف ) ٢. خریدند را مي
اصناف تا زمان انقالب باقي ماندند، ولي تا سال . كردند و در درجة اول براي نیازھاي محلي تولید مي

فعالیتھاي ) ٣: این عامل عبارت بود از. اي، بھ نحوي مھلك ضعیف شده بودند ، براثر عامل تازه١٧٨٩
ھایي كھ آزاد بودند از ھر منبع سرمایھ داري، كھ مركب بود از شركت آزاد براساس اصول سرمایھ

ھاي تازة تولید و توزیع اختراع كنند و  آوري كنند، ھركس را بخواھند بھ استخدام خود درآورند، شیوه جمع
این . خواھند كاالي خود را بفروشند خواھند بھ رقابت بپردازند، و ھرجا مي بھ كار برند، با ھركس مي

ي تعدادشان بسرعت در حال افزایش بود؛ بھ این ترتیب، مارسي بتنھایي مؤسسات معموًال كوچك بودند، ول
  كارخانة ۴٨كارخانة صابونسازي،  ٣٨داراي  ١٧٨٩در سال 

در نساجي، ساختمان، . سازي، دوازده كارخانة قند، و ده دباغي بود كالھسازي، ھشت كارخانة شیشھ
معموًال  –صورت فعالیتھاي بھ مقیاس وسیع  داري گسترش یافتھ و بھ استخراج معادن، و فلزكاري سرمایھ

  .درآمده بود -» شركتھاي سھامي«از طریق 

فرانسھ در زمینة قبول و بھ كارگرفتن ماشینھایي كھ انقالب صنعتي را در انگلستان بھ وجود آوردند كند 
بھ كار ھاي بزرگ نساجي در آبویل، آمین، رنس، پاریس، لوویھ، و اورلئان مشغول  بود؛ ولي كارخانھ

ھاي ساختماني مشغول ایجاد ساختمانھاي آپارتماني  حرفھ. بودند، و صنعت ابریشمبافي در لیون شكوفان بود
سازي ھزاران  صنعت كشتي. دھند عظیمي بودند كھ ھنوز ھم بھ شھرھاي فرانسھ چھرة مشخصي مي

تر  یع فرانسھ پیشرفتھاستخراج معادن از ھمة صنا. كارگر در نانت، بوردو، و مارسي در استخدام داشت
دولت ھمة حقوق مربوط بھ ذخایر زیرزمیني را براي خود محفوظ داشتھ بود، معادن را بھ امتیاز . بود

شركتھا تاعمق تقریبًا یكصدمتري . كرد داد، و براي كارگران معدن مقررات ایمني اجرا مي  داران اجاره مي
كردند، و  تجھیزات گرانقیمت نصب مي كردند؛ براي تھویھ، زھكشي، و حمل و نقل، حفاري مي

چھار ھزار كارگر، ششصد اسب، و دوازده ) ١٧٩٠(مؤسسة آنزن . آوردند میلیونرھایي بھ وجود مي
استخراج آھن و فلزات دیگر . كرد تن زغالسنگ استخراج مي ٣١٠‘٠٠٠ماشین بخار داشت، و سالي 

شركت كزوزو، كھ  ١٧٨٧در . ساخت يمصالح الزم را براي یك صنعت روبھ گسترش فلزكاري فراھم م
آالت در  لیور سرمایھ براي بھ كار بردن آخرین ماشین ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠كارش خرید و فروش سھام بود، 

انداخت و خطوط آھن  ھا را بھ كار مي ماشینھاي بخار، دمھا، چكشھا، و متھ. تولید اشیاي آھني فراھم كرد
  .ًال براي كشیدنش پنج اسب الزم بودكردند باري را بكشد كھ قب یك اسب را قادر مي

ماركي دو  ١٧٧۶در . آور توسط فرانسویان صورت گرفتند اي اختراعات حیرت در این سالھا پاره
آبان گروھھایي از مردم را، كھ در امتداد رودخانة دو جمع شده بودند، با یك قایق، كھ در كنارش / ژوفرواد

این كار . كرد آورد، سرگرم مي چرخھا را بھ حركت درميچرخھایي نصب شده بود و یك ماشین بخار این 
با نیروي بخار در رودخانة ھودسن امریكا بھ » كلرمونت«ویك سال پیش از آنكھ كشتي فولتن بھ نام  سي

در . از آن جالبتر نخستین گامھایي بود كھ در تسخیر ھوا برداشتھ شدند. رفت و آمد پردازد، صورت گرفت
جوزف بلك . ن داده بود كھ وزن مخصوص ئیدروژن از ھوا سبكتر استھنري كوندیش نشا ١٧۶۶
ژوزف و اتین مونگولفیھ . اي كھ با ئیدروژن پر شده باشد، بھ ھوا برخواھدخاست گیري كرد كھ كیسھ نتیجھ

ژوئن  ۵شود؛ در  براساس این اصل كار كردند كھ وقتي بھ ھوا حرارت داده شود، وزن مخصوصش كم مي
این بالون تا ارتقاع . در نزدیكي لیون آنھا یك بالون را با ھواي حرارت دیده پر كردنددر آنونھ  ١٧٨٣

یك بالون، كھ با ئیدروژن پر شده و . پانصد متري باال رفت و ده دقیقھ بعد، كھ ھوایش سرد شد، پایین آمد
  در برابر ١٧٨٣اوت  ٢٧طرح آن را ژاك آلكساندر شارل ریختھ بود، در 

كیلومتر  ٢۴وقتي این بالون . كشیدند، بھ ھوا برخاست زدند و ھورا مي كھ كف مي تماشاچي ٣٠٠‘٠٠٠
دورتر فرود آمد، گروھي از مردم دھكده بھ تصور اینكھ این بالون دشمن مھاجمي از آسمان است، آن را 

سیده فرانسوا پیالتر دو روزیھ نخستین پرواز انساني را كھ بھ ثبت ر -اكتبر ژان ١۵در . تكھ كردند تكھ
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 ٧در . است با استفاده از بالون مونگولفیھ با ھواي حرارت دیده انجام داد؛ این پرواز چھار دقیقھ طول كشید
فرانسوا بالنشار، كھ یك فرانسوي بود، و جان جفریز، یك پزشك امریكایي، با یك بالون از  ١٧٨۵  ژانویة

  .واز بھ امریكا پرداختندمردم بھ صحبت در اطراف پر. انگلستان بھ فرانسھ پرواز كردند

كردند، در دوران سلطنت بدفرجام روبھ رونق  شھرھاي فرانسھ، كھ صنایع و بازرگاني آنھا را تغذیھ مي
آرثر یانگ از شكوه بوردو در . ھا، و كارھاي تازه در جنب و جوش بود لیون بادكانھا، كارخانھ. گذاردند

این شھر مركز یك مجتمع اقتصادي . بود تا سیاست پاریس در این ھنگام بیشتر مركز تجارت. شگفت آمد
جمعیت آن  ١٧٨٩در . بود كھ نیمي از سرمایھ، و در نتیجھ نیمي از اقتصاد فرانسھ را در دست داشت

ولتر خیلي از قسمتھاي آن را شایستة . در آن ھنگام، پاریس شھر زیبایي نبود. شد نفر مي ۶٠٠‘٠٠٠حدود 
توانم  نمي«: از پاریس دیدن كرد، گزارش داد ١٧٧۴پریستلي، كھ در . كرد گوتھا و اندالھا توصیف مي

بگویم چیزي جز وسعت و شكوه ساختمانھاي دولتي مرا زیاد تحت تأثیر قرارداد؛ و در عوض باریكي، 
یانگ نیز شرح مشابھي در این مورد » .العاده ناراحت ساخت كثافت، و تعفن تقریبًا ھمة خیابانھا مرا فوق

  :داد

روي، كھ در لندن چنان مطبوع و دلپذیر است  پیاده. رو ھستند ھم خیابانھا كثیف، و ھمة آنھا بدون پیادهنھ د
آور، و براي یك زن  روي مشغولند، در اینجا براي یك مرد مرارتي خستگي كھ بانوان ھم ھر روز بھ پیاده

تعداد بیشمار ارابة یك اسبھ . نھا زیاد است، و بسیار بدتر از آ تعداد كالسكھ. خوش لباس غیر ممكن است
رانند كھ خیابانھا را  با چنان سرعتي مي… ھا را جوانان متجدد و مقلدان آنھا این ارابھ. در اینجاست

  .ام خود من بارھا از گل سیاه شده… . كنند العاده خطرناك مي فوق

متشكل از مردان، زنان، این طبقھ . در شھرھاي بزرگ و كوچك، طبقة پرولتاریا در حال شكل گرفتن بود
كردند كھ بھ خودشان تعلق  و اطفالي بود كھ، در برابر دریافت دستمزد، با ابزار و مصالحي كار مي

خانوار یا  ٧۵‘٠٠٠بھ  ١٧٨٩آماري از آنھا در دست نیست، ولي تعداد آنھا در پاریس در . نداشت
. ھایي بھ ھمین نسبت بودند توده نفر تخمین زده شده است؛ در آبویل، لیون، و مارسي نیز ٣٠٠‘٠٠٠

مانع ) ١٧٧٨نوامبر  ١٢(ساعات كار طوالني، و دستمزد كم بود، زیرا یكي از مقررات پارلمان پاریس 
دستمزد بیست و دو درصد ترقي كرد، و قیمتھا  ١٧٨٩و  ١٧۴١میان سالھاي . شد تشكل كارگران مي

لویي شانزدھم بدتر شده   در زمان سلطنترسد كھ وضع كارگران  شصت و پنج درصد؛ چنین بھ نظر مي
شد، كارگران بھ تعداد زیاد  رقابت خارجي سخت مي) ١٧٨۶مانند (یافت یا  وقتي تقاضا كاھش مي. بود

  اخراج، و

پاریس را تشكیل  افزایشي دربھاي نان، كھ نیمي از غذاي مردم عادي. شدند تحمیلي بر كمكھاي خیریھ مي
ھزار نفر از كمكھاي خیریة  سي ١٧٨٧درلیون در . كرد ھ گرسنگي تھدید ميداد، ھزاران خانواده را ب مي

. پس از جاري شدن سیل، دوسوم جمعیت از ھستي ساقط شدند ١٧٨٨در رنس در . مند بودند دولتي بھره
 ١٧٨۶مرسیھ حدود سال . یكصدھزار خانواده در فھرست بیبضاعتھا جاي داشتند ١٧٩١در پاریس در 

ضعیف، پریده رنگ، ریزاندام، از لحاظ رشد جسماني عقبمانده، و ] عادي[ردم در پاریس م«: نوشت
  .باشند اي جدا از طبقات دیگر كشور مي ظاھرًا طبقھ

 ١٧٧۴در . زدند  دادند و دست بھ اعتصاب مي ھایي تشكیل مي كارگران با نادیده گرفتن ممنوعیتھا اتحادیھ
و اظھار داشتند كھ ھزینة زندگي خیلي سریعتر از كارگران ابریشمباف در لیون ازكار دست كشیدند 

و قوانین بیقاعدة عرضھ و تقاضا كارگران را بھ سوي درآمدي در سطح . دستمزدھا در حال افزایش است
بردند، بھ انتظار نشستند تا  كارفرمایان، كھ در نعمت و رفاه بھ سر مي. دھند بخور و نمیر سوق مي

بسیاري از كارگران كھ احساس . شرایط، و وادار بھ تسلیم كند گرسنگي كارگران را حاضر بھ قبول
كردند، از لیون عازم شھرھاي دیگر، و حتي سویس یا ایتالیا شدند، ولي در مرز جلو آنھا را  ناكامیابي مي

كارگران دست بھ شورش زدند، ادارات شھرداري را بھ . ھایشان بازگرداندند گرفتند و بزور بھ خانھ
دولت . بر انجمن شھر برقرار كردند» دیكتاتوري پرولتاریا«، و براي مدت كوتاھي یك تصرف درآوردند
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ارتش را بھ میدان عمل خواند؛ شورش فرونشانده شد؛ دو تن از رھبران آن بھ دار آویختھ شدند؛ 
اعتصابگران شكست خورده بھ كارگاھھاي خویش بازگشتند، ولي در این ھنگام ھم نسبت بھ دولت نظر 

  .آمیزي داشتند ھم نسبت بھ كارفرمایان خود خصومت

توانند  ساعت كار در روز نمي ١٨آنھا دوباره اعتصاب كردند و معترض بودند كھ حتي با  ١٧٨۶در 
شود،  از حیوانات اھلي ھم بدتر رفتار مي«مخارج خانوادة خود را تأمین كنند، و شكایت داشتند كھ با آنھا 

» .شود كھ آنھا را سالمت و نیرومند نگاه دارد كافي خوراك داده ميزیرا حتي بھ این حیوانات بھ قدر 
مقامات شھرداري با افزایش دستمزد موافقت كردند، ولي ھر نوع اجتماع بیش از چھار نفر را ممنوع 

سربازان بھ روي كارگران در . یك گردان توپخانھ تصدي اجراي این ممنوعیت را برعھده گرفت. كردند
كارگران در حال اعتصاب بھ كار خود . دازي كردند، و چندتن از آنان را كشتندحال اعتصاب تیران

  .افزایش دستمزد بعدًا ملغا شد. بازگشتند

در . داد شورش علیھ گراني ھزینة زندگي بھ طور پراكنده در سراسر نیمة دوم قرن ھجدھم روي مي
شورشیان روان را  ١٧۶٨در . شش اعتصاب صورت گرفت ١٧۶٨و  ١٧۵٢نورماندي میان سالھاي 

شورشھاي مشابھي در . تحت تسلط در آوردند، انبار غالت دولتي را غارت، و فروشگاھھا را چپاول كردند
  ، دیژون، ورساي، پاریس،)١٧٧٢(، پواتیھ )١٧٧٠(رنس 

روي ) ١٧٨٩و  ١٧٨٨(و مجددًا در پاریس ) ١٧٨۵(پرووانس  - آن - ، واكس)١٧٧۵ھمھ در (پونتواز 
  .دادند

ة كارگر یا مردم عادي شھرھا بھ طور كلي چھ نقشي در بھ بار آوردن انقالب ایفا كرد؟ در ظاھر فقر طبق
- ١٧٨٨موارد كمبود نان و شورشھاي ناشي از آن در پاریس در سالھاي . این فقر علت مستقیم انقالب بود

ش و حملھ بھ زندان اي باال برد كھ آنھا حاضر بودند، براي مقابلھ با ارت حرارت مردم را تا درجھ ١٧٨٩
اي باشند، اما  توانند نیروي محركھ ولي گرسنگي و خشم مي. باستیل، زندگي خود را بھ خطر اندازند

اگر رھبراني از قشرھاي باالتر رھبري شورشیان را براي گرفتن . توانند رھبري بھ وجود آورند نمي
ن داشت كاھشي در بھاي نان شورشیان زندان باستیل و حركت بھ سوي ورساي بھ عھده نگرفتھ بودند، امكا

  .را آرام كند

ھاي مردم ھنوز كوچكترین فكري دربارة واژگون كردن حكومت، عزل پادشاه، و استقرار نظام  توده
كرد،  طبقة كارگر با امید فراوان دربارة برابري طبیعي صحبت مي. جمھوري بھ مغز خود راه نداده بودند

این طبقھ خواھان نظارت دولت بر . امور كشور را در دست گیرد دید كھ زمام ولي بھ خواب ھم نمي
ولي تأمین . مخالف آن بود) بورژوازي(اقتصاد، یا دست كم تثبیت بھاي نان بود؛ و حال آنكھ طبقة متوسط 

نظر طبقة كارگر در حكم بازگشت بھ نظام سابق بود نھ پیشرفت بھ سوي اقتصادي كھ زیر تسلط طبقة 
است ھنگامي كھ وقت عمل فرارسید، مردم عادي پاریس بودند كھ بر اثر فشار  درست. كارگر باشد

گرسنگي، و بھ تحریك سخنرانان و عناصر فعال، زندان باستیل را گرفتند و بھ این ترتیب مانع شدند كھ 
فرانسھ را از نو ساخت، بھ راھنمایي » مجمع«بھ كار ببرد، ولي وقتي آن » مجمع«پادشاه ارتشش را علیھ 

  .و براي ھدفھاي طبقة متوسط بود

IV – بورژوازي و انقالب  

این طبقھ، كھ . خصیصة برجستة زندگي اقتصادي فرانسھ در قرن ھجدھم روي كار آمدن طبقة بازرگان بود
ھا و  در دوران سلطنت لویي چھاردھم و كولبر رونق كار خود را آغاز كرده بود، بیش از ھمھ از جاده

كردند استفاده برد؛ بر اثر تجارت با مستعمرات ثروتمند شد، در  داد و ستد كمك مي ھایي كھ بھ تسھیل ترعھ
  .، و امور مالي كشور را زیر نظارت خود درآورد)١٧٨١تا سال (اي رسید  مشاغل اداري بھ مقام برجستھ
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شد، و از  ميھا گرفتھ  ھا و ترعھ العبور، كھ براي اربابان یا دولت در جاده ولي این طبقھ از عوارض حق
بررسي وقتگیر كاالھا درھر پاسگاه عوارض چنان در رنج و عذاب بود كھ ھر لحظھ امكان داشت سر بھ 

وپنج تا چھل نوع  كرد، ناچار بود سي یك كشتي كھ از جنوب فرانسھ تا پاریس كاال حمل مي. شورش برآورد
  بازرگانان خواستار. العبور از این نوع بپردازد حق

ر داخل كشور بودند، ولي اطمینان نداشتند كھ خواستار ھمین آزادي در تجارت میان ملل آزادي تجارت د
ھاي گمركي را  ھاي فیزیو كراتھا قرار گرفتھ بود، تعرفھ دولت، كھ تحت تأثیر نظریھ ١٧٨۶در سال . باشند

كاھش  شدند، در ازاي در مورد منسوجات و اشیاي فلزي مورد مصرف عموم، كھ از انگلستان وارد مي
یكي . اي، و سایر محصوالت فرانسھ، كاھش داد ھاي گمركي انگلستان نسبت بھ شراب، اجناس شیشھ تعرفھ

توانست بھ مقابلھ با رقابت  اي بھ صنعت نساجي فرانسھ بود كھ نمي از نتایج این كار وارد آمدن ضربھ
بیكاري در لیون، روان، و . پردازدتر بودند، ب آالت تازه ھاي نساجي انگلستان، كھ مجھز بھ ماشین كارخانھ

  . آمین بھ نقطة انفجار رسید

ھاي گمركي باعث ترویج بازرگاني خارجي شد، و كیسة طبقة بازرگان را  با این وصف، كاھش تعرفھ
بھ بیش از  ١٧٨٠، حجم تجارت خارجي تقریبًا دو برابر شد و در ١٧٨٧و  ١٧۶٣میان سالھاي . پركرد
داران، دریانوردان،  شھرھاي بندري فرانسھ از بازرگانان، كشتي. دفرانك رسی ١‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

در آن شھرھا، مدتھا قبل از اینكھ انقالب بر برتري . ھا، و مشروبسازیھا پر بودند خانھ انبارھاي كاال، تصفیھ
  .ملي طبقة بازرگان صحھ بگذارد، این طبقھ مافوق ھمة طبقات قرار داشت

ھاي افریقایي، حمل آنھا بھ  نگلستان، ناشي از دستگیر كردن یا خریدن بردهقسمتي از رونق تجاري، مانند ا
سیاھپوست  ٢٩‘۵٠۶دالالن فرانسوي برده  ١٧٨٨در . امریكا، و فروش آنھا براي كار در كشتزارھا بود

گذاران فرانسوي مالك بیشتر اراضي و صنایع آنجا و گوادلوپ  سرمایھ. دومینگ حمل كردند-را تنھا بھ سن
در سال . برده را بھ كار واداشتھ بودند ۴٨٠‘٠٠٠ھزار سفید پوست  دومینگ سي-در سن. ارتینیك بودندو م

براي الغاي بردگي در پاریس تشكیل شد كھ ریاست آن با » انجمن دوستداران سیاھپوستان«یك  ١٧٨٨
نقل باكشتي  بود؛ ولي كساني كھ كارشان حمل و» پسر«كوندورسھ، و اعضاي آن شامل الفایت و میرابو 

اطاق بازرگاني  ١٧٨٩در . بود، و صاحبان كشتزارھا، با اعتراضات خود این نھضت را منكوب كردند
فرانسھ براي حفظ بازرگاني خود بھ مستعمرات خویش نیاز دارد، و نتیجتًا براي با »  :بوردو اعالم داشت

ة دیگري یافت شود، داشتن برده كردن كشاورزي در این قسمت از جھان، دست كم تا زماني كھ وسیل صرفھ
  ».ضروري است

فعالیتھاي صنعتي، مستعمراتي، و نظایر آن، بھ سرمایھ نیاز داشتند و یك نسل رو بھ گسترش از بانكداران 
داد،  داشتند، دولت اوراق قرضة ملي انتشار مي شركتھاي سھامي سھام خود را عرضھ مي. بھ وجود آوردند

سوداگران سھام . گرفت دار، معامالتي بھ نیت تحصیل سودآتي صورت ميو در خرید و فروش اوراق بھا
كردند كھ شایعاتي را كھ ھدفشان باال بردن یا پایین آوردن قیمت سھام بود  نگاراني را اجیر مي روزنامھ

ھا ھم در این گونھ معامالت وارد شدند، و بھ این ترتیب تحت فشار یا نفوذ  اعضاي وزارتخانھ. پخش كنند
كرد، و  ھریك از جنگھا دولت را بیشتر بھ بانكداران و صاحبان سرمایھ متكي مي. كداران قرار گرفتندبان

  بانكداران را بھ نحوي

بعضي از بانكداران شخصًا داراي اعتباري . ساخت مند مي حیاتیتر بھ سیاست و اعتبار مالي دولت عالقھ
توانستند با نرخ كم وام بگیرند و با نرخ بیشتر بھ  بودند كھ از اعتبار دولت بیشتر بود؛ بھ ھمین علت مي

دولت وام بدھند، و تنھا با نگاه داشتن حسابھا بر ثروت خود بیفزایند، مشروط بر اینكھ قضاوتشان درست 
  .پرداخت آمد و دولت دیون خود را مي درمي

اتھاي غیر مستقیم را صاحبان سرمایھ، كھ با پیش پرداخت بھ دولت، حق وصول مالی(كاران مالیات  مقاطعھ
بویژه ثروتمند و كامًال مورد نفرت بودند؛ زیرا مالیاتھاي غیر مستقیم، مانند مالیاتھاي ) كردند خریداري مي
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كردند كھ ناچار بودند قسمت زیادي  فروش بھ طور كلي، سنگیني خود را بیش از ھمھ بر كساني تحمیل مي
، نظیر »كاران مالیاتي مقاطعھ«بعضي از این . نداز درآمد خود را صرف نیازھاي زندگي روزمره كن

ھلوسیوس و الووازیھ، مرداني بالنسبھ درستكار و داراي روحیة خدمتگزاري بھ مردم بودند و كمكھاي 
دولت بھ زبانھاي این شیوة وصول مالیات واقف بود، و . كردند فراواني بھ امور خیریھ، ادبیات، و ھنر مي

از شصت نفر بھ چھل نفر كاھش داد؛ ولي خصومت مردم نسبت بھ آنھا  ١٧٨٠تعداد این مأموران را در 
وصول مالیات را منسوخ كرد، و سر الووازیھ از جملھ سرھایي بود كھ در   انقالب این نحوة. ادامھ یافت

  . این جریان از تن جدا شدند

یي را كھ مردم فرانسھ چون مالیات نقشي مھم درمیان علل انقالب داشت، باید باردیگر انواع مالیاتھا
مالیات اموال كھ عبارت بود از مالیاتي كھ بر ) ١: اینھا عبارت بودند از. پرداختند بھ خاطر بیاوریم مي

نجبا بھ علت خدمت نظام خود، از این مالیات معاف بودند؛ روحانیان . شد اراضي و اموال شخصي بستھ مي
كردند؛ قضات،  داشتند و براي دولت دعا مي مي بھ این علت معاف بودند كھ نظم اجتماعي را محفوظ

، »طبقة سوم«رؤساي دستگاھھاي اداري، و مقامات دانشگاه معاف بودند؛ تقریبًا تمام این مالیات بر مالكان 
مالیات سرانھ، كھ شامل تمام اعضاي خانواده ) ٢. شد و بنابراین در درجة اول بر دھقانان، تحمیل مي

مالیاتي كھ برھمة اموال، اعم از » بیست یك«) ٣. روحانیان معاف بودند شد؛ در این مورد تنھا مي
شد؛ ولي نجبا، با بھ كاربردن نفوذ خصوصي یا بھ كارگماردن حقوقدانان  غیرمنقول و منقول، بستھ مي

گریختند؛ و روحانیان  براي یافتن مفرھایي در قوانین، از قسمت زیادي از این مالیات و مالیات سرانھ مي
ھمة شھرھا ) ۴. كردند شانھ خالي مي» بیست یك«گاه بھ دولت از پرداخت  پرداختھاي داوطلبانة گاهبا 

  :مالیاتھاي غیرمستقیم از بابت) ۵. كردند پرداختند و آن را روي اھالي شھر سرشكن مي مالیاتي بھ دولت مي
انواع مشروبات مالیات رسومات بر شراب، ) عوارض واردات و صادرات؛ پ) العبور؛ ب حق) الف

انحصارات دولتي در مورد ) بازي، و غیره؛ ت الكلي، و مالیات غیر مستقیم، برصابون، چرم، آھن، ورق
ھر فرد مكلف بود ساالنھ بھ میزان حداقلي كھ تعیین شده بود، بھ قیمتي . شدند فروش توتون و نمك اخذ مي

این مالیات . از دولت نمك بخرد) رانتر بودو این قیمت ھمیشھ از قیمت بازار گ(كرد،  كھ دولت تعیین مي
» بیگاري«دھقانان مالیاتي براي خالص شدن از ) ۶. ھاي اصلي بدبختي دھقانان بود  نمك یكي از مایھ

  بر روي ھم. پرداختند مي

ھریك از اعضاي طبقة سوم بھ طور متوسط از چھل و دو تا پنجاه و سھ درصد درآمد خود را بھ صورت 
  .داشتند مسترد مي مالیات بھ دولت

داران، بانكداران، مخترعان، مھندسان، دانشمندان، كاركنان جزء دستگاه  اما اگر ما بازرگانان، كارخانھ
اداري، كارمندان دفتري، كسبھ، داروسازان، ھنرمندان، كتابفروشان، معلمان، نویسندگان، پزشكان، 

در نظر ) بورژوازي(ل دھندة طبقة متوسط اسم و رسم را بھ عنوان اعضاي تشكی حقوقدانان، و قضات بي
این طبقھ ثروتمندترین و فعالترین بخش جمعیت  ١٧٨٩توانیم درك كنیم كھ چگونھ تا سال  بگیریم، مي

اعضاي این طبقھ احتماًال بھ اندازة نجبا در مناطق روستایي زمین در تملك داشتند، و . كشور شده بود
، كھ داراي عنوان نجیبزادگي بود، یا شغلي بھ )تیول(تصاصي توانستند صرفًا با خریدن یك ملك اخ مي

درحالي كھ نجبا براثر بیكارگي، . ھاي متعدد پادشاه، مقام نجیبزادگي بھ دست آورند»منشي«عنوان یكي از 
رفتند، و روحانیان بر اثر  ولخرجي، و انحطاط جسماني ھم از لحاظ تعداد و ھم از حیث ثروت تحلیل مي

دادند، طبقة  لسفھ، زندگي، و قوانین اپیكوري در شھرھا موقعیت خود را از دست ميگسترش علوم، ف
آنھا . متوسط از لحاظ پول و قدرت بر اثر توسعة صنایع، فنون، بازرگاني و امورمالي روبھ رشد و نمو بود

اریس، كردند كھ شكوه آنھا بیگانگاني را كھ بھ پ با محصوالت یا واردات خود فروشگاھھایي را پر مي
كردند اما باعث  جنگھا دولت را ورشكست مي. داشت آمدند بھ حیرت وا مي لیون، رنس، یا بوردو مي

رونق روبھ افزایش تقریبًا . آورد شدند كھ ملزومات وسایل نقلیھ را فراھم مي ثروتمند شدن طبقة متوسط مي
ش از ھمھ در میان بازرگانان و بھ شھرھا محدود بود و دھقانان وطبقة كارگر از آن سھمي نداشتند، و بی

لیور ثروت  ۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠چھل بازرگان فرانسوي بر روي ھم  ١٧٨٩در . خورد بانكداران بھ چشم مي
  .لیور اندوختھ كرد ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠مونمارتل - داشتند؛ و یك بانكدار بھ نام پاري
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ني میان اھمیت علت اساسي انقالب نابرابري موجود میان واقعیت اقتصادي و ساختار سیاسي، یع
طبقة متوسط روبھ باال از . بورژوازي در تولید و تملك ثروت، و عدم شركت آن در قدرت دولتي بود

انحصار اجتماعي و تفرعن نجبا اعضاي . چركین بود تواناییھاي خویش آگاه، و از نقش كم اھمیت خود دل
ام روالن، كھ شخصیتي درخشان مثًال ھنگامي كھ ازماد. كرد این طبقھ از اجتماع را سخت ناراحت مي

دعوت شد درخانة یكي از اشراف براي شام بماند، متوجھ شد كھ در جایگاه مستخدمین از او  داشت، 
ھا  كنند تا بھ مصرف ھزینھ آنان ھمچنین مشاھده كردند كھ نجبا خزانة كشور را خالي مي. اند پذیرایي كرده

اغل یا ترفیعات سیاسي یا نظامي را درست از كساني و میھمانیھاي مجلل برسانند؛ و در عین حال، مش
فرانسھ را گسترش داده بود، و پس » مالیاتده«داشتند كھ فعالیتھا و اقدامات مبتكرانة آنھا اقتصاد  دریغ مي

كردند كھ روحانیان یك سوم  و باز آنان مشاھده مي. كرد اندازھایشان در این وقت از خزانة دولت حمایت مي
  فرانسویان  ا بھ خود تخصیص داده بودند تا معتقداتي را حفظ كنند كھ تقریبًا ھمةدرآمد كشور ر

  .پنداشتند تحصیلكرده آن را قرون وسطایي و كودكانھ مي

ولي بھ این دل بستھ بود كھ آن را زیر تسلط خود . طبقة متوسط مایل نبود كھ نظام سلطنتي را براندازد
خواستند كھ در آن  اي مي  زیادي داشتند، ولي حكومت مشروطھ  ةآنھا با دموكراسي خواھي فاصل. درآورد

آنھا خواھان آزادي از . ھوش و خرد ھمة طبقات در قانونگذاري، ادارة امور، و تعیین مشي تأثیر بگذارد
ولي با كمكھاي دولتي، . قید مقررات دولتي یا مقررات مربوط بھ اصناف در امور صنایع یا بازرگاني بودند

اساس . از ناحیة دھقانان و جمعیت شھرنشین در تأمین ھدفھاي طبقة متوسط مخالفتي نداشتند یا حمایت
انقالب فرانسھ برانداختن نجبا و روحانیان توسط طبقة متوسطي بود كھ از نارضایي دھقانان براي از میان 

. كرد استفاده مي ھاي شھري براي خنثا كردن ارتشھاي پادشاه بردن نظام فئودالیتھ، و از نارضایي توده
ھنگامي كھ پس از دو سال انقالب، مجلس مؤسسان مافوق ھمة قدرتھا قرار گرفت، فئودالیتھ را منسوخ 
داشت، اموال كلیسا را ضبط كرد، و تشكل بازرگانان را قانوني شمرد، ولي ھمة سازمانھا یا اجتماعات 

  ).١٧٩١ژوئن  ١۴(كارگران را ممنوع اعالم داشت 

صلھ، بانكداران از امكان اینكھ دولتي كھ آنھا این ھمھ پول بھ آن وام داده بودند خود را بویژه و بالفا
ھمان طور كھ از زمان ھانري چھارم دولت پنجاه وشش بار بھ طور كامل یا تا  –ورشكست اعالم دارد 

خود را نسبت بھ دارندگان اوراق قرضة دولتي اعتقاد . بھ ھراس افتادند. حدودي این كار را انجام داده بود
اندركار فعالیتھاي دولتي بودند، از پرداختھاي دولت  كاراني كھ دست مقاطعھ. لویي شانزدھم از دست دادند

بازرگانان بھ طور كلي احساس . رسید، اطمیناني نداشتند یا از ارزش آن ھنگامي كھ زمان پرداخت فرا مي
یات كامل از ھمة طبقات، بویژه از ثروتي بود كھ كردند كھ تنھا راه فرار از ورشكستگي ملي، اخذ مال مي

ھنگامي كھ لویي شانزدھم در گسترش ). و ھمین طور ھم عمًال بھ اثبات رسید(آوري كرده بود  كلیسا جمع
مالیات اموال بھ طوري كھ شامل طبقات صاحب امتیاز شود، تردید بھ خود راه داد تا مبادا حمایت   دامنة

اج متزلزل خویش از دست بدھد، دارندگان اوراق قرضھ، تقریبًا ناآگاھانھ، و با آنھا را نسبت بھ تخت و ت
انقالب معلول فقر . كارانة خویش، بھ صورت یك نیروي انقالبي درآمدند وجود اصول عمومًا محافظھ

  .صبورانة دھقانان نبود، بلكھ معلول ثروت بھ خطر افتادة طبقة متوسط بود

V – تجمع نیروھا  

ھا براي لباس پوشاندن و  ھا قرار داشتند و از این اندیشھ وھاي انقالبي تحت تأثیر نفوذ اندیشھھمة این نیر
عالوه بر تبلیغات فیلسوفان و فیزیوكراتھا، كمونیستھاي . گرمي بخشیدن بھ خواستھا استفاده كردند

لي، و لنگھ مطرح اي نیز بودند كھ آن سوسیالیسمي را كھ در دوران نسل قبلي توسط مورلي، ماب پراكنده
  بریسو دو وارویل، در اثر خود بھ نام. شده بود ادامھ و گسترش دادند
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، پیشاپیش اظھار نظر پیر برودون را دایر بر اینكھ )١٧٨٠(پژوھشھاي فلسفي دربارة حق مالكیت 
عنوان كرده و اظھار داشتھ بود كھ مالكیت خصوصي درحكم دزدي اموال عمومي » مالكیت دزدي است«

این حق مقدسي نیست كھ كسي غذاي بیست نفر را بخورد، در حالي كھ یك نفر وجود «: گفت او مي .است
توطئة افراد نیرومندتر علیھ ضعیفتر، و اغنیا «گفت كھ  در مورد قوانین مي» .دارد كھ سھمش كافي نیست

اي، پوزش  مدرسھ بریسو بعدًا دربارة كتابھاي اولیة خود بھ عنوان غلیان احساسات بچھ» .علیھ فقراست
  ).١٧٩٣(خواست و از جملة رھبران ژیروندیان شد، و بھ خاطر اعتدالش با گیوتین اعدام شد

، كمي قبل از تسخیر باستیل، فرانسوا بواسل اثري بھ نام كاتشیسم نوع بشر بھ صورت سؤال و ١٧٨٩در 
طبقة لئیم، ضد «ناشي از  او گفت كھ ھمة بدیھا. جواب منتشر كرد كھ كامًال با كمونیسم مطابقت داشت

اجتماعي، و آدمكشي است كھ تاكنون بر انسانھا حكومت كرده، آنھا را نزول شأن داده، و از میان برده 
مالكیت، ازدواج، و . اند اقویا ضعفا را بندة خود كرده و قوانیني براي حكومت بر آنھا برقرار كرده» .است

و نیرنگ را قانوني كنند، و نتیجتًا یك اقلیت كوچك مالك  اند كھ غصب، جبر، مذھب براي این اختراع شده
ازدواج در حكم مالكیت خصوصي نسبت . كنند زمینند، در حالي كھ اكثریت در گرسنگي و سرما زندگي مي

آنچھ مازاد براین است، باید طبق نیازمیان . ھیچ كس بھ بیش از آنچھ نیاز دارد حقي ندارد. بھ زنان است
ھا را بھ مدارس تبدیل  صومعھ. گذارید بیكارة ثروتمند یا كار كند یا از خوردن بازایستدب. ھمھ تقسیم شود

  .كنید

او پس از اینكھ بھ نجبا و . امیل بابوف بود- از میان این افراطیون، از ھمھ جالبتر و متنفذتر فرانسوا
پیشنھادي بھ  ١٧٨٧ مارس ٢١روحانیان در تأكید حقوق فئودالي آنھا در برابر دھقانان خدمت كرد، در 

  :اي براي بھترین مقالھ در این زمینھ تعیین كند فرھنگستان آراس فرستاد دایر بر اینكھ فرھنگستان جایزه
با مجموع دانشي كھ اینك بھ دست آمده، وضع مردمي كھ غرایز اجتماعي آنھا چنان باشد كھ در میان آنھا «

فرھنگستان پاسخي » مشترك باشد، چھ خواھد بود؟ وھمھ چیز… باید كاملترین برابري حكمروا باشد مي
ژوئیھ  ٨اي بھ تاریخ  در نامھ) و این نامي بود كھ وي بعدًا برخود گذارد(نداد، بنابراین گراكوس بابوف 

چیز مشترك بود، و ھمة وقایع  افراد طبیعتًا برابرند، در حالت طبیعي ھمھ  توضیح داد كھ ھمة ١٧٨٧
بودند؛ او در انقالب پیروان متعددي یافت، و در شرف آن بود كھ رھبري تاریخي بعدي فساد و فریب 

شورشي را علیھ حكومت جمھوري فرانسھ برعھده بگیرد كھ توسط عمال حكومت دستگیر و بھ اعدام 
  ). ١٧٩٧(محكوم شد 

ھ در سال ك» ھایي شكایت نامھ«در . ھا تنھا نقش مختصري در ایجاد انقالب داشتند این گونھ افكار و اندیشھ
رسیدند، تقریبًا ھیچ اثري از احساسات ) مجمع نمایندگان(از ھمھ جاي فرانسھ براي اتاژنرو  ١٧٨٩

طبقة متوسط . ھیچ یك از آنھا حاوي حملھ بھ مالكیت خصوصي یا سلطنت نبود. شد سوسیالیستي دیده نمي
  .زمام امور را در دست داشت

، ١٧١٧ما شاھد پیدایش این انجمن پنھاني در انگلستان بھ سال  آیا فراماسونھا یكي از عوامل انقالب بودند؟
این انجمن در قسمتھاي پروتستان اروپا بسرعت . ایم بوده ١٧٣۴و نخستین ظھور آن در فرانسھ بھ سال 

پاپ كلمنس دوازدھم . گسترش یافت؛ فردریك دوم در آلمان و گوستاو سوم در سوئد طرفدار آن بودند
یي یا غیرمذھبي را از پیوستن بھ فراماسونھا یا كمك بھ آنھا منع كرد، ولي پارلمان مقامات كلیسا) ١٧٣٨(

در . پاریس از تأیید این فرمان امتناع ورزید، و بھ این ترتیب آن را از تأثیر قانوني در فرانسھ محروم كرد
. ا صد عضو بودلژ فراماسون در پاریس وجود داشت كھ ھر كدام معموًال داراي پنجاه ت ۶٢٩تعداد  ١٧٨٩

اي كشیش، برادران لویي شانزدھم، و بیشتر رھبران جنبش  این اعضا شامل تعداد زیاي از نجبا، عده
شناس این  الالند ستاره ١٧٧٠را تأسیس كرد؛ در » لژ علوم«ھلوسیوس  ١٧۶٠در سال . روشنگري بودند

ژ برتولھ، فرانكلین، كوندورسھ، در این ل. درآورد) موزھا(» لژ نھ خواھر«لژ را گسترش داد و بھ صورت 
  .كردند شامفور، گروز، اودون، و بعدًا سپس، بریسو، دمولن، ودانتون، تجمع مي
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را از عضویت خود » ملحدان بیشعور«و » بندوبارھاي از خدا بیخبر بي«از جھات نظري، فراماسونھا 
غیر از . اعالم دارد» رگ جھانمعمار بز«داشتند؛ ھریك از اعضا مكلف بود اعتقاد خود را بھ  مستثنا مي

این، معتقدات مذھبي دیگري الزم نبود، و بنابراین، بھ طور كلي، فراماسونھا االھیات خود را بھ اصول 
ھدف . ظاھرًا آنھا در نھضت اخراج یسوعیان از فرانسھ اعمال نفوذ كردند. داشتند خداپرستي محدود مي

المللي مركب از افرادي بود كھ از طریق تجمع و انجام  اعالم شدة آنھا برقراري یك اخوت پنھاني بین
تشریفات در یك محفل دوستي با یكدیگر پیوند و متعھد بھ كمك بھ یكدیگر، رواداري مذھبي، و اصالحات 

چندتن از اعضاي اشراف . در دوران سلطنت لویي شانزدھم آنھا فعاالنھ وارد سیاست شدند. سیاسي باشند
اورلئان / ، ویكنت دو نو آي، دوك دوال روشفو كو لیانكور، و دوك د»پسر«و » درپ«آنھا الفایت، میرابو 

  .از رھبران آزادیخواه مجمع ملي شدند

این باشگاھھا، كھ در آغاز بھ سبك . و باالخره، باشگاھھایي بودند كھ بھ طور مشخص جنبة سیاسي داشتند
مراكز  ١٧٨۴ودند، در حدود سال انگلیسیھا براي صرف غذا، صحبت كردن، و قرائت تشكیل شده ب

آنھا با «گفت كھ در این باشگاھھا  یكي از معاصران مي. تحریكات و جنب و جوشھاي نیمھ انقالبي شدند
صداي بلند و بدون مالحظھ دربارة حقوق بشر، مزایاي آزادي، و مفاسد عظیم نابرابري شرایط صحبت 

باشگاه برتانیي را تشكیل دادند؛ طولي نكشید كھ باشگاه  پس از تشكیل اتاژنرو، نمایندگان برتاني» .كنند مي
. بشود - ، سیس، و روبسپیر»پسر«نظیر میرابو  –عضویت خود را گسترش داد تا شامل اھالي غیر برتاني 

  .تبدیل شد» انجمن ژاكوبنھا«، این باشگاه مقر خود را بھ پاریس منتقل كرد و بھ ١٧٨٩در اكتبر 

  در مورد بیشتر وقایع مھم و اساسي در تاریخ صادق است، بھ این ترتیب، ھمانطور كھ

آنچھ جنبة اساسي داشت . یكصد نیروي گوناگون در یك جاگرد آمدند تا انقالب فرانسھ را بھ وجود آورند
طلبي، ثروت و قدرت اقتصادي، خواست آنھا  گسترش طبقة متوسط از لحاظ تعداد، آموزش و پرورش، جاه

سیاسي و اجتماعي متناسب با كمكشان بھ حیات ملت و خزانة دولت، و نگراني آنھا دایر بر داشتن موقعیت 
عوامل كمك . ارزش كند  از این بود كھ مبادا خزانھ اوراق بھادار دولتي آنھا را با اعالم ورشكستگي خود بي

رفتند، فقر گ اي كھ توسط این عامل اصلي بھ عنوان پشتیبان و وسیلة ارعاب مورد استفاده قرار مي كننده
ھا، روبھ راه بودن وضع چند میلیون دھقاني  میلیونھا دھقان خواھان آزادي از عوارض، مالیاتھا و عشریھ

كھ بھ قدر كافي نیرومند بودند كھ بھ مبارزه با خاوندھا، مقاطعھ كاران مالیاتي، اسقفھا، و واحدھاي ارتش 
ء استفاده در امر تھیة نان، و از عقب ماندن ھاي شھري بود كھ از سو برخیزند، و نارضایي متشكل توده

  .بردند دستمزدھا از قیمتھا در سیر تصاعدي تاریخي تورم رنج مي

ولخرجي پرھزینة دربار، بیكفایتي و فساد حكومت، : بھ این عوامل كمكي، بھ ھم ریختگي را نیز باید افزود
با، فقدان مؤسسات سیاسي كھ از و نج» پارلمانھا«تضعیف نظام سلطنت بر اثر كشمكش طوالني آن با 

طریق آنھا بتوان شكایات را بھ طور قانوني و سازنده ابراز داشت، و وجود مردمي كھ نیروي فكرشان 
بیش از ھر ملت معاصر دیگر توسط مدارس، كتابھا، سالونھا، و بھ وسیلة علوم و فلسفھ و جنبش 

ھمچنین . لكرد دستگاھھاي اداري ارتقا یابدروشنگري تیزتر شده بود؛ و انتظارشان این بود كھ سطح عم
ھاي  باید از میان رفتن نظارت بر مطبوعات در دوران سلطنت لویي شانزدھم و انتشار اندیشھ

اولباك، ھلوسیوس، مورلھ، مابلي، لنگھ، / آالمبر، د/ طلبانھ یا انقالبي توسط ولتر، روسو، دیدرو، د اصالح
، و یك ھزار نویسندة دیگر كھ نكات برجستھ، »پسر«مارشھ، میرابو تورگو، كوندورسھ، بو  ،»پدر«میرابو 

درخشش، و نیروي آنھا ھرگز نظیري نداشت و تبلیغاتشان در ھمة طبقات جز دھقانان، در داخل 
ھا، كاخھاي نجبا، و اطاق انتظار پادشاه نفوذ كرده بود، بھ عوامل یادشده  ھاي صومعھ ھا، دخمھ سربازخانھ
اینھا زوال مصیبتبار ایمان بھ مقبولیت كلیسا را افزود؛ كلیسایي كھ وضع   از باید بھ ھمةو ب. افزوده شود

را مورد حمایت قرار داده، محاسن اطاعت و تسلیم را موعظھ كرده، و تودة » حق االھي پادشاه«موجود و 
ست امكانات توان درحالي كھ دولت نمي –انگیخت  كھ رشك دیگران را برمي –عظیمي از ثروت گردآورده 

» قانون طبیعي«ھمچنین گسترش اعتقاد بھ یك . الزم را براي تأمین ھزینة كارھاي روبھ گسترش خود بیابد
كھ مستلزم عدالتي بشر دوستانھ براي كلیة موجودات با عقل، بدون توجھ بھ موقعیت خانوادگي، رنگ 
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ابناي   خیز و بركت كھ در آن ھمةپر» وضع طبیعي«پوست، معتقدات، یا طبقة آنھا بود، و اعتقاد بھ یك 
بشر زماني برابر، خوب، و آزاد بودند و بھ علت پیدایش مالكیت خصوصي، جنگ، و قوانین ملھم از 

. نزول شأن یافتند، باید بھ عواملي كھ ذكرشان رفت افزوده شودند» وضع طبیعي«اختالفات طبقاتي از آن 
  سخنرانان كھ آماده بودند از وضع موجود دفاع یا بھ آن روي كار آمدن و افزایش سریع تعداد حقوقدانان و

نویسان،  حملھ كنند و احساسات عمومي را برانگیزند و متشكل كنند؛ افزایش تعداد، و احساسات تند جزوه
اورلئان كھ بھ جاي پسر عمویش بر تخت سلطنت / فعالیت پنھان باشگاھھاي سیاسي، و آرزوي دوك د

  .ھ مجموع این عوامل افزوده شوندفرانسھ بنشیند نیز باید ب

ھمة این عوامل را در دوران سلطنت پادشاھي مالیم طبع، خیرخواه، ضعیف، و مردد، كھ از كالف 
ھاي متضادي كھ در درون خودش وجود  سردرگم مبارزاتي كھ در اطرافش در جریان بودند و از انگیزه

وامل بر روي مردمي كھ تقریبًا از ھر ملت دیگري داشتند گیج شده بود، در یكجا جمع كنید و بگذارید این ع
ھا و شكایات خود آگاه بود و احساساتیتر، قابل  كھ بر تاریخ شناختھ شده است با تیزفكري بیشتر از شكوه

تر، و داراي نیروي تخیل بیشتري بود، عمل كند؛ در آن صورت دیده خواھد شد آنچھ الزم بود تا این  تھییج
كننده متحد كند و بھ حال اشتعال در آورد، پیشامدھایي بودند كھ بتوانند بر  –ي متالشي نیروھا را در انفجار

شاید این وظیفھ را . ھاي مردم اثر بگذارند و بیش از حد تصور در نیرومندترین غرایز انسان نفوذ كنند توده
راردن در ماركي دو ژی. انجام داد ١٧٨٩- ١٧٨٨و زمستان بسیار سخت  ١٧٨٨خشكسالي و قحطي سال 

گرسنگي بھ » .گرسنگي بتنھایي این انقالب بزرگ را سبب خواھد شد«پیشگویي كرده بود كھ  ١٧٨١سال 
ھاي مردم بر  نقاط روستایي، شھرھا، و پاریس رسید؛ این گرسنگي آنقدر حدت داشت كھ در میان توده

ني كھ شكمشان سیر بود سنن، احساس احترام، و ترس غلبھ كند و آلت فعلي براي ھدفھا و مغزھاي مردا
  .سدھاي قانون، رسوم، و تدین درھم شكستند و انقالب آغاز شد. فراھم سازد

   فصل سي و ھشتم

  

  از ھم پاشیدگي سیاسي

١٧٨٩- ١٧٨٣  

I – ١٧٨۵:قضیة گردنبند الماس   

اي كھ براي آمریكا كرد و در یوركتاون بھ كسب  آكسل فون فرسن، پس از جنگ شجاعانھ ١٧٨٣در ژوئن 
افتخاراتي نایل آمد، بھ فرانسھ بازگشت و ماري آنتوانت را ھمان قدر جذاب دید كھ سھ سال پیش از آن بھ 

ل داشت، آرثر یانگ كھ ماري آنتوانت سي و دو سا ١٧٨٧حتي در . ھنگامي كھ از نزدش رفت یافتھ بود
ملكھ بآساني تقاضاي گوستاو سوم را دایر . كھ در آن ایام در دربار دیده بود دانست» زیباترین زني«وي را 

در » ھنگ سلطنتي سوئد«بر اینكھ لویي شانزدھم فرسن خوش سیما را با درجة سرھنگي بھ عنوان افسر 
داد وقت زیادي را در  انتصاب بھ فرسن امكان مياین . ارتش فرانسھ تعیین كند، مورد پشتیباني قرار داد

آكسل بھ خواھرش سوفي اعتراف كرد كھ عاشق ملكھ است، و عقیده داشت كھ ملكھ ھم . ورساي بگذراند
كرد و ھشت سال  مسلمًا ماري آنتوانت محبت گرمي نسبت بھ وي احساس مي. مند است متقابًال بھ وي عالقھ

ھاي محبت آمیزي با  ي خارج كردن ملكھ و پادشاه از فرانسھ، آنھا نامھبعد، پس از تالش شجاعانة او برا
كردند؛ ولي اینكھ ملكھ از سوفي دعوت كرد تا بھ دربار بیاید و در جوار فرسن زندگي  یكدیگر مبادلھ مي

. اي نگاه دارد كند، حاكي از تصمیم وي بھ این است كھ احساسات خود را نسبت بھ فرسن در حدود شایستھ
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در آوازي كھ میان عوام الناس . دانست یبًا ھیچ كس در دربار غیر از شوھرش وي را معصوم نميتقر
  :شد متداول بود، بدون شك او گناھكار دانستھ مي

  خواھي یك قرمساق، آیا مي

  یك حرامزاده، و یك فاحشھ را بشناسي؟

  پادشاه، ملكھ، و

  .آقاي دوفن را ببین

آبروي خود را از دست داد، ولي عفت ) ملكھ(او «: ن خالصھ كردفیلیپ دو سگور موضوع را چنی - لویي
  ».خود را حفظ كرد

پادشاه . شارل نام نھادند -ماري آنتوانت پسر دوم خود را بھ دنیا آورد، كھ او را لویي ١٧٨۵مارس  ٢۵در 
، بھ ملكھ اورلئان خریده بود/ لیور از دوك د ۶‘٠٠٠‘٠٠٠كلو را كھ بھ مبلغ  - چنان خرسند شد كھ كاخ سن

مادام «درباریان ولخرجي او را در این ابراز قدرداني محكوم داشتند، و مردم پاریس ملكھ را . بخشید
كرد تا بر انتصابات وي در مورد  ملكھ از تسلطي كھ بر شوھرش داشت استفاده مي. لقب دادند» ضرر

ا مگر بیرغبتي پادشاه را نسبت او كوشید ت. وزیران، سفیران، و دیگر صاحبان مشاغل مھم اعمال نفوذ كند
بھ اتحاد با اتریش تغییر دھد، ولي نھ فقط توفیق نیافت، بلكھ تالشھایش در این راه باعث افزایش عدم 

  .محبوبیتش شدند

توان اعتقاد و اعتباري را كھ در مورد  مي» زن اتریشي«تنھا با این زمینة خصومت عمومي نسبت بھ 
 ۶۴٧یك رشتھ مركب از   :خود گردنبند باورنكردني بود. ده درك كردقضیة گردنبند الماس بھ وجود آم

   .بودقیراط  ٢٨٠٠شد بھ وزن  قطعھ الماس كھ گفتھ مي

نیمي از جھان خریداري كرده بودند دو جواھرساز دربار بھ نامھاي شارل بومر و پول باسانژ الماسھایي از 
تا براي مادام دو باري یك گردنبند بسازند، و اطمینان داشتند كھ لویي پانزدھم آن را براي مادام خواھد 

ولي لویي پانزدھم از دنیا رفت و این سؤال پیش آمد كھ اینك چھ كسي زیوري چنین گرانبھا را . خرید
ملكھ این . لیور بھ ماري آنتوانت پیشنھاد كردند ١‘۶٠٠‘٠٠٠ جواھرسازان آن را بھ مبلغ. خواھد خرید

ادوار دو روآن  - رنھ - كاردینال پرنس لویي. پیشنھاد را بھ عنوان اینكھ بیش از حد گرانقیمت است رد كرد
  .وارد صحنھ شد

گفتھ ھاي فرانسھ بود، و  این شاھزاده یكي از محصوالت رسیدة یكي از قدیمیترین و ثروتمندترین خانواده
بھ سمت كشیشي منصوب شده بود، بھ  ١٧۶٠او، كھ در سال . لیور درآمد دارد ١‘٢٠٠‘٠٠٠شد سالي  مي

عنوان یكي از دستیاران عمومي اسقف اعظم ستراسبورگ تعیین شد، و وقتي ماري آنتوانت نخستین بار بھ 
راسبورگ را براي رو آن، كھ ست. ، با این سمت رسمًا بھ او خوشامد گفت)١٧٧٠(فرانسھ گام نھاد 

كرد و در آنجا بھ  یافت، بیشتر اوقات در پاریس زندگي مي العاده محدود مي آرزوھاي خود میداني فوق
لویي پانزدھم او را بھ عنوان فرستادة  ١٧٧١در . ورزید پیوست گروھي كھ با اتریش و ملكھ خصومت مي

. االت اتریش درست سر در بیاوردمخصوص بھ وین فرستاد تا در مورد تجزیة لھستان از فعل و انفع
داد و از عمل او در نشر شایعات افتضاح آمیز دربارة دوفن  ماري ترز از مھمانیھاي پر خرجي كھ او مي

لویي شانزدھم او را بھ پاریس بازخواند، ولي خویشاوندان پرقدرت روآن پادشاه را . جدید ناراحت شد
  وادار
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یك سال بعد این كشیش اھل دل ). ١٧٧٧(ي بھ فقرا منصوب كند كردند كھ او را بھ ریاست كمكھاي سلطنت
در آنجا با . اسقف اعظم ستراسبورگ شد ١٧٧٩و خوش سیما بھ مقام كاردینالي ارتقا یافت، و در 

. كالیوسترو شیاد مشھور آشنایي یافت و چنان مجذوب او شد كھ ادعاھاي جادوگري این شیاد را قبول كرد
بھ چنین مقام واالیي رسیده بود، چنین بھ نظرش رسید كھ اگر بتواند مخالفت رو آن، كھ بھ این سرعت 

وزیر لویي  تواند این آرزو را داشتھ باشد كھ نخست سالھاي گذشتة خود را با ملكھ بھ نحوي جبران كند، مي
  .شانزدھم بشود

. و با ابتكار بود والوا قرار داشت كھ زني جذاب –در میان سرگرمیھاي او در پاریس، مادام دو الموت 
رمي دو والوا مدعي بود كھ از اعقاب ھانري دوم، پادشاه فرانسھ، از طریق یكي از  -خانم ژان دو سن

. اش اموال خود را از دست داد، و ژان ناچار بھ گدایي در خیابانھا شد خانواده. باشد ھاي ھانري مي رفیقھ
در . فرانك برایش تعیین كرد ٨٠٠بھ مبلغ سالي  دولت نسبت سلطنتي او را تأیید، و یك مستمري ١٧٧۵در 

این . گري داشت، ازدواج كرد او با آنتوان دو الموت، یك افسر ارتش كھ كششي بھ سوي توطئھ ١٧٨٠
گفت، پیوندي بود میان  افسر ژان را در مورد در آمدش فریب داد، و وصلت آنھا، بھ طوري كھ ژان مي

را براي خود بھ چنگ آورد، و این امر ژان را ملقب بھ » كنت«شوھرش عنوان . خشكسالي و قحطي
در اطراف پاریس و ورساي بسرعت در رفت و آمد بود و » كنتس«او بھ عنوان . كرد» كنتس دو الموت«

و ) گویند مي» درخشندگي«و مردان بھ آن (نامید  مي» نمایش سالمت و جواني«بھ كمك آنچھ كھ خودش 
 ١٧٨۴كھ در   او،. انداخت سرزنده و باروح بود، مردان را بھ دام مي العاده شخصیتي كھ بھ طرزي خارق

كرد كھ در دربار روابطي خیلي نزدیك و خصوصي دارد، و حاضر  رفیقة كاردینال شده بود، وانمود مي
رتو دو ویلت را واداشت تا دستخط علیاحضرت . شد موافقت ملكھ را نسبت بھ ھدفھاي كاردینال جلب كند

براي كاردینال آورد؛ و سرانجام وعده  - آنتوانت ھاي پرمحبتي، ظاھرًا از طرف ماري و نامھرا جعل كند، 
اولیوا را آموزش داد كھ در / د» بارون«او یك زن روسپي بھ نام . داد كھ ترتیب یك مالقات با ملكھ را بدھد

ي با این زن در ورساي، در شب تیره، كاردینال مدت كوتاھ» بیشة ونوس«در . نقش ملكھ ظاھر شود
مالقات كرد، او را بھ جاي ماري آنتوانت گرفت، پایش را بوسید، و از او گل سرخي بھ عنوان نشانة آشتي 

  .كند تعریف مي» كنتس«دریافت داشت، یا، بھ ھر حال، این چیزي است كھ ) ١٧٨۴اوت (

وأم شود، بھ فقرش پایان تري زد كھ حساب كرده بود اگر با موفقیت ت مادام دوالموت دست بھ نقشة جسورانھ
. داد گردنبند را بھ نام او خریداري كند اي از طرف ملكھ جعل كرد كھ بھ روآن اختیار مي او نامھ. دھد مي

كاردینال این نامھ را بھ بومر ارائھ داد، و بومر سنگھاي قیمتي را در برابر قول كتبي او، مبتني بر 
رو آن این برلیانھا را نزد ). ١٧٨۵ژانویة  ٢۴(داد  فرانك بھ اقساط، تحویل وي ١‘۶٠٠‘٠٠٠پرداخت 

. بقیة داستان آنھا مشخص نیست. كنتس برد و بھ تقاضاي او آنھا را تحویل یك بھ اصطالح نمایندة ملكھ داد
  ظاھرًا این الماسھا توسط

  .قطعھ بھ فروش رسیدند دوالموت بھ انگلستان برده شدند و قطعھ» كنت«

بومر صورت حسابي از گردنبند نزد ملكھ فرستاد، و ملكھ جواب داد كھ ھرگز سفارشي براي آن نداده، و 
 ٣٠(وقتي كھ موعد پرداخت نخستین قسط رسید . اي را كھ حاوي اسم او بود ننوشتھ است گاه نامھ ھیچ

رسیده بود  فرانكي را كھ موعد پرداختش ۴٠٠‘٠٠٠فرانك از  ٣٠‘٠٠٠و رو آن تنھا ) ١٧٨۵ژوئیة 
برتوي . پرداخت، بومر موضوع را با بارون دو برتوي، وزیر امور خاندان سلطنتي، در میان گذاشت

لویي كاردینال را احضار كرد و از او خواست تا دربارة اقدامات خود . پاشاه را از قضیھ مطلع كرد
. شده باشند بھ پادشاه نشان داد بایستي از طرف ملكھ نوشتھ آن مقداري نامھ كھ ظاھرًا مي  رو. توضیح بدھد

این بھ خط ملكھ نیست و حتي امضاي آن ھم بھ شكل صحیح «: پادشاه فورًا فھمید كھ اینھا جعلیند و گفت
اي كھ با ھمسرش دشمن  این سوء ظن براي پادشاه ایجاد شد كھ رو آن و افرادي دیگر از دستھ» .باشد نمي

 ١۵(او دستور داد كاردینال در باستیل زنداني شود . اند ئھ كردهبودند براي از بین بردن اعتبار ملكھ توط
درپي مخفیگاه خود را عوض  مادام گریخت و پي. و از پلیس خواست كھ مادام دوالموت را پیدا كند) اوت
كسان دیگري كھ دستگیر شدند عبارت بودند از . كرد، ولي باالخره دستگیر، و بھ باستیل فرستاده شد مي
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اولیوا، رتو دو ویلت، و كالیوسترو كھ بھ غلط مورد سوءظن قرار گرفتھ بود كھ او طرح  /د» بارونس«
این توطئھ را ریختھ است در واقع كالیوسترو حداكثر تالش خود را براي جلوگیري از آن بھ عمل آورده 

  .بود

ست، موضوع را علني براي مطمئن كردن مردم از بیگناھي ملكھ الزم ا  لویي، كھ عقیده داشت یك محاكمة
این محاكمھ شاه بیت محاكمات قرن در فرانسھ بود، ھمان . بھ دشمنان خود یعني پارلمان پاریس احالھ كرد

 ٣١رأي پارلمان در . سھ سال بعد، شاه بیت محاكمات در انگلستان شد  طور كھ محاكمة وارن ھیستینگز،
كھ فریب دھد، فریب خورده است، بیگناه كاردینال رو آن بھ عنوان اینكھ بیش از آن: صادر شد ١٧٨۶مھ 

دو شریك جرم بھ . دیو تبعید كرد-اعالم شد؛ ولي پادشاه او را از مشاغل دولتي محروم كرد و بھ دیر الشز
در جلوكاخ » دادگاه مھ«مادام دوالموت را در مالء عام در . كالیوسترو آزاد شد. زندان محكوم شدند

بھ معناي  Voleuseحرف اول كلمة (» v«انھ زدند و بھ او داغ دادگستري برھنھ كردند و بھ او تازی
العمر در زندان بدنام سالپتریر، كھ مخصوص زنان بود، محكوم  زده شد و بھ زنداني شدن مادام) »دزد«

او پس از گذراندن یك سال در این زندان دیوانھ كننده فراركرد، بھ شوھرش در لندن ملحق شد، . شد
  .درگذشت ١٧٩١چیز توضیح داده شده بود نوشت، و در  در آن ھمھاش را كھ  زندگینامھ

الناس پاریس از برائت كاردینال شاد شدند و ملكھ را بھ خاطر اینكھ موضوع را بھ محاكمة  نجبا و عوام
احساس عمومي این بود كھ اشتھاي او بھ جواھر، كھ برھمگان شناختھ . علني كشانده بود، سرزنش كردند

  .ھاي جعلي معذور داشتھ بود را در باور كردن نامھبود، كاردینال 

شایعات حتي تا آنجا ادامھ یافتند كھ ملكھ متھم بھ این شد كھ رفیقة روآن است؛ ھر چند كھ او روآن را پیش 
بار دیگر ملكھ عفت خود را حفظ كرد و از لحاظ لطمھ بھ آبرویش . از دستگیریش مدت ده سال ندیده بود

  ».تاریخ مرگ ملكھ را باید از محاكمة گردنبند الماس دانست»  :گفتناپلئون . زیان دید

II – ١٧٨٧- ١٧٨٣:كالون  

. الكساندر دوكالون را بھ عنوان ناظر كل امور مالي منصوب كرد -، پادشاه شارل١٨٧٣نوامبر  ١٠در 
لب، روحیة كالون با موفقیت بھ عنوان رئیس دوایر دولتي در مس و لیل خدمت كرده و بھ خاطر رفتار جا

ھرچند كھ خودش ھم، مانند حكومتي كھ از  - سرزنده، و مھارت در امور مالي شھرتي بھ ھم رسانیده بود
فرانك  ٣۶٠‘٠٠٠او در خزانھ فقط . وي خواستھ شده بود نجاتش دھد، بھ نحوي مأیوس كننده مقروض بود

او ھم مانند . شد، یافت مي فرانك بر آن افزوده ۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠اوراق قرضھ كھ سالي  ۶۴۶‘٠٠٠در برابر 
ترسید این كار بھ شورش بینجامد و اقتصاد را بھ  نكر تصمیم گرفت مالیات اضافي وضع نكند، زیرا مي

بھ . لیور درآمد داشت ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠آزمایي داد كھ  در عوض، وي ترتیب یك بخت. ركود بكشاند
لیور در برابر این وعده  ١٨‘٠٠٠‘٠٠٠بھ مبلغ » بالعوض«اي  روحانیان متوسل شد و از آنھا ھدیھ

ھاي طال را تجدید ضرب كرد و از این  سكھ. دریافت داشت كھ جلو طبع آثار ولتر توسط بومارشھ را بگیرد
لیور از بانكداران قرض گرفت و،  ١٢۵‘٠٠٠‘٠٠٠مبلغ . لیور بھ خزانھ سود رساند ۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠راه 

ھا، و  ھا، ترعھ ي بھ بھداشت شھري و بھبود وضع جادهبھ امید تحرك بخشیدن بھ كسب و كار، مبالغ زیاد
ساختن لنگرگاھھاي . مند شدند بنادر تخصیص داد؛ لوھاور، دنكرك، دیپ، والروشل از این وجوه بھره

راھي داشتھ باشد، بآساني  با تكیھ بھ این نظریھ كھ دولت باید پیوستھ ظاھر روبھ. بزرگ در شربور آغاز شد
خود . كرد ھاي برادران پادشاه و ملكھ سؤال نمي داد، و دربارة ھزینھ خصیص ميمبالغي بھ درباریان ت

لیور در  ۴‘۶٠٠‘٠٠٠سلطنتي از   ھاي خانوادة پادشاه، با وجود حسن نیتي كھ داشت، اجازه داد كھ ھزینھ
  .افزایش یابد ١٧٨٧لیور در  ۶‘٢٠٠‘٠٠٠، بھ ١٧٧۵

بایست بھرة  گرفت مي ، و ھرچھ بیشتر قرض ميگرفت كرد بیشتر قرض مي كالون ھرچھ بیشتر خرج مي
راھھاي ممكن   او بھ پادشاه سرگشتھ اعتراف كرد كھ ھمة ١٧٨۶در اوت . بیشتري بھ وام دھندگان بپردازد
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اند، قرضة ملي و كسر بودجة ساالنھ از ھر زمان دیگر بیشتر است، و تنھا گسترش مالیات  طي شده
او، كھ . تواند دولت را از فاجعة مالي نجات دھد شامل شود ميطوري كھ نجبا و روحانیان را نیز  بھ

دانست پارلمان پاریس كھ اینك بانجباي شمشیر اتحادي كتمان نشده داشت با این پیشنھاد مخالفت خواھد  مي
  ورزید، پیشنھاد كرد كھ گروھي از افراد برجستھ، كھ 

نتخاب شده باشند، بھ ورساي احضار توسط خود وي از میان اعضاي ھر سھ طبقھ در سراسر فرانسھ ا
  .پادشاه با این پیشنھاد موافقت كرد. شوند تا دربارة نجات مالي كشور مشاوره كنند

چھل و شش تن از نجبا، یازده روحاني، دوازده : تشكیل جلسھ داد ١٧٨٧فوریة  ٢٢در » مجمع معاریف«
مناطقي كھ (» مناطق كشور« وھشت قاضي، دوازده نماینده از عضو از اعضاي شوراي سلطنتي، سي

كالون با صراحتي . نفر ١۴۴، و بیست و پنج مأمور شھرداري؛ برروي ھم )اي بودند داراي امتیازات ویژه
آمیز خطاب بھ حاضران دربارة مفاسدي سخن گفت كھ ھرقدر ھم در عامل زمان و تعصبات عمیقًا  شھامت

این مفاسد بیش از ھمھ فشار خود را بر مولدترین و «دار باشند، باید از میان برداشتھ شوند، زیرا  ریشھ
عدم تناسب عظیم در سھم «او نابرابري عمومي در كمكھاي مالي و . »كنند زحمتكشترین طبقھ وارد مي

پیشنھادھایي افراطیتر از تورگو . را مورد حملھ قرار داد» كمك ایاالت و اتباع مختلف یك سلطان واحد
اگر این پیشنھادھا قبول . نكھ بھ تصویب پادشاه رسیده است، ارائھ كردمطرح، و آنھا را بھ عنوان ای

بعضي از آنھا، كھ از زمان تورگو باقي مانده بودند، . شدند، امكان داشت از بروز انقالب جلوگیري كنند مي
كاھش مالیات نمك، حذف عوارض مبادالت داخلي، اعادة : مورد قبول معاریف قرار گرفتند، بھ این شرح

ولي تقاضاي او براي یك مالیات . »بیگاري«دادن بھ  دي تجارت غالت، تشكیل مجامع ایالتي، و خاتمھآزا
» اي كمك مالي منطقھ«كردند كھ  نجبا و روحانیان عضو مجمع استدالل مي. تازه و ھمگاني بر زمین ردشد

میزي ھمة اراضي و مستلزم م) تعیین اینكھ ھریك از مناطق چھ مقدار باید بھ بودجة عمومي كمك كند(
توانست بربحران  كشید و نمي سرشماري ھمة مالكان در فرانسھ خواھد بود؛ این كار یك سال طول مي

  .حاضر اثر داشتھ باشد

نھ نجبا و نھ روحانیان، ھیچ كدام از این توسل بھ افكار . كالون با انتشار نطقھاي خود بھ مردم متوسل شد
ھا در مدت وزارت كالون  استن حساب كامل در آمدھا و ھزینھبا خو» مجمع«. عمومي خوششان نیامد

ھا و  دانست آشكار كردن شیوه كالون از انجام این كار امتناع ورزید، زیرا مي. معاملة بھ مثل كرد
ھا بیش از  جویي در ھزینھ اصرار داشت كھ صرفھ» مجمع«. خرابي او خواھند شد ھایش باعث خانھ ھزینھ

مالیاتھا مورد نیاز است، و عالوه بر آن، در مورد حق و اختیار خود براي برقرار  تجدید نظر در ساختمان
چنین اختیاري تنھا بھ اتاژنرو، یعني یك مجمع ملي مركب از . كردن یك نظام مالیاتي تازه تردید داشت

نشده بھ بعد تشكیل  ١۶١۴چنین اجتماعي از سال . گانة اجتماع، تعلق داشت نمایندگان منتخب طبقات سھ
  .بود

الفایت، كھ از جملة معاریف بود، بیشتر پیشنھادھاي كالون را تصویب كرد، ولي بھ خود كالون اعتماد 
. اوكالون را متھم بھ آن كرد كھ قسمتي از اراضي سلطنتي را بدون اطالع پادشاه فروختھ است. نداشت

لویي شانزدھم از عمل كالون . ثابت كردكالون از او خواست كھ این اتھام را بھ ثبوت برساند؛ الفایت آن را 
در توسل بھ مردم با نادیده گرفتن دولت ناراحت شده بود، و از افشاي سلسلھ حقایق متوجھ شد كھ كالون او 

  را در مورد وضع خزانھ فریب داده

نخواھد توانست از معاریف ) پادشاه(است، و دریافت تا زماني كھ كالون ناظر كل امور مالي است، وي 
ھنگامي كھ كالون تقاضا كرد كھ منتقد او، بارون دو برتوي كھ از دوستان . گونھ ھمكاري بھ دست آورد یچھ

شخصي ماري آنتوانت بود، از كار بركنار شود، ماري آنتوانت بھ پادشاه چنین نظر داد كھ درعوض كالون 
نظر او را  ١٧٨٧یل آور ٨پادشاه، كھ از این سروصداھا خستھ شده بود، در تاریخ . را مرخص كند

كالون، كھ خبر یافت پارلمان پاریس درصدد رسیدگي بھ كارھاي اداري و خصوصي وي . پذیرفت
ھاي دولتي و علني  جویي در ھزینھ آوریل لویي بادادن وعدة صرفھ ٢٣در . باشد، بھ انگلستان گریخت  مي
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ز طبق نظر ملكھ، او یكي از در اول مھ، با. كردن وضع مالي كشور، درصدد جلب رضایت معاریف برآمد
  .انتخاب كرد» شوراي امور مالي«معاریف را بھ ریاست 

III – ١٧٨٨-١٧٨٧: لومني دوبرین  

اش چنان شھرة خاص و عام بود كھ  لومني دو برین اسقف اعظم تولوز بود، ولي تمایالت آزادفكرانھ
ھنگامي كھ شش سال پیش . دندفرانسھ بھ قدرت رسیدن وي را مورد تحسین و تشویق قراردا» فیلسوفان«

از آن او را بھ عنوان جانشین كریستوف دو بومون در اسقفیة پایتخت توصیھ كرده بودند، لویي شانزدھم 
یكي از » .ما باید اسقف اعظمي داشتھ باشیم كھ دست كم بھ خداوند اعتقاد داشتھ باشد»  :اعتراض كره بود

مالیھ این بود كھ خود را بھ اسقف اعظم نشین سانس، رضایتبخشترین ضرب شستھاي او بھ عنوان وزیر 
او معاریف را وادار كرد كھ طرح وي را . كھ خیلي از اسقف اعظم نشین تولوز ثروتمندتر بود، منتقل كرد

فرانك از راه وام تصویب كنند، ولي وقتي تقاضاي موافقت نسبت بھ مالیات  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠در مورد تھیة 
لویي كھ متوجھ شد معاریف . بار دیگر معاریف بھ نداشتن اختیار متعذر شدند جدید اراضي را مطرح كرد،

  ).١٧٨٧مھ  ٢۵(بیش از این كاري انجام نخواھند داد، بھ نحوي مؤدبانھ آنھا را مرخص كرد 

. جوییھایي انجام دھد ھاي خود را كاھش دھد، تالش كرد صرفھ برین با تقاضاي اینكھ ھر اداره ھزینھ
فرانك در  ١,٠٠٠,٠٠٠لویي . مقاومت ورزیدند، و پادشاه از وزیر خود حمایت كردرؤساي ادارات 

برین این ). اوت ١١(جویي كرد، و ملكھ ھم كاھش مشابھي را پذیرفت  ھاي خانوادة خود صرفھ ھزینھ
از نكات . شھامت را داشت كھ توقعات پولي دربار، دوستان ملكھ، و یكي از برادران پادشاه را رد كند

، فرمان سلطنتي را در مورد گسترش حقوق مدني بھ پروتستانھا، با ١٧٨٨او این است كھ در ژانویة  مثبت
  .وجود مقاومت بیشتر ھمقطاران روحاني خود، بھ تصویب پارلمان، كھ رغبتي بھ این كار نداشت، رسانید

كاالھاي وارده  او از این جھت بدطالع بود كھ ھنگامي بھ قدرت رسید كھ خرابي وضع محصول، و رقابت
  از انگلستان، باعث اشاعة ركودي اقتصادي شده بودند كھ تا زمان انقالب ادامھ

بعضي از   شورشیان گرسنھ در پاریس شعارھاي انقالبي سردادند و تندیس نیمتنة ١٧٨٧در اوت . داشت
قف اعظم رسد كھ اس چنین بھ نظر مي«: اكتبر آرثر یانگ متذكر شد كھ ١٣در . وزیران را آتش زدند

اتفاقي غیرعادي روي خواھد … نخواھد توانست دولت را از زیر بارسنگین وضع موجود خود آزاد كند
: و در تاریخ ھفدھم او نوشت» .اي است كھ بھ مخیلة خیلیھا خطور كرده است داد، و ورشكستگي اندیشھ

… البي بزرگ درحكومتیك عقیده در بین ھمة حاضران حكمفرما بود، و آن اینكھ آنھا در آستانة انق«
و عنصر … باشند قرار دارند؛ آشوبي عظیم در میان ھمة افرادي كھ خواستار نوعي تغییر و تحول مي

چیز را  شود، ھمھ نیرومند آزادي، كھ از زمان انقالب امریكا ساعت بھ ساعت بر نیروي آن افزوده مي
  ».دستخوش تحول كرده است

بایستي توسط  بودند و مورد قبول پادشاه قرار گرفت ھنوز مي اصالحاتي كھ كالون و برین خواستار آن
پارلمان پاریس با آزاد كردن دادوستد غلھ و تبدیل . پارلمانھا تأیید و بھ عنوان قانون شناختھ شوند

ژوئیة  ١٩در . بھ پرداخت نقدي موافقت كرد، ولي از تصویب یك مالیات تمبر امتناع ورزید» بیگاري«
تنھا ملت، كھ نمایندگي آن با اتاژنرو «اي براي پادشاه فرستاد حاكي از اینكھ  بیانیھاین پارلمان  ١٧٨٧

مردم » .است، حق آن را دارد كھ منابع درآمدي در اختیار پادشاه گذارد كھ قطعي و واجب الرعایھ باشد
كھ تا آن وقت پاریس با این بیانیھ اظھار موافقت بھ عمل آوردند و فراموش كردند كھ اتاژنرو، بھ صورتي 

در تاریخ فرانسھ شناختھ شده بود، یك سازمان فئودالي بود و تمایل كامًال مشخصي بھ سوي طبقات صاحب 
نجباي شمشیر، كھ این موضوع را فراموش نكرده بودند، بیانیھ را مورد تصویب قرار دادند . امتیاز داشت

كھ زمینة انقالب را فراھم » نجیبزادگان شورش«در » نجباي ردا«و » پارلمانھا«ز آن پس خود را با  و ا
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لویي در احضار اتاژنرو تردید كرد، زیرا بیم آن داشت كھ این نمایندگان با ابراز مؤكد . آورد، متحد كردند
  .حق خود بھ قدرت قانونگذاري، بھ حكومت مطلقة خاندان سلطنتي بوربون پایان دھند

اراضي متعلق بھ كلیة طبقات بھ پارلمان عرضھ  او فرماني براي اخذ مالیات از ھمة ١٧٨٧در اوت 
لویي اعضاي پارلمان را بھ یك جلسة رسمي پارلمان بھ نام . پارلمان از تأیید آن امتناع ورزید. داشت

تسمیھ از آنجاست كھ پادشاه در این گونھ جلسات روي نیمكت راحتي مخصوص [» بستر عدالت«
وي تأیید شود؛ اعضاي پارلمان پس از بازگشت بھ پاریس احضار كرد و دستور داد كھ فرمان ] نشست مي

پادشاه آنھا را بھ . اعتبار اعالم داشتند و باردیگر خواستار تشكیل جلسة نمایندگان اتاژنرو شدند تأیید را بي
. در پاریس شورشھایي آغاز شد. ي استانھا بھ اعتراض برخاستند»پارلمانھا«). اوت ١۴(تروا تبعید كرد 

  ).سپتامبر ٢۴(شاه تسلیم شدند، و پارلمان، در میان ابراز شادي مردم، از تبعید فراخوانده شد برین و پاد

لیوري امتناع كرد،  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ھنگامي كھ پارلمان از تصویب پیشنھاد برین دایر بر تأمین یك وام 
  از اعضاي پارلمان» اجالسیة سلطنتي«پادشاه یك . كشمكش تجدید شد

، و وزیر انش در آن استداللھاي خود را درمورد لزوم تأیید اقدام پیشنھادي )١٧٨٧مبر نوا ١١(تشكیل داد 
اعلیحضرتا، این كار «: اورلئان فریاد برآورد/ ورزید، و دوك د پارلمان ھنوز امتناع مي. ارائھ كردند

فرقي »  :ادلویي، با عصبانیتي ناگھاني كھ بھ نحوي بیپروایانھ غیرعادي بود، جواب د» !غیرقانوني است
. و بھ این ترتیب آشكارا مدعي قدرت مطلقھ شد» .خواھم بھ این دلیل قانوني است كھ من آن را مي. كند نمي

او دستور داد فرمان تأیید شود، و این كار ھم شد، ولي ھمینكھ وي از تاالر بیرون رفت، پارلمان این تأیید 
كوتره تبعید كرد و دو تن از - ورلئان را بھ ویلرا/ لویي، كھ از این امر مطلع شد، دوك د. را لغو كرد

پارلمان، كھ بھ این بازداشتھا و بازداشتھاي دیگر معترض بود، ). نوامبر ٢٠(قضات را بھ باستیل فرستاد 
ھایي براي پادشاه فرستاد كھ حاوي كلماتي بود كھ نجبا و مردم عادي را  تذكاریھ ١٧٨٨مارس  ١١در 

پادشاھان یا با … . كنند عمال خودسرانھ بھ حقوق غیرقابل تغییر تجاوز ميا«یكسان خرسند كرد، مانند 
ملت، از آن اعلیحضرت، بزرگترین موھبتي را كھ یك پادشاه … . كنند یا با قانون فتوحات زندگي مي

  ».خواھد تواند بھ اتباع خود بدھد، یعني آزادي، مي مي

ھاي  پارلمان دایر بر انتشار صورت درآمدھا و ھزینھ دولت بھ فكر افتاد كھ با تسلیم شدن در برابر خواست
لیوري را  ١۶٠,٠٠٠,٠٠٠این كار وضع را بدتر كرد، زیرا یك كسري . حكومت، پارلمان را آرام كند

بانكداران دیگر حاضر نبودند بھ دولت وام بدھند، مگر اینكھ پارلمان وام را تصویب . آشكار ساخت
صادر » اعالمیة حقوق«پارلمان یك  ١٧٨٨در سوم مھ . ین كاري نكندكرد، و پارلمان ھم عھد كرد چن مي

كرد كھ در آن بھ لویي شانزدھم و وزیرانش یادآور شده بود كھ فرانسھ كشوري سلطنتي است كھ پادشاه 
كند، و پارلمان نباید از حق دیرینة خود دایر بر تأیید فرامین سلطنتي پیش از  طبق قوانین بر آن حكومت مي

در این اعالمیھ بار دیگر تشكیل جلسة اتاژنرو . نین فرامیني بھ صورت قانون درآیند، دست بكشدآنكھ چ
منیل و گواالر دستگیر  اپره/ وزیران دستور دادند دو تن از رھبران پارلمان بھ نامھاي د. خواستھ شده بود

راضات خشمگینانھ در نظمي پر سروصدا در تاالر اجتماعات، و اعت ؛ این كار در میان بي)مھ ۴(شوند 
اي كھ در رأس آنھا یك دادگاه  مھ برین قصد دولت را بھ دایر كردن دادگاھھاي تازه ٨در . خیابان، انجام شد

. عالي قرار دارد، و از آن پس تنھا این دادگاھھا قدرت تأیید فرامین سلطنتي را خواھند داشت، اعالم كرد
شد و تمام تركیب قوانین فرانسھ  صرفًا قضایي محدود ميبھ امور » پارلمانھا«برابر این طرح، وظایف 

در خالل این احوال، ایام تعطیالت پارلمان پاریس اعالم، و در حقیقت از فعالیت . بایستي اصالح شود مي
  .باز داشتھ شد

. آنھا بھ كمكش آمدند  ھمة. ي ایالتي متوسل شد»پارلمانھا«پارلمان پاریس بھ نجیبزادگان، روحانیان، و 
 ١۵(یك مجمع روحانیان . دوكھا و اعیان اعتراضاتي علیھ لغو حقوق دیرینة پارلمان براي پادشاه فرستادند

خود را، كھ در گذشتھ بھ طور متوسط دوازده » ھدیة بالعوض«. دادگاه عالي جدید را محكوم كرد) ژوئن
  لیور كاھش داد، و ١‘٨٠٠‘٠٠٠میلیون لیور بود، بھ 
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پارلمانھاي ایالتي یكي بعد . بھ وضع خود باز گردانده نشود، دیگر كمكي نخواھد داداعالم داشت تا پارلمان 
اعالم داشت ھیچ فرماني را كھ توسط پارلمان ) مركز بئارن(پارلمان پو . از دیگري علیھ پادشاه برخاستند

دست بھ پاریس رد شده باشد تأیید نخواھد كرد؛ و ھنگامي كھ قضات تھدید بھ اعمال زور شدند، مردم 
وزیران پادشاه را بھ عنوان خیانتكاران ) مركز نورماندي(پارلمان روان . اسلحھ بردند تا از آنھا دفاع كنند

. مورد حملھ قرار داد، و ھمة كساني را كھ بخواھند از دادگاھھاي جدید استفاده كنند یاغي اعالم داشت
ولت سرباز فرستاد تا این پارلمان را از وقتي د. فرامین مشابھي صادر كرد) مركز برتاني(پارلمان رن 

) مركز دوفینھ(در گرنوبل . رو شدند كار بر كنار كند، این سربازان با مستخدمان مسلح نجباي محلي روبھ
محلي اعالم داشت، مردم شھر، كھ » پارلمان«وقتي فرماندة نظامي یك فرمان سلطنتي را دایر بر انحالل 

شدند، از باالي پشت بامھا سربازان  ناقوس احضار شده بودند تقویت مي توسط دھقاناني كھ بھ وسیلة صداي
را كھ خودشان ھم رغبتي بھ این كار نداشتند زیر رگبار سفالھاي بام قرار دادند و فرمانده را با تھدید بھ این 

 ٧(رد اش بھ دار آویختھ خواھدشد، مجبور كردند كھ فرمان پادشاه را پس بگی مجازات كھ از چلچراغ خانھ
ولي قضات از یك دستور سلطنتي دایر بر اینكھ بھ تبعید بروند اطاعت ). »روز سفالھا« ١٧٨٧ژوئن 
  .كردند

نجبا، روحانیان، و مردم عادي تصمیم . العمل خود یك عمل تاریخي انجام دادند مردم گرنوبل با عكس
 ٢١گرفتند كھ اتاژنرو دوفینھ را، كھ تشكیل آن از حقوق دیرینة این منطقھ بود، براي تشكیل اجتماعي در 

ي كرده بود، بھ این طبقھ پیروزي را رھبر» روز سفالھا«در » طبقة سوم«چون . ژوئیھ از نو برقرار كنند
دیگر باشد؛ و توافق شد كھ در اجتماع   اجازه داد شده كھ تعداد نمایندگانش برابر مجموع نمایندگان دو طبقة

این توافقھا سوابقي ایجاد كردند كھ در تشكیل . جدید رأي دادن باید بھ وسیلة افراد صورت گیرد نھ طبقات
دگان اتاژنرو دوفینھ، كھ اجازه نداشتند در گرنوبل تشكیل جلسھ دھند، نماین. مجمع ملي اتاژنرو نقشي داشتند

 -در ویزیل بھ فاصلة چند كیلومتري تشكیل جلسھ دادند؛ در آنجا، تحت رھبري حقوقدان جواني بھ نام ژان
ھایي تنظیم كردند  ژوزف مونیھ، و یك سخنران جوان بھ نام آنتوان بارناو، پانصد نمایندة حاضر قطعنامھ

  ،»ھاي سر بھ مھر نامھ«حاكي از تأیید حقوق بھ ثبت رسیدة پارلمانھا، مطالبة منسوخ كردن ) ١٧٨٨وت ا(
تشكیل اتاژنرو، و تعھد بھ اینكھ ھرگز با مالیاتھاي تازه موافقت نكنند مگر اینكھ اتاژنرو آنھا را تصویب 

ي یك ایالت كامل بھ مبارزه با پادشاه در اینجا یكي از نخستین گامھاي انقالب فرانسھ برداشتھ شد، یعن. كند
  . برخاستھ و در واقع خواستار سلطنت مشروطھ شده بود

پادشاه، كھ شورش تقریبًا ملي علیھ اختیارات و قدرت سلطنتي او را مغلوب كرده بود، تسلیم شد و تصمیم 
بود، و رشد  سال از تاریخ آخرین جلسة اجتماعي گذشتھ ١٧۴ولي چون . گرفت اتاژنرو را تشكیل دھد

تقاضایي  ١٧٨٨ژوئیة  ۵كرد، لویي شانزدھم در  ھاي گذشتھ را غیرممكن مي طبقة سوم استفاده از شیوه
  غیرعادي، بھ صورت یك فرمان شوراي سلطنتي، خطاب بھ مردم

  :صادر كرد كھ در آن گفتھ شده بود

ھاي  وقتي كیفیت شیوه ھاي قبلي نزدیك باشد؛ ولي اعلیحضرت كوشش خواھند كرد كھ روش كار بھ شیوه
بھ این ترتیب، … . قدیمي را نتوان تعیین كرد، مایلند كھ این نقیصھ را با تعیین ارادة ملت خود جبران كنند

الذكر در ھمة سوابق ھر  پادشاه تصمیم گرفتھ است فرمان دھد كھ كلیة پژوھشھاي ممكن دربارة مطالب فوق
… . اختیار نمایندگان طبقات سھ گانھ و مجامع ایالتي قرار گیرنداستان بھ عمل آیند و نتایج این تحقیقات در 

… . این نمایندگان و مجامع بھ نوبة خود خواستھاي خویش را بھ اطالع اعلیحضرت خواھند رسانید
كھ كلیة اطالعات و … كنند اعلیحضرت از ھمة پژوھشگران و افراد تحصیلكرده در كشور خود دعوت مي

  .الب مندرج در این فرمان را بھ نشاني مھردار سلطنتي ارسال دارندیادداشتھاي مربوط بھ مط

اوت لویي از طبقات سھ گانة فرانسھ خواست نمایندگاني بھ اتاژنرو ملي، كھ قرار بود در اول مھ  ٨در 
در ھمان روز او دادگاه عالي را معلق كرد، و طولي . در ورساي تشكیل جلسھ دھد، اعزام دارند ١٧٨٩

 ١٧٨٩دسامبر  ٣١تا اوت دولت، با اعالم اینكھ  ١۶در . نكشید كھ این دادگاه از صحنة تاریخ محو شد
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پرداخت خواھند شد و ھمة اتباع باید این كاغذھا را بھ » كاغذ«تعھدات دولت بعضًا با پول رایج و بعضًا با 
اوت برین غرق در  ٢۵در . عنوان پرداخت قانوني قبول كنند، عمًال بھ ورشكستگي خود اعتراف كرد

او بھ اسقفیة پر ثروت خود . سوزاندند، استعفا دادعنایات و ثروت، و در حالي كھ مردم پاریس نیمتنة او را 
  .خود را كشت ١٧٩۴در سانس رفت و درآنجا در سال 

IV – ١٧٨٩- ١٧٨٨: بار دیگر نكر  

در این ھنگام لویي عنوان وزارت و ). اوت ٢۵(پادشاه با بیمیلي از نكر خواست بھ دستگاه دولتي بازگردد 
الناس، از  ، از ملكھ و روحانیان گرفتھ تا بانكداران و عوامھمھ. یك كرسي در شوراي سلطنتي بھ نكر داد

گروه بزرگي از مردم در محوطة كاخ ورساي اجتماع كردند تا بھ او . این انتصاب تحسین بھ عمل آوردند
» .مانم؛ آرامش خاطر داشتھ باشید بلي، فرزندانم، من مي«: خوشامد بگویند؛ او بیرون آمد و بھ آنھا گفت

  .او ھم بھ شیوة آن زمان گریست. زدند و دستش را بوسیدند بعضیھا زانو

بینظمي در دستگاه دولتي، در خیابانھا، و در افكار مقامات رسمي و مردم چنان بھ از ھم گسیختگي سیاسي 
توانست انجام دھد این بود كھ تا تشكیل اتاژنرو ثبات را حفظ  نزدیك شده بود كھ حد اعالي كاري كھ نكر مي

فرانك از پول خود را  ٢,٠٠٠,٠٠٠اي اینكھ كاري در جھت اعادة حس اعتماد انجام داده باشد، كند، و بر
او . در خزانھ نھاد و ثروت شخصي خویش را بھ عنوان تضمین قسمتي از تعھدات دولت وثیقھ گذارد

  اوت را دایر بر ١۶دستور مورخ 

وراق قرضة دولتي در بازار سي درصد بھاي ا. اینكھ زمینداران بھ جاي پول كاغذ قبول كنند لغو كرد
بانكداران بھ قدر كافي بھ خزانھ وام دادند تا گلیم خود را براي یك سال از بحران بیرون . افزایش یافت

  .كشند

پارلمان، كھ از بادة پیروزي سرمست ). سپتامبر ٢٣(پادشاه بھ پیشنھاد نكر پارلمان را بار دیگر فراخواند 
عمل كند، یعني بھ صورت  ١۶١۴اه شد كھ اظھار داشت اتاژنرو باید مانند سال شده بود، مرتكب این اشتب

این كار بھ خودي خود طبقة سوم را بھ . طبقات مجزا جلسھ كند و بھ صورت واحدھاي طبقاتي رأي دھد
كھ مردم، كھ عمومًا ادعاي پارلمان را دایر بر این. كرد اي كھ از لحاظ سیاسي فاقد قدرت بود تبدیل مي طبقھ

مدافع آزادي در برابر ظلم و جور است معتبر شمرده بودند، متوجھ شدند كھ آزادي مورد نظر آزادي دو 
پارلمان، كھ بھ این ترتیب خود را در صف نظام . باشد امتیازدار براي بال اثر داشتن فرامین پادشاه مي  طبقة

اشت از دست داد و از آن پس در شكل فئودال در آورده بود، پشتیباني طبقة متوسط را كھ نیروي بسیار د
. محدودیت خود را نشان داده و بھ آخر خط رسیده بود» شورش نجیبزادگان«. دادن بھ وقایع نقشي نداشت

  .داد اینك این شورش جاي خود را بھ انقالب طبقة متوسط مي

محصوالت كم بھ دنبال این خشكسالي، تگرگي آمد كھ . وظیفة نكر را مشكلتر كرد ١٧٨٨خشكسالي سال 
در پاریس . ترین زمستانھا در تاریخ فرانسھ بود از سخت ١٧٨٩- ١٧٨٨زمستان . رشد را از میان برد

. رودخانة سن از پاریس تا لوھاور یكپارچھ یخ بست. داد درجھ زیر صفر را نشان مي ٢٨دماسنج حدود 
قات باال حد اعالي كوشش طب. افزایش یافت ١٧٨٩سو در فوریة  ١۴بھ  ١٧٨٨سو در اوت  ٩بھاي نان از 

اورلئان، صدھا ھزار لیور صرف / بعضي از نجبا، مانند دوك د. خود را براي تخفیف مشقت بھ كار بردند
یك صومعھ مدت شش ھفتھ بھ یك ھزار و . لیور داد ۴٠٠,٠٠٠تغذیھ و گرم كردن فقرا كردند؛ اسقف اعظم 

جلو . لیور وارد كرد ٧٠,٠٠٠,٠٠٠بھ ارزش  نكر صدور غلھ را منع، و غالتي. داد دویست نفر غذا مي
او وظیفة تأدیة وامھایي را كھ بھ عھده گرفتھ بود براي اسالف خود یا براي اتاژنرو باقي . قحطي گرفتھ شد

  . گذارد
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دسامبر  ٢٧رغم اندرز مخالف نجباي نیرومند، پادشاه را وادار كرد كھ در  در خالل این احوال، علي
ایر براینكھ در اتاژنرو، نمایندگان طبقة سوم از لحاظ تعداد با مجموع تعداد دو فرماني صادركند د ١٧٨٨

اي بھ ھمة مناطق فرستاد كھ براي تعیین  او دعوتنامھ ١٧٨٩ژوئن  ٢۴در . طبقة دیگر برابر باشند
در طبقھ سوم ھمة مردان فرانسوي كھ بیش از بیست و چھار سال داشتند و . نمایندگان خود رأي دھند

پرداختند حق و حتي دستور داشتند رأي دھند؛ ھمة صاحبان حرفھ، كسبھ، و اعضاي  نھ مالیاتي ميھرگو
. در حقیقت، ھمة مردم عادي غیر از فقرا و فقیرترین كارگران حق رأي داشتند. اصناف ھم ھمین طور

یئت یك نماینده دادند، و این ھ تشكیل جلسھ مي» ھیئت انتخاباتي«نامزدھاي موفق انتخاباتي بھ عنوان یك 
ھا براي تعیین یك نماینده در  كشیشان و ھمة صومعھ در طبقة اول، ھمة. كرد براي منطقة خود انتخاب مي

  مجمع انتخاباتي

ھا بھ اعتبار شغل خود اعضاي آن مجمع  اسقفھاي اعظم، اسقفھا و رؤساي صومعھ. دادند منطقھ رأي مي
 ٢۴در طبقة دوم، ھمة نجبایي كھ بیش از . كرد ژنرو انتخاب مياین مجمع، یك نمایندة كلیسا براي اتا. بودند

سال داشتند بھ خودي خود عضو مجمع انتخاباتي بودند، و این مجمع یك نفر را بھ عنوان نمایندة نجباي 
پرداختند  لیور یا بیشتر مي ۶اي بھ مبلغ  در پاریس فقط كساني كھ مالیات سرانھ. كرد منطقة خود انتخاب مي

  .درا ین شھر، بیشتر اعضاي طبقة كارگر از رأي محروم بودند. داشتندحق رأي 

از ھریك از مجامع انتخاباتي، در ھر منطقھ، از طرف دولت دعوت شد كھ صورتي از شكایات و 
صورتھاي شكایات مناطق در فھرست شكایات ایالتي . نارضاییھا براي راھنمایي نمایندة خود تنظیم كند

در ھمة صورتھاي . شدند و اینھا بھ طور كامل یا خالصھ بھ پادشاه ارائھ ميبراي ھر طبقھ خالصھ، 
شكایات این اتفاق نظر وجود داشت كھ آنھا قدرت مطلقھ را محكوم داشتھ، و خواستار آن بودند كھ سلطنت 

اي داشتھ باشند كھ در آن اختیارات پادشاه و وزیرانش بھ وسیلة قانون و ھمچنین بھ وسیلة یك  مشروطھ
كھ از طرف ھمة مردم كشور انتخاب شود و بھ فواصل تشكیل جلسھ دھد، و تنھا ھمین مجمع  –مجمع 

تقریبًا . محدود شده باشد - اختیار داشتھ باشد كھ مالیاتھاي تازه وضع كند و قوانین تازه را بھ تصویب برساند
د تا اینكھ چنین قانون اساسیي نمایندگان دستور داده شده بود كھ براي دولت اعتباري تصویب نكنن  بھ ھمة

رویھاي  ھمة طبقات بیكفایتي مالي دولت، زیانھاي ناشي از مالیاتھاي غیر مستقیم، و زیاده. تأمین شود
ھمة آنھا خواستار محاكمھ توسط . محكوم كردند - »ھاي سر بھ مھر نامھ«مانند موضوع  -قدرت پادشاه را

ھمھ خواستار آزادي بودند، . فتیش، و اصالح قوانین بودندھیأت منصفھ، محفوظ ماندن مكاتبات پستي از ت
نجبا خواستار اختیارات خود بھ صورتي كھ در دوران قبل از ریشلیو وجود : خاص خود  ولي بھ شیوة

داشت بودند؛ روحانیان و طبقة بورژوازي خواستار آزادي از ھرگونھ دخالت دولت بودند؛ و دھقانان 
ھمھ، از نظر اصول، مالیاتبندي مساوي بر كلیة . ظالمانھ و عوارض فئودالي خواستار آزادي از مالیاتھاي

حكومت » االھي حق«ھمھ نسبت بھ پادشاه ابراز وفاداري كردند، وي ھیچ كس دربارة . اموال را پذیرفتند
  .وي ذكري بھ میان نیاورد؛ این اتفاق نظر وجود داشت كھ چنین حقي از میان رفتھ است

صریح شده بود كھ در اتاژنرو، ھریك از طبقات باید جداگانھ تشكیل جلسھ داده و بھ در شكایات نجبا ت
شمرد، و خواستار آن بود  شكایات روحانیان رواداري مذھبي را مردود مي. عنوان یك طبقة واحد رأي دھد

دند كھ بعضي از شكایات خواستار آن بو. كھ حقوق مدني كھ اخیرًا بھ پروتستانھا اعطا شده بود لغو شود
ھا براي خود مناطق باقي گذارده شود، و ھمة كشیشان امكان رسیدن بھ مقامات باال  سھم بیشتري از عشریھ

تقریبًا ھمة شكایات روحانیان حاكي از ابراز تأسف از فقدان اصول اخالقي آن دوران در . را داشتھ باشند
دادند، و خواھان آن  از حد مطبوعات نسبت مي آنھا این تباھي را بھ آزادي بیش. ھنر، ادبیات، و تئاتر بودند

  بودند كھ آموزش و

  .پرورش منحصرًا زیر نظر روحانیان كاتولیك باشد

در این شكایات، تقاضاي . شكایات، طبقة سوم بیشتر منعكس كنندة نظرات طبقة متوسط و دھقانان مالك بود
آن بودند كھ راه رسیدن بھ مقام و بھ ھمة  این نمایندگان خواھان. العبور شده بود لغو حقوق فئودالي و حق
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آنھا ثروت كلیسا و بیكارگي پرھزینة . صاحبان استعداد باز باشد  مشاغل براي ھمة طبقات و براي ھمة
در یك شكایت پیشنھاد شده بود كھ براي ترمیم كسر بودجھ، پادشاه باید زمینھا . كردند راھبان را محكوم مي

ھا   در شكایت دیگري پیشنھاد شده بود كھ كلیة اموال صومعھ. بھ فروش برسانداالجارة روحانیان را  و مال
در بسیاري از شكایات از ویران شدن مزارع بر اثر عبور حیوانات و شكارھاي نجبا شكوه . ضبط شوند

آنھا خواستار آموزش ھمگاني رایگان، اصالح وضع بیمارستانھا و زندانھا، و ھمچنین لغو كامل . شده بود
اي از كل و مشتي از خروار  در یكي از شكایات دھقانان، كھ نمونھ. ام سرفداري و تجارت برده بودندنظ

ما منبع ثروت … . ما ستون اصلي تخت سلطنت و پشتیبان واقعي ارتشھا ھستیم«: بود، چنین آمده بود
  ».ایم براي دیگرانیم و خودمان در فقر باقي مانده

براي مدتي، . اي غرورآمیز و پربركت بود ، در تاریخ فرانسھ لحظھبر روي ھم، این انتخاب اتاژنرو
فرانسة دوران خاندان بوربون تقریبًا بھ صورت یك دمكراسي درآمد، و احتماًال تعداد مردمي كھ رأي دادند، 

این انتخابات منصفانھ . روند بیشتر بود نسبت بھ مردمي كھ امروز در امریكا بھ پاي صندوقھاي رأي مي
ظاھرًا این انتخابات بیش از . شد در كاري چنین تازه انتظار داشت، بینظم نبود و بھ آن اندازه كھ ميبود، 

تا آنجا كھ اطالعي در دست . اغلب انتخاباتي كھ در دمكراسیھاي بعدي اروپا انجام شد، از فساد بري بود
ھاي كار بھ  بود كھ دربارة شیوهگاه تا آن تاریخ یك دولت دعوتي چنین وسیع از مردم خود نكرده  است، ھیچ

بر روي ھم، این شكایات دیدي كاملتر . دولت تعلیم دھد و شكایات و خواستھاي خود را بھ اطالع آن برساند
اكنون فرانسھ . از آنچھ دولت تا آن وقت بھ دست آورده بود، از اوضاع و شرایط فرانسھ بھ دولت دادند

در این وقت فرانسھ، . م را براي كشورداري بھ دست آورده بودبیش از ھر زمان دیگر ابزار و مصالح الز
رو شوند كھ قبًال گامھاي  آزادانھ، بھترین افراد خود را از ھر طبقھ انتخاب كرده بود تا با پادشاھي روبھ

وقتي این مردان، كھ از ھمة نقاط كشور آمده . شجاعانة نخستین را در مسیر تغییر و تحول برداشتھ بود
  .قلوب ھمة مردم فرانسھ آكنده از امید بود  اه پاریس و ورساي را در پیش گرفتند،بودند، ر

V – ورود میرابو بھ صحنھ  

پرووانس و ھم در مارسي او را انتخاب  - اي بود كھ مردم عادي ھم دراكس آن یكي از نمایندگان نجیبزاده
  داشت، او، كھ این افتخار دوگانھ و غیرعادي ممتازش مي. كرده بودند
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  میرابو: اودون

میرابو زشترو و جذاب از بدو ورود خود بھ . ویكتور ریكتي ملقب بھ كنت دو میرابو بود -گابریل - اونوره
  .، یكي از شخصیتھاي طراز اول انقالب بود١٧٩١تا ھنگام مرگ زودرسش در ) ١٧٨٩آوریل (پاریس 

یعني   ،»دوست بشر«یك فیزیوكرات و بھ عنوان  - ویكتور ریكتي، ماركي دو میرابو - ما قبًال از پدرش
را » دوست بشر«وونارگ این . ایم دوست ھمھ كس غیر از ھمسر و فرزندان خود، بھ نیكي یاد كرده

كھ از دریا مغرورتر و بیقرارتر، و داراي اشتھایي … صاحب خلق و خویي تند و تیز و مالیخولیایي«
خود ماركي بھ ھمة اینھا معترف بود و . كردتوصیف » سیري ناپذیر براي لذت، دانش، و افتخار است

او در بیست و ھشت سالگي . افزود كھ عدم پایبندي بھ اصول اخالقي براي او طبیعتي ثانوي شده است مي
كند یا نھ؛ از ماري دو وسان، كھ ھرگز او را ندیده بود  بر آن شد كھ معلوم كند آیا یك زن برایش تكافو مي

پس از ازدواج با ماري، . رت ارث در انتظارش بود، خواستگاري كردولي ثروت قابل توجھي بھ صو
متوجھ شد كھ این زن شلختھ، بیعرضھ، و بداخالق است؛ ولي برایش ظرف یازده سال یازده بچھ آورد، كھ 

ھاي  ماركي بھ خاطر نوشتھ ١٧۶٠در . از آنھا پنج تن دوران كودكي را گذراندند و جان بھ در بردند
ھمسرش او را رھا كرد  ١٧۶٢در سال . شاتو دو ونسن زنداني، ولي یك ھفتھ بعد آزاد شد انگیزش در فتنھ

  .و نزد مادرش بازگشت

یكي از مادر بزرگھایش . آور خانوادگي بزرگ شد گابریل، پسر ارشد، در میان این وقایع ھیجان - اونوره
آور است  حیرت. شدند مجنون از دنیا رفت؛ یكي از خواھران و یكي از برادرانش گاه گاه دچار جنون مي

و بھ ھنگام تولد دو دندان ا. كھ خود گابریل كھ با مصیبتھایي پشت سر ھم دست بھ گریبان بود دیوانھ نشد
در سھ سالگي بھ آبلھ دچار شد، كھ صورتش را مانند میدان . داشت كھ در حكم ھشداري بھ جھانیان بود
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پدرش، كھ او ھم . جو، و خود رأي بود او پسركي بسیار بانشاط، ستیزه. جنگ زخمدیده و پرچالھ ساخت
زد و بھ این ترتیب موجب نفرت فرزندش  ا كتك ميجو و خودرأي بود، مرتبًا او ر بسیار با نشاط و ستیزه

بھ یك دانشكدة نظام در ) ١٧۶۴(ماركي خوشحال بود كھ با فرستادن او در سن پانزدھسالگي . شد مي
در آنجا گابریل ریاضیات، آلماني، و انگلیسي آموخت؛ او با . پاریس، خود را از شر وي خالص كرده است

آثار ولتر راخواند و مذھب خود . ور بود قھ بھ موفقیت در درونش شلعھكرد، زیرا آتش عال  شوق مطالعھ مي
در ارتش رفیقة . را برباد داد؛ آثار روسو را خواند و آموخت كھ نسبت بھ افراد عادي احساس ھمدردي كند

افسر فرماندة خود را از چنگش درآورد، یك دوئل كرد؛ در حملة فرانسھ بھ جزیرة كرس شركت جست، و 
  .مند شد شھامت چنان تعریف و تحسیني از او بھ عمل آمد كھ پدرش براي یك لحظھ بھ او عالقھ بھ خاطر

فرانك بھ ارث  ۵٠٠,٠٠٠در بیست وسھ سالگي، بیپرده براي پول، با امیلي دو مارینیاك، كھ انتظار داشت 
  گابریل . امیلي براي گابریل پسري آورد و یك فاسق گرفت. ببرد، ازدواج كرد

با شخصي بھ نام موسیو دو ویلنوو . و را كشف كرد، خیانتھاي خود را پنھان داشت، و او را بخشیدخیانت ا
پدرش براي اینكھ وسایل . بھ نزاع برخاست، یك چتر را روي سر اوخرد كرد، و متھم بھ اقدام بھ قتل شد

آن گابریل بزور در  بھ دست آورد كھ بھ موجب» نامة سر بھ مھر«فرار او را از دستگیري فراھم كند، یك 
او از ھمسرش خواست بھ وي ملحق شود، ولي . اي در نزدیكي مارسي زنداني شد ایف در جزیره/شاتو د

ھایي حاكي از خشم روبھ تزاید مبادلھ كردند، تا اینكھ گابریل بھ ھمسرش  آنھا نامھ. ھمسرش امتناع كرد
گاه بھ ھمبستر شدن با ھمسر  ل، وي گاهدر عین حا). ١٧٧۴دسامبر  ١۴(» خداحافظ براي ھمیشھ«: نوشت

  .داشت فرماندة قلعھ خود را گرم نگاه مي

پدرش ترتیبي داد تا او را بھ بازداشتگاھي آزادتر در شاتو دو ژو در نزدیكي پونتارلیھ و  ١٧٧۵در مھ 
جا وي موریس او را بھ یك میھماني دعوت كرد و در آن -زندانبان او موسیو دو سن. مرز سویس منتقل كنند

سوفي میرابورا بیش از . سالة ماركي دو مونیھ، كھ ھفتادسال داشت، آشنا شد با سوفي دو روفھ ھمسر نوزده
موھایش زبر و بینیش بسیار بزرگ . برد شوھر خود ارضا كننده یافت؛ صورت میرابو خوشي را از دل مي

با زبان خود ھر زني را از راه بھ توانست  بارید، طبعش آتشین بود، و او مي بود، اما از چشمانش آتش مي
میرابو ازپونتارلیھ گریخت، بھ تونون، در ساووا رفت، و یكي . سوفي خود را كامًال تسلیم او كرد. در كند

سوفي در وریر، واقع در سویس، بھ میرابو  ١٧٧۶در اوت . از دختر عموھایش را در آنجا اغوا كرد
در این ھنگام . بود» روزي ھزار بار مردن«گي كردن مانند ملحق شد، زیرا بھ قول خودش، دور از او زند

  .سوفي تصمیم گرفت كار كند، چون میرابو آھي در بساط نداشت» !یا گابریل یا مرگ«: سوفي عھد بست

این دو بھ آمستردام رفتند، و در آنجا ناشر آثار روسو، بھ نام مارك ري، میرابو را بھ عنوان مترجم 
میرابو چند اثر كم اھمیت . داد  كرد و درس ایتالیایي ھم مي عنوان منشي او كار ميسوفي بھ . استخدام كرد

كند، و  او فضیلت، نیكوكاري، و امساك را موعظھ مي«: نوشت كھ در یكي از آنھا دربارة پدرش چنین گفت
را این نوشتھ » پدر«میرابو » .حال آنكھ خودش بدترین شوھرھا و سختگیرترین و ولخرجترین پدرھاست

تخطي از اصول حسن نزاكت دانست و با والدین سوفي ھمدست شد تا ترتیبي دھند كھ این دو نفر از ھوالند 
سوفي، كھ . دستگیر، و بھ پاریس، آورده شدند ١٧٧٧مھ  ١۴آنھا در . بھ مملكت خودشان بازگردانده شوند

گابریل، كھ شدیدًا خشمگین . در تالش خود بھ قصد خودكشي موفق نشده بود، بھ یك دارالتأدیب اعزام شد
بود، در شاتودو ونسن زنداني شد و پاي خود را جاي پاي پدرش و دیدرو گذاشت، در آنجا وي چھل و دو 

. بعد از دو سال، بھ او اجازه داده شد كتاب، كاغذ، و مركب در اختیار داشتھ باشد. ماه بسختي بھ سر برد
سوفي دختري بھ دنیا  ١٧٧٨ژانویھ  ٧در . فرستاد مي ھایي حاكي از اخالص پراحساس براي سوفي نامھ

  در ماه ژوئن. آورد كھ ظاھرًا متعلق بھ میرابو بود

  .مادر و بچھ بھ یك صومعھ در ژین در نزدیكي اورلئان منتقل شدند
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بگذارید من «: او تقاضا كرد. میرابو از پدرش استدعا كرد كھ او را ببخشد و ترتیب آزادي او را بدھد
من جز دیوارھاي ! ا ببینم؛ بگذارید ھواي آزادتر تنفس كنم؛ بگذارید صورت ھمنوعان خود را ببینمآفتاب ر

براي كاھش بدبختي، براي » .پدرم، من از رنج و عذاب ورم كلیھ خواھم مرد. بینم تیره چیزي نمي
بعضي از درآوردن مقداري پول براي سوفي، و براي جلوگیري از دیوانھ شدن خود چند كتاب نوشت كھ 

در این اثر بیعدالتیھاي دستگیري . ھاي سر بھ مھر نام داشت مھمترین آنھا نامھ. آنھا جنبة عشقي داشتند
. بدون مجوز قانوني و بازداشت بدون محاكمھ توصیف، و اصالح وضع زندانھا و قوانین خواستھ شده بود

 ١٧٨۴حت تأثیر قرار داد كھ در انتشار یافت، چنان لویي شانزدھم را ت ١٧٨٢این كتاب كوچك، كھ در 
  .دستور داد تا ھمة زندانیاني كھ در ونسن زنداني بودند آزاد شوند

شد در باغھاي قلعھ قدم  بھ او اجازه داده مي ١٧٧٩زندانبانان میرابو بر وي رحم آوردند، و بعد از نوامبر 
آمدند  ھ افراد كھ بھ مالقاتش مياو در بعضي از اینگون. آمدند ببیند بزند و كساني را كھ بھ مالقاتش مي

پدرش قبول كرد ترتیب آزادي او را بدھد مشروط . یافت راھھایي براي دفع نیروي سرشار جنسي خود مي
بر اینكھ او از ھمسرش عذرخواھي كند و بار دیگر با او در یكجا بھ سر برد، زیرا ماركي سالخورده 

اي بھ ھمسرش نوشت و  گابریل نامھ. ده را ادامھ دھداشتیاق داشت یك نوة پسرداشتھ باشد تا این خانوا
او تحت حفاظت پدرش آزاد شد، و پدرش او را بھ خانة بزرگ  ١٧٨٠دسامبر  ١٣در . خواستار بخشش شد

اش دیدن كرد، و  وي در پاریس ارتباطاتي داشت، از سوفي در صومعھ. خود در لو بینیون دعوت كرد
سپس بھ لو بینیون رفت و پدرش را مجذوب . بھ ھمسرش ملحق شودظاھرًا بھ وي گفت قصد دارد دوباره 

اي در نزدیكي صومعھ نقل مكان كرد، بھ  سوفي از ھمسرش پول دریافت داشت، بھ خانھ. خود ساخت
سروان سابق پیش از . كاري خیریھ پرداخت، و حاضر شد با یك سروان سابق سواره نظام ازدواج كند

  .سوفي خود را كشت) ١٧٨٩سپتامبر  ٩(جھان بست و روز بعد اینكھ ازدواج سرگیرد، چشم از 

او در . میرابو ھمسرش را بھ جرم ترك خانواده بھ محاكمھ كشانید. ھمسر میرابو از دیدن وي امتناع كرد
این محاكمھ شكست خورد، ولي دوستان و دشمنان خود را بالغت نطق پنجساعتة خویش در دفاع از ھدف 

پدرش اورا طرد كرد، و او پدرش را ھم بھ محاكمھ كشانید و یك . حیرت آوردغیرقابل تأمین خود بھ 
 ١٧٨۴در . گرفت و زندگي مجللي داشت پول قرض مي. فرانكي از او بھ دست آورد ٣٠٠٠مقرري ساالنة 

در راه، یك سلسلھ روابط . اي بھ نام ھانریت دو نرا گرفت و با او بھ انگلستان و آلمان رفت رفیقة تازه
اگر زني كوچكترین «گفت  ر با این و آن برقرار كرد كھ ھانریت آنھا را بر او بخشید، زیرا ميمختص

دوبار فردریك را دید و بھ قدر كافي دربارة » .شد داد، وي ناگھان سراپا آتش مي تمایلي بھ او نشان مي
  پروس اطالعات 

رده بود كتابي بھ نام نظام سلطنتي بھ دست آورد تا از روي مطالبي كھ یك سرگرد پروسي در اختیارش گذا
تألیف عظیم «او این كتاب را بھ پدر خود تقدیم داشت، و پدرش آن را بھ عنوان . بنویسد) ١٧٨٨(پروس 

كالون او را مأمور كرد تعدادي گزارش پنھاني دربارة . توصیف كرد» كارگري كھ عقل از سرش پریده
تاد كھ تیزبیني و نیرومندي سبك آنھا وزیر را بھ حیرت او ھفتاد گزارش فرس. امور آلمان برایش بفرستد

  .آورد

در . شود پس از بازگشت بھ پاریس، متوجھ شد كھ نارضایي عمومي بھ شور و حرارت انقالبي نزدیك مي
اتاژنرو تشكیل نشود،  ١٧٨٩اي خطاب بھ مونمورن كھ یكي از وزیران بود اخطار كرد كھ اگر تا  نامھ

اید كھ وقتي نیروي  كنم آیا حساب كرده من سؤال مي«: چنین متذكر شد. پیوست انقالب بھ وقوع خواھد
كنم چھ  كند؟ من سؤال مي آور گرسنگي نبوغ ناشي از یأس را بھ حركت درآورد، چھ تأثیري ایجاد مي  تشنج

ي اند، و حت كساني را كھ در اطراف تخت سلطنت گرد آمده  كسي جرئت خواھد كرد كھ مسئولیت امنیت ھمة
خود او ھم درگیر شور و ھیجان شد و بسرعت در مسیر و جریان امور » خود پادشاه را، بھ عھده بگیرد؟

 - آن - و خود را در اكس  اي كرد، آشتي سست پایھ) درگذشت ١٧٨٩كھ در (وي با پدر خود . قرار گرفت
. او را انتخاب كننداز نجباي منطقھ دعوت كرد كھ . پرووانس بھ عنوان نامزد براي اتاژنرو معرفي كرد

در این ھنگام از جلد . آنھا امتناع ورزیدند، و او متوجھ طبقة سوم شد كھ از او استقبال بھ عمل آورد

pymansetareh@yahoo.com



از آن مردم … حق حاكمیت تنھا»  :گفت. كاري خود بیرون آمد و بھ عنوان یك دموكرات پركشید محافظھ
او مایل بھ حفظ سلطنت بود، ولي » .ي باشدتواند بیش از قاضي اول مردم، چیز دیگر نمي… پادشاه. است

تنھا بھ عنوان محافظ مردم در برابر اشرافزادگان؛ در عین حال، اصرار داشت كھ ھمة افراد بالغ ذكور 
مند از امتیاز را بھ یك  در بحثي خطاب بھ اتاژنرو پرووانس طبقات بھره. باید حق رأي داشتھ باشند

كنند، این  چیز را تولید مي اظب باشید، این مردمي را كھ ھمھمو«: اعتصاب عمومي تھدید كرد و گفت
  ».مردمي را كھ براي درآمدن بھ صورت عاملي سھمگین كافي است تنھا بیحركت بمانند، ناچیز نشمارید

در مارسي مردم بھ خاطر نان شورش كردند؛ اولیاي امور دنبال میرابو فرستادند كھ بیاید  ١٧٨٩در مارس 
نفرگرد آمدند تا او را  ١٢٠‘٠٠٠جمعیتي بھ تعداد . سازد، زیرا از محبوبیت او خبر داشتندو مردم را آزاد 

در اندرز بھ . او براي جلوگیري از شدت عمل مردم، بھ تشكیل سازماني از نگھبانان دست زد. تحسین كنند
وازني بین مردم مارسي بھ مردم اندرز داد شكیبایي پیشھ سازند تا اتاژنرو فرصت داشتھ باشد كھ ت
شورشیان از او . تولیدكنندگان خواھان قیمتھاي باال و مصرف كنندگان خواھان قیمتھاي پایین برقرار كند

اكس و مارسي ھر دو . او با ھمان قدرت مجاب كننده شورش دیگري را در اكس فرونشاند. اطاعت كردند
د، و تصمیم گرفت نمایندگي اكس را بھ او را بھ عنوان نمایندة خود برگزیدند، از انتخاب كنندگان تشكر كر

  .بھ قصد ورود بھ اتاژنرو عازم پاریس شد ١٧٨٩در آوریل . عھده بگیرد

VI – ١٧٨٩: آخرین تمرین  

در چند منطقھ در . كرد رو بود و تمرین انقالب مي گذشت كھ با قحطي روبھ میرابو از میان كشوري مي
الناس بھ دفاتر  در لیون، عوام. بھاي نان صورت گرفتنددر شورشھاي مكرري علیھ مالیاتھا و  ١٧٨٩بھار 

در آگده، واقع در نزدیكي مونپلیھ، . ور شدند و دفاتر حسابش را از میان بردند مأمور وصول مالیات حملھ
؛ قیمتھا   زنند، مگر اینكھ بھاي كاالھا كاھش داده شود كردند كھ دست بھ چپاول عمومي مي مردم تھدید مي

بعضي . شدند ھایي كھ بیم كمبود غلھ داشتند، بزور مانع صدور غلھ از مناطق خود مي دھكده .كاھش یافتند
در مونلري، زنان كھ ). ١٧٨٩مھ (كردند  از دھقانان صحبت از آتش زدن ھمة كاخھا و كشتن اربابان مي

ا رھبري كردند، و ھاي مردم را بھ داخل انبارھاي غلھ و نانواییھ شنیدند بھاي نان افزایش یافتھ است، توده
سن، بانیول، آمین،  - سور - ھاي مشابھي در بره صحنھ. نانھا و آردھاي موجود را بھ تصرف درآوردند  ھمة

در شھر، سخنرانان مردم را با گفتن اینكھ پادشاه ھمة پرداختھاي . شدند و تقریبًا ھمھ جاي فرانسھ دیده مي
در ماھھاي مارس و آوریل، گزارشي در پرووانس . كردند مالیات را بھ تعویق انداختھ است، تحریك مي

بھترین پادشاھان خواھان تساوي مالیات است؛ دیگر نباید ھیچ اسقف، ارباب، عشریھ یا «منتشر شد كھ 
بعد از اول آوریل، دیگر عوارض فئودالي » .عوارض، و ھیچ عنوان یا وجھ تمایزي وجود داشتھ باشد

در چھارم اوت یك عمل » داوطلبانھ«ز این عوارض بھ طور دست كشیدن نجبا ا. شدند پرداخت نمي
  .فداكارانھ نبود، بلكھ بھ رسمیت شناختن یك عمل انجام شده بود

از . یافت در پاریس، بھ موازات نزدیك شدن اتاژنرو، ھیجان تقریبًا بھ نحوي روز افزون افزایش مي
. كردند ھا و باشگاھھا بلند مي در كافھ ریختند، و سخنرانان صداي خود را ھا جزوات بیرون مي چاپخانھ

 - این جزوه را آبھ امانوئل. منتشر شد ١٧٨٩مشھورترین و نیرومندترین جزوه در تمام تاریخ در ژانویة 
شامفور اثري تحت این عنوان نوشتھ . ژوف سیس، فردي آزادفكر و كشیش كل منطقة شارتر، نوشتھ بود

سیس این گفتار انفجار آمیز را یك عنوان چشمگیر ساخت . ھیچ چھ دارد؟. چیز طبقة سوم چیست؟ ھمھ: بود
  :پرسیدند و آن را بھ صورت سھ سؤال در آورد كھ طولي نكشید نیمي از مردم فرانسھ آن را مي

  .چیز طبقة سوم چیست؟ ھمھ

  .تا حال حاضر در نظام سیاسي چھ بوده است؟ ھیچ
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  .خواھد؟ اینكھ چیزي بشود چھ مي

نفر بھ طبقة سوم یعني  ٢۵,٠٠٠,٠٠٠نفر جمعیت فرانسھ، دست كم  ٢۶,٠٠٠,٠٠٠ سیس متذكر شد كھ از
  اگر. در حقیقت، طبقة سوم، ملت بود. اسم و رسم تعلق دارند اشخاص عادي بي

در اتاژنرو طبقات دیگر از جلوس در كنار آنھا امتناع كنند، این طبقھ حق خواھد داشت كھ خود را بھ 
  .این عبارت دوام یافت. عالم داردا) مجمع ملي(عنوان اتاژنرو 

ھمینكھ قرارگاھھاي كمك توسط دولت، روحانیان، و . گرسنگي حتي از كلمات ھم فصاحت بیشتري داشت
ثروتمندان در پاریس دایر شدند، گدایان و جنایتكاران از مناطق داخلي كشور بھ سوي این قرارگاھھا 

ي كھ ناشي از یأس و نومیدي بودند، و از روي بیچیزي، سرازیر شدند تا شكم خود را سیر كنند، و با اعمال
الناس امور را در دست خود گرفتند و تھدید كردند ھر تاجري  در اینجا و آنجا، عوام. دست بھ خطر بزنند

اغلب، این افراد . را كھ غلھ پنھان دارد یا آن را گران حساب كند از نزدیكترین تیر چراغ حلق آویز كنند
آنھا گاھي در بازار . كردند گرفتند و آنھا را غارت مي ھ را قبل از رسیدن بھ بازار ميجلو محصوالت غل

در . گرفتند اي را كھ دھقانان براي فروش آورده بودند مي شدند و بزور، و بدون پرداخت پول، غلھ جمع مي
اد از د آوریل نكر از طریق شوراي سلطنتي فرماني صادر كرد كھ بھ قضات و پلیس اختیار مي ٢٣

انبارھاي خصوصي غالت سیاھھ برداري كنند، و در جاھایي كھ نان كم بود، آنھا را مجبور بھ فرستادن 
  .تصویر پاریس در بھار چنین بود. شد غلة خود بھ بازار كنند، ولي این دستور با شدت كافي اجرا نمي

طلبیھاي خویش  یال و جاهھاي خشمگین آلت فعل محتملي براي برآوردن ام اولئان در این توده/ دوك د
او، كھ در . فرانسھ بود  السلطنة نایب ١٧٢٣-١٧١۵اورلئان بود كھ در سالھاي / او نتیجة آن فیلیپ د. دید مي

ماري  -بھ دنیا آمده بود ودر پنجسالگي دوك دو شارتر نامیده شد، در سن بیست و دو سالگي با لویز ١٧۴٧
در . صورت ثروتمندترین مرد فرانسھ درآورد، ازدواج كرد پانتیور، كھ ثروتش دوك را بھ -دو بوربون

، بر اثر طرفداري از ھدفھاي مورد توجھ مردم، بھ نام ١٧٨٩بعد از . اورلئان بھ او رسید/ عنوان د ١٧٨۵
كوتره  -ایم كھ او در پارلمان بھ معارضھ با پادشاه برخاست و بھ ویلر  ما قبًال دیده. فیلیپ اگالیتھ معروف شد

طولي نكشید كھ بھ پاریس بازگشت و تصمیم گرفت خود را بھ صورت بت مردم درآورد، بھ این . شد تبعید
امید كھ اگر پادشاه عذاب كشیده استعفا دھد یا خلع شود، او بھ جاي پسرعمویش لویي شانزدھم بھ سلطنت 

شوند؛ چند اطاق و باغ  كرد كھ اموال كلیسا ملي داد، و توصیھ مي دستي نشان مي نسبت بھ فقرا گشاده. برسد
از نظر عنایات، . روایال خود را، كھ درست در وسط پاریس بود، در اختیار مردم گذاشت - پالھ

خصوصیات یك اشرافزاده سخاوتمند، و از نظر اخالقیات، خصوصیات جد بزرگ خود نایب السلطنھ را 
و و میرابو، كوندورسھ، الفایت، مادام دو ژانلیس، كھ معلمة اطفالش بود، بھ عنوان رابط میان ا. داشت

ھم مسلكان فراماسونش از او حمایت . كرد تالران، الووازیھ، ولنھ، سیس، دمولن، و دانتون بھ او خدمت مي
نویس، كھ منشي او بود، در بھ راه انداختن تظاھرات  شودرلو دوالكلو رمان. آوردند قابل توجھي بھ عمل مي

ھاي  خانھ ھا، و فاحشھ ھا، قمارخانھ در باغھا، كافھ. كرد وظیفھ مي و شورش، بھ عنوان كارگزار او انجام
  واقع در 

  ریختند؛ در اینجا ھزاران نفر، از ھمة كردند و طرح مي نویسان تبادل اندیشھ مي نزدیكي كاخ او، جزوه
طة روایال بھ عنوان نامي براي ھمة این مجتمع، نق -پالھ. طبقات، بھ شور و حرارت آن لحظھ پیوستند

  .مركزي انقالب شد

شود، و محتمل نیز ھست ولي مسلم نیست، كھ پول این دوك و فعالیت شودرلو دو الكلو در ترتیب  گفتھ مي
: رویون مشغول رھبري انقالب خودش بود. آنتوان نقشي ایفا كرد-حملھ بھ كارخانة رویون در خیابان سن
برد كھ روي آن  ي، كاغذ مھره كشیده بھ كار ميھاي منقش دیوار بھ این معني كھ بھ جاي نقاشیھا و پرده

بدون تردید «اي كھ خودش ابداع كره بود، نقاشي كرده و آنچھ را كھ یك مرجع انگلیسي   نقاشان، بھ شیوه
اش سیصد كارگر  كارخانھ. نامیده است، بھ وجود آورده بود» زیباترین كاغذ دیواریي كھ تاكنون ساختھ شده
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در یكي از جلسات . بود) دالر ١,۵۶شاید حدود (سو  ٢۵قل مزدشان روزي در استخدام داشت كھ حدا
. مارگریت اختالف نظري میان انتخاب كنندگان طبقھ متوسط و كارگران پدید آمد -مجمع انتخاباتي در سنت

سوءظن و ترسي پیدا شد كھ ممكن است دستمزدھا كاھش یابد، و یك خبر دروغ پخش شد كھ رویون گفتھ 
آوریل جمعیتي در  ٢٧در » .سو زندگي كند ١۵تواند با روزي  كارگر با ھمسر و اطفال خود ميیك »  :است

در بیست و . دار جمع شد و چون نتوانست او را بیابد، تندیس نیمتنة او را آتش زد برابر خانة این كارخانھ
رد، با اثاث خانھ آتش اش حملھ برد، آن را غارت ك ھشتم، این جمعیت، كھ تقویت و مسلح شده بود، بھ خانھ

. اي موجود را ربود برافروخت، مشروباتي را كھ در زیر زمینش بودند آشامید، پول نقد و ظروف نقره
اي سرباز براي مقابلھ با آنھا اعزام شدند، و  عده. شورشیان بھ كارخانھ رفتند و آن را غارت كردند

دوازده سرباز و بیش از . دفاع كردندشورشیان در نبردي كھ چند ساعت بشدت جریان داشت، از خود 
  .رویون كارخانة خود را بست و بھ انگلستان رفت. دویست شورشي كشتھ شدند

البدل آنھا براي شركت  چنین بود خلق و خوي مردم پاریس بھ ھنگامي كھ نمایندگان منتخب و اعضاي علي
  .شدند در اتاژنرو بھ ورساي وارد مي

VII – ١٧٨٩:اتاژنرو   

لویي بھ  مھ، نمایندگان بھ صورت دستة با شكوھي براي شركت در مراسم قداس در كلیساي سندر چھارم 
روحانیان ورساي درجلو، سپس نمایندگان طبقة سوم ملبس بھ لباس سیاه بعد نمایندگان نجبا : حركت درآمدند

شاه و ملكھ كھ ملبس بھ البسة رنگارنگ با كالھھاي پردار، آنگاه نمایندگان كلیساھا، و پس از آن پاد
ھا، و روي بامھا جمع  مردم شھر در خیابانھا، باالخانھ. اعضاي خاندان سلطنت اطرافشان را گرفتھ بودند

اورلئان دست زدند و از نجبا، روحانیان، و ملكھ با / آنھا براي نمایندگان مردم، پادشاه، و دوك د. شده بودند
  سكوت استقبال

خرسند بودند، زیرا آنچھ بسیاري از مردم خواھان آن بودند بھ وقوع  )جز ملكھ(براي یك روز ھمھ . كردند
  .پیوستھ بود

. ، بھ فاصلة تقریبًا چھارصد متري كاخ سلطنتي، جمع شدند»تاالر تفریحات كوچك«مھ، نمایندگان در  ۵در 
ور حض) از جملھ بیست تن از نجباي ردا(نجیبزاده  ٢٨۵روحاني، و  ٣٠٨نمایندة مردم،  ۶٢١در آنجا 

بسیاري از اینھا بعدًا سرنوشت . ھاي عادي بودند از نمایندگان كلیساھا، حدود دو سوم از خانواده. داشتند
تقریبًا نیمي از نمایندگان طبقة سوم حقوقدان، پنج درصد صاحبان حرفھ، . خود را با مردم عادي یكي كردند

پریگور اسقف  -موریس در تالران -شارل. سیزده درصد كسبھ، و ھشت درصد نمایندگان دھقانان بودند
لجني كھ جوراب «میرابو، كھ بھ ناپلئون دربھ كاربردن عبارت . اوتون درمیان روحانیان قرار داشت

شخصي پست، طماع، «پیشدستي كرده بود، تالران را ) گفتة ناپلئون دربارة تالران(» ابریشمي بھ پا دارد
او بھ خاطر پول حاضر است «: توصیف كرد و گفت» تگر كھ تنھا خواستش لجن و پول اس رذل، و توطئھ

و البتھ این » كند؛ روح خود را بفروشد؛ و حق ھم با او خواھد بود، زیرا یك تودة پھن را با طالعوض مي
در میان نجبا چندنفر بودند كھ . كرد پذیر تالران بدرستي ادا نمي توصیف، حق را در مورد ذكاوت انعطاف

/ تولندال، ویكونت دو نواي، دوك د - بودند، مانند الفایت، كوندورسھ، الليخواھان اصالحات اساسي 
بیشتر اینھا بھ سیس، میرابو، و نمایندگان دیگر . اگیون، و دوك دو الروشفو كو لیانكور/ اورلئان، دوك د

امات این انجمن بھ عنوان یك گروه سازماندھنده براي اقد. پیوستند» انجمن سي نفري«طبقة سوم در تشكیل 
اشخاص برجستھ در میان نمایندگان طبقة سوم میرابو، سیس، مونیھ، بارناو، . كرد آزادیخواھانھ عمل مي

ترین مجمع سیاسي در تاریخ  بر روي ھم، این برجستھ. شناس، و ماكسیمیلین روبسپیر بودند ژان بابي ستاره
لند نظر در سراسر اروپا بھ این صاحبان روحھاي باگذشت و ب. فرانسھ و شاید در ھمة تاریخ معاصر بود

اجتماع دل بستھ بودند تا مگر پرچمي بر افرازد كھ مظلومین، در میان ھر ملتي كھ باشند، بھ آن روي 
  .آورند
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پادشاه نخستین اجالسیھ را با سخنان كوتاھي گشود، در آن صریحًا بھ پریشاني وضع مالي حكومت خود 
شد، و » افزایش مالیاتھا«نسبت داد، خواھان » ي شرافتمندانھجنگي پرھزینھ ول«اعتراف كرد، آن را بھ 

پس از پادشاه، نكر یك نطق سھ . اعالم داشت» آمیز بھ نوگرایي تمایل مبالغھ«مراتب تأسف خود را از 
لیور  ١۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠كھ در واقع (لیوري  ۵۶‘١۵٠‘٠٠٠ساعتھ ایراد كرد كھ در آن بھ یك كسر بودجة 

نمایندگان از این آمار و ارقام . لیور كرد ٨٠‘٠٠٠‘٠٠٠تصویب وامي بھ مبلغ  اعتراف، و تقاضاي) بود
بیشتر آنھا انتظار داشتند كھ وزیر آزادیخواه یك . كردند جا مي خود را جمع و جور و جابھ» مغز فرسا«

  .برنامة اصالحات ارائھ كند

  .رفتند آغاز شداي  كشمكش طبقات روز بعد كھ نجبا و روحانیان بھ تاالرھاي جداگانھ

طولي نكشید كھ مردم با تأیید یا عدم . شدند» تاالر تفریحات كوچك«مردم عادي در این وقت بزور وارد 
نمایندگان طبقة سوم از قبول اینكھ . رضایت خود، با لحني نیرومند و معموًال متشكل، بر آرا تأثیر گذاردند

و با تصمیم قاطع منتظر ماندند كھ نمایندگان طبقات اي تلقي كنند امتناع ورزیدند،  خود را مجلس جداگانھ
 –نجبا پاسخ دادند كھ رأي دادن طبقھ بھ طبقھ . دیگر بھ آنھا ملحق شدند، و رأي دادن نفر بھ نفر انجام شود

جزئي الیتغیر از مشروطة سلطنتي است، و تلفیق سھ طبقھ در یكجا و اجازه دادن رأي  –ھر طبقھ یك رأي 
تواند حمایتي از  دھد و بآساني مي جمعي كھ طبقة سوم در آن نیمي از مجموع را تشكیل مينفر بھ نفر در م

روحانیان طبقة پایین بھ دست آورد، در حكم آن خواھد بود كھ ذكاوت و خصوصیات اخالقي مردم فرانسھ 
واه تقسیم كار و آزادیخ نمایندگان روحانیان، كھ بھ محافظھ. تسلیم حكومت عدد و تسلط طبقة متوسط شود

  .یك ماه گذشت. شده بودند، موضع خاصي نگرفتند و منتظر ماندند كھ رویدادھا آنھا را راھنمایي كنند

در خالل این احوال، با وجود تالش نكر براي تعدیل قیمت نان، سیر صعودي آن ادامھ یافت و خطر 
ژوئن  ٩آرثر یانگ در . بود سیل جزوات رو بھ افزایش. آمیز از ناحیة مردم فزوني گرفت اقدامات خشونت

  :چنین نوشت

روایال  - من بھ پالھ. فروشي پاریس جریان دارد باورنكردني است ھاي جزوه كار و كسبي كھ اینك در مغازه
ھر ساعت یك چیز تازه تولید . شوند و فھرستي از ھمة آنھا تھیھ كنم رفتم تا ببینم چھ چیزھایي منتشر مي

نوزده بیستم این … . شر شدند، دیروز شانزده تا، و ھفتة پیش نودودوتاامروز سیزده جزوه منت. شود مي
در پاسخ، ھیچ … . آثار حاكي از طرفداري از آزادي، و معموًال لحنشان شدیدًا علیھ روحانیان و نجبا است

  .شود چیز منتشر نمي

از آنھا دعوت كردند  ژوئن، نمایندگان طبقة سوم ھیأتي نزد نجبا و روحانیان فرستادند و بار دیگر ١٠در 
كھ در جلسة مشتركي شركت جویند، و اعالم داشتند اگر طبقات دیگر بھ تشكیل جلسات جداگانھ ادامھ دھند، 

 ١۴ھاي جمعي، در  در كشمكش میان اراده. طبقة سوم بدون آنھا بھ قانونگذاري براي ملت خواھد پرداخت
در ھمین . پیوستند) طبقة سوم(دگان مردم عادي در آن روز نھ كشیش بخش بھ نماین: ژوئن شكاف روي داد

روز نمایندگان طبقة سوم بابي را بھ عنوان رئیس خود انتخاب، و خود را براي بحث و مشاورة رسمي و 
تاالر تفریحات «در تاریخ پانزدھم سیس پیشنھاد كرد كھ چون نمایندگان در . قانونگذاري متشكل كردند

مجمع نمایندگان بھ رسمیت شناختھ شده و «را دارند، باید خود را  نمایندگي نودوشش درصد ملت» كوچك
میرابو عقیده داشت این عبارت خیلي وسیع است و پادشاه ھم حتمًا آن را . بنامند» ملت فرانسھ  تأیید شدة

بھ این نام . خالصھ كرد) مجمع ملي(سیس بھ جاي عقبنشیني، نام پیشنھادي را بھ اتاژنرو . نخواھد پذیرفت
این اعالم نام، بھ خودي خود، سلطنت مطلقھ را بھ سلطنت . رأي مخالف داده شد ٨٩رأي موافق و  ۴٩١

  .محدود تبدیل كرد، بھ اختیارات ویژة طبقات باال پایان داد، و از نظر سیاسي آغاز انقالب را اعالم كرد

ھ او را بھ این كار متمایل براي اینك) مجمع ملي(پذیرفت؟ اتاژنرو  ولي آیا پادشاه این تنزل مقام را مي
سازد، اعالم داشت كھ پرداخت ھمة مالیاتھاي موجود باید مانند گذشتھ بھ عمل آید تا اتاژنرو منحل شود، و 
از آن پس ھیچ مالیاتي قابل پرداخت نیست مگر آنھایي كھ توسط اتاژنرو مجاز شناختھ شده باشند؛ اتاژنرو 
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ان را مورد توجھ قرار خواھد داد و پس از اینكھ قانون اساسي ھرچھ زودتر علل و راھھاي چارة كمبود ن
ھدف یكي از این . جدیدي مورد قبول قرار گرفت، تعھد پرداخت دیون دولت را بھ عھده خواھد گرفت

اینھا، بھ   ھمة. اقدامات آرام كردن شورشیان، و ھدف دیگر جلب حمایت دارندگان اوراق قرضة ملي بود
  .رحریزي شده بودند كھ مقاومت پادشاه را كاھش دھدنحوي زیركانھ، طوري ط

نكر بھ او ھشدار داد اگر طبقات ممتاز تسلیم نشوند، اتاژنرو . لویي با اعضاي شوراي خود مشورت كرد
وزیران . ازھم خواھد پاشید، پرداخت مالیات صورت نخواھد گرفت، و دولت ورشكست و عاجز خواھد شد

بھ معناي دیكتاتوري طبقة سوم و تبدیل نجبا بھ افراد از نظر سیاسي  دیگر اعتراض كردند كھ رأي فردي
كرد تخت سلطنتش بھ نجبا و روحانیان اتكا دارد، تصمیم گرفت در  لویي، كھ احساس مي. ناتوان خواھد بود

. ژوئن براي نمایندگان اتاژنرو سخنراني خواھد كرد ٢٣برابر اتاژنرو مقاومت كند، و اعالم داشت كھ در 
دانست مردم از این كار بشدت ناراحت خواھند  پادشاه كھ مي. ر كھ شكست خورده بود، پیشنھاد استعفا دادنك

  .شد، نظر خود را بھ او تحمیل كرد كھ بماند

اي از نظر  با ترتیبات تازه» تاالر تفریحات كوچك«مورد نظر، الزم بود كھ » اجالسیة سلطنتي«براي 
كار دستورھاي الزم بھ افزارمندان كاخ صادر شدند، بدون اینكھ بھ براي این . وضع ظاھر آماده شود

ژوئن كوشش كردند وارد تاالر شوند،  ٢٠وقتي كھ نمایندگان طبقة سوم در تاریخ . اتاژنرو اطالع داده شود
درھاي آن را بستھ و داخل آن را توسط كارگران اشغال شده یافتند؛ و بھ تصور اینكھ پادشاه قصد دارد آنھا 

ا دست بھ سر كند، بھ یك زمین تنیس كھ در آن نزدیكي بود رفتند و سوگندي یاد كردند كھ در زمرة وقایع ر
  :تاریخي درآمد، بھ این شرح

اتاژنرو، با توجھ بھ اینكھ احضار شده است كھ قانون اساسي كشور را تعیین كند، احیاي نظم عمومي را 
تواند مانع مذاكرات  چیز نمي ارد، و با توجھ بھ اینكھ ھیچمعمول دارد، و اصول واقعي سلطنت را محفوظ بد

و مشاورات آن در ھر مكاني كھ ناچار باشد خود را مستقر دارد بشود، و باالخره با توجھ بھ اینكھ ھرجا كھ 
دارد كھ ھمة اعضاي این مجمع باید رسمًا سوگند یاد  اعضایش تجمع كنند، آنجا اتاژنرو است، مقرر مي

یكدیگر جدا نشوند و ھرجا كھ شرایط ایجاب كند، مجددًا اجتماع كنند تا وضع كشور روبھ راه و كنند كھ از 
ھاي محكم استوار شود؛ و پس از اداي این سوگند، ھمة اعضا و ھریك از آنھا فردًا باید این  بر شالوده

  .تصمیم پابرجا را با امضا تأیید كنند

اضر بودند، بجز دو نفر، ھمھ تصمیمات را امضا كردند؛ البدل كھ ح نماینده و بیست عضو علي ۵۵٧از 
  وقتي خبر این. امضا كردن پنجاه و پنج نمایندة دیگر و پنج كشیش بعدًا صورت گرفت
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روایال جمع شدند و سوگند خوردند بھ  - رویدادھا بھ پاریس رسید، تودة خشمگیني از مردم در اطراف پالھ
در ورساي، براي یك نجیبزاده یا یك روحاني عالیمقام ظاھر شدن . ھر قیمتي كھ باشد، از اتاژنرو دفاع كنند

گرفتند، و اسقف اعظم پاریس تنھا با چند تن از اینھا مورد ضرب و شتم قرار . در خیابانھا خطرناك شد
ژوئن نمایندگان قسم خورده در كلیساي  ٢٢در . دادن این قول كھ بھ اتاژنرو بپیوندد، خود را نجات داد

نمایندة روحانیان بھ آنھا ملحق  ٣٠٨نفر از  ١۴٩لویي تشكیل جلسھ دادند، و در آنجا چند نجیبزاده و  سن
.شدند

. تشكیل جلسھ داد تا بھ سخنان پادشاه گوش دھد» الر تفریحات كوچكتا«ژوئن، اتاژنرو در  ٢٣در 
نكر بھ نحوي چشمگیر و محسوس از میان مالزمان پادشاه . سربازان اطراف تاالر را احاطھ كرده بودند

لویي مختصرًا صحبت كرد، و سپس یكي از وزیران كشور را مأمور ساخت تا تصمیمش را . غایب بود
این تصمیم، ادعاي نمایندگاني كھ خود را اتاژنرو اعالم داشتھ بودند، مردود دانستھ بھ موجب . قرائت كند

گانھ و رأي نفر بھ نفر دربارة  شده بودند؛ و بازھم بھ موجب این تصمیم، جلسة مشترك نمایندگان طبقات سھ
بایستي  لي نميگذاشتند مجاز داشتھ شده بود، ولي ھیچ عم اموري كھ بر ساختمان طبقاتي فرانسھ اثري نمي

را زایل كند؛ و » دو طبقة نخستین… تملك یا امتیازات افتخاري… حقوق دیرینھ و قانوني«انجام شود كھ 
پادشاه حق وتو در مورد . بایستي مورد تصویب روحانیان قرار گیرند امور مربوط بھ مذھب یا كلیسا مي

عدة تساوي مالیات را داد، مشروط بر اینكھ گانھ داد؛ و مالیاتھا و وامھاي جدید را بھ اتاژنرو طبقات سھ
شدند دریافت دارد  حاضر شد پیشنھادھایي را كھ در مورد اصالحات مي. طبقات ممتاز آن را تصویب كنند

، »بیگاري«موافقت كرد بھ . و مجامعي ایالتي دایر كند كھ در آنھا رأي دادن جنبة فردي داشتھ باشد
. و ستد داخلي، و كلیة آثار نظام سرفداري در فرانسھ پایان دھد ، عوارض برداد»ھاي سر بھ مھر نامھ«

  :اجالسیھ را با نمایش مختصري از قدرت و اختیار پایان داد و گفت

من … . اگر شما مرا در این امر بزرگ تنھا بگذارید، من بتنھایي براي رفاه مردم خود تالش خواھم كرد
ھیچ یك از طرحھا و اقدامات شما بدون تصویب … . كردتنھا خود را نمایندة واقعي آنھا تلقي خواھم 

دھم فورًا از یكدیگر جدا شوید و  من بھ شما دستور مي… . تواند بھ صورت قانون درآید صریح من نمي
  .فردا صبح ھریك بھ تاالر طبقة خود بروید و مذاكرات و مشاورات خود را از سربگیرید

ماركي دو برزه، رئیس كل تشریفات، بھ . روحانیان خارج شدند وقتي پادشاه رفت، بیشتر نجبا و اقلیتي از
. نمایندگاني كھ باقي مانده بودند اعالم داشت كھ ارادة پادشاه بر آن است كھ ھمھ بالفاصلھ خارج شوند

بروید بھ … . شما در اینجا نھ جایي، نھ رأیي، و نھ حق صحبتي دارید… آقا، «: میرابو پاسخي مشھور داد
ایم، و جز با سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان  گویید كھ ما برحسب امر ملت در اینجا گرد آمدهآقاي خود ب

  این ارادة«این اعالم با فریاد » .كرد

بھ سربازان محلي دستور داده شد كھ تاالر را . دو برزه خارج شد. مورد تأیید قرار گرفت» اتاژنرو است
پادشاه كھ این . واه آنھا را وادار كردند كھ اقدامي بھ عمل نیاورندتخلیھ كنند، ولي بعضي از نجباي آزادیخ

  ».آه، خوب بھ درك، بگذار بمانند»  :وضع را شنید، گفت

غلیان پاریس خارج از درك است؛ سراسر »  :ژوئن، یانگ در یادداشتھاي روزانة خود نوشت ٢۴در 
بند و باري و  م آنجا بھ چنان حدي از بيجلسات مداو… . اند روایال جمع بوده - ھزار در پالھ امروز ده

مقامات شھرداري قادر نبودند نظم را حفظ » .توان آن را باور كرد اند كھ بسختي مي آزادي بیحساب رسیده
» محافظان«بسیاري از این . محلي اعتماد كنند» محافظان فرانسوي«توانستند بھ  كنند، زیرا آنھا نمي

كردند؛ بعضي از این سربازان با  توجھ عموم را برایشان تشریح ميخویشاونداني داشتند كھ ھدف مورد 
در یك ھنگ در پاریس انجمني . روایال بودند خودماني شده بودند - ھاي مردم كھ در اطراف پالھ توده

آمیز باشد اطاعت  پنھاني وجود داشت كھ عھد كرده بود از ھیچ دستوري كھ نسبت بھ اتاژنرو خصومت
نفري كھ نمایندگان طبقة سوم را براي پاریس انتخاب كرده بودند تشكیل جلسھ  ۴٠٧ژوئن،  ٢۵در . نكند

اي برگزیدند كھ تقریبًا  دادند و خود را بھ جاي حكومت سلطنتي پایتخت تعیین كردند؛ آنھا انجمن شھر تازه
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در ھمان . ھمگي از طبقة متوسط بودند، و انجمن قدیم وظیفة حفظ جان و مال را بھ امید آنھا رھا كرد
پیروزي . رفتند» تاالر تفریحات كوچك«اورلئان بھ / روز، چھل و ھفت تن از نجبا بھ رھبري دوك د

  .توانست آن را از چنگشان بھ درآورد رسید، تنھا زور مي اتاژنرو حتمي بھ نظر مي

بازان محلي كاران در دولت پادشاه بھ او اطالع دادند كھ بھ سر رغم مخالفت نكر، محافظھ ژوئن علي ٢۶در 
توان اعتماد كرد كھ از دستورات اطاعت كنند، و پادشاه را وادار كردند  در ورساي و پاریس دیگر نمي

در تاریخ بیست و ھفتم، لویي، كھ بھ سوي اندرز نكر تغییر جھت داده . شش ھنگ ایالتي را احضار كند
ھا این كار را كردند، ولي نجبا از شركت آن. بود، از نمایندگان نجبا و كلیسا خواست كھ بھ سایرین بپیوندند

در رأي بھ این علت امتناع ورزیدند كھ اختیاري كھ موكال نشان بھ آنھا داده بودند آنھا را از رأي دادن بھ 
بیشتر آنھا ظرف سي روز بعد بھ امالك خود . گانھ ممنوع داشتھ است طور فردي در اتاژنرو طبقات سھ

  .بازگشتند

در نخستین . ه ده ھنگ بھ پاریس احضار كرد كھ بیشترشان آلماني و سویسي بودنددر اول ژوئیھ پادشا
ھاي ژوئیھ، شش ھزار سرباز، كھ تحت فرماندھي مارشال دوبروي بودند، ورساي را اشغال كردند، و  ھفتھ

شان دو مارس، موضع  ھزار نفر تحت فرماندھي بارون دو بزنوال در اطراف پاریس، اكثرًا در محوطة  ده
بعضي از نمایندگان . اتاژنرو و مردم معتقد شدند كھ پادشاه قصد دارد آنھا را متفرق یا مرعوب كند. گرفتند

» تاالر تفریحات كوچك«ھاي خود بروند، در  چنان از دستگیري ترسیدند كھ بھ جاي آنكھ شب بھ خانھ
  .خوابیدند

ھیئت . یك قانون اساسي جدید تنظیم كنددر میان این وحشت، اتاژنرو ھیئتي تعیین كرد كھ طرحھایي براي 
  ژوئیھ یك گزارش مقدماتي ارائھ داد، و از آن روز نمایندگان اجتماع ٩در 

میرابو بھ سود . احساس حاكم بھ سود یك سلطنت مشروطھ بود. نامیدند» مجلس ملي مؤسسان«خود را 
نرو بھ عنوان مجلس قانونگذاري كرد كھ در آن اتاژ استدالل مي» حكومتي كمابیش مانند حكومت انگلستان«

او از . باشد؛ ولي او در دو سالي كھ از عمرش باقي بود، بھ اصرار خود دایر بر حفظ یك پادشاه ادامھ داد
بین او را سردرگم  اش، كھ گاھي مشاوران كوتھ لویي شانزدھم بھ خاطر خوش قلبي و نیات بلندنظرانھ

  :پرسید كرد و مي كردند، تمجید مي مي

شوند؟ آیا آنھا  اند كھ انقالبھا چگونھ آغاز، و چگونھ اجرا مي ین افراد در تاریخ ھیچ ملتي مطالعھ كردهآیا ا
شوند؛  اند براثر چھ سلسلھ وقایع مھلكي، عاقلترین افراد بھ فراسوي حدود اعتدال سوق داده مي مشاھده كرده

شود كھ حتي از فكر  رویھایي انداختھ مي آلود بھ دامان زیاده و بر اثر چھ كششھاي دھشتناكي یك ملت خشم
  آمد؛ آنھا بھ لرزه درمي

دارد كھ از سلطنت دفاع كند، ولي اساسًا از  اتاژنرو ظنین شد كھ میرابو از پادشاه یا ملكھ پول دریافت مي
نمایندگان، كھ در این ھنگام اكثریت آنھا با افراد طبقة متوسط بود، احساس . اندرز وي پیروي كرد

جلوگیري از یك ازھم  شوند، و تنھا راه د كھ مردم عادي دارند بھ نحوي خطرناك غیرقابل اداره ميكردن مي
  .گسیختگي نظم اجتماعي، حفظ ساختمان اجرایي موجود كشور، براي مدتي، است

معلوم بود كھ ملكھ بھ نحوي فعاالنھ در پشتیباني از گروه . آنھا نسبت بھ ملكھ نظر چنان مساعدي نداشتند
كرد و قدرت سیاسي كھ بمراتب بیش از صالحیتش بود در  كار در شوراي سلطنتي شركت مي افظھمح

طي این ماھھاي بحراني، او متحمل حرماني شده بود كھ امكان داشت بھ ھرگونھ صالحیتي . دست داشت
، چنان پسر بزرگ او، دوفن لویي. كھ احتماًال براي قضاوت آرام و دوراندیشانھ داشتھ باشد لطمھ بزند

توانست بدون كمك راه برود،  بشدت بھ بیماري نرمي استخوان و انحناي ستون فقرات مبتال شده بود كھ نمي
ماري آنتوانت، كھ اندوه و ترس او را درھم شكستھ بود، دیگر آن زن مسحور . و در چھارم ژوئن درگذشت

ھایش پریده  گونھ. طنتبار گذرانده بوداي بشاش و شی اي نبود كھ نخستین سالھاي سلطنت را با روحیھ  كننده
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رفتند، لبخندھایش حسرتبار و توأم با خاطرات ایام خوشتري  رنگ و الغر بودند، موھایش رو بھ سفیدي مي
دادند و اتاژنرو را در  كردند و دشنام مي ھاي مردم در پاریس بر او لعن مي بودند، و آگاھي از اینكھ توده

  .كرد  انداختند، شبھایش را تیره مي حشت ميكردند و بھ و ورساي حراست مي

ژوئیھ میرابو پیشنھادي را بھ تصویب رسانید كھ از پادشاه خواستھ شود سربازان ایالتي را كھ  ٨در 
لویي پاسخ داد كھ قصد . باغھاي لونوتر را بھ صورت یك اردوگاه مسلح در آورده بودند از آنجا دور كند

ژوئیھ با بركنار كردن نكر و دستور بھ او  ١١ھ اتاژنرو وارد شود، ولي در اي ب گونھ لطمھ این نبود كھ ھیچ
ھمة مردم »  :مادام دو ستال در خاطرات خود گفت. كھ فورًا از پاریس خارج شود، مشت خود را باز كرد

پاریس ظرف بیست و چھار ساعتي كھ او مھلت داشت كھ مقدمات سفر خود را فراھم كند، براي دیدنش 
  افكار عمومي. دندھجوم آور

آنھایي كھ در . سروصدا عازم ھلند شدند اش آرام و بي او و خانواده» .ننگ او را بھ یك پیروزي تبدیل كرد
ژوئیھ لویي، با تسلیم كامل در برابر  ١٢در . دولت از او پشتیباني كرده بودند در ھمان موقع اخراج شدند

را بھ جاي نكر منصوب كرد، و دو بروي وزیر طرفداران اعمال زور، دوست ملكھ بارون دو برتوي 
  .رسیدند اش محكوم بھ فنا بھ نظر مي اتاژنرو و انقالب نو رسیده. جنگ شد

  .مردم پاریس آنھا را نجات دادند

VIII – بھ سوي باستیل  

بھاي . شدند مردم بھ تھییج و تحریك اكتفا نكنند و بھ عمل روي آوردند عوامل بسیاري بودند كھ باعث مي
ظن وسیعي وجود داشت كھ بعضي از  اي بود، و سوء دار موضوع ناراحت كننده ان نزد زنان خانھن

مقامات جدید . آورند فروشان، بھ امید اینكھ قیمتھا باز ھم باالتر روند، غالت خود را بھ بازار نمي عمده
از نانواییھا اعزام سربازاني براي حراست   ترسیدند گرسنگي باعث چپاول بیحساب شود، شھرداري، كھ مي

در نزد مردان پاریس موضوع بسیار مھم آگاھي از این امر بود كھ ھنگھاي خارج از شھر، كھ . داشتند
سقوط ناگھاني . كردند ھنوز بھ سوي ھدف و خواست عموم جلب نشده بودند، اتاژنرو و انقالب را تھدید مي

اي رسانید كھ  خشم و ھراس عادي را بھ نقطھ –تنھا فردي در حكومت كھ آنھا بھ وي اعتماد داشتند  - نكر
ژوئیھ كامي دمولن، كھ یك  ١٢بعدازظھر . العمل شدیدي ایجاد كند تنھا یك كلمھ كافي بود تا عكس

روایال بر روي  - التحصیل یسوعي، ولي اینك یك حقوقدان افراطي بیست و نھ سالھ بود، نزدیك پالھ فارغ
اخراج نكر را بھ عنوان خیانت بھ مردم مورد حملھ قرار داد، و فریاد یك میز در بیرون كافة دو فوا پرید، 

مستقر در شان دو مارس امشب وارد پاریس خواھند شد تا اھالي را قصابي ] سربازان[آلمانیھاي «: برآورد
او سپس درحالي كھ دردستان خود ھم یك طپانچھ داشت و ھم یك شمشیر، و ھر دو آنھا را تكان » !كنند
قسمتي از كساني كھ بھ حرفھایش گوش داده بودند بھ دنبالش بھ » !مسلح شوید»  :با صداي بلند گفتداد،  مي

اورلئان با خود ھمراه بردند؛ در میدان واندوم سربازان / ھایي از نكر و دوك د میدان واندوم رفتند و نیمتنھ
ھنگ مركب از سربازان  یك. عصر آن روز جمعیتي در باغھاي تویلري گردآمد. آنھا را منھزم كردند

تیراندازي . ور شد، و جمعیت با بطري و سنگ بھ مقاومت علیھ سربازان دست زد آلماني بھ جمعیت حملھ
جمعیت، كھ متفرق شده بود، در تاالر انجمن شھر بار . سربازان بھ مردم بسیاري از آنھا را زخمي كرد

. توانست بیابد بھ تصرف خود در آورد مي دیگر تجمع كرد، بزور وارد آن شد، و ھمة سالحھایي را كھ
  . ھایي چند را غارت كردند گدایان و جنایتكاران بھ شورشیان پیوستند و بھ اتفاق ھم خانھ

  الزار شدند، انبار غلة- آنھا وارد صومعة سن. ژوئیھ جمعیت باردیگر گردآمد ١٣در 

گروھي دیگر از مردم در . ھال بردند آن را بھ تصرف خود درآوردند، و این غلھ را بھ بازار واقع در لھ 
ھمھ جا مردم در . زندان الفورس را گشودند و زندانیان آن را، كھ بیشتر افراد مقروض بودند، آزاد كردند
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افراد طبقة متوسط . وري كردندآ لیور جمع ۵٠,٠٠٠جستجوي اسلحھ بودند و چون تنھا تعداد كمي یافتند، 
ھا و مایملك خود را داشتند، براي خود یك نیروي چریك تشكیل دادند و آن را مسلح  در پاریس، كھ بیم خانھ

كردند؛ ولي در ھمان حال عمال ثروتمندان بھ تشجیع، دادن پول، و مسلح كردن گروھھاي انقالبي ادامھ 
  .ادشاه را از اعمال زور علیھ اتاژنرو باز دارنددادند، و امیدوار بودند بھ این طریق پ مي

تفنگ، مقداري باروت، و  ٣٢,٠٠٠ور شدند و  ژوئیھ ھشت ھزار نفر بھ ھتل دزانوالید حملھ ١۴صبح زود 
نھ ! چرا باستیل» !بھ سوي باستیل«: ناگھان یك نفر فریاد برداشت. دوازده عراده توپ بھ تصرف درآوردند

 ١٧١۵آن كھ تعدادشان فقط ھفت نفر بود، بلكھ بھ این داعیھ كھ باستیل از سال  براي آزاد ساختن زندانیان
ولي این دژعظیم، كھ بیش از سي متر . بھ بعد بھ عنوان بازداشتگاه محرمانھ براي متمكنین بھ كار رفتھ بود

متر  ٢۵ي ده متر بودند و اطرافش را خندقي بھ عرض تقریب  ارتفاع داشت و دیوارھایش بھ ضخامت تقریبًا
رفت و در افكار مردم معرف یك ھزار  احاطھ كره بود، مدتھا بود كھ بھ عنوان مظھر استبداد بھ شمار مي

شاید آنچھ مردم را . در بعضي از شكایات خواستھ شده بود باستیل منھدم شود. ھاي سري بود زندان و دخمھ
آنتوان، كھ در - سوي خیابان و حومة سن بھ حركت درآورد آگاھي از این بود كھ در باستیل تعدادي توپ بھ

شد  شاید از ھمھ مھمتر این بود كھ گفتھ مي. گیري شده بودند آن احساسات انقالبي در غلیان بود، نشانھ
باشد كھ شورشیان فقط مقدار ناچیزي از  باستیل حاوي مقدار زیادي اسلحھ و مھمات خصوصًا باروت مي

ودو نگھبان سویسي مستقر  ب از ھشتاد و دو سرباز فرانسوي و سيدر این دژ، یك پادگان مرك. آن داشتند
اش این بود كھ وي  بود؛ فرماندة آن ماركي دو لونھ بود، كھ طبعي مالیم داشت، ولي عقیدة عموم درباره

  . عفریتي از بیرحمي است

شدند،  تیل جمع ميدر حالي كھ جمعیت، كھ اكثرًا از دكانداران و افزارمندان تشكیل شده بود، در اطراف باس
این ھیئت از لونھ خواست كھ توپھاي . یك ھیئت نمایندگي از طرف انجمن شھر توسط لونھ پذیرفتھ شد

اي علیھ مردم بھ عمل نیاورد، در عوض  گونھ اقدام خصمانھ تھدیدآمیز را از مواضع خود بردارد و ھیچ
فرمانده موافقت كرد و از . دژ بازداردھیئت از نفوذ خود استفاده خواھد كرد كھ جمعیت را از حملھ بھ 

یك ھیئت دیگر از طرف خود محاصره كنندگان تعھد لونھ را بھ دست . ھیئت نمایندگي با ناھار پذیرایي كرد
این تعھد . آورد كھ سربازانش بھ روي مردم آتش نخواھند گشود مگر اینكھ تالش شود بزور وارد دژ شوند

توانستند در  ردم تصمیم گرفتند مھماتي را كھ بدون آن تفنگھایشان نميجمعیت تھییج شده را قانع نكرد و م
بزنوال . برابر پیشروي غیر منتظرة سربازان خارجي بزنوال بھ داخل شھر مقاومت كنند بھ چنگ آورند

  عالقة زیادي نداشت وارد پاریس شود، زیرا این سوء ظن برایش ایجاد شده بود كھ

او منتظر دستور از طرف بروي شد؛ ولي . مردم امتناع خواھند كرد سربازانش از تیراندازي بھ روي
  .دستوري نرسید

تن از شورشیان از دیوار یك ساختمان مجاور باال رفتند، بھ داخل حیاط  حدود ساعت یك بعدازظھر، ھجده
رك دو پل متح. صدھا نفر از خندق عبور كردند. جلویي باستیل پریدند، و دوپل متحرك را پایین آوردند

دو . طولي نكشید كھ حیاط از جمعیتي با شور وشوق و مطمئن بھ خود پر شد. دیگر نیز پایین آورده شدند
او بھ سربازانش دستور داد بھ آنھا تیراندازي . لونھ بھ آنھا فرمان داد خارج شوند، و جمعیت امتناع كرد

متصل بھ دیوارھاي سنگي را آتش  حملھ كنندگان بھ آتش پاسخ دادند، و بعضي از ساختمانھاي چوبي. كنند
اي از اعضاي نگھبانان فرانسوي، كھ تمایالت افراطي داشتند، بھ محاصره  حدود ساعت سھ، عده. زدند

/ باران دژ با پنج عراده از توپھایي كردند كھ صبح ھمان روز در ھتل دز كنندگان پیوستند و شروع بھ گلولھ
عت نبرد، نودوھشت نفر از مھاجمین و یك نفر از مدافعین كشتھ ظرف چھار سا. انوالید بھ دست آمده بودند

یابد و در عین حال پیام كمكي از بزنوال  واردین افزایش مي دید جمعیت پیوستھ با تازه دو لونھ، كھ مي. شدند
دریافت نداشتھ است و ذخایر غذایي براي تحمل محاصره ندارد، از سربازان خود خواست كھ دیگر 

او حاضر شد تسلیم شود مشروط براینكھ بھ سربازانش اجازه . ند و پرچم سفید را باال برندتیراندازي نكن
جمعیت، كھ از دیدن منظرة مردگان خود . داده شود با سالحھاي خود خارج شودند تا بھ نقطة امني برسند

دولونھ . دھدشدیدًا خشمگین شده بود، حاضر نبود جز تسلیم بالشرط چیز دیگري را مورد توجھ قرار داد 
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او كلید مدخل اصلي را براي . افرادش از این كار او جلوگیري كردند. درصدد برآمد كھ دژ را منفجر كند
سالح كرد، شش نفر آنھا را كشت، لونھ  مھاجمین فرستاد، و جمعیت بھ داخل ھجوم آورد، سربازان را خلع

  .را دستگیر كرد، و زندانیان بھتزده را آزاد ساخت

توانستند بیابند در اختیار گرفتند، قسمتي از  بسیاري از افراد پیروز آنچھ اسلحھ و مھمات ميدرحالي كھ 
در . خواستند كھ او بھ جرم قتل نفس محاكمھ شود جمعیت لونھ را بھ تاالر انجمن شھر بردند، و ظاھرًا مي

قدر او را زدند  اختند، آنراه، از میان جمعیت، آنھایي كھ شور و حرارت بیشتري داشتند او را بر زمین اند
اي  آنھا، در حالي كھ این یادگار پیروزي خونالود بر روي نیزه. كھ مرد، و سرش را از تن جدا كردند

  .اي در پاریس بھ حركت درآمدند نصب شده بود، با رژة پیروزمندانھ

ن مضمون وارد آن روز بعد از ظھر لویي شانزدھم از شكار یكروزه بھ ورساي بازگشت و یادداشتي بھ ای
سپس دوك دوال روشفو كو لیانكور، كھ از پاریس » .ھیچ: ژوئیھ ١۴«: دفترچة یادداشت روزانة خود كرد

چطور، این یك »  :پادشاه فریاد برآورد. آمده بود، او را از جریان حملة موفقیت آمیز بھ باستیل مطلع كرد
  ».استنھ اعلیحضرتا، این یك انقالب «: دوك پاسخ داد» !شورش است

ژوئیھ، پادشاه با فروتني بھ مجلس رفت و بھ آن اطمینان داد كھ سربازان ایالتي و خارجي از  ١۵در 
ژوئیھ او برتوي را بركنار، و نكر را براي سومین بار بھ  ١۶در . ورساي و پاریس دور خواھند شد

در خالل این . آغاز كردندبرتوي، آرتوا، دو بروي، و دیگر نجبا خروج از فرانسھ را . وزارت دعوت كرد
ژوئیھ لویي در حالي كھ پنجاه نمایندة  ١٧در . الناس با كلنگ و باروت باستیل را ویران كردند احوال، عوام

كردند، بھ پاریس رفت، در تاالر انجمن شھر مورد استقبال اعضاي انجمن و  اتاژنرو او را ھمراھي مي
  .كھ نشان انقالب بود بھ كاله خود نصب كرد مردم قرار گرفت، و نوار سرخ و سفید و ابي را

  آخرین پیام

بھ این ترتیب، ما در این دو جلد آخر، بررسي خود را دربارة قرني كھ مبارزات و موفقیتھایش ھنوز در 
ما شاھد آغاز انقالب صنعتي با آن سیل . رسانیم زندگي انسان امروز نقشي فعال بھ عھده دارند بھ پایان مي

ایم كھ امكان دارد تا سال دو ھزار میالدي بھ رؤیاي ارسطو دربارة آزاد شدن بشر توسط   اختراعات بوده
شاھد پیشرفت بیش از ده رشتھ از علوم بھ سوي درك بھتر طبیعت و . ماشین از مشاغل پست تحقق بخشد

الطبیعھ و از گذشتن فلسفھ از مرحلة حكمت بیثمر ما بعد. ایم نحوة مؤثرتر بھ كار بستن قوانین آن بوده
با عالقة كامل، تالش بھ منظور آزاد . ایم رسیدن بھ تبعیت تجربي از عقل در امور دنیوي بشر استقبال كرده

كردن مذھب از خرافات، تعصب خشك، و عدم رواداري و برقرار كردن اصول اخالقي بدون مجازاتھا و 
و فالسفھ براي تكامل تدریجي یك  از تالشھاي سیاستمداران. ایم پاداشھاي فوق طبیعي را ردگیري كرده

حكومت عادل و صالح، و سازش دادن دموكراسي با سادگي طبع و نابرابري طبیعي افراد بشر تعلیم و 
از تنوع آفرینشھاي زیبا در سبكھاي روكوكو، باروك، و ھنر نئوكالسیك، و پیروزي . ایم اندرزگرفتھ

در آلمان باشیلرو . ایم وك، ھایدن، و موتسارت، لذت بردهموسیقي در آثار باخ، ھندل، و ویوالدي، در آثار گل
نویسان بزرگ و بزرگترین تاریخنویسان، در اسكاتلند با بازول و برنز، در  گوتھ، در انگلستان با رمان

و در فرانسھ ما . ایم سوئد باتجلي ناگھاني آواز در دوران سلطنت گوستاو سوم شاھد شكوفایي ادبیات بوده
كرد، و روسو، كھ باریختن اشك خواھان شناخت حقي براي  با لطافت طبع از عقل دفاع مي میان ولتر، كھ

از . ایم زدنھایي را كھ گریك و كلرون بھ آن زنده بودند شنیده تحسینھا و كف. ایم احساس بود، در نوسان بوده
درخشان زنان در  اي كھ در سالونھاي فرانسھ و انگلستان بودند، و از سلطنت سلسلة زنان مسحور كننده

  .ایم ما شاھد پادشاھان فیلسوف بوده. ایم اتریش و روسیھ تحسین كرده
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پایان دادن بھ داستان ما در ھنگامي كھ این ھمھ رویدادھاي تاریخي در شرف آن بودند كھ صفحات ما را با 
حوال آن فوران پیش رفتن بھ درون آشوب انقالب، تدقیق در ا. رسد روح و گلگون كنند، بیمعني بھ نظر مي

آتشفشانیي كھ بھ نام ناپلئون شناختھ شد، و سپس محظوظ شدن از گنجینة ادبیات، علوم، فلسفھ، موسیقي، 
پرداختن بھ امریكا، چھ جنوبي و چھ . ساخت ھنر، تكنولوژي، و سیاستمداري قرن نوزدھم ما را خرسند مي
آوردن آن بھ صورت یك تصویر واحد و شمالي، و سعي در بافتن تاروپود زندگي و تاریخ امریكا و در

ولي ما باید خود را با فناپذیري سازش دھیم، و وظیفة . داشت متحرك ما را از آن ھم بیشتر محظوظ مي
خطیر افزودن تجربیات از طریق پژوھشھاي اساسي متخصصین رشتة تاریخي و علمي را بھ افراد تازه 

  .تر واگذار كنیم نفس

ایم؛ و با آنكھ بھترین قسمت عمر خود  م پیش برویم، این تاریخ تمدن را كامل كردهتوانستی ما تا آنجا كھ مي
اي بیش نیست، و بھترین كار  دانیم كھ عمر یك انسان در تاریخ لحظھ ایم، مي را صرف این كار كرده

ولي ھمان طور كھ بررسیھاي خود را . تاریخنویس بزودي با افزایش جریان دانش شستھ و برده خواھدشد
ھا و  ایم، در اعتقاد خود احساس یقین كردیم كھ تاریخنویسي بیش ازحد بھ رشتھ قرن بھ قرن دنبال كرده

  شعب گوناگوني تقسیم شده است و بعضي از ما باید كوشش كنیم كھ تاریخ را بھ طور ي

مداوم ھاي این نمایشنامة پیچیده و  یكپارچھ، یعني ھمانطور كھ در عمل روي داده است، از كلیة جنبھ
  .بنویسیم

اما رؤیاي روزي را در سر . چھل سال حشر و نشر پرسعادت در پیگیري تاریخ بھ پایان رسیده است
دانیم كھ براي  اینك كھ آن روز فرا رسیده است، ما مي. پروراندیم كھ آخرین كلمة آخرین جلد را بنویسیم مي

  .د، احساس دلتنگي خواھیم كردبخشی اي كھ بھ زندگیمان مفھوم و جھت مي آن ھدف مجذوب كننده

  میکنیماي كھ طي این سالھا در قسمتي یا ھمة این سفر طوالني با ما بوده است سپاسگزاري  ما از خواننده
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