
ھاي كھن بھ شیوة نو باشند، بیش از مقامات كلیساي  توانستند شاھد تبلیغ اندیشھ مردم عامي، كھ نمي
در شھرھاي انگلستان، یكي پس از دیگري، واعظان . زجر و آزار رساندند انگلیكان متودیستھا را رسمي

مورد حملة مردمي  -مانند ھمكاران بعدي خود كھ بھ موعظة بشارت جدید اجتماعي پرداختند- متودیست
در مانمث، یكي از واعظان . كرد قرار گرفتند كھ نھ از كسي باك داشتند و نھ كسي آنان را توبیخ مي 

ھاي متودیستھا را ویران كردند، بھ زنان متودیست  در ونزبري ، مردم خانھ. با سنگ كشتندمتودیست را 
چون وزلي بھ میان مردم آمد، فریاد برآوردند كھ او باید . تعدي نمودند، و مردان آنان را مضروب ساختند
مردم بھ او اجازه  كردند؛ وزلي بھ صداي بلند دعا خواند و كشتھ شود و ضاربان او را با فریاد تحسین مي

كرد حملھ  اي كھ وزلي در آن موعظھ مي در بولتن، گروھي خشمگین بھ خانھ. دادند تا از آنجا دور شود
در دیوایزز، آب را . بردند؛ ولي وزلي در زیر باران سنگ، آجر، و تخم مرغ سخن خود را بھ پایان رساند

دراكستر، وایتفیلد را تا دم . پیروان او انداختندبھ روي خانة چارلز وزلي برگردانیدند و سگھا را بھ جان 
در ھاكستن، گاو نري را تھییج كردند و بھ داخل مجمع دیني متودیستھا روانھ . مرگ سنگباران كردند

. در پنزفرد، گاونري را كھ با زجر و شكنجھ برآشفتھ بودند بھ سوي میز خطابة جان وزلي راندند. ساختند
  .بریتانیایي افتاد و برایشان رواداري و حمایت حاصل كرد شھامت واعظان خوشایند طبع

در سالھاي پیري، موي سفیدش . كیلو بود ۵٨سانتیمتر و بھ وزن  ١۶٠وزلي مردي كوچك اندام بھ بلندي 
ولي زماني ھم كھ مردي میانسال بود چھرة ریاضت كشیده و چشمان . چھرة وي را نافذتر ساختھ بود

او معتقد بود كھ براي رھبري و فرمانروایي ساختھ شده است؛ نیروي . ردندك نافذش در بیننده اثر مي
چون و چرایش خودبیني او  ساختند؛ اعتماد بھ نفس بي اش وي را زیبندة رھبري مي عصبي و قدرت اندیشھ

سرعت تفكر و راه رفتنش معاشرت . خواند» متكبرانھ«رساند كھ اسقفي متودیست آن را  را گاھي بدانجا مي
وزلي بھ پرستاري كھ ھنگام بیماري از او مراقبت  - نمود ر كردن باوي را براي بسیاري دشوار ميو س

این زن دو سال ھمسر بیقرارش را . با او زناشویي كرد١٧۵١كرده بود، چنانكھ افتد وداني، دل باخت و در 
شكست كھ  در سفرھاي فرساینده اش ھمراھي كرد، ولي از آن پس تندرستي واعصاب وي چنان درھم

وزلي . درست ھمان گونھ كھ شخصي ممكن است از روي یك توسن پایین پرد -ناگزیر شد او را ترك گوید
دانست؛ شاید بتوان افزود كھ  تندرستي و سر زندگي خویش را مرھون سفرھاي مداومش با اسب یا پیاده مي

  اھخوار ، گی١٧٣۵در . كند سخنوري ورزشي است كھ بھ استنشاق فراوان ھوا كمك مي

ما پیش از آن ھرگز تا این اندازه تندرست و «: نوشت» .تواند زنده بماند آیا انسان با یك نوع خوراك مي«
  .ولي این دو تن چندي بعد در خورد و نوش، چون دیگر مردم، بھ تنوع گرویدند» ایم؛ نیرومند نبوده

كلیساي انگلیكان و در زیر  موعظات متودیستھا چھ نتایجي بھ بار آورد؟ دین، كھ در سایة جبروت
ھاي خداپرستان ظاھرًا رو بھ نیستي نھاده بود، جان تازه گرفت؛ در طول عمر یك نسل نیروي  ضربھ

وزلي دم مرگش . و از این حیث تنھا پس از سیاست و جنگ قرار داشت - محرك زندگي مردم انگلستان شد
ھاي خود  م آمریكاي شمالي را پیرو اندیشھتن از مرد ۴٠‘٠٠٠تن از مردم انگلستان، و  ٧٩‘٠٠٠) ١٧٩١(

تن از  ٢‘٢۵٠‘٠٠٠تن رسید، كھ  ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠، شمار متودیستھاي جھان بھ  ١٩۵٧ساختھ بود؛ در 
ھاي  متودیسم در فرقھ. زیستند نفر در كشورھاي متحد آمریكا مي ١٢‘٠٠٠‘٠٠٠آنان در بریتانیاي كبیر، و 

در كلیساي انگلیكان، كھ متودیسم را طرد كرده بود، در نیمة  دیگري نیز اثر بخشید؛ آرمانھاي متودیستي
را نیز در قرن نوزدھم » نھضت آكسفرد«را پدید آورد، و، بھ گماني، » نھضت انجیلي«دوم قرن ھجدھم 

كارانھ  یك روحیة تسلیم محافظھ ١٨۴٨از نظر سیاسي، متودیسم بھ طبقة كارگر انگلستان تا . الھام بخشید
خالق و رفتار فردي و زندگي خانوادگي را در میان مردم تنگدست بھبود بخشید، مفاسد متودیسم ا. داد

اداري و انتخاباتي را كاھش داد، بسیاري از فرادستان انگلستان را از ھرزگي و سبكسریشان شرمنده كرد، 
في بود؛ از نظر فرھنگي، متودیسم جنبشي من. و احساسات مردم انگلستان را علیھ برده فروشي برانگیخت

در خطة روشنفكري، . بھ مردم سرودھاي مقدس عطا كرد، ولي دشمني پیرایشگران با ھنر را ادامھ داد
نیز، متودیسم جنبشي قھقرایي بود؛ این جنبش اعتقاد خود را بر ترس، و شعایر خود را بر احساسات 

ایمان و خرد،  در كشاكش بزرگ. كرد خطرناك محكوم مي استوار ساختھ بود، و عقل را چون دامي
جنبش . متودیسم ھمة امیدھاي خود را بھ ایمان بستھ بود؛ متودیسم بھ پیشرفت دانش و علوم اعتمادي نداشت
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متودیسم رھایي از لعنت ابدي را یگانھ . انگاشت سوخت، خوار مي روشنگریي را كھ فرانسھ در آتشش مي
  .شناخت راه رسیدن بھ این ھدف ميشمرد و اعتقاد بھ مرگ نجاتبخش مسیح را تنھا  ھدف زندگي مي

اكنون پیر شده، و سرتا «: ، كھ ھشتادوشش سالھ بود، در دفتر خاطرات خود نوشت١٧٩٠وزلي در ژانویة 
لرزد، دھانم ھر بامداد خشك و گرم است، و تقریبًا ھمھ  اند، دست راستم مي چشمانم تار شده. ام پا پوسیده

دو » .توانم بنویسم و وعظ كنم توانم كار كنم؛ ھنوز مي ھ ھنوز ميولي خدا را سپاس ك. . . . روز تب دارم
ماه بعد، براي سخنراني سفري آغاز كرد كھ پنج ماه بھ طول انجامید و او را بھ سراسر انگلستان و اسكاتلند 

  . ، چشم از جھان فرو بست)١٧٩١مارس  ٢(و یك سال بعد . برد

V - زنبورھا و انسانھا  

  .شویم رساند با دو چھرة كم اھمیت تر آشنا مي دیویدھیوم مي در راھي كھ ما را بھ

رسالة ارزان بھایي، بھ نام  ١٧٠۵برنارد مندویل پزشك لندني، كھ نیاكانش فرانسوي و ھلندي بودند، در 
پزشك نامبرده نوشتھ بود كھ كامیابي كند ومرھون رذایل . كندوي غرغرو، در ده صفحھ منتشر نمود

سپس، . جویي جمعي آنھا یعني آزمندي، خودخواھي، وجد بھ ھنگام تولیدمثل، و ستیزه -فردفرد زنبورھاست
پزشك شیطان صفت، با انطباق كندوي زنبورھا با كندوي انسانھا، نتیجھ گرفتھ بود كھ ثروت و قدرت 
كشور، نھ بھ فضایل شارمندان، بلكھ بھ رذایلي وابستھ است كھ حكیمان اخالقي غرغرو ابلھانھ محكوم 

ھرگاه  - مجسم كنیم كھ ھرگاه سودجوییھا، خودخواھیھا، نادرستیھا، و جنگ طلبیھا بھ پایان برسند: دارند يم
كند بسازند،  مردم بیش از نیاز خود نخورند، بھ پوشاكي كھ آنان را از عناصر چھارگانھ محافظت مي

، تجمل را خوار شمارند، و بھ یكدیگر را فریب ندھند و آزار نرسانند، نزاع نكنند، بدھي خود را بپردازند
مسلمًا فعالیت . جامعة بشري بھ چھ سرنوشتي دچار خواھد شد - ھمسران و دوستان خویش وفادار بمانند

حقوقدانان از گرسنگي خواھند مرد، دادرسان بیكار و از رشوه : جامعھ بي درنگ متوقف خواھد گشت
ب خواھند آورد، موكاران ورشكست و میكده ھا محروم خواھند شد، پزشكان در انتظار بیمار روز را بھ ش

برچیده خواھند شد، میلیونھا افزارمندي كھ بھ ساختن كاالھاي تفنني وتجملي، پوشاك، و خانھ سرگرمند 
بیكار خواھند شد، و كسي بھ سربازي نخواھد رفت؛ آنگاه بیگانگان كشور را خواھند گرفت و بھ اسارت 

  .خواھند كشید

پزشك سودجو، خودخواه، . ھاي وي باز داشت دوي غرغرو مردم را از پذیرفتن اندیشھبیمایگي نویسندة كن
ھا، یادداشتھا و تفسیرھایي كھ ده صفحھ را دو مجلد  و جنگجو، كھ رنجیده شده بود، رسالھ را با دیباچھ

رانسھ این بار مردم انگلستان و ف. بھ نام داستان زنبورھا منتشر كرد ١٧٢٣و  ١٧١۴ساخت بار دیگر در 
كھ نویسنده بھ رسالھ افزوده بود این رسالھ را یكي از  بھ سخنان مندویل گوش دادند، زیرا ضمایمي

  .ساختھ بودند نیشدارترین تحلیلھاي سرشت آدمي

نویسنده سومین ارل آو شافتسبري را آماج اصلي نیش خود قرار داد؛ زیرا ارل سرشت بشر را خوشبینانھ 
این حس، چون عاطفھ، «دانستھ و گفتھ بود كھ » تمیز راست از ناراست حس«ستوده و انسان را صاحب 

سرشت آدمي، قبل از «مندویل این سخن ارل را مھمل شمرد؛ » .فطري و نخستین اصل سرشت ماست
شناسد و تنھا نفع خویشتن بر او  آموزش و پرورش اخالقي، فضیلت و رذیلت را از ھم باز نمي

است با عالمان االھي مسیحي ] بیقانون[انسان ذاتًا ناپاك و تبھكار  او در این باره كھ. حكمفرماست
ھمداستان بود؛ ولي بھ جاي آنكھ انسان را از آتش دوزخ بترساند، از آنان بھ خاطر انطباق رذیلت فردي با 

  خیر 

حرص تولید وایجاد وسایل سودمند  ۶٨كند؛  را حفظ مي بدین ترتیب، فحشاي خصوصي پاكدامني عمومي
دارد؛ در پناه ثروت ھنگفت است كھ  یزندة اختراع است و سازندگان كاال و تجارت را برپا نگاه ميانگ
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آنجا كھ عالمان االھي مردم را بھ ریاضت و . شود انساندوستي و خلق آثار برجستة ھنري امكانپذیر مي
یعني دلبستگي (تجمل گقت كھ عشق بھ  كرد و مي خواندند، مندویل آنان را بھ تجمل ترغیب مي بینیازي مي

ریشة تمدن و صنعت است؛ ھرگاه از تجمل چشم پوشیم، ) بھ ھر آنچھ بیش از ضروریات اولیة زندگي است
گفت در  كردند، مندویل مي آنجا كھ اخالقگرایان جنگ را نكوھش مي. بھ روزگار توحش باز خواھیم گشت
ي جھان بھ ھستي ملتھاي دیگر چشم طمع مانند، زیرا بیشتر دولتھا سایة جنگ است كھ ملتھا پایدار مي

  .اند دوختھ

تنھا در اعمال اجتماعي و ضد اجتماعي انسان است كھ . دانست مندویل طبیعت را فاقد شعور اخالقي مي
اعتناست؛ در قاموس طبیعت  ھا و موعظات ما بي یابند؛ طبیعت بھ واژه نیكي و بدي مفھوم ومصداق مي

شود؛ و اصطالحات پیشداورانة ماست كھ جھان  لت محسوب ميھرآنچھ براي بقا ضروري است فضی
با وجود این، مندویل معتقد . طبیعت را صحنھ آز، شھوت، بیرحمي، كشتار، و تباھي بیمعني ساختھ است

بود كھ آدمي، در طول این پیكار دھشتناك، زبان، سازمان اجتماعي، و قوانین اخالقي خود را تكامل 
ستایش ونكوھش در قاموس . ھمبستگي اجتماعي و بقاي جمعي ساختھ است بخشیده، و آنھا را وسیلة

اي براي  ندارند، اینھا را ما، با توجھ بھ خودبیني، ترس، و غرور فطري بشر، وسیلھ  طبیعت مفھومي
  .ایم كھ بھ سود ما و گروه ماست واداشتن مردم بھ كارھایي ساختھ

آوردند؛ ولي ولتر سخن  گرایي بدبین بھ شمار مي وي را مادهبیشتر كساني كھ آوازة مندویل را شنیده بودند 
این نظرش را » ھوادار آزادي عمل«وي را دربارة منافع تجمل پذیرفتھ بود، وفیزیوكراتھاي فرانسوي 

پسندیدند كھ ھرگاه آزمندي وسودجویي بشر را بھ حال خود گذارند، چرخھاي صنعت بھتر بھ گردش 
رذایل خصوصي «نماي  كرد كھ گفتة یاوه ب احتماال تصدیق مياین پزشك غری. درخواھند آمد

چون سودجویي، » رذایلي«. ھایي است كھ دقیقًا تعریف نشده باشند بیشتر بازي با واژه» ھستند غیرعمومي
آمدند؛ ولي  بھ شمار مي» فضیلت«آزمندي، غرور، و ستیزه جویي روزي، در تنازع بقاي انسانھاي بدوي، 

ان جامعھ مورد استفاده قرار گرفتند، ناپسند شدند؛ و سرانجام، آموزش و پرورش، افكار از روزي كھ بھ زی
  .عمومي، دین، و قانون آنھا را بھ خدمت منافع جامعھ گماشتند

ھاچسن در ایرلند از یك خادم ! چقدر سخنان ننگین این پزشك با عقاید فرانسیس ھاچسن متفاوت است
. گي، از راه پدر جدا افتاد و یك آموزشگاه خصوصي در دوبلن گشوددر بزر. كلیساي پرسبیتري زاده شد

در آنجا، خود را ملزم دید كھ وحشیان جوان را مبدل بھ شارمنداني آراستھ كند؛ و بر این آھنگ، پژوھش 
  ھاچسن . را نوشت) ١٧٢۵(در نیكي و بدي اخالقي 

با پیشي گرفتن از نظر بنتم (و  داند كھ در پیشبرد خیر ھمگاني بكوشد؛ شارمند خوب را آن كس مي
» حداكثر نیكبختي براي حداكثر مردم«خیر جامعھ را )سودخواه كھ واژه بھ واژه بر ھمین سیاق است

پس از رسیدن بھ كرسي فلسفة اخالقي دانشگاه گالسگو، بھ دفاع از حق قضاوت شخصي، . وصف كند
پرداخت و » شي، و حتي انحرافھاي مردانھواداري از ھنر، موسیقي، مجسمھ سازي، نقا«حقانیت لذت، و 

او . نداشت ھاچسن، چون مندویل، برداشتي بدبینانھ از سرشت آدمي. با این عمل پرسبیتریھا را نگران كرد
ولي بخش اعظم «آمیز انسانھا اذعان داشت؛  بھ عیبھا، گناھان، احساسات سركش، و جنایتھاي خشونت

طف طبیعي، رفاقت، خودپرستي معصومانھ، و یا عشق بھ میھن زندگیھاشان بھ انجام كارھایي كھ از عوا
  ».گذرد خیزند مي برمي

  :دھد  ھاچسن بھ تاریخنویسان ھشداري سودمند مي

شنود، یا در  آنچھ را دربارة دزدي، راھزني، آدمكشي، پیمانشكني، فریبكاري، و كشتار ھمگاني مي آدمي
گیرد كھ بشر موجودي ناپاك و شریر است؛ این بدان  مي دھد و نتیجھ خواند، در ذھن خود جاي مي تاریخ مي

ماند كھ كسي با دیدن دادگاه یا بیمارستاني گمان برد كھ با اخالق و چگونگي تندرستي ھمة مردم آشنا  مي
آیا درست نیست مردم بدانند كھ شمارة بدكاران در ھر كشوري كمتر از شمارة نیكوكاران و . شده است
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دارد و ما  و قلت تبھكاران در برابر نیكان است كھ توجھ ما را بھ آنان معطوف مي. . . دھقانان پاكدل است 
دارد كھ اعمال آنان را در تاریخ منعكس نماییم؟ ما اعمال نیك را، چون بر ایمان عادي شده  را بر آن مي

خطر زودگذر، یا از مانند آن است كھ از یك . سازیم بریم و از تبھكاریھاي بشر داستانھا مي اند، از یاد مي
  .یك ماه بیماري در طول یك عمر تندرستي و امنیت، داستانھا بسازیم و پیوستھ تكرار كنیم

  !این است یك ذھن سالم

VI -  ١٧٧۶-١٧١١: دیوید ھیوم  

   فیلسوف جوان.١

بدانیم، از ھیوم باید چون خورشید فروزان آن نام » روشنگري اسكاتلند«ھرگاه ھاچسن را ستارة سحري 
در ادنبورگ  ١٧١١آوریل  ٢۶گوید كھ در  اي سادة خود بر ایمان مي م؛ ھیوم در زندگینامة ھشت صفحھبری
مادرم دختر و ) . . . ھیومیا (اي از ارل آو ھوم  خانوادة پدرم شاخھ«زاده شد؛ » از پدر و مادري خوب«

درگذشت و ملك خویش را بھ جان ھوم  ١٧١٢پدر در » .سردیوید فاكنر، رئیس كالج آو جاستیس، بود
پوند درآمد گذاشت كھ وي توانست با آن بسادگي گذران  ٨٠براي دیوید نیز سالي . برادر بزرگ دیوید سپرد

  خانوادة دیوید،. كند
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  اسكاتلند، ادنبورگ ھاي گالري ملي چھره. دیوید ھیوم: الن رمزي

كھ ھمة افراد آن پرسبیتري بودند، وي را با االھیات كالوني پرورش دادند كھ بعدھا در فلسفة او بھ صورت 
رفت، كھ سھ ساعت بھ  بامداد ھر یكشنبھ، دیوید براي شركت در مراسم كلیسا مي. دترمینیسم بھ جا ماند

رفت؛  عدازظھر یكشنبھ نیز، یك ساعت بھ كلیسا ميگذشت؛ ب انجامید و دو ساعت آن با موعظھ مي طول مي
چنین مقدر بود كھ ھر آنچھ را ھیوم از . نماز خانوادگي بامدادي را نیز باید بھ اشتغاالت دیني او اضافھ كرد

  .دین آموختھ بود بھ بدعت مبدل نماید

توانایي خویش را بھ  سھ سال بعد، با این عزم كھ ھمة وقت و. در دوازده سالگي بھ دانشگاه ادنبورگ رفت
اي كھ بھ یكي  در شانزدھسالگي، در نامھ. فلسفھ وادب بسپارد، بدون دریافت دانشنامھ دانشگاه را ترك گفت

  از دوستانش نوشت، خویشتن را سرزنش كرد؛ زیرا

 ھاي سرنوشت پایداري كنم، این اي بھ من نداده است كھ بتوانم در برابر ضربھ فلسفھ آنچنان آرامش اندیشھ
اجازه دھید كھ چون ] بھ من[باید . .. . دارد بزرگي و بلندي روح را تنھا مطالعھ و تفكر بھ انسان ارزاني مي

توانم از آن سخن  اندیشم، و ھمھ روز مي اش مي فیلسوف سخن بگویم؛ این مبحثي است كھ بسیار درباره
  .بگویم

  : طولي نكشید كھ ھیوم ایمان دیني خود را از دست داد

دھد در این مباحث فلسفھ و  كنم كھ رو بھ فزوني است و بھ من اجازه نمي ھور در خود احساس مينوعي ت
اي از اندیشھ بھ رویم  نمود كھ جھان تازه كھ ھجدھسالھ بودم، چنین مي ھنگامي. . . . ادبیات عقاید كسي شوم

طبیعي ھر جواني است ساخت و باشوق وذوقي كھ  این جھان مرا سخت از خود بیخود مي. گشوده شده است
  . داشت كھ از ھر خوشي و ھركاري چشم بپوشم و ھمة وقت و اندیشة خویش را بدان بسپارم مرا بر آن مي

از زماني كھ خواندن آثار الك و كالرك را آغاز كرده، ھیچ اندیشة دیني بھ خود راه نداده «بعدھا گفت كھ 
  .اي در فلسفھ در او پدید آمد نگارش رسالھكھ ھنوز ھفده سال بیشتر نداشت، آھنگ  ھنگامي» .است

پوند درآمد در سال،  ٨٠خویشانش بھ او گوشزد كردند كھ با سپردن وقت خویش بھ مطالعات فلسفي، و 
توانست علم حقوق  آیا او نمي. گرفتار تنگدستي خواھد گشت، و باید خود را براي تحصیل پول آماده نماید

در این مدت، تن، و تا حدي روان، او . رنج بسیار حقوق خواند با) ١٧٢٩-١٧٢۶(تحصیل كند؟ سھ سال 
تحصیل » علم حقوق برایم تھوع آور بود؛«. درھم شكست؛ یك چند، نسبت بھ عقاید و اندیشھ ھا بیعالقھ شد

، ادنبورگ را ترك گفت و بھ ١٧٣۴در اواخر فوریة . حقوق را ناتمام گذاشت و بھ جھان فلسفھ بازگشت
مارس، اگنس گلبریث نزد  ۵؛ در »اي ورود بھ عرصھ فعالتر زندگي تالش ضعیفي بكندتا بر«لندن رفت 

رفت و اعتراف كرد كھ آبستن است؛ سپس در مجمع كلیساي اعالم ) عموي دیوید(عالیجناب جورج ھوم 
كلیسا، كھ بھ درستي سخن دختر شك داشت، رسیدگي بھ » .پدر كودك است. . . آقاي دیویدھیوم «داشت كھ 

  اي او را بھ جلسة آیندة انجمن محلي كشیشان ادع

بھ موجب خالصة مذاكرات انجمن كشیشان پرسبیتري . ژوئن در این جلسھ نیز ادعایش را تكرار كرد
  كرنساید،

بھ دختر اندرز داد كھ با صداقت سخن گوید و پاسخ دھد كھ آیا كس دیگري گناھكار است . . . رئیس انجمن 
آنكھ اصل ماجرا را دریافت، و با اطالع از اینكھ دیویدھیوم خارج از قلمرو انجمن پس از . . . یا نھ 

كلیساي كر نساید احضار كرد تا مقررات كلیسا دربارة او  امپراطوري است، دختر را بھ مجمع عمومي
  . اجرا شوند
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شود و بھ  ساختند كھ سھ یكشنبھ با جامة پالس در برابر اھل كلیسا نمایان مقررات كلیسا وي را ملزم مي
  .، اگنس بار دیگر بھ روسپیگري محكوم شد١٧٣٩در . پیلوري بستھ شود

پس از چند ماھي، «. دیوید ھیوم پس از توقفي در لندن، بھ بریستول رفت و در تجارتخانھ اي كار گرفت
  انگلستانسپس بھ فرانسھ رفت، چون ھزینة زندگي در آنجا كمتر از » اینجا را براي خود نامناسب یافتم؛

رفت، زیرا در ) كیلومتري جنوب باختري پاریس ٢۴٠حدود (چندي در رنس ماند، و سپس بھ ال فلش . بود
  .نة بزرگي موجود بود بخا كالج یسوعي این شھر كتا

یكي . اسكاتلندي زیرك در اینجا با كشیشان یسوعي دوست شد و اجازه یافت تا از كتابھاي آنان استفاده كند
روحش بیشتر سر . . . خیلي توي خودش بود؛ «: دًا وي را از یك لحاظ چنین توصیف كرداز كشیشان بع

زنده بود تا استوار، نیروي تخیلش بیشتر درخشان بود تا عمیق، دلش چندان در بند مادیات و خودپرستي 
  ».توانست درون حقایق االھي را ببیند بود كھ ھرگز نمي

در . اھكار شكاكانة خود، رسالھ دربارة طبیعت انسان، را نوشتدر سایة یسوعیان، ھیوم در كتاب اول ش
پیداست كھ در چاپ كتاب دچار زحمت شد و با . ، با دستنویس این كتاب بھ لندن بازگشت١٧٣٧سپتامبر 

فعال مشغول مثلھ كردن اثرم ھستم، یعني «: ناشران در افتاد، زیرا در ماه دسامبر بھ ھنري ھوم نوشت
بویژه » .كوشم تا ھرچھ ممكن است كمتر ایجاد رنجش كند مي. . . كنم؛  را حذف ميبھترین بخشھاي آن 

حذفیات را كناري . نام داشت، از كتاب حذف كرد» استداللھایي دربارة معجزات«بخشي از كتاب را، كھ 
 رفت براي كھنھ پرستان نامفھـوم باقي كتاب را، كھ گمان مي. گذاشت تا در موقع مناسبي منتشر نماید

 ١٢پوند و  ۵٠ھیوم كتاب را، بھ بھاي . انتشار داد ١٧٣٩خواھــد بود، جان نون، ناشر لندني، در ژانویھ 
نسخھ از كتاب، بھ ناشر فروخت و این براي كتابي دربارة منطق و نظریة معرفت، كھ جوان بیست و ھفت 

در زمرة برجستھ ترین آثار فلسفھ  با وجود این، كتاب ھیوم. نوشتھ بود، معاملة چندان بدي نبود سالة گمنامي
  .رود جدید بھ شمار مي

  شود عقل بي اعتبار مي -٢

  را از نظر فھم  اعتماد او بھ توانایي خویشتن بود؛ او بر آن بود كھ طبیعت آدمي» نمودار«مقدمة كتاب ھیوم 

، ادراك، حافظھ، تخیل، اندیشھ، عقل، )احساس(» تأثر«او بھ تحلیل . بررسي كند -حیث اخالقیات و سیاست
بررسي چگونگي حصول معرفت داراي اھمیت اساسي است، زیرا اعتبار و درستي . و اعتقاد پرداخت

انضباط سختي را این بررسي . علم، فلسفھ، دین، و تاریخ بھ كیفیت و منشأ و اعتبار معرفت بستگي دارد
طلبد، زیرا در انیجا سروكار ما با تصورات مجرد است، نھ عینیات؛ و اندیشھ آخرین چیزي است كھ  مي

ھیوم با پذیرفتن اصالت تجربة الك بھ عنوان مبدأ حركت، بررسي خود را . اندیشھ در طلب فھم آن است
  : كند آغاز مي

این تأثرات یا احساسھاي . گیرند باشند سرچشمھ مي رات مياي كھ ناشي از تأث ھمھ تصورات نھایتًا از تجربھ
مانند كرختي، گرسنگي،  - یا احساسھاي دروني -چون نور، صدا، گرما، فشار، بو، طعم -بروني ھستند 

ادراك » كوبھ اي بردر«احساس است، اما » صدا«ادراك، احساسي تعبیر شده است؛ مثًال . لذت، و درد
كسي كھ كور یاكر مادرزاد باشد .) اصطالحات ھمیشھ دقت و ناسازگاري نداردھیوم در كاربرد این . (است

تصورات مكان و زمان از تجربھ .از روشنایي یا صدا ندارد، زیرا آنھا را احساس نكرده است» تصوري«
تصور نقاط رؤیت پذیر یا ملموسي كھ بھ ترتیب خاصي پراكنده «مكان عبارت است از : شوند مشتق مي

تصورات با تأثرات این تفاوت را دارند كھ . ن عبارت است از ادراك توالي درتأثرات ما؛ وزما»اند
تر و  چیزي نیست، مگر دریافتي زنده«اعتقاد . ضعیفترند» نیرو و شدت برخورد با ذھن«تصورات در 

را از  ذھن تصورات حكمي. »احساس كرده است«چیزي است كھ ذھن آن را . . . شدیدتر از یك تصور؛ 
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را وجود یا عامل واقعي » ذھن«رسد ھیوم در این تعریفھا  بھ نظر مي» .شناسد دارھاي تخیلي باز ميپن
دربارة آنھا صادر  آورد، یا حكمي كند، بھ یاد مي آزماید، تملك مي شمرده است كھ تصورات یا تأثرات را مي

یعني  - حالتھاي ذھني رود، وجود ھرگونھ ذھن مازاد بر ولي چون در بررسي خویش پیشتر مي. كند مي
را انكار  - تأثر، ادراك، تصور، احساس، و یا میلي كھ در یك لحظة معین آگاھي را اشغال كرده باشند

  .كند مي

اند و بھ  ھاي گوناگون بھ ھم پیوستھ نامیم مشتي ادراكات گوناگون است كھ با رشتھ مي» ذھن«آنچھ را كھ 
كھ  ولي من بھ سھم خود، ھنگامي. . . ت كامل برخوردار است شود كھ از یك سادگي وھوی اشتباه پنداشتھ مي

شوم، ھمیشھ بھ یك یا چند ادراك خاص از سرما یا گرما،  نام دارد داخل مي» خودم«با صداقت بھ آنچھ 
را بدون یك » خودم«توانم  من ھیچگاه نمي. خورم روشنایي یا تاریكي، عشق یا نفرت، و درد یا لذت برمي

در آن زمان كھ تصورات من از میان . توانم، جز تصور، چیزي را مالحظھ كنم ھرگز نمي ادراك دریابم، و
. توان گفت كھ وجود ندارم شوم، و مي بیخبر مي» خودم«روم، از  كھ بھ خواب مي روند، مانند ھنگامي مي

یشم، احساس ھرگاه ھمة ادراكات من در مرگ، و پس از تجزیة بدنم، از میان بروند و من دیگر نتوانم بیند
كنم چیز دیگري براي  ام؛ تصور نمي نابود شده كنم، ببینم، دوست بدارم، و نفرت ورزم، باید گفت كھ بتمامي

بھ جرئت . . . اي پیروان فلسفة مابعدالطبیعھ بگذریم ھرگاه از پاره. . . . نابود گشتن كامل من الزم باشد
راكات گوناگون ھستند كھ با سرعتي تصورناپذیر از گویم كھ دیگر مردم جھان تنھا مجموعھ یا مشتي اد مي

  پي ھم فرا 

  . دھند را تشكیل مي… این ادراكات پیاپي، ذھن. … . رسند و پیوستھ در تغییر و جریانند مي

: اي كھ با دست این جوان جسور وارد آمد سھ دستگاه فلسفھ فرو ریخت بینیم با ضربھ بدین ترتیب، مي
كنیم و  را ادراك نمي» ماده«ما ھرگز ) ھمچنانكھ بار كلي نشان داده بود(یرا نخستین ماده گرایي است، ز

گرایي است، زیرا انسان در  دانیم؛ دیگري، روح جز جھان ذھني تصورات و احساسات خود چیزي نمي
ندارد؛ و سومین، فلسفة خلوداست، » روح«ن خویش ادراكي از گذرا وراي احساسات و تصورات خاص

بار كلي، با تحویل ماده بھ .ار نیست كھ پس از سپري شدن حاالت ذھني گذران پایداربماندزیرا ذھني در ك
» ماده«نھ . گرایي را ویران نمود؛ و ھیوم با تحویل ذھن بھ تصورات، این ویراني را تمام كرد ذھن، ماده

  .»ذھن«وجود دارد، و نھ 

زیرا ذھني نیست كھ بین تصورات یا در پرتو نظریة مخرب ھیوم میسر نیست، ) اختیار(آزادي اراده 
انتخابي بكند؛ توالي حاالت ذھني بھ وسیلة ترتیب تأثرات، تداعي معاني، و تناوب ) واكنشھا(پاسخھا 

ھویت شخصي . صرفًا تصوري است كھ بھ صورت عمل جاري شود» اراده«شود؛  تمایالت تعیین مي
آورد و، بھ مدد تصور  ي پیشین را بھ یاد ميھمان احساس تداوم است وقتي كھ یك حالت ذھني حاالت ذھن

  .پیوندد علت، آنھا را بھ ھم مي

بینیم از پي  چون مي. توان نشان داد كھ یك واقعیت عیني است ولي علت ھم فقط یك تصور است و نمي
است؛ ولي آنچھ ما » ب«علت » الف«گیریم كھ  آید، نتیجھ مي پدید مي) گرما(» ب«) مثال آتش» الف«(

خواھد » الف«بدنبال » ب«توانیم بدانیم كھ ھمیشھ  یم توالي رویدادھاست نھ یك گردش علي؛ ما نميا دیده
قوانین طبیعي كھ دربارة آنھا سخن » .ھمة استداللھاي ما دربارة علت و معلول ناشي از عادتند«آمد؛ 

ھا بھ  د دھندة ضروري پدیدهتوان تغییر ناپذیر و پیون گوییم توالیھاي عادي تجربة ما ھستند؛ آنھا را نمي مي
شمار آورد؛ تضمیني نیست كھ فردا مابعدالطبیعھ، چنانچھ مدعي باشد كھ دستگاھي است متشكل از حقایق 

ماوراي توالیھا امكان دارد، » علتھاي«مربوط بھ واقعیت غایي، غیرعملي است؛ زیرا براي ما نھ شناخت 
اعتقاد بھ خدا بر اساس . در پشت تصورات» ھنذ«در پشت احساسات، و نھ شناخت » ماده«نھ شناخت 

سپرد، یك سفسطة  راه مي» جنبانندة ناجنبندة نخستین«سلسلھ زنجیز علت و معلولي، كھ فرضًا بھ یك 
  . ھمھ چیز در جریان است، و یقین رؤیایي بیش نیست. ارسطویي است، و باید آن را رھا كرد
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ویراني در پیرامون خود بھ بار آورد، لحظھ اي با ھیوم پس از آنكھ، با شمشیر روشنفكري، آن ھمھ 
بینم كھ بھ درستي  اندیشم، مي ھرگاه كھ بھ خطاپذیري طبیعي داوري خویش مي«. ایستد فروتني باز مي

داند كھ  او مانند ھمھ ما مي» .كنم اطمینان دارم عقایدم كمتر از واقعیت اشیایي كھ دربارة آنھا استدالل مي
  لم مستلزم ایقان نیست، زندگي، دین، وحتي ع

در . تواند از خیابان بگذرد، كلیساي جامع بنا كند؛ و یا روحش رانجات دھد حساب احتمال زیاد ھم مي
كند كھ ممكن است پشت تصورات یك نفس، در آن سوي احساسات یك واقعیت، و  ضمیمة كتاب اذعان مي

بھ درستي نظریة خویش اطمینان دارد و با وجود این، . در پشت توالیھاي پایدار یك رابطة علي باشد
ھنوز سعادت بھ من یاري نكرده است كھ در استداللھاي مجلدات قبلي رسالھ اشتباه شایان «: گوید مي

  .كند نھد، شكاكیت را رھا مي كند كھ پس از آنكھ قلم را بر زمین مي ولي عمال اعتراف مي» .توجھي بیابم

ام صادقانھ اعتقاد دارم،  اني كھ براي قبوالندن آنھا این ھمھ رنج بردهھرگاه از من بپرسند آیا بھ درستي سخن
كھ نھ من و نھ كس … پاسخ خواھم داد… و آیا از شكاكاني ھستم كھ بھ یقین ھیچ چیزي اعتقاد ندارند

  . دیگري صادقانھ و پیوستھ بر این عقیده نبوده است

كنم و پیش آنھا شادم؛ و چون پس از  گفتگو مي كنم، و با دوستان خورم، تختھ نرد بازي مي من شام مي… 
یابم كھ  گیرم، آنھا را چنان سرد و تیره و مسخره مي ھا را از سر مي سھ یا چھارساعت تفریح، این اندیشھ

دھد،  بدین ترتیب، شكاك ھمچنان بھ استدالل، تعقل، و باورداشتن ادامھ مي. آید بیشتر مطرحشان كنم دلم نمي
تواند درستي دالیل خویش را بھ ثبوت رساند؛ و بر ھمین قاعده،  دارد كھ نمي اظھار ميھرچند بھ طور قطع 

  . باید اصل مربوط بھ وجود تن خود را بپدیرد، گرچھ با براھین فلسفي نتواند تطاھر بھ اثبات حقیقت آن كند

ایمان غریزي، یا كند و با گرایش بھ  ھیوم در پایان بھ استدالل، ھمچون راھنمایي براي زندگي، پشت مي
ھیوم . كند كھ واقعیت زاییدة خرد است و علیت در آن جریان دارد اعتقاد مبتني بر رسم و عادت، اظھار مي

شود تا قسمت  اعتقاد وایمان بیشتر از بخش حساس طبیعت ما ناشي مي«بیست و ھفت سالھ، با بیان اینكھ 
شود، ھمچنانكھ مقدر بود كھ  الھ نزدیك ميدر جواني بھ نظریة ژان ژاك روسو بیست وشش س» شناسنده،

نھ تنھا اصل عقل را » عصر خرد«ھوشمندترین متعقل . بعدًا در دوستي و مصیبت بھ خود او نزدیك گردد
این نھضت عقل را از پایگاه خود خلع كرد . بي اعتبار دانست، بلكھ دري ھم بھ روي واكنش رمانتیك گشود

  .و احساس را خداوند آن گردانید

و دومین جلد رسالھ بھ پایین آوردن عقل از تخت حیثیت و اعتباري كھ براي خود » كتاب«وم در دومین ھی
كوشند براي جلوگیري از سركشي شھوات انسان از  بر فیلسوفاني كھ مي. دھد فراھم آورده بود ادامھ مي

معني میل عاطفي را بھ » شھوت«وي . گیرد عقل یاري جویند و میزانھاي اخالقي بیافرینند خرده مي
كوشم ثابت كنم كھ اوال عقل بتنھایي  این فلسفھ را آشكار سازم، مي براي آنكة سفسطة تمامي«. گیرد مي
تواند با شھوت در جھت ضد نیروي اراده  اي براي اعمال اراده باشد و ثانیًا عقل ھرگز نمي تواند انگیزه نمي

  » .مخالفت كند

  مخالفت ورزد یا حركتش را كند سازد، مگر انگیزش دیگري كھ در  تواند با انگیزش شھوت ھیچ چیز نمي«

ھیوم براي آنكھ بیشتر مطابق ذوق عوام حرف زده باشد، ). تكرار سخن اسپینوزا؟(» كند عكس آن عمل مي
، و ھرگز ]وسیلھ تزیین و انتظام خواستھا[عقل بردة شھوات است و باید ھم چنین باشد «: افزاید مي
  ».بھ وظیفة دیگري، جز خدمت بھ شھوات و فرمانبرداري از آنھا، بكند تواند تظاھر نمي

 -بویژه عشق، نفرت، دلسوزي، خشم، جاھطلبي، رشك، و غرور -انسان» شھوات«سپس، بھ تحلیل دقیق 
بناي » .آورد مالكیت است رابطھ اي كھ بیش از ھر چیزي در انسان شھوت غرور پدید مي«. پردازند مي

ة درد و لذت است؛ و تشخیص و داوري اخالقي ما ھم در نھایت از ھمین سرچشمة ھمة شھوات بر پای
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را  ما ھر صفتي در دیگران را كھ بر ایمان لذتبخش است فضیلت، وھر صفت آدمي«. گیرد پنھان ریشھ مي
حتي، مفاھیم ما از زیبایي و زشتي از درد و لذت ریشھ » .نامیم كھ بر ایمان دردناك باشد رذیلت مي

  .یرندگ مي

اند توجھ كنیم، خواھیم دید  ھایي كھ براي توصیف اختالف میان زشتي و زیبایي ساختھ شده ھرگاه بھ فرضیھ
چون [شوند كھ زیبایي آرایش خاص اجزاست، كھ یا با ساختمان طبیعي  ھمة آنھا در این حقیقت خالصھ مي

چون دل بستن بھ اوھام [ھوس  ، و یا با]چون ستایش پیكر ظریف زن[، یا با عادت ]زیبایي تن انسان
از این روي، لذت ودرد نھ … . دھد پدید آمده است و بھ روح لذت و رضایت مي] خواھشھاي ارضا نشده

زیباي شكلي است كھ بھ انسان لذت … . تنھا با زیبایي و زشتي ھمراھند، بلكھ خود جوھر آنھا ھستند
  » .آورد بھ بار ميدھد، ھمچنانكھ زشتي آرایش خاص اجزایي است كھ درد  مي

بھ تولید نسل و مھرباني و  تمایل جسمي«عشق مرد و زن تركیبي است از ھمین حس زیبایي، بھ اضافة 
  » .نیكخواھي

. با اشتیاق نشریات را در پي یافتن نقد كارش جستجو كرد. ، ھیوم بھ ادنبورگ بازگشت١٧٣٩در مارس 
كننده تر از رسالھ دربارة طبیعت  - چ اثر ادبي نومیدھی«. چیزي نیافت و از این بي اعتنایي سخت رنج برد

  » .بي آنكھ حتي متعصبان را بھ زمزمھ وا دارد - پیش از آنكھ از چاپ درآید، مرد . انسان من نبوده است

نوشت، گویا فراموش كرده بود كھ پس از انتشار این رسالھ چند  كھ این سخنان را در پیري مي ولي ھنگامي
ارنظر، و تقریبًا ھمگي شكوه كردند كھ فھمیدن مضامین رسالھ دشوار است ونویسندة آن تن در آن باره اظھ

خرده . ھایش، ناپختگي خود را نمایان ساختھ است با اشارات بسیار بھ خویشتن، و تازگي و اھمیت اندیشھ
واننده را اطمینان راسخ نویسندة این گفتھ ھاي متناقض بھ خویشتن بیش از ھر چیزي خ«: گیري نوشتھ بود

امثال الك و كالرك، بھ دیدة وي، در قیاس . . . نبوده است ھیچ شكاكي تاكنون بھ این اندازه جزمي. آزارد مي
  » .با خود او متعقالني ناچیز و سطحي بوده اند

  بود، » دربارة اخالقیات«ھیوم اندوھگین، ولي مصمم، اكنون سومین جلد رسالھ را، كھ شامل كتاب سوم، 

گوید كھ قواعد اخالقي  مي. خالق در این رسالھ خردگرایان را، چون عالمان االھي، ناخشنود كردھیوم از ا
عقل اثري در شھوات «شوند، زیرا  الھامھاي فوق طبیعي نیستند وھمچنین این قواعد از عقل نیز نتیجھ نمي

ن است، نھ الھام شعور اخالقي ما ناشي از ھمدردي و ھمحسي ما نسبت بھ ھمنوعا» .و كردار ما ندارد
آسماني؛ و این احساس جزئي از غریزة اجتماعي ماست كھ ما را براي رھایي از تنھایي بھ آمیزش با 

این سخن كھ انسان ابتدا بدون سازمان اجتماعي » انسان از آغاز اجتماعي بوده است؛«. دارد دیگران وا مي
انسان، . ھ بھ قدمت عمر انسان استعمر جامع. »بیش نیست و ھمي«زیستھ است  مي» وضع طبیعي«ودر 

در مقام عضو جامعھ، آنچھ را بھ سود جامعھ است ستوده، و آنچھ را بھ زیان جامعھ است نكوھش كرده 
ھاي شایع در پیرامون خویش را  از این گذشتھ، اصل ھمدردي انسان را بر آن داشتھ است كھ اندیشھ. است

و عادتھاي تمجید و نكوھش را كسب كرد و آگاھانھ، یا  بپذیرد و تقلید كند؛ بدین سان، بشر میزانھا
ناآگاھانھ، رفتار خود را با این داوریھا سازش داد؛ وجدان انسان مبتني بر ھمین میزانھا و عادتھاست 

این قانون ھمدردي و كشش اجتماعي . و كاري با نداي االھي ندارد) اند برخالف آنچھ روسو وكانت گفتھ(
امیدوارم «: سپس، نتیجھ گرفت. نیروي جاذبھ در كیھان، نافذ و اجتناب ناپذیر استدر جھان اخالق، چون 

  ».كھ برھان دقیق این دستگاه اخالقي چیزي كم نداشتھ باشد

ھنوز بقایاي ھزار  ١٧۵۶در . مردم از جلد سوم رسالة ھیوم كمتر از جلدھاي اول و دوم آن استقبال كردند
ھیوم آن اندازه زنده نماند كھ چاپ دوم اثرش را . برھم انباشتھ بودند و صد نسخة رسالھ در قفسھ ھاي ناشر

  .ببیند
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  اخالق و معجزات -٣

بیھوده كوشید كرسي استادي  ١٧۴۴از این روي، در . توانست با قلم زندگي كند آشكار بود كھ ھیوم نمي
پوند مزد  ٣٠٠ي، با ، بي گمان با تن دادن بھ خوار١٧۴۵در آوریل . دانشگاه ادنبورگ را بھ دست آورد

شاگرد چندي بعد دیوانھ شد، و ھیوم دریافت كھ كسان وي از . ساالنھ معلم سرخانة ماركوئس آواناندیل شد
، و )١٧۴۶آوریل (اي نگاھداري كند؛ با آنان بھ نزاع برخاست؛ اخراجش كردند  او خواستارند كھ از دیوانھ

منشي ژنرال جیمزسنت ) ١٧۴٧- ١٧۴۶(ي یك سال برا. او براي دریافت مزد خود بھ دادگاه توسل جست
كلر شد؛ حقوق و خوراك مناسب دریافت داشت؛ و ھنگام بازگشت بھ ادنبورگ چاقتر و بدھكارتر از زمان 

ژنرال بار دیگر او را استخدام كرد و بھ نام منشي و آجودان شخصي  ١٧۴٨در . ترك این شھر شده بود
ارل آو (جیمز كولفیلد . ن را بھ اونیفورم سرخ آراستھ بودخویش بھ تورن برد؛ دیوید اكنون خویشت

  ، كھ آن زمان در تورن )چارلمونت آینده

اي از قواي  از روي این علم امكان نداشت كمترین نشانھ. . . ماند  قیافھ شناسي از چھرة او متحیر مي
شت و نشاني جز كودني چھره اش پھن و فربھ، و دھاني فراخ دا. ذھنیش را در وجنات بي مفھوم اوخواند

جثة فربھش او را بھ یك عضو الك پشت خوار انجمن شھر شبیھ تر ساختھ . . . خورد  در او بھ چشم نمي
  . بود تا فیلسوفي آراستھ

دیده است كھ در برابر كنتس شوھر داري زانو ) در سي و ھفت سالگي(كند ھیوم را  ھمان كولفیلد ادعا مي
كند؛ كنتس عشق او را، بھ  اش را اعتراف مي ناشي از عشق تحقیر شده زده است و سرسپردگي و رنجھاي

بنا بھ گفتة ھمین راوي، ھیوم بھ تب مبتال شد و كوشید . ، رد كرد»نتیجة طبیعي دستگاه فلسفي او«عنوان 
كند كھ كشیشي  اسكاتلندي دیگري نقل مي. خودكشي كند، ولي نوكران، وي را از خودكشي باز داشتند

ساختمان ذھن من مختل شده «گویند، ھیوم، بھ عذر آنكھ . »تدھین كرد«یوم را، ھنگام بیماري، كاتولیك ھ
خویشتن را از گناه زنبارگي و گرفتن تدھین، » تر بودم، اي در تیمارستان دیوانھ بود و من از ھر دیوانھ

  .ھردو، تبرئھ نمود

در این زمان، . سراغ فلسفھ رفت ، از كار دست كشید و پس از اقامت در لندن، بھ١٧۴٨در دسامبر 
  .پوند اندوختھ بود ١٠٠٠

پژوھش در فھم انسان، و در  ١٧۴٨ھاي رسالھ را بار دیگر با مردم در میان نھد، در  براي آنكھ اندیشھ
كھ وي ضمیمة این پژوھشھا ساخت و » آگھي«در یك . پژوھش در اصول اخالق را منتشر نمود ١٧۵١

ست كھ تنھا خواند و از خواننده خوا» كار ھنگام جواني«، رسالھ را )١٧٧٧(پس از مرگ وي منتشر شد 
  . پژوھشھا را نمودار احساسات واصول فلسفي وي بشمارند

اند رسالھ را بھ طور كلي آموزنده تر از كارھاي بعدي او یافتند؛  كساني كھ روي ھیوم مطالعھ كرده
رسند، ولي بھ اندازة رسالھ نیشدار و  باشند و بھ ھمان نتایج مي پژوھشھا متضمن ھمان مطالب رسالھ مي

  .ھ نیستندستیزجویان

دربارة «ھیوم پس از تكرار تحلیل شكاكانة عقل، در بخش دھم نخستین پژوھش، بحثي را كھ بھ نام 
بحث خویش را با . كشد در رسالھ گنجانده بود و ناشر از چاپ آن خودداري كرده بود پیش مي» معجزات

كھ ھرگاه درست باشد، در . . .  بالم از یافتن برھاني بھ خود مي«: كند اعتماد بھ نفس ھمیشگي خود آغاز مي
اي براي جلوگیري ھمیشگي از گمراھي و فریفتگي ناشي از  دست فرزانگان و دانشمندان وسیلھ

و سپس، » .موھومپرستي خواھد بود و، در نتیجھ، مادام كھ جھان باقي و پایدار است، سودمند خواھد افتاد
  :نھد معروفترین سخنان خویش را با خواننده در میان مي
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ھیچ شھادتي براي اثبات معجزه كافي نیست، مگر آنكھ كذب آن شھادت اعجاز آساتر از خود معجره باشد 
پرسم كدام ممكن  ھرگاه كسي بھ من بگوید مرده اي را دیده است كھ زنده شده، بي درنگ از خود مي.. 

كند براستي  او نقل ميیا راوي فریب خورده است، یا فریبكار است، و یا واقعھ اي كھ : است درست باشد
در سراسر تاریخ . كنم سنجیم و آن را كھ بزرگتر است رد مي ھر دو معجزه را با ھم مي. روي داده است

  .شناسم معجزه اي را نمي

اند، آنچنان راست  ه شمارة كافي راویان آن آنچنان با شعور و دانشمند بوده باشند كھ بدانیم فریب نخورده
اند، در چشم مردم آنچنان با اعتبار و آبرومند  انیم قصد فریب دادن دیگران را نداشتھگفتار بوده باشند كھ بد

اند ، وقایعي كھ آنان نقل  شده بوده باشند كھ بدانیم در صورت ثبوت كذب سخنانشان زیان بسیار متحمل مي
اثبات درستي  كنند در جایي روي داده باشند كھ دیگر مردم نیز دیده باشند، و ھمة شرایطي كھ براي مي

  . . . .سخن آنان ضروري است موجود بوده باشد 

اند و مسائلي كھ درستي  كوشیم در بین مسائلي كھ اندیشة ما را بھ خود جلب كرده  ما بھ ھنگام استدالل مي
و  . . .شماریم  ایم پیوند و تشابھي بیابیم، و آن را كھ بیشتر آزموده ایم محتملتر مي آنھا را در گذشتھ آزموده

ارجحیت با برھاني است كھ بر اساس شمارة بیشتري از مالحظات . آنجا كھ تضادي بین براھین وجود دارد
خود . اند اینكھ وقایع اعجاز آسا و فوق طبیعي بیشتر در میان ملتھاي نادان و وحشي روي داده. مبتني باشد

ولي شگفت . دھند ر ما روي نميشگفت آور است كھ این وقایع در روزگا. . . گواه بر نادرستي آنھاست 
  . كھ بشر در ھمة اعصار دروغ گوید… آور نیست

بیطرفي طبیعت در بین : شمارد ھیوم سپس، براي از اعتبار انداختن معتقدات مسیحیان، دالیل دیگري برمي
انسان و رقیبان او بر روي زمین؛ تنوع و فراواني تبھكاري در زندگي و تاریخ بشر؛ و مسئولیت آشكار 

خدا در قبال گناه آدم و گناه ھمة مردم در جھاني كھ بھ عقیدة مسیحیان ھیچ كاري بدون رضاي خدا در آن 
دوستي كھ سخنان یاوه نماي «ھیوم براي آنكھ در مظان اتھام الحاد قرار نگیرد، از زبان . دھد روي نمي

، مانند اپیكور، »رمآن دوست را بھ ھیچوجھ قبول ندا«و اصول معتقدات » شكاكان را دوست دارد،
دوست در شگفت است كھ چرا در میان دین و فلسفھ . خدایان ھستند، ولي توجھي بھ انسان ندارند: گوید مي

پندارند كھ این ھماھنگي در تمدن ھلني  آنچنان ھماھنگي وجود ندارد كھ اینھا یكدیگر را نیازارند، و مي
  :وجود داشتھ است 

نما و اصول جدید فیلسوفان پدید آمده بود، این معلمان،  ھاي یاوه ال گفتھپس از سپري شدن آشوبي كھ بھ دنب
چنانكھ پیداست، با موھومات پذیرفتھ شدة روزگار خویش بھ توافق رسیدند و مردم را بھ دو گروه پراكنده 

گروه نخست مدعي بود كھ شامل دانشمندان و فرزانگان است، و گروه دوم از عوام و بیسوادان : ساختند
  . شكیل شده بودت

  !كرد چھ آتش بسي پیشنھاد مي

. بھ اسكاتلند بازگشت ١٧۴٩ھیوم براي آنكھ با برادر و خواھرش در ملك آنان در ناینولز زندگي كند، در 
در ادنبورگ، پژوھش در اصول اخالق . دو سال بعد، جان ھوم زناشویي كرد و دیوید بھ ادنبورگ رفت

كند كھ  در این كتاب، ھیوم از نو تأكید مي. الھ خواھد شد، بھ چاپ رسانیدرا، كھ امیدوار بود سومین جلد رس
  شعور اخالقي ناشي از ھمدردي و ھمحسي اجتماعي 

از خودخواھي و دلبستگي بشر بھ لذت حرمت و حیثیت اجتماعي ریشھ » نوعدوستانھ«كھ مي گفت اعمال 
این اعمال احساس مي كنیم، نھ علت، بلكھ لذتي كھ ما بھ ھنگام : ھیوم مي گوید. گیرند، رد مي كند مي

  .گیرند مالزم و نتیجھ آنھاست؛ خود این اعمال از غرایز اجتماعي ما ریشھ مي
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بیست و سھ سال پس از ھاچسن و سي و . ولي چشمگیرترین ویژگي پژوھش دوم، اخالق سودخواھانھ است
ھر كیفیت ذھني كھ براي خود «: ھشت سال قبل از بنتم، ھیوم فضیلت را این گونھ تعریف كرده است

بر این اساس، وي لذتھاي سالم زندگي را براي فرد سودمند » .شخص، یا دیگران، سودمند یا پسندیده است
  .مي داند، و معیار دوگانة فضیلت را براي جامعھ مفید

وري ناتواني و درماندگي انسان در روزگار دراز كودكي پیوند پدر و مادر را براي حفظ كودك خود ضر
زیان بیوفایي زن . . . نموده است؛ و این پیوند مستلزم فضیلت پاكدامني و وفاداري در بستر زناشویي است 

  . از ھمین روي، قانون پاكدامني در مورد زن سختگیرتر است. بیش از زیان بیوفایي مرد است

در این باره داوري  كھ نباید(بھ نظر من «: دربارة پژوھش در اصول اخالق، نویسندة پرشور مي نویسد
بي آنكھ بدان توجھ و اعتنایي «: و بعد بھ سخنش مي افزاید» .ھاي من بھتر است این از ھمة نوشتھ) كنم

  » .شود،وارد جھان شد

  داروینیسم و مسیحیت -۴

ھاي سیرت  این اثر بیش از ھمة فرآورده. ، ھیوم دیالوگھایي دربارة دین طبیعي را نوشت١٧۵١در 
دمئا، كھ : كنند سھ نفر با ھم گفتگو مي. كرد نگر بود و بیشتر ازھمة آنھا بھ دین بیحرمتي ميشیطاني او ویرا

. گوید از اصیل آییني دفاع مي كند؛ كلئانتس، كھ خداپرست است؛ و فیلو، كھ پیداست بھ جاي ھیوم سخن مي
جھان براي ما بھ طرزي  ھرگاه در پشت پدیده ھاي جھان یھ یك عقل كل قایل نباشیم،: كند دمئا استدالل مي

. تحمل ناپذیر نامعقول خواھد بود؛ ولي اذعان دارد كھ خداي او نیز براي عقل بشر كامال فھم ناپذیر است
كوشد یك امر فھم ناپذیر را با امر فھم ناپذیر دیگر تبیین كند، بھ باد  كلئانتس دمئا را، از آن روي كھ مي

فیلو بھ . خدا را از روي قراین نظام او در جھان اثبات كند گیرد؛ او ترجیح مي دھد كھ ھستي سرزنش مي
تواند جھان را تبیین كند و ھستي خدا را بھ  كند كھ عقل ھرگز نمي خندد او ادعا مي ھر دو استدالل آنان مي

نامیم، چھ مزیت ویژه اي دارد كھ  اش مي این تحرك ناچیز مغز آدمي، كھ اندیشھ«: مي پرسد. ثبوت رساند
درباره نظامي كھ در جھان بھ چشم مي خورد، باید گفت كھ » سازیم؟ ا نمونة تمامي كیھان ميما آن ر

انطباق اندامھا با وظایف و منظور آنھا ممكن است، بھ جاي رھنمایي خدا، معلول آزمایشھاي كند و خام 
سال  ١٨٠٠برمي خوریم كھ » انتخاب طبیعي«در اینجا بھ یك . (طبیعت در طول ھزاران سال بوده باشد

  سال قبل از داروین ١٠٨پس از لوكرتیوس، و 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  )آرشیو بتمان(گالري ملي، لندن . جان وزلي: ھمیلتن. دبلیو

حتي اگر بھ نظام فوق طبیعي معتقد باشیم، نقص انطباقھا و درد و رنج بیشمار موجود، ). عنوان شده است
در جھان انسان و جانوران، ما را بھ این نتیجھ خواھد رساند كھ این خدا، در بھترین وجھ خود، عقل و 

باید دانست كھ، بھ دیدة و سرانجام، «. قدرتي محدود دارد، و یا بھ سرنوشت انسان كامال بي اعتناست
  » .جھان، زندگي انسان اھمیتي بیشتر از زندگي یك صدف ندارد

انسان مي پندارد كھ آفریدگار از درستكاري نھایي این مخلوق برجستة خویش فروگذار كرده است؛ زیرا بھ 
كھ طوفان و باد بھ ھنگام دریانوردي یار انسان است؛ ولي بسا . ھرجاي آن كھ بنگري ناقص و ناتمام است

باران براي زندگي ھمة گیاھان و جانوران روي زمین ضروري ! شود تندباد برپا مي كند و زیان آور مي
چیز سودمندي در جھان نیست كھ … ! بسا كھ از حد اعتدال مي گذرد! است؛ ولي بسا كھ كمیاب است

نماید جلو  ضروري ميباكمبود یا وفور بیش از حد خود زیان آور نشود؛ طبیعت با دقت و صحتي كھ 
  . گیرد بینظمیھا و اختالالت را نمي

بھ چشم مي خورد، در ) ھرگاه جھان را داراي نظام بدانیم(گذشتھ از اختالل و بینظمي، كھ در میان نظام 
  .اي با مرگ ھمیشھ جریان دارد میان زندگان، پیكار بیھوده

گي، زورمندان را بر مي انگیزد، و ترس و ضرورت و نیاز و گرسن. ھمة جانداران گرفتار پیكار مداومند
ورود نوزادي بھ جھان بھ او و مادر بیچاره اش عذاب مي دھد؛ سراسر . نگراني و وحشت، ناتوانان را

زندگي او با ضعف و مصیبت و ناتواني ھمراه است؛ و این زندگي سرانجام با بیم و رنج بھ پایان مي 
حشرات . . . زندگي را بھ كام زندگان تلخ كرده است  طبیعت را بنگرید كھ با چھ تردستي. … رسد
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بیشماري را بھ یاد آورید كھ بر تن جانوران زیست مي كنند، یا بھ گرد آنھا در پروازند و نیش خود را در 
ھر جانداري در محاصرة دشمناني است كھ ھمیشھ خواستار بدبختي و نابودیش . تن آنھا فرو مي برند

با ظلم، بیعدالتي، تحقیر، بھتان و زورگویي، فتنھ، جنگ، . ترین دشمن انسان استانسان بزرگ. . . ھستند 
  . … . تھمت، خیانت، تقلب، و فریبكاري انسانھا یكدیگر را مي آزارند

ولي اندكي . جھان را با موجودات زنده حساس و فعال بسیار بنگرید؛ این تنوع و باوري را خواھید ستود
… ! ھمگي دشمن یكدیگرند و براي نابودي یكدیگر مي كوشند… دقت كنید؛  بیشتر بھ این موجودات زنده

این ھمھ گواه بر كوري طبیعت جانبخش و باروري است كھ، بدون بصیرت و مھر مادري، فرزندان ناتوان 
   .و نارس خود را از دامان خویش فرو مي افكند

برخي از این . یت یا تعدد خدایان رقیب استقراین ناسازگار خیر و شر در جھان، بھ دیدة فیلو، گواه بر ثنو
پس، بھ استھزا مي گوید كھ . ھستند، و شاید برخي زن، و برخي مرد باشند» بد«، و برخي »خوب«خدایان 

  جھان

مخلوق كوشش گستاخانة خداي خردسالي بود كھ بعدھا از كار ناقص خود شرمنده شد و مخلوقش را رھا 
سال خرفتي است كھ، پس از مرگ، آن را بھ حال خود گذاشت تا، با مخلوق خداي كھن] جھان[یا … كرد؛ 

  . . انگیزش و نخستین نیروي محركي كھ از او بھ دست آورده، ھمچنان بدون ھدف بگردد

   

از عنكبوت بزرگي كھ این تودة پیچیده را در شكم خود تنیده بھ «گویند؛  جھان، ھمان گونھ كھ برھمنان مي
  »مكن نباشد كھ دستگاه منظمي ھم از مغز تنیده شود؟چرا م… . وجود آمده است

این دو در . جھان جانور است و خدا روح آن«گنجد،  یا، آن گونھ كھ در تصور مي. پس خلقت زایش است
  ».یكدیگر اثر متقابل دارند

و  علت یا علتھاي نظام كیھان«گوید كھ در بین  كند و مي پس از این شوخي، قیلو بھ نظام جھان اشاره مي
  :طلبد و از كیھانشناخت ننگ آمیز خود پوزش مي» .عقل آدمي باید مشابھتي وجود داشتھ باشد

… . جویم باید اعتراف كنم كھ ھنگام سخن گفتن از دین طبیعي، بیش از ھر زماني، از احتیاط دوري مي
قھ مندم، ھنگامي كھ عقل داني با آنكھ بھ استدالل آزاد و بیریا عال بویژه تو، كلئانتس، كھ یار نزدیك مني، مي

نھفتھ در شیوه ھا و نظام وصف ناپذیر طبیعت را كشف مي كنم، كسي بیش از من از شعور دیني 
مقصد، آھنگ، و نظمي كھ ھمھ جا . نگرد برخوردار نیست و كسي چون من بھ آفریدگار بھ دیدة ستایش نمي

تواند آنچنان در  كسي نمي. د مي آوردخورد، بیپرواترین و كودنترین اندیشمندان را بھ خو بھ چشم مي
  . دستگاھھاي فكري خود كوردل باشد كھ آن را نبیند

. با آنكھ ھیوم سرانجام با دین از در آشتي درآمد، دوستانش خواھش كردند از نشر دیالوگھا خودداري كند
، ١٧٧٩ب تا ھیوم خواھش آنان را پذیرفت و دستنوشتة آن را در میز تحریرش پنھان كرد؛ چاپ این كتا

، ١٧۵٧در . ولي افسون دین بار دیگر وي را بھ خود كشید. سھ سال پس از مرگ ھیوم، بھ تعویق افتاد
دو مقالة دیگر نوشت كھ بھ . نام داشت، منتشر ساخت» تاریخ طبیعي دین«چھار سالھ را، كھ یكي از آنھا 

یكي از آنھا . در امان باشد اصرار ناشر چاپشان را بھ زماني موكول كرد كھ از ترس خطر و نكوھش
  .دربارة خلود است، و در دیگري خودكشي را ھنگامي كھ انسان سربار جامعھ مي شود توجیھ كرده است

در این . دلبستگي دیرین ھیوم بھ دین با عالقة تازة وي بھ تاریخ در تاریخ طبیعي دین درھم آمیختھ اند
. ي آن، مي كوشد تا چگونگي حصول آنھا را بیان كندتازد، و ، بھ جا كتاب، ھیوم بھ معتقدات كھن نمي
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اسنادي كھ او دربارة خاستگاھھاي اجتماعي در اختیار داشت اندك بودند، ولي خود او نیز ھنگام پژوھش 
. شكیبایي الزم را ندارد، ترجیح مي دھد با تحلیل روانشناسانھ و روش استقرایي بھ مسئلھ نزدیك شود

. تمام علیت را از راه قیاس با اراده و كردار خویش توجیھ و تفسیر مي كرده است گوید كھ انسان ابتدایي مي
چون رودھا، اقیانوسھا، كوھھا، طوفانھا، بالیا، و  - انسان ابتدایي در پشت اشكال و اعمال طبیعي 

 كرد كھ از قدرت فوق طبیعي بھره داشتند؛ شرك، بدین رویدادھاي شگفت انگیز ارادة كساني را تجسم مي
ترس از نیروھا و رویدادھاي زیانبخش در افسانھ ھا و آیینھاي دیني او . سان، نخستین شكل اعتقاد دیني بود

تظاھر كرد؛ او این نیروھاي اھریمني، یا شیطانھا، را شخصیت بخشید و كوشید بھ وسایلي مھر و توجھ 
  ھیوم محیالنھ اشاره مي (شاید . آنھا را بھ خود جلب كند

از آنجا كھ انسان ابتدایي خدایان خوب را، جز از نظر قدرت و . بود، و تسكینش دشوار شریر، خودكامھ
بدین . كرد كھ با چاپلوسي ودادن ھدایا وي را خشنود خواھد ساخت شمرد، گمان مي پایداري، ھمانند خود مي

ي وسعت یافتند و پس از آنكھ سازمانھاي اجتماع. سان، آیینھاي نذر، قرباني، پرستش، و دعا بھ وجود آمدند
فرمانروایان محلي تابع شاھان بزرگتر از خود شدند، خدایان دستخوش دگرگوني مشابھ گشتند؛ در عالم 

یكتاپرستي از شرك پدید آمد و، با آنكھ . تخیل نیز، سلسلھ مراتب و فرمانبرداري بھ خدایان نسبت داده شد
ند، افراد با فرھنگ زئوس، یوپیتر، و خدا را مردم ھنوز در برابر خدایان و قدیسان محلي زانو زده بود

  .معبود ساختند

پرستید،  در روزگاري كھ بشر خدایان بسیار را مي. بدبختانھ با وحدت خدایان، رواداري دیني كاھش یافت
. یكتاپرستي خواستار وحدت بود. مردم مي توانستند معتقدات دیني ناجور و گوناگوني براي خود برگزینند

بھ خشمناكترین «ر و شكنجة پیروان عقاید متفاوت فزوني یافت و شھوت مدافعان دین رسمي در نتیجھ، زج
رفت و از  فلسفھ، كھ در نزد پیشینیان دین برگزیدگان بھ شمار مي» .و سختگیرترین شھوات آدمي مبدل شد

ادیان مبتني بر در . آزادي نسبي برخوردار بود، بھ خدمتگزاري و دفاع از ایمان مذھبي توده ھا ناگزیر شد
از فضیلت جدا، و بھ » رستگاري«شایستگي و  - چون یھودیت، مسیحیت، و اسالم - اصل یكتاپرستي 

در نتیجھ، تحصیلكردگان یا بھ شھادت رسیدند، و . اجراي مناسك آییني و ایمان بي چون و چرا پیوستھ شد
شھادت ترجیح مي دادند، ریا و  یا دورویي و ریاكاري پیشھ ساختند؛ و چون بیشتر مردم ریاكاري را بر

  .تزویر گسترش یافت

چون از او پرسیدند كھ سزاوار . شمرد ھیوم، آگاھي كھ كمتر ستیزه جوست، اندكي دورویي را روا مي
: است روحاني جوان از دین برگشتھ اي در كلیسا بماند و از ترفیعات آن برخوردار شود، دیوید پاسخ داد

  .بماند

ھرگاه كسي بھ صداقت در حق عوام ببالد، مانند آن است … . با كمتر پیدا مي شوندمشاغل كشوري براي اد
تاكنون كسي بر خود بالیده است كھ با كودكان یا دیوانگان از روي . نھد كھ بھ عوام و موھوماتشان ارج مي

ي آن را كھ ب –شغل كلیسایي ریاكاري، یا بھتر بگویم ظاھرسازي معصومانة ما . … حقیقت سخن گوید؟ 
  .كند توان در جھان زیست، اندكي تشدید مي نمي

  كمونیسم و دموكراسي -۵

گرفتند، در آخرین  ھیوم، پس از خستگي از بحثھایي كھ بھ دیدة وي، بھ جاي عقل، از احساسات ریشھ مي
استقبال گرم . ، گفتارھاي سیاسي خود را منتشر كرد١٧۵٢در . سالھاي عمر بھ سیاست و تاریخ روي آورد

مردم بریتانیا خوشحال بودند كھ االھیات ویرانگر ھیوم را . دم از این كتاب وي را دچار شگفتي ساختمر
  . در محافظھ كاري سیاسي او فراموش كنند
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براستي باید اعتراف كنیم طبیعت آنچنان در حق انسان سخاوتمند است كھ ھرگاه ھمة مواھب آن را بھ 
یكسان در میان مردم تقسیم كنیم، ھركسي از ضروریات، و حتي  یاري صنعت و ھنر قابل استفاده سازیم و

بھ این نیز باید اذعان كنیم كھ ھرگاه از این برابري … . بیشتر آسایشھاي زندگي، برخوردار خواھد شد
كنیم؛ و زیان ناشي  تر سازیم، تنگدستان را از آسایش محرم مي دور شویم، بیش از آنكھ توانگران را آسوده

  .یك سبكسر بھ خانواده ھا، و حتي ساكنان ایاالت، بیش از محرومیت آنان از نان است از كامراني

  .نماید ایجاد آن آرمانشھر را كھ بر بنیاد برابري باشد محال مي كرد كھ طبیعت آدمي ولي احساس مي

است  دھند كھ اعتقاد بھ برابري كامل مردم، ھرچند كھ ممكن تاریخنویسان، و حتي عقل سلیم، گواھي مي
شایان ستایش باشد، اساسًا غیرعملي است؛ و اگر ھم غیرعملي نباشد، براي جامعة بشري سخت زیانبخش 

دارایي مردم را یكسان سازید، خواھید دید كھ دقت، ھنر، و توانایي متفاوت مردم آن برابري را . است
بھ … ان شدن، جلوگیري كنیدھرگاه بخواھید از این نابرابري، بھ محض نمای. درنگ از میان خواھد برد بي

مراقبت و تفتیش بسیار سختي نیازمند خواھید بود؛ و براي مجازات نابرابري و جلوگیري از آن بھ 
و چنین اختیاري، پس از اندك زماني، خود بھ ستمگري . … . اختیارات قانوني وسیع احتیاج خواھید داشت

  .خواھد انجامید

… واال و شریف. … في نفسھ، اصلي است«: نویسد مشابھي دارد و ميھیوم دربارة دموكراسي نیز عقیدة 
اي را كھ  او نظریھ. »دھد كھ ھر حكومت صالح و دادگري باید بھ مردم متكي باشد ولي تجربھ گواھي نمي. 

است كھ میان مردم یا میان مردم و فرمانروا بستھ » قرارداد اجتماعي«كند حكومت ناشي از یك  ادعا مي
  ):سازد و روسو چندي بعد آن را زنده مي(كند  ھ نام یك نظریة كودكانھ، رد ميشود، ب مي

تقریبًا ھمة دولتھاي موجود، یا دولتھایي كھ تاریخ بھ یاد دارد، در آغاز بھ دست غاصبان، یا فاتحان، و یا 
ا فرمانبرداري اند كھ مردم آزادانھ از آنھا پشتیباني ی اند و ھیچگاه ادعا نكرده ھر دو، بنیانگذاري شده

ھاي مردم تحمیل كرده  رود كھ بشر نخستین بار در جنگ ارادة خود را بر توده احتمال مي… . اند كرده
آن گونھ كھ در قبایل وحشي معمول است، مردم را بھ انقیاد و … و آنگاه بقاي ممتد دولت … است

  . فرمانبرداري عادت داده باشد

سلطنت «. دارترین، و در نتیجھ عملیترین نوع حكومت شدبدین سان، حكومت فردي عمومیترین، پای
دھند، بھترین نوع  كھ نمایندگانشان بھ جاي آنان رأي مي موروثي، نجباي فاقد و اسال و رعیت، و مردمي

  .دھند حكومت فردي، حكومت اشرافي، و دموكراسي را تشكیل مي

ھاد، با سبك روشن خویش، قبل از ھیوم، گذشتھ از اینكھ از پیش اندیشھ ھاي روسو را بھ كناري ن
. كند مونتسكیو، نظریة او را در این باره كھ آب و ھوا یكي از عوامل تعیین كنندة سیرت ملي است رد مي

  در مقاالت اخالقي و 

شك دارم علل طبیعي در این مورد خاص مؤثر باشند؛ بھ این نیز «: ، ھیوم نوشت)١٧۴٨(انتشار یافت 
  ».لق و نبوغ بشر مرھون ھوا، خوراك، و اقلیم باشدعقیده ندارم كھ خوي و خ

سیرت ملي مخلوق مرزھاي ملي است، نھ اقیلم؛ و اساسًا با قوانین، حكومت، ساختمان اجتماعي، پیشة 
  .شود مردم، و تقلید از ھمسایگان و كسان برتر تعیین مي

ھا  تغییر ناپذیر است؛ ھمان انگیزه در ھمة زمانھا و اقلیمھا اساسًا تحت این گوناگونیھاي محلي، طبیعت آدمي
  .و غرایزي كھ براي بقا الزمند، در ھمة اعصار و در ھمھ جاكنشھا و نتایج یكسان پدید آورده اند
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شھوات، جاھطلبي، حرص، خویشتن دوستي، خودبیني، دوستي، سخاوت، و دلبستگي بھ اجتماع، كھ از 
اند،  میختھ بھ ھم در جوامع بشري وجود داشتھبھ درجات گوناگون وكمابیش آ - چون امروز -آغاز جھان

خواھید از احساسات، تمایالت، و مسیر زندگي یونانیان و  مي. خاستگاه ھمة كارھا و تالشھاي انسانند
رومیان باستاني آگاه شوید؛ خوي و كردار فرانسویان و انگلیسیان را بدقت بررسي كنید؛ ھرگاه بیشتر 

انسان در ھمھ . ن یا یونانیان نسبت دھید، چندان بھ راه خطا نخواھید رفتویژگیھاي این ملتھا را بھ رومیا
بزرگترین . جا و ھمھ وقت چنان یكسان است كھ تاریخ در این مورد مطلب تازه و بدیعي براي گفتن ندارد

 را فایدة تاریخ این است كھ با شناساندن بشر در اوضاع و شرایط گوناگون اصول پایدار و كلي طبیعت آدمي
توانیم خود مشاھداتي كنیم و  دھد كھ بھ یاري آنھا مي گرداند، و معلوماتي در دسترس ما قرار مي آشكار مي

فیلسوف تاریخ یا سیاست با توجھ بھ تجارب بشر، كھ بھ . با سرچشمة كردار و كنش انسان آشنا شویم
شده اند، اصول دانش خود  صورت جنگھا، فتنھ ھا، آشوبھا، دسیسھ ھا، و انقالبھا در صفحات تاریخ ضبط

  . گذارد را بنا مي

، ھیوم سھم بزرگي بھ )١٧۵٣(در گفتارھاي سیاسي و مقاالت و رساالتي دربارة موضوعھاي گوناگون 
او نظریة فیزیوكراتھاي فرانسھ را، مبني بر اینكھ ھمة مالیاتھا سرانجام بھ زمین . دانش اقتصاد ادا كرد

این سخن انعكاسي است (گیرند، زیرا  ن بود كھ این مالیاتھا بھ كار تعلق ميگیرند، رد كرد؛ او بر آ تعلق مي
ھیوم، حتي پیش از آنكھ انقالب صنعتي » .شود ھمھ چیز در جھان با كار خریداري مي«) از عقاید الك

او » .دستمزدشان را باال خواھند برد«پیشبیني كرد كھ كارگران با بھ ھم پیوستگي . شكلي بھ خود گیرد
ھا و كارھاي خود، از محل مالیاتھاي زیاد و اسناد قرضة  ام دولت را در جھت تھیة پول، براي ھزینھاقد

بھ ھمان وضع اسارت «را » حكومتھاي آزاد«مكرر محكوم، و پیشگویي كرد كھ چنین اقدامات مالیي 
احتیاج، بھ منظور پول ثروت نیست؛ انتشار پول مازاد بر » كشانند آمیزي كھ ملتھاي پیرامونمان دارند مي

نظریة بازرگاني . آورد برد و سدي در راه تجارت خارجي پدید مي تسھیل بازرگاني، قیمتھا را باال مي
دارد كھ براي افزایش صادرات خویش پافشاري كنند واردات  غلطي كھ ھنوز دولتھاي اروپا را بر آن مي

  لمللي تولید كاالھاي فزوني ذخیرة طال اروپا را از مزایاي بین ا. دھد را كاھش مي

از این روي، آرزو دارد كھ بازرگاني ھمھ ملتھاي اروپا رونق . اقلیم و توانایي ملي، محروم خواھد داشت
  :گیرد

بازرگاني آلمان، اسپانیا، ایتالیا، و ] آرزو دارم كھ[… نھ تنھا چون یك بریتانیایي، بلكھ در مقام یك انسان 
گاه فرمانروایان و دولتھا این نیت بلند و نیكخواھانھ را در حق ھر. حتي فرانسھ رونق و گسترش یابد

فزوني ثروت و … . یكدیگر اعمال كنند، بریتانیاي كبیر و ھمة آن ملتھا كامیابي بیشتري خواھند یافت
  . بازرگاني ھر ملتي، بھ جاي آنكھ بھ ھمسایگان زیان رساند، ثروت و بازرگاني آنان را گسترش خواھد داد

ھاي اقتصادي ھیوم، كھ شاید از فیزیوكراتھاي طرفدار بازرگاني آزاد ملھم شده بودند، بھ نوبة خود، اندیشھ 
دوست ھیوم، ادم سمیث، را بر آن داشتند كھ در توسعة سیاست بازرگاني آزاد بریتانیا نقشي بازي كند، و 

  .پوشد امروزه این سیاست در اروپاي غربي جامة عمل بھ خود مي

  تاریخ -۶

بھ  ١٧۵٢م پس از آنكھ، بھ نام بیدیني گستاخ، آماج حملھ و دشنام اصیل آیینان قرار گرفت، در ھیو
پوند در سال تجاوز  ۴٠با آنكھ حقوقش ناچیز بود و از . كتابداري دانشكدة وكال در ادنبورگ منصوب گشت

. نھاد رس وي ميجلد كتاب را در دست ٣٠‘٠٠٠كرد، این انتصاب براي او ارزش بسیار داشت، زیرا  نمي
، نزد دوستي ١٧۴٨در . در نتیجة دسترسي بھ این كتابھا بود كھ ھیوم توانست تاریخ انگلستان را بنویسد

او تاریخ را » .از دیر باز آرزو داشتھ ام كھ در سالھاي پختھ تر عمرم تاریخي بنویسم«: اعتراف كرد
  سقوط ملتھا را بیابد؛ از این گذشتھ، شمرد؛ امیدوار بود در آن علل ترقي و مي» بانوي بزرگ حكمت«
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ھاي مبدلي كھ در  نھ با آن چھره -ھاي واقعي  گذرد، با چھره بشریت را، كھ گویي در صفي از برابر ما مي
تواند این چنین پرشكوه،  چھ چشم اندازي مي. بنگرم - ساختھ اند زمان حیات آنان تماشاگران را سردرگم مي

  شناسید كھ با آن برابري كند؛ یي براي حواس یا خیال ما ميمتنوع، و دلكش باشد؛ چھ سرگرم

یكي از افتخارھاي قرن ھجدھم این است كھ در طول عمر یك نسل سھ تن از بزرگترین تاریخنویسان جھان 
كوشیدند تاریخ را، بھ زباني جز زبان  ولتر، ھیوم، و گیبن، كھ ھر سھ فیلسوف بودند و مي: را پرورش داد

گیبن ھیوم را ستود و نفوذ عمیق وي را . در پرتو دانش روزگار خویش، از نو تعبیر كنند عالمان االھي و
او بھ ستایش ھیوم از نخستین جلد تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري . در اندیشة خود تصدیق كرد

  .بیش از ستایش دیگران ارج نھاد) ١٧٧۶(روم

گام پي ریزي فلسفة خویش، بھ جاي شكاكان فرانسھ، از آیا ھیوم نیز بھ نوبة خود مدیون ولتر بود؟ او بھ ھن
خداپرستان انگلستان الھام گرفت؛ رسالھ دربارة طبیعت انسان قبل از آثار برجستة ولتر، دیدرو، و 

  مونتسكیو نوشتھ 

و حتي رسالھ در آداب و رسوم ) ١٧۵١(ھاي خود را مدیون عصر لویي چھاردھم  اي از جنبھ است پاره
كوشیدند از موھومات  ھر سة آنھا مي. انتشار یافتھ بودند ١٧۵۵و  ١٧۴۵بخشھایي از آنھا در ولتر باشد كھ 

روزگار خویش پرده بردارند، تبیینھاي فوق طبیعي را طرد كنند، و پیشرفت را ھمان رشد دانش و آداب و 
  .ھنر معرفي نمایند

خ انگلستان را در زمان سلطنت تاری) ١٧۵۴(در جلد اول : ھیوم تاریخ خود را بھ ترتیب معكوس نوشت
؛ در جلدھاي سوم ١۶٨٨تا  ١۶۴٩از ) ١٧۵۶(؛ در جلد دوم ١۶۴٩تا  ١۶٠٣از  - جیمز اول و چارلز اول

از زمان لشكركشي یولیوس ) ١٧۶١(؛ ودر جلدھاي پنجم و ششم  ١۶٠٣تا  ١۴٨۵از ) ١٧۵٩(و چھارم 
  .١۴٨۵قیصر بھ انگلستان تا آغاز سلطنت ھنري ھفتم در 

ھیوم معتقد بود كھ چیرگي ویگھا بر . د خشماگیني كھ بر سر جلد اول فرو ریخت ھیوم را متحیر نمودانتقا
 ١٧۴۵و  ١٧١۵، و ھراس آنان از شورش جكوبایتھا در ١۶٨٨انگلستان، پس از بازگشت ویلیام سوم در 

كرد كھ خود  ن ميتاریخنویسي را در انگلستان با احساسات ضد خاندان استوارت لكھ دار كرده است؛ و گما
اندیشیدم كھ من تنھا تاریخنویسي ھستم كھ نفوذ و عالیق و  مي«. او از این فرضھا بركنار مانده است

ھیوم گویا فراموش كرده بود كھ اسكاتلندي » .تمایالت زمان، و فریاد غرض آلود مردم، را نادیده گرفتھ ام
و  - كردند واسكاتلندیھا خویش سوگواري مياست و مردم اسكاتلند ھنوز براي شاھزاده چارلي خوبروي 

گناه انگلستان را در كشتن چارلز اول نیمھ اسكاتلندي ونشاندن فرمانروایي ھلندي  -شاید از جملھ خود ھیوم
او، ھمچنانكھ . و، سپس، فرمانروایي آلماني بر تخت سلطنت انگلستان، ویلز، و اسكاتلند نبخشوده بودند

بایست از سلطنت خلع شود،  گلیم خویش فراتر نھاده بود و از این روي مياذعان داشت چارلز پا را از 
ھیوم معتقد بود كھ مردم حق . شناخت پارلمنت را نیز با تجاوز از اختیارات خویش مسئول جنگ داخلي مي

دارند شاه نامطللوب را از سلطنت براندازند، ولي آرزو داشت كھ كسي از این حق بھ حد افراط استفاده 
حرمت » مھربان و نیكخو«اندیشید كھ اعدام چارلز  ھراسان بود و مي» خشم و بي انصافي مردم«؛ از نكند

خوانده بود » دو رویان مقدسي«پیرایشگران را . دولت را نزد مردم بھ وجھ خطرناكي متزلزل نموده است
. »ا دعا پوشاندندنابكاریھاي خویش را ب«و » سخنان مرموز و بیمعني زبانشان را آلوده كردند«كھ با 

و  حكومت سرپرستي را، در زمان آلیور كرامول، عصر پارسایي جنایتكارانھ و روزگار مظالم نظامي
  . دوراني كھ تنھا بھ وسیلة بازگشت خاندان استوارت بھبود یافت - آشوب سیاسي خواند

  .ولتر، پس از خواندن تاریخ انگلستان، ھیوم را كامال بیطرف شناخت

طرفدار پارلمنت است و نھ ھواخواه شاه، نھ انگلیكان است و نھ پرسبیتري؛ او بیطرف  نھ… آقاي ھیوم
كینھ و غرض احزاب سالھا انگلستان را از تاریخنویس خوب و حكومت مطلوب محروم كرده … .است

pymansetareh@yahoo.com



ولي … . گفتند كردند، و ویگھا نیز دربارة توریھا دروغ مي گفتند، ویگھا تكذیب مي آنچھ را توریھا مي. بود
  اي  در اینجا بھ تاریخنویس تازه

چربد؛ ھمان گونھ كھ پزشكي از بیماریھاي ھمھ گیر صحبت  خوریم كھ اندیشة او بر اسنادش مي برمي
  . گوید كند، او از ناتوانیھا و اشتباھات و ستمگریھا سخن مي مي

براي توشتن تاریخ از منابع سبب شكایتشان نھ این بود كھ ھیوم . منتقدان بریتانیایي با ولتر موافق نبودند
  او بھ این سبب) آورد ھیوم خود بھ یاد مي(اصیل استفاده نكرده است، بلكھ 

آماج مذمت، تقبیح، و حتي نفرت مردم قرار گرفت كھ انگلیسي و اسكاتلندي وایرلندي، ویگ و توري، اھل 
دي كھ سخاوتمندانھ بر كلیسا و اھل فرقھ، آزاداندیش ودیندار، ومیھن پرست و درباري، ھمھ، بھ مر

پس از آنكھ خشم آنان . ورزیدند سرنوشت چارلز اول و ارل آوستر فرد اشگ ریختھ بود خشم مي
آقاي میلر بھ من گفت كھ او، در . فرونشست، كتاب نیز بھ فراموشي سپرده شد، و این بیشتر آزاردھنده بود

  . نسخھ از كتاب را فروختھ است ۴۵ماه، تنھا  ١٢عرض 

ان دلسرد شد كھ تصمیم گرفت مانند ایام جواني بھ فرانسھ بازگردد و با نام ساختگي در یكي از ھیوم چن
ولي فرانسھ با انگلستان در جنگ بود و نگارش جلد دوم كتاب نیز نزدیك . شھرھاي آن كشور بھ سر برد

: نویسد رد؛ ميمخالفت دشمنان در او ایجاد تعصب ك. بھ پایان؛ از این روي، تصمیم گرفت پایداري كند
، ولي با شادي شیطنت آمیزي »مورد تغییر در آن دادم ١٠٠ھنگام تجدیدنظر در جلد اول، بیش از «

استقبال شد؛ توریھا اكنون  ازجلدھاي آیندة كتاب بگرمي» .ھمة این تغییرات بھ سود توریھا بود«: افزاید  مي
ھا اعتراف كردند كھ سبكش جذاب، ساده، ستودند، و برخي از ویگ وي را بھ نام مدافع پابرجاي خود مي

روایت ھیوم از نزاع ھنري دوم و تامس ا بكت رقیب روایتي . روشن، قاطع، بي حاشیھ، و بیطرفانھ است
تأثیر شگرف این شش جلد آوازة ھیوم را بھ . كند است كھ گیبن از فتح قسطنطنیھ بھ دست تركان نقل مي

ولي فراموش نباید كرد كھ . خواند» زرگترین نویسندة بریتانیاب«وي را  ١٧۶٢بازول در . اوج خود رساند
شاید بھترین تاریخي باشد كھ «: ، ولتر فروتنانھ آن را چنین اعالم داشت١٧۶۴در . بازول اسكاتلندي بود

در پرتو آثار گیبن و مكولي، تاریخ ھیوم از رونق و اھمیت افتاده است، » .تاكنون بھ زباني نوشتھ شده است
كند تاریخ انگلستان ھیوم  امروز كسي بھ ما سفارش نمي. كند مكولي از حیث تعصب با آن برابري ميو اثر 

اما . اند را بخوانیم؛ شیوة ضبط رویدادھاي تاریخي آن را، سالھا پیش، تاریخنویسان اصالح و تكمیل كرده
آن كیفیتي روشنگر و كرد، در » تاریخ«تنھا یك خوانندة كھ ھمچون یك كار جدي شروع بھ خواندن این 

  .لذتبخش یافت

  فیلسوف پیر -٧

  كلیسا بھ بیدیني محكوم  ، برخي از روحانیان اسكاتلندي كوشیدند كھ ھیوم را در مجمع عمومي١٧۵۵در 

آزادي اندیشھ متمایل ساختھ بود؛ ھمین كشیشان كلیسا را از صدور حكم محكومیت فیلسوف تاریخنویس باز 
كھ ارل  ھنگامي. روحانیان بھ او ادامھ یافت و او را بار دیگر بھ اندیشة فرار انداختداشتند؛ ولي حمالت 

، ھیوم بھ )١٧۶٣(آو ھارفرد وي را بھ نام منشي خصوصي خویش بھ سفارت فرانسھ در پاریس فرا خواند 
  .پوند حقوق ساالنھ، تا آخر عمر، تعیین كرد ٢٠٠٠ارل براي او . مراد خویش رسید

» روشنگري فرانسھ«ستود، از آثار نخستین نویسندگان جنبش  ا قبل روشنفكران فرانسھ را ميھیوم از سالھ
آثار او را فرانسویان بیش از انگلیسیان ارج . كرد گرفت، و با ولتر و مونتسكیو مكاتبھ مي الھام مي

بھ دست آورد، و  نھادند، كنتس دو بوفلز با خواندن آثار ھیوم بدو دل باخت، بدو نامھ نوشت تا دلش را مي
چون بھ پاریس رسید، كنتس او را بھ سوي . براي دیدن او بھ لندن رفت؛ ولي ھیوم از دست او گریخت
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ولي . خویش كشید، مھمان برجستة سالونھاي خود ساخت، و سخت كوشید كھ محبت او را بھ خود جلب كند
ھیچ «: گفت اپینھ مي/ند؛ مادام دكرد در انجمنھاي پي در پي دعوتش مي. او را در عشق بسیار سخت یافت

حتي ماركیز دو  - اشراف فرانسھ با آغوش باز او را پذیرفتند، و زنان نامداري» .بدون او كامل نیست بزمي
اطمینان دارم كھ لویي چھاردھم ھیچ گاه در «: ھیوم نوشت. پروانھ وار گرد او را گرفتند -پومپادور بیمار

اولباك، و دیدرو از نزدیك آشنا شد؛ ولتر /االمبر، د/ھیوم با تورگو، د» .سھ ھفتھ این ھمھ تملق نشنیده است
  .خواند» قدیس دیوید من«از تخت فرمانروایي خویش در فرنھ وي را 

گذارند متحیر  دید مردم بھ منشي او بیش از خود او توجھ دارند و احترام مي ارل آو ھارتفرد از اینكھ مي
ھیوم دل ناخوش بود، وبرخي از فیلسوفان فرانسھ، كھ بدو رشك  ھوریس والپول از این محبوبیت. شد
آالمبر این /كھ ھیوم وارد شد، د در یك مھماني، ھنگامي. كردند ورزیدند، فربھي او را ریشخند مي مي

شود یكي از زنان دوستدار ھیوم در  ؛ گفتھ مي»گردیدو كلمھ جسم «: عبارت انجیل چھارم را بر زبان راند
ھیوم، كھ در ادنبورگ بھ ستوه آمده بود، و در لندن محبوبیتي . »و كلمھ دوستداشتني شد«: پاسخ او گفت

زندگي در جوار این ھمھ مردم فرزانھ، حساس، و دانشمند، و با ادب، كھ پاریس «: نداشت، در اینجا نوشت
  » .از آنان انباشتھ است، لذتبخش است

ولي . ، سفیر كبیر بریتانیا در فرانسھ تغییر كرد و ھیوم ناگزیر شد بھ ادنبورگ بازگردد١٧۶۵در نوامبر 
در این زمان بود كھ روسو را بھ . بھ معاونت وزارت خارجھ منصوب شد و بھ لندن رفت ١٧۶٧در 

سرانجام، در . گذاریم انگلستان آورد و خود را گرفتار ان دردسر معروف كرد؛ این داستان را بھ آینده مي
  اكنون توانگرم «: ، درادنبورگ كناره گرفت و نوشت١٧۶٩اوت 

  ».ام، امیدورام سالھا در آسایش بھ سر برم و شاھد فزوني شھرت خود باشم كشیده

خانة او در خیابان سنت دیوید بھ سالوني مبدل گشت كھ ادم سمیث، ویلیام رابرتسن، و دیگر نامداران 
دوستان ھیوم وي را تنھا براي قدرت . دانستند آمدند و او را شاه جمع خود مي رد مياسكاتلند در آن گ

ھاي بت شكنش، بھ ھنگام گفتگو و  اش دوست نداشتند، زیرا دریافتھ بودند كھ وي، با ھمھ اندیشھ اندیشھ
روادار گوید، در برابر عقاید مخالف  معاشرت مردي دوستداشتني است، زنده دل است، بھ اعتدال سخن مي

مانند (آن گونھ كھ پیداست، ھیوم . دھد اختالف عقیده بھ دوستي او با مردم آسیب رساند است، و اجازه نمي
دوستي مھمترین نیكبختي زندگي «: گفت نھاد، چنانكھ مي دوستي را بیش از عشق ارج مي) مونتني و ولتر

او ھمیشھ . ي كھ زن نگرفتھ بودولي در نزد زنان محبوبیت بسیار داشت، شاید از آن رو» .است آدمي
شكست، اما ھوشمندیش جبران اینھمھ  ھاي اسكاتلند بود؛ اگر چاقیش صندلیھا را مي خانواده مھمان گرامي

چھ خوب است كھ دولت از فربھان مالیات بگیرد؛ ولي انتظار داشت كھ : گفت و مي. كرد وزن را مي
از یولیوس قیصر، كھ فربھان را ترجیح » .زیانبخش بدانندپیشنھاد او را براي كلیسا «اي از روحانیان  پاره
ام كھ وي بھ تصوري كھ ما از كمال  من ھمواره دیده«: ادم سمیث گفتھ است. كرد داد، بھ نیكي یاد مي مي

فرزانگي و فضیلت داریم، و شاید انسان با ھمة سستیھایش بتواند بدان دست یابد، ھرچھ بیشتر نزدیك 
  ».شود مي

یم در چینین مرد دوستداشتني و در چنین ذھن درخشاني عیبي بیابیم، از ھمھ نابخشودنیتر سخني اگر بخواھ
» ملحد«اسپینوزاي » فرضیات وحشتناك«ھاي فلسفي اسپینوزا بیان داشتھ و آنھا را  است كھ درباره اندیشھ

، ولي چگونگي ھویت نظریات ھیوم دربارة روانشناسي در روزگار وي از ھمھ بانفوذتر بودند. نامیده است
كنند؛ بین دو حالت ذھني تنھا این رابطھ برقرار نیست كھ یكي آن  نفس شخصي را چندان توجیھ و تبیین نمي

. كند» از آن خود«دیگري را برانگیرد، بلكھ باید گفت كھ این حالت ذھني ممكن است حالت ذھني دیگر را 
براي » توالي منظم رویدادھا«غییر در عبارت است؛ تنھا ت» علت«بھ جاي » توالي منظم رویدادھا«نشاندن 

. كوشد كھ رویدادھا را با علتھا تبیین كند علوم و فلسفھ كافي است؛ و تازه، خود ھیوم در تاریخ انگلستان مي
شود، باید از لحاظ نظري  شكاكیتي كھ بنا بھ اعتراف خود شخص شكاك در زندگي واقعي كنار نھاده مي

ھیوم كھ علت را بھ عادت و رسم، و اخالق را بھ . مل واپسین آزمون نظریھ استزیرا ع. نادرست باشد
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نھد  نماید كھ ھنگام تعبیر دین بھ رسوم و احساسات ارجي نمي كند، شگفت مي احساسات ھمدالنھ تحویل مي
شي كھ او از تسلیھاي ایمان و آرام. دھد و در مورد نقش پایدار دین در تاریخ ھیچ ھمدلي از خود نشان نمي

در مقابل اسرار عظیم جھان براي روحھاي وحشتزده در بردارد، یا از اندوھي كھ احساس تنھایي را پدید 
موفقیت وزلي، پاسخ تاریخ است بھ . آورد، و یا از سرانجام مصیبتبار و تلخ شكست بلكي غافل است مي

  .ھیوم

و نمود جنبش روشنگري در جزایر بریتانیا ا. توان از یاد برد با ھمة این نقصھا، نفوذ اندیشة ھیوم را نمي
براي فرانسھ » فیلسوفان«اساسًا ھمان نقشي را داشت كھ  - جز از حیث بینش سیاسي -بود؛ او در آنجا

حتي پیش از  - كرد، قبل از آنكھ فیلسوفان فرانسوي با آنكھ نفوذ فرانسھ را عمیقًا در خود احساس مي. داشتند
بھ . كرد پروراند و پراكنده مي ھاي روزگار روشنگري را در سر مي دیشھبتازند، ان» رسوایي«بھ  -ولتر

بھ تو درود «: دیدرو نوشت. ھمان اندازه كھ او بھ آنان مدیون بود، آنان نیز از او الھام گرفتھ بودند
ع از در دفا ھیوم، با تردید در توانایي عقل آدمي» .گذارم ورزم، و بھ تو احترام مي فرستم، بھ تو مھر مي مي

ھاي  ساده ترین مباني ایمان دیني، بھ عمر خداپرستي در انگلستان پایان داد؛ او پیكار خویش را با اندیشھ
گیبن در فلسفھ زادة ھیوم، و در تاریخ . ھا فراتر برد و تمام دژ آنھا را در ھم كوبید كھن از دیوار این اندیشھ
بیدار كرد؛ » خواب جزمي«نسان ھیوم كانت را از در آلمان، پژوھش در فھم ا. شاگرد برتر از استاد بود

زیرا بھ دیدة او این اثر بنیان تمام علوم، فلسفھ مابعدالطبیعھ، و االھیات را، با شك كردن در عینیت علت، 
كانت پس از خواندن دستنوشتة ترجمة دیالوگھایي دربارة دین طبیعي، كھ یوھان گئورگ . ریخت درھم مي

انده بود، انتقادھاي ھیوم را، بر استدالل نظام كیھاني، در نقد عقل محض خود گنجاند ھامان بھ آلماني برگرد
  . توان یافت و نوشت كھ براي این انتقادھا پاسخي نمي

شاید سرنوشت چنین باشد كھ بھ خاطر خود و دوستانم در آستانة پیري بایستم و در این دیار «: ھیوم نوشت
  :نویسد در زندگینامة خود مي. آرزویش را پذیرفتسرنوشت » .اندوھبار خیلي پیش نروم

. این اختالل، كھ نخست متوجھ خطر آن نبودم. ، اختاللي در درون خویش احساس كردم١٧٧۵در بھار 
. ام از این اختالل درد زیادي نكشیده. اكنون از نابودي سریع مطمئنم. كشنده و درمان ناپذیر شده است

اي ازعمر را  سم اثري در روح من ننھاده است، اگر بخواھم دورهشگفتاور است كھ درد و ناتواني ج
شوق و حرارت مطالعھ و زنده دلي بھ ھنگام . برگزینم و از سر گیرم، آخرین دورة آن را برخواھم گزید

بینم كھ مردي شصت و پنج سالھ، با مرگ، تنھاچند سالي  از این گذشتھ، مي. معاشرت مرا ترك نگفتھ است
  . كاھد و ناتواني خویش مي از دوران سستي

كیلو از  ٣٠تقریبًا  ١٧٧۵اسھال، كھ بھترین انتقام خدایان از انسان است، بھ ھمدستي خونریزي داخلي، در 
بدون نگراني وتأسف، شاھد نزدیك شدن تدریجي مرگ «: بھ كنتس دو بوفلر نوشت. وزن بدن او كاست

براي استحمام بھ باث رفت، » .فرستم ار براي تو ميدرودھاي گرم و مھرآمیز خود را براي آخرین ب. ھستم
  .ولي معلوم شد كھ آبھاي معدني در زخم مزمن جدار رودة بزرگ او اثري ندارند

پس . بمیرد» روییي كھ بھترین دوستانم انتظار دارند خواستارند، و با آن راحتي و گشاده - دشمني داشتھ باشم
بھ  رودستوكسند و دید كھ ھر یك از مردگان، ھنگام عبور از از آنكھ دیالوگھاي مردگان لوكانوس را خوا

اي ندارد، جز  شود، دریافت كھ خود او بھانھ خارونتراشد تا دیرتر سوار قایق  اي مي جھان آخرت بھانھ
اگر چند . من سرگرم گشودن دیدگان مردم بودم… خارون خوب، اندكي حوصلھ داشتھ باش«: آنكھ بگوید

ولي خارون پاسخ » .اي از نظامھاي موھوم رایج شوم سال بیشتر زندگي كنم، ممكن است شاھد نابودي پاره
انتظار داري چنین . آرزوي تو تا صدھا سال دیگر نیز بھ حقیقت نخواھد پیوستاي دغل تنبل، «: دھد مي

  »! عمر درازي بھ تو دھم؟ زود سوار قایق شو

ھیوم . در آستانة مرگش، بازول با سماجت و گستاخي از او پرسید كھ آیا اكنون بھ زندگي دیگر اعتقاد دارد
بازول مداومت كرد و باز پرسید » .شناسم بدیت انسان نميتر از اعتقاد بھ ا اي نابخردانھ اندیشھ«: پاسخ داد
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زنان نزد او » .ابدًا، بسیار اندوھبار است«: ھیوم پاسخ داد. كھ آیا اعتقاد بھ زندگي آینده دلخوش كننده نیست
  .آمدند و خواھش كردند بھ آینده معتقد شود؛ او ھمھ را بھ شوخي از سر باز كرد

با . چشم از جھان فرو بست) بھ گفتة پزشكش(» اندكي درد«و با  رامي، بھ آ١٧٧۶اوت  ٢۵سرانجام در 
» .او ملحد بود«: صدایي برخاست. بارید، مردم بسیاري براي تدفین او گرد آمدند آنكھ باران بشدت مي

  » .اھمیتي ندارد، او مردي راستكار بود«: صداي دیگري پاسخ داد

   فصل پنجم

  

  ادبیات و تئاتر

١٧١۴ -١٧۵۶  

I  - قلمرو چاپ  

و  - جمعیت كشور، بویژه در شھرھا. دار، مطبوعاتي انگلستان را بھ جنب و جوش آورده بود فعالیت دامنھ
فزوني یافتھ بود، و زندگي در جامعة صنعتي و بازرگاني و شھري شمار باسوادان  -بیش از ھمھ در لندن
شمرد؛ زنان بھ كتاب   مي تمایز و سرگرميبورژوازي نوخاستھ كتاب خواندن را وسیلھ . را افزایش داده بود

ھاي سیار، كھ نخستین  كتابخانھ. خواندند عالقھ پیدا كرده بودند و آثار ریچاردسن و داستانھاي دیگر را مي
رسید، مردم  ٢٣در لندن مورد استفاده قرار گرفت وشمار آنھا بزودي تنھا در شھر لندن بھ  ١٧۴٠آنھا در 

طبقھ متوسط، چون اشراف روزگاران گذشتھ، مشوق و . ساختند مي را بھ خواندن كتاب راغبتر
كھ در  - كمكھاي مالي دولت. توانست چسترفیلد را ریشخند كند ادبیات شدند؛ از این روي، جانسن مي حامي

  .راند دیگر بر خامة نویسندگان بزرگ فرمان نمي - گذشتھ ادیسن، سویفت، ودفو از آن برخوردار بودند

ویگھا با توریھا، ھانووریھا باجكوبایتھا، و گرفتاري روزافزون بریتانیا در امور مربوط  ناسازگاري شدید
بھ بر اروپا و مستعمرات اشتھاي مردم بریتانیا را بھ خواندن اخبار تیز كردند و روزنامھ را قدرتي در 

د كھ بیشتر آنھا شدن ، یازده روزنامھ بھ طور مرتب در لندن منتشر مي١٧١۴در . تاریخ انگلستان ساختند
بسیاري از آنھا . رسید ۵٣بھ  ١٧٧۶و در  ١٧بھ  ١٧٣٣ھاي انگلستان در  ھفتگي بودند؛ شمار روزنامھ

خرید تا صداي خود  گرفتند؛ زیرا اقلیت پولدار روزنامھ ھا را مي كسر ھزینھ خود را از احزاب سیاسي مي
تقریبًا ھمھ روزنامھ ھاي انگلستان آگھي . درا، در مقابل صداي برخاستة تودة مردم، در آنھا منعكس نمای

تأسیس شد، در آغاز ھمھ صفحات خود را بھ  ١٧٣٠روزنامة دیلي ادورتایزر، كھ در . كردند چاپ مي
  داد؛  آگھي اختصاص مي

برخي از جراید تاریخي در این . داد تا شمار خوانندگان خود را افزایش دھد و بھاي آگھي را گرانتر سازد
، كھ حربة بالینگبروك در مبارزه با والپول بود؛ گراب ستریت )١٧٢۶(كرافتسمن : جھان نھادندزمان پا بھ 

، كھ )١٧٣١(داد؛ جنتلمنز مگزین  ، كھ گفتارھاي تند و آتشین پوپ را انتشار مي)١٧٣٧- ١٧٣٠(جورنال 
ن روزنامھ ھا و بسیاري از ای. موقتًا تعطیل شد ١٧۵۶، كھ در )١٧۵۵(ارگان جانسن بود؛ وادینبره ریویو 

  .سال ھنوز پابرجا مانده اند ٢٠٠مجالت پس از 

نفوذ مطبوعات را در جامعة بریتانیا گسترش دادند وزندگي  - روزانھ، ھفتگي، و ماھانھ -این جراید
داد مذاكرات پارلمنت در مطبوعات  رابرت والپول، با آن كھ اجازه نمي. بریتانیاییھا را تحرك بخشیدند
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آزادي نامحدود . ھ روزنامھ نگاران اجازه داد تا با خامة زھرآگین خویش بدو حملھ كنندانعكاس یابند، ب
مطبوعات انگلستان، كھ در پناه آن گراب ستریت جورنال امكان یافتھ بود بھ داونینگ ستریت بتازد، 

ولت مونتسكیو را دچار شگفتي ساخت؛ زیرا مونتسكیو در كشوري پرورش یافتھ بود كھ مطبوعات آن را د
  :بھ مجلس عوام شكایت كرد ١٧٣٨یكي از نمایندگان پارلمنت در . كرد ھنوز سانسور مي

این . برند كھ مانند آن ھیچ گاه، در ھیچ عصر وكشوري، دیده نشده است مردم بریتانیا از قدرتي فرمان مي
مطبوعات  قدرت، ارادة مطلق شاه، رھبري پارلمنت، نیروي ارتش، و یا نفوذ روحانیان نیست، حكومت

ھا را  نھند و نظریھ ھاي این كاغذ پاره مردم بھ مطالب مطبوعات بیش از مصوبات پارلمنت ارج مي. است
  . پذیرند زودتر از نظریات بھترین سیاستمداران كشور مي

در سراسر . كردند چاپخانھ ھا براي آن كھ بھ تقاضاي روزافزون مردم پاسخ گویند، شب و روز فعالیت مي
از آنھا در لندن بودند، دو تن از چاپگران این عصر، ویلیام  چاپخانھ وجود داشتند كھ نیمي ٣٠٠انگلستان 

چاپ، نشر، و فروش . اند ار نھادهكزلن و جان باسكرویل، نام خود را در حروف چاپخانھ تا زمان ما بھ یادگ
النگمنز، یكي از این مؤسسات كھ ھنوز پابرجاست، . در بیشتر موارد در مؤسسة واحدي تمركز یافتھ بود

برخي از . خواندند و ناشر كتاب را كتابفروش نویسنده را معموًال ناشر مي. گشایش یافت ١٧٢۴در 
بردند و در روز بازارھا براي  ھري بھ شھر دیگر ميكتابفروشان، چون پدر جانسن كتابھاي خود را از ش

تقریبًا یك دالر و  ١٧۵٠شیلینگ بود؛ ولي ھر شیلینگ در  ۵تا  ٢بھاي ھر كتابي . كردند فروش عرضھ مي
از تصویب پارلمنت گذشتھ بود، نویسنده یا كساني  ١٧١٠بھ موجب قانوني كھ در . سنت ارزش داشت ٢۵

سال براي او محفوظ بود و، چنانچھ  ١۴شدند؛ این حق تا  یف محسوب ميگزید مالك حق تأل كھ او برمي
ولي قدرت اجرایي این قانون . شد ماند، تا بیست و ھشت سال تمدید مي نویسنده بیشتر از این دوره زنده مي

  رفت؛ چاپگران در ایرلند و ھلند كتابھاي انگلیسي را دزدانھ  از مرزھاي بریتانیا فراتر نمي

  . كردند با كتابفروشان انگلیسي، كھ حق تألیف كتابھا را خریده بودند، رقابت مي و این چنین

. این وضع نامطمئن موجب شده بود كھ كتابفروشان حق تألیف را بھ بھاي ناچیزي خریداري كنند
اگر . خریدند پوند مي ٢٠٠تا  ١٠٠كتابفروشان انگلستان حق تألیف كتاب یك نویسندة معروف را معموال از 

ھیوم، استثنائًا، . داد رسید، كتابفروش بھ میل خویش پولي اضافي بھ نویسنده مي تابي خوب بھ فروش ميك
توانست پیش از چاپ اثرش وجوھي از  نویسنده مي. فروخت پوند مي ۵٠٠ھر جلد تاریخ انگلستان را بھ 

ن مواردي، خریدار خریداران دریافت دارد، ھمان طور كھ پوپ براي ترجمة ایلیاد چنین كرد؛ در چنی
توانست با این  داد و نیمة دیگرش را پس از تحویل كتاب؛ نویسنده نیز مي از بھاي كتاب را پیش مي نیمي

  .وجوه مخارج چاپ را بپردازد

سایمن اوكلي، پس از ده سال كار كردن . بسیاري از نویسندگان با تنگدستي و بینوایي دست بھ گریبان بودند
، بھ زندان بدھكاران افتاد و نگارش كتاب را در زندان بھ پایان )١٧۵٧-١٧٠٨(روي تاریخ ساراسنھا 

رفت؛ جانسن، قبل از آنكھ  اي نداشت، شبھا را در خیابانھاي لندن راه مي رساند؛ ریچاردسویج چون خانھ
ن خیابان گراب، كھ اكنون خیابا. سلطان ادبیات انگلیسي شود، سي سال را در فقر و تنگدستي بھ سر آورد

 - در این خیابان، نویسندگان مزدور. بود» شعر و بینوایي«میلتن نام داد، بھ گفتة جانسن، پاتوق تاریخي 
گاھي سھ نفر در یك  -روزنامھ نگاران، مصنفان، مصححان، مقالھ نویسان مجالت، و ویراستاران

تنگدستي . پیچیدند ميآوردند؛ و چون پوشاك گرم نداشتند، خویشتن را در پتو  رختخواب شب را بھ صبح مي
اعتنایي والپول باشد، معلول كثرت كتابھایي بود كھ  آنان، بیش از آن كھ نتیجة سختگیري كتابفروشان و بي

، بھ ھمدستي محرومیت »بازار سخن«نویسنده در  ناكامي. داشتند نویسندگان كم مایھ بھ بازار عرضھ مي
در ھمان ھنگام كھ شاعران، فیلسوفان، . تنزل داده بودادبیات از حمایت اشراف، مقام اجتماعي نویسنده را 

ھرگاه از  -جستند، در انگلستان و تاریخنویسان فرانسھ بھ گرمترین آغوشھا و پرتجملترین خانھ ھا راه مي
. دادند راه نمي» مردم آراستھ«آنان را، بھ نام مردان ولگرد، چركین، بھ اجتماعات  -دو یا سھ نفر بگذریم

الگزاندر پوپ، با این ادعا كھ . جھت بود كھ كانگریو از ولتر خواست وي را نویسنده نخواند شاید بھ ھمین
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ولي فراموش نبایدكرد كھ . ھم شاعر و ھم نجیبزاده است، كوشید بھ جنگ تعصبات روزگار خود برود
  .تبار بزرگ و واال بود، نھ كردار و سیرت نجیب» نجیبزادگي«منظور او از 

II - ١٧۴۴-١۶٨٨:   پالگزاندر پو  

  یابند بیزار  شوند و بھ تشییع جنازه پایان مي نامھ آغاز مي ھایي كھ با شجره جانسن، كھ از زندگینامھ

  » .از پدر و مادري كھ از مرتبة آنان آگاھي درستي در دست نیست در لندن زاده شد ١۶٨٨

. نگل وینزر، از كار كناره گرفتپدرش پارچھ فروشي بود كھ اندك ثروتي گرد آورد و در بینفیلد، نزدیك ج
تولد الگزاندر مصادف با سالي شد كھ جیمز . پدرش و مادرش ھر دو پیرو كلیساي كاتولیك رومي بودند

مادر . دوم را از سلطنت برانداختند، و این پیشامد امیدكاتولیكھا را بھ تعدیل قوانین ضدكاتولیكي برباد داد
الگزاندر عارضة سر درد را از مادر، و . ورزید او بود، مھر ميالگزاندر بھ فرزندش، كھ یگانھ فرزند 

  .سانتیمتري بگذرد، از پدر بھ ارث برده بود ١۴٠گوژپشتي را، كھ ھرگز اجازه نداد بلندي او از 

نخستین مربیان الگزاندر كشیشان كاتولیكي بودند كھ وي را با زبان التیني، واندكي یوناني، آشنا ساختند؛ 
توانست بھ دانشگاه  از آنجا كھ كاتولیك بود و نمي. ن دیگر، زبان فرانسوي و ایتالیایي آموختدر نزد معلما

داشت،  راه یابد، در خانھ بھ تحصیل ادامھ داد؛ و چون پشت گوژش وي را از فعالیت بازرگاني باز مي
  :گوید مي. والدینش دلبستگي او را بھ سرودن شعر بھ دیده اغماض نگریستند

  ھنوز دیوانة نام نبودم، كودك بودم؟

  . اعداد را با لكنت بر زبان مي راندم

در دوازده سالگي تاجگذاري درایدن را، كھ ملك الشعراي انگلستان بود، در قھوه خانة ویل دید، این صحنھ 
در شانزده سالگي، با سرودن پاستورالھا، كھ بصورت . وي را دیوانھ وار شیفتھ افتخارات ادبي ساخت

در . چاپ كردند ١٧٠٩ست بھ دست گشتند، براي خود شھرتي فراھم ساخت؛ این اشعار را در دستنوشتھ د
وي . ، كھ بیست و سھ سالھ بود، با نگارش مقالھ اي در نقد ادبي دانایان لندن را دچار شگفتي ساخت١٧١١
  ھمچنان كھ نویسندگان را ھشدار مي دھد كھ  - »مقالھ«در این 

  دانش كم خطرناك است؛

   - را تا تھ بنوشید، یا لب نزنید] موزھا[ پیریایية آب چشم

بیت، كھ بیشتر یك  ٧۴۴قواعد ادبیات را بھ كمال مي رساند و فن شعر ھوراس و فن شعر بوالو را در 
  -كندھجاییند، بھ سان شگفت انگیزي خالصھ مي 

  . اند چھ بسیار در این باره اندیشیده اند، ولي ھرگز بھ این خوبي نگفتھ

  گویي و گنجاندن مضامین وسیع در عبارات  سخنسراي جوان استعداد سرشار در لطیفھ
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  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. الگزاندر پوپ: تك چھره از گچ منسوب بھ ویلیام ھور

فراغت كافي . سرودن شعر را از درایدن، و قواعد نظري را از بوالو آموختھ بود. كوتاه موزون داشت
گفت كھ  داشت تا شعرش را ویراستھ سازد؛ او توصیة قدما را در مورد كمال شكل پذیرفت و چون آنان مي

قیده شناخت، مانند بوالو ع با آنكھ ھنوز خویشتن را كاتولیك مي. ساغر باید از خود شراب گرانبھاتر باشد
با توصیف طبیعت و پیروي از . داشت كھ ادبیات باید مضامین معقول بھ شكل عبارات دلنشین باشد

احساسات موافق بود، ولي طبیعتي كھ بھ دست بشر مھار شده، و احساساتي كھ با ھوش و ذكاوت در 
ایي بھتر از توانستھ است براي خود راھنم پیداست كھ سخنسرایي با این اندیشھ ھا نمي. آمیختھ باشد

اندیشید، چھ خوب است ھر بخشي از اثر ادبي را بھ  مي. گویندگان و سخنوران روزگار باستان بیابد
این ھمان سنت كالسیك است كھ بھ ھمت . اي منظوم برگرداند، آنچنانكھ با ھمة اثر ھماھنگي كند قطعھ

ون در آثار الگزاندر پوپ انگلستان پترارك وكورني در ایتالیا و فرانسھ زندگي را از سر گرفتھ بود و اكن
پنداشت، با تراژدي كاتو نوشتة ادیسن، شكسپیر را تحت نفوذ قرار  كرد؛ و ھمان گونھ كھ ولتر مي تجلي مي

شد و، با آرایشھاي  داده بود، كما اینكھ معماري كالسیك بھ دست پاالدیو، سرلیو، پرو، و رن زنده مي
این بود . داد ھاي خیال انگیز سبك گوتیك را تحت الشعاع قرار ميسنتوري متین و ستونبندھاي آرام، نقش

  :گرفت  تصور شاعرجوان از اندیشھ ھاي كالسیك كھ اكنون در مغز او شكل مي

  اما كجاست آن مرد پندآموزي كھ از تعلیم خرسند باشد،

  ولي بھ علم خود نبالد؟

  مردي خالي از حب و بغض،
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  مغرض باشد،كھ نھ نسنجیده در موضوعي متعصب و 

  و نھ كوركورانھ خود را بر حق داند؛

  مردي كھ ادب را بھ فضل، و صداقت را بھ ادب درآمیزد،

  و خاضعانھ شجاع، و مردانھ سختگیر باشد؛

  مردي كھ بتواند نقایص دوستش را آزادانھ بدو بنمایاند،

  و فضایل دشمن را بھ طیب خاطر بستاید؛

  مردي با ذوقي سلیم ولي نامقید،

  با كتاب، و مھربان با انسان،آشنا 

  در سخن بلندنظر، و مبرا از غرور؛

  مردي كھ خردمندانھ راغب ستودن محاسن و فضایل دیگران باشد؟ 

اي سروده بود بستایند؛ ادیسن،  تنھا معدودي از منتقدان حاضر بودند شعري را كھ جوان بیست و سھ سالھ
نشریة سپكتیتر پوپ را ستود؛  ٢۵٣ست، در شمارة كھ گویا گمان كرده بود شاعر وي را توصیف كرده ا

شاعري دیگر، جان دنیس، نویسندة . ولي ستایش وي بزودي در جنگ سخن بھ فراموشي سپرده شد
  پنداشت  نمایشنامة آپیوس و ویرگینیا، كھ مي

  شود، ولي آپیوس از ھر كلمھ كھ بر زبان آري سرخ مي

  ھاي قدیم، فرشینھ اي ستمگران خونخوار منقوش بر و، مانند پاره

  با چشمان ھراس انگیزش،

   - نگرد خیره مي

؛ دنیس بھ عیبجویي از تفكر و نگارش پوپ پرداخت )١٧١١(ھاي انتقادي و ھجایي بدو پاسخ گفت  با اندیشھ
، ھمانند وزغ، گوژپشت است؛ و بدو تھنیت گفت كھ در كوپیدوو او را دورویي زشت خواند كھ چون كمان 

  . یونان باستان زاده نشده است تا وي را براي پشت گوژش در معرض تماشاي مردم نھند

  .ر فرصت نشستپوپ دندان بر جگر گذاشت و براي پاسخگویي بھ انتظا

؛ این شعر تقلیدي آشكار )١٧١٢( پوپ پس از این كامیابي، شعر دست درازي بھ حلقة گیسو را تصنیف كرد
لرد رابرت پیتر با بریدن و ربودن . از شعر رحل بوالو بود، ولي بھ تصدیق ھمگان بر آن برتري داشت

. گراید رابطة آنان بھ سردي مي. دھد اي از گیسوي بانو آرابال فرمر دلبستگي خود را بدو نشان مي حلقھ
كند كھ ھرگاه وي شعري براي دلجویي بسراید و آن را بدو  مردي، بھ نام آقاي كاریل، بھ پوپ پیشنھاد مي
. گیرد بندد ونتیجة مطلوب مي شاعر اندرز وي را بھ كار مي. اھدا كند، بانو فرمر ممكن است بھ سر مھر آید

ولي پوپ چندي بعد با نادیده گرفتن اندرز . كند  د، و با انتشار شعر موافقت ميگذر بانو فرمر از گناه لرد مي
سازد و مطالبي دربارة موجودات اثیري، جنیان، سمندران، و پریان دریایي بدان   ادیسن شعر را بلند مي
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اده، زماني جورج بار كلي، در گرماگرم مبارزه با م. ھمة مردم، جز دنیس، این شعر را پسندیدند. افزاید  مي
نیروي بیان و تخیل پوپ چون جواھرات . از حركت ایستاد تا انعطاف پذیري شاعر را بدو تھنیت گوید

دھد كھ  درخشد؛ پوپ، با اطالعاتي كھ در مورد زنان دارد، شرح مي در این شعر مي» بلیندا«گیسوي 
كند و با تشبیھات  ح ميچگونھ یك پري قھرمان زن قھرماني را براي نبردھاي عشق با زینت آالت مسل

  .برد طنزآمیز مسائل مورد عالقة روز این زن قھرمان را نام مي

  دیانا را بشكند،] دوشیزگي[، چھ قانون ]آرابال - بلیندا[حوري 

  چھ ظرف چیني زود شكن را؛

  چھ دامان عفت را لكھ دار كند، چھ جامة زربفت تازة خود را؛

  ھ بالماسكھ را؛چھ نماز و دعا را فراموش كند، چھ رفتن ب

  . … چھ دلش را در محفل رقص از دست دھد، چھ گردنبندش را 

  بلیندا درھمتن كورت، كھ در آن

  شود،  با ھر واژه شھرتي نابود مي

. گوید و شاعر بھ یاري ھنر خویش از ورقبازي سخن مي. پیوندد بھ قمار بازان و شایعھ سازان سرشناس مي
بلیندا . برد برد و با خود مي شود، بارون پرھوس گیسوي او را مي يسپس، چون بلیندا براي نوشیدن خم م

  .پاشد كند، و انفیھ بر چھره اش مي آید، وي را تعقیب مي بھ خشم مي

  شود، ناگھان اشك از چشمانش روان مي

  . سازد و گنبد بلند كاخ عطسة او را منعكس مي

ربایند و با خود بھ آسمان  در این ھنگام، موجودات اثیري، یا جنیان، و یا سمندرھا حلقة گیسو را مي
د قرار را تحت الشعاع خو برنیسشود و گیسوي  برند، و این حلقھ بھ ستارة دنبالھ داري مبدل مي مي
  .دھد مي

این شعر را ستودند . آمدند كھ در باشگاھھا و قھوه خانھ ھا گرد مي زنان و مردان سرشناس لندن، و مردمي
شعر . و پوپ را ھوشمندترین شاعر انگلستان خواندند؛ دیگر شاعران انگلستان كینة وي را بھ دل گرفتند

چندان بر ) ١٧١٣(جنگل پرداختھ بود  خستھ كنندة پوپ، جنگل وینزر، كھ وي در آن بھ توصیف این
، فراموش نكردند كھ پوپ در ١٧١۴ویگھاي انگلستان نیز، پس از پیروزي خویش در . شھرت وي نیفزود

، با ١٧١٧ولي او در . آن شعر دلبستگي و غمخواري خویش را بھ خاندان شاھي پیشین آشكار نموده است
بالر، توانست بار دیگر توجھ مردم را بھ خود معطوف بھ نظم درآوردن نامھ ھاي افسانھ اي ھلوئیز و آ

اي زنداني كرده است، با سپردن خویش بھ  خانھ كھ خویشتن را در میان چھار دیوار راھبھ» الویزا«. دارد
  : نھد نحیف، قوانین كلیسا و كشور را بھ زیر پا مي» آبالر«آغوش 

  !بیا، اگر جرئت داري، تو اي دلبر

  براي ستاندن دل من با او بستیز،با خداوند در افت و 

  بیا، با نگاھي از آن چشمان فریبا،
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  ……اندیشھ ھاي تابناك آسمانھا را زایل كن؛  تمامي

  .مرا از این جاي مقدس برباي

  دوستان را یاري كن،

  !و مرا از چنگ خداي من بھ درآر

  نھ، مرا بھ جایي، بھ دوري دو قطب از یكدیگر، پرواز ده؛

  ر میان ما برافراز،كوھستان آلپ را د

  !و اقیانوسھا میان ما بگستران

  آه، نیا، ننویس، یك بار نیز بھ من نیندیش،

  . ورنجي از رنجھایي را كھ بھ خاطر تو كشیده ام بر خود ھموار نكن

  :و با این حال، امیدوار است كھ وي بھ ھنگام مرگ او با جامة كشیشي بر بالین وي حضور یابد 

  ایستادي، یشان بر بالین من ميكاش با لباس مقدس كش

  شمع مقدس لرزان بھ یك دست،

  داشتي، و با دست دیگر، صلیب را در برابر چشمانم نگاه مي

  . آموختي و مردن را، ھم بھ من و ھم از من مي

در دوازده . پوپ نیز، چون بیشتر شاعران آن روزگار، آرزوي سرودن منظومة حماسي در سر داشت
پس از خواندن ھومر، بھ اندیشة ترجمة ایلیاد در قالب آن . اي آغاز كرده بود سالگي بھ سرودن حماسھ

این اندیشھ را با دوستانش در میان . نمودند تقریبًا كالم فطري وي باشند افتاد كھ چنین مي» ابیات رزمیي«
سایي براي او، یكي از آنان، جانثن سویفت، بھ امید تعیین مقرري پایدار كلی. نھاد، و ھمگي آن را پسندیدند

چون در این راه توفیقي نیافت، كوشید . وي را باھارلي، بالینگبروك، و دیگر سران دولت آشنا ساخت
. تروا یاري كند جدید را در جستن از فراز آلكساندروسمشتركاني براي حماسھ فراھم آورد كھ این 

آقاي پوپ بھترین شاعر انگلستان، «: سویفت، كھ در بین جویندگان مقام و روحانیان جا داشت، اعالم داشت
. ھمھ باید این اثر را مشترك شوند. و كاتولیكي است كھ ترجمة ھومر را بھ شعر انگلیسي آغاز كرده است

  » .بھ چاپ این اثر مبادرت نخواھد جستگیني براي او گرد آورم، او  ١٠٠٠زیرا قبل از آنكھ من 

. بفروشد) دالر؟ ١٨٠(گیني  ۶پوپ قصد داشت كھ ایلیاد را در شش مجلد منتشر سازد، و ھر دوره را بھ 
با آنكھ پوپ براي كتابش بھاي گزافي تعیین كرده بود، مردم چنان استقبالي از آن كردند كھ برنارد لینتات 

پوند خریداري كند و كتاب را در دسترس مشتركان  ٢٠٠ا بھ بھاي كتابفروش حاضر شد ھر جلد كتاب ر
عاید ) دالر؟ ٩۶٠،١۴٨(لیره  ۵٣٢٠دوره از ایلیاد را خریدند، و، از این راه،  ۶۵۴مشترك،  ۵٧۵. نھد

جلد اول، كھ . پوپ شد؛ ھیچ نویسندة انگلیسي تا آن روز اثر خویش را بھ چنین بھاي گزافي نفروختھ بود
انتشار این جلد با انتشار ترجمة دیگر سرود اول ایلیاد، بھ . انتشار یافت ١٧١۵ود بود، در شامل چھار سر

داد،  ادیسن ترجمھ تیكل را، كھ پوپ بھ خود نسبت مي. دست تامس تیكل، با رقابت نامنتظره رو بھ رو شد
  ستود، پوپ انتشار بخشي از 
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  .بھ جمع دشمنان خود افزود

زیابي اثري دانش و آگاھي نویسندة آن باشد، براي ترجمة پوپ چندان ارزشي ھرگاه تنھا محك ما ھنگام ار
ساخت تا از  قایل نخواھیم شد، آشنایي پوپ با زبان یوناني اندك بود، و ھمین امر وي را ناگزیر مي

مدرسیھا یاري جوید؛ او ایلیاد را با گردآوري و مقایسة ترجمھ ھاي پیشین بھ ابیاتي پنج و تدي، كھ ھنر 
: ترجمة پوپ را پسندید و گفت. ترین ھلنیست آن روزگار بود بنتلي، كھ برجستھ. اص او بود، برگرداندخ
ابیات، آھنگ قوافي، » .ولي آقاي پوپ، سزاوار نیست كھ آن را اثر ھومر بنامید. شعر خوبي است«

با . انداختند كتھ ميعبارات، بندھا، و تقابلھاي متوازن آن در سبك تند و مواج اشعار شش و تدي یوناني س
این ھمھ، در اشعار بسیار زیبا آنچنان تحرك شكوھمند و غناي زباني وجود داشت كھ، بھ رغم ایرادات 

بھترین ترجمة «جانسن آن را . بنتلي، در قرن ھجدھم و نوزدھم بھترین ترجمة ایلیاد شناختھ شد
اي است كھ جھان  عالیترین ترجمھ گري گفت كھ ترجمة پوپ» .خواند كھ جھان بھ خود دیده است منظومي

بریتانیا تا روزي كھ كیتس ترجمھ . تاكنون بھ خود دیده است و ترجمة دیگري با آن برابري نخواھد كرد
عصر «ھاي چپمن را از آثار ھومر دید وردزورث بھ سبك پرتصنعي كھ آن ھمھ انگلیسي را در 

  .كرد دربارة ایلیاد پوپ این گونھ داوري مياین كشور مفتون خود ساختھ بود حملھ ور شد، » آوگوستوس

استقبال بیمانند مردم از این كتاب كتابفروشان رقیب را بھ در . انتشار یافت ١٧٢٠تا  ١٧١۵ایلیاد پوپ در 
یكي از آنان از پوپ خواست كھ نمایشنامھ ھاي شكسپیر را ویرایش كند؛ پوپ، بدون توجھ . خانة او كشاند

پوپ در . ن اندیشھ و ھنر او وشكسپیر قرار دارد، این پیشنھاد را ابلھانھ پذیرفتبھ اینكھ دره اي عظیم بی
لویس . منتشر ساخت ١٧٢۵این راه تالش بسیار كرد، و سرانجام نمایشنامھ ھاي ویراستة شكسپیر را در 

وي ثیوبالد، بزرگترین شكسپیر شناس روز، این اثر را خام و بي ارزش خواند، و پوپ، در دانسید خویش، 
  .را بسختي مورد حملھ قرار داد

پوند بھ او  ١٠٠در ھمان ھنگام لینتات او را بھ ترجمة اودیسھ ترغیب كرد، و براي ھر یك از پنج جلد آن 
ولي پوپ، كھ اكنون شور و نیاز گذشتھ را نداشت، ترجمة . دورة آن را خریدند ٨١٩داد؛ مشتركان نیز 

پوپ . ان كیمبریج سپرد، و آنان بزودي با جعل سبك وي آشنا شدنداز اودیسھ را بھ دو تن از دانشمند نیمي
ولي ھنگام . بھ مشتركان اودیسھ گفتھ بود كھ براي ترجمة این كتاب از دستیاران خود یاري خواھد جست

تنھا ترجمة پنج جلد از بیست و چھار  -كھ بسیار كم ارزشتر از ایلیاد اوبود) ١٧٢۶-١٧٢۵(انتشار اودیسھ 
پوپ كھ دریافتھ . ھمكارانش نسبت داد؛ در واقع اینان دوازده جلد از اودیسھ را ترجمھ كرده بودند جلد را بھ

 ٣۵٠٠پوند بھ ھمكارانش نداد،  ٢٧٠بود نام او موجب شده است مردم از این كتاب استقبال كنند، بیش از 
ا از نظر مالي بینیاز ترجمة ایلیاد و اودیسھ پوپ ر. پوند از درآمد كتاب را بھ خویشتن اختصاص داد

  اكنون از بركت ھومر، بي آنكھ بھ امیر و : گفت. ساخت

  » .توانم بھ زندگي وتالش ادامھ دھم اي نیازمند باشم، مي زنده

بر خالف اشعارش، . ایكري آن تا رود تمز دامن كشیده بود ۵، ویالیي در تویكنم خرید كھ باغ ١٧١٨در 
درخت از شاھزاده «: گفت آراست مي» طبیعي«كھ آنھا را بھ سبك كالسیك سروده بود، این باغ را بھ سبك 

  » .اي كھ رداي تاجگذاري بھ تن دارد زیباتر و باشكوھتر است

انگیزي با  را بھ سان خیال» مغازه«گذشت تا باغ تونلي كند و این  اش مي كھ از كنار خانھاز زیر شاھراھي 
در این دھلیز خنك، از بسیاري از دوستان . صدف، بلور، مرجان، آینھ، و ستونھاي كوچك تزیین نمود

ه خانم نامدارش، چون سویفت، گي، كانگریو، بالینگبروك، آرباثنت، لیدي مري ورتلي مانتگیو، شاھزاد
در . زیست؛ بالینگبروك نیز ھمان نزدیكي لیدي مري در ھمسایگي او مي. كروالین، و ولتر پذیرایي كرد

كیلومتر فاصلھ بود و بھ وسیلة قایقي بر رود تمز بھ این شھر  ١٨دالي، اقامت داشت؛ از خانة پوپ تا لندن 
  .بھ خانة او نزدیكتر بودندپیوست، كاخھاي شاھي ریچمند، ھمتن كورت، و كیو از لندن نیز  مي
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او انگلستان را تشخص بخشیده و بلند آوازه ساختھ است، ) ١٧١٢(دكتر جان آرباثنت، كھ تاریخ جان بول 
در باشگاه معروف سكریبلیرس بھ سویفت، كانگریو، گي، وپوپ پیوست و دوش بھ دوش آنان ھرگونھ 

یان این باشگاه بھ جرگة دشمنان روز افزون پوپ ھمة قربان. ناشایستگي و زیانبازي را بھ باد مسخره گرفت
سویفت، گاھي بویژه . نیمھ ادبي پوپ بھ لیدي مري بھ دشمني سخت كشید - عشق نیمھ حقیقي. پیوستند مي

زیست؛ این دو  ، در خانة پوپ مي)١٧٢۶(كھ سرگرم بھ چاپ رساندن سفرنامة گالیور بود  ھنگامي
اند كھ نمودار  ھایي بھ یكدیگر نوشتھ كردند و نیز نامھ رد و بدل ميبدبینیھاي خود را دربارة انسان با ھم 

آغاز شد، و بھ  ١٧١٣آشنایي پوپ با بالینگبروك از حدود . رقت قلب آنان در وراي ظاھر خشنشان بود
در این «: گفت پوپ مي. ستود ھر یك از آنان بھ زباني مبالغھ آمیز دیگري را مي. قیمومت فلسفي انجامید

بالینگبروك نیز، بھ ھنگام » بینم كھ گویا بھ اشتباه از جھان باال در او جا گرفتھ است؛ گ چیزي ميمرد بزر
سال با او آشنایي دارم و بیشتر ارزش من بھ خاطر مھري است كھ او بھ من  ٣٠«: مرگ پوپ، گفت

  .گویند كھ در این لحظھ صدا در گلویش برید - » داشت

اند،  موجودي ستیزه جو، فریبكار، پست و مغرور تصویر كردهشاعري كھ سنت و گاھي قلمش او را 
ھیچ گاه نباید فراموش كرد كھ او را ھمواره بھ . بایست داراي عنصري دوستداشتني بوده باشد گمان مي بي

در جواني خوبرو و . كردند؛ از این نظر تلخي روح او بخشودني است خاطر ناتوانیھاي جسماني تحقیر مي
ولي با گذشت . اش، دست كم بھ خاطر چشمان پرروحش، جذاب بود پایان عمر چھرهخوشخو بود و تا 

موجودي ریز «: خویشتن را چنین توصیف كرده است. تر و دردناكتر شد روزگار خمیدگي پشتش برجستھ
و زنده با پاھا و دستھاي بلند؛ تشبیھ این موجود بھ عنكبوت چندان نادرست نیست؛ از دور با آسیاي بادي 

  » .شود كي اشتباه گرفتھ ميكوچ

  ٩- ١٩١در كنار میز ناچار بود چون كودكان .) اندازد این توصیف ما را بھ یاد سكارون رقت انگیز مي(

توانست بھ رختخواب  ھمواره بھ كمك دیگران نیازمند بود؛ بدون كمك دیگران، نمي. بر صندلي بلند بنشیند
ھنگام بلندشدن از . خویشتن را بشوید و پاك نگاه دارد توانست بھ اشكال مي. رود یا پوشاكي بھ تن كند

ساقھاي پایش . توانست راست بایستد پیچید، نمي بستر، تا مستخدم شكمبندي از كرباس محكم بھ دور او نمي
تر بنمایاند و گرم نگاه  چنان باریك و ناتوان بودند كھ ناچار بود با پوشیدن سھ جفت جوراب آنھا را كلفت

لرد . پوپ بندرت مزة تندرستي را چشید. پوشید مي بر سرما چنان ناتوان بود كھ زیرپوش پشميدر برا. دارد
شگفت . برد و سھ روز دیگر را بیمار بود بثرست گفتھ است كھ او چھار روز در ھفتھ از سردرد رنج مي

ولي در . آور است كھ جانثن ریچاردسن توانستھ باشد تك چھرة وي را چنان چابك و حساس ترسیم كند
  . بینیم كھ تن رنجور پوپ مغز وي را رنجور نموده است اي كھ روبیاك ساختھ، مي مجسمة نیمتنھ

مانند ھر بیمار . از چنین مردي انتظار مالیمت، خوشخویي، مھرباني، و خوشرویي داشتن ظالمانھ است
چون از تمام زیباییھاي . رفت دیگري تندخو، پرتوقع، و ترشرو شد؛ خندة او كمتر از لبخند مالیم فراتر مي
نظیر جانوري ضعیف یا . داد جسماني محروم بود، خویشتن را بھ مقام اجتماعي و نیروي اندیشھ تسلي مي

گر و مكار گشت؛ بزودي دروغ گفتن را آموخت،  زخم خورده، یا ھمچون فردي از اقلیت ستمكش حیلھ
آمد آثار خویش را براي  ت، ولي ننگش ميگف بھ اشراف تملق مي. وحتي با دوستانش ناراستي پیشھ ساخت

چندان شھامت داشت كھ حقوق مستمري دولتي را كھ مورد تحقیر او بود، . سودجویي بھ بزرگان اھدا كند
  .رد كرد

: سویفت درباره اش گفتھ است. خوریم اي صفات دوستداشتني برمي در زندگي خصوصي او بھ پاره
مھر او بھ مادر پاكترین و » .ام اش شنیده دیده، یا درباره شناسترین فرزندي بود كھ در عمرم وظیفھ«

در نود و یكمین سال زندگي مادرش نوشت كھ در جوار او بیكسي . اش بود پایدارترین احساس روح آشفتھ
تن او براي ھرزگي ساختھ نشده . اخالقیات جنسي او در عمل بھتر از سخنانش بود. را از یاد برده است
كرد  حتي بھ دو زني كھ گمان مي. آلوده بود» ھرزگي و ناپاكي«لمش تا حد انزجار بھ بود، ولي زبان و ق

نوشت كھ كسي، جز روسپیان روزگار ما، یاراي  مھر آنان را بھ دل گرفتھ است با چنان آزادیي نامھ مي
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ز دل سپرد كھ با اینھمھ، یكي از آن دوزن، بھ نام مارثا بالنت، چنان بھ این شاعر عاج. خواندن آن را ندارد
در «یاد كرد كھ » دوستي«پوپ از مارثا چون  ١٧٣٠در . مردم رابطة آنان را بھ پیوند جنسي حمل كردند

كھ پیري زودرس  ھنگامي. »این پانزده سال گذشتھ روزي سھ تا چھار ساعت را در كنار او بسر برده است
پوپ تقریبًا ھمة دارایي خود را براي  .توانست زندگي كند فرا رسید، بدون تیمار و غمخواري این زن نمي

  .مارثا بھ ارث نھاد

خود، پوپ در برابر ھر انتقادي از خوي یا شعر خویش حساسیت  با آگاھي ھمیشگي بھ نقصھاي جسمي
زیست كھ كینھ توزي در جنگ ادبي بھ منتھاي شدت خود رسیده  او در روزگاري مي. داد بسیار نشان مي

  بود؛ گاھي در پاسخ 

، دشمنان و منتقدان خود را در شعري گرد آورد و در ١٧٢٨در . توان بھ روي كاغذ آورد ا را نميكھ آنھ
این . نیرومندترین و ناپسندترین اثر خویش ھمة آنان را آماج تیرھاي زھرآگین خشم و كینة خود قرار داد

با . كسي جز پوپ نیست شعر، بي نام و نشان انتشار یافت، ولي ھمة باسوادان لندن دانستند كھ گویندة آن
، پوپ در دانسید ھمة میرزابنویسھاي خیابان گراب را )١۶٨٢(الھام گرفتن از مك فلكنو، اثر درایدن 

در مرگ رن و گي سوگوار شد و براي . كند خواند كھ ثیوبالد در آن شاھي مي» دربار كودني«دلقكان 
جان  - كلیساي جامع دوبلن - »در سوراخي موشي زھر خورده«سویفت، كھ بھ ایرلند تبعید شده بود و چون 

ثیوبالد، دنیس، بلكمور، آزبورن، كرل، . شمرد جز اینان ھمھ را مزدور و كم مایھ مي. كند، ماتم گرفت مي
  . سیبر، اولدمیكسن، سمدلي، و آرنال، ھمگي آماج تیرھاي خشم و دشنام او قرار گرفتند

نویسد كھ شب قبل از انتشار چاپ قبلي جمعي  در چاپ بعدي این شعر پوپ از زبان سویج شاعر مي
نویسنده كتابفروش را محاصره كردند و كوشیدند با تھدید وي را از نشر آن شعر بازدارند؛ و تھدید آنان 

گوید كھ  مردم را بھ خواندن شعر راغبتر ساخت؛ شعر بارھا چاپ شد و بھ دست مردم رسید؛ پوپ مي
گرفتن از وي تأسیس كردند و، با نابود كردن تمثال او، خودش را بھ  قربانیان او باشگاھھایي براي انتقام

فرزند دنیس با چماقي بھ پوپ تاخت، ولي لرد بثرست وي را پس راند؛ از آن پس، . خیال خود نابود كردند
برخي از قربانیان پوپ با . برد رفت دو تپانچھ و نوكر دانماركي تنومندش را ھمراه مي پوپ ھرجا مي

، پوپ و یارانش، براي ادامھ جنگ و پیكار، گراب ستریت جورنال ١٧٣٠گفتند، در  دو پاسخ ميجزواتي ب
، پوپ چھارمین جلد دانسید را منتشر ساخت، و براي آنكھ كسان دیگري را بھ ١٧۴٢در . را انتشار دادند

ینان بھ خود جرگة دشمنان خود بپیوندند، آزاد اندیشان و فضلفروشان را در آن بھ باد دشنام گرفت؛ ا
  بالند كھ  مي

  پوییم، شرافتمندانھ طریق استدالل را مي

  كنیم؛ از باال بھ پایین استدالل، و در خدا شك مي

  پنداریم، طبیعت را برتر از نظام ونقشة خداوند مي

  .… نھیم؛  و تا جایي كھ بتوانیم او را بھ كنار مي

  جھیم، یا آنكھ بھ یك خیز از روي ھمة قوانین خدا مي

  .پنداریم مي] آفرینش[خدا را بھ صورت انسان، و انسان را علت غایي و 

  شماریم، فضیلت را تابع محیط، و روابط و نسبتھا را خوار مي

  كنیم كھ ھمھ چیز براي خود زاده شده است؛ بینیم و گمان مي ھمھ چیز را در خود مي
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  از چیزي بھ اندازة عقل خود مطمئن نیستیم،

  . باشیم رادة خود ظنین نميو بھ چیزي چون روح و ا

پوپ ظاھرًا اكنون اندیشة خویش را ، نھ تنھا با یاري بالینگبروك، متوجھ فلسفھ ساختھ بود؛ رسالھ دربارة 
  ، سھ سال قبل از جلد چھارم دانسید، انتشار ١٧٢٩طبیعت انسان ھیوم در 

ساختھ، و ذھنش را با حكمت جھان گویا بالینگبروك قبل از آن شاعر را با خداپرستي شافتسبري آشنا . یافت
بالینگبروك بدو گفت كھ ھجو و سخن پیش پا افتاده بس است، و از این پس باید قریحة خود . تیز كرده بود

لرد بثرست بارھا بھ من گفتھ است كھ او «: جوزف وارتن گزارش داد. را بھ خدمت فلسفة االھي بگمارد
ط بالینگبروك، خوانده است و مطالبي را كھ پوپ باید بھ شعر را، بھ خ] اي در باب انسان مقالھ[ھمة طرح 

پوپ ظاھرًا چنین كرده، و حتي پاره اي از عبارات این شكاك » .درآورد و توضیح دھد یادداشت كرده است
بدین . ولي پاره اي از اعتقاد نامة مسیحي خویش را نیز بدان افزوده است. بزرگمنش را نقل كرده است

، و بخشھاي دوم و سوم ١٧٣٣نخستین بخش در فوریة . ي در باب انسان را منتشر ساختا سان پوپ مقالھ
این رسالھ بزودي بھ فرانسھ ترجمھ شد . ، انتشار یافت١٧٣۴بھ دنبال آن در ھمان سال، و بخش چھارم در 

  .ودندو چند تن فرانسوي آن را بھ نام یكي از بھترین آثاري كھ شعر و فلسفھ را بھ ھم آمیختھ است ست

دانند بھ خاطر مانده است؛ بیایید با بررسي این شعر، در  این اثر امروزه بیشتر بھ سبب بیتھایي كھ ھمھ مي
  :گوید وي در آغاز شعر خطاب بھ بالینگبروك مي. زمینھ ھنر و اندیشة پوپ، حق او را ادا كنیم

  جملھ چیزھاي پست را،! قدیس یوحناي من، برخیز

  .ن و شھوات پست، بگذارغرور شاھا] ارضاي[براي 

  چون زندگي بیش از اندك فرصتي،

  .دھد براي آنكھ بھ اطراف خود بنگریم و بمیریم، بھ ما نمي

  بگذار دربارة انسان داد سخن دھیم،

  .… ؛ ]االھي[انسان معمایي شگرف است، ولي معمایي مبتني بر قصد وتدبیر 

  ..… بگذار با ھم این دشت فراخ را درنوردیم؛ 

  باید، بخندیم و آنجا كھ بشود، صریح و صادق باشیم؛ آنجا كھ

  .پیوندند تأیید و توجیھ كنیم ولي راھھایي را كھ خدا را بھ انسان مي

  . آورند الیبنیتز و بھشت مفقود میلتن را بھ یاد مي) عدل االھي(این سخنان تئودیسھ 

» تواند كل را در برگیرد ا جزء ميآی«دھد كھ بیھوده بھ فھمیدن این امر كھ  پوپ فیلسوفان را ھشدار مي
باید سپاسگزار باشیم كھ عقلمان محدود، و آینده ناشناختھ . امیدوار نباشند و بھ درك آن نیز تظاھر نكنند

  :است

  بره اي كھ سركشي تو آن را بھ مرگ محكوم كرده است،
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  كرد؟ جھید و بازي مي اگر عقل تو را داشت، آیا باز ھم مي

  چرد، د است و علف گلدار را ميتا واپسین لحظھ خرسن

  لیسد  و دستي را كھ براي ریختن خونش بلند شده است مي

  پس بفروتني امیدوار باش؛ با بالھاي لرزان اوج گیر؛

  .بھ انتظار آموزگار بزرگ، مرگ، باش و خدا را بپرست

  سازد، خداوند سعادت و نعمتھاي اخروي را بر تو آشكار نمي

  .دھد ون امید، اكنون بھ تو ميولي نعمت و بركت بزرگي، چ

  جوشد؛ چشمة امید جاویدان در سینة انسان مي

  . نھ اكنون، بلكھ در آینده بركت خواھد یافت آدمي

توان توجیھ كرد؛ باید بدانیم كھ طبیعت براي انسان آفریده نشده  مظالم موجود در جھان را با ھیچ دلیلي نمي
زنجیره «بھ دیدة پوپ، . بھ وجود آورده باشد - نھ تنھا بشر - ھاست، و آفریدگار باید ھمھ چیز را براي ھم

از پست ترین مخلوقات آغاز شده است و، پس از گذشتن از مراحل انسان و فرشتھ، بھ خدا » بزرگ ھستي
  :خدایي اعتقاد دارد كھ از دیدة ما نھان است او، ھمچنین بھ نظامي. انجامد مي

  یست، اما بر تو ناشناختھ است؛سراسر طبیعت بھ چیزي مگر ھنر آراستھ ن

  تواني ببیني؛ پنداري نقشھ اي است كھ تو نمي آنچھ تو تصادف و اتفاق مي

  شود؛ و ناموزوني ظاھري ھماھنگي و یگانگیي است كھ دریافتھ نمي

  شر جزیي، و خیر ھمگاني و جھاني است،

  و با وجود كبر و خودبیني انسان و عقل گمراه او،

  . روشن است و صریح یك حقیقت، ھرچھ باشد،

  :سپس قطعھ اي پرشكوه، بھ یاد پاسكال . نخستین درسي كھ باید بیاموزیم، فروتني عقالني است

  پس خود را بشناس، و ھواي جستجو در احوال خدا را از سر بران؛

  .بررسي درست نوع بشر، ھمان بررسي بشر است

  موجودي است واقع بر حالتي از برزخ، آدمي

  ..… و عظمتي خشن؛ با حكمتي تاریك 

  و یگانھ داور حقیقت است، افكنده در خطایي بي پایان،
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  ! فخر و مزاح و معماي جھان

حب ذات، آن سرچشمة حركت، روح را بھ فعالیت وا «باید اذعان كنیم كھ  با توجھ بھ این محدودیتھاي آدمي
بخشد و ما را از رذیلت برھاند،  ولي عقل ھم باید دست بھ كار شود تا بھ شھوات ما نظم و تعادل» دارد؛ مي

  زیرا

  شر غولي است، چنان سھمگین،

  اش باید دیده شود؛ كھ، براي اینكھ منفور شود، تنھا چھره

  شویم، شود كھ با آن مأنوس مي ولي آن چھره چندان دیده مي

  كنیم؛ نخست آن را تحمل مي

  آوریم، سپس، بر آن رحمت مي

  . كشیم و در آخر در آغوشش مي

شھوات، با آنكھ اشكال گوناگون حب ذاتند، قسمتھایي از نظام خدایند؛ و، با وجود نابینایي ما، ممكن این 
دارد، و عالیق  بنابراین، شھوت جسماني نسل را پایدار نگاه مي. است موجب خیر و عافیت ما شوند

خیر و بركت  سازمانھاي اجتماعي و معتقدات دیني مایة. آورند مشترك جامعة بشري را بھ وجود مي
  .اند بشرند، گرچھ شاھان و ادیان صفحات تاریخ را بھ خون بشر آغشتھ

  بگذار ابلھان بر سر اشكال حكومت با ھم درافتند،

  .ولي حكومتي كھ از ھمھ بھتر اداره شود بھترین حكومتھاست

  شده بر سر اشكال دین بجنگند؛ بگذار متعصبان تبھ

  . تواند نادرست باشد ح است نميدین كسي كھ زندگیش در طریق تقوا و صال

كوشد آن را با  كند و مي  چھارمین بخش از مقالھ اي در باب انسان، خوشبختي را بررسي و تحلیل مي
شود، دلیلش این  برد و انسان شریر كامیاب مي اگر انسان خوب از بدبختي رنج مي. فضیلت برابر شمارد

  است كھ

  علت كلي،

  . كند ین كلي عمل ميبھ جاي قوانین جزئي، با قوان

برخي از ما . سپارد گرداند، ولي جزئیات را بھ دست قوانین طبیعت و بھ اختیار بشر مي خدا كل را مقدر مي
دانیم؛ ولي اختالف طبقاتي براي حكومت  بریم و آن را سرچشمھ بدبختي مي از نابرابري دارایي رنج مي

  ضروري است؛

  اه این نظم،نظم، نخستین قانون خدایي است؛ و در پن

  .برخي بزرگتر از دیگرانند، و باید بزرگتر باشند
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توان گفت؟ و خود او نیز  این مطلب چندان بدیھي نیست، ولي آیا بھ وایكاونت بالینگبروك جز این چیزي مي
تواند نظري داشتھ باشد؟ و بھ رغم نابرابري مواھب طبیعي و اكتسابي، خوشبختي بھ طور  جز این مي

فرومایة موفق در واقع نیكبخت نیست؛ او مال و . ده است؛ تنگدست ھمچوم شاه نیكبخت استبرابر تقسیم ش
كند؛ حال آنكھ مرد عادل، حتي  كشد، ولي تحقیر جھانیان را احساس مي اش را بھ آغوش مي خواستھ
  .كھ گرفتار سرپنجة ستم است، روحي آرام دارد ھنگامي

كند فشردگي بینظیر سبك آن  بینیم و توجھ ما را جلب مي نسان مياي در باب ا آنچھ در نخستین نگاه در مقالھ
توانم  دانستم اندیشھ ھاي خویش را مي از آن روي بھ شعر سخن گفتم، كھ مي«: گوید خود نویسنده مي. است

دست كم این ھمھ  - كسي، حتي شكسپیر، نتوانستھ است چنین غناي عظیمي» . در عبارات كوتاه بگنجانم
بیتي بیش از ھر اثر  ۶۵٢پس از عھد جدید، در این اثر . عباراتي چنین كوتاه بگنجانددر  -مضمون را

  پوپ از. مدون ھم حجم آن معنایي بھ یادسپردني نھفتھ است

بدیع و نومایھ نیست، » مقالھ«محدودیت خویش آگاه بود؛ صریحًا اذعان داشت كھ اندیشھ ھاي متضمن در 
ھا  داپرستان و خوشبینان را، بھ كمك ھنر ایجاز، دوباره در قالب واژهو او تنھا كوشیده است اندیشھ ھاي خ

در این اثر منظوم، پوپ اعتقادنامة كاتولیكي خود را، دست كم موقتًا، كنار . بریزد؛ و در راه خود موفق شد
بھ حفظ مردان با فضیلت از گزند » توجھ خاصي«داند كھ  او خدا را منحصرًا علت العللي مي. نھاد

در دستگاه اندیشھ ھاي او معجزه، كتاب مقدس آسماني، ھبوط آدم، و كفاره . دارد ایگان مبذول نميفروم
اي  خورد، ولي كلمھ بھ بھشت بھ چشم مي ندارند؛ در خالل این اثر، امید تاریك و مبھمي شدن مسیح مفھومي

  .از دوزخ بھ میان نیامده است

» بررسي درست نوع بشر، ھمان بررسي بشر است«. نستندمنتقدان بسیاري این شعر را اومانیسم منظوم دا
كھ مقالھ بھ فرانسھ ترجمھ  ھنگامي.كرد و در تمام االھیات رخنھ كرد یكي از وجوه اومانیسم را تعریف مي

شد، كشیشي سویسي، بھ نام ژان كروزا، بر آن تاخت و چنین استدالل كرد كھ پوپ در شعري كھ فرضًا بھ 
در برابر این حملة بیگانھ، تنھا . تار خدا با انسان سروده شده، خدا را كنار نھاده استنیت انتقامجویي از رف

ویلیام واربرتن نیرومند بھ دفاع از پوپ برخاست؛ اسقف آینده اطمینان داد كھ شعر پوپ مشحون از 
دعاي پوپ براي آرام كردن كشیشان سرود دیني زیبایي، بھ نام . پرھیزگاري بي عیب و نقص مسیحي است

در بر . این سرود اصیل آیینان را خرسند نكرد، ولي طوفان را خوابانید). ١٧٣٨(ھمگاني، انتشار داد
بھ نظر من، این زیباترین، «اروپا، مقالھ با ستایشھاي گزافھ آمیز روبھ رو شد؛ ولتر اظھار عقیده كرد كھ 

  ».ي سرود نشده استسودمندترین، و عالیترین شعر آموزنده اي است كھ نظیرش در ھیچ زبان

نوشت و » رسالھ بھ دكتر آرباثنت«منتشر شد، پیشگفتاري بھ نام  ١٧٣۵اي، كھ در سال  پوپ بر ھجونامھ
پوپ ادیسن را، با نام معروف . در آن بھ دفاع از زندگي و آثار خود، و بھ كشتار دشمنان آینده پرداخت

دو جنس گرایي لرد ھاروي را برمال ساخت؛ ھرچھ تمام  ، بھ تصویر كشیده است و با بیرحمي»آتیكوس«
سخت، چون قلبي كھ در سینھ داري و تاریك و گمنام، «لرد در گذشتھ مرتكب این اشتباه شد كھ پوپ را 

پوپ او را، در بیتھایي كھ نمودار بھترین و بدترین جنبھ ھاي شاعر است، . نامیده بود» چون تولدت،
  :نامید و بھ چھار میخ كشید» سپوروس«

  ھ چیز؟ آن چیز ابریشمي،چ

  سپوروس، آن ماست سفید شیرخر؟

  كند، اي را بر چرخ مجازات خرد مي آیا سپوروس، كھ پروانھ! افسوس 

  تواند ھزل یا جد را دریابد؟ مي
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  ولي بگذار این حشرة زرین بال،

  .… زند، را بزنم؟  دھد و نیش مي این فرزند رنگین پلیدي، كھ بوي گند مي

  گوید، كھ با ناتوانایي پر زرق و برق سخن مياما چھ آن ھنگام 

  كشد، زند و مانند عروسك جیغ مي و مانند لعبتباز دم مي

  كھ این وزغ آشنا، كنار گوش حوا، و چھ ھنگامي

  زھر، محتویات كلھ و دل خود را، كف، نیمي نیمي

  بھ صورت معما، یا سیاست بازي، یا افسانھ، یا دروغ،

  .ریزد ل، یا سجع و قافیھ، و یا كفر، بیرون ميیا كینھ و غرض، یا دودة زغا

  .رود عقلش چون آالكلنگ باال و پایین مي

  گاھي باال، گاھي پایین، و گاھي بھ كنار،

  وجود خود او تناقضي است پست،

  چیزي است ذوحیاتین، ذوجنبتین،

  با كلھ اي بازیگوش، یا دلي فاسد،

  جلف در آرایش، و چاپلوس بر سر میز،

  . خرامد دارد و گاھي، شاھزاده وار مي كھ گاھي، چون بانوان، سبك گام برمي

  - بالید پوپ از توانایي خویش در كوبیدن مردم بر خود مي

  بالم؛ آري، من بھ خود مي

  ھراسند، بینم مردم از خدا نمي من باید بھ خود ببالم كھ مي

  . ولي از من وحشت دارند

نیازمند است كھ  بلھي جھان را بھ خطر افكنده و جھان بھ نیش كژدميپوپ با این استدالل، كھ پیروزي ا
بھ این نتیجھ رسید كھ جنگ را باختھ  ١٧۴٣ولي در . كرد ھوشیارش كند، تندخویي خود را توجیھ مي

است؛ در آخرین نسخة تجدید نظر شدة دانسید، تصویر گویایي از جھان كشید كھ در آن بیمھاي جان دادن 
این تصویري بود از دین، اخالق، نظم، و ھنر كھ ھمھ در تاریكي و . سازد ني مجسم ميرا بھ لحن میلت

، كھ بر تخت نشستھ است، بر فراز جھاني محتضر بھ خمیازه »االھة حماقت«. انحطاط فرو رفتھ اند
  :افتد مي

  .آید، براریكة سیاه آید، مي مي] االھة تاریكي[
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  !شب ازلي، و ھرج و مرج دیرین را بنگرید

  شوند، با گامھاي او ابرھاي زرین تخیل پراكنده مي

  ..… . شوند و رنگین كمانھاي گوناگون خیال ناپدید مي

  مھیب، مدیايھمچنانكھ، با آواي 

  ..… میرند؛  ستارگان پژمردة دشت آسمان یكي یكي فرو مي

  ھمچنان، نیز با نزدیكي گامھاي او، و بھ نیروي مرموزش،

  .گیرد شوند و تاریكي ھمھ جا را فرا مي ناپدید مي] از صحنھ[ھنرھا یكایك 

  حقیقت را، كھ كوھي از فقھ و اصول بر سرش انباشتھ شده است،

  .گریزد بنگرید كھ بھ غار دیرین خود مي

  زد، فلسفھ، كھ قبًال بر آسمانھا تكیھ مي

  .رود شود و از میان مي اكنون ناپدید مي

  جوید، یاري مي] براي مقابلھ یا ھیوم؟[دانش مابعدالطبیعھ 

  !طلبد استمداد مي] الك؟[و براي حواس 

  !شتابد مي] نیوتن؟[اسرار را بنگرید كھ بھ نزد ریاضیات 

  !اي چھ تالش بیھوده

  رود، نگرند، سرشان گیج مي خیره مي

  .میرند سرانجام ميگویند، و  ھذیان مي

  افكند، دین، با عرق شرمساري برچھره، بر آتش مقدس خود حجاب مي

  .… . سپارد آنكھ خود بداند، جان مي و اخالق، بي

  ھان، اي تیرگي و آشفتگي، شاھي مھیب تو بازگشتھ است؛

  میرد؛ روشنایي در برابر واژة ناخالق تو فرو مي

  .افكند فرو مي اي ھرج و مرج خواه بزرگ، دست تو پرده را

  . كند و بدین سان، تاریكي جھانگیر ھمھ چیز را در خود مدفون مي
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در پنجاه سالگي پایش بھ لب گور . پنداشت كھ با نابودي خود اوكاینات نیز فرو خواھد ریخت شاید پوپ مي
در . بودنداستسقا، راه رفتن را، و تنگي نفس، نفس كشیدن را براي او دشوار و دردناك ساختھ . رسیده بود

، بھ ھذیان افتاد و از آن پس بندرت بھ ھوش آمد؛ در یكي از مواقعي كھ بھ ھوش آمده بود، ١٧۴۴مھ  ۶
. دوستي كاتولیك پرسید كھ آیا كشیشي بھ بالین وي بخواند. اعتقاد خود را بھ زندگي پس از مرگ بیان داشت

 ٣٠در . براي یادآوري آن سپاسگزارم ضرورت ندارد، ولي پیشنھاد بجایي است و از تو«: پوپ پاسخ داد
» .پیرامونیانش ندانستند كھ جان سپرده است«) ھرگاه سخن جانسن را بپذیرم(مرد كھ » چنان آرام«مھ 

توانستند وي را در دیر و ستمینستر دفن كنند؛ او را در تویكنم، در كنار گور پدر و  چون كاتولیك بود، نمي
  .مادرش، بھ خاك سپردند

نجیبي بود؟ او با دشنامھا و پرخاشھاي خود فضاي ادبي انگلستان را در نیمة اول قرن ھجدھم  آیا او مرد
آیا او نابغھ . او را از نیرویي كھ سرچشمھ نیكخواھي است محروم كرده بودند مسموم نمود؛ رنجھاي جسمي

یشھ ھا در عبارات گرفت، بلكھ در گنجاندن این اند بود؟ بلي؛ ولي نھ از حیث اندیشھ، كھ از دیگران مي
از . خواند» بزرگترین استاد سخن، كھ جھان بھ خود دیده است،«ثكري وي را . موجز، استوار، و دلكش

حتي فرانسویان وي را بزرگترین شاعر . نظر نیروي سخن و ایجاز بیان، وي نمونة روزگار خود بود
گفتار درباره انسان او نمونھ اي از  كرد گذاشت و از او پیروي مي دانستند؛ ولتر بدو احترام مي نسلش مي

ملك الشعراي انگلستان بود، و در  -بیش از ھر شاعر دیگر - پوپ سي سال. این بزرگداشت و پیروي است
سخنسرایان  -قبل از آنكھ وردزورث فصل نویني را در تاریخ ادبیات انگلستان بگشاید -طول سي سال دیگر

براي ما كھ امروز، بھ رغم تمام فراغتمان، انسانھایي . دساختن انگلستان سبك وي را سرمشق خویش مي
  نمایند كھ با  شتابزده ھستیم ابــیات پـــوپ چنیـــن مي
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.كنند خواب آوري را دارند كھ گاه گاه، در فواصل معین، ما را با لطایف ھجو آمیز خود بیدار مي

طرز كار و . حتي در مقالھ اي در باب انسان، اثر برجستة وي، نیز تنھا از نظر وزن و قافیھ شعر است
را پنھان سازد، از یاد ساخت آن بسیار آشكار است؛ ھنرمند این اندرز ھوراس، را كھ شاعر باید ھنر خود 

او، ھمچنین، ھشدار ھوراس را، كھ شاعر قبل از آنكھ احساسات خود را بھ دیگران انتقال دھد . برده است
خود باید داراي احساساتي باشد، از یاد برد؛ بي گمان او نیز داراي احساساستي بود، اما این احساسات را 

او فاقد آن احساس زیبایي بود كھ براي دریافت سیرت . بیشتر بھ خدمت تحقیر و ناسزاگویي سپرده بود
تخیل او در یافتن واژه ھایي صحیح، برنده، و متمركز براي . متعالي انسان و یا زیبایي زنانھ الزم است

بیان مفاھیم كھن، تحلیل رفتھ بود؛ آن اندازه گسترش نیافت تا آن اشكال آرماني را، كھ الھامبخش شاعران و 
  .داد تنھا خشم و كینھ اش بود كھ بدو پر و بال مي. د، بھ دست آوردفیلسوفان بزرگن

انگلستان شمرد؛ عصري كھ با زندگي وي » عصر آوگوستوس«پوپ را باید نمایندة اصلي شاعران 
آشنایي روزافزون ذھن انگلیسي با بزرگان یونان و . پایان یافت) ١٧۴۴(آغاز گشت و با مرگش ) ١۶٨٨(

نفوذ اشراف، در گفتار، كردار، و آداب مردم، واكنش » قرن بزرگ«ھ ھاي فرانسوي روم باستان، نمایشنام
عقل و واقع گرایي پس از گزافھ گوییھاي عصر الیزابت و گفتگوي پیرایشگران با خدا، ورود معیارھاي 

اي ، و فزوني حیثیت فلسفھ و علوم، ھمھ اینھا، بر»بازگشت خاندان استوارت«فرانسوي بھ انگلستان ھمراه 
عصر .آنكھ اشكال حاكم بر شعر انگلیسي را تابع قواعد كالسیك ھوراس و بوالو سازند ھمدست شده بودند

تخیل جاي خود را بھ عصر نقد سپرده؛ ھمچنان كھ در عصر الیزابت شعر نثر را تحت الشعاع خود ساختھ 
بلند خود پایین آورد و از  نیز نثر شعر را از پایگاه» عصر آوگوستوس«داد، در  بود و بدان آب و رنگ مي

این سبك بھ زبان انگلیسي : در زبان انگلیسي ھم خوب بود، ھم بد» نوكالسیك«اثر ادبیات . جلوه انداخت
دقت، روشني، و ظرافتي تازه داد؛ چشمة جوشان بیان وفردیت خالق انسان تسلیم نظام فرا دستي شد كھ 

  .تحمیل كنندة سازگاري زندگي و شكل در ادبیات بود

كرد؛ در آن، براي عصیان، احساسات، یا  سبك نو كالسیسیم تنھا یك روي زندگي انگلیسي را منعكس مي
حتي در روزگار ملك الشعرایي پوپ، گروھي از شاعران انگلیسي از تصنع . عشقھاي آرمانساز جایي نبود

احساس، شگفتي، تخیل و از عقل بھ طبیعت روي آوردند، و براي بیان . و منطق در ادبیات فریاد برآوردند
  اندوه اندیشناك و امید حزن انگیز زباني 

III  - آواي احساس  

شعر نو كالسیك پا را از جھان مطبوعات فراتر ننھاد و توجھ خویش را بیش از ھوا و دورنماي طبیعت، 
بھ گذارند، و بیش از زنان و مردان كوچھ و خیابان،  كھ در حاالت و احساسات روزانة مردم تأثیر مي
ولي اكنون ادبیات، بار دیگر، آنچھ را سالھا فیلسوفان . ھومو و ھوراس و ادیسن و پوپ معطوف ساخت

وجود خارجي )) انسانھا((است مجرد و كلي، و تنھا  مفھومي)) انسان: ((كرد استدالل كرده بودند كشف مي
مین معطوف ساختند و، شاعران توجھ خویش را بھ ز. دارند، انسانھایي واقعي با عواطف، ورشك و حسد

ھا، كھ  ھا، دریا، و آسمان، و با كشف احساسات مكتوم در پشت اندیشھ با احساس زیبایي كشتزارھا، تپھ
از بحث و گفتار باز . سخن بھ جاي آنكھ آنھا را آشكار نماید پنھان ساختھ بود، خویشتن را عمق بخشیدند

آرزوي دست یافتن بھ . حماسھ بھ فراموشي سپرده شدسرایي آغاز كردند؛ تغزل بازگشت و  ایستادند و نغمھ
آسایش فوق طبیعي، و اندكي سرگشتگي رازورانھ كھ پھناي زندگي را وسعت دھد، پس از حملة 

ھاي قرون وسطي، در   كوشید در افسانھ خداپرستان بھ معجزات، در دلھا زنده مانده بود و اكنون بتدریج مي
  .راھي براي فرار از واقعیات تلخ جھان خاكي بجوید داستانھاي شرقي، و در اشكال گوتیك

ایمان كھن و احساسات ) ١٧٠١(مگر ستیل در قھرمان مسیحي . البتھ آواي احساس ھمیشھ بلند بوده است
و » ھیجان«زندگي انسان را در ) ١٧١١(رقیق را نستوده بود؟ مگرشافتسبري در مشخصات آدمیان 
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شكاك و سمیث اقتصاددان موازین اخالقي را زادة احساسات بھ خالصھ نكرده بود؟ مگر ھیوم » عاطفھ«
  .را بر آورد» حساسیت رمانتیك«ھمنوع و ھمدلي نشمرده بودند؟ ولي جیمزتامسن بود كھ نخستین نداي 

براي تحصیل مقدمات . زیست تامسن فرزند كشیش روستایي تنگدستي بود كھ در كوھستانھاي اسكاتلند مي
ولي استادانش زبان شاعرانھ و آمیختھ بھ كفر وي را نپسندیدند او را از تحصیل  كشیشي بھ ادنبورگ رفت،

بھ لندن مھاجرت كرد، و در راه بھ دست دزدان گرفتار شد؛ گرسنھ ماند، و براي آنكھ جفتي . باز داشتند
پوند نصیب وي  ٢٠اھداي این شعر بھ سرسپنسر كامپتن . را فروخت) ١٧٢۶(كفش بخرد، شعر زمستان 

تامسن صداي فروریختن . پنداشت، الل و كر نبودند خت؛ اشراف انگلستان، آن گونھ كھ جانسن ميسا
  پوتینھایش را در برف فراموش نكرده بود و بھ یادداشت كھ 

  شنیدم، زوزة باد و غرش سیالب را مي

  .آمیزد انگیز با آسمان بد سیماي شامگاھي در مي دیدم كھ تندباد ھول یا مي

ژرفاي بیرنگ آن را نمایان «زدند و  حل شاھد آن بود كھ باد و طوفان دریا را شخم ميوي در كنار سا
بردند؛  افكندند، و یا در زیر امواج فرو مي كندند، بھ روي امواج مي ، كشتیھا را از لنگرگاه مي»ساختند مي

كردند و بھ  متالشي ميراندند، و یا از ھم  ھاي تیز، یا بھ جاھاي كم عمق دریا مي یا آنھا را بھ روي صخره
تصویر دھقاني را كشیده بود كھ در میان كوالكي كوركننده گرفتار شده است، و . سپاردند دست امواج مي

تواند پوتینھایش  رود؛ و سرانجام، دیگر نمي كوشد خویشتن را نجات دھد، بیشتر در برف فرو مي چون مي
  .بندد افتد ویخ مي برفھا ميرا از میان برفھا بیرون كشد، پس خستھ و فرسوده روي 

  . . . كنند  آه كھ خوشدالن، آن خودخواھان بدخو، چھ كم اندیشھ مي

  چھ بسیار كساني كھ در ھمین دم، مرگ را،

  . . . كنند  انگیز رنج را، لمس مي و ھمة گوناگوني غم

  چھ بسیار آنان كھ محروم از ھواي آزاد،

  و محروم از حركت دست وپاي خود،

  .سپارند ، یا در تاریكي سیاھچالھا، جان مياز درماندگي

  دھد، چھ بسیار كساني كھ باد سرد زمستان تنشان را سخت آزار مي

  آشامند، و، در آن حال، شربت محنت و درد مي

  .خورند یا نان تلخ بینوایي مي

  . . .خزند  انگیز خود مي چھ بسیار آنان كھ بھ درون كلبة كثیف فقر غم

اي بود بھ  كرد، بازگشت تازه رحم، كھ دولت و رھبران انگلستان را شرمنده مياین مضمون دلسوزي و ت
  .قوافي پوپ نامیده بود» زیبایي پرزرق و برق بیمایة«قافیة میلتن، پس از آنچھ كھ تامسن  شعر بي

  ).١٧٢٧(سالي دیگر و ممدوحي دیگر شاھد انتشار شعر تابستان تامسن در جراید بودند 
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  :سرودن شعر معروفش بھ ھواخواھان جنگ با اسپانیا پیوست در ھمان سال، وي با

  چون برییتانیا، بھ نداي آسماني،

  از دریاي نیلگون سربرافراشت،

  فرشتگان نگھبان این نغمھ را، 

  :كھ منشور كشور بریتانیا بود، سردادند

  فرمان بران، این بریتانیا، بر دریاھا فرمان بران،

  .برگردن نخواھند نھادانگلیسیان ھرگز یوغ بردگي 

رفت و، با حواس مضاعف  از لندن، براي گشت و گذار، روزھا و ھفتھ ھاي متمادي بھ روستاھا مي
را، كھ از » بوي گاوان«كرد؛  را جذب مي» انداز روستایي و ھر صداي روستایي ھر چشم«شاعران، 

از بارندگي در آسمان دگر بار  رسید، دوست داشت و با دیدن اشعة خورشید، كھ پس كشتزارھا بھ مشام مي
  و یا، چون : لرزید درخشید، از ھیجان برخود مي مي

بھ اشعار دیگر، ھرچھار شعر را در كتابي، بھ نام فصول، گردآورد ) »پیچد برگ زھرآلود فرو مي«(
پس از بازگشت بھ . در مصاحبت چارلز تالبت، فرزند لردچانسلر وقت، بر اروپا را گشت). ١٧٣٠(

پس از آنكھ بار . اشعار كم ارزشي سرود) ١٧٣٧(ن بھ آسودگي زیست و تا زمان مرگ لردچانسلر انگلستا
دیگر گرفتار تنگدستي شد، بھ پرینس آو ویلز معرفي شد، شاھزاده نظروي را دربارة وضع امالكش 

پوند  ١٠٠و بھ پاس گفتن این لطیفھ » تر از گذشتھ است؛ وضع آنھا شاعرانھ«: خواست، تامسن پاسخ داد
  .در چھل وھشت سالگي ناگاه سرماخوردگي وي را از پاي درآورد. مستمر از پرینس آو ویلز گرفت

ژان فرانسوا دو . اشعار فصول تامسن سبكي در اشعار كوتاه انگلیسي پدید آورد و در فرانسھ پیرواني یافت
گرفتن از اشعار تامسن شعر  را از ولتر دزدیده بود، با الھام] ماركیز دو شاتلھ[المبر، كھ امیلي  - سن

اگر چھ اشعار قھرماني در سراسر این قرن ھمچنان رونق داشتند، اما شعرایي ). ١٧۶٩(فصول را سرود 
گري نیز بودند كھ راه ادبیات  چون ادواردیانگ، ویلیام كالینز، ویللیام شنستون، مارك ایكنساید، و تامس

  .ختندسا رمانتیك را براي وردزورث و چترتن ھموار مي

ولتر از این افاضة شبانھ ). ١٧۴۴-١٧۴٢(دربارة زندگي، مرگ، وخلود شاھد مقصود را در آغوش گرفت 
یاد كرده است؛ ولي سبب آن شاید شعري ھجایي بوده باشد » گویي و سخنان درھم مبھم مشتي گزافھ«بھ نام 

  :كھ یانگ دربارة او سروده بود

  .گو، ھرزه، و الغري چنان بذلھ

  . آوري مرگ، و گناه را بھ خاطر مي كھ میلتن،

قبل از آنكھ در : از اشعار او شعر گفت از سالھاي عمر یانگ را زیست و بھ اندازة نیمي ویلیام كالینز نیمي
، تا آخرین پني خود را صرف تصحیح و تكمیل )١٧۵٩(وھشت سالگي دچار جنون شود و بمیرد  سي

اي براي شب او، كھ دوستداران بسیار دارد، شعري  دهبھتر از قصی. ھزاروپانصد بیت اشعار خود كرد
  :سروده است ١٧۴۵است كھ براي سنگ گور كشتگان انگلیسي جنگ 

  دلیراني كھ، بھ دعاي خیر میھنشان،
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  !خوابند روند چھ نیك مي براي آرمیدن در ورطة مرگ فرو مي

  كھ بھار، با انگشتان سرد ژالھ آلود، ھنگامي

  گرداند، آب باز ميكالبد مقدسشان را بھ سطح 

  جامة چمن لطیفتري،] بھار[وي 

  .اند، بھ تن خواھد كرد از آنچھ گامھاي خیال ھرگز نپیموده

  ناقوس ماتم آنان بھ دست پریان نواختھ خواھد شد؛

  .و ھیلكھاي نامریي سرود عزا برایشان خواھند خواند

  آنگاه، افتخار بھ سیماي زایري خاكستري پوش خواھد آمد،

  داد،كند بركت خواھد  ھ تربت آنان را تقدیس ميچمني را ك

  گردد، و آزادي یكچند باز مي

  .تا ھمچون زاھدي گریان درآنجا عزلت گزیند

ي است كھ پریشانیھا و اندوھھاي انگیز آنكھ در میان این شاعران احساساتي از یاد نخواھد رفت مرد شگفت
تامس گري یكي از دوازده فرزند سردفتري . روزگار جواني ما را در عباراتي بسیار لطیف ریختھ است

لندني بود؛ یازده تن از آنان ھمگي در كودكي در گذشتند؛ تامس از آن سن خطرناك بھ این علت جان سالم 
تامس در یازدھسالگي بھ . دید، با قیچي رگش را گشود بھ در برد كھ مادرش، وقتي كھ او را دچار تشنج

سپس بھ . كالج ایتن رفت و در آنجا دوستي پابر جاي او با ھوریس والپول و ریچارد وست آغاز شد
خواست علم حقوق  مي. و ھمكالسیھاي خستھ كننده یافت» پر از موجودات افسرده«كیمبریج رفت و آنجا را 
و شعر پرداخت؛ سرانجام آنچنان بھ زبانھاي گوناگون علوم، و تاریخ تسلط شناسي  بیاموزد، ولي بھ حشره

  .یافت كھ شعر وي با فضل و دانش انباشتھ شد

: در زمستان، ھنگام عبور از كوھھاي آلپ، نوشت. ، ھمراه ھوریس والپول، بھ بر اروپا رفت ١٧٣٩در 
در ردجو امیلیا، بین او و والپول » ؛اي نبود كھ آبستن بھ شعر و دین نباشد پرتگاه و سیالب و صخره«

كرد؛  نزاعي روي داد؛ ھوریس نسبت بھ اصل و نسبش حساسیت داشت و تأمس بھ فقرش افتخار مي
عقیدة پنھان ھریك را بر آن دیگري آشكار نمود؛ از ھم جدا شدند، و گري بتنھایي بھ » دوستي مشترك«

  .ونیز، گرونوبل، و لندن رفت

در خانة عمویش . ، وي را از زندگي بیزار ساخت)١٧۴٢(ست و شش سالگي مرگ دوستش، وست، در بی
كھ آن را قصیدة دور ) ١٧۴٢(در ستاك پوجز عزلت گزید و در خالل مطالعات مداومش شعري سرود 

نگریست، بھ یاد دوست ناكامش،  ھمچنانكھ از آن گوشة دور افتاده بھ این كالج مي. نماي كالج ایتن خواند
ھراس انگیز پیشبیني  براي جواناني كھ سرگرم ورزش و بازیھاي فرحبخش بودند سرانجاميوست، افتاد و 

  :كرد

  عفریت ھوا و ھوس اینھا را از ھم خواھد درید،

  الشخورھاي فكر،
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  خشم خفت آور، ترس رنگ پریده،

  دارد؛ و شرمساري، كھ در عقب خود را پنھان مي

  یا عشق جانكاه جواني آنان را تباه خواھند كرد،

  یا رشك با دندانھاي آتشینش،

  جود، كھ قلب نھان را در درون مي

  و رشك رنگ پریده، و غم رنگ باختھ،

  نومیدي تر شروي دل آزار،

  . … و تیر ثاقب اندوه

  در ورطة ایام، در زیر پاي شما،! بنگرید

  شود، گروه وحشت انگیزي دیده مي

  اینھا خانوادة دردمند مرگند،

  .ندكھ از ملكة خود سھمگینتر

  زند، كند، آن یك آتش بھ رگ مي این یك، بند از بند جدا مي

  گسلد، آن دیگري رگ و پي را از ھم مي

  .كنند و آنھاي دیگر در امعا و احشا آشوب مي

  براي تكمیل آن گروه، فقر را بنگرید،

  كند، كھ با دستھاي سرد خود روح را كرخت مي

  .و پیري تدریجي را بنگرید

  ھمھ انسانند،ھركس دردھایي دارد؛ 

  .و یكسان محكوم بھ نالیدن شده اند

  نالد، آن كھ دلسوز است براي درد و رنج دیگري مي

  .و آن كھ بیحس است براي درد خود

  رسد، ولي از آنجا كھ اندوه و غم ھرگز دیر فرا نمي

  كند، و پروانھ خوشبختي زود پرواز مي
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  چرا آدمیان باید از سرنوشت خود آگاه شوند؟

  .كند نوشت، كاخ نیكبختي آنان را ویران مياندیشة سر

  نھ، نباید بدانند؛

  آنجا كھ ناداني نعمتي باشد،

  .دانایي جز جنون نیست

براي والپول، كھ اكنون با او آشتي كرده . ، گري براي ادامة تحصیل بھ كیمبریج بازگشت١٧۴٢در پایان 
نام داشت؛ والپول این شعر را در میان اي در گورستان یك دھكده  كھ مرثیھ) ١٧۵٠(بود، شعري فرستاد 
گري براي حفظ اصالت . ولي ناشري شعر را با تحریفھایي دزدانھ بھ چاپ رساند. دوستانش توزیع كرد

گري در این شعر، ). ١٧۵١(شعر، كھ ھنوز بھ پایان نرسیده بود، آن را بھ دست داد زلي بھ چاپ رساند 
ریزد و  ، افسردگي رمانتیك را در قالت شعر كالسیك ميھاي قرن ھجدھم است  كھ از دلكشترین سروده

ادبیات «روند، جایگزین  انگیزشان پیش مي رباعیات آرام را، كھ با متانتي خوشاھنگ بھ سوي پایان غم
  .نماید پوپ مي» گوشخراش

، گري پس از مرگ مادرش، مرثیة سوزناكي سرود و خویشتن را در گورستان شعر مدفون ١٧۵٣در 
ستود؛ گري  آلبیونصیدة دیگري، كھ سیرشعر نام دارد، مھاجرت مرزھا را از یونان و روم بھ در ق. كرد

پرورانیده، و ازخداي شعر و سخن  در دل مي رزوي رقابت با پینداروس را كرد كھ در جواني آ  اعتراف مي
  .دھد» ذھن دست نیافتني«خواستھ است كھ بدو یك  مي

در قصیدة زیباتري،كھ رامشگر نام دارد، شاعران را سیماي اصالحگر حیات انگلستان دانستھ است كھ 
پخانة والپول در  ،كھ ھر دو در چا»پینداروسيقصیدة «این دو.دارند وستمگري برميپرده ازتبھكاري 

سترابري ھیل بھ چاپ رسیدند، آنچنان آكنده ازاشارات وكنایات كالسیك و قرون وسطایي بودند كھ تنھا 
من «: گفت گري خویش را در لفاف غرور پوشانده بود و مي.توانستند مفاھیم آنھا را دریابند يدانشوران م

ولي » . كنند بسیار خرسندم كھ آنان سخن مرا درك نمي. براي راھنمایي كودنان سخن برلب نخواھم راند
  .خاست آشنایي داشتند كودنان با چنین صداھایي كھ ازاعماق تاریكي برمي

در اطاقش در كالج پیترھاوس كیمبریج گوشھ گرفتھ بود، از روي جبن و تنگدستي،جرئت گري كھ ترشرو 
  . كرد زناشویي كند، وچون ازجنجال زندگي ھراسان بود، درونگرایي افسرده شد نمي

دانستند او ازآتش ھراسان است،شبي  گیري وي بھ تنگ آمده بودند ومي گروھي ازدانشجویان،كھ از گوشھ
اق وي فریاد برآوردند كھ راھرو خانھ آتش گرفتھ است؛ گویند كھ گري خویشتن را با در پشت پنجرة اط

. جامة خواب ازپنجره بیرون افكند،با طناب بھ زیرآمد، ودر تغار آبي كھ دانشجویان ساختھ بودند فرورفت
زباني بس كھ بھ (ھا در دفتر خاطراتش  ھاي انگلستان رفت وبا توصیف این دریاچھ ، بھ كنار دریاچھ١٧۶٩
در . ، براي نخستین بار، انگلستان را با زیباییھاي این منطقھ آشنا ساخت)نوشتھ شده است  دلكش

: نگ برداشت اي از دھكدة متروك گولدسمیث رادر یافت داشت؛ و با كرد،نسخھ سفردیگري كھ بھ مالورن
  ).١٧٧١(ي وي پایان دادزندگ ازآن پس،بیماري نقرس وي را از سفر باز داشت وبھ» .این مردشاعر است«

شمردند و  ،مردم ھمگي وي را بزرگترین شاعر انگلستان مي ١٧۵٧در. آوازة وي بسیار بلند بود چندي 
پس «ویلیام كوپر،بانادیده گرفتن میلتن،گري را،.الشعراي انگلستان سازند؛ نپذیرفت خواستند او را ملك

شعر او «:نظركردن از شكسپیر، گفت ،با صرفسمیث ادم. خواند» ازشكسپیر،یگانھ شاعر بزرگ انگلستان
یابد، شاید وي نخستین  راه نمي درآن واالیي میلتن و لطافت و ھماھنگي شعرپوپ را داراست وھیچ نقصي
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جانسن مرثیة وي را ستود، ولي » .سرود شاعر زبان انگلیسي باشد، مشروط بھ اینكھ اندكي بیشتر شعرمي
خرامد و، با راه رفتن بھ روي نوك پنجھ،  گري با ابھت مي«؛ ھاي وي را نیز برشمرد نقصھاي قصیده

  ».كنم كھ شعر او برایم ناخوشایندتر از زندگي اوست اعتراف مي. . . . نماید خویشتن را بلندتر مي

زندگي گري، از ھنگام مشاجرة او با والپول تا زماني كھ در تغار آب فرو . این سخن را باید برگرداند
اي چون  تنھا ثمرة این زندگي سھ یا چھار شعري است كھ، نسلھاي آینده. دوه ھمراه بودرفت، با درد و ان

  .از یونان و روم تا آلبیون بھ شمار خواھند آورد» سیر شعر«ما، آنھا را بھترین سند 

IV - تئاتر  

ترھاي گاردن تئا كاونت) ١٧٣٣از سال (لین و  گذشت؟ دروري در این پنجاه سال در تئاترھاي لندن چھ مي
» تئاتر كوچك«در . تري بودند اصلي لندن بودند؛ لینكنز این فیلدز و گودمنز فیلدز تئاترھاي كم اھمیت

ھاي اپرا اجرا  آن برنامھ» تئاتر اعلیحضرت«شدند، و در  ھاي كمدي نمایش داده مي ھیماركت نمایشنامھ
. شد بعدازظھر آغاز مي ۶در ساعت نمایش . شدند؛ رویھمرفتھ لندن دو برابر پاریس سالون تئاتر داشت مي

سلیقة مردم، پس از بازگشت خاندان استوارت، دگرگون شده بود؛ جامعھ اكنون توجھ خویش را از تئاتر بھ 
سالون تئاتر . نشستند تماشاگران پولدار و محترم ھنوز در روي صحنة نمایش مي. اپرا معطوف ساختھ بود

دادند؛ تماشاگران بیشتر از افراد طبقات متوسط بودند و  ميو سرسراھاي آن دو ھزار نفر را در خودجا 
شدند؛ بھ ھمین علت، مضامین بورژوایي با  ھا بھ وسیلة تحسین آنھا تعیین مي كیفیت و مقبولیت نمایشنامھ

نقشھاي زنان تمامًا بھ عھدة زنان بود و در این راه دل بسیاري از . مضامین رمانتیك بھ رقابت برخاستند
وافینگتن در صحنة  ربودند؛ در این روزگار، بازیگران زن نامداري چون كیتي كالیو و پگمردان را 

  .ھایي از آنان كشیده، و چارلزرید داستانھایي دربارة آنان ساختھ است ھوگارث تك چھره. نمایش درخشیدند

رجیح ھایي را ت نمایشنامھ» پرخور و شكمپرست بودند، ھنر پیشگان چون مردمي«: گریك گفتھ است
اي، جز  تاكنون نمایشنامھ«: گفت فیلدینگ از زبان كشیش ادمز مي. بود» سكس«دادند كھ داراي چاشني  مي

با وجود این، خود » ام كھ برازندة مسیحیان باشد؛ ، ندیده]ستیل[نمایشنامة ادیسن و نمایشنامة عشاق ھوشیار 
سرجان بارنرد، در . خواند مي» ناپاك«ان را و لتر تئاترھاي انگلست. اي نوشت ھاي ھرزه فیلدینگ نمایشنامھ

چنان بھ … ملت بریتانیا «: ، از مجلس عوام خواست كھ بر تئاترھا نظارت كند، و گفت١٧٣۵
پرسند كھ چگونھ  كھ ھمة مردم اروپا با شگفتي مي… سرگرمیھاي ھرزه و بیھوده خو گرفتھ است 

با وجود این، » .گیرند داري انگلستان مزد مي ان خزانھخوان ایتالیایي بھ اندازة وزیر خواجگان و زنان آوازه
اي براي  ھاي خالف جلوگیري نشد؛ ولي پس از آنكھ فیلدینگ وگي تئاتر را بھ وسیلھ از قسمتھا و صحنھ

وزیر، كھ معموال با مخالفان  ھجوسیاسي مبدل كردند و بھ رابرت والپول و جورج دوم حملھ بردند، نخست
  را بھ تصویت پارلمنت رسانید » اجازة طبع و نشر قانون«كرد،  مدارا مي

دیدرو، در  .كندكرد، كھ ھنگام صدور پروانة نمایش، بیشتر سختگیري  این قانون ناظر نمایش را ملزم مي
در لندن  ١٧٣١ف، نمایشنامة تاجر لندني لیلو را، كھ در المعار ة )" FACE="Arial (Arabicدایر 

بار تراژدي  این نمایشنامھ از آن روي براي دیدرو جالب بود كھ براي نخستین. نمایش داده شد، ستوده است
تئاتر كالسیك فرانسھ این اصل را بنانھاده بود كھ تراژدي متعلق بھ . آورد طبقة متوسط را بھ صحنھ مي

ھاي بورژوازي كشیده شود، ابھت و ارزش خود را از دست خواھد  ، و چنانچھ بھ صحنھطبقة اشراف است
. وران كشید، و ھم آن را بھ نثر نوشت ھم تراژدي را بھ خانة پیشھ: جورج لیلو بھ دو كار تازه دست زد. داد

ي حرفة ما محترم است؛ و چون بازرگان برا«: ثوروگود، كھ بازرگان درستكاري است، معتقد است
آور نیست، آنان را از اشتغال بھ بازرگاني را از ھم متالشي كند؛ نمایشنامھ با پندھاي  اصیلزادگان خفت

طبقة متوسط انگلستان این نمایشنامھ را؛ كھ . كند اخالقي ھمراه است و احساسات تماشاگران را تحریك مي
دیدرو از آن استقبال كرد و در . داشت، ستودند فضایل و آرمانھاي اخالقي آنان را روي صحنھ عرضھ مي

پیكار خود براي آوردن تراژدي خانوادگي و بورژوا روي صحنة تئاتر فرانسھ از آن تقلید كرد؛ لسینگ نیز 
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طبقات متوسط در ادبیات نیز، مانند سیاست، عرض ).١٧۵۵(در خانم سارا سمپسون از آن الھام گرفت 
  .كردند وجود مي

نمایشنامة )١٧۵۶(ن ھوم رونق بخشید؛ او با نوشتن و بھ صحنھ آوردن در اسكاتلند بازار نمایش را جا
دیوید ھیوم، پسر . ھمكاران روحاني خویش را از خود رنجاند - موفقترین تراژدي زمان خود -داگلس

شاگرد «عموي جان، با شوق و ذوقي كھ چندان برازندة یك فیلسوف شكاك نبود وي را ستود و گفت كھ او 
چون » .راسین، و كسي است كھ لكة ننگ توحش را از دامان تئاتر انگستان زدوده استواقعي سوفو كل و 

» رو میانھ«، و روحانیون )ھنري ھوم(گریك از نمایش این تراژدي خودداري كرد، ھیوم، لردكیمز 
. اسكاتلند ترتیب نمایش آن را در ادنبورگ دادند؛ دیوید ھیوم بلیط فروش شد و بلیطھاي تئاتر را فروخت

رفت، زیرا ھوم از  اجراي این نمایشنامھ براي ھومھا، ھیومھا، و ھمة مردم اسكاتلند پیروزي بھ شمار مي
یك چكامة كھن اسكاتلندي یك تراژدي میھني ساختھ بود كھ اشك شوق از دیدگان مردم اسكاتلند روان 

وي شرم آور خواند ولي انجمن كشیشان پرسبیتري ادنبورگ عمل ھوم را براي جامة روحانیت . ساخت مي
كلیساي مسیحي صحنة تئاتر و بازیگران را ھمواره براي دین و اخالق زیان آور «و بدو گوشزد كرد كھ 

ھوم وكشیش دیگري را، بھ نام الگزاندر كارالیل، كھ در اجراي  كلیسا در بیانیة رسمي» .شمرده است
ندي با جان ھوم وي را بھ شور آورده دیوید ھیوم، كھ خویشاو. نمایشنامھ شركت كرده بود، محكوم نمود

  بود، چھار رسالة خویش 

نمایشنامة . جان از روحانیت كناره گرفت و بھ لندن رفت. افكار منتشر نمود نكوھش سختگیري و اختناق
؛ مردم لندن ھم از این نمایشنامھ استقبال )١٧۵٧(داگلس او را پگ وافینگتن در لندن بھ روي صحنھ آورد 

ندیھاي مقیم لندن آن را ستودند و، در پایان اولین شب نمایش، یك اسكاتلندي از تاالر فریاد اسكاتل. كردند
این نمایشنامھ، كھ اكنون نظیر » كنید؟ ھا اكنون دربارة ویلیام شكسپیرتان چھ فكر مي بچھ«: برآورد

زماني . داده شد نمایشنامة كاتوي ادیسن بھ فراموشي سپرده شده است، در طول عمر یك نسل، بارھا نمایش
ناگزیر «كلیسا  ، مجمع عمومي)١٧٨۴(كرد  كھ خانم سیدنز در ادنبورگ در اجراي این نمایشنامھ بازي مي

  » .كرد شد تا كارھاي مھم خود را بھ روزھایي موكول كند كھ وي در صحنھ بازي نمي

گي، كھ در نزد بازرگاني  جان. اپراي گدایان نشاط آورترین و محبوبترین نمایش لندن در این روزگار بود
پوپ . كرد، بھ منشیگري ارل آو كلرندن رسید و از فعالترین اعضاي باشگاه سكریبلیرس شد شاگردي مي

  :وي را چنین توصیف كرده است

  دلي مھربان و رفتاري دلپسند دارد،

  .در ھوش چون مرد، و در سادگي چون كودك است

  حتي بھ ھنگام خشم شوخ و بذلھ گوست،

  . سخنش نشاط آور و آموزنده است

ھایي  گي در این اثر كالسكھ. آور شد با نگارش تریویا، یا ھنر قدم زدن در خیابانھاي لندن نام ١٧١۶گي در 
اند، رانندگاني را كھ با  را كھ چرخھایشان با برخورد بھ سنگفرش خیابانھا آرامش شھر را برھم زده

دارند، دختران گل آلودي را كھ بھ بیلینگزگیت ماھي حمل  مي ھاي خویش اسبھا را بھ شتاب وا تازیانھ
رواني را كھ راه خویش را از  اند، پیاده كنند، زنان خوشبویي را كھ بھ بازوان معشوقھاي خود تكیھ داده مي

انگشتان نامحسوس خویش جیبھاي شما «گشایند، دزدان نجیبي را كھ با  میان توپ بازان خیابانھاي لندن مي
نگھبان تنومندي را كھ با چراغھاي خویش جلو گامھاي تلوتلو خوران شما را بھ «، و »كنند مي را سبك

را، در  ١٧١۶كنند، بھ اضافة مناظر دیگر لندن  و شما را تا درخانھ راھنمایي مي» كنند مھرباني روشن مي
  .تریویا ترسیم كرده است
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د عاید وي شد؛ او این پول را با خرید سھام پون ١٠٠٠، اشعارگي انتشار یافت و، از این راه، ١٧٢٠در 
، با ١٧٢٨پوپ و دیگر دوستان بھ یاري وي شتافتند، و خود گي، در . بر باد داد» شركت دریاي جنوب«

دھد كھ اپرایش را  مقدمة نمایشنامھ گدایي را نشان مي. تصنیف اپراي گدایان وضع خود را سروسامان داد
) مانند جانثن وایلد(پیچم . خواند شود كھ خانم پیچم آن را مي آغاز مياي  اپرا با چكامھ. دارد عرضھ مي

حال آنكھ او . كند ، بھ قانون كمك مي)كھ از خدمت او رو برتابند ھنگامي(مدعي است كھ، با لودادن دزدان 
  كند، زیرا  گدا خود را مردي درستكار معرفي مي. در واقع كارش خرید و فروش اجناس دزدي شده است

پس از آنكھ دخترش، پولي، بھ راھزن زیبایي، بھ نام كاپیتان . اي جز سودجویي ندارند ، و انگیزه»گرندیكدی
تواند  شود، زیرا دیگر نمي كند؛ كار خانم پیچم مختل مي سپارد، و محتمال با او زناشویي مي ماچیث، دل مي

زدیده شده و مأموران انتظامي اي براي فریفتن خریداران و فروشندگان اشیاي د زیبایي پولي را وسیلھ
  :كند خانم پیچم او را خاطرجمع مي. سازد

راستي، چرا دخترمان پولي باید با دختران دیگر تفاوت داشتھ باشد و تنھا شوھرش را دوست بدارد؛ و چرا 
باید زناشویي پولي، برخالف زناشویي دختران دیگر، موجب شود كھ مردان كمتر وي را تعقیب كنند؟ 

  .پسندند مگي دزد عشقندو زناني را كھ از آن دیگر مردانند بیشتر ميمردان ھ

  :دھد با اینھمھ، خانم پیچم بھ دخترش ھشدار مي

داني كھ من با تفریح و شوخي كردن تو با مشتریان براي پیشرفت كار، یا حرف درآوردن از  پولي، مي
  .اي، اي ھرزه، گلویت را خواھم درید ي كردهآنھا، مخالفتي ندارم؛ ولي ھرگاه بدانم كھ ابلھي كرده و زناشوی

  :كند اي این گونھ توجیھ مي پولي زناشویي خویش را در چكامھ

  مگر مي شود عشق را با پند و اندرز مھار كرد؟

  مگر كوپید و از مادران ما فرمان مي برد؟

  اگر ھم قلبم چون یخ منجمد بود،

  .با شعلة عشقش آب مي شد

  در بر فشرد،چون مرا بوسید، مرا تنگ 

  چندان شیرین بود كھ ناگزیر تسلیم شدم؛

  از این روي، از ترس آنكھ سرزنشم كني،

  .اندیشیدم بھتر آن است كھ زن او شوم

شود؛ مي ترسد كھ ماچیث، براي آنكھ دارایي وي را توسط پولي بھ ارث برد، او و  پیچم خشمناك مي
. كھ وي را بھ دست قانون بسپارد تا بھ داربكشند افتد از این روي، بھ این اندیشھ مي. ھمسرش را بكشد

دھد كھ از این پس جز او بھ  دھد، و بھ او اطمینان مي شود، پولي را دلداري مي ماچیث در صحنھ نمایان مي
  .ھیچ زني دل نخواھد بست

  دلم چندان آزاد بود،
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  آمد، كھ چون زنبور عسلي بھ پرواز درمي

  .تا آنكھ پولي پاسخ عشق مرا داد

  نوشیدم، ھر گلي شھد مي از

  رفتم، و ھردم بھ سراپردة گلي دیگر مي

  .اند ولي در او ھمة گلھا گرد آمده

  .خواھد سوگند یاد كند كھ ھرگاه بھ جاي دیگري برود، او را با خود خواھد برد پولي از او مي

ك درباري، گرفتن مرا از تو جدا سازد؟ اخذ مستمري از ی… تواند  آیا قدرتي مي«: خورد ماچیث سوگند مي
سپس آن دو سرود خوانان » .دستمزد از یك وكیل، و دورساختن یك زن زیبا از آینھ از این كار آسانتر است

  :كنند گفتگو مي

  اگر بركرانة گروئنلند افتاده بودم،: پسر

  ودلبر دلربایم را بھ آغوش مي كشیدم،

  .بودم در آن سرما ویخبندان ھمیشگي چندان گرم مي

  گشت مي  اھةآن سرزمین زودسپريكھ شب شش م

  شدم، اگر درھند بھ كنیزي فروختھ مي: دختر

  رسید، ھمینكھ روز سوزان بھ پایان مي

  آرامیدم، چون برسینة یارم مي

  .مي توانستم محنت گرماي جانكاه را ناچیز شمارم

  .من تمام روز تو را دوست مي داشتم: پسر

  ھرشب مي بوسیدم و بازي مي كردم،: دختر

  اگر تو با من، از روي عشق و دلدادگي و آشتي، :پسر

  .روي تپھ ھا و دورترھا مي خرامیدي: دختر

پولي براي او فاش مي كند كھ پدرش درصدد است وي را بھ دست قانون بسپارد، و با دلي پراندوه از او 
رود، ولي براي آنكھ دربارة دزدیھاي  ماچیث بھ سوي نھانگاه مي. كند كھ چندي پنھان بماند درخواست مي

بھ رقص و بازي با . روند ميھنگامي كھ آنھا . كند اي توقف مي آینده بھ دستیارانش تعلیم دھد، در میكده
پیچم براي گرفتار كردن وي بھ آنھا رشوه داده است؛ در حیني كھ نوازشش . پردازد روسپیان میكده مي

در صحنة بعد، او در زندان . سپارند دزدند و سپس او را بھ مأمور انتظامي مي ھایش را مي كنند، تپانچھ مي
رھانند،  شود؛ او را از زندان مي گرش سر او دعوایشان ميدر آنجا پولي و یكي از زنان دی. نیوگیت است
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ھنگامي كھ بھ سوي چوبة دار . سپارند شود؛ و این بار وي را بھ چوبة دار مي ولي بار دیگر دستگیر مي
  :دھد رود، زنان خود را با این شعر دلداري مي مي

  !اي دلبران من بدرود –اي عشق من ! بدرود

  .ین براي شما بھتر استو ا - من بھ خرسندي مي میرم

  پذیرد؛ براي باقي عمر، منازعة شما در اینجا پایان مي

  .سازم بدین سان، من ھمة زنان خود را یكجا خشنود مي

شود و برخود مي بالد كھ تبھكاري را، نظیر آنچھ در ھمة  نویسندة اپراي گدایان در صنحة نمایش ظاھر مي
ولي یكي از بازیگران پاسخ . نجة قانون و عدالت گرفتار كرده استافتد، در پ ھاي واقعي اتفاق مي نمایشنامھ

پذیرد، طناب  گدا پیشنھاد وي را مي!) كنند چگونھ سنتھا تغییر مي(» .اپرا باید بھ شادي بینجامد«دھد كھ  مي
حاضران بھ گرد زن و شوھر مي . گرداند گسلد، و پولي را بھ او باز مي دار را از گردن ماچیث مي

  و ماچیث در شگفت است كھ آیا بھ سرنوشتيرقصند، 

  .بدتر از مرگ گرفتار نشده است

آھنگھایي كھ یوھان پپوش، آھنگساز آلماني مقیم انگلستان، با استفاده از آھنگھاي قدیمي انگلیسي براي اپرا 
نھ، مردمي افكنا ھاي مفسدانھ و نفاق با وجود ھجوھا و طعنھ. ساختھ بود، اثر آن را در دلھا عمیقتر ساختند

با ھلھلة شدید آن ) ١٧٢٨ژانویة  ٢٩(كھ شب اول اجراي نمایشنامھ در تئاتر لینكنزاین فیلدزگرد آمده بودند 
ھاي پیشین  درپي اجرا شد و گوي سبقت را از تمام نمایشنامھ وسھ شب پي اپراي گدایان شصت. را ستودند

د و در ھمھ جا با استقبال گرم مردم مواجھ این اثر در شھرھاي دیگر انگلستان نیز نمایش داده ش. ربود
اند یكي  اجراي این نمایشنامھ ھنوز در دو قاره با موفقیت ھمراه است و فیلمي كھ از این اپرا ساختھ. گشت

بازیگري كھ نقش پولي را ایفا كرد محبوبیت بسیاري یافت و . از دلكشترین آثار سینمایي روزگار ماست
سبد سالونھا گردید؛ زندگینامھ وتصاویر وي بھ تعداد بسیار فروختھ شدند؛ ھاي گي و گل سر سوگلي چكامھ

ولي یكي از كشیشان . بادبزنھا را با اشعار آوازھاي او آراستند؛ و سرانجام با دوكي زناشویي كرد
گي را، از آن روي كھ راھزني را قھرمان اپراي خویش ساختھ واز كیفر رھایي داده بود، محكوم  انگلیكان

گي . چون گي خواست دنبالة این اپرا را، با نام پولي، نمایش دھد، ناظر نمایش بھ او پروانھ نداد .كرد
چھار سال پس . نمایشنامة پولي را چاپ كرد؛ و در آمد این نمایشنامھ و اپراي گدایان گي را توانگر ساخت

  .از این كامیابي، قولنج وي را از پاي درآورد

V – رمان  

كالریسا و تام جونز از نظر تاریخي از ھر . ادبي این روزگار ظھور رمان جدید است برجستھ ترین پدیدة
، چون حدود زندگي از  ١٧۴٠از . ترند اند با اھمیت شعر یا نمایشنامھ اي كھ در این عصر تصنیف شده

ن دربار بھ مردم و از عمل بھ احساس توسعھ یافت ، رمان بھ منزلة صدا و آیینة زندگي مردم انگلستا
  .جایگزین تئاتر شد

ھا و حكایتھاي خود را داشتھ  ھند قصھ: داستانسرایي، چون خط و كتابت، از كھنترین ھنرھاي بشري است
ھاي روت، استر، و ایوب را در ادبیات خود جا داده است؛ یونان ھلني و جھان  است؛ سرزمین یھودا افسانھ

اند؛  گذشتھا و ماجراھاي زندگي مردم ساختھمسیحي قرون وسطي داستانھاي عشقي و داستانھایي از سر
ایتالیاي روزگار رنسانس ھزاران داستان كوتاه، چون داستانھاي بوكاتچو و باندلو، از خود بھ یادگار نھاده 
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است؛ اسپانیاي روزگار رنسانس و انگلستان عصر الیزابت از زندگي فرومایگان داستانھاي پیكارسك 
  ھفدھم داستانھاي عشقیي آفریده است كھ از  اند؛ فرانسة قرن بدیعي پرداختھ

  .اي براي انتقاد از بشر نوشتھ است كمال رسانده است؛ و سویفت سفرنامھ

ھاي قرن ھجدھم  ولي آیا اینھا، بھ مفھوم امروزي، رمان بودند؟ این داستانھا از حیث خیالي بودن بھ افسانھ
ر برخي دیگر نویسندگان كوشیده بودند شباھت داشتند؛ برخي از آنھا موضوعي اصلي داشتند، و د

آنھا فاقد ) شاید بھ استثناي روبنسون كروزوئھ(ھاي قھرمانان خویش را واقع گرایانھ ترسیم كنند؛ ولي  چھره
كھ ) ١۶٨٨(داستان اورونوكو اثر خانم افرا بن، . اي بودند كھ وقایع و كسان را بھ ھم پیوند دھد زمینھ

، و )١٧٢٢(، مول فلندرز )١٧٢٠(یي است، و ھمچنین كاپیتان سینگلتن اي آفریقا داستان زندگي برده
ولي این داستانھا ھنوز شرح وقایعي پراكنده بودند . اي بودند ، آثار دفو، داراي چنین زمینھ)١٧٢۴(ركسانھ 

وقتي ریچاردسن . و داراي آن وحدت ساختمانیي نبودند كھ ھمة بخشھاي آنھا را تابع یك موضوع واحد كند
فیلدینگ بھ توسعة فن داستان نویسي و پرورش قھرمانان و رویدادھا پرداختند و داستانھاي خود را آیینة و 

  .روحیھ و آداب مردم روزگار خویش ساختند، رمان جدید پا بھ جھان نھاد

   ١٧۶١- ١۶٨٩: سمیوئل ریچاردسن.١

ز تولد سمیوئل، بھ لندن رفت شر بود كھ اندك زماني پس ا پدر رمان جدید فرزند درودگري از اھالي داربي
تر از آن  ولي تنگدست. پدر و مادرش امیدوار بودند كھ از وي یك روحاني بسازند. و در آنجا اقامت گزید

بودند كھ ھزینة تحصیل وي را فراھم كنند؛ با این حال، سمیوئل با گنجاندن پندھاي اخالقي و دیني در 
وي در محیطي پرورش یافت كھ میزانھاي اخالقي . را برآورداي آرزوي پدر و مادر  داستانھایش تا اندازه

سمیوئل نزد چاپگري بھ كارآموزي پرداخت و این فن او را بھ خوشنویسي . پیرایشگر در آن رواج داشتند
قادر ساخت؛ شھرت خوشنویسي او باعث شد تا با نوشتن نامھ ھاي عاشقانھ براي دختران بیسواد شیداي 

ایش دھد؛ این تجربھ بھ رمانھاي ریچاردسن را ھمانند نامھ ساختھ، و موجب عشق درآمد خویش را افز
كوشایي و قناعت، او را بھ جادة پیشرفت . پویشھاي وسیع او در عوالم روحي و احساسات زنان شده است

اي دایر، و با دختر استاد پیشینش زناشویي  انداختند؛ ریچارد سن چندي بعد براي خود چاپخانھ
ھمسر جوان و عزیز او . از او صاحب شش فرزند شد كھ پنج تن از آنان در كودكي مردند). ١٧٢١(كرد

این داغھا و دلشكستگیھا در شكل گرفتن روح نسبتًا تیره و افسردة او مؤثر . درگذشت ١٧٣٠نیز در 
لس بار دیگر زناشویي كرد و پدر شش فرزند دیگر شد؛ داغھاي بیشتري دید و سرانجام چاپگر مج. افتادند

  .ریچاردسن ھنگام نشر نخستین كتابش پنجاھسالھ بود. عوام شد

نگاري بھ روستاییان، و ھمچنین  ، دو تن از دوستان چاپگرش از او خواستندكھ براي تعلیم نامھ١٧٣٩در 
ھنگام . اي تدوین كند ، كتابچھ»ھاي خردمندانة مقابلھ با مسائل عادي زندگي شیوه«براي آشنا ساختن آنان با 

  ش این كتابچھ، ریچاردسن بھ این اندیشھ رفتنگار
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  ھا، لندن گالري ملي چھره. سمیوئل ریچاردسن: جوزف ھایمور

ھایي از سرگذشت دختري كھ خردمندانھ پاكدامني خویش را حفظ كرده است،  كھ با بھ ھم پیوستن نامھ
سیار توانستھ است پاكدامن و ھاي ب موضوع این داستان را، كھ قھرمان آن در خالل وسوسھ. داستاني بسازد

بھ ھرحال، . ماریوو گرفتھ باشد) ١٧۴١-١٧٣١(عفیف بماند، ریچاردسن ممكن است از زندگي ماریان 
با نشر نخستین داستان خویش در دو مجلد، فصل نویني در ادبیات انگلیسي  ١٧۴٠ریچاردسن در نوامبر 

ھاي محرمانة دختري جوان و زیبا بھ  ني؛ سلسلھ نامھپمال، یا پاداش پاكدام: نام این داستان چنین بود. گشود
شود تا اصول پاكدامني و دین را در اذھان دختران و پسران  والدینش؛ اكنون براي نخستین بار منتشر مي

با افزودن دوجلد دیگر، تحت نام  ١٧۴١استقبال شد، و ریچاردسن در  از كتاب بگرمي. جوان پرورش دھد
، كھ قھرمان داستان در آن از پاكدامني و خردمندي خویش پس از زناشویي پمال در روزگار سرافرازي

  .گوید، داستان را بسط داد سخن مي

نیمة اول داستان ھنوز براي ما دلكش است، زیرا ما ھرگز آن اندازه پیر نیستیم كھ از خواندن داستان 
ھزار صفحھ، مالل آور  گرچھ حتي فریبھاي عشقي چنین داستاني، پس از - فریبھاي عشقي خستھ شویم

سان  نكن كھ كاغذ این تعجب! گریم آه، چقدر مي«: نویسد در صفحة اول داستان، آنجا كھ پمال مي. شوند مي
پمال نمونة نیكي و مھربان و نجابت . كوشد تا اھمیت احساسات را برساند نویسنده مي» .دار شده است لكھ

آورد  اولین پولي را كھ بھ دست مي. فرستند بیرون مي از خانھ» كار«او را در شانزدھسالگي براي . است
اگر بیشتر بھ دست آورم، باز ھم … . خداوند مرا نیازمند نخواھد كرد«: گوید دھد و مي بھ والدینش مي

بدارم، زیرا شما، در زماني كھ از  من است كھ ھر دوي شما را دوست داشتھ باشم و گرامي… وظیفة 
پدر و مادر محتاط، قبل از آنكھ اطمینان یابند این » .اید  ا دوست و عزیز داشتھآمد، مر دست من كاري برنمي

بھ او . كنند پول را كارفرماي مجرد پمال براي فریفتنش بھ وي نداده است، از خرج كردن آن خودداري مي
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چنان مدیون او خودت را ] مبادا[ترسیم  مي«: اندازد دھند كھ زیبایي او پاكدامنیش را بھ خطر مي ھشدار مي
آن را جبران نخواھد كرد، بھ او … بداني كھ پاكدامني خود را، كھ گرانبھاترین گوھر توست و ھیچ ثروتي 

من ! نیكي كردن چقدر دلپذیر است«: افزاید  دھد كھ احتیاط را از دست ندھد، و مي پمال قول مي» .بسپاري
احساسات پمال شایان ستایش است، » .ورمخ بھ انسانھاي بزرگ تنھا بھ خاطر ھمینن خصیصھ غبطھ مي

در اوج یك ماجراي . یابد آورد، اثرش كاھش مي كھ او احساسات خویش را برزبان مي گرچھ ھنگامي
. كشد رود و او را بھ آغوش مشتاق خود مي آمیز، كارفرما بدون مقدمة قبلي بھ رختخواب پمال مي مصیبت

گوید كھ پس از بھ ھوش آمدن،  دختر مي. رسد یش نميرود، و كارفرما بھ مراد خو دخترك از ھوش مي
» .آه، بھ من بگو كھ در این حال درماندگي چھ برسرم آمده است: دست خود را بردھان او نھادم و گفتم«

دخترك، كھ از صمیمیت او خوشش . كند كھ نیت خود را عملي نكرده است كارفرما خاطر جمعش مي
  آید، اندك اندك بدو دل  مي

. اند گروھي وي را روانشناس بدانند دختر، قبل از دلبستگي بھ كار فرما، ساختھ است موجب شده احساسات
كارفرما سرانجام از پاي . كند با وجود این دلبستگي، دختر ھمچنان در برابر خواھشھاي او ایستادگي مي

وح خود را حفظ كرده پمال، كھ خوشحال است پاكدامني و ر. دھد آید و بھ وي پیشنھاد زناشویي مي مي  در
در خانھ بماند، از مھمانیھاي بزرگ و پرشكوه : گیرد كھ كدبانوي كامل انگلیسي شود است، تصمیم مي

بپرھیزد، حساب خرج خانھ را بدقت نگاه دارد، از نیازمندان دستگیري كند، مربا و شیریني بپزد، و از 
باشد كھ گاه و بیگاه او را از لطف  سپاسگزار -چنانچھ در حال پیمودن نردبان ترقي باشد -شوھرش

ریچاردسن جلد دوم را با سخناني دربارة مزایاي پاكدامني مردان و زنان . مند سازد مصاحبت خویش بھره
شایان  شایستگان را بھ ھمچشمي]پاكدامني پمال[ھرگاه این «:نویسد دھد و مي جوان در روابط خود پایان مي

یشتن را برازندة پاداش و ستایش و بركتي سازند كھ پمال با آن ستایشي برانگیزد و برآن دارد كھ خو
  ».شایستگي از آن برخوردار گشت، مؤلف این كتاب كار خود را پایان یافتھ خواھد دانست

برخي از انگلیسیان، چون فیلدینگ پرھوس، این داستان را ریشخند كردند؛ ولي ھزاران تن از افراد طبقة 
روحانیان انگلستان، از اینكھ دیدند مواعظ آنان . مال را ستودند و بدان دل بستندمتوسط انگلستان پاكدامني پ

پمال در عرض . قرار گرفتھ است، خشنود شدند زبوببھ صورت داستاني نافذ و دلكش در دسترس بعل 
ناشران انگلستان ریچاردسن را بھ نوشتن داستانھاي مشابھي تشویق . ر بھ چاپ رسیدشش ماه چھار با

داد، بھ دنبال كار چاپ  ولي او كھ در پي پول نبود، واز سویي نیز تندرستي خود را از دست مي. كردند
  .، با نشر شاھكار خویش بورژوازي اروپا را بھ ستایش خود واداشت١٧۴٧در . رفت

در ھفت جلد و دوھزار صفحھ  ١٧۴٨تا دسامبر  ١٧۴٧شت یك بانوي جوان از نوامبر كالریسا، یا سرگذ
  اي براي بازارگرمي گیران گفتھ بودند كھ ریچاردسن پاكدامني پمال را وسیلھ گروھي از خرده. انتشار یافت

ز این ا. زن ھنگام زناشویي دانستھ، و مرد ھرزه و فاسد اصالح شده را شوھري خوب بھ شمار آورده است
روي، وي در دومین داستان خویش پاكدامني را موھبت االھیي خواند كھ خداوند در بھشت آن را پاداش 

الولیس بیپروا، كھ شایع . اندوھبار خواھد داشت خواھد داد، و گفت كھ انسان ھرزة اصالح نشده سرانجامي
كالریسا، با آنكھ مفتون . ندكوشد از كالریسا ھارلو خواستگاري ك است زنان در برابرش ناتوانند، مي

كنند، درھاي  كسانش وي را از دیدار چنین مرد دیوسیرتي منع مي. تواند بدو اعتماد كند شھرت اوست، نمي
آالیشي است، براي ھمسري وي در نظر  بندند، و آقاي سولمز را، كھ مرد بي خانھ را بھ روي او مي

  كالریسا حاضر نیست با سولمز . گیرند مي

الولیس، بھ یاري . كنند دھند، و زندانیش مي كنند، آزارش مي اشویي با سولمز وادارند، توبیخش ميرا بھ زن
كالریسا، براي آنكھ از . كند كھ خویشان كالریسا در صددند با اسلحھ بھ او حملھ كنند دستیارش، وانمود مي

خواھد با الولیس  كالریسا مي. ردآلبنز بب دھد وي را برباید و بھ سنت دست آنان برھد، بھ الولیس اجازه مي
  :نویسد بھ دوستي مي. داند زناشویي كند، ولي او این زناشویي را كار خطرناكي مي
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ھرگاه از این بیمناك نبودم كھ با یك بار زناشویي براي ھمیشھ زناشویي خواھم كرد، بھ زناشویي تن 
  .دادم مي

براي خود جفتي  والنتینوسانند پرندگان، كھ در روز تواند م آیا انسان مي! این نتیجة ناگوار زناشویي است
زیرا تغییر جفت از وقوع … بینم من عیبي در آن نمي… گزینند، جفت خود را عوض كند؟  تازه برمي

، )آن گونھ كھ در نزد عوام معروف است(تجاوز جنسي : چھار یا پنج گناه بزرگ جلوگیري خواھد كرد
تغییر جفت مردان را از آدمكشي و دوئل باز . زنا، و فحشا، و كسي در آرزوي چندگاني نیز نخواھد بود

زني نازا خوانده . اثري برجاي نخواھد ماند) كھ سبب تعدیات تكاندھنده است(خواھد داشت و از رشك 
… ن نیت كھ چند ماھي یكدیگر را یاري كنند، باھم خواھند زیست زن و مرد، بھ ای… نخواھد شد 

خواھند گفت كھ این . »چھ كسي با چھ كسي است«گونھ اخبار خواھند رفت كھ ببینند  ھا درپي این روزنامھ
جك، آیا این تمایز، مانند تمایز گلھا، جالب و . »چندسالھ«است و آن یكي » یكسالھ«آقا، یا این خانم، 

  خواھد بود؟تماشایي ن

درازي شود،  كند كھ ھرگاه بھ وي دست كوشد كالریسا را بفریبد و گمراه نماید؛ دخترك اخطار مي وي مي
در این ھنگام، . كند كند، ولي با مھرباني با او رفتار مي الولیس وي را زنداني مي. خود را خواھد كشت

الولیس براي شكستن مقاومت او . نویسد ھایي بھ دوست محرمش، اناھو، مي كالریساي دلشكستھ نامھ
بندد؛ كالریسا ھمچنان در برابر نیرنگھاي او  كشد و نیرنگھاي بسیار بھ كار مي ھاي بسیار مي نقشھ

ھاي اندوھباري كھ بھ  در نامھ. بیند كھ گریز از خانھ آبروي او را برباد داده است كند، اما مي ایستادگي مي
كند نفرین خویش را، كھ بھ عقیدة وي درھاي  ، ولي درخواست ميكند نویسد، درخواست بخشش نمي پدر مي

كالریسا بھ بیماري جانفرسایي . گذرد بھشت را بھ روي او خواھد بست، پس بگیرد؛ پدر از گناه او نمي
گریزد، و در آنجا در دوئلي بھ دست  الولیس بھ فرانسھ مي. ماند شود و برایش امیدي جز دین نمي مبتال مي

آیند، ولي او  گذرند و نزد او مي سرانجام، پدر و مادر كالریسا از گناه او مي. شود سا كشتھ ميعموي كالری
  .یابند را مرده مي

اي است، اما اندیشة بیقرارما خواندن داستان بلند و یكنواختي چون كالریسا را براي  كالریسا داستان ساده
كھ  ز آن استقبال كردند؛ صدھا تن از مردمينماید؛ ولي در انگلستان قرن ھجدھم مردم ا ما دشوار مي

  داستان را خوانده بودند 

ھریك از سھ دختر او جلدھاي مختلف «: پدري گفت. نوشتند و درخواست كردند نگذارند كالریسا بمیرد
مري ورتلي مانتگیو، كھ » .كالریسا را بھ دست داشتند و دیدگانشان از اشك، چون گل بھاري، نمناك بودند

گر بود، داستان را با احساسات و تمایالت طبقة متوسط  ة زنان انگلستان آن روزگار زني سفسطھمانند ھم
  :سازگار دانست، اما با سلیقة اشرافي خود ناسازگار یافت

اشك ریزند احمقانھ براي كالریسا ھارلو » سقوط بانو«اي كھ برچكامة  مانند دختران شیرفروش شانزدھسالھ
ن است كھ رویدادھاي نخستین جلدھاي آن، بھ خاطر شباھتي كھ بھ روزگار حقیقت ای. ریختم اشك مي

كالریسا … . انگیز است دوشیزگیم داشت، مرا بھ رقت آوردند، ولي رویھمرفتھ اثري كم ارج و مالل
آنكھ فكر كند كھ انسان  نھد، بي بیندشان در میان مي ھاي خویش را با ھمة مردمي كھ مي احساسات و اندیشھ

حالت فاني براي پوشانیدن ذھن خویش نیز احتیاج بھ برگ انجیر دارد؛ نشان دادن ھمة  در این
  . ھایمان كاري ناپسند است اندیشھ

زنان انگلستان اكنون از ریچاردسن، كھ براي آنان در پمال زني آرماني ترسیم كرده بود، بھ اصرار 
داد، ولي پس از خواندن  ر تن در نميوي نخست بھ این كا. خواستند مردمي آرماني نیز ترسیم كند مي

جوزف اندروز فیلدینگ، كھ در آن نویسنده پمال را مسخره گرفتھ بود، و پس از مالحظة تصویر مفصل 
این داستان در . وي از شخصیت مردان در تام جونز، نوشتن سرگذشت سرچارلزگراندیسن را آغاز كرد

براي روحیة بیزار مردم روزگار ما . ر یافتدر ھفت جلد انتشا ١٧۵۴و مارس  ١٧۵٣فاصلة نوامبر 
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روگرداني مردم قرن بیستم از میزانھاي . سومین موفقیت بزرگ ریچاردسن عجیب و باورنكردني است
اخالقي پیرایشگري، و روحیة سازشگرانة مردم نیمة دوم عصر ویكتوریا، ما را از ستایش كمال نیكي و 

ایم، ولي ھیچ یك را از نقصھاي  بھ مردان نیك بسیار برخورده دارند؛ ما پاكي، دست كم در مردان، باز مي
ریچاردسن كوشید سر چارلز را با زروزیور نیك سیرتي بیاراید و تنھا چند نقص . ایم بخشودني مبرا نیافتھ

بسیار ناچیز در شخصیت او گنجاند؛ با وجود این، ما از تفاوتھاي شگرفي كھ در بین او و خودمان بھ چشم 
چیزي . دھد از این گذشتھ، فضیلت وقتي نمایش داده شد، فریبندگي خود را از دست مي. ، بیزاریمخورند مي

  .نمانده بود كھ گراندیسن در زمرة قدیسان شمرده شود

دلبستگي عمیق ریچاردسن بھ پندھاي دیني و اخالقي داستانھاي وي را از نظر ھنري معیوب نموده است؛ 
تالش ریچاردسن براي گفتن داستانھاي بلند از خالل . اي نداشت بھرهگویي چندان  او از شوخي و بذلھ

ھا، داستانھاي وي را با مطالب نامحتمل ونامعقول درھم آمیخت؛ ولي این شیوة داستانسرایي بھ او  نامھ
ھاي گوناگون بنگرد و توصیف كند، و این شیوه بھ داستانھاي او  امكان داد كھ وقایع واحدي را از گوشھ

ھاي بلند بھ خویشان و  نوشتن نامھ. خورد ي داده است كھ در داستانھاي دیگر كمتر بھ چشم ميخصوصیت
این شیوة داستانسرایي ھمچنین بھ ریچاردسن امكان داده . دوستان محرم از عادات مردم آن روزگار بود

: خورند چشم مي در اینجا نیز، نقصھایي بھ. است كھ احساسات زنانھ را در داستانھاي خویش منعكس نماید
  او مردان را 

شناخت؛ او بندرت دگرگونیھا و تضادھا و رشد روان  از زنان، و اشراف را كمتر از مردم عادي مي
دھند كھ او رفتار و  شوند نشان مي ھاي او دیده مي اما نكات فراواني كھ در نوشتھ. كرد را درك مي آدمي

با این رمانھا سبك داستانسرایي روانشناختي و . اده استمنش انسان را دقیقًا تحت بررسي و مشاھده قرار د
ریچاردسن كامیابي را با فروتني . ذھني، كھ در آثار روسو بھ صورت التھاب تبالودي تجلي كرد، پدید آمد

براي راھنمایي زنان بسیاري، كھ . بھ كار چاپ ادامھ داد، ولي براي خود خانة بھتري ساخت. استقبال كرد
پركاري و تمركز اندیشھ، در . ھایي بلند نوشت خواندند، نامھ مي» باباي عزیز«ي را برخي از آنان و

از حملة فلج در  ١٧۶١ژوئیة  ۴در . آخرین سالھاي عمر، وي را گرفتار بیخوابي و حساسیت عصبي كرد
  .گذشت

ي در نفوذ و. ریچاردسن پس از وزلي و پیت میھن بیش از ھر انگلیسي معاصر خود در جھان نفوذ یافت
انگلستان بھ بھبود اخالق مردم در روزگار جانسن، و بھ اصالح اخالقیات دربار پس از سلطنت جورج 

گولد سمیث و شعور و حس ) ١٧۶۶(میراث ادبي و اخالقي او در پیدایي كشیش و یكفیلد . دوم یاري كرد
انگلستان بیھمتا  فرانسویان وي را در میان داستان نویسان. جین اوستن مؤثر افتاد) ١٨١١(تشخیص 

رماني كھ با كالریسا برابري كند، یا بدان ماند، بھ ھیچ زباني نوشتھ نشده «: دانستند؛ روسو گفتھ است مي
اي بھ نام نانین ساخت؛  آثار ریچاردسن را آبھ پروو بھ فرانسھ ترجمھ كرد؛ ولتراز پمال نمایشنامھ» .است

. رمان اخالقي كالریسا را سرمشق خود قرار دادروسو ھنگام تصنیف ھلوئیز جدید مضمون، شكل، و آ
گفت كھ اگر ھمة كتابھایش را بفروشد، ھومر، . دیدرو در ستایش ریچاردسن بھ تمجید و تحسین او پرداخت

در آلمان كریستیان گلرت پمال را ترجمھ و تقلید . اوریپید، سوفوكل، و ریچاردسن را نگاه خواھد داشت
كلوپشتوك با خواندن كالریسا از خود بیخود شد؛ ویالنت از گراندیس . ختكرد، و براي گراندیسن اشك ری

در ایتالیا گولدوني پمال را بھ صحنة . اي ساخت؛ آلمانیھا خانة ریچاردسن را زیارتگاه خود ساختند نمایشنامھ
  .نمایش كشید

ھایي حوصلھ و  نامھخواند؛ ما براي خواندن یا نوشتن چنین  امروز جز محققان كسي آثار ریچاردسن را نمي
مجال نداریم؛ موازین اخالقي روزگار صنعتي ودارویني ما با قیود و محدودیتھاي پیرایشگري فاصلة 

دانیم كھ این رمانھا، بیش از اشعار تامسن، كالینز، و گري نمودار سركشي احساس  ولي مي. بسیار دارد
است، ھمچنانكھ روسو قھرمان اصلي  علیھ پرستش اندیشھ و عقل بودند؛ ریچاردسن پدر نھضت رمانتیك

این نھضت در پایان قرن بر ھنر كالسیك پوپ، و واقع گرایي شھواني فیلدینگ پیروز . رود آن بھ شمار مي
  .شد
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  ١٧۵۴- ١٧٠٧: ھنري فیلدینگ -٢

  اش ھمھ  بھ لندن رفت، با قامت بلند و ستبر، چھرة دلفریب، سخن دلنشین، و دل گشاده ١٧٢٧زماني كھ در 

ران و كاتب مزدور  پس از آنكھ، بھ گفتة خود، كالسكھ. جز پول، ھمھ چیز داشت. لذتھاي آن بھره برگیرد
نوة . ھاي كمدي و بورلسك پرداخت شد، خویشتن را براي نویسندگي آماده ساخت و بھ تصنیف نمایشنامھ

زیر چند نقاب او را در عموي پدر او، لیدي مري مانتگیو، با استفاده از نفوذ خویش، نمایشنامة عشق در
نیز  ١٧٣٢در . ؛ خود دو بار براي تماشاي آن بھ تئاتر رفت)١٧٢٨(لین بھ صحنھ آورد  تئاتر دروري

ھایي با  از آن پس، فیلدینگ نمایشنامھ. تسھیالتي براي اجراي نمایشنامة شوھر متجدد او فراھم ساخت
یھا، یا زندگي و مرگ تام ثام بزرگ ارزش متوسط، و در آن میان نمایشنامة ھجایي تراژدي تراژد

پس از چھارسال دوستي با شارلت كرادوك، با او . ، را یكي پس از دیگري بھ صحنھ كشید)١٧٣١(
پوند بھ ارث برد، و فیلدینگ براي آسایش با او در  ١۵٠٠شارلت چندي بعد ). ١٧٣۴(زناشویي كرد

فیا وسترن زیبا و محجوب، و املیا بوث روستایي مسكن گزید؛ بھ ھمسرش دل باخت و او را بھ نام سو
برد حق صفات پسندیده، زیبایي، و  زبان شیوایي كھ او بھ كار مي«: گوید لیدي بیوت مي. بسیار شكیبا ستود

  ».كرد دلربایي شارلوت را ادا مي

از  ، پس١٧٣٧ولي، در . اند ھایي بھ صحنھ آورد كھ ھمھ از یاد رفتھ بھ لندن بازگشت ونمایشنامھ ١٧٣۶در 
علم حقوق . ھنر تئاتر را محدود ساخت، پاي خود را از صحنھ كنار كشید» قانون اجازة طبع و نشر«آنكھ 

انتشار پمال اثر ریچارد سن، در این سال مسیر زندگي وي را ). ١٧۴٠(آموخت و وكالت پیشھ ساخت 
فیلدینگ با برداشتي  .فضایل پمال و خالق او گرایش فیلدینگ را بھ ھجانویسي برانگیخت. دگرگون ساخت

پارودیك از پمال، تصنیف سرگذشت ماجراھاي جوزف اندروز و دوستش، آقاي ایبرھم ادمز، كھ بھ شیوة 
شود، چون  جوزف، كھ بھ عنوان برادر پمال معرفي مي). ١٧۴٢(سروانتس نوشتھ شده است را آغاز كرد

كند؛  تراند، ولي جوزف ایستادگي ميگس كارفرمایش براي فریفتن او بارھا دام مي. او زیبا و پاك است
اي كھ بھ  نامھ. دھد جوزف، مانند پمال، تالشھاي حیلھ گرانة كارفرما را براي فریفتن او بھ تفصیل شرح مي

  :نویسد تقریبًا بھ شیوة ریچاردسن است پمال مي

  :خواھر دلبندم پمال

و درصدد است مرا نابود … خانمم بھ من دل باختھ است… ! امیدوارم خوش باشي؛ خبري برایت دارم
دار  كند؛ ولي امیدوارم عزم و ارادة من آنچنان استوار باشد كھ ھیچ زني در جھان نتواند پاكدامني مرا لكھ

  .سازد

گوید كھ او با زني،  مي. آقاي ادمز بارھا بھ من گفتھ است كھ پاكدامني براي مرد، چون زن، ارزش دارد
بھ انگیزة پندھاي او و . كوشم كھ رفتار او را سرمشق خود سازم جز ھمسر خود، تماس نداشتھ است؛ مي

اي كھ، بھ گفتة او، ھیچ مردي در برابر آن یاراي مقاومت  ام در برابر وسوسھ ھاي توست كھ توانستھ نامھ
. آورد پایداري كنم ندارد و براي انسان در این جھان پشیماني، و در جھان آینده عقوبت اخروي ھمراه مي

زیرا براي یك بار .ولي خشنودم كھ او مرا از خوابگاه بیرون راند! و نمونة خوب چھ گرانبھاست اندرز… 
  .ھمة سخنان كشیش ادمز را از یاد برده بودم

  تواني پاكدامني تردیدي ندارم، خواھر عزیزم، كھ تو داراي صفات نیكي و مي

م پاكدامني خود را حفظ كنم، زیرا بارھا دعا كن كھ من ھم بتوان. ھا، حفظ كني خود را، بھ رغم ھمة وسوسھ
امیدوارم بتوانم پاكدامني تو و پاكدامني یوسف را، كھ ھمنام من است، . پاكدامني من بھ خطر افتاده است

  . . .ھا، بپاكي زیست كنم  سرمشق خود سازم و، بھ رغم وسوسھ
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. گزیند ھمسري خویش برميكند و فني را، كھ دختر باكرة پاكدامني است، بھ  جوزف بھ پاكي زیست مي
پمال، كھ اكنون ھمسر كارفرماي توانگري است و قدر و منزلتي در جامعھ یافتھ است، فني را از اینكھ 

تصمیم گرفتھ است با جوزف، كھ مقام اجتماعیش مرھون زناشویي آبرومندانة خود اوست، زناشویي كند 
در داستان پمال ناجوانمردانھ دیگر گون  گفت كھ فیلدینگ منظور وي را ریچاردسن مي. كند نكوھش مي

  .جلوه داده است

شھوت فیلدینگ براي ھجانویسي با ھجوریچاردسن نیز فرو ننشست؛ با یاري جستن از موزھا و حماسي 
ھزل او ھنگام برخورد بھ كسان مختلفي كھ جوزف وادمز در . ساختن كتاب خود، ایلیاد را نیز ھجو كرد

ووز، كھ -خانم تو. شود ووز مھمانسرادار، برانگیختھ مي- شوند، بویژه تو يرو م راه خود با آنھا روبھ
ووز متقابال - گذرد، تو ھمسرش را ھنگام ارتكاب خطا با بتي، كلفت خانھ، دیده است، از گناه وي مي

چون طبع فیلدینگ » .كند كھ تا پایان عمر، روزي دو یا سھ بار، گناھانش را بدو یادآور شوند موافقت مي«
داد از این جوان معصوم قھرماني براي رمان خویش بیافریند، توجھ خویش را از جوزف  او اجازه نمي بھ

برگزیدن كشیش ادمز انتخابي . بھ كشیش ادمز معطوف ساخت و او را بھ قھرماني داستان خویش برگزید
ظ خود بھ دنبال نماید، زیرا او كشیش راست كردار و پاك اندیشي بود كھ با دستنویس مواع ناشایست مي

كاري داده  اي قوي، یك جفت مشت ولي آفریدگار ادمز بھ او صدایي محكم، معده. گشت ناشري بیپروا مي
كند، اما جنگاوري چیره دست است؛ و در آغاز داستان چند تن از  بود؛ او با آنكھ با جنگ مخالفت مي

ن فیلدینگ است، و ما نیز چون ادمز دوست داشتنیترین شخصیت داستا -آورد اوباش را از پاي درمي
آن دستھ از ماكھ در جواني بھ . بریم نویسندة داستان از برخورد او بھ خوكھا، گل والي، و خون لذت مي

توانیم بھ این كشیش، كھ از مكر و حیلھ مبرا و سرشار از روح  ایم نمي آرمانھاي مسیحي دل سپرده
یكي از مردان بزرگ دیدني «یش ترولیبر سودجو، كھ فیلدینگ وي را با كش. نیكخواھي است، مھر نورزیم

  .كند مقایسھ مي» را ایفا كند، فالستافآنكھ شالي برشكم بندد نقش سرجان  توانست بي بود و مي

یك اثر سھ جلدي منتشر ساخت كھ با فروتني  ١٧۴٣بالید، در  فیلدینگ، كھ اكنون بھ كامیابي خویش مي
جلد سوم شامل شاھكاري است كھ بھ طعنھ نوشتھ شده، و . ھاي پراكنده را برآن نھاده بود عنوان نوشتھ

كار نامدار قرن ھجدھم، این كتاب زندگینامة واقعي فیگین، تبھ. زندگي آقاي جانثن وایلد بزرگ نام دارد
  این داستان «: نویسد و خود فیلدینگ مي. نیست

در نخستین چاپ كتاب، فیلدینگ رابرت والپول را، بھ نام دالل » .است كھ ممكن است از او سرزده باشند
آراي دزدي، بھ باد حملھ گرفتھ بود؛ پس از مرگ رابرت والپول، فیلدینگ بار دیگر این داستان را منتشر 

براي » بزرگان«گوید كھ زیان بیشتر  نویسنده مي. را بھ باد ھجو گرفت» بزرگي«و این بار در آن . تساخ
خواندند كھ وي پس از آنكھ » كبیر«اسكندر مقدوني را از آن روي . جھان بیش از نفع آنھا بوده است

فرستاد، و چون سرزمین پھناوري را بھ خون و آتش كشید، مردم نگونبخت بسیاري را بھ دیار نیستي «
تندبادي سھمناك ویراني و بدبختي پدید آورد، گویند كھ از روي بزرگواري از بریدن گردن پیرزني 

تر باشد، زیرا  وجدان دزد باید از وجدان سیاستمداران آسوده» خودداري ورزید و بھ دختران او تعدي نكرد،
  .دزد كمتر انسان كشتھ، و كمتر دارایي مردم را چپاول كرده است

فیلدینگ در این كتاب، كھ بھ سبك زندگینامة سیاسي نوشتھ است، براي جانثن نیاكان بزرگ و نامداري 
مادرش : نویسد مي» .رساند، كھ با ھنگیست بھ انگلستان آمد ولفستن وایلد مي«شمارد و تبار او را بھ  برمي

راه و رسم دزدي را از او  جانثن ھنر و» .خاصیت بسیار چسبناكي داشت كھ در خدمت انگشتان او بود«
آموخت و بھ یاري ھوش سرشارش، براي ربودن دارایي زاید مردم زاید و براي گرفتن جان بیمعني آنان، 

گرفت و  دزدیدند مي وي بزرگترین سھم از اموالي را كھ این جوانان مي. جوانان شجاعي را سازمان داد
كرد، ولي  او الئتیشا را تعقیب مي. سپرد لت ميزیردستان نافرمانبردار خویش را بھ دست قانون و عدا

در چند «سپرد، و او : الئتیشا خویشتن را بھ دستیار او، فایر بالد. توانست وي را بفریبد و بھ دام افكند نمي
درازي كرد، یا دست كم اگر الئتیشا بموقع خواھش وي را  دقیقھ بھ این موجود زیبا و دلفریب دست

ھفتة بعد، بین آنان . كند  از آن پس، الئتیشا با جانثن زناشویي مي» .كرد درازي ميپذیرفت، بھ او دست  نمي
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گوید حق دارد براي خود مردان دیگري، جز او برگزیند؛ جانثن وي را  گیرد والئتیشا مي گفتگویي در مي
دھد، و جرایم  جانثن بھ راھزني ادامھ مي. كنند بوسند و با ھم آشتي مي خواند؛ یكدیگر را مي زني ھرزه مي

. گردد شود و زنش از این محكومیت خوشحال مي سرانجام بھ مرگ محكوم مي. شود بزرگتري مرتكب مي
كند، ولي جز یك  جانثن در راه جیب كشیش را خالي مي. كند یك روحاني وي را تاچوبة دار ھمراھي مي

زرگ، پس از آن ھمھ كارھاي جانثن وایلد ب«. یابد، زیرا كشیش میخواره بود دربازكن چیزي در آن نمي
  ».برچوبة دار جان سپرد - آمدنیند» مردان بزرگ«كھ فقط از عھدة  -برجستھ

، ھمسر فیلدینگ درگذشت و فیلدینگ با توصیف وي بھ نامھاي املیا و سوفیا كوشید درد و  ١٧۴۴در پایان 
اري فرزندان ، با خدمتكار باوفاي ھمسرش، كھ براي پرست١٧۴٧در . رنج دوري وي راكاھش دھد

در این ھنگام، تندرستي او رو بھ زوال نھاد و در آمدش . فیلدینگ در خانة وي مانده بود، زناشویي كرد
  ، بھ ریاست دادگاه بخش ١٧۴٨در . كاھش یافت

پوند  ٣٠٠وي این پول را، كھ از . دادند شد كھ دو طرف دعوا بھ دادگاه مي در این مقام از پولي فراھم مي
  .خوانده است» ناپاكترین پول در جھان«ر نبود، درسال افزونت

. سرگرم نوشتن شاھكار خود بوده است) ١٧۴٨-١٧۴۴(پیداست كھ فیلدینگ در این سالھاي پر درد و رنج 
فیلدینگ براي . جونز، پسر سرراھي، در شش جلد انتشار یافت ، بھ نام سرگذشت تام١٧۴٩این شاھكار رد 

چند ھزار «ز وقتي كھ بھ دادرسي و نویسندگي براي دیگران داده بود نوشتن این رمان، بھ گفتة خود، ا
توان باور كرد كھ داستاني چنین سرشار از ھزل و پندھاي  بدشواري مي. جویي كرده است صرفھ» ساعت

با وجود این، اثر . اخالقي نافذ و نیرومند در سالھاي دلشكستگي وتھیدستي و ناتندرستي نوشتھ شده باشد
ھیچ یك از داستان نویسان . اند ترین رمان انگلیسي دانستھ اي و ي را بسیاري برجستھ صفحھ ھزارودویست

انگلیسي، قبل از روزگار فیلدینگ، تن و اندیشھ و اخالق و سیرت یك مردي را، با این كمال و صراحت، 
  :سخنان ثكري را در مقدمة پندنیس بسیاري بھ یاد دارند. توصیف نكرده است

اي از میان ما نتوانستھ است چھرة مردي  در زیر خاك آرمیده، نویسنده» تام جونز«ویسندة از روزي كھ ن
جامعة ما طبیعت را در . او را باید با پارچھ بپوشانیم و زوركي بدو بخندیم. را با چنین توانایي ترسیم كند

گذرد آشنا  رستورانھا مي ھد با آنچھ در جامعھ، باشگاھھا، كالجھا، و پسندد، و بھ شما اجازه نمي ھنر نمي
  .گویند كنند و از چھ سخن مي شوید و بدانید كھ فرزندان شما چگونھ زندگي مي

از این ھنگام، تا زمان زناشویي . یابند اي است كھ او را در بستر پاك آقاي آلوورثي مي تام كودك حرامزاده
ولي پس . بظاھر پیوندي با ھم ندارند كند كھ تام، فیلدینگ ماجراھایي بھ شیوة پیكارسك وارد رمان خود مي

یابد كھ این ماجراھا با ھم پیوند دارند و شرح آنھا براي بازنمود  از آنكھ داستان بھ پایان رسید، انسان درمي
اي كور وجود  اي سردرگم، و ھیچ گره و پرورش شخصیتھاي داستان ضرورت داشتھ است، و ھیچ رشتھ

اي  ھاي خیالي كاملي كشیده است و چھرة پاره ھاي داستان چھرهندارد؛ فیلدینگ براي برخي از شخصیت
بیش از » ھایش بسیارانعطافپذیر بودند، كھ اندیشھ«دیگر را، چون بلیفیل فرومایھ، یا عالیجناب ثواكم معلم 

تفنگھا سگان، و «آقاي وسترن . اند ھا زنده اندازه ساده نمایش داده است، با وجود این، بسیاري از چھره
ھمتایش  و پس از آنھا، بھ بطریش و سپس بھ دختر بي» نش را بیش از ھر چیزي درجھان دوست داشتاسبا

تواند،  شود، و پمالیي است كھ مي سوفیا كالریسایي است كھ در دام مردان گرفتار نمي. مند بود سوفیا عالقھ
واھش را در دام آنكھ دربارة پاكي خویش قبل از زناشویي سروصدایي بھ راه اندازد، مرد دلخ بي

  .خودگرفتار كند

. تام اندكي ضعیف است، وگرنھ عیبي در او نیست و بیش از اندازه براي زنده ماندن شایستگي دارد
شود و تنھا چیزي  مردي ستبر مي. دھد زند و تعلیم مي پذیرد و ثواكم او را مي آلوورثي او را بھ فرزندي مي

  آزارد، اصل  كھ او را مي
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دزدد، ولي آلوورثي، كھ وي را بھ فرزندي  زند و یك مرغابي مي بھ باغي دستبرد مي. شوند ميبدو یادآور 
. گذرد شود، از گناه او مي اي، كھ بھترین نمونة آن در قھرمانان شكسپیر یافت مي پذیرفتھ است، بھ شیوه

بھ زني كھ از حیث كند  ستاید، ولي تام با آگاھي بھ حرامزدگي خویش جرئت نمي سوفیا از دور او را مي
سیگریم، دختر یك شكاربان راضي  تام خویشتن را با مولي. مقام و دارایي از او بسیار دور است دل بسپارد

پس از آگاھي بھ اینكھ تنھا یكي از پدران محتمل كودك است، . كند سازد و بھ پدري فرزند او تظاھر مي مي
برد، اما مھر و دلبستگي او بھ تام  شود، رنج مي اه ميشود؛ سوفیا چون از رابطة تام با مولي آگ آسوده مي

كشد؛  تام وي را ھنگام سقوط از اسب در شكارگاه بھ آغوش مي. گراید تنھا براي مدت كوتاھي بھ سردي مي
ولي . سپارد درنگ بدو دل مي یابد، و بي ھاي دخترك احساسات او را بھ خویشتن در مي از گلگوني گونھ

فتھ است سوفیا را ھمسر آقاي بلیفیل سازد، كھ برادرزادة مشروع و وارث آلوورثي آقاي وسترن تصمیم گر
كند و سرسختي  كند؛ وسترن پافشاري مي سوفیا از زناشویي با این حیوان دورو خودداري مي. بیفرزند است

ترتیبي  كشد و تام خود را كنار مي. آالیند پدر و اشكھاي دختر چند جلد از داستان را بھ غم و اندوه مي
اي بیابند؛ سوفیا با دیدن این صحنھ از  كھ مولي را بھ آغوش كشیده است در بیشھ دھد تا او را ھنگامي مي

رود كھ بدون شرح  پوشد، و تام بھ سفرھاي پرماجرایي مي آلوورثي با اكراه از تام چشم مي. رود ھوش مي
ماند،  ھمچنان در نزد سوفیاي دل شكستھ مي قلب او. آنھا فیلدینگ نتوانستھ است بھ داستان خود ادامھ دھد

پس از آنكھ تام . برد ولي بھ گمان آنكھ براي ھمیشھ سوفیا را از دست داده است بھ بستر خانم واتر پناه مي
تام از . سازد گذرد و او را بھ جاي بلیفیل وارث خود مي كشد، آلوورثي از گناه او مي درد و رنج بسیار مي
آقاي وسترن، كھ تا یك ھفتة قبل تشنة خون تام بود، او را بھ . كند گذشت، دلجویي مي سوفیاي كمرو، ولي با

  :كند پذیرد و براي زناشویي آن دو بیتابي مي دامادي خویش مي

آیا ھمة كارھا پایان پذیرفتھ است؟ فرداست یا پس فردا؟ من كھ … . بھ نزد او بشتاب، اي پسر، بھ نزد او«
چنین نیست . خواھد كھ امشب زناشویي كند او از تھ دل مي… . نخواھم كرد اي درنگ پس از فردا لحظھ

بندم كھ فردا پسري نھماھھ خواھیم  پوند شرط مي ۵آلوورثي كجاست؟ گوش بده، آلوورثي، من … سوفي؟
  ».داشت

البتھ، او ھمھ چیز . پس از شكسپیر، كسي زندگي انگلیسیان را بھ این تفصیل و صراحت تصویر نكرده بود
خصوصیاتي چون رقت قلب، وفاداري، شھامت، قھرماني، و ادب، و احساساتي كھ در ھر . را وصف نكرد

فیلدینگ انسان پیرو غریزه را بر انسان اندیشمند . خورد جونز بھ چشم نمي توان یافت، در تام جامعھ مي
شكسپیر و چاسر را اصالح  كوشیدند ادبیات را از ھزلیات برھانند و آثار او كساني را كھ مي. داد ترجیح مي

  كنند و ھمچنین شاعران و منتقداني را كھ معتقد بودند ادبیات جدي 

. خواند ھاي دیگر عشق را موھوم مي شمرد و جنبھ دلباختگي زن و مرد را چیزي جز تمایل جسماني نمي
را برمال گناھان و اعظان . كرد جنون پولدوستي و ریا و تزویر را در ھمة طبقات اجتماع نكوھش مي

ساخت، ولي كشیش ادمز را دوست داشت؛ دكتر ھریسن را، كھ یك روحاني انگلیكان است، قھرمان  مي
  .داد املیا ساختھ است؛ فیلدینگ خود در ھر فرصتي بھ خوانندگان داستانھایش پندھاي دیني و اخالقي مي

رئیس دادگاه بخش بھ آنھا جونز، فیلدینگ چندي بھ نوشتن مسائلي پرداخت كھ در مقام  پس از نشر تام
كار و مسئولیت ھمھ روزه وي را با تعدیات، قانونشكنیھا، و جنایتھاي مردم لندن آشنا . خورد برمي

بھ ھمت وي و برادرش، . دربارة چگونگي حفظ نظم و اعمال عدالت راھھایي پیشنھاد كرد. ساخت مي
رسید، یك دستھ از آشوبگران لندن  سرجان فیلدینگ، كھ پس از او بھ ریاست دادگاه پلیس بو ستریت

دزدان «: گزارش داد ١٧۵٧فرد خوشبیني در . تارومار شد؛ وتقریبًا ھمة اعضاي آن بھ دار آویختھ شدند
  » .اند لندن تقریبًا ھمگي سركوب شده

فیلدینگ تا پایان عمر نتوانست ھمسرش . بھ نام املیا انتشار یافت ١٧۵١آخرین رمان فیلدینگ در دسامبر 
نقص سربازي  از یاد ببرد؛ ھمة معایب ھمسرش را از یاد برد و كوشید نام وي را، چون ھمسر بي را
پرستد،  كاپیتان بوث مردي مھربان و دالور و بخشنده است؛ املیاي خود را مي. احتیاط، جاویدان سازد بي
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ھ زندان آغاز شود؛ و داستان با ورود وي ب بازد و بدھكار مي ولي ھست ونیست خود را در قمار مي
در صد صفحة كتاب، سرگذشت خود را براي زنداني دیگري، بھ نام دوشیزه مثیوز، بازگو . شود مي
گوید، و سپس بھ  كند؛ از زیبایي، حجب، مھرباني، وفاداري، و نازكدلي ھمسرش برایش داستانھا مي مي

در این » .دھد آمیز ادامھ مي یك ھفتھ بھ این گفتگو جنایت«. شود خواھش دوشیزه مثیوز با وي ھمبستر مي
گویي، از دور ویي مردان و زنان، از  ھاي دیگر رمان، فیلدینگ، شاید با اندكي گزافھ صحنھ، و در صحنھ

در اینجا، یكي از ھمان . دارد پولیرستي كالنتران و داوران، و از درنده خوبي زندانبانان پرده برمي
قاضي ثرشر، از ظاھر . بعد خشم دیكنز را برانگیختشود كھ یك قرن  زندانھاي بدھكاران توصیف مي

دھد، تو اھل  آقا جان، زبانت بھ گناھكاري تو گواھي مي«. دھد زنداني، تبھكاري او را تشخیص مي
یابد، تا سرانجام املیا  شمارة تبھكاران در ھر فصل داستان فزوني مي» .ایرلندي، و ھمین برایم بس است

از گناه من كھ شما را بھ جھان «: گوید اند، مي انش، كھ گرفتار تنگدستي شدهآورد و بھ فرزند مي فریاد بر
  ».ام بگذرید آورده

شكند، ولي  در یكي از فصول نخستین، املیا بیني خود را مي. املیا ھمان گریز لداي شكیباي فیلدینگ است
در فصول آینده مردان براي یابد كھ  زند و او آنچنان زیبایي خویش را باز مي جراحي بیني او را پیوند مي

در ھمة كارھا . داند او خویشتن را از نظر نیروي اندیشھ كمتر از شوھرش مي. گسترانند فریفتن او دام مي
  كند، جز آنكھ  از شوھرش اطاعت مي

كھ از یكي از گریزھاي  بوث، ھنگامي. تن خود را در واكسھال در معرض تماشاي مردان زندوست بنھد
با ھمان وجد و سروري كھ بھ بانوان ظریف و زیبا ھنگام لباس «بیند كھ او  گردد، مي ميخود نزد او باز 

اي بھ املیا  از دوشیزه مثیوز نابكار نامھ» .دھد سرگرم آشپزي است پوشیدن براي مجلس رقص دست مي
دربارة آن كند، و  رسد كھ در آن از زناكاري بوث در زندان پرده برداشتھ شده است؛ نامھ را نابود مي مي

گوید؛ وي در طول میگساري، قماربازي، بدھكاري، و زنداني بودن شوھرش  سخني بھ شوھرش نمي
براي آنكھ ھزینة خوراك شوھر و فرزندانش را فراھم سازد، جواھرات كم . ورزد  ھمچنان بھ او مھر مي
گدلي اجتماع و اشتباھات و گناھان شوھرش كمتر از سن. فروشد ھاي خود را مي ارزش و، سپس، جامھ

فیلدینگ، چون روسو و الوسیوس، عقیده داشت . كند كوشند وي را بھ دام اندازند نومیدش مي كھ مي مردمي
ثكري املیارا دلفریبترین . كشند كھ بیشتر مردم ذاتًا خوبند، و محیط ناپاك و قوانین بدآنان را بھ تباھي مي

سرانجام، املیا ثروتي بھ . و فقط رؤیاي شوھرش بودولي شاید ا» .قھرمان داستانھاي انگلیسي شمرده است
  .شود آساید، و بوث آدم خوبي مي برد، با بوث در ملك خویش مي ارث مي

ھاي داستان را بھ ھم بپیوندد، در میان مقدمھ و نتیجة آن چندان  با آنكھ فیلدینگ كوشیده است ھمة صحنھ
ود و اطرافیان دزد و آدمكش وي را از خود رمان نویس بزرگ خستھ شده ب. خورد پیوندي بھ چشم نمي

دیگر با چنان آثاري مردم را «نویسنده پس از آنكھ رمان املیا را بھ پایان رساند، نوشت، . بیزار كرده بودند
، بھ نشر كاونت گاردن جورنال پرداخت و مقاالت نافذي در آن نوشت، ١٧۵٢در ژانویة » .نخواھم آزرد

در . د، بھ رودریك رندوم حملھ، و در فوریة ھمان سال مجلھ را تعطیل كردبھ انتقادھاي سمالت پاسخ دا
آب قطران اسقف بار . خستگي، استسقا، یرقان، و تنگي نقس وي را بستري ساختند ١٧۵۴-١٧۵٣زمستان 

در ژوئن . پزشك بدو سفارش كرد بھ سرزمین پرآفتابتري سفر كند. كلي را آزمود، ولي استسقایش بدتر شد
در راه یادداشتھاي . بھ سوي لیسبون رھسپار گشت» ملكة پرتغال«اه زن و دخترش، باكشتي ھمر ١٧۵۴

، در لیسبون در گذشت و در ١٧۵۴اكتبر  ٨در . سفر لیسبون را، كھ از شیرینترین آثار اوست، نوشت
  .گورستان انگلیسیان این شھر بھ خاك سپرده شد

رمان بنیاد نھاده، و زندگي طبقات متوسط را روشنتر از گرایي را در  حاصل كار فیلدینگ چھ بود؟ او واقع
در توصیف زندگي . اي را گشود ھر تاریخنویسي توصیف كرده است؛ كتابھاي او دروازة دنیاي تازه

جسم زندگي . طبقات باال چندان موفقیتي نداشت؛ چون ریچارد سن، مجبور بود كھ از خارج برآنھا بنگرد
شناخت؛ عناصر ظریفتر و  عشق جسماني را بیشتر از عشق پاك مي كشورش را بیشتر از روح آن، و

  با اینھمھ در سمالت، سترن، . لطیفتر شخصیت انگلیسي از دیدگان او پنھان ماندند
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  ١٧٧١-١٧٢١: توبیاس سمالت -٣

توبیاس . كردند سمالت وي را دوست نداشت، زیرا ھر دوي آنان براي رسیدن بھ افتخارات رقابت مي
با . بود و، چون ھیوم، متأسف بود كھ چرا انگلستان راه فرانسھ را بر جزایر بریتانیا بستھ استاسكاتلندي 

زحمت كشیده، و بھ نمایندگي ) ١٧٠٧(اینھمھ، پدربزرگش در راه وحدت پارلمنتھاي انگلستان و اسكاتلند 
اش در  نوادهولي او بھ كمك خا. توبیاس دوسالھ بود كھ پدرش درگذشت. پارلمنت مشترك رسیده بود

در دانشگاه مقدمات پزشكي آموخت، ولي . دبیرستان دامبارتن تحصیل كرد و بھ دانشگاه گالسگو راه یافت
بھ جاي آنكھ تحصیل را بھ پایان رساند و دانشنامھ بگیرد، تب نویسندگي بھ او سرایت كرد و با دستنویس 

توبیاس پس از آنكھ چندي . او را نپذیرفتگریك تراژدي . ارزش بھ لندن، نزد گریك، شتافت یك تراژدي بي
جنگ گوش «دستیار جراح شد و با این رزمنا و بھ » كامبرلند«تنگي كشید، در رزمناو  گرسنگي و دست

در . در یورش نافرجام سربازان انگلیسي بھ كارتاخنا در كرانة كولومبیا، شركت جست. رفت» جنكینز
، )١٧۴۴(لسلز آشنا شد و ، پس از بازگشت بھ انگلستان  نسيژامائیك خدمت را ترك گفت؛ در ھمینجا با نا

اي گرفت و در آن بھ كار جراحي پرداخت؛ ولي عشق بھ  در خیابان داونینگ خانھ. با او زناشویي كرد
كم، آنچھ را كھ در نیروي دریایي دیده بود بھ رشتة  بایست، دست نھاد و مي نویسندگي وي را آسوده نمي

  .معروفترین رمان خویش را منتشر ساخت ١٧۴٨ین روي، در از ا. نگارش درآورد

سمالت خود را . ماجراھاي رودریك رندوم شرح حوادث پرماجرایي است كھ براي یك قھرمان پیش آمد
بھ مردم و . دانست، ولي اذعان داشت كھ بھ سروانتس ولو ساژ بسیار مدیون است مدیون فیلدینگ نمي

او داستانش را از حوادث انباشت، بوي عفن و رنگ . ھا عالقھ داشت كارھاي آنان بیش از كتاب و واژه
این رمان یكي از نخستین و بھترین . گو پر كرد ھا را با آدمھاي متعفن ھرزه خون بھ آن داد، و صحنھ

ولي رودریك، چون . رمانھایي است كھ تاكنون دربارة ماجراھاي دریایي در انگلستان نوشتھ شده است
قبل از آنكھ بھ نیروي دریایي كشیده شود، از مھمانسراھاي لندن و اخالق مردم این شھر  آفرینندة خویش،

ایم، از  ھاي قرن ھجدھم مسافرت نكرده، و در آن مھمانسراھا اقامت نكرده ما كھ با كالسكھ. گوید سخن مي
ھاي  ھنمایشگاھي از مردم ناسازگار، سربازان فرتوت، واسط -ایم تماشاي چھ مناظري محروم شده

كنند، مرداني كھ  كشند و پولشان را پنھان مي ، دستفروشاني كھ باروبندیلشان را بزور مي)مرد و زن( محبت
كنند، زناني كھ چون بھ آنان  در جستجوي تختخواب عوضي، ظرفھاي ادرار اطاقھاي خواب را واژگون مي

ند، بیچارگاني كھ تظاھر بھ بزرگي گیر آورند و با شنیدن صداي سكھ آرام مي تجاوز شده است، فریاد برمي
  دوشیزة جني نمونة. دھند كنند، و مردمي كھ پیوستھ فحش مي مي
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  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. توبیاس سمولت: نقاش ناشناس ایتالیایي

  . دھد مردم است كھ، در برخورد با دستفروش و ناخدا، یكنفس دشنام مي  بارزي از این گونھ

چون نامزدش را با مرد . شود مي» داروفروش دوره گرد«) كھ ھمان سمالت است(لندن، رودریك در 
خداوند بھ من آنچنان شكیبایي و «: گوید پوشد و مي بیند، از زناشویي چشم مي دیگري در رختخواب مي

ي چشم براي این پیشامد، كھ موجب شد از زناشوی. درنگ از این راه باز گردم حضور ذھني داد كھ بي
بند و باري  گیرد در معاشرت با زنان بي از آن پس، تصمیم مي» .پوشم، بخت خود را ھزار بار سپاس گفتم

كند، پزشكان  آموزد، بیماریھاي آنان را معالجھ مي گرد را مي ورسم و بدبختیھاي زنان دروه راه -پیشھ سازد
كھ ھمھ از دست آنھا بھ عنوان «روسپیان،  شود دھد، و متوجھ مي چاپند لو مي فریبكاري را كھ آنھا را مي

موجودات مزاحم شكایت دارند، خود مجبورند كھ با پرداخت باج بھ دادرسان و ارضاي تمنیات آنھا از 
  ».چنگ قانون و زندان بگریزند

براي «گردد كھ  تنگي مي شود، و چنان گرفتار دست رودریك، كھ اشتباھًا بھ دزدي متھم شده است، بیكار مي
ناگاه، مأموران سربازگیري بھ » .اي جز پیوستن بھ ارتش و نیروي دریایي نیافتم یي خویش چارهرھا
وي را از رنج تصمیم » ثاندر«كنند، و با كشاندن او بھ رزمناو  اي بیھوشش مي ریزند، با ضربھ اش مي خانھ

یك روز بیشتر از . شود يدھد و در رزمناو دستیار جراح م او بھ این سرنوشت تن مي. كنند گرفتن آسوده مي
یك روز بیشتر از ورود او بھ . شود دھد و در رزمنا و دستیار جراح مي ورود او بھ این سرنوشت تن مي

اي است كھ، براي  شود ناخدا او كم مرد درندة نیمھ دیوانھ نیروي دریایي نگذشتھ است كھ متوجھ مي
جنگد؛ پس از آنكھ رزمنا  رودریك در كارتاخنا مي .دارد جویي، ملوانان را تا پاي جان بھ كار وا مي صرفھ

اي  رساند، در نزد شاعرة زھوار در رفتھ شود، شناكنان خویشتن را بھ كرانة ژامائیك مي و او غرق مي
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امید وصال این دخترك دلفریب «بندد، و خویشتن را بھ  كند، بھ خواھرزادة او، نارسیسا، دل مي خدمت مي
ستان را، یكنفس، درپاراگرافھایي كھ ھریك سھ صفحھ از كتاب را گرفتھ سمالت دا» .سازد دلخوش مي

در لندن، رودریك با كسان دیگري، چون دوشیزه . كند است، بھ زباني ساده، پرقدرت، و زشت دنبال مي
رود؛ در آنجا بھ نارسیساي  شود، از لندن بھ باث مي ملیندا گوستراپ و دوشیزه بیدي گرایپول، آشنا مي

بار دیگر بھ نام جراح بھ … كند  دھد، دوئل مي رباید، وي را از دست مي خورد، از او دل مي رميدلفریب ب
خرد تا آنان را در پاراگھ با  رود، در آنجا ناخدایش چھارصد برده مي پیوندد، بھ گینھ مي نیروي دریایي مي

اكنون مرد پولداري است  اش را كھ رود، و در آنجا پدر گمگشتھ سود كالن بفروشد، باز بھ ژامائیك مي
كند؛ در ملك پدرش در اسكاتلند مقیم  گردد؛ زناشویي مي یابد؛ بار دیگر بھ اروپا و نزد نارسیسا باز مي مي
  :گوید رودریك مي» شود؛ شكم نارسیسا اندك اندك برآمده و گرد مي«شود؛ و  مي

اند  اسات سركش من فرو نشستھاحس. آورده است ھرگاه خوشبختي واقعي درجھان باشد، اكنون بھ من روي
گیرد، و تنھا زناشویي بھ انسان  و من شیریني و آرامش عشق را، كھ از پیوند نزدیك دو قلب ریشھ مي

  .ام دارد، دریافتھ ارزاني مي

. كش خود را بھ چاپ رساند كوشید نمایشنامة شاه سمالت اكنون مي. استقبال شد از رودریك رندوم بھ گرمي
مایشنامھ بھ كساني كھ از چاپ آن خودداري كرده بودند سخت تاختھ بود؛ در سراسر دوران در دیباچة این ن

، بھ ابر دین رفت و ١٧۵٠در . تراشیدن ھر چھ بیشتر براي خود فروگذار نكرد  نویسندگي، از دشمن
در . دانشنامة پزشكي گرفت؛ ولي بھ جاي آنكھ پزشكي پیشھ سازد، باردیگر بھ نویسندگي روي آورد

عنوان این داستان نیز چون عنوان رودریك رندوم خواننده را بھ . پیكل را نوشت ، ماجراھاي پرگرین١٧۵١
مردي شگفت انگیز و «كرد؛ دریادار ترانین  امید برخورد با وقایع شورانگیز و تكاندھنده بھ خود جلب مي

پایش را در جنگ از  یك چشم و یك پایش را در«شود كھ  توصیف مي» از جنگاوران بزرگ روزگار خود
  »دست داده است؛

خواھد بگوید كھ چگونھ یك كشتي جنگي فرانسوي را در دماغة فینیستر  براي ھزارمین بار بھ اصرار مي
تام، «. دھد كھ در روایت این داستان وي را یاري كند بھ نوكرش، تام پایپر، دستور مي. بھ گلولھ بستھ است

سخن » اي بگذرد گشاید و با آھنگ باد خاوري كھ از روزنھ يچون ماھیي كھ نفس نفس بزند، دھان م
شاید سترن براي عمو توبي و سرجوخھ تریم خود از . (كند گوید و او را در روایت داستان ھمراھي مي مي

  .)این قسمت الھام گرفتھ باشد

د؛ ستوان جك كوشد بھ دل دریادار راه جوی خانم گریزل مي: كند داري روایت مي سمالت سپس داستان خنده
دھد كھ فریب وي را نخورد و خود را اسیر زن نسازد،  ھچوي، كھ تنھا یك پا دارد، بدو اندرز مي

استخوانھایت  خواباند و، با فشار، تمامي درنگ تو را فرو مي اگر بھ او بستھ شوي، قسم بھ خدا كھ بي«زیرا
نخواھد دید كھ بھ زني دل سپرده  كسي ھرگز مرا«كند كھ  دریادار خاطرجمعش مي» .را خرد خواھد كرد

مانند «دھد؛ ولي كوبد و بھ ازدواج رضایت مي نیرنگھاي گریزل قلعة پاكدامني او را درھم مي» .باشم
و گویي منتظر است عمر جھان در برابر … رود؛  بھ بستر وصال مي» برندش گناھكاري كھ بھ مسلخ مي

ا، بھ جاي تختخواب در ننو بخوابند، ننو در زیرآنان ورزد كھ شب زفاف ر اصرار مي. دیدگان او بھ سرآید
این زناشویي دریایي سرانجام بھ . شكند، اما نھ قبل از آنكھ منظور اصلي خانم برآورده شود مي

  ».آورد فرایض دین را با پشتكار بھ جا مي«سازد و  كشد؛ خانم ترانین میگساري پیشھ مي مي ناكامي

بسیار خوبرو و جذاب «: سروالتر سكات سمالت را، در سالھاي چھل زندگیش، اینگونھ توصیف كرده است
بھ گواھي ھمة قراین موجود، » .اش، سخنش بسیار آموزنده و دلكش بود نمود، و، بھ گفتة دوستان زنده مي

ناولز را  از ھمین روي، سرچارلز. گفت سمالت مردي تندخو بود و با صراحت و بیپرده سخن مي
دریاساالري بدون قدرت رھبري، مھندسي بدون دانش، افسري بدون عزم و اراده، و مردي بدون «

پوند جریمھ  ١٠٠دریاساالر وي را بھ اتھام افترا تعقیب، و بھ سھ ماه زندان و پرداخت . خواند» راستي
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بخشنده و مھربان بود؛ : سمالت، با آنكھ مردي تندخو بود، صفاتي پسندیده داشت). ١٧۵٧(محكوم كرد 
  نویسندگان 

كردند، اما از  لین، چلسي، میعادگاه نویسندگان كم ارجي بود كھ اگرچھ بھ اندرزھاي او توجھ نمي  الرنس
او یكي از . گرفتند؛ گروھي از آنان را سازمان داد و دستیار ادبي خود ساخت خوان نعمتش بھره مي

از كتابفروشان اجراي مناسب شأن و نبوغ ) در ایدن شاعرچون (نخستین نثر نویساني است كھ توانستند
گرفت، ولي براي آنان زیاد كار  پوند در سال از كتابفروشان پول مي ۶٠٠گاھي . خویش دریافت دارند

سھ رمان دیگر نوشت كھ تنھا یكي از آنھا شایان توجھ است؛ نمایشنامة انتقام خود را، كھ در آن . كرد مي
گفتارھاي آتشیني در مطبوعات نوشت و مجلة . است، بھ دست گریك بھ صحنھ آورد سخت بھ فرانسھ تاختھ

بھ یاري یك (بالس، چند اثر از ولتر، و  ژیل. بریتن را، كھ خود سردبیر آن بود، سخنگوي توریھا ساخت
، كیشوت را بھ انگلیسي برگردانید؛ تاریخ انگلستان را در نھ جلد نوشت، و یا، دست كم دون) ترجمة كھن

از اینھا گذشتھ، تاریخ جھان و كتاب ھشت جلدي وضع كنوني ). ١٧۶۵- ١٧۵٧(برنگارش آن نظارت كرد 
  .گراب، تألیف كرد خویش، در خیابان» كارگاه ادبي«ملتھا را در 

بھ سفارش . مختل كرد) ١٧۶٣(ودوسالگي  سرگذشت پرماجرا و پرتالش سمالت تندرستي وي را در چھل
نفس، سرفھ، و اخالط  دكتر فیز بھ وي گفت كھ تنگي. ھ مونپلیھ نزد دكتر فیز رفتپزشكان، براي معالجھ، ب

خواست بھ انگلستان  سمالت كھ نمي. ھمراه با چرك او حكایت از آن دارد كھ بھ سل دچار شده است
ھزینة ) ١٧۶۶(مرطوب باز گردد، دو سالي در بر اروپا بھ سر برد و با نگارش سفر فرانسھ و ایتالیا 

ھا و  در این كتاب، مانند رمانھایش نشان داد كھ دید دقیق و سریعي در مشاھدة نشانھ. ي را فراھم آوردزندگ
سبك گراییھاي شخصیتھاي خصایل فردي و ملي دارد، اما توصیف خود را با دشنامھاي صریح و بیپرده 

نوكران، و  رانان، ھمسفران، مھمانسراداران، وي درست آنچھ را كھ دربارة كالسكھ. در آمیخت
گذاشت؛ از ھنر ایتالیا و فرانسھ بھ سبكي یادكرد، بھ  اندیشید با آنان در میان مي پرستان خارجي مي  میھن

بھ . پوشانند آیین كاتولیك دشنام داد، و فرانسویان را دزداني خواند كھ بندرت خود را با ظاھر فریبنده مي
  :سخنانش گوش دھید

درازي بھ زنتان، چنانچھ  نیكي و مھرباني شما را با دست… ه جوید اگر مرد فرانسوي بھ خانة شما را
و … و اگر ھمسرتان نازیبا باشد، بھ خواھر، یا دختر، یا خواھرزاده . زنتان زیبا باشد، تالفي خواھد كرد

ھرگاه عمل او از پرده برون افتد، بیشرمانھ خواھد گفت كھ … . درازي خواھد كرد یا مادربزرگ شما دست
و این ھمان چیزي است كھ در فرانسھ نشان . اي بیش نبوده است از او سرزده زن نوازي سادهآنچھ 

  . آید بزرگزادگي بھ شمار مي

. و او براي معالجھ بھ باث رفت. بیماري او عود كرد ١٧۶٨ولي در . سمالت تندرست بھ انگلستان بازگشت
، بھ ایتالیا رفت و در ١٧۶٩بخش یافت؛ در آب معدني را بیثمر، و ھواي مرطوب آن را براي خویشتن زیان

ثكري این كتاب . كلینكر، را نوشت آخرین و بھترین كتابش، سفر ھامفري) لیوورنو(ویالیي نزدیك لگھورن 
  خوانده» خنده آورترین داستاني«را 

اگر . این دلكشترین داستان سمالت است» .نویسي تاكنون نوشتھ شده است كھ از آغاز فن نیكوي رمان«است 
در آغاز داستان، بھ دكتر، . تاب تحمل اندكي مطالب قبیح را داشتھ باشیم، از این داستان لذت خواھیم برد

دھد و خوبي و بدي آنھا را معلول  داد سخن مي» بد«و » خوب«خوریم كھ دربارة بوھاي  بر مي… 
ھا و آقایان حاضر را بھ زیرا ھر كسي كھ از بوي حقیقت این گفتھ، خانم«داند،  تعصبات ذھني انسان مي

. دھد سمالت یكي دو صفحة دیگر از داستان را بھ این گونھ مضامین اختصاص مي» .خواند گواھي مي
ھاي دلكش و  كند كھ داستان را با نامھ سپس، یك عده آدمھاي شادمان و سرخوش را وارد صحنھ مي

و مرد مجرد تسخیر ناپذیري است » ممرد سالخوردة محتر«مثیو برامبل . دھند باورنكردني خود ادامھ مي
رود، ولي آبھاي گندیدة آن را دل  وي براي معالجھ بھ باث مي. گوید كھ بھ جاي خود نویسنده سخن مي
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برد؛  از جمعیت بیزار است و یك بار بوي آنھا وي را از ھوش مي. یابد آزارتر از خاصیت درماني آنھا مي
  :تواند تحمل كند ھواي ناپاك و خوراك ناسالم لندن را نمي

اند؛  آوري است كھ آن را با گچ، زاج، و خاكستر استخوان درھم آمیختھ خورم خمیرزیان ناني كھ در لندن مي
مردم راستكردار از این تبھكاري آگاھند، ولي این نان را براي سفیدیش بیش . بسیار بیمزه و زیانبخش است

و بھ آسیابان و نانوا اجازه … سازند  فداي رنگ آن مي تندرستي و ذائقة خود را… . پسندند از نان سالم مي
گیري مكرر وتدابیر ناپسند دیگر سفید  گوشت گوسالھ را نیز با خون… . دھند كھ آنان را مسموم كنند مي
جوشانند تا رنگ آن را  توان باور كرد كھ آنان سبزیجات را با سكة برنجین مي بسختي مي… . كنند مي

  .دگرگون سازند

گیرد بھ ملك خویش در خارج شھر برود و  براي آنكھ تندرستي خود را بھ خطر نیفكند، تصمیم ميمثیو، 
بھ جوان تھیدست  - پس از آنكھ یك چھارم داستان گفتھ شد –در راه. زندگي را بدون خطر در آن بھ سر برد

و پالس . نمود مي اش قحطیزده چھره«برد؛  خورد و او را با خود مي پوشي بھ ھامفري كلینكر برمي  ژنده
كند كھ راندن كالسكھ بھ  پوش پیشنھاد مي ژنده» «.پوشانید تنش بزحمت آنچھ را كھ باید پنھان داشت، مي

خورد و خانم  اش جر مي خواھد از كالسكھ باال رود، پشت شلوار كھنھ عھدة او واگذار شود؛ وقتي كھ مي
» .دادن كفلش وي را آزرده است بیشرمانھ با نشان جوان«آورد كھ  فریاد برمي) خواھر مثیو(تابیثا برامبل 

گیرد، و با او، حتي پس از آنكھ سخنان  پوشاند، او را بھ خدمت خود مي اي مي مثیو جوان را جامة تازه
  .كند شود، بھ نیكي رفتار مي شنود و واعظ متودیست مي جورج و ایتفلید را مي

ت، كھ برامبل وي را در سكاربره دیده … آقاي ھـ. مخوری در داستان بھ لطیفة دیگري دربارة دین برمي
زدن آخرین ضربھ بر خرافات «بالد كھ ولتر را در ژنو دیده و با او دربارة چگونگي  است، بھ خود مي

كاپیتان لیسماھاگو، كھ در میان ھندیشمردگان آمریكاي شمالي زیستھ است، در . گفتگو كرده است» مسیحي
  مردي سركش، با « - شود دارم وارد داستان مي

گوید كھ  لیسماھاگو مي. »كیشوت برفراز روزینانت از دون قامتي بلند، ھیكلي نزار، و سواربراسب، تجسمي
در شكم زني جاگیرد و «ھندیشمردگان دو مبلغ مسیحي را كھ گفتھ بودند خداوند بھ فرزندش اجازه داده بود

با اندكي آرد و آب «توانند  ادعا كرده بودند ميو ھمچنین براي آنكھ » چون تبھكاري بھ مرگ محكوم شود،
عقل،فلسفھ، و تضاد كلمات را «ھاي  لیسماھاگو واژه. اند در آتش بریان كرده» خداي الیتناھي را تكثیر كنند،

كند كھ ایمان بانو تابیثا را  راند و از آتش دوزخ وابدیت روح چنان بسبكي یاد مي بسیار برزبان مي
  ».سازند متزلزل مي كمي

  اي در روزگار  وي پس از آنكھ بیش از ھر نویسنده. كلینكر در گذشت سمالت قبل از انتشار سفرھا مفري

، در ١ ٧٧١سپتامبر١٧خویش براي خود دشمن تراشید و بیش از ھمة آنان شخصیتھاي با روح آفرید،در 
كھ در  وپود منسجميط، عشق بھ زندگي، وتار  در اونشا.ییش در گذشت پنجاھسالگي، در ویالي ایتالیا

شوند ؛ ولي از داستانھایش بوي زنندة شھرھا، كشتیھا، مردم  خورد دیده نمي نھاي فیلدینگ بھ چشم مي داستا
داستانھاي پر ماجراي او روشنتر و روانتر از داستانھاي آمیختھ بھ پند واندرز . خیزد طبقة متوسط بر مي

سمالت بھ تجسم . تر است جستھ تر، و در سمالت بر      یچیدهسازي در فیلدینگ پ       شخصیت. فیلدینگ ھستند
. دھند توجھ داشت حاالت و حركات بیش از شرح دو دلیھا و تضادھایي كھ شخصیت انسان را تشكیل مي

بھ دیكنزانتقال  -اي اختصاصات ویژه بھ عنوان انگارة اصلي در ھر فرد با بزرگنمایي پاره -این حالت تفرد
  .دھد كند، ادامھ مي تھاي بازماندة باشگاه پیكویك او سفري را كھ مثیو برامبل آغاز ميیافت، كھ یادداش

ریچاردسن، فیلدینگ، و سمالت انگلستان نیمة قرن ھجدھم را كاملتر و روشنتر از ھمة تاریخنویساني كھ 
جز طبقة فرا ھمة مردم انگلستان، . دھند كنند نمایش مي خود را در رویدادھا و موارد استثنایي غرق مي

. اید دستي كھ آداب و مستعمرات فرانسویان را از آنان گرفتھ بود، در داستانھاي این نویسندگان تجسم یافتھ
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نویسان طبقات متوسط را پیروزمندانھ وارد ادبیات كردند، ھمچنانكھ لیلو آنان را بھ درام، گي بھ  این رمان
جدید را بھ وجود آوردند وچون میراثي گرانبھا براي آنان رمان . اپرا، وھوگارث بھ نقاشي وارد ساختند

  .آیندگان بھ یادگار نھادند

VI – لیدي مري  

لیدي مري، با روگرداني از سنتھایي كھ . شناخت انگلستان ھوشمندترین زن آن روزگار را بھ این نام مي
ام دو سوینیھ رقابت ھاي ماد ھایي كھ با نامھ ھمجنسان وي را بھ اسارت كشیده بودند، و با نوشتن نامھ

  .كنند، نام خود را در تاریخ ادب وارد ساخت مي

پدرش، اولین پیرپونت، درسالي كھ لیدي مري . زندگي او بھ نیكي آغاز شد؛ پدربزرگش سرجان اولین بود
  بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب و، اندكي پس از آن،) ١۶٨٩(زاده شد 

   

  

  ھاي اسكاتلند، ادنبورگ گالري ملي چھره. ورتليلیدي مري مانتگیو : سرگاد فري نلر

. با عنوان ارل آو كینگستن صاحب ملك بزرگي شد؛ از این روي، دخترش از ھمان كودكي لیدي خوانده شد
كھ قھرمان كنوني  ھنگامي. مادرش، لیدي مري فیلدینگ، دختر یك ارل وعموزادة رمان نویس معروف بود

پدرش او را با سایر فرزندان براي تربیت پیش مادر خود . ت دادما چھارسالھ بود، مادرش را از دس
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شر، بازگشتند؛ گاھي   فرستاد؛ پس از مرگ مادربزرگ، آنان بھ ثورسبي پارك، ملك با شكوه پدر در ناتینگم
پدر بھ مري بیش از دیگر فرزندان دلبستگي داشت؛ . زیستند  نیز در خانة شھري خویش، در پیكادلي، مي

وي در آنجا از . را در سن ھشت سالگي نامزد انتخاب دختر سال در باشگاه كیت كت كردچنانكھ وي 
لیدي مري بھ یاري بانوي . داد خرامید و، با شیطنت، ھوش و ذكاوت خود را نشان مي اي مي گوشھ

 ساعت از روز را در كتابخانھ  آموزگارش از ھمان كودكي در كتابخانة پدر بھ مطالعھ پرداخت؛ گاھي ھشت
اندكي فرانسھ وایتالیایي آموخت و بھ . خواند ھاي انگلیسي مي گذراند و داستانھاي فرانسوي و نمایشنامھ  مي

وآمد داشتند، وي را  ادیسن، ستیل، وكانگریو، كھ بھ خانة او رفت. یاري مسخ اووید با زبان التیني آشنا شد
دانیم كھ آشنایي  از قول خود لیدي مري مي. انگیختند كردند و روح مشتاق او را برمي بھ مطالعھ تشویق مي

  .او با آثار كالسیك التیني بود كھ توجھ ادوارد ورتلي را بدو معطوف داشت

ادوارد ورتلي نوة ادوارد مانتگیو، نخستین ارل آو سندویچ بود؛ پدرش، سیدني مانتگیو، از راه زناشویي با 
سالھ و با نام و  ، مردي سي)١٧٠٨(م برخورد بھ مري ادوارد ھنگا. وارثي بدین نام صاحب این نام شده بود

ویكسالگي وكیل دعاوي شد و  اي درخشان داشت؛ در دانشگاه تحصیل كرده بود، در بیست نشان بود و آینده
دانستھ نیست كھ دوستي او با لیدي مري چگونھ آغاز شد، . وھفتسالگي بھ نمایندگي پارلمنت رسید در بیست

اي  آید كھ دوستیشان بھ عالقھ بدو نوشتھ است چنین بر مي ١٧١٠مارس  ٢٨ي در اي كھ مر ولي از نامھ
  : شدید انجامید

دانم چگونھ مرد ھوشمندي چون تو  كھ مي) گرچھ این سخن بھ نظرت غرور آمیز خواھد آمد(بگذار بگویم 
و آخرین این نخستین … . اي نیز بھ دست خود توست را خوشبخت سازم؛ ولي این خوشبختي تا اندازه

  .نباید انتظار نامة دیگري را داشتھ باشي. نویسم اي است كھ بھ مردي مي نامھ

كھ لیدي مري سرخك گرفتھ و بھ بستر بیماري افتاده بود، ورتلي  ھنگامي. تدبیر وي بھ نتیجھ رسید
است باید  از اینكھ زیبایي تو آسیب دیده«: یادداشتي، گرمتر از آنچھ كھ عادت و رسمش بود، برایش فرستاد

  ».بسیار خشنود باشم، زیرا این وضع از تعداد ستایشگران تو خواھد كاست

وار تو را  كني كھ ھرگاه با من زناشویي كني، یك ماه دیوانھ گمان مي«: پاسخ وي نتیجھ را نزدیك ساخت
انم كھ د مي. دوست خواھم داشت و ماه بعد بھ دیگري دل خواھم سپرد؛ ھیچ یك از اینھا روي نخواھد داد

توانم تو را دوست داشتھ باشم یا  دانم مي دوست باوفایي خواھم بود و بھ تو احترام خواھم گذاشت، ولي نمي
  این خلوص و صراحت زبان ممكن است » .نھ

اي؛ بگذار  گویي كھ ھنوز تصمیم نگرفتھ مي«: را بھ اندیشھ واداشتھ باشد، زیرا درماه نوامبر مري نوشت
دیگر بھ من ! گویم براي ھمیشھ با تو وداع مي. تو را از رنج نوشتن نامھ رھا سازم برایت تصمیم بگیرم و

اي است كھ  این آخرین نامھ«: اي برایش نوشت تا بگوید نامھ ١٧١١مري باردیگر در فوریة » !پاسخ مده
ورتلي پیشروي خود را از سرگرفت، مري عقب نشست و او را بھ تعقیب تند خود » .نویسم بھ تو مي

داشتند؛ تصمیم گرفتند با ھم  مخالفت خانواده و مالحظات مالي آنان را از زناشویي باز مي. اداشتو
مري بھ ورتلي . دانست كھ در این صورت، پدرش جھیزي بدو نخواھد داد بگریزند، گرچھ لیدي مري مي

من . آوري  بھ دستتواني مرا  براي آخرین بار در این باره فكر كن كھ چگونھ مي«صادقانھ ھشدار داد كھ 
در  ١٧١٢در اوت » .با یك دست لباس خواب بھ نزدت خواھم آمد و نصیب تو از من ھمین است

  .سان، نام وي بھ لیدي مري ورتلي مانتگیو مبدل شد مھمانسرایي بھ ھم رسیدند و زناشویي كردند؛ بدین

ھاي مختلف  ولي اندك در خانھادوارد ورتلي چندي بعد ھمسرش را، بھ انتظار والدت نخستین فرزند، با پ
در ماه آوریل لیدي مري در لندن بھ . روستایي رھا كرد و خود بھ دنبال كار وسیاست بھ دارم و لندن رفت

خوشبختي او كوتاه . ھمسرش پیوست و در ماه مھ، در این شھر، نخستین فرزند آنان چشم بھ جھان گشود
ركت در انتخابات پارلمنت ھمسرش را ترك گفت و بود، زیرا دیري نگذشت كھ ادوارد دوباره براي ش

شادي او را بھ غم تنھایي مبدل كرد؛ لیدي مري بھ آرزوي یك ماه عسل عاشقانھ در كنار ھمسر بود، و 

pymansetareh@yahoo.com



انجامید، ولي بھ سمت  مبارزة انتخاباتي پر ھزینة او بھ ناكامي. ادوارد بھ دنبال نمایندگي دروة تازة پارلمنت
اي اجاره كرد، ولیدي مري در ژانویة  در نزدیكي كاخ سنت جیمز خانھ. ب شدپایھ منصو كمیسر دون

  .از این خانھ بھ تسخیر لندن پرداخت ١٧١۵

كرد، روزھاي  روزھاي دوشنبھ از دوستان پذیرایي مي. ولي زندگي خویش را تابع برنامھ ساختھ بود
د زیادي داشت، دوروبردربار جورج دیدوبازدی. رفت چھارشنبھ بھ اپرا، و روزھاي پنجشنبھ بھ تئاتر مي

با سخنسرایان، . گشت، و با وجود این توانست لطف و توجھ شاھزاده كروالین را بھ خود جلب كند  اول مي
پوپ، كھ مفتون ھوشمندي وي شده بود، تحقیر جنس . كرد و در آن میان با پوپ و گي، معاشرت و بحث مي

ا براي آموزش و پرورش دوشیزگان ستود؛ و شتابزده چند اي از یاد برد؛ كوششھاي او ر لطیف را لحظھ
  :بیت در مدح او سرود

  داني، در زیبایي یا نكتھ

  ھیچ انساني، تاكنون،

  نتوانستھ است در برتري تو شك كند؛

  ولي مردان اھل تمیز،

  كردند كھ، در دانش، ھمواره، گمان مي

  .تسلیم بانویي شدن دشوار است

  مكتبھاي گستاخ،

  زده، ن تیرة كپكبا آن قوانی

  .اند آموزش خواندن و نوشتن را از زبان دریغ داشتھ

  شوند، را مانع مي» كتاب مقدس«ھنچنانكھ پاپ پرستان خواندن 

  تا مبادا رمھ،

  .چون شبان خود، دانا و خردمند گردد

  نخستین كسي كھ از میوة لذیذ درخت علم چشید،

  )والبتھ وي ملعون و مطرود گردید(

  .زن بود

  فرزانگان متفقند،و 

  كھ بھ حكم قانون،

  .حق تقدم با متصرف اول است
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  پس، اي بانوي زیبا،

  این دعوي دیرین را، كھ از آن ھمة ھمجنسان توست،

  .از نو آغاز كن

  و بگذار كھ مردان،

  از حواي روشن بین دوم،

  .معرفت برصواب و خطا را بیاموزند

  اما اگر حواي نخستین،

  ب،تنھا بھ گناه چیدن یك سی

  بھ چنان سرنوشت سختي دچار شد،

  پس چھ تنبیھ سختي براي تو،

  اي، كھ ھمة درخت را دزدیده

  مقرر خواھد گشت؟

گي یك سرود شباني بھ نام آرایش سرود كھ درآن برخي از بزرگان لندن را بھ نامھاي ساختگي، كھ ھویت 
بھ یاري گي و پوپ، . رو بازي شدلیدي مري نیز وا. كردند، بھ باد ھجو گرفتھ بود اصیلشان را برمال مي

او ھرگز این . كردند دو شعر مشابھ ساخت كھ ابیات برندة آن با ظرافت و گزندگي اشعار آنان رقابت مي
چیره دستیش در . ھاي دستنوشتة آنھا را در دسترس دوستان نھاد ولي نسخھ. اشعار را بھ چاپ نرساند

  .مؤنث معروف گردد نویسندگي، شعر، و طعنھ موجب شد كھ بھ نام پوپ

آبلھ، كھ برادرش را كشتھ . اي بر او وارد شد كھ از تیرھاي طعنة او شدیدتر بود ضربھ ١٧١۵در دسامبر 
ھاي آبلھ صورتش  او جان سالم بھ در برد، ولي لكھ. بود، چنان بھ او حملھ كرد كھ شایعة مرگ او برخاست

  ھایش  را پوشانید و مژه

با وجود این، . رش سازد، جز دو چشم سیاه درخشان اثري در وي نماندبود آن را وسیلة پیشرفت ھمس
العادة دولت بریتانیا، بھ دربار تركیة  ، با عنوان سفیر فوق ١٧١۶ورتلي بھ مرادش رسید و در آوریل 

لیدي مري بسیار خوشحال شد؛ او ھمیشھ در عالم رؤیا مشرق زمین را سرزمین عشق . عثماني فرستاده شد
شمرد و امیدوار بود، حتي ھمراه ھمسرش، در قسطنطنیھ یا در راه با ماجراھاي عشقي  وافسانھ مي

اي بھ مري نوشت و  پوپ، كھ خودش نیز از خواب وخیال بیبھره نبود، در اول ژوئیھ نامھ. رو شود روبھ
  :چیزي نمانده بود كھ بھ او اظھار عشق كند

توانم  گذاشتم كھ در حضورت نمي با تو درمیان مي كردم كھ دیگر تو را نخواھم دید، مطلبي اگر فكر مي
اي نادرست دربارة من از جھان بروي؛ یعني بھ قسطنطیھ  خواھم كھ باداشتن عقیده نمي. برزبان آورم

  - ام، از عقل بغایت برخوردارم، خانم آنكھ آگاه باشي كھ من، ھمچنانكھ شوریده بروي، بي

  .دمتگزاري كھ معمولش بود، امضا كردو سپس نامھ را، با ھمان ابراز فروتني و خ
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در اول اوت ورتلي و لیدي مري با فرزند سھ سالھ و خیل مالزمانشان از ھلند و كولوني گذشتھ و بھ 
. راندند، شدند درآنجا، سوار یك قایق سرپوشیدة تفریحي، كھ دوازده پاروزن آن را مي. رگنسبورگ رسیدند

در وین، لیدي مري از پوپ . لندي كوھھا بنا شده بودند، عبور كردندھایي كھ برب با این قایق، از كنار قلعھ
  :اي دریافت داشت كھ درآن شاعر بدو اظھار عشق كرده، و نوشتھ بود نامھ

برایم چھ دلپذیر است … . ھرگاه ھمة مردم برھنھ شوند، ھیچ یك بھ زیبایي تو و چندتن دیگر نخواھند بود
توان شناخت و بدو دل  من آموختھ است كسي را در برخورد نخست نمي با كسي مكاتبھ كنم كھ از دیرگاه بھ

كتابھا . بست؛ كسي كھ ھمچنین مصاحبت و دوستي با ھمة مردان و زنان را برایم نامطلوب ساختھ است
اند؛ و از روزي كھ تو را دیدم، دانستم در تو چیزي است نیرومندتر از  اثرشان را روي من از دست داده

  .تري ماني كھ سخن تو را شنیدم، دریافتم كھ تو از ھمة فرزانگان فرزانھفلسفھ؛ واز ز

  :لیدي مري بھ او پاسخ داد. با وجود این، براي وي، در جوار ھمسر، آرزوي خوشبختي كرده بود

ممكن است سخنان . كنم، بر من بخندي آمیزت تشكر مي شاید از اینكھ این طور جدي از توجھات محبت
من در تمام عمرم . گویي شوخي بپندارم، زیرا احتمال دارد آنھا واقعًا ھمینطور باشند یم ميزیبایي را كھ برا

  .ھاي تو را جدي بگیرم چندان تمایلي نداشتم كھ گفتھ

اي آكنده از عشق و محبت بدو نوشت واز او خواست كھ وي را  ، پوپ بار دیگر نامھ١٧١٧فوریة  ٣در 
وي از اینكھ توانستھ بود . ھا را مري در نزد خود نگاه داشت این نامھ. نشمارد» صرفًا دوست خود«

  بزرگترین شاعر زنده را این سان 

خانوادة ورتلي در ماه مھ، ھمراه مالزمان، بھ قسطنطنیھ رسید؛ در اینجا، مري با عزمي راسخ بھ 
فراگرفتن زبان تركي پرداخت؛ تا بدانجا زبان تركي را آموخت كھ توانست اشعار تركي را بخواند و 

ھاي  نتر از معشوقھبستاید؛ جامة تركان را بھ تن كرد، از زنان حرمسراي سلطان دیدن كرد، و آنان را متمد
كوبي علیھ بیماري آبلھ را، كھ با موفقیت در تركیة عثماني معمول شده بود، از  مایھ. جورج اول یافت

ھایي كھ  نامھ. كوبي كرد نزدیك دید و فرزندش را بھ دست جراح انگلیسي، دكتر میتلند، در قسطنطنیھ مایھ
. ھوریس والپول، و ملشیور گریم شیرین و دلكشندھاي مادام دو سوینیھ،  از قسطنطینھ نوشت مانند نامھ

نوشت و بھ   ھا در زمرة آثار ادبیند؛ او با ھمین آرزو آنھا را مي منتظر نماند بھ او بگویند كھ این نامھ
ام؛ بسیار شیرین و دلكشند، ولي دور     ھاي مادام دو سوینیھ لذت بسیار برده       از خواندن نامھ«: دوستانش گفت

از این . ھاي مرا در زمرة آنھا جاي خواھند داد گویم كھ، چھل سال بعد، نامھ ونھ خودستایي مياز ھرگ
  » .كنم كھ آنھا را بھ دور نیفكنید روي، بھ شما توصیھ مي

پوپ از او خواھش كرد كھ اظھار عشق او را جدي بنگارد، ولي لحن . اش با پوپ ادامھ داشت مكاتبھ
تصور » سرزمین حسد«در تخیالت شھواني خویش، تركیھ را . یختھ بودسخنان وي با عشق و شوخي درآم

كرد، سرزمیني كھ در آن زنان نگونبخت با كسي، جز خواجگان، ھمصحبت نیستند و خیار را بریده نزد  مي
حاضرم براي رسیدن بھ «: الخلقة خود افتاد و افزود سپس، غمگنانھ بھ اندیشة وجود ناقص» !آورند آنھا مي

گویند در آن زنان بھ  ستش دارم نھ تنھا بھ قسطنطنیھ بروم، بلكھ بھ مناطقي از ھند سفر كنم كھ ميآن كھ دو
حاضر بود ھرگاه لیدي » .شمارند و بدشكلي را نشان عنایت آفریدگار مي… سپارند مردان نازیبا دل مي

كافي تشویق شود، او را گفت كھ اگر بھ حد  مري بخواھد بھ آیین اسالم بگرود و ھمراه او بھ مكھ رود؛ مي
  ».اش شھرت دارد عشق شاھزاده خانم پریوش آن بھ دلداري كوتولھ«كھ  -در لومباردي مالقات خواھد كرد

نویسم؛  نامھ مي  چون مستان«: آمد گردد، ظاھرًا بھ وجد  ھنگامي كھ شنید لیدي مري بھ انگلستان باز مي
بیا، بھ خاطر خدا، . . . . از خود بیخود ساختھ است وجدي كھ از اندیشة بازگشت تو بھ من دست داده مرا

  » ! لیدي مري، زود برگرد. بیا
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 ٢۵عزیمت آنان از قسطنطنیھ در . ورتلي در مأموریت خویش شكست خورد و او را بھ لندن باز خواندند
جدھم اي از جھانگردي در قرن ھ اكتبر ھمان سال، ما را با نمونھ ٢، و ورودشان بھ لندن در ١٧١٨ژوئن 

در لندن، لیدي مري زندگي در دربار و معاشرت با ادیبان را از سرگرفت؛ ولي پوپ اكنون . سازد آشنا مي
، پوپ بھ تویكنم نقل مكان كرد و، در ١٧١٩ھار كوت سرگرم ترجمة ھومر بود؛ اما در مارس  در ستانتن

اندك زماني بعد، پوپ . خریدند نلر اي از سرگادفري ماه ژوئن، ورتلي و ھمسرش بھ یاري وي در آنجا خانھ
  نلر، با آنكھ ھفتاد و چھارسالھ بود، . مري را براي او بكشد گیني بھ نلر داد تا چھرة لیدي ٢٠

پوپ تصویر . گي زیبایي او را در شعري ستود. انگیز، و با چشمان سیاه درشت و فریبنده كشید ھوس
براي لیدي مري فرستاد، چنین بھ بزرگداشتش مري را بھ دیوار خوابگاھش آویخت و، در شعري كھ  لیدي

  :كوشید

  لبخندھاي شوخ بر اطراف دھان و كنار لبھا،

  …حالت بشاش عظمت و حقیقت؛ 

  اي آسماني، درخشش اندیشھ

  .كھ لطافت و ظرافت را با فضایل جمع كرده است

  با وجود دانش، مغرور و با وجود عقل و درایت، سختگیر نیست؛] بانویي كھ[

  … باوجود بزرگي، خودش و با وجود شوخ طبعي، صادق و یكرنگ است

پوند  ٢٠٠٠توسن رمون، دوست فرانسوي لیدي مري، . آن سال براي او اوج كامیابي و آغاز مصیبت بود
شركت دریاي «مري، بھ سفارش پوپ، سھام  بھ او سپرد تا بھ دلخواه خویش آن را بھ كار اندازد؛ لیدي

پوندكاھش یافت؛ چون لیدي مري این خبر را بھ  ۵٠٠پوند بھ  ٢٠٠٠ي سھام از را خرید؛ بھا» جنوب
درھمان سال، ). ١٧٢١(اطالع توسن رمون رسانید؛ دوست فرانسویش او را بھ دزدیدن پول متھم كرد 

مري دكتر میتلند را، كھ  متولد شده بود، بھ خطر افكند؛ لیدي ١٧١٨بیماري آبلھ جان دختر وي را، كھ در 
كوبي در  خواھیم دید كھ این مایھ. كوبي بھ بالین دختر خواند سطنطینھ بھ لندن بازگشتھ بود، براي مایھاز ق

  .اثري برجاي نھاد پزشكي انگلستان قبل از جنر چھ

در ماه ژوئن، معاشرت بسیار آنان در تویكنم شایعاتي . ، ناگاه رشتة دوستي مري با پوپ گسیخت١٧٢٢در 
ھاي عشقي بھ جودیث  ولي در ماه سپتامبر، پوپ بھ نوشتن نامھ. سرزبانھا انداخت دربارة رابطة آن دو بر

» تا بناكترین ستارة ھوشمندي«ھا، براي آسایش خاطر جودیث، بھ زوال  كوپر آغاز كرد و در این نامھ
كھ مري ادعا كرد كھ پوپ با شور و احساس بھ او ابراز عشق كرده، و او را بھ خاطر آن لیدي. اشاره كرد

پوپ چندي آرام گرفت، ولي گاھي در . در برابر این محبت واكنش جدي نشان نداده، ھرگز نبخشیده است
اي بھ  چون مري، در نامھ. اشعار خویش لیدي مري را با نامھاي ساختگي آماج تیرھاي خشم خود ساخت

را بھ خود وي  اي خواند كھ پوپ آن یكي از دوستان، سویفت، پوپ، وگي را نویسندگان مشترك چكامھ
منتشر كرد، این  ١٧٢٨ھاي پراكنده، كھ در  داد، پوپ وي را بسختي نكوھش كرد و در نوشتھ نسبت مي

  :اي بھ چاپ رسانید نكوھش را با وضوح رسوا كننده

  !مري چنین است ھمة نیرنگھایت لیدي

  اي، اما از آن روي كھ برسرتخم نشستھ

  .ھایت نتواند بود شكارت جز جوجھ
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  این ھنر كار آمدتر از آن باشي،باید در 

  كھ اختھ خروسانت را و خروسان فحلت را،

  . بھ یك سان، خدمت گزاري

كند كھ از یكي از عشاق سیفیلیس گرفتھ  ساپفوي خشمگیني یاد مي«پوپ از ) ١٧٣٣(در شعري بھ نام تقلید
  .گوید كھ مري تھدید كرد كھ او را بھ تازیانھ خواھد بست ھوریس والپول مي» است

ورتلي، كھ اكنون بار دیگر بھ پارلمنت . این نزاع زشت بھ از ھم پاشیدگي زندگي زناشویي او كمك كرد
وي را مردي توانگر ساختھ بود؛  ١٧٢٧مرگ پدر در . یافت، ھمسرش را در تویكنم تنھا گذاشت راه مي

پسر او اكنون راه . اشتورتلي نیازمندیھاي مادي ھمسرش را فراھم ساخت، ولي او را با دلدارانش تنھا گذ
لردھاروي كوشید . تنھا دلخوشي وي اكنون بھ دختر ھوشمند و با ادبش بود. ھرزگي در پیش گرفتھ بود

توانست از گناه زن بودن  مري بگیرد؛ ولي او چنان تربیت شده بود كھ نمي جاي پوپ را در زندگي لیدي
كھ لیدي مري نژاد بشر را بھ سھ گروه زن، مرد  دانست او گویا این را مي. مري، یا ھمسر خود بگذرد لیدي

  .و ھارویھا تقسیم كرده بود

. مري چرخیدن گرفت و مدار او را تغییر داد مرد ایتالیایي تازه واردي چون شھاب بھ دور لیدي ١٧٣۶در 
وي در . آور شده بود در ونیز زاده شده بود، در علوم و ادبیات نام ١٧١٢فرانچسكو آلگاروتي، كھ در 

. خواندند در خانة ولتر و مادام دو شاتلھ در سیره مھمان بود و در آنجا ھرسھ با ھم آثار نیوتن را مي ١٧٣۵
او، با لیدي مري آشنا   اي از ولتر بھ لندن آمد، در دربار پذیرایي شد، با ھاروي و، توسط وي با معرفینامھ

گاروتي جواني دانشمند و خوبروي؛ از فكر لیدي مري بدو دل سپرد، زیرا قلب او تشنة عشق بود، و آل. شد
زناشویي دختر . لرزید وچھارسالھ بود، برخود مي وھشت سال داشت و آلگاروتي بیست اینكھ خود وي چھل

چون شنید . آخرین مانع ما در را در راه عشق و دلدادگي از میان برد) ١٧٣۶اوت (مري با ارل آو بیوت 
  :اي آكنده از شور دخترانھ بدو نوشت ، نامھگردد كھ آلگاروتي بھ ایتالیا باز مي

توانم آن را  احساساتم آنچنان بھ جوش آمده است كھ نھ مي. سان برایت نامھ بنویسم دانم چھ دیگر نمي
ھاي مرا درك كني، باید داراي احساساتي چون احساسات  براي آنكھ نامھ. توصیف كنم، و نھ پنھان سازم

آرزوي دیدار تو . توانم خویشتن را اصالح سازم بینم، ولي نمي ھانھ ميھمة این احساسات را ابل. من شوي
اعتنایي، كھ زندگي مرا در  آن فلسفة بي. سوزد گدازد و مي چنان مرا از خود بیخود كرده است كھ جسم مي

ام؛ چنانچھ  گذشتھ پرشكوه و پرآرامش ساختھ بود، چھ شد و كجا رفت؟ آن را براي ھمیشھ از دست داده
براي این . ماند این عشق از بین برود، چیز دیگري جز روزھاي آكنده از مالل كشنده برایم نمي زماني

  .اي، مرا ببخش و بھ دیدنم بیا التھابي كھ خود در من پدید آورده

ھاروي نیز او را بھ . مري رفت و با او شام خورد آلگاروتي شب قبل از بازگشت بھ ایتالیا بھ نزد لیدي
سوخت، طي  ھاروي كھ در آتش حسد مي. رده بود، ولي آلگاروتي این دعوت را نپذیرفتاش دعوت ك خانھ
  اي بھ آلگاروتي، از  نامھ

  .ستبھ ھمة لندن اعالم داشتھ ا ».شدمآمدم، دیدم، و پیروز «كھ مري فتح او را با الف 

  .ھایي نبودند كھ یك فاتح بنویسد نوشت نامھ ھایي كھ مري بھ آلگاروتي مي گفت، ولي نامھ شاید راست مي

تو را برنجانم، اگر چھ منظورم خشنود   ترسم كھ با نوشتن این نامھ مي! ترسوست آنكھ دوست دارد چھ
دانم، و  یك چیز مي. اطمینان ندارمھاي خویش  ام كرده است كھ بھ اندیشھ یادتو آنچنان دیوانھ. ساختن توست

  . آن اینكھ تو را با ھمة بوالھوسیت، و بھ رغم خرد و آگاھیم، تاپان عمر دوست خواھم داشت
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اما پاسخ . گفت، آلگاروتي بھ این نامھ و دونامة دیگر او پاسخ نداد مري از خودكشي سخن مي با آنكھ لیدي
در چنان زمان مناسبي رسید كھ بقایاي اندك فھم مرا از نابودي «مري،  او بھ نامة چھارم، بھ گفتة خود لیدي

مري خواست بھ دنبال آلگاروتي بھ ایتالیا برود، آلگاروتي وي را از این سفر باز داشت،  لیدي» .نجات داد
شوھرش را با سفر خود بھ ایتالیا موافق  ١٧٣٩سال، در انزوا، از دوري او رنج برد؛ ولي در  و مري سھ

ھنگام عزیمت . رتلي، كھ اكنون مھر او را از دل رانده بود، باوي بھ بزرگواري رفتار كردو. ساخت
پوند بھ او بدھد و  ٢۴۵ھمسرش از لندن، بھ بدرقة او رفت و وعده داد كھ ھرسھ ماه از دارایي خویش 

وتي، شتابان بھ مري، بھ امید یافتن آلگار لیدي. پوند مقرري موروثي او را ھر سال بھ ایتالیا بفرستد ١۵٠
تا با فردریك دوم، شاه جدید، كھ شیفتة زیبایي او بود، ) ١٧۴٠(ونیز رفت؛ ولي آلگاروتي بھ برلین رفت 

اي اجاره كرد،  گرانده خانھ مري پس از آنكھ از دیدن آلگاروتي نومید شد، در كنار كانالھ لیدي. زندگي كند
پذیرایي كرد، و مورد توجھ دولت و اشراف ونیز قرار  در آن سالوني برپا داشت، از ادیبان و بزرگان ونیز

  .گرفت

پس از دوسال اقامت در ونیز، بھ فلورانس رفت و دوماه در این شھر، در كاخ ریدولفي، مھمان لرد و لیدي 
انگیزي  كانوي شرح رقت. اس. اش بھ اچ در اینجا، ھوریس والپول از او دیدن كرد و در باره. پامفریت شد

  :نوشت

مري ورتلي در اینجاست؟ او بھ لیدي والپول، ھمسر برادر والپول،  ام كھ لیدي اكنون برایت نوشتھآیا ت
لباس پوشیدن او، آز و . زنند كند، و ھمة مردم شھر بدو پوزخند مي خندد، لیدي پامفریت را ریشخند مي مي

كاله زشتي كھ برسر . تھ استاند بھ شگفتي انداخ را كھ نام او را نشنیده طمع او، و گستاخي او ھمة مردمي
گیسوي پریشان . ھاي سیاه روغن آلود او را نپوشانده است زند، طره نھد و بندش را در زیر چانھ گره مي مي

متورم ساختھ است، و  –اش را بازماندة  یك سوي چھره. اش از زیر كاله بیرون ریختھ است و شانھ نخورده
بسیار . خواندم ھاي او را مي نوشتھ. بسیار تماشایي است… . بخش دیگر آن را باگرد و رنگ آراستھ است

  .اي از كارھاي او را دوست دارم ولي پاره. اند زنانھ

ھاي خود بھ آزادي لباس  در ایتالیا زنان در خانھ. مري علت داشت اي از لیدي چنین نمایش مسخره
براي نویسندگان امري . ھ براثر سیفیلیسمري بیگمان از آبلھ لكدار بود، اما مسلمًا ن چھرة لیدي. پوشیدند مي

مري دلیل  ناخشنودي والپول از لیدي. ھاي خود را در اختیار دوستان بگذارند عادي بود كھ دستنوشتھ
داشت، زیرا مري با دوستي خویش بامولي سكرت، كھ بناخواست والپول با پدرش زناشویي كرده بود، وي 

پنداشت آلگاروتي را براي ھمیشھ از دست داده  ھ اكنون ميمري، ك و لیدي. ساخت را برخود خشمگین مي
  .كرد است، بیش از گذشتھ در لباس پوشیدن اھمال مي

، و دو )١٧۴١مارس (بدانجا شتافت، بھ آلگاروتي پیوست . چندي بعد، شنید كھ آلگاروتي در تورن است
؛ چندي بعد، كارشان بھ مشاجره اعتنایي با وي رفتار كرد ولي آلگاروتي با خشونت و بي. ماه با او زیست

درآنجا، والپول بھ دیدنش . مري بھ جنووا رفت آلگاروتي بھ برلین بازگشت، و لیدي. كشید و از ھم جدا شدند
  :مند شد، و چند بیت زھرآگین خطاب بھ كالسكة او سرود نوازیش بھره رفت، از مھمان

  اي كالسكھ،

  مري را حمل كني، پوست پوسیدة لیدي كھ محكومي

  تاز، بھ آخرین گوشة ایتالیا پیش

  و لطفًا او را زنده برزمین نھ؛

  از بیني او را،  اما مبادا با تكانھایت، نیمي
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  .كھ ھنوز برچھرة اوست، فروریزي

مري با خوشحالي شنید كھ شوھر دخترش بھ عضویت شوراي شاھي جورج سوم رسیده  ، لیدي١٧۶٠در 
ورتلي بخش اعظم امالكش را براي دخترش گذاشت و براي . ، شوھرش مرد١٧۶١ژانویة  ٢١در . است

مرگ ھمسر، یا ترقي و كامیابي سیاسي داماد، سبب شد كھ . پوند ارث نھاد ١٢٠٠اش سالي  ھمسر بیوه
  ).١٧۶٢ژانویھ (ویك سال دوري از وطن، بھ انگلستان بازگردد  مري پس از بیست لیدي

دلدادگي بھ آلگاروتي و گزارشھاي . ا نیز بارنج و اندوه گذرانیدتنھا ھفت ماه دیگر زنده ماند، و این ماھھا ر
بھ بار آوردند؛ از این روي، دخترش، ھرچند كھ بھ آسایش و تندرستي وي  ھوریس والپول براي وي بدنامي

در ماه ژوئن، غدة سرطاني در پستانش پدید آمد و او . مند بود، از نزدیكي او چندان خرسند نشد بسیار عالقھ
پس . نجور نمود؛ مري شكیبایي پیشھ ساخت و گفت كھ آنچھ در جھان زیستھ، براي او بس بوده استرا ر

  .درگذشت ١٧۶٢اوت  ٢١از ماھھا رنج، در 

  ھاي او را منتشر سازند و بگذارند كھ مردم از دیدگاه وي بھ  مري قبل از مرگ درخواست كرده بود نامھ

. مام مساعي خود را بكار برد تا از انتشار آنھا جلوگیري كندوزیر انگلستان بود، ت كھ اكنون ھمسر نخست
 ١٧۶٣مري از تركیھ عثماني فرستاده بود، قبل از آنكھ لیدي بیوت آگاه شود، در  ھایي كھ لیدي ولي نامھ

جانسن و . ھا چنان با استقبال مردم مواجھ گشتند كھ چند بار تجدید چاپ شدند این نامھ. پنھاني بھ چاپ رسید
مري بدو  منتقداني كھ در زمان زندگي لیدي. ھا را خواندند و لذت بردند از كساني بودند كھ نامھ گیبن

  .ستودند ھاي وي را مي نامھربان بودند اكنون نامھ

و » اند؛ ھا برابري نكرده ھاي ھیچ نویسندة مرد یا زني، در ھیچ زماني، با این نامھ نامھ«: سمالت نوشت
دفتر قطور  ١٧٩۴لیدي بیوت، قبل از مرگش در . ي مادام دو سوینیھ برتر شمردھا ولتر آنھا را از نامھ

ھاي او را بھ فرزند بزرگش سپرد كھ، بھ دلخواه و تشخیص خود،  یادداشتھاي مادرش را سوزاند، ولي نامھ
اي او بھ ھ موافقت كرد؛ ولي نامھ ١٨٠٣اي از آنھا در  او نیز با چاپ پاره. دربارة انتشار آنھا تصمیم بگیرد

، بھ سفارش لرد بایرن، از صاحب ایتالیایي آنھا ١٨١٧ماري در  ھا را جان این نامھ. آلگاروتي انتشار نیافتند

فصل مري بھ چاپ رسیدند، و نام نویسندة آنھا، چون نام پوپ، گري،  ھاي لیدي ، نامھ١٨۶١در . خرید
  ششم

  

  ھنر و موسیقي

١٧١۴ -١٧۵۶   

I  - ھنرمندان  

درخشید، در موسیقي و ھنر قمر متواضع سیارات  در آسمان ادبیات و سیاست چون ستاره ميانگلستان، كھ 
آسمان تیرة انگلستان را بسختي . عقبماندگي انگلستان در ھنر و موسیقي علل بسیار داشت. دیگر بود

زة آسیاھاي بادي دانیم كھ ھلند بھ اندا توان از جملة این علل دانست، زیرا آسمان ھلند نیز تیره بود، و مي مي
دریاي مانش را، كھ انگلستان را از ھنر و جنگھاي بر اروپا جدا ساختھ بود، شاید . خود ھنرمند داشت
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شاید قریحة انگلیسي بیش از اندازه در تجارت و . بتوان از موجبات ركود ھنر در انگلستان بھ شمار آورد
شاید بتوان مسئول ركود ھنر در انگلستان  آیین پروتستان را نیز. جنگ فرو رفتھ بود) پس از والپول(

روید و آیین پروتستان تخیل را از ھنر بیرون رانده، و بھ خدمت  دانست، زیرا ھنر در كشتزار تخیل مي
پس عامل اصلي را در . دانیم كھ ھلند نیز پیرو آیین پروتستان بود ادبیات و االھیات گماشتھ بود؛ ولي مي

انقالب پیرایشگر چارلز اول، پادشاه : پیرایشگر و میراث آن دانستانگلستان شاید بتوان انقالب 
اندیشة  -ھرگاه از میلتن بگذریم - ھنردوست، را سربرید، مجموعة آثار ھنري وي را پراكنده كرد، و

نفوذ و قدرت جنبش . انگلیسیان را مقارن ھرج و مرج دوران حكومت سرپرستي از تحریك باز داشت
ن بازگشت خاندان استوارت كاھش یافتھ بودند، در زمان سلطنت ویلیام سوم و پیرایشگري، كھ در دورا

زیبایي بار دیگر گناه . خاندان ھانوور از نو فزوني یافتند و در جنبش متودیسم بھ قدرت پیشین خود رسیدند
  .شمرده شد

ھ تقلید ھنرمندان ھنرمندان چلسي، ب. اھمیت اندكي پیشرفت كرده بود اي از ھنرھاي كم  انگلستان در پاره
لعابكاران بیرمنگام، با ساختن ظروف لعابدار، ثروتي بھ . ساختند مایسن وسور، ظرفھاي چیني ظریفي مي

  ھم زدند؛ یكي از آنان، جان باسكرویل، چندان توانگر شد كھ خویشتن

كوكو با خمیدگیھاي سبك رو. را سرگرم بھ چاپ رساندن دیوانھاي زیبا و گرانبھاي اشعار انگلیسي ساخت
تجمالت شلوغ ودر ھمش در تزیین تاالرگرد باغ واكسھال و برخي اطاقھاي چستر فیلدھاوس و 

  .آالت شفیلد شدند خانھ، ظروف، و نقره ھا، اثاث ھیل بھ كار رفتند، و زینتبخش كتابھا، پارچھ سترابري

سازان انگلستان  مجسمھترین  برجستھ. ساختند سازان اكنون خویشتن را از بنایان متمایز مي مجسمھ
پتر شیمیكرز از آنورس بھ انگلستان آمد و در . پذیرفتند بیگانگاني بودند كھ معموال تابعیت انگلستان را مي

نامدارترین این . تراشیدن مجسمة دوك با كینگم و نورمانبي در دیروستمینستر با لوران دلوو ھمكاري كرد
بھ انگلستان آمد و دیري  ١٧۴۴ك بانكدار لیوني، بود كھ در سازان بیگانھ لویي روبنیاك، فرزند ی مجسمھ

» موزة بریتانیایي«مجسمة نیمتنة شكسپیر، كھ اكنون در . نگذشت كھ مورد حمایت والپولھا قرار گرفت
شود، از آثار عمدة او  نگاھداري مي» ھا چھره گالري ملي تك«است، و ھمچنین مجسمة ھندل، كھ در 

ھاي نیمتنة بویل،  شد و او را مأمور ساختن مجسمھ مند بود، مدلش مي وي عالقھ ملكھ كروالین بھ. ھستند
چسترفیلد، كھ مرد با . نیوتن، الك، و دیگر مردان نامدار انگلیسي در سرداب خود در كاخ ریچمند ساخت

، پس از آنكھ عمري را بھ ١٧۶٢روبیاك در . خواند مي» فیدیاس روزگار خود«ذوقي بود، روبیاك را 
  .مت ھنر سپرده بود، تنگدست چشم از جھان بربستخد

ھزاران تن از افراد طبقة باالي انگلستان، كھ . معماران انگلستان در جذبة سبك پاالدیو فرو رفتھ بودند
ثروت آنان در پناه حكومت صلحجوي والپول فزوني یافتھ بود، بھ ایتالیا سفر كردند و شیفتة پرستشگاھھاي 

كردند، براي تماشا و تحسین  این جھانگردان، ھمگي، از ونیز دیدن مي. سانس شدندو كاخھاي عھد رن رومي
زدند، و پس از بازگشت، بھ انگلستان این كشور را با  نماھاي آثار معماري پاالدیو بھ ویچنتسا سرمي

كالین كمبل  ١٧٢۵تا  ١٧١۵در فاصلة سالھاي . آراستند ستونھا، فرسبھا، و سنتوریھاي كالسیك مي
ویلیام كنت . پیروان سبك پاالدیو شد» كتاب مقدس«را منتشر ساخت كھ » تروویوس بریتانیكوسوی«
، ریچارد بویل، ١٧١۶در . در آثار معماري خویش این سبك را بسط دادند) ١٧٢٨(و جیمزگیبز ) ١٧٢٧(

كھن بھ دست ترمیم بناھاي « ١٧٣٠را با چاپي گرانبھا، و در » متنھاي پاالدیو«سومین ارل آو برلینگتن، 
خانة خود او در چیزیك با رواق ستوندار و گنبد مركزي بھ ویالروتونداي . را منتشر ساخت» پاالدیو

برلینگتن، با دستي گشاده، از ادبیات، ھنر، و موسیقي حمایت . پاالدیو در ویچنتسا شباھت كامل داشت
  .كرد و دوست باركلي، ھندل، پوپ، و گي بود مي

ویلیام كنت، معمار جواني را كھ شیفتة آثار و سبكھاي كالسیك بود و نقاشیھایش یك جایزة  ١٧١٩وي در 
كھ با (ھاوس  كنت تا پایان عمر در برلینگتن. پاپي نصیب او ساختھ بودند، با خود از رم بھ انگلستان آورد

ترین  دست دارترین و چیرهزیست و از نام) اش ھنوز از مراكز ھنري انگلستان است گیري دوباره شكل
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در ھوتن، ستو، و كاخ كنسینگتن سقفھایي را بھ نقش ونگار آراست، براي زنان . ھنرمندان انگلستان شد
تجملپرست اثاث خانھ، ظروف، آینھ، لباس، و یك كرجي طرح كرد، و مجسمة شكسپیر را در دیر و 

» پرستشگاه فضیلت كھن«انگلستان بود؛ باغھاي » طبیعي«ستمینستر تراشید؛ او از پیشروان سبك آرایش 
ھال  را در وایتھال، و ھولكم» خانة سواران نگھبان«را در باغھاي ستو، دونشرھاوس را در پیكادلي، 

  .انگیز را در نورفك بنا كرد شگفت

اي را كھ كنت بھ سبك معماري پاالدیو براي مانشن ھاوس، اقامتگاه  ، لرد برلینگتن نقشھ١٧٣٨در 
یده بود بھ انجمن شھر لندن تسلیم كرد؛ یكي از اعضاي انجمن اعتراض كرد كھ پاالدیو شھردار، كش

پرست بوده است؛ انجمن این نقشھ را نپذیرفت و كار ساختن بناي شھرداري را بھ دست معماري  پاپ
ولي در ھمان سال، كاوشھایي . پروتستان، بھ نام جورج دنس مھین، سپرد كھ خوب از عھدة كارش برآمد

كتاب  ١٧۵٣؛ رابرت وود در )بھ بعد١٧۴٨از (ر ھر كوالنوم آغاز گشتند كھ بھ كشف پومپئي انجامیدند د
را منتشر ساخت؛ این اكتشافات دلبستگي » ھاي بعلبك ویرانھ«كتاب  ١٧۵٧، و در »ھاي پالمورا ویرانھ«

كاخ بلیندھایم، كھ وانبره انگلیسیان را بھ سبكھاي معماري كالسیك فزونتر ساختند و سبك باروك را، كھ در 
ویر، یكي  ، آیزك١٧۴٨در . براي خاندان چرچیل ساختھ بود بھ اوج شكوفایي رسیده بود، از رونق انداخت
  .دیگر از حمایت شدگان برلینگتن، چسترفیلدھاوس را در خیابان كرزن بنا كرد

اي  براي آب و ھواي مدیترانھ انگلیسیان پیرو سبك پاالدیو فراموش كرده بودند كھ سبكھاي معماري كالسیك
كالین كمبل در تقلید سبكھاي ایتالیایي، بدون تطبیق . با ابر و باد چون انگلستان اند، نھ براي اقلیمي پدید آمده

آنھا با زمستان انگلستان، بیش از معماران دیگر گناھكار است؛ روشنایي خورشید بھ درون قلعة میرورث 
ھال، كھ وي براي والپول ساختھ بود، از نفوذ جریانھاي سردھوا  ھناور ھوتنكرد، و تاالرھاي پ او نفوذ نمي

سترند لندن، از سبك  - لو -گیبز، شاگرد كریستوفر رن، ھنگام بناي كلیساي سنت مري جیمز. مصون نبودند
دار آن یك پارچھ احساس است كھ بھ  ؛ برج مناره)١٧١٧-١٧١۴(كالسیك بھ گونة جالبي استفاده كرد 

دار  بھ كلیساي سنث كلمنت دین، كھ رن ساختھ بود، گیبز برجي مناره. نگ تجسم یافتھ استصورت س
، ١٧٢١در . كھ در قیاس با پایة آن بسیار بلند است، ولي خالي از زیبایي نیست) ١٧١٩(اضافھ كرد 

ام در مارتین را در میدان ترافالگار با رواق كالسیك و ستونھاي كورنتي آراست، و سرانج كلیساي سنت
  .آكسفرد در میان ستونھا و گنبد ھماھنگي كامل ایجاد كرد) ١٧۴٧-١٧٣٧(كتابخانة ردكلیف 

از ویژگیھاي سبك معماري وود تجمع . شكوه معماري باث بیش از ھمھ مرھون ھنر جان وود است
را آغاز كرد و فرزندش، » ھالل شاھي«ھاي كوچك در یك واحد بزرگ است؛ وود ساختمان بزرگ  خانھ

 ٣٠این بنا، كھ در جنگ جھاني دوم بسختي آسیب دید و مرمت شد، مركب از . ان، آن را بھ پایان رساندج
در ھمان نزدیكي، وودمھین و . اند ستون كورنتي، قرار گرفتھ ١۴٠خانھ است كھ در پشت نماي واحدي، با 

ریز پیوستھ و سھ ردیف ھاي زیبا با نمایي از اف اي است از خانھ را، كھ جرگھ» سیركس«وودكھین بناي 
و  اینجا روزگاري مسكن پیت مھین، تامس گینزبره، و كالیو، نظامي). ١٧۶۴- ١٧۵۴(ستونبند، بنا كردند 

ھاي دیگري با نماي  خانھ» میدان ملكھ«وود براي سھ سوي . دولتمرد انگلیسي مأمور در ھند، بوده است
بیشتر ھزینة تنظیم واجراي این . ان نرسیدرنسانسي با شكوه طرح كرد كھ ساختمان آنھا ھرگز بھ پای

وود براي . فراھم ساخت -الگوي فیلدینگ در خلق شخصیت آلوورثي - ھاي ساختماني را رلف الن برنامھ
-١٧٣۵(كیلومتري باث، كاخ با شكوھي بھ سبك معماري پاالدیو برپا ساخت  الن مھین در پرایرپارك، سھ

١٧۴٣.(  

  » الن پرستشگاه«ھزینة ساختمان . كرد كاخھاي این كشور برابري مي فقر تودة مردم انگلستان با شكوه

. داشت كھ براي پذیرایي مھمانان و خودنمایي، كاخھاي پرشكوھي بسازند و اشراف انگلستان را بر آن مي
پارك بود، لرد  ھال، كھ باشكوھتر از كاخ تاونزند در رینم بھ گفتة ھاروي، رابرت والپول با بناي ھوتن

جنون «بود و آن را  لرد لیتلتن خود مخالف این ھمچشمي. د را براي ھمیشھ با خود دشمن ساختتاونزن
واگیركاخسازي خواند؛ ولي ھمسرش از او خواست كھ براي او كاخ جدیدي بھ سبك كاخھاي ایتالیا بسازد؛ 
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اختمان كاخ لیتلتن تا سرحد ورشكستگي در برابر خواھش ھمسرش سرتسلیم فرود آورد؛ ولي پس از آنكھ س
خوان ایتالیایي اپرا، كھ جنسیتي مشكوك داشت،  پایان یافت، ھمسرش وي را ترك گفت تا با یك آوازه

در اندك زماني در انگلستان، و حتي در ایرلند انگلیسي، كاخھاي پرشكوه سربھ آسمان . زناشویي كند
ھایي ترتیب داده شد  ھاي آنھا برنامھ براي تماشاي این اقامتگاھھاي اشرافي و باغھا و نگارخانھ. برافراشتند

آوازة این كاخھا بھ روسیھ ھم رسید؛ كاترین بزرگ از . ھایي براي راھنمایي تماشاگران چاپ شد و كتابچھ
  .جوسایاوجوود خواست كھ براي او میزي با دورنماي كاخھاي انگلستان بسازد

شدند و، تازه، قست اعظم آنھا را پنھان  يبیشتر آثار نقاشي انگلستان در این كاخھاي اشرافي نگاھداري م
اشراف انگلستان توجھ . اي نبود كھ آثار نقاشان در آن براي ھمگان نمایش داده شوند كردند؛ ھنوز موزه مي

معطوف ساختھ بودند » بزرگاني«ھاي  خویش را بیشتر بھ ھنرمندان خارجي و بیش از ھمھ، بھ تك چھره
یدوار بودند كھ برتابلوھاي نقاشي زنده بمانند؛ بازار تابلوھاي دورنما و پوسیدند، ولي ام كھ در زیرخاك مي

بھ انگلستان رسید، سرشناسان این  ١٧٣٧پس از آنكھ كارل و انلو در . رونقي نداشت» تاریخي«حوادث 
ھایي كھ بھ سوي  چند ھفتھ تعداد كالسكھ. آغاز كردند كشور براي تصویر چھرة خویش بھ دست او ھمچشمي

اینان براي آنكھ زودتر وانلو . رفتند ھایي بود كھ بھ تئاترھا مي اودر حركت بودند بیش از تعداد كالسكھخانة 
بایست شش  دادند، وگرنھ مي را بھ تصویر چھرة خویش وادارند، پولھاي گزافي بھ پیشكار او رشوه مي

  .ھفتھ بھ انتظار بمانند

درمیان نقاشان، و با  كوشید با ایجاد ھمچشمي تأسیس شده بود، مي ١٧۵۴كھ، در » انجمن شاھي ھنر«
با وجود این، تا نسل بعد، بازار تابلوھاي . نمایش آثار ھنري آنان، قریحھ و ذوق ملي را بھ نقاشي برانگیزد

جوزف ھایمور، شاگرد نلر، توانست تابلوھایي را كھ از پمال كشیده بود . نقاشي انگلیسي رونقي نیافت
از او كشید منعكس  ١٧۴٩اي كھ در  چھره قسمتي از نیروي حیاتي ھندل را در تكبفروشد، و تامس ھودسن 

بھ جایي «درمیان شاگردان ھودسن جواني، بھ نام جاشوا رنلدز، بود كھ استادش پیشبیني كرده بود . نمود
، و ھاي نیوتن، بنتلي چھره ولي سرجیمز ثورنھیل، كھ مردي دور اندیشتر بود، باكشیدن تك. »نخواھد رسید

آور گشت؛ وي سقف گنبد كلیساي جامع سنت پول و سقفھاي بیمارستان گرینیچ و كاخ بلیندھایم را  ستیل نام
  .با نقشھاي خویش آراست، و بادادن دخترش بھ بزرگترین ھنرمند انگلیسي روزگار خویش نام ابدي یافت

II - ١٧۶۴- ١۶٩٧: ویلیام ھوگارث  

فرزندش را در آغاز جواني نزد یك حكاك اسلحھ بھ كارآموزي  .اي مزدور بود پدرش آموزگار و نویسنده
دوازده  ١٧٢۶در . ویلیام چندي بعد بھ حكاكي مس و سپس بھ كشیدن تصویر براي كتاب پرداخت. گماشت

در نزد ثورنھیل بھ كارآموزي پرداخت، نقاشي با . كلیشة بزرگ براي كتاب ھیودیبرس باتلر فراھم ساخت
، و با دختر استادش پا بھ فرار نھاد؛ ثورنھیل از گناه وي گذشت و او را دستیار روغن را فرا گرفت رنگ

  .خود ساخت

اي  میراندا را با چھره: ھاي طوفان، ھنري چھارم، و اپراي گدایان تصاویري كشید ھوگارث براي نمایشنامھ
حال نواختن عود مجسم پرشفقت، كالیبان را با سیمایي خشن، پروسپرو را با نگاھي مھربان، و آریل را در 

چاق نمایش داد؛ و كاپیتان  كوشد، با شكمي ساخت؛ سرجان فالستاف را، كھ در مقدس نمودن خود مي
نقاش ھجاگر آینده با تابلو جماعت . ماچیث، با آنكھ زنداني است، بھ دیدة زنانش ھمچنان قھرمان است

اي، جز مواعظ خود، بیزار  موعظھ خوابیده ویژگي مشخص سبك خود را نشان داد، زیرا ھوگارث از ھر
ما اكنون از . بود؛ ولي در تابلومھماني كودكان شیرینترین مرحلة زندگي انگلیسیان را نمایش داده است

  .بریم، ولي در زمان خود نقاش تحسین كسي را برنینگیخت تماشاي این تابلوھا لذت مي

در این . حاصلش نشد ن كار نتایج مھميسازي آزمود، ولي از ای ھوگارث استعداد خود را در تك چھره
اي از این ھنرمندان با  عده. كردند سازي با یكدیگر بسختي رقابت مي چھره ھنگام، ھنرمندان در تك
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گویي از مدلھاي خود، و تقسیم كار، بھ ثروتھاي اندكي رسیده بودند؛ آنان تنھا سرمشتریان خود را  تملق
: گفت سپردند؛ ھوگارث مي مزد خود مي ة تابلو را بھ دستیاران كمپردازي و نقاشي زمین كشیدند و جامھ مي
ترین ھنرمندان  این نحوه نقاشي درآمد ھفتگي چنین نقاشاني را، از آنچھ در سھ ماه دستگیر پرقریحھ«

را كھ براي ارضاي غرور خویش، و پرساختن » فروشاني چھره«ھوگارث » .شد، فزونتر ساختھ بود مي
ھاشان، از مشتریان خویش تصاویري زیبا و دلفریب  ریان خویش و پرساختن كیسھھاشان، از مشت كیسھ

روزي . خود وي حاضر نبود چھرة مدلھایش را بدون كوركھاي آن بكشد. كشیدند نكوھش كرده است مي
ھوگارث چھرة وي را با صداقت دل . رویي براي كشیدن تصویري از خود نزد وي آمد نجیبزادة بوزینھ
دیدند ندیده بود، نقاشي ھوگارث  لرد، كھ قبل از آن چھرة خود را آنچنان كھ دیگران مي. كردآزاري تصویر 

  :ھوگارث این پیغام را براي او فرستاد. را قبول نكرد

خواھند تصویر نقاشي شدة خود را  با آگاھي بھ اینكھ ایشان نمي. احترامات آقاي ھوگارث را بپذیرند -لرد
از این روي، ھرگاه لرد . كنم كھ آقاي ھوگارث بھ پول نیازمند است ن یادآوري ميبپذیرند، بار دیگر بھ ایشا

اي ملحقات دیگر، بھ آقاي ھیر، كھ  این تصویر با یك دم، و پاره. در سھ روز مزد آقاي ھوگارث را نپردازد
  مرد دیوسیرتي است،

   

  

  )آرشیو بتمان(گالري ملي، لندن . خودنگاره: ویلیام ھوگارث
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  )آرشیو بتمان(حكاكي . جماعت خوابیده: ام ھوگارثویلی

  … . فروختھ خواھد شد؛ آقاي ھوگارث براي نمایش این تصویر بھ او وعدة مشروط داده است

  .لرد مزد او را پرداخت

چھرة ھنري  كھ تك ھنگامي. چھره بسازد تواند بھ خوبي ھركس دیگر تك ھوگارث اطمینان داشت كھ مي
كشید، بھ ھوریس والپول گفت كھ بھ فاكس قول داده است ھرگاه آن گونھ  را مي) بارون ھوالند آینده( فاكس

دایك  كھ با آثار روبنس و وناي از او خواھد كشید  كھ بھ او دستور داده شده در برابر وي بنشیند، تك چھره
ھایي كھ ھوگارث از مردھا كشیده است  بسیاري از تك چھره. این سخن والپول را برآشفت. برابري كند

ھا بیش از اندازه قالبي و یكنواختند، و برخي،  چھره كنند؛ این تك تنفر والپول را از آثار او توجیھ مي
» بیجان«سازان دیگر انگلیسي گفتھ است،  چھره ثار تكگونھ كھ خود ھوگارث بھ استھزا دربارة آ ھمان
تصویر سر تا مس كورم اثري استثنایي است؛ این تابلو، كھ ھوگارث آن را بھ یادگار افتتاح . ھستند

پرورشگاه كودكان سرراھي توسط كورم كشیده است، در ھمان زمان شھرت یافت و اكنون درھمان مكان 
نیكخواھي را در چھرة متبسم، و عزم و اراده را در دستھاي آویزان است؛ ھوگارث بشردوستي و 

چھرة  تك. بھ طوركلي، قلم موي او نسبت بھ زنان مھربانتر از مردان بود. خوردة او مجسم نموده است گره
اي پوش ویژگیھاي زني را كھ فرزندان بسیار در  كند؛ تابلو بانوي قھوه یك بانو با آثارگینزبره رقابت مي

خانم مري ادواردر اندكي . پرورانده است بھ نحو برجستھ و چشمگیري در خود گرد آورده استدامان خود 
بدو جان ) خورد و ھمیشھ در آثار ھوگارث بھ چشم مي(  نماید، ولي سگي كھ در كنار اوست بیجان مي

و نقاشیھاي گروھي ھوگارث، نظیر خانوادة پرایس و كودكان گراھام ، از تصاویر فردي ا. بخشد مي
اي داراي ویژگیھاي خاص  بھترند؛ و بھترین آنھاا تابلو خدمتگزاران ھوگارث است كھ در آن ھر چھره
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اي كھ ھوگارث ترسیم كرده دختر میگوفروش است كھ زنبیلي پراز میگو  چھره زیباترین تك. است
خشان و اي مبراست، و چشمان در اي ژنده بھ تن دارد، از ھر پیرایھ دخترك جامھ. برسرنھاده است

  .ھاي گلگونش نمودار سرخوشي و تندرستي و سرزندگي اوست گونھ

، خود را با سگ تنومندش، ١٧۴۵در . چھره از خودش بھ یادگار نھاده است ھوگارث دست كم چھار تك
كوتاه و فربھ، چھرة گردگوشتالود، بیني پھن،  ، خویشتن را، با اندامي١٧۵٨در . ترامپ، تصویر كرد
اي كھ نمودار آمادگي وي براي یك جدال دیگر است، در  ز جدال، و لبان بھ ھم فشردهچشمان آبي خستھ ا

دل، و راستگویي بود  لندني شاد، درستكار، زنده«او، بھ دیدة ثكري، . پایة نقاشي خود نمایش داد برابر سھ
 ۵/١قد او بھ بلندي » .ھاي خود، بھ دوستان، و بھ گوشت سرخ كردة انگلستان كھن عالقھ داشت كھ بھ خنده

در . توانست بشنود كرد، و از ھیچ كس سخني درشت نمي رسید، ولي شمشیري با خود حمل مي متر نمي
  بزرگاني را كھ . وراي ظاھر جنگجویش، دلي مھربان، مصمم بھ پیكار با دورویي و ستمگري داشت

   

  

  )آرشیو بتمان(گالري ملي، لندن . دختر میگو فروش: ویلیام ھوگارث

مردم سادة لندن را بھ ھنگام . ورزید كرد و بھ مردم سادة لندن مھر مي كشید تحقیر مي چھرة آنان را مي تك
گناھكاري و دردمندي، در زندان و تیمارستان، و بھ ھنگام بدھكاري و رنج و محنت، بر تابلوھاي خود 

با خودنمایي و نخوت اشرافي دانست كھ  از فرانسویان بیزار بود و آنان را مردمي مي. نمایش داده است
او بازداشت خود را بھ دست فرانسویان، ھنگامي كھ نقشة دروازةكالھ . اند خود انگلستان را بھ تباھي كشیده

كارگران  -كرد، ھرگز از یاد نبرد، و با تصویر چھرة فرانسویاني كھ دركنار دروازه دیده بود را ترسیم مي
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اي از گوشت گاو خیره  بھي كھ در عالم خلسھ و بیخودي بھ تكھپوش، مردم موھومپرست، و راھب فر ژنده
  . از آنان انتقام گرفت - شده است

سازي كاري كم سود بود، اندیشھ و ھنر خویش را متوجھ  چھره نویسد كھ چون تك ھوگارث در داستانھا مي
  :اي دیگر ساخت و در این رشتھ ناماور شد رشتھ

كاركنم، امید بھ كامیابي از این راه را ] مستقال[خواستم بھ تنھایي  ميسازي بیزار بودم؛ و چون  چھره از تك
ھا را بھ دست نقاشان دیگر بسپارم،  توانستم كار تصویر زمینھ و جامھ از آنجا كھ نمي… . از دل رانده بودم

نقاشي و از این رو، اندیشة خود را متوجھ . ام را با این كار فراھم سازم برایم دشوار بود ھزینة خانواده
اي است كھ تاكنون كسي، در ھیچ كشوري، بدان  سازي موضوعھاي اخالقي جدید ساختم؛ و این رشتھ كلیشھ

  .توجھ نكرده است

شش قطعھ كلیشھ ساخت و آنھا را سیر زندگي یك روسپي خواند؛ این تصاویر را  ١٧٣١سان، در  بدین
ا كھ تازه از ده بھ شھر آمده است با قوادي دختري ر. روي مس حك كرد و یك سال بعد بھ چاپ رساند

غلتد؛ و پس از چندي، بھ جرم  كند؛ دخترك بسرعت بھ ورطة فحشا و ناپاكي مي مردي شھوتپرست آشنا مي
شود و  كوبد؛ و سرانجام، بیمار مي كند و شاھدانھ مي افتد؛ در زندان، بیگاري مي دزدي بھ زندان مي

توانست از  ھوگارث بھ آساني مي. كنند تا گور مشایعت ميمیرد؛ گروھي از روسپیان جنازة او را  مي
ھا مامان نیدم بھ خاطر روسپیگري بھ  ھایي براي نقاشي برگزیند؛ در یكي از این صحنھ زندگي مردم صحنھ

ولي . (میرد شود، و از زخمھایي كھ برداشتھ است مي شود، بھ دست مردم مضروب مي پیلوري بستھ مي
ر بھ جرم تجاوز جنسي بھ مرگ محكوم شده است، بھ فرمان شاه بخشیده سرھنگ چارتریس، كھ دوبا

ھوگارث اشتباھًا .) بندد شود؛ و سرانجام، بآسودگي، درملك خویش در خارج شھر چشم از جھان فرو مي مي
ھایي از زندگي روزمرة مردم نپرداختھ است؛ اما  پنداشت كھ كسي قبل از او بھ تصویر و چاپ صحنھ مي

در ایتالیاي عھد رنسانس، و در فرانسھ، ھلند، و آلمان ھنرمندان دیگري بھ این كار دست زده قبل از او 
مانند بیشتر معلمان اخالق، خود . اي پدید آورد ھنر و فلسفھ» موضوعھاي اخالقي«ولي ھوگارث از . بودند

رد؛ و تصاویر خود ك او مردي پاكدامن نبود و با بیپروایي با میخوارگان و روسپیان نشست و برخاست مي
  .كشید را نخست براي سودجویي، و سپس، در صورت امكان، براي تھذیب اخالق مردم مي

نفر این تصاویر را خریدند؛ و، از این راه، بیش  ١٢٠٠چاپ تصاویر روسپي با استقبال مردم مواجھ شد؛ 
  از 

در این تصاویر، میوة . آنھا را چاپ كردند و بھ فروش رساندند، ھوگارث را از گرسنگي نجات داد
نمود؛ ھر كس  اي بود كھ اخالق آن را سترون و بیحاصل كرده بود، اما ھنوز مطبوع و دلچسب مي ممنوعھ

گناه بیاالید، باگناه آشنا شود و با خرسندي شاھد كیفر  آنكھ خود دست بھ توانست با دادن پولي اندك بي مي
در لسترفیلدر، كھ : كھ توانست خانوادة خود را سیر كند درآمد ھوگارث اكنون بدانجا رسید. واقعي آن باشد

داد اینجا  اي گرفت واز فراز ورودي خانھ سري طالیي آویخت كھ نشان مي محلة ثروتمندان بود، خانھ
  .چندي بعد، در چیزیك یك خانة روستایي خرید. اي است مسكن ھنرمندي حرفھ

و یك  -یك بروگل انگلیسي - از بازار مكارة ساوثوارك در سالھاي بعد، چند تابلو بزرگ كشید كھ درآن میان
، چاپ تصاویر خود را از ١٧٣٣در . توان نام برد تابلو زیباي گروھي، موسوم بھ خانوادة ادواردز، مي

جوان سبكسري ناگاه ثروت ھنگفتي بھ . سرگرفت و تصاویري بھ نام سیر زندگي یك ھرزه بھ چاپ رساند
كند،  گذراند، با زنان ھرزه معاشرت مي ھا وقت مي رود، در میكده ندن ميبرد؛ از آكسفرد بھ ل ارث مي

افتد، بھ یاري معشوقة مطرودش از زندان  شود و بھ زندان مي دھد؛ مقروض مي دارایي خود را برباد مي
شود؛  شود، و با زناشویي با پیرزن پولداري، كھ از یك چشمش نابیناست، بار دیگر ثروتمند مي رھا مي
بازد، دوباره زنداني  كند و مي را كھ از راه زناشویي دستگیر وي شده است در وایتز كالب قمار مي ثروتي

اي اخالقي در قالب تصاویر بود كھ  میرد؛ این نمایشنامھ مي» بدلم«شود، و سرانجام در تیمارستان  مي
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، براي آنكھ دیگران را ھوگارث. داد شد و بھ كمك تصاویر بخشي از زندگي را نشان مي بسادگي فھمیده مي
قانون «، پارلمنت ١٧٣۵در . از چاپ دزدانة تصاویرھرزه باز دارد، درصدد برآمد تضمین قانوني بگیرد

ھوگارث با استفاده از این قانون، . را تصویب كرد» سازي، حكاكي، و غیره تشویق ھنرھاي نقاشي، كلیشھ
در . اي مشابھ حق تألیف گرفت شد، پروانھ خوانده» قانون ھوگارث«كھ بھ نام خود وي معروف گشت و 

ھاي روسپي و ھرزه از روي آنھا ساختھ شده بودند، از راه مزایده، بھ بھاي  ، تصاویري را كھ كلیشھ١٧۴۵
  .پوند بھ فروش رساند ۴٢٧

خود او در این باره گفتھ است؛ . ھوگارث در این زمان كھ توانگر و بینیاز شده بود، نقاشي را از سرگرفت
اند اندكي امیدوار  خوانده› سبك بزرگ نقاشي تاریخ‹اي كھ برخي آن را  ھ كامیابي خویش در رشتھب«

بایست یك قرن بگذرد تا  تصویرھاي درخشاني كشید كھ مي ١٧۴۵تا  ١٧٣۵در فاصلة سالھاي » .بودم
ر كنار او شاعر پریشان داستان كھن نویسندة فقیري است كھ زنش بھ پریشاني د. ارزش آنھا شناختھ شود

اعتنا بھ خواب رفتھ است، و صاحبخانھ بھ اصرار از او كرایھ  اش بي سرگرم بافندگي است، گربھ
ھوگارث در تابلو حوض بیت حسدا یكي از داستانھاي كتاب مقدس را تصویر كرد و آن را با . خواھد مي

  زیباروي 

پوشند، با برھنھ ساختن  ار لباس ميگرد در انب زنان مصونیت نداشتھ است و در كلیشة زنان بازیگر دوره
تابلو سامري نیكو بھ آثار نقاشان عھد رنسانس . از بازیگران، برفریبندگي صحنھ افزوده است نیمي

جالبتر از ھمة تابلوھاي او، دیویدگریك در نقش ریچارد سوم است كھ بھ سفارش آقاي . شباھت نیست بي
پوند بھ ھوگارث پرداخت، و این زیادترین  ٢٠٠ین تابلو دانكوم براي كار روي ا. دانكوم كشیده شده است

  .مبلغي بود كھ تا آن روز براي تصویر تابلویي بھ یك نقاش انگلیسي پرداخت شده بود

بھ ھجو زندگي مردم لندن پرداخت و  ١٧۴۵ھوگارث بار دیگر در . ولي منتقدان این تابلوھا را نپسندیدند
در نخستین صحنة . آمیخت  پندھاي اخالقي را با داستان درھم ھایي كھ بھ این منظور ساخت در كلیشھ

گیرد، لقب و فرزند خود را با دختر  اي تصمیم مي دار و ورشكستھ زناشویي بھ شیوة روز، ارل نقرس
كند؛ ثبات  نامة خود را بھ شكل درخت بر طوماري رسم مي ارل شجره. كدخداي توانگري وصلت دھد

كند؛ داماد از عروس، كھ براي خود دلداري برگزیده است،  دار مي نھا را لكھپاشد و آ گردي بر امضاھا مي
شوند آرامش خانة آنان را در انحصار خود در  شود و دوسگي كھ در تصویر دیده مي رویگردان مي

داري  زنده لرد جوان از شب: كنند در صحنة دوم، عروس و داماد با ھم اختالف پیدا مي. آورند مي
دھد كھ او ھمة شب را با  اي كھ در جیب اوست نشان مي بھ خانھ بازگشتھ است؛ لبة كاله زنانھ اي كننده خستھ

دیگري بسر برده است؛ عروس جوان، كھ شب را با دوستي بھ شنیدن موسیقي، قماربازي، و گفتگو سپري 
 لرد ھرزه: رساند در صحنة سوم، ھوگارث جسارتش را بھ اوج مي. كشد ساختھ است، خمیازه مي

در صحنة چھارم عروس را در محفل بامدادي . برد اش را براي سقط جنین نزد پزشكي شیاد مي معشوقھ
در صحنة . اعتناست بینیم كھ گیسوانش را پوشانده است، دلدارش با اوست و بھ ساز و آواز مھمانان بي مي

اند؛ و شوھر بھ  دهپنجم، شوھرش او را با دلدارش غافلگیر كرده است؛ دو مرد بھ روي ھم شمشیر كشی
بر  شود و مأمور انتظامي زن پشیمان مي. گریزد دلدار ھمسرش از پنجره مي: شود ضرب شمشیر كشتھ مي

میرد، و پدرش انگشتر گرانبھایي را از انگشت وي  در صحنة آخر، بیوة جوان مي. شود در نمایان مي
  .یابد آورد تا بازماندة پولي را كھ براي خرید لقب كرده بود باز درمي

ھاي زناشویي بھ شیوة روز از روي آنھا  ، ھوگارث اعالم داشت تصاویر رنگ روغني كھ كلیشھ١٧۵١در 
اند را در ساعتي معین از راه مزایده در كارگاھش خواھد فروخت، و از دالالن خواست كھ از  ساختھ شده

. پوند خرید ١٢۶اویر را بھ تن در مزایده شركت جست و تص تنھا یك. شركت در این مزایده خودداري كنند
این تصاویر را، كھ اكنون از گرانبھاترین آثار نقاشي گالري . آور پشیمان شد ھوگارث از این معاملة ننگ

ھوگارث با خلق تابلو پیشروي نگھبانان بھ سوي . پوند فروختند ١٣٨١بھ  ١٧٩٧ملي لندن است، در 
ابلو در سالي كشیده شد كھ شاھزاده چارلي خوبروي این ت. شاه را برخود خشمگین ساخت) ١٧۴۵(اسكاتلند 

  كوشید خاندان مي
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  )آرشیو بتمان(تیت گالري، لندن . زناشویي بھ شیوة روز: ویلیام ھوگارث

طبل در فینچلي، حومة  در این تصویر، نگھبانان شاھي بھ آواي ني و . ھانوور را از تخت شاھي براندازد
كوشند سرنوشتي را كھ در انتظار آنھاست از یاد ببرند، و  میگساري ميآیند، سربازان با  لندن، گرد مي

مندند؛ چھرة ھمة آنھا را اندوه پوشانده است و  پیداست كھ بھ میگساري بیش از جنگ و جانبازي عالقھ
ھوگارث . رو شدن با یك مرگ قھرمانانھ نماید كھ براي عیاشي در میخانھ مناسبترند تا براي روبھ چنین مي

تصویر را نزد جورج دوم فرستاد و اجازه خواست كھ آن را بدو اھدا كند، شاه برآشفت و فریاد این 
این چیست؟ نقاشي سربازان را استھزا كرده است؟ سزاوار است كھ براي این گستاخي زنداني «: برآورد

ریك كبیر، ھوگارث، بھ روایتي، این تصویر را بھ فرد» !این آشغال را از جلو چشم من دور كنید. شود
، با ساختن كوشایي و كاھلي در دوازده تصویر، چاپ تصاویر ١٧۴٧در . ، اھدا كرد»مشوق دانش و ھنر«

) بچة خوب(فرانك گودچایلد . شود در این تصاویر، زندگي دو شاگرد نشان داده مي. ھجایي را از سرگرفت
گیرد، از  دختر استاد را بھ زني مي رود، خواند، ھریكشنبھ بھ كلیسا مي كند، كتابھاي خوب مي سخت كار مي

) تنبل(تام آیدل . رسد كند، و بھ كدخدایي، بخشداري، و سپس بھ شھرداري لندن مي نیازمندان دستگیري مي
خواند، و میگساري،  فلندرز مي رود، كتابھاي ناپسندي چون مول در كنار دستگاه بافندگیش بھ خواب مي

كند و او  آورند؛ بخشدار براو دلسوزي مي ھ نزد بخشدار گودچایلد مياو را ب. كند بري مي قماربازي، و جیب
نتایج ناگوار «) ١٧۵١(دو كلیشة كوچة جین و خیابان آبجو . سازد را بھ مرگ برچوبة دار محكوم مي

را ھوگارث ) ١٧۵١(چھار مرحلة ستمگري . كند را با نتایج سودمند نوشیدن آبجو مقایسھ مي» نوشیدن جین
از آزار چھارپایان، كھ دیدن آنھا در خیابانھاي لندن ھر «ده است كھ، بھ گفتة خود مردم را براي آن كشی

كشیدم، بھ این اندازه  آور رافائل را مي ھرگاه تصاویر خنده. آورد، باز دارم انسان باشعوري را بھ ستوه مي
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ابات انگلستان را بھ باد تباھي انتخ) ١٧۵٨- ١٧۵۵(ھوگارث در چھار صحنة انتخابات » . بالیدم برخود نمي
  .حملھ گرفتھ است

كاري ساده، و نمودار  تصاویر چاپ شدة ھوگارث از نظر تخیل و شیوة نقاشي خام، و ازنظر ریزه
پنداشت؛ بھ  نویس مي ولي او خویشتن را بھ جاي نقاش، بیشتر نویسنده یا نمایشنامھ. شتابزدگي نقاشند

شباھت داشت؛ او، بیش از آنكھ ھنرنمایي كند، . لیام كنتدوستش، فیلدینگ، بیش از دشمن محبوبش، وی
كنم مانند یك  ام بھ مضامیني كھ تصویر مي كوشیده«: گفت مي. داد اوضاع روزگار خود را نمایش مي

تصویرھایم صحنة نمایشند و مردان و زناني كھ با حركات خویش نمایشي گنگ . نویس بنگرم نمایشنامھ
گوییھاي عمدي؛ آنھا یك جنبھ را تأكید  طنز تصاویر چاپي او پر است از گزافھ. كنند بازیگران منند اجرا مي

این تصاویر، بیش از آنكھ شایستة یك اثر ھنري باشند، . سپارند ھاي دیگر را بھ فراموشي مي كنند و نكتھ مي
 كاریھا، جز سگي كھ ھمیشھ در تصاویر ھوگارث حضور ولي این ریزه. كاري ھستند سرشار از ریزه

  این تصاویر، ھرگاه، با ھم در نظر گرفتھ شوند، نمودار زندگي طبقات. دارد، مربوط بھ مضمون است

ھا،  ھا، میكده خانھ - متوسط لندن در قرن ھجدھمند، و ما را با برخي از مناظر این شھر در آن روزگار
. سازند آشنا مي -دان فلیتمل، كاونت گاردن، پل لندن، چیپساید، برایدول، تیمارستان بدلم، و زن  گردشگاه

اي نمایش داده  العاده این مناظر را، كھ نمودار قسمتي از لندن قرن ھجدھمند، ھوگارث بھ روشني خارق
  .است

منتقدان، دالالن، و گردآورندگان آثار ھنري آن روزگار نھ بھ توانایي ھنري ھوگارث اذعان داشتند و نھ بھ 
ند كھ ھوگارث تنھا بدترین بخش زندگي انگلیسیان را نمایش داده آنان معتقد بود. اصالت آثار ھجایي او

توانستھ است  گفتند كھ از آن روي او بھ چاپ تصاویر مردمپسند مبادرت جستھ است، كھ نمي است، و مي
. ھاي تاریخي بكشد، و تصاویر او از نظر دقت و صحت چندان ارزشي ندارد چھره بسازد و صحنھ تك

ھنرمندان زنده را بھ دست » نقاشان گذشتھ«گفت كھ دالالن، با بزرگداشت  ميھوگارث در پاسخ آنان 
  :سپارند محرومیت و گرسنگي مي

توان  شیلینگ نمي ۵اند در حراج عمومي بھ  نكرده] تضمین[بھترین تصاویري را كھ آنان تأیید و تصویب 
خرند و در میان  بھ ھر بھایي ميستایند  ارزشي را كھ آنان مي دار و بي اي معیوب وصلھ فروخت، ولي پرده

  .دانند دالالن این را خوب مي. دھند گرانبھاترین آثار ھنري جاي مي

وار سبكھاي ون دایك، لیلي،  از تقلید برده. ھوگارث ھنرخویش را تابع سلیقة دالالن و خبرگان ھنر نساخت
» استادان سپاه«مندان ایتالیا را ویا نلر بھ دست نقاشان انگلیسي بیزار بود؛ وحتي بزرگترین نقاشان و ھنر

چون تابلویي . اند خواند، زیرا معتقد بود كھ آنھا با جادوي سیاه خود كفني بھ روي نقاشي انگلستان كشیده مي
پوند فروختند، ھوگارث بھ بھاي آن اعتراض كرد وگفت كھ، ھرگاه  ۴٠٠منتسب بھ كوردجو را در لندن بھ 

چون از او خواستند، تابلو سیگیسموندا را كشید . آن برابري كند بخواھد، تصویري خواھد كشید كھ با
جامھ و دستھاي ظریف و چھرة دلفریب سیگیسموندا مانند : ، كھ تقلید خوبي از كار كوردجو بود)١٧۵٩(

پوندي كھ ھوگارث  ۴٠٠سیگیسمونداي كوردجو است؛ ولي چشمان افسردة وي خریدار را از پرداخت 
  .پوند فروختند ۵۶ن تابلو را پس از مرگ ھوگارث بھ ای. خواست باز داشت مي

وي ) ١٧۴۵(در تصویر خود و سگش . ھوگارث با نوشتن یك كتاب دستاویز دیگري بھ دشمنان خود داد
در كتاب آموزشي . دانست خطي مارپیچ برتختھ شستي كشیده بود كھ آن را عنصر اصلي زیبایي مي

خط را بھ سیم مارپیچي تشبیھ كرد كھ بھ دور مخروطي پیچیده ، این )١٧۵٣(خویش، بھ نام تحلیل زیبایي 
  .این سخن را منتقدان او بیمعني خواندند. باشند، و آن را نھ تنھا رمز زیبایي، بلكھ مسیر زندگي خواند
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كمتر با سوادي بود كھ اثري از او را . مخالفت بدخواھان وي ھوگارث را از پیشرفت و كامیابي باز نداشت
، ١٧۵٧در . د نداشتھ باشد، و فروش مداوم تصاویر چاپیش منبع درآمد مستمري براي او بوددر خانة خو

  كھ تابلو پیشروي 

. اش افزود پوند بردرآمد ساالنھ ٢٠٠سپرده شده بود، وي را سرنقاش دربار شاه ساختند، و این مقام 
، ١٧۶٢در . بیفزایدھوگارث در این زمان فرصت یافت كھ كسان دیگري را بھ جرگة دشمنان خود 

تصویري بھ نام زمانھا بھ چاپ رساند كھ در آن پیت، ویلكس، و چندتن دیگر را بھ نام جنگ افروز تقبیح 
اش، نورث بریتن، ھوگارث را پیرمردي خودبین و حریص خواند كھ  ویلكس در نشریھ. كرده بود

ي از ویلكس، بھ سان ھیوالیي ا چھره ھوگارث نیز باكشیدن تك. »كوچكترین تصوري از زیبایي ندارد«
اي بھ ویلیام ھوگارث بسختي وي را بھ باد دشنام  دوست ویلكس، چرچیل، در نامھ. لوچ، از او انتقام گرفت

لذت و پولي كھ «: گرفت؛ ھوگارث چرچیل رابھ صورت خرسي تصویر كرد و بھ چاپ رساند، و نوشت
اكتبر  ٢۶ولي در » .اند تر ساختھ مرم تندرستاز این دو كلیشھ دستگیر من شده، مرا از ھرزماني در ع

  .شریانش پاره شد و این عارضھ وي را از پاي در آورد ١٧۶۴

آموزشگاه «، براي تربیت ھنرمندان ١٧٣۴در . ھوگارث اثر نمایاني در ھنر روزگار خویش برجاي ننھاد
رمنداني كھ در كارگاه حتي ھن. پیوست» شاھي ھنر آكادمي«بھ  ١٧۶٨این آموزشگاه در . راگشود» زندگي

ولي نفوذ وي . گرایي او روي برتافتند و بھ ایدئالیسم رنلدز وگینزبره دل بستند وي تربیت شده بودند از واقع
در ھنر كاریكاتور پابرجا ماند؛ تامس رولندسن، آیزك كروكشانك، و جورج كروكشانك طنز وي را زنده 

كسي كھ ھوگارث را بھ شھرت كنوني رساند . رساندند نگاه داشتند و كاریكاتورسازي رابھ مقام یك ھنر
ویسلر احتیاط را ازدست نداد و از قیاس . خواند» یگانھ نقاش بزرگ انگلیسي«ویسلر بود كھ وي را 

چھرة برجستة نقاشي «ولي داور كم احتیاطتري از ھوگارث بھ عنوان . خویش با او خودداري كرد
اندوز اشراف  ین داوران رنلدز را بھ نام آرایشگر سودجو و پولھم. یاد كرده است» انگلستان قرن ھجدھم

توان ھوگارث را ھنرمند خواند،  بسختي مي. این برآورد پایدار نخواھد ماند. اند بھ مردم روزگار ماشناسانده
نمود؛  زیرا او تنھا ھنرمند نبود؛ او فریاد خشم و انزجار انگلستان را، از ناپاكي و پستي خود، منعكس مي

بھ جرئت «: فیلدینگ دربارة وي چنین گفتھ است. شناخت او بحق خویشتن را یك قدرت اجتماعي مي
گویم كھ او با كشیدن دو اثر، كھ خود آنھا را سیرزندگي یك ھرزه و سیر زندگي یك روسپي خوانده بود،  مي

توان  یت را انكار نمياین واقع» .بیش از ھر كتاب اخالقیي كھ تاكنون نوشتھ شده بھ پاكي خدمت كرده است
  .كرد كھ ھوگارث انگلیسیترین ھنرمند انگلیسي است كھ تاكنون جھان بھ خود دیده است

III  - موسیقیدانان  

  پردازي در  اي كھ بھ تكوین و نظریھ از شگفتیھاي تاریخ است كھ انگلستان با آن ھمھ خدمات ارزنده

ترك آیین كاتولیك و گرایش بھ . توجھي برجاي نھد اول بھ بعد نتوانستھ است در زمینة موسیقي اثر شایان
آیین تازه كمتر از آیین . انگلستان در زمینة ھنر موسیقي بود آیین پروتستان احتماال از موجبات ناكامي

اگر چھ آیینھاي دیني كلیساي . كرد كاتولیك موسیقیدانان را بھ ساختن آھنگھاي موسیقي بھتر وادار مي
ھاي دیني كلیساي انگلیكان بانواھاي موسیقي ھمراه بودند، اما اشكال سختگیرتر لوتري در آلمان و آیین

آیینھاي پروتستاني در انگلستان و جمھوري ھلند بھ آھنگھاي برتر از سرودھاي نیایش كلیسایي مجال 
شتند، جاي ھا و لیتورژي كلیساي كاتولیك رومي، كھ غالبًا بھ لذات ایمان تأكید دا افسانھ. دادند خودنمایي نمي

خود را بھ معتقدات مالل آور مبتني بر نظریة تقدیر ازلي سپردند كھ ترس از دوزخ را بھ دلھا راه 
مادریگالھاي . توانست با نادیده گرفتن وحشت دوزخ نغمھ سرایي كند دادند؛ و تنھا اورفئوس بود كھ مي مي

اندان استوارت، ھمراه خود، وجد بازگشت خ. انگلستان عصر الیزابت در یخبندان نھضت پیرایشگري مرد
و سرور از فرانسھ آورد، ولي پس از مرگ پرسل، تیرگي و افسردگي بار دیگر بر موسیقي انگلستان چیره 

  .گشت
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ھاي  ھاي غنایي نمایشنامھ تا نغمھ» باشگاھھاي گلي«آوازھا از این قاعده مستثنا بودند، و از ھمسراییھاي 
، یك قرن در »ھاي گلي باشگاه«. امروزین را نداشت» شادي«معني » موسیقي«. شدند شكسپیر را شامل مي

خود  ، بھ اوج گرمي»آوازھاي گلي«انگلستان رونق داشتند و در روزگار سمیوئل وب، مصنف اصلي 
بوز، بوز، اي باد زمستان،  -دلكشترین این آوازھا را تامس آرن از شعرھاي شكسپیر ساخت. رسیدند

این آوازھا ھنوز ھم در انگلستان بھ گوش . مكد، من سرگرم مكیدنم كھ زنبور ميدرزیر درخت كاج، و آنجا 
پرست  میھن. گر بود كھ براي شعر تامسن، فرمان بران، اي بریتانیا، آھنگي ساخت آرن نغمھ. رسند مي
 -ردخداوند، شاه را سالم بدا -نام و نشاني نیز در این ھنگام، یاقبل از آن، براي سرود ملي انگلستان بي

، كھ خبر رسید نیروھاي وفادار ١٧۴۵دانیم، این سرود نخستین بار در  تا آنجا كھ مي. آھنگي تصنیف كرد
، سركوب شده »مدعي جوان«بھ جورج دوم در پرستن پنز بھ دست سربازان اسكاتلندي، بھ سركردگي 

و كلمات آن اندكي با سرود  كھ آھنگ(در این سرود . ھانوور بھ خطر افتاده بود، خوانده شد  بودند و خاندان
از خداوند درخواست شده بود انگلیسیان را در پیكار با جكوبایتھا و ) ملي كنوني انگلستان تفاوت داشت

  :تاخت، پیروز كند ارتش استوارت، كھ از اسكاتلند پیش مي

  خداوند شاه ما را سالم بدارد،

  ،]جورج دوم[جاوید باد شاه بزرگوارما 

  .بدارد خداوند شاه را سالم

  او را پیروز، شاد، و پرشكوه فرست،

  شاھي او بر ما دیر پاید؛

  .خداوند شاه را سالم بدارد

  اي خداوند خداي ما برخیز،

  دشمنان وي را تارومار ساز،

  .و آنان را سركوب كن

  تدابیر آنان را باطل كن،

  نیرنگھاي پست آنان را عقیم ساز،

  امید ما اكنون بھ اوست؛

  .دارھمة ما را سالم ب

آھنگ این سرود را نوزده كشور جھان، از جملھ آلمان، سویس، دانمارك، و كشورھاي متحد آمریكا در 
سرود پرچم  ١٩٣١كشورھاي متحد آمریكا در . زمانھاي مختلف براي سرودھاي میھني خویش پذیرفتند

شود، بھ جاي  يمیگساران انگلیسي خوانده م ستاره نشان را كھ با آھنگ درھم یكي از سرودھاي قدیمي
  .سرود آمریكا سرود ملي خود ساخت

كالوسن . محبوبیت آوازھاي دلپسند در انگلستان گواه بر ذوق موسیقیایي مردم این سرزمین است
تقریبًا ھمة مردم با نواختن یكي از . تقریبًا در خانة ھمة مردم، جز تنگدستان، وجود داشت) ھارپسیكورد(
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ارة خوانندگان و نوازندگان بدانجا رسیده بود كھ در جشن یادبود ھندل، كھ آالت موسیقي آشنایي داشتند، شم
ویك ویولنسل  وشش ویوالنواز، بیست در دیروستمینستر برپا شد، نودوپنج ویولن نواز، بیست ١٧٨۴در 

، )ھورن(وشش اویوا، دوازده ترومپت، دوازده كر  نواز، و نوازندگان پانزده كنترباس، شش فلوت، بیست
وھشت  پنجاه و نھ خوانندة سوپرانو، چھل - ومبون، و چھار طبل شركت داشتند و گروه ھمسرایانشش تر

ھمین كافي . كردند آنان را ھمراھي مي - خوانندة آلتو، ھشتادوسھ خوانندة تنور و ھشتادوچھار خوانندة باس
رن ھجدھم در بود كھ ھندل را در گورش در دیر وستمینستر بھ لرزه در آورد، كالرینت تا اواخر ق

ارگھا با شكوه و عظیم بودند، و آنتمھا و تھ دئومھاي ارگنوازان بزرگي، چون . انگلستان متداول نبود
، تقریبًا تنھا موسیقي كلیسایي فراموش -ھمراه با آثاري در ھمین زمینھ از ھندل و بویس - موریس گرین

اییش صدمھ دیده بود، بھ رھبري اركستر ویلیام بویس، با آنكھ در جواني شنو. نشدني انگلستان آن عصرند
او نخستین رھبر اركستري بود كھ ایستاده اركستر خود را . شاھي رسید و ارگنواز نمازخانة شاه شد

برخي از . كردند كرد؛ ھندل و معاصران او از پشت ارگ یا كالوسن اركستر را رھبري مي رھبري مي
شوند؛ و مردم انگلستان  ر كلیساھاي انگلیكان نواختھ مي، ھنوز د»كنار نھرھاي بابل«آنتمھاي او، بویژه 

نام دارد و براي یكي از پانتومیمھاي » دلھاي بلوطي«دھند، اولي  دست كم بھ دو اثر او ھنوز گوش مي
نامیده » بوز، اي نسیم جنوبي بآرامي«كھ » سلیمان«آریایي است از كانتات  گریك ساختھ شد، و دومي

  .راي گوشھاي تحلیل رفتة ما ضعیفندسمفونیھاي او ب. شود مي

  . تنھا تازگي در موسیقي، كھ انگلستان در آغاز قرن ھجدھم بھ خود دید، آغاز اپرا در این كشور بود

نامداري بھ نام نیكولیني  كاستراتو« ١٧٠٨در . ایتالیایي از رم، اپرا توجھ انگلیسیان را بھ خود جلب كرد
ي دیگري بھ انگلستان » كاستراتوھا«از پي او . با صداي زیر خود مردم لندن را فریفتھ و متحیر ساخت

، شمار ١٧١٠در . آمدند؛ مردم انگلستان بھ آنھا عادت كردند و فارینلي غوغایي در لندن بھ پا كرد
. چنان فزوني یافت كھ نخستین اپراي ایتالیایي سراسر بھ زبان ایتالیایي اجرا شد خوانندگان ایتالیایي در لندن

بسیاري از انگلیسیان بھ یورش خوانندگان ایتالیایي بھ كشور خود اعتراض كردند، ادیسن ھمة صفحات 
  :شمارة ھجدھم نشریة خود، سپكتیتر، را بھ این مسئلھ اختصاص داد ونوشت

فرزندان و نوادگان ما خواھند پرسید كھ … . از اپراي ایتالیایي تھیھ كنید براي آیندگان گزارش صحیحي
شد و فھمیدن آنھا برایشان  چرا پدران آنھا در كشور خود براي شنیدن آثاري كھ بھ زبان بیگانھ اجرا مي

  .آمدند امكان نداشت چون بیگانگان در تاالرھا گرد مي

ھایي كھ  او بھ صحنھ. چیزي نیست كھ برازندة موسیقي باشد ادیسن از این مقدمات نتیجھ گرفت كھ در اپرا
داد پوزخند  ورزید و دلبر بھ انگلیسي بدو پاسخ مي در آنھا بازیگري بھ دلبرش بھ زبان ایتالیایي عشق مي

او بھ آرایش پرھزینة صحنھ، بھ پرواز كبوتران بھ . توگویي زبان در چنین لحظاتي اھمیت دارد -زد مي
  .گرفت لرزش نیكولیني در قایقش در دریایي ساختگي خرده ميگرد آن، و بھ 

توز بود؛ او براي اپراي انگلیسي روزاموند، اثر تامس كلیتن، لیبر تویي سروده بود، ولي  ادیسن مردي كینھ
آتش ادیسن شاید با تماشاي نخستین اجراي اپراي ایتالیایي رینالدو در . مردم از این اپرا استقبال نكردند

اي  زبان این اپرا ایتالیایي، و سازندة آھنگھاي آن نوازنده. زبانھ كشیده باشد) فوریھ ٢۴(ھیماركت اپراي 
. با وجود خشم ادیسن، این اپرا با استقبال كم نظیر مردم مواجھ شد. آلماني بود كھ تازه بھ انگلستان آمده بود

پرا ازدحام كردند، مردم لندن با آھنگھاي بار اجرا شد، و ھربار مردم در ا این اپرا در عرض سھ ماه پانزده
بدین ترتیب، آن مرحلھ از زندگي مردم انگلستان . خواندند كردند و آریاھاي سادة آن را مي اپرا پایكوبي مي

  .تر است آغاز شد كھ در تاریخ موسیقي از ھمھ برجستھ

IV - ١٧۵٩ -١۶٨۵: ھندل   
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   سالھاي بالندگي.١

وي در آسمان ھنر آلمان . سباستیان باخ، گئورگ فریدریش ھندل بودنامدارترین آھنگساز عصر یوھان 
  درخشید، ایتالیاي دوستدار موسیقي را بھ زانو در آورد، و در نیمة اول قرن

   

  

  )آرشیو بتمان(كتابخانة ملي، ھامبورگ . گئورگ فریدریش ھندل: تامس ھودسن

شمرد و كسي بھ این برتري  ض مسلم مياو برتري عالي خود را فر. ھجدھم مظھر موسیقي انگلستان شد
اي عظیم و سربر آسمان كشیده، جھان  كیلو وزن، ھمچون مجسمھ ١١٠با بیش از . داشت شكي روا نمي

  .موسیقي را زیر پاي خود گرفت

روز پس از تولد یوھان سباستیان باخ، وھشت ماه قبل از تولد  ٢۶، درست ١۶٨۵فوریة  ٢٣او در 
الھ در ساكس علیا زاده شد؛ ولي برخالف باخ وسكارالتي كھ با موسیقي تعمید دومنیكو سكارالتي، در ھ

ھایي بھ موسیقي متصل شده بودند،  و با رشتھ. تربیت گشتھ بودند یافتھ بودند، در دامان آھنگسازاني نامي
ك پدرش جراح دربار یوھان آدلف، دو. اي با موسیقي نداشتند ھندل از پدر و مادري زاده شد كھ میانھ

كوشیدند فرزندشان را از  پدر و مادر مي. وایسنفلس، و مادرش دختر یك كشیش لوتري بود -ساكس
نواخت شنید و اصرار  دلبستگي بھ ارگ و كالوسن باز دارند، ولي چون دوك آھنگي را كھ گئورگ مي

زاخاو،  اي بھ ھنرجویي وادارند، پدر و مادرش او را بھ نزد فریدریش ورزید كھ او را نزد نوازنده
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گئورگ در . مند و سختكوش بود زاخاو آموزگاري عالقھ. ارگنوازكلیساي لیبفرائن، درھالھ، فرستادند
، و چنان با تردستي ارگ نواخت )شش سونات از این دوره ھنوز در دستند( یازدھسالگي سوناتھایي ساخت 

ھمسر با فرھنگ برگزینندة كھ زاخاو و پدر و مادرش وي را براي نواختن ارگ در نزد سوفیاشارلوتھ، 
، پدرش مرده بود، )١۶٩٧(ھنگام بازگشت گئورگ بھ ھالھ . براندنبورگ و ملكة پروس، بھ برلین فرستادند

  .زنده بود ١٧٢٩ولي مادرش تا 

ماه بعد، سران كلیساي . ، ھندل ظاھرًا براي آنكھ حقوقدان شود در دانشگاه ھالھ نامنویسي كرد١٧٠٢در 
جوان نابغة پرشور، كھ بھ دنبال . وي را بھ جاي ارگنواز میخوارة خویش بھ كار گماشتندجامع كالوني ھالھ 

جھان پھناورتري بود، پس از یك سال اقامت در ھالھ، از ھمة دلبستگیھاي خویش در این شھر، مگر عشق 
ست جاودان بھ مادرش، دل كند و بھ شھر ھامبورگ شتافت؛ در این شھر، مردم موسیقي را چون پول دو

نواز دوم  ھندل، كھ اكنون ھجدھسالھ بود، بھ عنوان ویلن. داراي اپرا بود ١۶٧٨ھامبورگ از سال . داشتند
ودوسالھ، خوانندة نامدار تنور اپرا، و بعدھا نامدارترین منتقد موسیقي  بایوھان ماتزون بیست. استخدام شد

ة كھنسال، و بررسي امكان جانشیني وي این دو جوان براي شنیدن آھنگھاي بوكستھود. قرن ھجدھم آشنا شد
چون دریافتند كھ جانشین بوكستھوده باید با دختر او ). ١٧٠٣اوت (در مارینكیرشھ، بھ لوبك سفر كردند 

  .زناشویي كند، پس از دیدن دختر بھ ھاھبورگ بازگشتند

، ماتزون ١٧٠۴بر اكت ٢٠در . دوستي آنان بھ دالیلي، مثل ھمیشھ پوچ و ناموجھ، بھ دوئل و دشمني كشید
این اپرا با استقبال كم نظیري مواجھ و اجراي . اپراي كلئوپاترا را اجرا كرد و خود در آن بھ بازي پرداخت

در چند . كرد در این اپرا ھندل از پشت كالوسن خوانندگان و اركستر را رھبري مي. آن بارھا تكرار شد
  نوبت، ماتزون، كھ از كامیابي سرمست شده بود، 

دسامبر، ھندل از سپردن  ۵سن نشست، و با شادماني در تحسین و ھلھلة آخر اپرا شركت جست، در كالو
این دو دوست در صحنة نمایش بھ جان ھم افتادند، و پس از پایان نمایش بھ . جاي خویش بدو سرباز زد

و رھگذران دوئل  خیابان رفتند، شمشیرھاي خویش را از نیام در آوردند، و در میان ھلھلة تماشاگران اپرا
تماشاگران این زورآزمایي را بھ خنده . شمشیر ماتزون بھ تكمة فلزي روپوش ھندل خورد وشكست. كردند

برگزار كردند؛ ولي حریفان كینة یكدیگر را بھ دل گرفتند، تا سرانجام مدیر شركت با اجراي اپراي 
دشمني ) ١٧٠۵ژانویة  ٨(كامیابي این اپرا . آلمیراي ھندل، كھ ماتزون در آن خوانندة تنور بود موافقت كرد

  .آنان را بھ دوستي مبدل ساخت

آلمیرا، كھ شامل چھل ویك آریاي آلماني و پانزده آریاي ایتالیایي بود، باچنان استقبالي مواجھ شد كھ آن را 
مصنف  این كامیابي راینھارد كایزر را كھ گردانندة گروه و. بیست بار، در عرض ھفت ھفتھ، نمایش دادند

اپراي ھامبورگ از آن پس رونق خود را از دست داد؛ و ھندل . بیشتر اپراھاي آن بود، بھ رشك آورد
شاھزاده جووان گاستونھ دمدیچي ھنگام عبور از ھامبورگ، بھ ھندل سفارش . فعالیت زیست دوسال بي

انة موسیقیند و در آنجا حتي كرده بود كھ بھ ایتالیا برود؛ شاھزاده بھ ھندل گفتھ بود كھ مردم ایتالیا دیو
اي كھ گاستونھ  دوكات پول و نامھ ٢٠٠ھندل در ماه دسامبر با . خوانند ھا نیز آواز مي خانھ مستخدمان قھوه

بھ برادرش فردیناند، سرپرست اپراي فلورانس، نوشتھ بود از كوھھاي پربرف آلپ گذشت و، قبل از پایان 
اپراي رم را، . ند دست كرم را در كیسة فتوت نبرد، بھ رم رفتولي چون فردینا. ، بھ فلورانس رسید١٧٠۶

بھ نام التران بھ نواختن ارگ پرداخت و مردم رابھ ستایش از ھنر خویش وا داشت؛ ولي چون كسي 
گاستونھ، كھ اكنون در فلورانس بود، برادرش . نخواست اپراي تازة او را اجرا كند، بھ فلورانس بازگشت

ب كرد؛ این بار فردیناند كرامت كرد، و اپراي رودریگو در این شھر بھ صحنھ را بھ كمك ھندل ترغی
و یك دست سرویس ) دالر؟ ٣٠٠(سكة طال  ١٠٠كشیده شد؛ مردم ھمگي این اپرا را ستودند؛ فردیناند 

. ولي در فلورانس اپراي ھمگاني نبود؛ ونیز شانزده اپرا داشت. ناھارخوري چیني بھ آھنگساز جوان بخشید
  .ل بھ ونیز رفتھند
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شھر ونیز مفتون افسون آلساندرو سكارالتي شده بود و بزرگترین اپراي او، . فرا رسید ١٧٠٧پاییز سال 
ستود؛ در این شھر براي آلماني جواني كھ تازه بھ آموختن اسرار موسیقي  میتریداتھ ائوپاتوره، را مي

سي اپراھاي آلساندرو سكارالتي پرداخت و با ھندل بھ برر. ایتالیایي آغاز كرده بود فرصت ھنرنمایي نبود
كھ ھندل با چھرة نقابدار در یك مجلس با  بھ روایت یك داستان، ھنگامي. فرزند او، دومنیكو، دوست شد

اي نوازنده یا شیطان است، یا آن ساكسون «: نواخت، دومنیكوسكارالتي فریاد برآورد لماسكھ كالوسن مي
  . نوازندة بزرگ كالوسن آن زمان از اینجا آغاز گشتدوستي پایدار دو » .انگیز شگفت

  ).١٧٠٨ژانویة (پیر باقي نھادند و با ھم بھ رم رفتند 

آوازة اپراي رودریگو بھ گوش مردم پایتخت رسیده بود؛ شاھزادگان و . این بار ھندل را بگرمي پذیرفتند
ھاي خود را بھ روي او  بودند، در خانھكاردینالھا، كھ از لھجة آلماني ھندل بیش از آیین لوتري آشفتھ شده 

ماركزه دي روسپولي براي اجراي نخستین اوراتوریوي ھندل، بھ نام رستاخیز، یك تئاتر . گشودند
. خصوصي در كاخش برپا ساخت؛ آھنگھاي این اوراتوریو نمودار قدرت، پیچیدگي، وعمق آن بودند

ولي نتھاي او . گفتگو آغاز كردند» ام نیرومندساكسون بلند اند«بزودي ھمة مردم با فرھنگ رم دربارة 
دشوارتر از آن بودند كھ خوشایند نوازندگان ایتالیایي افتند، ھنگامي كھ سرناد ھندل را بھ دستور كاردینال 

نواز اول و رھبر اركستر بود، برآشفت و   كردند، آركانجلو كورلي، كھ ویولن پیترو اوتوبوني اجرا مي
ھندل » .آورم زیز، سبك این موسیقي فرانسوي است، و من از آن سر درنميساكسون ع«: زیرلب گفت

كورلي او را . ویولن را از دست او گرفت و خود، باھمان جسارت معمولش، بھ نواختن آھنگ پرداخت
  .بخشید 

برطبق یك روایت ناموثق، ھندل، كورلي، و . اكنون ناپل مانده بود كھ بھ دست وي تسخیر شود
داستان مشكوك دیگري یك ماجراي عشقي را ). ١٧٠٨ژوئن (با ھم بھ این شھر سفر كردند ھردوسكارالتي 

اند كھ ھندل در  دھد، ولي تاریخنویسان با احتیاط متأسفانھ اعتراف كرده در این شھر بھ ھندل نسبت مي
ھ توان باور كرد مردي ك بسختي مي. سراسر عمر، جز بھ مادر و موسیقي، بھ كسي عشق نورزیده است

چنین آریاھاي شورانگیزي آفریده است مزة عشق را نچشیده باشد؛ شاید گرمي عشق او روي بالھاي آوازھا 
ترین واقعة سفر ھندل بھ ناپل دیدار وي با كاردینال وینچنتسو  دانیم، برجستھ تا آنجا كھ مي. شد پخش مي

كاردینال از ھندل . لي ونیز بودالسلطنة ناپل و فرزند خانوادة توانگري از اھا گریماني است، وي نایب
ھندل در سھ . خواست كھ از روي یك مضمون كھن، دربارة مادر نرون، لیبرتوي اپرایي را تدارك ببیند

گریماني براي اجراي اپرا در تئاتر خانوادگي خویش ھندل را بھ ونیز . ھفتھ این كار را بھ پایان رساند
  .ن شھر عزیمت كردفرستاد و او با گروه بازیگران شتابان بھ ای

ایتالیاییان . اي ھمراه آورد براي ھندل پیروزي بیسابقھ) ١٧٠٩دسامبر  ٢۶(نخستین اجراي اپراي آگریپینا 
گشاده دل بھ این ھنرمند بیگانھ، كھ در كار موسیقي ھنرمندان خود آنان را پشت سرنھاده بود، رشك 

ماشاگران جوزیھ بوسكي را نیز، كھ با آواز خود ت. »زنده باد ساكسون عزیز«: نورزیدند و فریاد برآوردند
  .ونھ آھنگ را ھمراھي كرده بود، ستودند بیست

چارلز مانتگیو، ارل آو منچستر، كھ اكنون سفیر . ھندل اكنون ھنر دوستان را متوجھ خود ساختھ بود
برادر جوان  بریتانیا در ونیز بود، بھ ھندل سفارش كرد بھ لندن سفر كند؛ شاھزاده ارنست آوگوستوس،

ونیز زیبا بود و روحي . جورج لویس، برگزینندة ھانوور، رھبري اركسترھانوور را بدو پیشنھاد كرد
  توانست  سرشار از موسیقي داشت، ولي تا كي او مي

دانست كھ در ھانوور، گذشتھ از مھ و ابر و  یك تاالر اپرا بسازد و بھ ایتالیاییان متلون دل بندد؟ او مي
ویي، تاالر اپراي بسیار زیبا، حقوق ثابت، و خوراك آلماني در انتظار او ھستند؛ از این صداھاي توگل

 ١۵در . تواند براي دیدار مادرش بھ ھالھ سفر كند گذشتھ، در صورت اقامت در این شھر، گاھگاھي مي
 كراون در سال حقوق ١۵٠٠براي او . وپنج سالھ رھبر اركستر ھانوور شد ، ھندل بیست١٧١٠ژوئن 
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در پاییز ھمان سال، درخواست سفر بھ . تعیین كردند و بدو اجازه دادند گاھگاھي بھ خارج شھر سفر كند
  .گردد، بھ او اجازه دادند كھ بھ آن كشور سفر كند انگلستان را كرد، و چون قول داد كھ بزودي باز مي

  تسخیر انگلستان -٢

ایتالیایي، و در آن میان بوسكي خوانندة باس، ھمسر وي خوانان  آوازه. اپراي لندن گرفتار بیساماني شده بود
نیكولیني را . كردند ھایي اجرا مي خوانندة كنترآلتو، و نیكولیني خوانندة سوپرانو در این اپرا برنامھ

ولي ھم تاالر . نامیده است» نخستین خوانندة بزرگ واقعي«چارلزبرني، تاریخنویس پرشور موسیقي، 
، و ھم تئاتر دروري لین در محلة )شد خوانده مي» تئاتر علیاحضرت«آن روزگار كھ در (اپراي ھیماركت 

شدند،  مردم آراستة لندن از این محلھ، كھ در آن جیبھا خالي و سرھا شكستھ مي. پرازدحام لندن جاي داشتند
  .گریختند مي

ادكھ از رھایي اورشلیم ھیل، مدیر كنسرتھا و اپراھا، چون شنید ھندل در لندن است، لیبرتویي بھ او د ارن
ھندل با پشتكار ھمیشگي خویش دست بھ كار شد، و با استفاده از آھنگھاي قبلي . تاسو گرفتھ شده بود

ژوئن ھمان سال در تئاتري  ٢٢تا  ١٧١١فوریة  ٢۴رینالدو از . خویش، در دو ھفتھ، رینالدو را كامل كرد
از آن  تیل بھ آن تاختند، ولي مردم لندن بگرميادیسن و س. كھ مملو از مردم بود چھارده بار اجرا شد

، را در خیابانھا »ھمسر عزیز«و » بگذار بگریم«استقبال كردند و برخي از آریاھاي آن، چون 
ھندل با ترشرویي گفت كھ . گیني سود برد ١۴٠٠والش با نشر متن آوازھایي از رینالدو  جان. خواندند مي

این اپرا، كھ بھترین . و چاپ متن آوازھاي آن را بدو واگذار كند بھتر است اپراي آینده را والش بسازد
این اثر بیست سال در لندن . اپراي ھندل است، دیري نگذشت كھ در دوبلن، ھامبورگ، و ناپل اجرا شد

  .روي صحنھ بود

در آور شده بود، غیبت خود را از ھانوور تا یك سال تمدید كرد؛ و سپس،  ھندل، كھ اكنون كامیاب و نام
در آنجا او ستارة درخشان سالونھاي پذیرایي نبود، و تنھا . ، با اكراه بھ ھانوور بازگشت١٧١١ژوئن 

تاالر اپراي ھامبورگ اكنون بستھ شده بود؛ از این . كرد در كاخ برگزیننده زندگي مي ھمچون مستخدمي
در آسمان اپرا پرواز  رو، ھندل چند كانتات و یك كنسرتو گروسو تصنیف كرد، ولي اندیشة او ھمچنان

  بھ انگلستان » كوتاه«، اجازه خواست كھ براي مدتي ١٧١٢در اكتبر . كرد مي

ھندل در ماه . كرد انگلستان بزودي تیول ھانوور خواھد شد، درخواست وي را پذیرفت كھ احساس مي
  .نوامبر بھ لندن بازگشت و چھل و شش سال در آنجا زیست

این اپرا در . آورد، با خود بھ ارمغان آورده بود كھ ھنوز ما را بھ شور ميھندل اپراي چوپان وفادار را، 
ھندل بھ جاي آنكھ دلسرد شود، بھ تصنیف . نوامبر اجرا شد، ولي مردم لندن از آن استقبال نكردند ٢٢

نخستین اجراي این اپرا با پیروزي ھمراه بود، ولي پس از شب . اپراي دیگري، بھ نام تسئوس، پرداخت
جان ھایدگر مدیریت اپرا را بھ دست گرفت وتسئوس را سیزده بار . مدیر اپرا با صندوق پول گریخت دوم

. خواست از مردم پول مي» آقاي ھندل«نشست، براي  اجرا كرد و، ھمچنانكھ ھندل در پشت كالوسن مي
دي بھ آسودگي ھندل دعوت را پذیرفت؛ چن. ارل آو برلینگتن از ھندل دعوت كرد كھ در ملك او زیست كند

  .در ملك ارل زیست؛ در آنجا، با پوپ، گي، كنت، و دیگر پیشتازان ادبیات و ھنر انگلستان آشنا شد

ملكھ آن، از دیرباز، بھ آرزوي پایان یافتن جنگ جانشیني اسپانیا بود؛ . اكنون بخت بدو روي آورده بود
اوترشت و قصیدة سالروز تولد ملكھ را پیمان او ترشت بھ این جنگ پایان داد؛ ھندل با تصنیف تھ دئوم 

خشنود ساخت؛ با این آثار، ھندل نشان داد كھ ھمسراییھاي پرسل را بررسي كرده است و با آنھا آشنایي 
ھندل، كھ . پوند حقوق مستمر براي ھندل، بھ ھنرمند آلماني پاداش داد ٢٠٠ملكة مھربان، با تعیین . دارد

  .آسایش پرداختیك سال بھ . اكنون توانگر شده بود
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ملكھ آن درگذشت و جورج لویس، برگزینندة ھانوور، بھ نام جورج اول، بھ  ١٧١۴در اول اوت 
وي در واقع . ھندل، كھ از ھانوور گریختھ بود، از این دگرگوني نگران شد. فرمانروایي انگلستان رسید

ولي جورج اول، با آنكھ از ھانوور را ترك گفتھ بود و چھ بسا انتظار داشت كھ شاه بر وي خشم آورد؛ 
خوانده شد؛ و از این » تئاتر اعلیحضرت«تاالر اپراي ھیماركت از نو . ھندل دلگیر بود، با وي مدارا كرد

دید از آن حمایت كند؛ ولي این تئاتر اكنون اپراي رینالدوي ھندل را اجرا  رو، شاه خویشتن را ملزم مي
بیانش را پوشیده دارد، با جامة مبدل بھ تئاتر رفت واپرا را  توانست شیوة شاه، با وجودي كھ نمي. كند مي

این  ١٧١۵مھ  ٢۵ھایدگر در . ھندل اكنون اپراي دیگري، بھ نام آمادیجي دي گائوال، ساختھ بود. پسندید
اپرا را اجرا كرد؛ شاه آن را بسیار پسندید؛ اندك زماني پس از آن، فرانچسكو جمینیاني، ویولن نواز و 

ھاي موسیقي در دربار بھ انگلستان دعوت شده بود، از ھندل  یتالیایي، كھ براي اجراي برنامھآھنگساز ا
خواست كھ با كالوسن وي را ھمراھي كند، ھندل این دعوت را پذیرفت؛ شاه از گناه وي درگذشت و حقوق 

نش استخدام ملكھ كروالین ھندل را براي آموزش دخترا. پوند در سال افزایش داد ۴٠٠مستمر وي را بھ 
  .پوند بر حقوق او افزود؛ درآمد ھندل اكنون از درآمد ھر آھنگسازي در اروپا زیادتر شده بود ٢٠٠كرد و 

ھندل در ھالھ از مادرش دیدن كرد و، از آن ھنگام، كمك مالي مداوم خود را بھ ھمسر . خود بدانجا برد
بھ  ١٧١٧شاه و ھندل در آغاز . آغاز كردسالخوردة استاد پیشینش زاخاو، كھ گرفتار بینوایي شده بود، 

جیمز بریجز، ملقب بھ ارل آوكارنارون، كھ بعدھا دیوك آو چاندوس شد، از ھندل . انگلستان بازگشتند
خواست كھ دركاخ باشكوه وي، در میدل سكس، بیاساید و جایگزین نوازندة كاخ، دكتر یوھان پپوش، شود؛ 

ھندل در این كاخ . ایان انتقام دیررسي از دیوك آو چاندوس كشیدو پپوش با نوشتن موسیقي براي اپراي گد
، چند كنسرتو  -كھ فانتزیھایي است بھ سبك دومنیكوسكارالتي و كوپرن -سوئیت قطعاتي براي كالوسن

، موسیقي براي آكیس وگاالتیا اثر گي، و یك اپرا، بھ نام رادامیستو، را »آنتم چاندوس«گروسو، دوازده 
  .تصنیف كرد

اكنون پراكنده شده بودند؛ » تئاتر اعلیحضرت«بایست این اپرا را اجرا كند؟ مشتریان  ي چھ كسي ميول
» شاھي موسیقي آكادمي«براي نجات او گروھي از اشراف و توانگران . ھایدگر نزدیك بود ورشكست شود

سھم را  ۵. ختندپوندي فراھم سا ٢٠٠سھم  ۵٠و سرمایة آن را با فروش ) ١٧١٩فوریة (را بنیان نھادند 
آقاي ھندل، استاد نامدار «: فوریھ یكي از جراید ھفتگي لندن اعالم داشت ٢١در . جورج اول خرید

موسیقي، بھ فرمان اعلیحضرت، جھت یافتن بھترین خوانندگان اروپا براي اپراي ھیماركت، بھ آن سوي 
  » .دریا رفتھ است

چند ساعت پس از بازگشت . از مادرش دیدن كرد ھندل با چند گروه در اروپا تماس گرفت و بار دیگر
براي دیدن آلماني بزرگي «ھندل بھ لندن، یوھان سباستیان باخ خویشتن را از كوتن، چھل كیلومتري ھالھ، 

ولي او دیر رسیده بود؛ و این دو آھنگساز . پیاده بھ این شھر رساند» كھ انگلستان را تسخیر كرده است
  .ھرگز یكدیگر را ندیدند

، رادامیستو در حضور شاه، معشوقھ ھاي او، و جمع كثیري از اعیان و دولتمندان ١٧٢٠آوریل  ٢٧ در
بھ گفتة مینورینگ، . اشراف انگلستان براي حضور در این مجلس از ھیچ تالشي فروگذار نكردند. اجرا شد

» .بدان راه ندادندشیلینگ براي حضور در این مجلس بپردازند  ۴٠خواستند  چند تن از بزرگان را كھ مي«
. كردند مردم لندن اكنون با ونیزیاني كھ، یازده سال قبل، از آگریپینا استقبالي شایان كرده بودند رقابت مي

گروھي از دوستداران موسیقي . ولي ھندل قھرماني بي معارض نبود. ھندل بار دیگر قھرمان لندن شده بود
ا ھواداران ھندل بھ رقابت برخاستھ بودند و جوواني پیشین ھندل، ب بھ رھبري ارل آو برلینگتن، حامي
را بر آن داشتند كھ دومین دورة » شاھي موسیقي آكادمي«اینان . پسندیدند باتیستا بونونچیني را بیش از او مي

؛ و خوانندة مرد سوپرانوي )١٧٢٠نوامبر  ١٩(خود را با اجراي اپراي آستارتو، اثر بونونچیني بگشاید 
این خواننده، . یش از نیكولیني محبوبیت داشت، در این اپرا بھ اجراي نقش اصلي وا داشتندرا، كھ اكنون ب

كھ فرانچسكو برناردي نام داشت، با حركات مھاجم و آواي دلفریبش موجب پیروزي آستارتو، وده بار 
  ھیچ یك از این . دوستداران بونونچیني وي را بھتر ازھندل خواندند. اجراي آن شد
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شركت دریاي «در سالي كھ حباب . موسیقي را در لندن بھ دو گروه متخاصم تقسیم كرده بود دوستداران
شاه و ویگھا از ھندل طرفداري . تركید، مردم لندن، چون مردم پاریس، بھ ھیجان آمده بودند» جنوب

نیز بھ این اندیشمندان و نویسندگان مقاالت . كردند، پرینس آو ویلز و توریھا جانب بونونچیني را داشتند
برتري خود را تأیید ) ١٧٢٢ژانویة (بونونچیني، ظاھرًا، با اپراي جدیدي بھ نام كریسپو . غوغا پیوستند

این اپرا چنان موفقیتي بدست آورد كھ آكادمي، در پي آن، پیروزي دیگر بونونچیني، یعني اپراي . كرد
، براي تصنیف یك آنتم جھت آیین )اه ژوئنم(بھ ھنگام مرگ دیوك آو مارلبره . گریزلدا، را بھ اجرا گذاشت

پوند در عرض یك سال بھ  ۵٠٠دختر دیوك آو مارلبره . تدفین او، از بونونچیني بھ جاي ھندل یاري جستند
  .سال كامیابي بونونچیني فرا رسیده بود. خوانندگان و نوازندگان ایتالیایي پرداخت

پوند از ایتالیا  ٢٠٠٠سوپرانو، كھ با تضمین بیسابقة ھندل با اجراي اپراي اوتونھ، بھ یاري یك خوانندة 
زني كوتاه و فربھ «فرانچسكاكوتتسوني، بھ دیدة ھوریس والپول، . ھمراه آورده بود، بھ رقیبان پاسخ گفت

كشمكش » .اش گوشتالود، ولي زیبا بود؛ ھنرمند ماھري نبود؛ بدپوش و جلف و خنده آور بود بود؛ چھره
دانم كھ تو شیطان مؤنث  خانم، مي«: ھندل بدو گفت. داشت وي را بھ مبارزه وا مي بدخواھان و دوستداران
چون كوتتسوني » .خواھم بداني كھ من نیز بعل زبوب، فرمانرواي شیاطین، ھستم واقعي ھستي، ولي مي

تھدید براي خواندن آوازي، جز آنچھ ھندل بدو تعلیم داده بود، پافشاري كرد، ھندل وي را از جا بلند كرد و
. پوند سرتسلیم فرود آورد ٢٠٠٠ولي كوتتسوني سرانجام بھ خاطر . كرد كھ از پنجره بیرونش خواھد افكند

، آواز وي چنان در مردم اثر كرد كھ كسي از میان )١٧٢٣ژانویة  ١٢(ھنگام نخستین اجراي اپرا 
بھ رقابت برخاست و  برناردي با وي» . لعنتي، شكمش آشیانة بلبالن است«تماشاگران فریاد برآورد 

جان گي، . پوند ترقي كرد ۵در شب دوم، بھاي بلیط اپرا . صداي باس جوزپھ بوسكي وي را یاري كرد
  :دربارة دلبستگي مردم لندن بھ موسیقي در این زمان، بھ جانثن سویفت چنین نوشتھ است

ت و جاي آنھا را از آواي عاشقانة چنگ وني خبري نیس. مردم شھر شده است موسیقي یگانھ سرگرمي
كسي، جز خواجگان و زنان ایتالیایي، مجاز نیست بگوید كھ من . ویولن، ویول باس، و اوبوا گرفتھ است

توانستند داوري كنند، اكنون قادرند دربارة  مردم، ھمچنانكھ در زمان تو دربارة شعر مي. خوانم آواز مي
آوا را از ھم تمیز دھند، اكنون دربارة سبكھاي توانستند دو  كھ روزي نمي مردمي. موسیقي اظھارنظر كنند

در لندن و وستمینستر، در ھمة محافل، مردم . … . كنند بحث مي] آریوستي[ھندل، بونونچیني، و آتیلیو 
  . شمارند كھ تاكنون بھ جھان پا نھاده است تربیت شده برناردي را بزرگترین مردي مي

، با ١٧٢٨تا سال ). ١٧٢٧(دولت انگلستان را پذیرفت  و تابعیت) ١٧٢٣(ھندل خانھ اي در لندن خرید 
براي آنكھ مضامیني براي اپرا بیابد، تاریخ را گشت و زندگي فالویوس، یولیوس . رقیبان زورآزمایي كرد

  قیصر، تیمور لنگ، سكیپیو 

ا، بونونچیني با ساختن اپراھایي از زندگي آستواناكس، ارمینی. و ریچارد شیردل را بھ موسیقي كشید
آھنگساز دیگري، بھ نام آریوستي، زندگي كوریوالنوس، . فارناكس، و كالپورنیا با او بھ رقابت برخاست

وسپاسیانوس، اردشیر، و داریوش بزرگ را بھ آھنگ درآورد؛ در تاریخ ھنر ھرگز بھ یك چنین ھماھنگیي 
خوانندة متسو سوپرانو، كھ تا با ورود فاوستینا بوردوني،  ١٧٢۶رقابت این سھ آھنگساز در . ایم برنخورده

آواي وي مالحت . آن روز دلھاي مردم ونیز وناپل و وین را مسخر خود ساختھ بود، دامنة بیشتري یافت
 ۵(در اپراي اسكندر . نشستند ولي زیبایي چھره و حركات دلفریبش بر دلھا مي. صداي كوتتسوني را نداشت

اي بھ آنھا سپرد، و قطعات آواز  رد، تكخوانیھاي یك اندازهھندل از ھر دو زن خواننده استفاده ك) ١٧٢۶مھ 
چند شبي حاضران ھر دو آنان را ستودند؛ ولي پس از آن بھ دو . را میان آن دو بھ یك نسبت تقسیم كرد

گروھي بھ استھزا، و دستھ اي بھ ستایش آنان پرداختند؛ این جنگ موسیقیایي بعد : دستھ پراكنده شدند
، وقتي بوردوني خواست در اپراي آستیاناتھ، اثر بونونچیني آواز بخواند، ١٧٢٧ژوئن ۶در . اي گرفت تازه

دامنة این . دوستداران كوتتسوني بشدت علیھ وي دست بھ تظاھرات زدند و با مشت ولگد بھ جان ھم افتادند
یسوان یكدیگر دو زن خواننده بھ حاضران پیوستند و گ. زد و خورد بھ جایگاه نوازندگان و صحنة اپرا كشید
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تماشاگران، در حضور شاھزاده خانم كروالین، با لذت و شادماني آرایش صحنھ را در ھم ریختند . را كندند
  .و با این عمل بھ او اھانت كردند

بایست بھ عمر اپراي ایتالیایي در انگلستان پایان داده باشد؛ ولي یكي از نیكمردان  این پیشامد نامعقول مي
، جان گي در تئاتر لینكنز این فیلدز اپراي ١٧٢٨ژوئن  ٢٩در . م بھ یاري اپرا شتافتلندن در این ھنگا

ولي تنھا كساني كھ این اشعار را . قبال از اشعار شوخ و ھرزة این اپرا یاد كرده ایم. گدایان را اجرا كرد
ھندل، بونونچیني ، و  دانند كھ چرا مردم اپرادوست لندن یكباره از اند مي ھمراه با نواي یوھان پپوش شنیده

اپراي گدایان نھ ھفتھ در تئاتر، كھ ھمواره . آریوستي روگردان شدند و بھ پپوش، پولي، و گي روي آوردند
» تئاتر اعلیحضرت«از جمعیت پر بود، اجرا شد؛ در صورتي كھ در ھمان ھنگام خواجگان ونوازندگان 

تھ، گي اپراي ایتالیایي را ھجو كرد و مضامین از این گذش. كردند براي صندلیھاي خالي برنامھ اجرا مي
مبتذل و خالي از محتوا، تحریرھاي خوانندگان و آرایش سوپرانوھا را بھ مسخره گرفت؛ وي، بجاي آنكھ 

ھا سخن بگوید، بھ نمایش سرگذشت دزدان،  در نمایش خود از زندگي شاھان، نجبا، دوشیزگان، و ملكھ
ھایي  توانستند معني آن را دریابند، بویژه واژه ھایي كھ مي شنیدن واژهمردم از . گدایان، و فواحش پرداخت

ھاي انگلیسي  بردند؛ او براي چكامھ كھ بر زبان راندن آنھا مستلزم تن در دادن بھ اندكي خطر بود، لذت مي
) ١٧٢٨(ھندل با اپراھاي سیروئھ و بطلمیوس، شاه مصر . آھنگھایي بھتر از آریاھاي ایتالیایي ساختھ بود

  این اپراھا عاري از لحظات زیبا نبودند، اما نتوانستند ھزینة خود را تأمین . بھ میدان مبارزه بازگشت

  .اعالن ورشكستگي داد و برچیده شد» شاھي موسیقي آكادمي«

پس از آنكھ شریكان اشرافش وي را مسئول زیان خود دانستند و از او روگردان . ھندل بھ شكست تن نداد
و تقریبًا ھمة پس انداز ) ١٧٢٨ژوئن (را بنیان نھاد » نوین موسیقي آكادمي«ھمكاري ھایدگر  شدند، وي با
شاه تازه، جورج دوم، نیز وعده داد كھ سالي . گذاري كرد پوند بود، در آن سرمایھ ٠٠٠،١٠خود را، كھ 

كشتي مشرف بھ  چون كوتتسوني، بوردوني، برناردي، نیكولیني، و بوسكي. كمك كند پوند بھ آكادمي ١٠٠٠
غرق او را ترك گفتھ بودند، ھندل براي استخدام خوانندگان تازه بھ اروپا رفت و آنتونیوبرناكي، خوانندة 
مرد سوپرانو، آنیبالھ فابري، خوانندة تنور، و آناماریا سترادا دل پو، خوانندة سوپرانو، را ھمراه خود بھ 

مادرش در این زمان . ا براي آخرین بار در ھالھ دیددر بازگشت بھ انگلستان، مادرش ر. انگلستان آورد
ویلھلم فریدمان باخ در ھالھ بھ ھندل برخورد و او را بھ . ھفتاد و نھ سال داشت و نابینا و زمینگیر شده بود

اوراتوریو پاسیون قدیس متي بتازگي براي نخستین بار در آنجا بھ اجرا گذاشتھ شده . الیپزیگ دعوت كرد
كرد كھ  ولي ھرگز گمان نمي. او نام یوھان سباستیان باخ را كم شنیده بود. دعوت را نپذیرفت ھندل این. بود

شتابان بھ لندن بازگشت و یوھان . نام این مرد روزي شھرت وي را تحت الشعاع خود قرار دھد
  .ریمنشنایدر، خوانندة تنور، را با خود از ھامبورگ بھ انگلستان برد

بار . با اجراي اپراي لوتاریو آغاز بھ كار كردند، ولي كامیاب نشدند ١٧٢٩مبر دسا ٢خوانندگان تازه در 
برناكي و ریمنشنایدر بھ اروپا . فوریھ اپراي پارتنوپھ را بدون كسب موفقیتي اجرا كرد ٢۴دیگر، در 

مك لیبرتویي ھندل با او و سترادا دل پو، و بھ ك. بازگشتند، و برناردي از ایتالیا بھ انگلستان باز خوانده شد
اي از شورانگیزترین آریاھاي خود را در آن گنجانده بود، اجرا كرد  از متاستازیو، اپراي پورو را، كھ پاره

رو » تئاتر اعلیحضرت«مردم دوباره بھ . و بار دیگر مردم لندن را متوجھ خود ساخت) ١٧٣١فوریة  ٢(
  .ستودند آوردند و دو اپراي دیگر او را، بھ نامھاي ازیو و سوسارمھ،

ولي تالش . یافت تالش آھنگسازان براي جلب توجھ و عالقة مردم انگلستان بھ اپراھاي ایتالیایي فزوني مي
ھندل انگلستان را تسخیر كرده بود، ولي ظاھرًا . داد اي بود كھ رنج و اندوختة آنان را بر باد مي بیھوده

آنچھ مردم را . بیش از اندازه یكسان بودنداپراھاي او . ساخت اكنون انگلستان بود كھ وي را مسخر مي
ساخت، آھنگ آنھا بود؛ ولي این آھنگھا چندان پیوندي با داستان اپرا نداشتند، زبان  متوجھ این اپراھا مي

آنان نامفھوم اما شیرین بود و بسیاري از آنھا براي خوانندگان مرد سوپرانو ساختھ شده بودند، و یافتن 
ھرگاه ھندل بھ تالش خود براي تصنیف اپراھایي بھ شیوة ایتالیاییان ادامھ . بودچنین خوانندگاني دشوار 
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چند پیشامد ھندل را از این مسیر دور كردند و او را بھ قلمرو . از او در میان نبود داد، امروز نامي مي
  دیگري 

  شكست -٣

ر میكدة كراون اند در جشني كھ بھ مناسبت چھل و ھفتمین سالروز والدت ھندل د ١٧٣٢فوریة  ٢٣در 
انكر، در برنارد گیتز، برپا شده بود، استر، یك اوراتوریو، اثر ھندل، در حضور دوستان او بھ نمایش 

این اوراتوریو چنان مورد توجھ قرار گرفت كھ دوبار اجرا شد بار اول براي دوستان ھندل، و . كشیده شد
شاھزاده آن . شد ي بود كھ در انگلستان اجرا مياین نخستین اوراتوریوی). آوریل ٢٠(بار دوم براي مردم 

اجرا » تئاتر اعلیحضرت«ھا، آرایش صحنھ، و بازي در  پیشنھاد كرد كھ این اوراتوریو را با ھمان جامھ
كھ ھندل  تصمیمي. كرد ولي اسقف لندن با كشیدن داستانھاي كتاب مقدس بھ صحنة نمایش مخالفت مي. كنند

اعالم كرد كھ داستان مقدس استر، كھ یك . آید ھنر او بھ شمار ميگرفت نقطة عطفي در زندگي و 
این اثر با بازي ھمراه «مھ در تئاتر ھیماركت اجرا خواھد شد، و افزود كھ  ٢اوراتوریو انگلیسي است، در 

بدین سان، ھندل اوراتوریو را » .نخواھد بود و موسیقي آن بھ سبك موسیقي مراسم تاجگذاري خواھد بود
وي سرایندگان و نوازندگاني فراھم ساخت و بھ سترادا دل پو و دیگر ایتالیاییان . متمایز ساخت از اپرا

افراد خاندان شاھي براي تماشاي این اوراتوریو . آموخت كھ تكخوانیھاي خود را بھ زبان انگلیسي بخوانند
  .در تئاتر حضور یافتند و استر، در ماه اول، پنج بار بھ صحنة نمایش كشیده شد

، استقبال نكردند و ھندل ناگزیر شد بھ اپرا )ژوئن ١٠(مردم لندن از اوراتوریو دیگر او، آكیس وگالتیا 
با استقبال مردم مواجھ گشت؛ با این حال، و با وجود استقبال ) ١٧٣٣ژانویة  ٢٧(ولي اورالندو . بازگردد

سومین اوراتوریو خود، دبوره  ھندل بھاي بلیط. مردم و ھمكاري ھایدگر، كار ھندل بھ ورشكستگي كشید
كسي در نامة بي . ، را دو برابر ساخت و بدین وسیلھ كوشید از ورشكستگي خود جلوگیري كند)مارس ١٧(

نام ونشاني كھ بھ نشریة كرافتسمن فرستاد بھ این كار ھندل اعتراض كرد، و از مردم خواست كھ با سلطة 
از آنجا كھ اكنون شخص شاه . ر موسیقي لندن مبارزه كنندب» خودبین، و بلندپرواز. … آقاي ھندل گستاخ «

پشتیبان ھندل بود، خود بھ خود از حمایت فردریك لویس، پرینس آو ویلز، فرزند و دشمن جورج دوم، 
ھندل، كھ رفتارش غالبًا بستھ بھ چگونگي خلق و خوي او بود، با رنجاندن نقاش پرینس آو . شد محروم مي

كشید و » اي غولپیكر شكمباره«ب خطا شد؛ نقاش كاریكاتور ھندل را بھ صورت ویلز، جوزف گویي، مرتك
، پرینس ١٧٣٣در بھار . ھایي از آن در میان مردم لندن مشكالت ھندل را چند برابر ساخت با پخش نسخھ

این . را تأسیس كنند» اپراي نجیبزادگان«آو ویلز درباریان را تشویق كرد كھ براي رقابت با ھندل گروه 
گروه نیكولو پورپو را، كھ نامدارترین مربي آواز آن روزگار بود، از ناپل بھ انگلستان آورد؛ برناردي را 

دسامبر، در تئاتر لینكنز این فیلدز، اپراي آریادنة  ٢٩از گروه ھندل، و كوتتسوني را از ایتالیا ربود؛ و در 
  پورپو را در 

مشابھ، بھ نام آریادنھ در كرت، بھ رقیبان خود   مونيھندل با اجراي اپرایي با مض. حاضران اجرا كرد
استقبال شد؛ ولي در پایان فصل، پیمان ھمكاري او با  ؛ از این اپرا نیز بگرمي)١٧٣۴ژانویة  ٢۶( پاسخ داد 

اجاره داد، و ھندل » اپراي نجیبزادگان«را بھ گروه » تئاتر اعلیحضرت«ھایدگر . ھایدگر بھ سر آمد
  .د را بھ تئاتر كاونت گاردن جان ریچ انتقال دھدناگزیر شد گروه خو

» فارینلي«پورپورا با فراخواندن نامدارترین كاستراتو جھان، كارلو بروسكي، كھ اروپا وي را بھ نام 
كھ با فارینلي در زادگاھش، بولونیا، دیدار كنیم، دربارة آوازش  ھنگامي. شناخت، بھ ھنر نمایي پرداخت مي

كھ وقتي این مرد در اپراي اردشیر، اثر  كنیم  ت؛ در اینجا ھمین اندازه بسنده ميبیشتر سخن خواھیم گف
. اي تازه در تاریخ موسیقي انگلستان روي داد ، واقعھ)اكتبر ٢٩(پورپورا، بھ برناردي و كوتتسوني پیوست 

یكي از  براي رقابت با این اپرا، ھندل. این اپرا در طول اقامت سھ سالة فارینلي چھل بار اجرا شد
؛ این اپرا در عرض دو ماه ده بار )١٧٣۵ژانویة  ٨(دلكشترین اپراھاي خود، آریودانتھ، را بھ صحنھ آورد 
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اول (كرد، اجرا كرد  ولي وقتي پورپورا اپراي پولیفمو را، كھ فارینلي نقش اصلي آن را بازي مي. اجرا شد
آن بیش از اجراي اردشیر بھ طول انجامید،  اجراي. ، شاه، ملكھ و درباریان بھ تئاتر روي آوردند)فوریھ

ھندل، باي آنكھ درد . شد در صورتي كھ اپراي آلچیناي ھندل اكنون براي صندلیھاي خالي نمایش داده مي
  .ھاي آب گرم تانبریج معالجھ كند، شش ماه از پیكار كناره گرفت روماتیسم خود را در چشمھ

از روي بزم اسكندر در ایدن ساختھ بود بھ تئاتر كاونت  ھندل با اوراتوریویي كھ ١٧٣۶فوریة،  ١٩در 
یكي از معاصران ھندل گفتھ است ھزار وسیصد تن كھ این اوراتوریو را دیدند آن را . گاردن بازگشت

پوند از درآمد این اوراتوریو  ۴۵٠ھندل با دریافت » لندن مانند آن را بھ خود ندیده بود؛«چنان ستودند كھ 
ا آنكھ در خالل اوراتوریو نواھاي شورانگیزي با ارگ نواخت، اما بیش از چھار بار تسلي یافت؛ ولي ب

مھ، آتالنتھ را  ١٢در . استاد نومید بار دیگر بھ اپرا روي آورد -رھبر -آھنگساز نوازنده. نتوانست بنوازد
اي، بھ نام  تازه او كاستراتو. بعنوان یك نمایش پاستورال، بھ مناسبت زناشویي پرینس آو ویلز، نمایش داد

» بسیار عزیز«، را براي خواندن سوپرانو از ایتالیا بھ انگلستان آورده، و آریاي )جواكینو كونتي(جیتتسیلو 
فردریك لویس این . ھاي آوازي اوست، در این نمایش گنجانده بود را، كھ از دلكشترین و جاویدترین ساختھ

ولي شاه، كھ از این . پورپورا از گروه ھندل حمایت نمود نمایش را چنان پسندید كھ از آن پس بھ جاي گروه
  .پوندي خود را بھ گروه ھندل متوقف كرد ١٠٠٠عمل فرزندش بھ خشم آمده بود، كمك مستمر 

میدان مبارزه را ترك گفت، ھندل متناوبًا اپراھا و اوراتوریوھایي بھ صحنھ كشید  ١٧٣۶پورپورا در بھار 
را بھ نقشھا » .دمید جانوران خیالي، و اژدھاھایي كھ آتش از دھانشان ميخرسھا، « ١٧٣٧فوریة  ١۶و در 
  ولي سنگیني . افزود

مھ، برنیس،  ١٨در . در آوریل، گرفتار بیماري عصبي شد و بازوي راستش چندي از حركت باز ماند
ست و بھ در اول ژوئن، تئاترش را ب. آخرین اپرایي كھ براي گروه خود تصنیف كرده بود، را نمایش داد

ده روز پس از آن، . بھ وعدة خود وفا كرد. بستانكاران وعده داد كھ وامھاي خود را یكجا خواھد پرداخت
بدین سان عصر درخشان اپرا . پوند بدھكار بود، برچیده شد ٠٠٠،١٢نیز، كھ » اپراي نجیبزادگان«گروه 

  .در انگلستان بھ سرآمد

ھاي زودگذر  ، حملھ١٧٣٧در تابستان . ، بر باد داده بوداش ھندل تندرستي خود را نیز، ھمراه سرمایھ
براي آنكھ خویشتن را در آبھاي آخن . جنون بر روماتیسم عضالت، ورم مفاصل، و نقرس او افزوده شد

  در آخن، بھ گفتة سرجان ھاكینز،. معالجھ كند، انگلستان را ترك گفت

پس از چند بار . داشت ریخت، كھ ھمھ را بھ شگفتي وا مي رفت و چندان عرق مي چندان بھ گرمابة گرم مي
بھ كلیساي . … و چند ساعت بعد. یافت ریخت، بیماري وي بھبود مي استحمام، كھ در طول آن عرق مي

را معلول  نواخت كھ مردم شفاي او نشست، و چنان موسیقي مي در پشت ارگ مي. رفت بزرگ شھر مي
  . دانستند معجزه مي

تئاتر «ھایدگر، كھ دوباره . در نوامبر، بھ لندن بازگشت و بار دیگر افتخار و توانگري بدو روي آورد
پوند خرید؛ یكي از این دو اپرا، كھ  ١٠٠٠را اجاره كرده بود، دو اپراي تازة ھندل را بھ » اعلیحضرت

اجاره دار . بود» ھیچگاه سایھ نبود«عة قوي و معروف ، شامل قط)١٧٣٨آوریل  ١۵(خشیارشا نام داشت 
پوند داد تا مجسمة ھندل را در حال نواختن چنگ بسازد و در این باغ نصب  ٣٠٠باغ واكسھال بھ روبیاك 

پوند براي  ١٠٠٠در آن ھنگام، . مھ با برنامة موسیقي خاصي پرده برداري شد ٢از این مجسمھ در . كند
ھندل اكنون وام ناشكیباترین بستانكاران خود را، كھ یكي از آنان وي را ). رسما ٢٨(ھندل گردآوري شد 
با وجود ھمة افتخاراتي كھ كسب كرده بود، زندگیش از نظر مالي اكنون . كرد، پرداخت بھ زندان تھدید مي
رده بود توانست داشتھ باشد، زیرا ھایدگر اعالم ك دیگر چشم امیدي نیز بھ ھایدگر نمي. بھ مویي بستھ بود

ھندل در پنجاه وسھ . نمایش دھد ١٧٣٩- ١٧٣٨كھ دیگر قادر نیست اپراھاي تازة او را در ) ماه مھ ٢۴(
  .سالگي، بدون ھمكار و پشتیبان و ھمچنان رنجور از بیماري، بھ درخشانترین مرحلة عمر خود گام نھاد
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  اوراتوریوھا -۴

اي از موسیقي بود، از ھمسراییھاي قرون وسطي، كھ متضمن داستانھایي  اوراتوریو، كھ صورت نسبتًا تازه
عنوان و رواج آن از قدیس فیلیپو د نري است؛ وي در . از كتاب مقدس و زندگي قدیسان بود، پدید آمد

بنا نھاد، كھ در » اتورياور«اي بھ نام  مجمعي دیني در فلورانس تأسیس كرد، و براي آن نمازخانھ ١۵٧۵
  آنجا، پس از وعظ، این گونھ قطعات اجرا 

، آن را بسط )١٧٣٩(دادند؛ ھاینریش شوتس آن را از ایتالیا بھ آلمان برد؛ راینھارد كایزر، قبل از مرگش 
  .، در اوراتوریومسیحاي ھندل بھ اوج رسید١٧۴١داد؛ و میراث او، در 

وي داستانھاي . وي اوراتوریو را با مذاق انگلیسیان سازش داده بود كامیابي ھندل بعضًا معلول این بود كھ
گزید، ولي با گنجاندن داستانھایي عشقي، مانند اوراتوریوھاي  اوراتوریو را ھمچنان از كتاب مقدس برمي

اي از اوراتوریوھاي  كوشید مردم را بھ آنھا عالقھ مند سازد؛ او در پاره یوسف و برادرانش و یفتاح، مي
با اینھمھ، . ھاي نمایشي بیش از جنبة دیني اھمیت داده بود یش، مانند شاؤل و اسرائیل در مصر، بھ جنبھخو

شدند و روحانیان بر آنھا  اوراتوریوھاي او اساسًا موسیقي دیني بودند، جز آنكھ در خارج از كلیسا اجرا مي
. ایشگر تاریخ انگستان ساختھ بوداز اینھا گذشتھ، ھندل داستانھاي كتاب مقدس را نم. نظارت نداشتند

و یونانیان ] استوارتھا[بھ معني انگلستان، و تالش یھودیان براي رھایي از اسارت مصریان » اسرائیل«
بود؛ قوم برگزیده بھ معني ملت انگلستان، و خداي ) ١۶٨٨(و انقالب باشكوه  ١۶۴٢بھ معني انقالب ] گلھا[

ھندل مانند پیرایشگران خدا . تان را بھ پیروزي رھنمون شده بوداسرائیل ھمان خدایي بود كھ مردم انگلس
كردند و با غرور  انگلیسیان این را درك مي. نھ پدر بخشایندة عھد جدید. دانست را یھوة قھار عھد قدیم مي

  .دادند بھ اوراتوریوھاي ھندل پاسخ مي

ا شد، باید سرآغاز اوراتوریو اجر» تئاتر اعلیحضرت«در  ١٧٣٩ژانویة  ١۶اوراتوریو شاؤل را، كھ در 
تنھا مارش عزاي باشكوه این اوراتوریو براي جاودان ساختن آن «شد كھ  گفتھ مي. مسیحا بھ شمار آورد

ولي مردم لندن ھنوز بھ اوراتوریو خو نگرفتھ بودند؛ از این رو، ھندل نتوانست شاؤل را » .كافي است
، شاھكار دیگر خود، اسرائیل در مصر، را تصنیف و وي، با پشتكار بسیار. بیش از شش بار نمایش دھد

در این اوراتوریو، وي صداي خوانندگان را آواي ملتي در حال رستاخیز نمود و ). آوریل ۴(اجرا كرد 
از آنجا كھ این اوراتوریو براي . آھنگي كھ براي آن تصنیف كرد و بھ دیدة بسیاري بھترین آھنگ اوست

  .نگین بود، ھندل این دورة تاریخي را با وامھاي تازه بھ پایان رسانیدسلیقة مردم انگلستان بسیار س

در این ھنگام كھ مردم بھ شور آمده . ، آتش جنگ میان انگلستان و اسپانیا شعلھ ور شد١٧٣٩اكتبر  ٢٣در 
موسیقیدانان اوراتوریویي را كھ از روي  بودند، ھندل تئاتر كوچكي اجاره كرد و در روز جشن قدیسة حامي

مردم لندن در آن شب ). ١٧٣٩نوامبر  ٢٢(قصیده روز قدیسھ سیسیلیاي درایدن ساختھ بود بھ صحنھ آورد 
گذشتند  سرد زمستاني براي تماشاي این اوراتوریو، كھ با شور و ھیجان سربازاني كھ از خیابانھا مي

بازیافتھ بود، بار دیگر بھ  ھندل، كھ اكنون امید بر باد رفتة خود را. ھماھنگي داشت، بھ تئاتر روي آوردند
  از این اپرا استقبال نشد؛ مردم لندن از ). ١٧۴٠(اپرا روي آورد و اپراي ھومنئوس را تصنیف كرد 

متن آن . ، اوراتوریو مسیحا را آغاز كرد١٧۴١اوت  ٢٢در . این دو سال بھترین سالھاي عمر ھندل بودند
امیر، صحیفة اشعیاء نبي، صحیفة مراثي ارمیاء نبي، كتاب ایوب، مز - را چارلزجننز از روایات عھد قدیم

انجیل متي، انجیل لوقا، انجیل  -و عھد جدید -صحیفة حجي نبي، صحیفة زكریاء نبي، و صحیفة مالكي نبي
ساختن این آھنگ بیست و سھ روز بھ . گرفتھ بود - ھاي بولس رسول، و مكاشفة یوحناء رسول یوحنا، رسالھ
پنداشتم كھ  مي«: گفت ین مدت، ھندل، آن گونھ كھ بھ دوستي اظھار داشتھ است، ميدر خالل ا. طول انجامید

اي نزدیك  چون امیدوار نبود براي این اوراتوریو در آینده» .بینم تمام آسمان و خداي بزرگ را بھ چشم مي
 آگونیستسبازاري بیابد، بھ خلق اوراتوریو دیگري، بھ نام شمشون، پرداخت كھ داستان آن را از سامسون 
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اي  ھا، در تاریخي كھ دانستھ نیست، از او دعوت كردند پاره ھا و جذبھ در خالل این خلسھ. میلتن گرفتھ بود
گار منان بھ وي كرده بود، اما نمود كھ این پیشنھاد را پرورد چنین مي. از آثارش را در دوبلن نمایش دھد

  .در واقع دعوتي بود كھ از سوي ویلیام كوندیش، دیوك آو دو نشر و نایب السلطنة ایرلند، بدو رسیده بود

توانست بیابد، و در آن میان  بھ دوبلن رسید و بھترین خوانندگاني را كھ مي ١٧۴١نوامبر  ١٧ھندل در 
چند سازمان خیریھ شش . آرن، را ھمراه خود بدانجا برد ده تامسسوزنامریاسیبر، دختر تربیت یافتھ و ورزی

كنسرت براي او ترتیب دادند؛ از این كنسرتھا چنان استقبالي بھ عمل آمد كھ ھندل ناگزیر شد آنھا را تكرار 
  :مارس، این آگھي در دو روزنامة دوبلن انتشار یافت ٢٧در . كند

آوریل  ١٢در دوشنبھ . … اي كمك بھ ھزینة بیمارستان مرسربراي دستگیري از زندانیان چند زندان، و بر
، با شركت »مسیحا«، بھ نام »اوراتوریو بزرگ آقاي ھندل«در تاالر موسیقي در خیابان فیشمبل، 

خوانندگان ھر دو كلیساي جامع شھر اجرا خواھد شد؛ و آقاي ھندل، در ضمن آن، با ارگ چند كنسرتو 
  .اجرا خواھد كرد

. آوریل نیز گروھي از مردم دوبلن بلیط خریده بودند ٨تمرین اوراتوریو مسیحا، در براي مشاھدة 
بزرگترین داوران آن را بھترین آھنگي … تمرین آنچنان خوب انجام گرفت كھ «: فالكنرجورنال نوشت

سھ  ھمین روزنامھ نوشتھ بود كھ اجراي اوراتوریو بھ جاي دوشنبھ بھ» .دانستند كھ تاكنون شنیده شده است
لطف كنند و بدون دامنھاي باد كرده بیایند تا «شنبھ موكول شده است، و از زنان درخواست كرده بود كھ 

در آگھي بعدي از مردان درخواست شده بود كھ شمشیرھاي خود را ھمراه . »بتوان مردم بیشتري را جا داد
را از ششصد تن بھ ھفتصد تن  بدین سان، گردانندگان برنامھ توانستند گنجایش تاالر موسیقي. نیاورند

  .افزایش دھند

  :آوریل، سھ روزنامة دوبلن دربارة اوراتوریو نوشتند ١٧در . نواختھ شد

بھترین داوران آن را … . اجرا شد» مسیحا«دوشنبة گذشتھ اوراتوریو بزرگ و مقدس آقاي ھندل، بھ نام 
ن آن بھ حاضران دست داد ناتوان زبان از توصیف وجدي كھ از شنید. كاملترین قطعة موسیقي شمردند

نوازد و  عالي، با شكوه، و لطیف، كھ با گفتاري تكاندھنده ھمراه است و گوش و دل را مي] آھنگي. [است
جھان بداند كھ آقاي ھندل درآمد این اوراتوریو را سخاوتمندانھ بھ انجمن . كند انسان را از خود بیخود مي

و بیمارستان مرسر بخشیده است، و این سھ موسسة نام وي را ھمواره حمایت از زندانیان، شفاخانة خیریھ، 
  . زنده نگاه خواھند داشت

از آن روز تاكنون، ھزاران تن از مردم جھان آن را . ژوئن در دوبلن تكرار شد ٣اوراتوریو مسیحا در 
اش غذا خواھد  گلھ او بھ« -اند، و كسي از شنیدن آریاھاي باشكوه آن و گفتاري كھ با آن ھمراه است شنیده

او را بھ خواري از خود «، »او سرفراز خواھد گشت«، »دانم كھ رھانندة من زنده است مي«، »داد
وقتي در نخستین اجراي اوراتوریو در دوبلن خانم سیبر آخرین آواز را . خستھ نشده است -»راندند

  : خواند، كشیشي انگلیكان از میان مردم فریاد برآورد مي

عمیقترین امیدھا، احساسات دیني پرشور، و تمام لطافت » ! ي این آواز، گناھت بخشوده باداي زن، برا«
نغمات آسماني با ھنر آھنگساز درھم آمیختھ، و این آریاھا را از برجستھ ترین و شورانگیزترین قطعات 

امید آنكھ بار اوت، ھندل، كھ بار دیگر بھ خویشتن امیدوار شده بود، بھ  ٣در . موسیقي جھان ساختھ اند
) ١٧۴٢(ستایش پوپ از ھندل در چھارمین جلد دانسید . دیگر انگلستان را تسخیر كند، دوبلن را ترك گفت

  :باید وي را خشنود ساختھ باشد

  بنگرید، غولي با نام ھندل،
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  :چھ سان بھ نیروي سالحھاي جدیدش ایستاده است

  ؛]اركستر[مانند بریارئوس دلیر، با صد دست 

را منقلب سازد و برانگیزد؛ وتندرھاي یوپیتر از پس آواي طبلھاي مارس بھ ] شنوندگان[تا روح آماده است 
  . رسند گوش مي

، ھندل، كھ رونق گذشتة خود را بازیافتھ بود، اوراتوریو دیگر خود، شمشون، را در ١٧۴٣فوریة  ١٨در 
بھ حضور در نخستین اجراي این جورج دوم ھمة برگزیدگان لندن را . تئاتر شاھي كاونت گاردن اجرا كرد

اي رب «آریاي . اوراتوریو واداشت؛ ھمة مردم، جز ھوریس والپول، اوورتور زیباي آن را پسندیدند
، چون )مارس ٢٣(ولي یك ماه بعد . این اوراتوریو، ھمچون اوراتوریو مسیحا، شكوھمند بود» الجنود

در كلیسا برپا » سرود ھللویا«ھنگام ھمسرایي اوراتوریوي مسیحا در لندن اجرا شد، حتي شاه كھ اكنون 
  روحانیان لندن بھ اجراي . ایستاد، و با این كار سنت دیرپایي را مرسوم ساخت، آن را نپسندید مي

اوراتوریو مسیحا در طول دو سال بیش از سھ بار اجرا نشد، و از آن پس، . بودند، از آن روي برگردانیدند
آن سال، ھندل، كھ با ھمة ناكامیھاي مالي نیكخواھي و نیكوكاري خود را  در. ، كسي آن را نشنید١٧۴٩تا 

از دست نداده بود، بھ خواھش دوست خود، ھوگارث، ارگ زیبایي بھ پرورشگاه كودكان سر راھي پیشكش 
، وي نخستین اجرا از چندین اجراي ساالنة مسیحا را بھ سود این سیھ روزان ١٧۵٠كرد؛ و در اول مھ 

  .یان بردخوشبخت بپا

، جورج دوم در دتینگن بر دشمنان پیروز گشت؛ شھر لندن خود را براي استقبال از ١٧۴٣ژوئن  ٢٧در 
شاه با رژه، چراغاني، و نواھاي موسیقي آماده ساخت؛ نمازخانة شاھي كاخ سنت جیمز نیز با نواختن تھ 

آھنگ را، كھ ھندل آن را با تردستي  شاه این. دئوم دتینگن، كھ ھندل ساختھ بود، بھ استقبال كنندگان پیوست
  .از آثار آھنگسازان گمنام گذشتھ گرفتھ و با نبوغ خود بھ ھم پیوستھ بود، بسیار پسندید

ھندل با الھام گرفتن از لبخندھاي شاه نیروي خود را براي تسخیر دوبارة گوش و دل مردم لندن تازه 
ھرجا كھ «آواز بیھمتاي . را بھ صحنھ آورد ، اوراتوریو دیگر خود، سملھ،١٧۴۴فوریة  ١٠در . ساخت

ولي ھندل . ، كھ ھنوز ورد زبان مردم انگلستان و آمریكاست، در این اوراتوریو گنجانده شده بود»گام نھي
اشراف ھنوز كینة وي را بھ دل داشتند؛ زنان . بیش از چھار بار نتوانست این اوراتوریو را اجرا كند

شد خویشتن را بھ پذیرایي از دوستان سرگرم ساختند، و دشمان  و اجرا ميسرشناس در شبھایي كھ اوراتوری
، ھندل از ١٧۴۵آوریل  ٢٣در . ھندل اوباش لندن را بر آن داشتند كھ آگھیھاي اوراتوریو را پاره كنند

. ھاي آب گرم تانبریج رفت اجراي ھشت كنسرتي كھ آگھي آنھا را اعالم نموده بود چشم پوشید و بھ چشمھ
ھندل بیچاره «): اكتبر ٢۴(ارل آو شافتسبري وقت نوشت . اھان شایع ساختند كھ وي دیوانھ شده استبدخو

با آنكھ مغز وي بكلي مختل شده است، ولي امیدوارم تندرستي خود را باز . گویا اندكي بھبود یافتھ است
  » .یابد

در این ھنگام، بھ درخواست  دانیم كھ ھندل شصت سالھ این شایعھ بي گمان نادرست بوده است، زیرا مي
پرینس آو ویلز، بھ مناسبت پیروزي برادر جوان او، دیوك آو كامبرلند، برارتش استوارت در كالدن مور، 

خواست تمدن ھلني  اوراتوریویي ساخت و داستان پیروزي یھوداي مكابي را بر آنتیوخوس چھارم، كھ مي
استقبال كم نظیر مردم . ن اوراتوریو بھ نمایش گذاشترا در بیت المقدس جانشین تمدن یھودي سازد، در ای

دیدند از قھرمان ملي  یھودیان لندن، كھ مي. از این اوراتوریو موجب شد كھ ھندل پنج بار آن را اجرا كند
كردند؛ بھ یاري ھمین یھودیان  آنان این گونھ ستایش شده است، مردم را بھ تماشاي اوراتوریو ترغیب مي

وي، كھ اكنون خویشتن را مرھون . قبل از مرگش، اوراتوریو را چھل بار نمایش دادبود كھ ھندل، تا 
چون آلكساندر باالس، یوشع،  -دانست، از آن پس بیشتر داستانھاي اوراتوریوھاي خود را یھودیان مي

  از تاریخ و افسانھ ھاي  - شوشنا، سلیمان، و یفتاح

pymansetareh@yahoo.com



ندن را بھ خود جلب نكرد و تاالر نمایش چندان خالي اوراتوریو تئودورا، كھ مایة مسیحي داشت، مردم ل
چستر فیلد، قبل » .توان در آنجا رقصید  تاالر نمایش آنقدر خالي است كھ مي«: ماند كھ ھندل غمگنانھ گفت

خاطر شاه را بھ ھنگام تنھایي آشفتھ «خواھد  از پایان وارتوریو، تاالر را ترك گفت و بھانھ آورد كھ نمي
  ».كند

  پرومتئوس -۵

روح چند بعدي وي، با ھماھنگي تقریبًا بي . اوراتوریو تنھا یكي از تجلیات نبوغ ھنري ھندل است
ھمة اشكال موسیقي، از آوازھاي ظریف . كرد اختیاري، تقریبًا بر روي تك تك اشكال موسیقي گردش مي

شوند،  شستي دار نواختھ ميآورند، تا قطعاتي كھ با سازھاي  را بھ ھیجان مي شورانگیز، كھ ھنوز آدمي
زمینة تجلي خالقیت او بودند؛ سونات، سوئیت، كوارتت، كنسرتو، اپرا، اوراتوریو، موسیقي بالھ، اود، 

از سرچشمة  - جز سمفوني نوظھور -، آنتم، تھ دئوم، و پاسیون)ھیمن(پاستورال، كانتات، سرود نیایش 
سوئیت قطعاتي . كند ارھاي بتھوون و باخ رقابت مياند، و فراواني آثار او با ك نبوغ ھندل تراوش كرده

اند، از كالوسن  براي كالوسن ھنوز، چون صداي كودكاني شادمان كھ تازه آموختن تاریخ را آغاز كرده
پس از این قطعات، سوئیتھاي دیگري نوشت كھ بر امس با الھام از آنھا واریاسیون و فوگ . خیزد برمي

  .روي تم ھندل را سرود

و كایزر گرفتھ و بھ كمال رسانده بود، كنسرتو گروسو را از  مچنانكھ اوراتوریو را از كاریسیميھندل، ھ
. تورلي و كورلي گرفت و بھ صورتي درآورد كھ با یك یا دو ساز بھ ھمراه اركستر مجلسي نواختھ شوند

نسل بھ ھمراه وي در ششمین اثر خود دوازده كنسترتو گروسیو گنجانده است كھ با دو ویلن و یك ویول
اي بھ  آیند و پاره اي از آنھا امروز بھ گوش ما یكنواخت مي شوند؛ پاره اي از سازھاي زھي، نواختھ مي دستھ

 - ھندل، ھمچنین، كنسرتوھایي ساختھ است كھ با یك ساز. باخ شباھت دارند» كنسرتوھاي براندنبورگ«
كنسرتوھایي را كھ با آالت . شوند ختھ مينوا -مانند كالوسن، ارگ، ویولن، ویوال، اوبوا، و یا ھارپ

) اینترلود(، و یا در فاصلة كنسرتوھا )پرلود(خود ھندل در پیش درآمد . شوند موسیقي شستي دار نواختھ مي
تا بھ نوازنده مجال دھد تخیل خود ) كادانس(وي گاھي در كنسرتوھاي خویش فاصلھ نھاده است . نواخت مي

این ابتكار ھندل مدتھا ھمھ را بھ شگفتي وا داشتھ . خواھد ھنرنمایي كند د ميرا آزاد سازد و آن گونھ كھ خو
  .بود

دیلي . پرداخت» سیاحت«، جورج اول با قایقھاي آراستھ و تزیین یافتھ بر رود تمز بھ ١٧١٧در ژوئیة 
  :، دربارة آن سیاحت چنین نوشت١٧١٧ژوئیة  ٩كورنت، در شمارة 

شاه دروایتھال سوار قایق روبازي شد، كھ داچس آونیوكاسل،  شامگاه چھارشنبھ نزدیك ساعت ھشت،
  كاونتس آوگودالفین، مادام كیلمانسك، و ارل آو اوركني نیز در آن بودند، و

بدان پیوستند و شمار قایقھا : قایقھاي بسیار دیگري، با مردي سرشناس. بھ سوي چلسي رھسپار گشت
گاني با نزدیك بھ پنجاه ساز در قایق جا گرفتند و از لمبث نوازند. چندان زیاد بود كھ رود پر از قایق شد

اعلیحضرت این . سمفونیھاي دلكشي نواختند كھ آقاي ھندل بھ این مناسبت ساختھ بود. … سراسر راه را 
  . نواھا را چنان پسندید كھ فرمان داد در رفت و آمد بیش از سھ بار آنھا را بنوازند

این اثر ظاھرًا شامل بیست و یك . رین موسیقي بدون آواز ھندل استاین نغمة آب دلكشترین و پایدارت
موومان بوده است كھ شنیدن آن را براي مردم گرفتار روزگار ما، كھ نھ قایق دارند و نھ فرصت، دشوار 

نوازند، برخي از موومانھاي آن خستھ كننده اند؛ ولي  امروز تنھا شش موومان آن را براي ما مي. سازد مي
مانند كھ براي محبوبھ ھایشان  ساراني مي قسمتھاي آن با روح، شاد، و مھیجند، و بھ زمزمة چشمھبیشتر 

  .نغمة آب كھنترین اثر اركستري است كھ براي ما بھ یادگار مانده است. الالیي بخوانند
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كھ  ،»شاپل - ال - پیمان اكس«دولت براي تجلیل از . یك نسل بعد، ھندل براي جورج دوم نیز آھنگي ساخت
بھ جنگ جانشیني اتریش پایان داد، در گرین پارك برنامة آتشبازي ترتیب داد و از ھندل خواست كھ 

آوریل  ٢١(نواختند  وقتي این آھنگ را در باغ واكسھال مي. موسیقي آتشبازي شاھي را تصنیف كند
. م مبلغ زیادي بود، دوازده ھزار نفر براي شنیدن آن ھر یك دو شیلینگ پرداختند، كھ در آن ھنگا)١٧۴٩

رسید متوقف  ازدحام مردم بدانجایي رسید كھ وسایط نقلیھ را ناگزیر سھ ساعت در راھي كھ بھ پل لندن مي
آوریل،  ٢٧در . »شاید شگفت انگیزترین ستایشي باشد كھ تاكنون از آھنگسازي شده است«و این  -ساخت

مردم را بدان راه دھند، ناگزیر شدند بیش از ھفده براي آنكھ . از مردم لندن بھ گرین پارك روي آوردند نیمي
اركستري مركب از صد نوازنده ساختة ھندل را نواخت، و آتش آسمان . متر از دیوار پارك را ویران كنند

مردم ھراسان شدند؛ بسیاري . ساختماني كھ بھ مناسبت این چشن برپا شده بود آتش گرفت. را روشن ساخت
این قطعھ، كھ براي . آنچھ در این میان زنده ماند، موسیقي ھندل بود. سپردندزخم برداشتند؛ دو تن جان 

بزرگداشت جنگ پیروزمندانھ ساختھ شده است، و باید آن را از دور شنید، چون فریادھاي آفرین و غوغاي 
طبل است؛ و براي گوشي كھ بھ موسیقي آرام خو گرفتھ است، بسیار پر سروصداست؛ اما با حقشناسي 

  .كند دھد و تیمار مي خستھ را نوازش مي اعصاب

اي كھ سخت كوشیده بود انگلیسي شود دل بست ومھر اورا بھ دل  انگلستان سرانجام بھ آلماني سالخورده
تالشھاي او براي انگلیسي شدن بھ جایي نرسیده بودند، ولي او تا آنجا براي رسیدن بھ این ھدف . گرفت

مردم لندن اندك اندك بھ جثة فربھ، چھرة پھن، . نگلیسي دشنام دھدكوشیده بود كھ حتي آموختھ بود بھ ا
ھاي باد كرده، پاھاي خمیده، گامھاي سنگین، پالتو مخمل قرمز رنگ، چوبدستي جواھر نشان، و  گونھ

  او پس از اینھمھ تالش؛ حق داشت . سیماي مغرور او خو گرفتھ بودند

شنوندگان را براي حرف . ساخت مھر و غضب رام مينوازندگان زیردست خود را با . خشونت آمیز داشت
كرد؛ ولي شدت عمل  زنان خواننده را بھ كتك تھدید مي. كرد زدن بھ ھنگام شنیدن آھنگھایش سرزنش مي

وقتي كوتتسوني و بوردوني در صحنھ با مشت بھ جان ھم افتادند، . ساخت خود را با ظرافت ھمراه مي
اي تھدید كرد كھ،  چون خواننده. و با صداي طبل اداي آنان را درآورد »بگذارید یكدیگر را بكوبند؛«: گفت

اند، بھ روي كالوسن خواھد جست، ھندل  چون نوازندگان بیش از آواز اوتوجھ مردم را بھ خود جلب كرده
جھش تو «بدو گفت تاریخ این نمایش را تعیین كند تا بتوان مردم را براي تماشاي آن دعوت كرد، زیرا 

ھاي جانثن سویفت دلنشین  ھاي او چون كنایھ گوشھ» .آوازت مردم را بھ تاالر نمایش خواھد كشاندبیش از 
  .بایست با چھار زبان آشنا باشد بودند، ولي انسان براي آنكھ آنھا را دریابد مي

ھنگام تصنیف اوراتوریو یفتاح، دیدگانش چنان بھ تیرگي . ، بینایي ھندل رو بھ كاھش نھاد١٧۵٢در 
در دستنویس این اوراتوریو، كھ اكنون در موزة بریتانیایي . یدند كھ ناگزیر شد از نوشتن باز ایستدگرای

در زیر صفحھ، آھنگساز » اند؛ بازوي نتھا از نتھاي مربوط فاصلھ دارند وخود نتھا ھم بیراھھ رفتھ«است، 
ده روز » .یش از این بنویسمچشم چپم نگذاشت ب. فوریھ ١٣بھ اینجا رسیدم، چھارشنبھ «: چنین نوشتھ است

و سپس براي عبارت » .ام كارم را از سر گرفتھ. اندكي بھترم. فوریھ است ٢٣«: بعد، در حاشیة آن نوشت
نوامبر، جنرال  ۴در . آھنگي ساخت» شود شادي ما ھم بھ غم مبدل گشت، ھمچنانكھ روز بھ شب مبدل مي«

را آقاي ویلیام برامفیلد، جراح واالحضرت پرینس  دیروز آقاي گئورگ فریدریش ھندل«: ادورتایزر نوشت
 ٢٧رسید ولي در  جراحي موفقیت آمیز بھ نظر مي. جراحي كرد] براي درمان آب مروارید[آوویلز، 
آقاي ھندل متأسفانھ بینایي خود را بكلي از دست داده «: ، یكي از روزنامھ ھاي لندن نوشت١٧۵٣ژانویة 

  .ند كھ وي تا ھنگام مرگ از اندكي بینایي برخوردار بوده استگزارشھاي بعدي حاكي از آن» .است

 ۶فوریھ تا  ٢٣(در طول شش ھفتھ . ھندل ھفت سال دیگر بھ ساختن آھنگ و رھبري اركستر ادامھ داد
دو بار سلیمان، یك بار شمشون، دوبار یھوداي مكابي و سھ بار مسیحا را اجرا كرد، ولي ) ١٧۵٩آوریل 

یو مسیحا، ھنگام ترك تاالر نمایش، از ھوش رفت، و او را سوار كالسكھ كردند و پس از اجراي اوراتور
جمعة «اي دیگر زنده بمانم و در روز  خواھم ھفتھ مي«: پس از آنكھ بھ ھوش آمد، گفت. اش رساندند بھ خانھ
وصیت كرد كھ » .ام، بدو بپیوندم بمیرم؛ بھ امید آنكھ، در روز قیام پس از مرگ خداوند و رھا ننده» مبارك
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، مبلغ قابل »انجمن دستگیري از نوازندگان سالخورده و خانوادة آنان«پوند از دارایي اورا بھ  ١٠٠٠
وي . بپردازند» خدمتگزارانم ھر یك برابر مزد یك سال آنان«توجھي را بھ سیزده تن از دوستانش، و بھ 

پیكر بیجان او را در ). ١٧۵٩ریل آو ١۴(شنبة قبل از عید قیام مسیح، درگذشت » شنبة مقدس«در روز 
  آوریل در برابر جمعیت انبوھي از ھمة طبقات مردم  ٢٠

  . در دیر وستمینستر بھ خاك سپردند» بھ چنین مناسبتي یا ھر مناسبت دیگري كسي بھ یاد نداشت،

تاد و چھل و شش اپرا، سي و دو اوراتوریو، ھف: ھندل بیش از ھر آھنگسازي از خود اثر بھ جا نھاده است
یك كانتات، بیست و شش كنسرتوگروسو، ھجده كنسرتو براي ارگ، و آثار بسیار دیگري كھ با مجموع 

برخي از آھنگھاي او تكرار آھنگھاي گذشتھ، و برخي نیز آھنگھایي . كند آثار باخ وبتھوون برابري مي
ا بھ موقع بھ پایان رساند، ھستند كھ وي آنھا را از دیگران گرفتھ است؛ زیرا ھندل، براي آنكھ كار خود ر

از آن . آھنگھاي دست كم بیست و نھ آھنگساز را، بي آنكھ خود متوجھ باشد، بھ خویشتن نسبت داده است
  . جملھ است مینوئة اوراتوریو شمشون، كھ وي آن را از اپراي كالودیوس كایزر گرفتھ است

اپراھاي او، جز . بي ھنر او دشوار استبراي ما، كھ تنھا با بخشي از آثار ھندل آشنایي داریم، ارزیا
اند؛ این آریاھا را ھندل براي اپراھایي بھ شیوة اپراھاي  آریاھاي دلكش و شورانگیز آنھا، از یاد رفتھ

آھنگھاي این آریاھا، كھ براي ما بھ یادگار . اند ایتالیایي ساختھ بود، كھ براي ھمیشھ بھ فراموشي سپرده شده
این آھنگھا براي اركسترھایي . اند ل عالیم و اختصارھایي ھستند كھ براي ما بیگانھاند، ناقص، و شام مانده

ولي . متفاوت با اركسترھاي روزگار ما، و براي صداھایي جز صداھاي زمان ما ساختھ شده اند
یز حتي اوراتوریوھا ن. آیند كنسرتوھا، اوراتوریوھا، و نغمھ آب او نمونھ ھایي از گنجینة ھنري بھ شمار مي
با آنكھ ھنوز از شنیدن . براي زماني خاص، و براي انگلیسیان رزمنده و یھودیان حقشناس ساختھ شده اند

. كنیم بریم، اما آنھا را آن گونھ كھ شایستھ است درك نمي اوراتوریو ھاي یفتاح و اسرائیل در مصر لذت مي
ھت، علو احساس، قدرت درك و بیان گویند كھ در اوراتوریوھاي فراموش شده، شكوه و اب موسیقیدانان مي

  .و نمایش، و مھارتي نھفتھ است كھ جھان مانندش را از آن پس در این شكل از موسیقي ندیده است

چون سالروز والدت او رسید، اشراف انگلستان، كھ . انگلستان پس از مرگ ھندل عظمت وي را یافت
از آنجا كھ . وسیقي سھ روزه برپا داشتندروزي دشمن وي بودند، دوشادوش شاه و مردم عادي جشنھاي م

، و جشنھاي ١٧٨۴مھ  ٢۶ضبط كرده است، نخستین جشن در  ١۶٨۴تقویم انگلستان سال والدت وي را 
چون این سھ جشن مردم لندن را اقناع . ھمان ماه در دیر وستمینستر برپا شدند ٢٩و  ٢٧دوم و سوم در 

خواننده ھمراه  ٢٧۴. ال و در ھمان محل برگزار گشتندژوئن ھمان س ۵و  ٣كرد، جشنھاي دیگر در  نمي
در سالھاي آینده، بھ این . نوازنده براي نخستین بار، بھ یادبود ھندل، برنامة پرشكوھي اجرا كردند ٢۵١

برني، كھ یكي از آنھا را دیده . گذشت ٣۵٠٠از  ١٨٧۴مناسب جشنھاي مشابھي برپا شدند كھ شمار آنھا تا 
این جشنھا بزرگترین پاداشي ھستند كھ . رت صداھا بھ كیفیت موسیقي خدشھ نزده بودگفت كھ كث بود، مي

  با . جھان تاكنون بھ آھنگسازي داده است

V -  ١٧٢٨-١٧٢۶: ولتر در انگلستان  

زیست كھ مقدر بود در تاریخ قرن ھجدھم نقشي با اھمیت تر  مي ١٧٢۶فرانسوي جواني در انگلستان سال 
در نخستین . مھ در گرینیچ، نزدیك لندن، بھ كرانة انگلستان رسید ١١یا  ١٠ولتر در . داز نقش ھندل ایفا كن

گذشت؛ قایقھا و  از گشایش بازار مكارة گرینیچ ھفتھ اي بیش نمي. برخورد، انگلستان را بسیار پسندید
یقھاي دیگري كشتیھاي باشكوه رود تمز را پوشانده بودند؛ شاه در كرجي آراستھ اي، كھ در پیشاپیش آن قا

زنان و مرداني كھ با مناعت سوار بر اسب بودند كرانة رود . شد در حركت بودند، بھ گرینیچ نزدیك مي
. گذشتند پیمودند؛ دختران خوبرویي كھ پوشاك روزھاي تعطیل را بھ تن داشتند از كنار رود مي تمز را مي

ولي چون بھ . دو سالھ را بھ ھیجان آورده بودھاي گلگون آنان ولتر سي و  اندام زیبا، آزرم و وقار، و گونھ
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فرانك بدو پول بدھد ورشكست شده است، ھمة اینھا  ٢٠‘٠٠٠لندن رسید و دریافت بانكداري كھ قرار بود 
اوراردفالكنر، بازرگاني كھ در فرانسھ با ولتر آشنا شده بود، وي را از بینوایي رھایي . را یكباره از یاد برد

تر را در ملك خویش در وندزورث، واقع در حومة لندن، نگاه داشت و سخاوتمندانھ وي چند ماھي ول. داد
  .گیني برایش فرستاد ١٠٠جورج اول، پس از آنكھ از گرفتاري ولتر آگاه گشت . از او پذیرایي كرد

ھوریشیو والپول، سفیر كبیر انگلستان در فرانسھ، براي معرفي ولتر بھ بسیاري از مردان سرشناس 
رابرت . دیري نگذشت كھ ولتر با ھمة مردان اھل ادب و سیاست آشنا شد. ھایي بدو داده بود ن نامھانگلستا

والپول، نخست وزیر؛ دیوك آو نیوكاسل؛ سرا، داچس آو مارلبره؛ جورج آوگوستوس و كروالین، ولیعھد و 
لتر داد كھ ولتر آن را شاه ساعت گرانبھایي بھ و. ھمسرش، و سرانجام خود شاه وي را بھ نزد خود پذیرفتند

در انگلستان، با بالینگبروك و ھمسر او مالقات كرد و . بھ عنوان ھدیة آشتي براي پدرش بھ فرانسھ فرستاد
در ماه اوت، سفركوتاھي بھ فرانسھ كرد، گرچھ ھنوز . آنان را چون گذشتھ نسبت بھ خویشتن مھربان یافت

كند، اما این سفر ظاھرًا براي سروسامان دادن بھ امور شابو مبارزه  -مایل بود كھ با شوالیھ دو رو آن
سومین ارل آو پیتر بره سھ ماه ولتر را مھمان خود ساخت و در این مدت ولتر چندي را . مالیش بوده است
سھ ماه دیگر را در ایستبري منر از مھمان نوازي باب دادینگتن، سیاستمدار فاسد ولي . با سویفت گذراند

ولتر در اینجا با این دو شاعر انگلیسي .ھربان فیلدینگ، تامسن، ویانگ، برخوردار شددوستدار و مشوق م
راسخ بھ فراگرفتن زبان  با پشتكار و عزمي. آشنایي حاصل كرد، ولي از خواندن اشعار آنان سودي نبرد

ي اقامتش در نخستین ماھھا. توانست بھ انگلیسي نامھ بنویسد ١٧٢۶انگلیسي پرداخت، و قبل از پایان سال 
ولي ھمة انگلیسیان اھل ادب و . فھمیدند رفت كھ زبان فرانسوي را مي در انگلستان، بیشتر بھ محافلي مي

  سیاست در این ھنگام با 

دھد كھ او  دفتر یادداشتھاي او بھ ھر دو زبان نوشتھ شده اند واین نشان مي. فرانسوي آشنایي داشتند
  .ھاي بد را زودتر آموختھ است واژه

ھاي بالینگبروك  نوشتھ. ر بیش از ھر فرانسوي سرشناس تا زمان ایپولیت تن با ادبیات انگلیسي آشنا شدولت
با اینھمھ شاید ولتر این اعتقاد را، كھ بھترین فرصت . را خواند، ولي قلم وي را بھ شیوایي زبانش نیافت

یك شاه میھن پرست  اصالح جامعھ زماني است كھ شاه روشنفكري بر تخت نشستھ باشد، از مفھوم
ظاھرًا برخي ھنرھاي ھجایي را از او آموخت . ھاي مھذب سویفت آشنا شد با كینھ. بالینگبروك گرفتھ باشد

آثار میلتن را خواند و بي درنگ بھ این واقعیت رسید كھ شیطان . خواند» بسي برتر از رابلھ«و وي را 
او . ایم ش مغشوش وي بھ آثار شكسپیر، آشنا شدهدر جایي دیگر، با واكن. قھرمان واقعي بھشت مفقود است

درمرگ قیصر از یولیوس قیصر شكسپیر، در زائیر از اتللو شكسپیر، در میكرومگاس از سفرنامة گالیور 
  .اي در باب پوپ تقلید كرده است سویفت، و در گفتار دربارة انسان از مقالھ

از گوژپشتي و رنجوري وي تكان خورد، و از  اندك زماني پس از ورود بھ انگلستان، بھ دیدن پوپ رفت،
بھ نزد . اي در نقد ادبي پوپ را برتر از فن شعر بوالو خواند مقالھ. تیزھوشي و كالم نافذ او در شگفت ماند

بھ جاي «خواھد وي را،  كانگریو سالخورده رفت و از اینكھ دید نمایشنامھ نویس بزرگ پیشین از مردم مي
چون شنید كھ در انگلستان از پیش از عصر والپول دولت بھ . نند دل آزرده شدبدا» نویسنده، نجیبزاده

دید كھ در فرانسھ نھ تنھا از این پولھا  دھد، دلش بھ درد آمد، زیرا مي نویسندگان مقرري و مستمري مي
  .ندانداز خبري نیست، بلكھ بزرگترین شاعر فرانسھ را بھ خاطر نفرت از تھمت یك نجیبزاده بھ باستیل مي

آشنا شد، و بھ » انجمن شاھي«ولتر اندیشة خود را در انگلستان از ادبیات بھ علم برگردانید، با اعضاي 
ھمین بررسي بعدھا بدو امكان داد كھ نیوتن را در فرانسھ جایگزین . ھاي نیوتن پرداخت بررسي اندیشھ

تدفین  - تن برپا داشتھ بودندمراسم پرشكوھي كھ بزرگان انگلستان براي تشییع جنازة نیو. دكارت سازد
در اندیشة ولتر اثري  - جنازة او در دیر وستمینسر و استقبال روحانیان انگلكیان از پیكر بیجان یك دانشمند

ولتر با آنكھ قبل از آمدن بھ انگلستان بھ خداپرستي گرویده و از رابلھ، مونتني،گاسندي، . عمیق برجاي نھاد
تولند، وولستن، تیندل، چاپ،  -بود، اكنون از خداپرستان انگلستان فونتنل، و بل ھنر شكاكیت آموختھ
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ھاي این  نوشتھ. ساختند آموخت كھ شكاكیت وي را استوارتر مي درسھایي مي - كالینز، میدلتن، و بالینگبروك
الك، كھ ولتر وي را ستوده و نخستین كسي دانستھ است . خداپرستان را ولتر بعدھا در كتابخانة خود جا داد

ولتر در . را بررسي كرد، بیش از دیگر متفكران انگلیسي در اندیشة وي اثر نھاد كھ با واقع بیني ذھن آدمي
اند، و  ھاي خود بھ زندان افتاده انگلستان دریافت كھ معدودي از بدعتگذاران راسخ این كشور براي اندیشھ

  در این كشور گسترش  ١۶٨٩با رواداري دیني، كھ پس از 

. و این وضع حتي بھ كویكرھا امكان داده است كھ بھ بازرگاناني آرام و سر بھ راه مبدل شوندبركنار است 
ولتر بایكي از آنان آشنا شد و از او شنید كھ پنسیلوانیا آرمانشھري است كھ در آن طبقات اجتماعي،جنگ و 

  . دشمني وجود ندارد

ھاي خود را بر  این مردم را كھ اندیشھ! دارمچقدر انگلیسیان را دوست «: بعدھا بھ مادام دو دفان نوشت
  :و باز نوشت!. رانند بسیار دوست دارم زبان مي

قوانین این كشور حقوق طبیعي را، كھ بسیاري از . ببینید قوانین انگلستان چھ ثمراتي را بھ بار آورده است
آزادي كامل انسان : تند ازاین حقوق عبار. اند، بھ مردم ارزاني داشتھ است حكومتھاي فردي از مردم گرفتھ

ھاي خود را آزادانھ با مردم در میان  و دارایي او؛ آزادي اندیشھ، كھ بھ نویسندگان امكان داده است اندیشھ
اند؛ رسیدگي بھ ھر گونھ اتھامي،  نھند؛ رسیدگي بھ اتھامات جنایي توسط داوراني كھ از میان مردم برخاستھ

و آزادي دین، كھ بر اساس آن ھركسي حق دارد از دیني پیروي كند  بر اساس قوانیني دقیق و ھمھ جانبھ؛
  .پسندد و دست او تنھا از مشاغلي كوتاه است كھ بھ پیروان كلیساي انگلیكان اختصاص دارد كھ خود مي

دانستھ است كھ آزادي  دھد كھ ولتر از محدودیت آزادي در انگلستان آگاه بوده، و مي جملة اخیر نشان مي
بھ » آقاي شیپینگ«در یادداشتھایش بھ بازداشت . ین كشور ھنوز بھ مرحلة كمال نرسیده استدیني در ا

ھر دو مجلس اعیان و . گناه سخنان خفت آوري كھ دربارة لھجة شاه بر زبان رانده بود اشاره كرده است
و ناظر نمایش  عوام حق داشتند نویسندگان را بھ گناه ناسزاگویي بھ نمایندگان پارلمنت بھ محاكمھ كشند؛

اي  دفو را بھ گناه نشر رسالھ. حق داشت بھ تشخیص خود از صدور پروانھ براي ھر نمایشي خودداري كند
با اینھمھ، ولتر معتقد بود كھ حكومت انگلستان، با ھمة تباھي و فساد خویش، بھ . استھزا آمیز كیفر دادند

  .ھاي حیات بھ وجود آورده بود ھمة عرصھ مردم این كشور آن قدر آزادي داده بود كھ تحرك خالقي در

مثال بازرگاني در اینجا از آزادي نسبي برخوردار بود و باجھا و عوارض داخلي آنچنانكھ در فرانسھ دست 
فالكنر بھ سفارت كبراي انگلستان در تركیة عثماني . و پا گیر تجارت بود در این كشور وجود نداشتند

توجھ انگلیسیان را بھ عمل، احترام آنان را بھ حقایق، واقع بیني، و  ولتر، كھ مردي سوداگر بود،. رسید
بیش از ھمھ، او . پسندید سودمندي، و سادگي آداب، عادات، و پوشاك آنان را، حتي بھ ھنگام توانگري، مي
 كرد كھ روي آن كف آلود، بھ طبقات متوسط انگلستان دلبستگي داشت و انگلیسیان را بھ آبجو آنان تشبیھ مي

ھرگاه از دل خود پیروي «: ، نوشت١٧٢۶اوت  ١٢در . تھش چركین، و میانھ اش لذیذ و دلپذیر است
و با شور و حرارت، ناگھان از » ماندم؛ تنھا بھ قصد آنكھ اندیشیدن را فرا گیرم؛ كردم ، در ھمین جا مي مي

زندگي را خوار و ناچیز از ملتي كھ دانشمند، باھوش و شیفتة آزادي است، مرگ و«. تیریو درخواست كرد
  .دیدن كند» شمارد، از ملت فیلسوفان مي

  . كند اندیشھ انداخت كھ او در میان دوستان توري خود بھ سود رابرت والپول جاسوسي مي

چون . این بدگماني بزودي از میان رفت و ولتر در نزد اشراف و روشنفكران لندن محبوبیت بسیار یافت
انگلستان منتشر سازد؛ تقریبًا ھمة تحصیلكردگان انگلستان، و در آن میان تصمیم گرفت ھانریاد را در 

  .جورج اول، ملكھ كروالین، و درباریان رقیب، آن را پیش خرید كردند
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ولتر این شعر را . سویفت نیز درخواست كرد، و یا دستور داد، تا نسخھ ھایي از آن را براي او بفرستند
ین، كھ اكنون ملكة انگلستان بود، اھدا كرد، و ھمراه دستھ گلي آن را بھ كروال) ١٧٢٨(پس از انتشار آن 

پوند بھ ولتر پاداش داد و او را براي شام بھ نزد خود دعوت كرد، سھ  ۴٠٠براي جورج دوم فرستاد؛ شاه 
ولتر درآمد خود را از . گیني بود، در سھ ھفتھ بھ فروش رسیدند ٣چاپ این كتاب، با آنكھ بھاي ھر جلدي 

وي بخشي از این پول را بھ فرانسویان . فرانك برآورد كرده است ١۵٠‘٠٠٠وش چاپ انگلیسي ھانریاد فر
بازماندة آن را چنان خردمندانھ بھ كار برد كھ بعدھا توانست این سرمایة . نیازمند مقیم انگلستان داد

  .شمرد انگلیسیان مي او، تا پایان عمر، خویشتن را مرھون. بادآورده را منشأ ثروت ھنگفت خود بداند

ھنگام بازگشت از . ولتر تحرك ذھني فوق العاده و رشد اندیشة خویش را بیش از ھمھ مدیون انگلیسیان بود
تبعید، نیوتن و الك را در كیفش بھ فرانسھ آورد و بخشي از بیست سال آیندة عمرش را مصروف شناساندن 

ا نیز، كھ قسمتي از سالحھاي وي را در پیكار با ھاي خداپرستان ر اندیشھ. آنان بھ ھموطنان خود ساخت
ھمچنانكھ انگلستان زمان چارلز دوم درسھاي خوب و . فراھم ساختند، با خود بھ ارمغان آورد» رسوایي«

-١۶٨٠بدي از فرانسة لویي چھاردھم آموختھ بود، فرانسة لویي پانزدھم اكنون درسھایي از انگلستان 
ھاي انگلیسیان را بھ فرانسھ بشناساند؛ مونتسكیو،  نبود كھ اندیشھ ولتر یگانھ كسي. آموخت مي ١٧۶٠

موپرتویي، پروو، بوفون، رنال، مورلھ، الالند، الوسیوس، و روسو نیز بھ انگلستان سفر كردند؛ و ھمچنین 
ھاي  كسان دیگري كھ انگلستان را ندیده بودند چندان زبان انگلیسي آموختند كھ بھ یاري آن با اندیشھ

  :اي بھ الوسیوس، دربارة دین فرانسھ بھ انگلستان چنین نوشتھ است ولتر در نامھ. یسیان آشنا شوندانگل

ھفت رنگ اصلي، و … ما مقرریھاي ساالنھ، وجوه استھالكي، ساختن و بھ كار بردن كشتي، قوانین جاذبھ
و كوچك شماري بسیار بھ ھمین سان، باید آزادي شریف اندیشھ . ایم مایھ كوبي را از انگلیسیان آموختھ

  .آموزشھاي بي اھمیت مدارس را از آنان فرا گیریم

بارھا . انگلستان آبجو، اما فرانسھ شراب بود. كرد با وجود این، ولتر براي بازگشت بھ فرانسھ بیتابي مي
. این اجازه بھ این شرط بدو داده شد كھ چھل روز از پاریس دوري جوید. اجازه خواست بھ میھن بازگردد

دانیم كھ  مي. این كشور را ترك گفتھ باشد ١٧٢٨شاید در پاییز . انستھ نیست كھ كي انگلستان را ترك گفتد
  لھ بود، و در  -آن-ژرمن - در سن ١٧٢٩در مارس 

  كتاب دوم

  فرانسھ

   فصل ھفتم

  

  مردم ودولت

نسھ بھ سھ مردم فرا. جمعیت داشت ١٩‘٠٠٠‘٠٠٠بدان بازگشت نزدیك بھ  ١٧٢٨اي كھ ولتر در  فرانسھ
براي فھم انقالب فرانسھ ناچاریم آنھا را . »طبقة سوم«روحانیان، نجبا، و : شدند گروه یا طبقھ تقسیم مي

  .بشناسیم

I  - نجبا  
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نزدیك بھ یك چھارم زمینھاي فرانسھ متعلق بھ آنان ( گرفتند خاوندان زمیندار، كھ القابشان را از ملك خود مي
سازماندھي نیرو و دفاع از ملك خاوندي، منطقھ، كشور، و . خواندند مي» نجباي شمشیر«، خویشتن را )بود

خانوار كھ شمار كل افراد آنھا بھ  ٨٠‘٠٠٠در نیمة اول قرن ھجدھم این خاوندان بر . شاه وظیفة آنان بود
آنان بھ گروھھایي تقسیم شده بودند كھ بر یكدیگر رشك . كردند رسید ریاست مي تن مي ۴٠٠‘٠٠٠

فرادست ترین این گروھھا را فرزندان شاه وقت، و فرزندان خواھران و برادران شاه، تشكیل  .ورزیدند مي
فرزندان و بازماندگان شاھان (پس از آن، اعیان قرار داشتند كھ عبارت بودند از شاھزادگان . دادند مي

كنتھا، ویكنتھا، پایینترین گروه نجبا مركب بود از دوكھا، ماركیھا، . ، ھفت اسقف؛ و پنجاه دوك)پیشین
. نمود ھر یك از این گروھھا داراي آدابي بود كھ آنان را از یكدیگر متمایز مي. … ھا؛  بارونھا، و شوالیھ

و سلسلھ مراتب نشستن در ) عید جسد(از این رو، بر سر حق بھ دست گرفتن چتر در كورپوس كریستي 
  .گرفت حضور شاه منازعات غم انگیزي میان آنان در مي

  » نجباي اصیل«، اقلیتي كھ از چند پشت قبل صاحب عنوان و مقام بود خود را »نجباي شمشیر«ان در می

گروھي از آنان بھ پاس خدمات جنگي، اداري، یا . شمرد رسیده بودند خوار مي چھاردھم بھ عنوان و مقامي
لیور بیشتر  ۶٠٠٠ مالي خود عنوان اشرافي گرفتھ بودند و برخي عناوین خویش را بھ بھاي نازلي، كھ از

صرافان، جراحان،  - بسیاري ازمردم«بدینسان، بھ گفتة ولتر، . خریده بودند» لویي بزرگ«نبود، از 
مقامات دولتي معیني، » .منشور نجیبزادگي گرفتھ بودند - بازرگانان، منشیان، و خدمتگزاران شاھزادگان

مان لویي پانزدھم، ھر فرد عادي رسیدند؛ در ز چون دادرس اعظم، خود بھ خود بھ مرتبة اشراف مي
لیور، جزو اشراف فرانسھ شود؛ شمار  ١٢٠‘٠٠٠توانست با خرید مقام وزارت امور خارجھ، بھ بھاي  مي

توانست با  ھمچنین، ھر كس مي. گذشتھ بود ٩٠٠این وزراي خارجة موھوم در زمان لویي شانزدھم از 
شاید نود درصد اشراف فرانسھ در . ود سازدخرید ملك یكي از اشراف فرانسھ عنوان وي را از آن خ

  .از طبقة متوسط برخاستھ بودند ١٧٨٩

. بیشتر آنان با تحصیل علم حقوق، و احراز مقامات اداري و قضایي، قدر و منزلتي در جامعھ یافتھ بودند
ان كردند از می اي كھ بھ امور قضایي شھرھاي بزرگ فرانسھ رسیدگي مي گانھ اعضاي پارلمانھاي سیزده

از آنجا كھ قاضیان مجاز بودند عناوین خویش را بھ فرزندانشان واگذار كنند، طبقة . اینان برخاستھ بودند
از قدرت  در میان دادرسان، نیز مانند روحانیان، نیمي. پا بھ جھان نھاد» نجباي ردا«اي بھ نام  اشرافي تازه

ا رداي سرخ، شنل گشاد، آستینھاي چیندار، نمایندگان پارلمانھا ب. و ابھت شخص بھ رداي او بستگي داشت
. دادند كالھگیس، و كاله پردار، پس از اسقفان و نجباي زمیندار، بزرگترین گروه اشراف را تشكیل مي

ولي پس از آنكھ درآمد قانوني سران دستگاھھاي دولتي آنان را از بسیاري از اشراف با اصل و نسب 
این  ١٧٨٩فرو ریخت، و تا » نجباي ردا«و » نجباي شمشیر«ن توانگرتر ساخت، دیوارھاي جدایي در میا

طبقة اشرافي تازه اي كھ بدین سان پدید آمد چنان نیرومند بود كھ شاه یاراي . دو گروه كامال در ھم آمیختند
توانستند امتیازات این طبقھ را، كھ بھ  عصر انقالب فرانسھ مي ژاكریھايمخالفت با آن را نداشت، و تنھا 

  .بھاي گران بھ دست آمده بود، از آن باز ستانند

بسیاري از نجباي كھن با بیتوجھي بھ ملك خویش، یا دوري از آن، یا با كشت زمین بھ شیوه ھاي كھن، و یا 
گرفتند از ھستي ساقط  االجاره یا بھرة مالكانھ از رعایا ميبر اثر كاھش ارزش پولي كھ آنان بھ نام حق 

شده بودند؛ و چون نجبا مجاز نبودند صنعت یا بازرگاني پیشھ سازند، گسترش صنعت و بازرگاني اقتصاد 
پولي را پدید آورد كھ در سایة آن امكان داشت كسي صاحب امالك وسیعي باشد، اما آه در بساط نداشتھ 

كردند كھ بھ تنگدستي و بینوایي  نواحي فرانسھ صدھا تن از اشراف زندگي مي در برخي از. باشد
درآمد . كردند ولي اقلیت بزرگي از نجبا درآمد ھنگفتي داشتند و آن را مسرفانھ خرج مي. روستاییان بودند

لیور، و درآمد  ۴٠‘٠٠٠لیور، درآمد ساالنة دوك دو شوروز بھ  ١۵٠‘٠٠٠ساالنة ماركي دوویلت بھ 
  النةسا
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براي رفاه بیشتر نجبا، بسیاري از آنھا، جز در مواقع . رسید لیور مي ۵٠٠‘٠٠٠دوك دو بویون بھ 
شاھان، از ترس آنكھ مبادا نجبا تقاضاي تشكیل . اضطراري، از پرداخت مالیات مستقیم معاف بودند

تجمع طبقات سھ گانھ در . كردند از آنان مالیات بگیرند را كنند، جرئت نمي) طبقاتي مجلس عمومي(اتاژنرو 
كرد اختیارات وي را اندكي  توانست بھ عنوان بھاي تصویب وجوھي كھ براي شاه تعیین مي این مجلس مي

توانگران . … كرد؛  نابرابري مالیات طبقات را ھر سال از ھم دورتر مي«: توكویل گفتھ است. كاھش دھد
، بھ میزان پنج درصد بر درآمد توانگران ١٧۴٩، در » .ساخت را توانگرتر، و بینوایان را بینواتر مي

  .مالیات بستند، ولي در عمل نتوانستند آنان را بھ پرداخت مالیات وا دارند

ولي . كردند قبل از قرن ھفدھم، نجباي زمیندار در دستگاھھاي اداري، اقتصادي، و جنگي كشور خدمت مي
ییان وابستھ بھ زمین، یا اجاره دادن قطعھ كشي از روستا پس از آنكھ مالك زمین شدند، از طریق بھره

زمینھا بھ اجاره داران، زمینھا را تقسیم و كشت كردند؛ براي رعایاي خویش قوانین دادرسي و كیفري 
در صدھا ملك اربابي، خاوند . وضع كردند؛ و آموزشگاه، بیمارستان، و سازمان خیریة محلي بنیان نھادند

پرداخت، و رعایا،  داد، بھ این كارھاي عام المنفعھ مي انسانھا اجازه مي فئودال تا آنجا كھ خودخواھي ذاتي
گذاشتند، و گاه گاه حتي مھرش را بھ دل  بردند، احترامش مي دیدند، از وي فرمان مي كھ او را سودمند مي

  .گرفتند مي

ین یكي از این عوامل تعی. ولي دو عامل عمده رابطة ارباب و رعیت را دستخوش دگرگوني ساخت
مباشران بھ دست كاردینال ریشلیو و پس از او بود، و دیگري تبدیل خاوندان بزرگ بھ درباریان توسط 

مباشران در حقیقت دیوانساالران طبقة متوسط بودند كھ شاه آنان را بھ حكومت بخشھاي . لویي چھاردھم
ھمة آنان كفایت و حسن نیت  اینان ھمگي مرداني الیق و كاردان بودند، اما. فرستاد سي و دوگانة كشور مي

اینان بھ . بھ كوشش آنان، بھداشت، روشنایي، و آرایش شھرھاي فرانسھ بھبود یافت. تورگو را نداشتند
براي آبیاري كشتزارھا، سدھایي ساختند؛ و براي جلوگیري از سیل، بر . دارایي فرانسھ سرو سامان دادند

عي از راھھا احداث كردند كھ در جھان آن روزگار مانند ھاي وسی اینان در فرانسھ شبكھ. رودھا بند زدند
اینان با . نداشت؛ و در كنار راھھا درختاني كاشتند كھ امروز گذرگاھھاي این كشور را زیبایي بخشیده اند

لویي چھاردھم، براي آنكھ حكومت را بیش از . تالش و كارداني خویش بھ فرمانروایي خاوندان پایان دادند
شاه بھ آنان مقامات پست با . متمركز سازد، خاوندان را بھ دربار خواند و ندیم خود ساخت این در پایتخت

عناوین فریبنده و نوارھاي غرورانگیز داد، خاوندان كھ از آن پس با درآمد زمینھایشان در كاخھاي پاریس 
  از كارھاي اقتصادي و زیستند، ادارة امور امالكشان را از یاد بردند و كوتاه شدن دست آنان  یا ورساي مي

II - روحانیان  

شمار روحانیان این كلیسا را . كلیساي كاتولیك ركن اساسي، و نیروي ھمھ جا حاضر، دولت فرانسھ بود
اند؛ این ارقام بر  برآورد كرده ١٧۶٢در  ٠٠٠،١٩۴،  ١٧١۵در  ٠٠٠،۴٢٠،  ١۶۶٧در  ٠٠٠،٢۶٠

ن كاتولیك فرانسھ در قرن ھجدھم، با وجود افزایش دانیم كھ شمار روحانیا حدس و گمان استوارند ولي مي
اسقف  ١٨بھ حساب الكروا،  ١٧۶٣فرانسھ در . جمعیت كشور، نزدیك بھ سي درصد كاھش یافتھ بود

نایب دیر یا قاضي عسكر،  ٠٠٠،٢٧نایب اسقف،  ٠٠٠،۵٠كشیش،  ٠٠٠،۴٠اسقف،  ١٠٩اعظم، 
راھب، فرایار، و  ٠٠٠،١٠٠منشي و  ٠٠٠،٢٠كلیساي كاتولیك رومي،  كانن عضو رسمي ٠٠٠،١٢

بھ نمایندگي رؤساي غایب دیر اداره » سر راھبان«دیر فرانسھ را  ٧۴٠دیر از  ۶٢۵. راھبھ داشت
این رؤساي دیرھا صاحب عنوان بودند و از یك دوم تا دو سوم درآمد دیرھا را بھ خویشتن . كردند مي

  .كنند دادند، ولي ملزم نبودند چون راھبان زندگي اختصاص مي

ھمة اسقفان را شاه، معموال پس از آنكھ خاوندان . روحانیان بلند پایھ عمال بھ گروه نجبا بستگي داشتند
ھاي  خانواده. گزید كرد، بھ این مقام برمي كردند و پاپ با انتصاب آنان موافقت مي محلي آنان را نامزد مي

كوشیدند جوانترین فرزندشان را بھ  شوند، ميصاحب عنوان، براي آنكھ زمینھایشان بھ دست وارثان تقسیم ن
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تنھا یكي از میان مردم عادي برخاستھ  ١٧٨٩اسقف فرانسھ در  ١٣٠از . اسقفي یا بھ ریاست دیر برسانند
. بردند اشرافزادگان نخوت، سرگرمیھا، و دلبستگي خویش را بھ آسایش و تجمل، با خود، بھ كلیسا مي. بود

ارزید، و ظروف او ھمگي از  لیور مي ٠٠٠،١٠٠آن رداي سفیدي داشت كھ شاھزاده كاردینال ادواردو رو
دیلون، اسقف اعظم ناربون، كھ پس از تحریم شكار براي روحانیان زیر دستش خود بھ شكار . نقره بودند

قربان گناھان روحانیان من از خود آنان است، ولي گناه من از «: گفت رفت، بھ لویي شانزدھم مي مي
روزگار درخشاني كھ مرداني چون بوسوئھ، فنلون، و بوردالو كلیسا را » .ھ من رسیده استپیشینیانم ب

كردند سپري شده، و آشوب اخالقي دوران نیابت سلطنت بھ مردان ھرزه و خوشگذراني چون  رھبري مي
مات دوبوا و تانسن امكان داده بود، بھ رغم ھرزگیھاي جنسي، زنبارگي و ھمجنس بازي، بھ عالیترین مقا

زیستند و در خوشگذرانیھاي  بسیاري از اسقفان بیشتر سال را در پاریس یاورساي مي. كلیسایي برسند
  .اینان یك پایشان در این جھان بود و پاي دیگرشان در جھان آخرت. جستند دربار شركت مي

باردار ساختن  اسقفان و رؤساي دیرھا از حقوق و تكالیف خاوندھا برخوردار بودند، تا جایي كھ حتي براي
  . كردند گاوان رعایا گاوھاي نر خود را در كشتزارھاي آنان رھا مي

  گرفتند، چون امالك خاوندان فئودال یك شھر را نیز در بر مي امالك پھناور آنان، كھ گاه گاه تمامي

  . بخش پھناوري از شھر رن، و بیشتر زمینھاي گرد آن، بھ صومعھ ھا تعلق داشتند. شدند اداره مي

اسقف اعظم كامبره كھ تیولي . گزیدند اي از جوامع فرانسھ دادرسان و سران اداري را اسقفان برمي  در پاره
از كاركنان ادارات كامبره را بر  كامبرزي و نیمي - رعیت داشت، ھمة كارمندان ادراي كاتو ٠٠٠،٧۵با 

ماند؛ روحانیان پیرو كلیساي  نظام سرفداري در امالك كلیسا بیش از جاھاي دیگر كشور پایدار. گزید مي
سرف داشتند و با كاھش اختیارات تیولداران بسختي مخالفت  ٠٠٠،١٢كلو، در ژورا،  - سن كاتولیك رومي

شد كھ سلسلھ  مصونیتھا و امتیازات كلیسا با نظام اجتماعي پیوند داشت، و ھمین امر سبب مي. ورزیدند مي
  .در فرانسھ اعمال كندمراتب روحاني نفوذ بسیار محافظھ كارانھ اي 

محصول و احشام ھر صاحب زمیني را از » عشریة«كلیسا ھمھ سالھ، با اندكي مدارا و مالحظھ، 
شد، و در عمل از یك دوازدھم، و حتي  ولي این عشریھ ندرتًا در میزان واقعي گردآوري مي. گرفت اومي

گرفت،  انات و میراثھایي كھ از مردم ميكلیسا با این عشریھ و با اع. كرد از یك بیستم، محصول تجاوز نمي
آورد، كشیشان بخشھاي كلیسایي را در فقر و بینوایي، و  و نیز با عایداتي كھ از امالك خود بھ دست مي

داد و  كرد و جوانان را تعلیم مي داشت؛ از بینوایان دستگیري مي اسقفان را در آسایش و تجمل نگاه مي
با برآوردھاي مختلفي كھ . اه و ارتش او، بزرگترین قدرت فرانسھ بودكلیسا، پس از ش. كرد ارشادشان مي

درآمد ساالنة . اند از شش تا دوازده درصد زمینھاي كشور، و یك سوم ثروت آن، بھ كلیسا تعلق داشتند كرده
لیور،درآمد ساالنة اسقف اعظم  ٠٠٠،٩٠لیور، درآمد ساالنة اسقف بووه از  ٠٠٠،٧٠اسقف سانس از 

لیور، درآمد ساالنة اسقف  ١۶٠‘٠٠٠لیور، درآمد ساالنة اسقف اعظم ناربون از  ١٠٠‘٠٠٠روان از 
. لیور فزونتر بود ٠٠٠،٠٠٠،١لیور، و درآمد ساالنة اسقف اعظم ستراسبورگ از  ٠٠٠،٢٠٠پاریس از 

فرایار فرقة دومینیكیان  ٢٣۶دارایي . لیور سرمایھ داشت ٠٠٠،٠٠٠،۴۵دیر پرمونتره در نزدیكي الن 
. رسید تولوز از امالك فرانسھ، كشتزارھاي مستعمراتي، و بردگان سیاھپوست بھ چند میلیون لیور مي

لییور در سال  ٠٠٠،٠٠٠،٨لیور، و درآمدشان  ٠٠٠،٠٠٠،٢۴مور  -راھب دیر سن ١۶٧٢ارزش دارایي 
  .بود

ر گردھمایي ملي مبلغي شد، ولي سران كلیسا در نوبتھاي معین د از امالك و درآمد كلیسا مالیات گرفتھ نمي
لیور در پنج سال رسید، و  ٠٠٠،٠٠٠،١۶، این مبلع بھ ١٧٧٣در . بخشیدند از دارایي كلیسا را بھ دولت مي

  . ولتر آن را سھم عادالنھ اي از درآمد كلیسا خواند

pymansetareh@yahoo.com



ز آرنوویل، ناظر كل دارایي پیشنھاد كرد كھ، بھ جاي این اعانھ، پنج درصد ا/ ماشود. بي.، جي١٧۴٩در 
روحانیان، از ترس آنكھ این نخستین گام در راه غارت . ھمة درآمد كلیسا و روحانیان آن مالیات گرفتھ شود

ماشو ھمچنین . با این پیشنھاد مخالفت كردند» ناپذیري سرسختي انعطاف«كلیسا براي نجات دولت است، با 
  كسي حق نداشتھ باشد : پیشنھاد كرده بود

گیرند دولت را از میزان  رچیده شوند، و ھمة كساني كھ از درآمد كلیسا بھره مياند ب اجازة شاه تأسیس شده
اجازه نخواھیم داد «: مجمعي از روحانیان با این پیشنھاد مخالفت كرد و اعالم داشت. درآمد خود آگاه سازند

ن انحالل این لویي پانزدھم فرما» . آنچھ كھ ثمرة محبت و احترام ما بوده بھ خراج فرمانبرداري مبدل شود
لیور مالیات  ٧‘۵٠٠‘٠٠٠مجمع را صادر كرد، و شوراي او بھ مباشران دولت دستور داد از امالك كلیسا 

  .بگیرند

ولتر با نشر رسالة آواي فرزانگان و مردم بھ تشویق ماشو و شاه برخاست؛ در این رسالھ، از دولت 
را از ایفاي نقش دولت در درون دولت باز  درخواست شده بود كھ كلیسا را فرمانبردار خود سازد، كلیسا

ولي لویي پانزدھم دلیلي در . دارد، و بھ یاري فیلسوفان فرانسھ در برابر نیروھاي خرافات پشتگرم باشد
از  دانست كھ نیمي لویي مي. دست نداشت تا باور كند كھ فلسفھ در كشاكش خویش با دین پیروز خواھد گشت

بھ دیدة تودة مردم، كھ ھرگز چندان با او آشنایي . ي بھ دست كلیساستقدرت او مرھون تأیید مقام شاھ
نداشتند كھ از شمارة معشوقھ ھایش آگاه شوند، شاه سایة خدا بود و با اختیارات خدایي بر آنان فرمان 

 ھراسي كھ روحانیان بر دلھا افكنده بودند، و با سنت، عادت، تشریفات، و حیثیت توأم شده بود، با. راند مي
كرد و  كرد نظام اجتماعي موجود را حفظ مي نیرویي كھ با قدرت صدھا قانون و ھزاران پلیس برابري مي

تواند، بدون اتكا بھ امیدھا و ترسھاي فوق طبیعي، بشر  آیا دولتي مي. داشت مردم را بھ فرمانبرداري وا مي
ماشو را . ن سرتمكین فرود آوردرا از سركشي و قانونشكني فطري بازدارد؟ سرانجام شاه در برابر اسقفا

بھ مقام دیگري گماشت، رسالة ولتر را توقیف، و بھ جاي گرفتن مالیات از امالك كلیسایي بھ گرفتن اعانھ 
  .اكتفا كرد

اگرچھ مردم از . قدرت و نفوذ كلیساي كاتولیك مرھون موفقیت و كارداني كشیشان بخشھاي كلیسایي بود
مان مردم كشیش بخش را، كھ شریك تنگدستي آنان و گاه گاه سھیم مشقات ھراسیدند، اما ھ تاج اسقفان مي

كرد،  مي» عشریھ«ھرگاه كھ كشیش بخش از مردم درخواست . داشتند آنان در كشت و كار بود، دوست مي
اي جز این ندارد، و ناچار است دستور بزرگتر از خود را  دانستند كھ او چاره كردند، اما مي آنان غرولند مي

رود، در صورتي كھ  بھ كیسة اسقف یا صاحبان ناشناختة بنفیسھا مي» عشریھ«ا كند؛ دوسوم این اجر
كلیسا محل اجتماع آنان . پژمرد كلیساي بخش ھمانند آنان با زھد و پارسایي اجباري از یأسي دردناك مي

زناشویي، و مرگ  در دفتر كلیسا تاریخ زایش،. شد بود؛ انجمن ده، بھ ریاست كشیش، در اینجا تشكیل مي
آواي ناقوس كلیسا دلنشینترین آھنگي بود كھ . آنان، در طول عمر نسلھاي بسیاري، بھ ثبت رسیده بودند

دیدند؛ داستانھاي قدیسان گنجینة ادبي آنان بھ شمار  شناختند؛ مراسم دیني بھترین نمایشي بود كھ مي مي
آنان پندھا و تعلیمات كشیش بھ فرزندانشان را . دندرفتند؛ اعیاد دیني بھترین تعطیالت شادیبخش آنان بو مي

  شمردند، بلكھ آن را كمكي  تلقین افسانھ براي حمایت از قدرت روحانیت نمي

این ایمان آنچنان برایشان . كردند بخشند تلقي مي جریان مالل آور و كسل كنندة زندگي دنیوي نجات مي
ن بگیرد، ممكن بود چندان بھ ھیجان آیند كھ بھ ھالكتشان كوشید تا آن را از ایشا بود كھ اگر كسي مي گرامي
ھاي  دادند، افسانھ پدران و مادران روستایي زندگي روزمرة خویش را با موازین دیني تطبیق مي. رسانند

كشیش كلیساي . كردند ساختند، و در نیایش شامگاھي آنان را رھبري مي دیني را بھ فرزندانشان منتقل مي
روستاییان بھ اندازة محبتي بود كھ روستاییان از وي در دل داشتند، در انقالب در كنار بخش كھ مھرش بھ 

  .آنان پیكار كرد

آنان، كھ . یافت ھا، پارسایي و دارایي آنان فزوني مي بھ موازات كاھش شمارة راھبان، فرایارھا، و راھبھ
تر از تكدي پول سیاه  آنان خردمندانھاكنون دریافتھ بودند گرفتن میراث از مردگان و دادن وعدة بھشت بھ 
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. شد قسمتي از دارایي آنان مصروف كارھاي خیریھ مي. دادند در روستاھاست، بندرت بھ گدایي تن مي
ھا داراي بیمارستان و نوانخانھ بودند و ھمھ روز در میان نیازمندان خوراك پخش  بسیاري از صومعھ

ھاي محلي را كھ سازمانھاي  انقالبي خواستند صومعھ، بسیاري از مردم از دولت ١٧٨٩در . كردند مي
خانھ ھا پناھگاه زنان شوھر مرده، زنان مطلقھ،  راھبھ. خیریة منحصر بھ فرد در محل بودند، آسوده بگذارد

خواستند از جار و جنجال این جھان  اي بودند كھ چون مادام دو دفان مي و زنان از زندگي بھ ستوه آمده
توانگران آنھا را پناھگاه دختران اضافي . ھا ھمة لذات جھان را تحریم نكرده بودند صومعھ. دوري گزینند

خود ساختھ بودند، كھ در غیر این صورت با مطالبة جھیزیة عروسي میراث برادران خود را كاھش 
السكة رئیسة دیر اورینیي ك. دادند؛ و این دختران بھ دور افكنده ھمیشھ تمایلي بھ زھد و ریاضت نداشتند مي

ھا جامھ  كرد؛ در صومعة آلیكس راھبھ چھار اسبھ داشت و در خانة راحتش از پسران و دختران پذیرایي مي
ھا با افسران اردوگاھھاي مجاور بھ  ھاي دیگر، راھبھ خانھ پوشیدند؛ در راھبھ و رداي آراستھ بھ خز قاقم مي

  . پرداختند خورد و نوش و پایكوبي مي

نشینان در  بسیاري از داستانھایي كھ از ھرزگي و تباھي صومعھ. یھاي مباح بودنداینھا ظاھرًا خوشگذران
كمتر . ھا بر سر زبانھا افكنده بود آمیزي بودند كھ رقابت فرقھ قرن ھجدھم پراكنده شدند داستانھاي گزافھ

  . زیست دختري اكنون برخالف دلخواه خویش در صومعھ مي

، یسوعیان ھنوز آموزشگاھھاي كشور را ١٧۶٢تا سال . فتھ بودقدرت و حیثیت یسوعیان اكنون كاھش یا
ھاي  ولي اكنون بالغت پاسكال و اندیشھ. كردند و كشیشان اقرارنیوش با نفوذ شاه و ملكھ نیز بودند اداره مي

اي بر آنان زده بود؛ و در پیكار دیرپاي خویش با  ھاي كوبنده السلطنة ناپاك ضربھ شكاكان روزگار نایب
این كاتولیكھاي كالوني از تعقیب و آزار شاه و تكفیرھاي پاپ در امان . شدند ژانسنیستھا مغلوب مي پیروان

ور، و حقوقدان شده بودند و نزدیك بود در پارلمان پاریس، و  بسیاري از آنان بازرگان، پیشھ. مانده بودند
  اي سخت ژانسنیستھ. دیگر پارلمانھاي فرانسھ، بیشتر كرسیھا را از آن خود سازند

غلتیدند،؛ از این روي، آنان  بستند كھ بیھوش بر زمین مي كردند و خویشتن را چنان بھ تازیانھ مي زیارت مي
خواندند، و  گریستند، براي شفاي خویش دعا مي نالیدند، مي خواندند؛ این زایران بیمار مي مي» تشنجیان«را 

از آنكھ ژانسنیستھا سھ سال بھ چنین اعمالي دست پس . اند كردند كھ معجزه آسا شفا یافتھ برخي ادعا مي
از آن پس، بھ گفتة ولتر، شاه خدا را از اعمال معجزه در . زدند، دولت گورستان را بھ روي آنان بست

خواستند درستي معجزات را  دیگر از تشنج خبري نشد، ولي پاریسیان خوشباور مي. گورستان باز داشت
مردم پاریس ھمگي «: گویي آشكار نوشت نامھ نگاري با گزافھ، روز١٧٣٣باور كنند؛ چنانكھ در 

شاه، از امضاي توقیع  ١٧٢٠بسیاري از روحانیان كمپایھ، با نادیده گرفتن فرمان » .ژانسنیست ھستند
پیشنھاد منتسب  ١٠١در این فرمان، پاپ اینوكنتیوس سیزدھم . خودداري كردند) ١٧١٣(اونیگنیتوس پاپ 

اسقف اعظم پاریس اعالم داشت كھ ھر كسي از اعتراف بھ گناه در نزد . یح كرده بودبھ ژانسنیستھا را تقب
اختالفي . كشیشي كھ توقیع پاپ را پذیرفتھ است خودداري كند، از شركت در آیین مقدس محروم خواھد شد

  .ساخت متزلزل مي» فیلسوفان«كھ در كلیسا پدپد آمده بود موقعیت كلیسا را در برابر 

یگر پروتستانھاي فرانسوي ھنوز غیرقانوني بودند؛ ولي گروھھایي از آنان در نھان بھ دور ھم ھوگنوھا و د
آمد؛ فرزندان پروتستانھا  ھمسر یك پروتستان پاریسي شرعًا صیغة وي بھ حساب مي. آمدند گرد مي

تانھا را در زمان لویي پانزدھم، چند بار پروتس. شدند، و از حق وراثت محروم بودند نامشروع تلقي مي
، ھفده پروتستان را كھ ھنگام نیایش دستگیر شده بودند بھ كار اجباري در كشتي ١٧١٧در . شكنجھ دادند

براي واعظان پروتستان كیفر مرگ  ١٧٢۴فرماني در . محكوم كردند، و زنانشان را بھ زندان افكندند
پروتستان گرد آیند مصادره كند، پیشبیني كرد و بھ دولت اجازه داد تا امالك كساني را كھ در اجتماعات 

در زمان . مردان را بھ كار اجباري در كشتي بفرستد، و گیسوي زنان را بتراشد و بھ حبس ابد محكوم كند
كاردینال فلوري این فرمان را جدي نگرفتند، ولي پس از مرگ او، بھ درخواست اسقفان كاتولیك جنوب 

مرد و زني را كھ بھ آیین  ۴۶پارلمان بوردو فرمان جدایي ، ١٧۴٩در . فرانسھ، آن را با شدت اجرا كردند
رفت پروتستانند از آنان  فرزندان كساني را كھ گمان مي. پروتستان زناشویي كرده بودند صادر كرد
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اند كھ ھوگنوي توانگري براي آنكھ فرزندانش را  دادند؛ گفتھ ھاي كاتولیكھا پرورش مي گرفتند و در خانھ مي
پروتستان  ۶٠٠نزدیك بھ  ١٧۵٢تا  ١٧۴۴از . لیور رشوه داد ٠٠٠،٢٠٠گماشتگان دولت  از او نگیرند بھ
، بنزه، یك واعظ پروتستان بیست و ١٧۵٢در . تن دیگر بھ كیفرھاي گوناگون رسیدند ٨٠٠زنداني شدند و 

ر فرمان در ھمان سال، لویي پانزدھم بھ تشویق مادام دو پومپادو. شش سالھ، در مونپلیھ بھ دار كشیده شد
از آن پس، خصوصًا در پاریس و اطراف آن، پروتستانھا چنانچھ  ٣۶. ھا پایان داده شود داد بھ این شكنجھ

  .رستند رفتند، از كیفر مي سالي یك بار بھ كلیساي كاتولیك مي

در میان روحانیان فرانسھ، با وجود تعصب، جمود فكري، دنیاپرستي، و قدرتجویي رھبران آنان، مرداني 
در كنار اسقفاني كھ عشریة درآمد دھقانان فرانسھ . ي پاكدامني و فضل و دانش خویش انگشت نما بودندبرا

داد، با  دادند، اسقفان دیگري بودند كھ، تا آنجا كھ تكالیف شغلي اجازه مي را در پاریس بر باد مي
. نجیب و ھوشمند بود كاردینال لویي آنتوان دو نوآي، اسقف اعظم پاریس، مردي. زیستند پرھیزكاري مي

اش بھ ھنگام ایراد خطبھ دوست  مردم ژان باتیست ماسیون، اسقف كلرمون، را براي سخنان فاضالنھ
گابریل دو كلوس، . سخنان این شخص، دست كم از نظر شیوایي، ولتر را مفتون خود ساختھ بود. داشتند مي

اي خود را براي اطعام گرسنگان  قرهاسقف اوسر، ھمة دارایي خود را بھ نیازمندان بخشید، بشقاب ن
اسقف فرانسوا دو بلسونس ھنگام » .برایم چیزي نمانده است كھ بھ شمادھم«: فروخت، و بھ فرزندانش گفت

، كھ یك سوم از ساكنان شھر را از پاي درآورد، محل مأموریت )١٧٢٠(شیوع بیماري طاعون در مارسي 
  :لمونتھ نوشت. و دولتیان از شھر گریختند خویش را ترك نگفت، در حالي كھ بیشتر پزشكان

كردند  بلسونس را بنگرید كھ ھمة دارایي خود را بخشیده است؛ بیماري ھمة كساني كھ بھ او خدمت مي
را از پاي درآورده است؛ او ھر بامداد تنھا و پیاده بھ ھراس انگیزترین كمینگاه مرگ ) كارمندان او(

تشنگي آنان . اند شود كھ سراسر بھ كثافت مردگان آلوده یي رھسپار ميرود، و شامگاه بار دیگر بھ جاھا مي
و، در این وادي مرگ، بیكسان را . … دھد نشاند، آنان را مانند یك دوست دلداري مي را فرو مي) بیماران(

نماید، كشیشان كلیساھاي بخش، نایب كشیشان، و  ناپذیر مي كارھاي این اسقف، كھ آسیب. یابد درمي
گوید؛ ھمھ، تا آخرین رمق،  ھیچ كس پرچم او را ترك نمي. ي دیني را بھ ھمكاري وادار كرده استھا فرقھ

بیست و شش فرایار فرقة فرانسیسیان، و ھجده تن از بیست و شش نفر . دھند بھ تالش و كوشش ادامھ مي
، با رغبت مسیحیان كاپوسنھا برادران خود را از ایاالت دیگر فرا خواندند و اینان. فرایار یسوعي مردند

رفتار . باستان، بھ سوي شھادت شتافتند؛ طاعون چھل و سھ تن از عدة پنجاه و پنج نفري آنان را كشت
  .تر از ھمھ بود جوانمردانھ» اوراتوري«كشیشان 

را از سانسور خفقان آور » فیلسوفان«گوییم و خشم و انزجار  وقتي از كشاكش سخت دین و فلسفھ سخن مي
كنیم، بجاست روحانیاني را بھ یاد آوریم كھ، ھمچنان كھ بھ مال  مپرستي ننگین جامعھ ذكر ميدولت و موھو

جھان دل بستھ بودند، از جانبازي و فداكاري بیبھره نبودند، كشیشان روستایي را بھ خاطر آوریم كھ، با 
زیم كھ عشق و وجود فقر و بینوایي، بھ وظایف خویش دل سپرده بودند؛ و افرادي را در نظر مجسم سا

  دلبستگي عمیق و زوال ناپذیر آنان بھ دین و ایمان غرور و 

III  - طبقة سوم  

   دھقانان.١

یاد كرده است، در شگفت بود كھ آیا » انگیز علم مالل«، كھ كارالیل از آن بھ عنوان »اقتصاد سیاسي«
با مقایسة استقالل دھقانان . تنگدستي تنگدستان معلول ناداني آنھاست، یا ناداني آنان معلول تنگدستي است

توانیم بھ این  آور رعایاي این كشور در نیمة اول قرن ھجدھم مي سرافراز امروز فرانسھ با بینوایي خفت
  .پرسش پاسخ دھیم
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، پس از آنكھ آنان روزگار جنگھا و اخاذیھاي لویي چھاردھم را پشت ١٧٢٣وضع دھقانان فرانسوي در 
ن فرانسوي، با وجودي كھ ھمچنان بھ كلیسا وخاوند عشریھ و بھرة مالكانھ دھقا. یافت سر نھادند، بھبود مي

وسعت زمین دھقانان در . افزود كرد مي داد، متزایدًا بھ مالكیت خود بر زمینھایي كھ روي آن كار مي مي
ولي . نورماندي و برتاني از بیست تا پنجاه درصد، ودرالنگدوك و لیموزن تا پنجاه درصد اراضي بود

كرد، از این روي، دھقان فرانسوي ناچار  ایكر تجاوز نمي ۵تا  ٣دھقان كوچك بود و وسعت آن از  زمین
بیشتر زمینھاي . اش در زمین دیگري مزدوري كند بود براي فراھم ساختن ھزینة زندگي خود و خانواده

دھقاناني كھ (یا فرانسھ از آن اشراف، روحانیان، و شاه بودند، و تحت نظارت اجاره داران، بھ دست رعا
رعایا بھرة مالكانھ را . شدند و یا كارگران مزدور، كشت مي) گرفت بخشي از درآمد زمین بھ آنان تعلق مي

داران، در ازاي استفاده از زمین،  دادند؛ و اجاره نقدي، جنسي، و یا از طریق كاركردن بھ خاوند مي
  .كردند ار مياز محصول را بھ خاوند واگذ افزارھاي كار، و بذر ، نیمي

با آنكھ گروھي از دھقانان فرانسھ مالك زمین شده بودند، اما آثار فئودالیسم ھنوز از این كشور رخت 
از این دھقانان . نزدیك بھ دو درصدد دھقانان فرانسھ از پرداخت بھرة مالكانھ معاف بودند. برنبستھ بودند

چند روزي از سال را در زمین خاوند محلي زمیندار كھ بگذریم، دیگر دھقانان فرانسوي ناچار بودند 
بیگاري كنند، تا آنكھ وي زمینھایش را شخم زند و كشت كند، محصولش را برداشت نماید، و انبارش را پر 

گذشتھ از این، دھقان در ازاي ماھیگیري از دریاچھ و رودھا، یا چراندن گلة خویش در چراگاه، بھ . سازد
كنتھ، اوورني، و برتاني دھقان براي گرفتن پروانة  -الب فرانسھ، در فرانشقبل از انق. (داد خاوند باج مي

دھقان ملزم بود از آسیا، تنور نان، منگنة شراب، و یا روغن ). داد زناشویي نیز بھ خاوند محلي باج مي
كھ دھقان براي ھر اجاق، ھر چاه، و ھر پلي . ارباب، نھ دیگري، استفاده كند و در ازاي آن بدو پول دھد

اي از این مالیاتھا در روزگار ما بھ صورت  پاره. (داد كرد و بھ وي باج مي در زمین ارباب احداث مي
  قانون خاوند و كسان وي را ھنگام .) شود اي بھ دولت پرداخت مي تعدیل یافتھ

ھا زدند، تیر ر قانون توجھ كند؛ و دھقان مجاز نبود بھ سوي كبوتران خاوند، كھ محصول او را نوك مي
كارانھ، چھارده درصد محصول دھقان، یا درآمد او، بھ خاوند تعلق  رویھمرفتھ، با یك برآورد محافظھ. كند
  .اند گروھي بھرة مالكانھ را از این ھم بیشتر دانستھ. گرفت مي

یك تاریخنویس . در برخي از سرزمینھاي فرانسھ، نظام سرفداري، بھ معني واقعي كلمھ، پایدار مانده بود
با . »بیشتر نبود ٠٠٠،٠٠٠،١از «برجستة اقتصاد تخمین زد كھ شمار سرفھاي فرانسھ در قرن ھجدھم 

این سرفھا . تن از مردم فرانسھ سرف بودند ٣٠٠‘٠٠٠ ١٧٨٩آنكھ شمار سرفھا كاھش یافتھ بود، در 
ھ دیگري واگذار بودند، و قانونًا حق نداشتند زمین خاوند را ترك كنند، بفروشند، و ب» وابستھ بھ زمین«

گذشتند،یا وارثانشان  ھرگاه اینان بدون وارثي در مي. رضایت ترك گویند كنند، و یا محل خود را بي
  .گشت خاوندباز مي  خواستنددر ھمان زمین كار كنند، زمین باھمة افزارھاي كارآن بھ نمي

الیات دولت بخشي از دھقان، پس از پرداخت عشریة كلیسا وبھرة مالكانھ،ناچار بود براي پرداخت م
تنھا دھقان بودكھ مالیات زمین . محصول را بھ فروش رساند یا از راھھاي دیگري پول فراھم سازد

داد وپنج در صداز در آمداو، بھ نام مالیاتي كھ از سران  از این گذشتھ ، دھقان مالیات نمك مي. پرداخت مي
رویھمرفتھ، دھقان یك سوم در آمد خود را بھ . شد شد، بھ خزانة دولت ریختھ مي ھا گرفتھ مي ھمة خانواده

محصالن مالیات مجاز بودند بزور بھ كلبة وي درآیند، آن رابراي یافتن . داد كلیسا، خاوند، و دولت مي
پولھاي نھان بجویند، ودر صورت لزوم اثاث وي را، براي جبران مبلغي كھ بعنوان مالیات خانواده 

  .مقررشده بود، با خود ببرند

ناگزیر شدسالي  ١٧٣٣پرداخت، پس از قان، ھمچنان كھ بھ دسترنج یا پول دین خود را بھ خاوند ميدھ
دھقاني كھ . كند» بیگاري«وپل، وتعمیر آنھا، براي دولت   دوازده تا پانزده روز ھم براي ساختن راه

  .شد كرد، زنداني مي خیر مي خواست براي دولت بیگاري كند، یا در رفتن تأ نمي
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یافت، دھقان فرانسوي بھ  جا كھ میزان مالیات دھقان بھ نسبت درآمد وبھبود وضع وي افزایش مياز آن
ھاي كشاورزي فرانسھ در مقایسھ با  شیوه. داد ابتكار و توسعة كار خویش چندان دلبستگي نشان نمي

را ھر سھ سال  كشتزارھاي فرانسھ. ھاي كشاورزي انگلستان آن روز بسیار ابتدایي و عقبمانده بودند شیوه
نھادند، در حالي كھ در انگلستان ھمھ سال با كشت گیاھان مختلف از زمین بھره  یك باربھ آیش مي

گاو آھن فلزي كمیاب بود؛ شمار . تمركز كشاورزي ھنوز در فرانسھ معمول نشده بود. گرفتند مي
. شد زمین كود اندك داده ميكردند اندك بود، و بھ  چھارپایاني كھ از آنھا در كار كشاورزي استفاده مي

  .برداري مفیدكرد زمینھا كوچكتر از آن بودند كھ بتوان براي كشت آنھا از ماشین بھره

لیدي مري مانتگیو نوشتھ . ساخت تنگدستي دھقانان فرانسھ جھانگردان انگلیسي را دچار شگفتي مي
سازند، ھمة  توقف ميدر منزلھاي سرراه، چون كالسكھ را براي عوض كردن اسبان م«):١٧١٨(است

  اھالي شھر براي گدایي بیرون 

خود » .ھایشان چنان مندرس است كھ براي توصیف سیھ روزي خویش نیازي بھ سخن گفتن ندارند وجامھ
سیمون  - سن. اند فرانسویان نیز تا پایان قرن ھجدھم وضع دھقانان آن كشور را بھتر از این توصیف نكرده

بزرگترین شاه اروپا تنھا از آن روي . كنند از علف صحرا تغذیھ ميمردم نورماندي «:گفت ١٧٢۵در 
مشرف بھ مرگ  وكشور خودرا بھ بیمارستان پھناور مردمي… كند بزرگ است كھ بر گدایان شاھي مي

نیازمندي وبینوایي دردو سال گذشتھ «:نوشت ١٧۴٠آرژانسون در/ماركي رنھ لویي د» .است مبدل نموده 
فرانسوا بنار گفتھ » .ران حكومت لویي چھاردھم مردم را از پاي در آورده استبیش از ھمة جنگھاي دو

انگیز است، زیرا نھ براي  رقت -و ھمة دھقانان فرانسھ بینوا بودند - جامة دھقان بینواي فرانسھ«: است
او جفتي كفش دارد كھ ھنگام زناشویي خریده … . خورد زمستان مناسب است و نھ بھ درد تابستان مي

قدر  كم آن بایست در سراسر بقیة زندگي، یا دست ، و كف آن پوشیده از میخ و نعل است؛ این كفش مياست
تن از كشاورزان  ٠٠٠،٠٠٠،٢نزدیك بھ «ولتر برآورد كرد كھ . آورد، وي را خدمت كند كھ دوام مي

رفتند، زیرا سنگیني  كردند و تابستان را پابرھنھ راه مي فرانسھ در زمستان كفشھایي با تخت چوبي بھ پامي
زیست كھ  دھقان فرانسوي در كلبة گلیي مي» .مالیات چرم، كفش را در زمرة اشیاي تجملي در آورده بود

ھا را، براي  اي از سرزمینھاي شمالي فرانسھ این كلبھ سقف آن را با كاه و برگ پوشانده بودند؛ ولي پاره
خوراك دھقانان آش، تخم مرغ، لبنیات، . ساختند ترميآنكھ در برابر سرما و طوفان ایستادگي كنند، استوار

در فرانسھ نیز، چون . رفتند ونان چاودار یا ذرت بود؛ گوشت و نان گندم از خوراكھاي تجملي بھ شمار مي
دھقان . بردند ساختند خود از گرسنگي رنج مي دیگر كشورھاي جھان، آنان كھ خوراك مردم را فراھم مي

. داد برد و خود را تسلي مي ررنج و محنت بھ آغوش دین و میگساري پناه ميفرانسوي از این زندگي پ
ساختند خوي و خلق مردم بھ پستي گراییده بود، و توحش  ھا نیز مشروب مي ھا بسیار بودند و در خانھ میكده

یگیر ھا، و روستاھا راه یافتھ بود؛ ولي مھر وعاطفة خانوادگي سخت و پ و خشونت بھ روابط مردم، خانواده
ھاي فرانسھ پرفرزندبودند، ولي مرگ بسیاري ازكودكان را پیش ازرسیدن بھ سن بلوغ ازپاي  خانواده. بود

جنگ، قحطي، وبیماري با .، جمعیت فرانسھ فزوني نیافت١٧۴٠تا ١٧١۵در فاصلة سالھاي. آورد در مي
  .گذاشتند نظریة مالتوس را بھ موقع اجرامي

  ـ پرولتاریا ٢

اي از آنھا  اینان چندان تنگدست بودند كھ تنھا عده. ان، خدمتكاران فرانسھ بودندمحرومتر از دھقان
وران، كارگران كارگاھھا وكارخانھ ھا، باربران  پرولتاریاي شھرنشین ـ پیشھ. توانستند زناشویي كنند مي

  وخوارباررسانان، 

بودوكاالھاي صنعتي را در  صنعت فرانسھ عمدتًا ھنوز خانگي. وضعشان اندكي بھتر از وضع دھقانان بود
ریخت  ساختند؛ تقریبًا ھمة سودكارگاھھا بھ كیسة بازرگاناني مي ھاي شھري مي ھاي روستایي یا خانھ  كلبھ

در شھرھا صنعت عمدتًا شالودة نظام صنفي . فروختند كردندوكاالھاي ساختھ شده را مي كھ موادخام تھیھ مي
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پرداختند؛  ھ استادكاران، شاگردان، وكارگران مزدور بھ كار مياستوار بود، ودر چھارچوب این نظام بود ك
مقرراتي كھ . كردند اصناف ودولت ساعات وشرایط كار ، نوع، كیفیت، بھا، ومحل فروش كاالراتعیین مي

اینان وضع كرده بودند صنعت را از انگیزة رقابت خارجي محروم كرده و از بھبود تولید باز داشتھ بود، 
گرفتند در كند كردن چرخ پیشرفت صنعتي  رضي كھ درراھھاي داخلي كشور از اجناس ميوھمراه با عوا

خواست از شاگردي بھ استادكاري  اصناف نوعي اشرافیت طبقة كارگربودند؛ وھركسي كھ مي. سھیم بودند
ھا از سپیدة كاردركارگاھ. ه بود          لیور بپردازد؛ و مقام استادكاري موروثي شد ٢٠٠٠بایست تا  برسد، مي

یافت؛ در اطراف ورساي كارگران مزدور از ساعت چھار بامداد  شد و تا دیرگاه ادامھ مي سحري آغاز مي
كردند؛ ولي كار آنان سبكتر از كاركارگران كارگاھھاي امروزي بود، و اعیاد دیني  تا ھشت شب كار مي

  .تعطیالت بسیار براي آنان فراھم ساختھ بودند

رانسھ كوچك بودند؛ وگذشتھ ازافراد خانواده، تنھا سھ یاچھار كارگر مزدور در آنھا كار بیشتر كارگاھھاي ف
  .گري، ورنگرزي كوچك بودند حتي كارگاھھاي دباغي، شیشھ. كردند    مي

چندكارگاه و كارخانة بزرگ را دولت اداره . در بوردو شمار كارگران تنھا چھار برابر كارفرمایان بود
بافي گوبلن، وصنایع چیني سازي  ھاي صابونسازي، كارگاھھاي فرشینھ یان از كارخانھكرد، كھ از آن م مي

شھرنشینان . جانشین چوب شد، استخراج معادن گسترش یافت  پس از آنكھ زغالسنگ.توان نام برد سور مي
كردند؛ ولي صاحبان صنایع آن   نمود، اعتراض مي بھ سوزاندن زغالسنگ ، كھ ھواي شھر را آلوده مي

شنیدند؛ و مردم پاریس و لندن   روزگار، چون صاحبان صنایع روزگار خودمان، صداي مردم را نمي
ریزي  ھاي فوالد كارخانھ. اي جزآن نداشتند كھ با استنشاق ھواي آلوده تندرستي خود را بھ خطر افكنند ه      چار

در شمال كشورتوسعھ یافتھ بود؛  صنعت بافندگي. ھاي كاغذسازي درآنگوموا جا داشتند دردوفینھ، وكارخانھ
چنانكھ وان روبھ ھزار و پانصد كارگر را در آبویل، و وان در كرویسن سھ ھزار كارگررا در لیل 

را ضروري نمود و اختراع ماشینھاي صنعتي   گسترش كارگاھھا، تقسیم كار و تخصص. گردآورده بودند
ة المعارف دیدرو " FACE="Traditional Arabic  دایر. براي فرایندھاي عادي را تحرك بخشید

گیھاي ماشینھاي صنعتي است ، كھ تا  آوري از انواع وپیچید  ھاي شگفت متضمن توضیحات مشروح ونقشھ
كھ دستگاه  ھنگامي. ھاي فرانسھ بھ كار افتاده بودند  آن زمان غالبًا با ناخشنودي كارگران در كارخانھ

  .ریشمبافان ازترس بیكاري آن را نابود كردندبافندگي ژاكار در لیون بھ كار افتاد، اب

ھاي  ندان وان روبھ براي تولید پارچھ داران داد كھ یكي ازآنھا امتیاز انحصاري خا انحصاري بھ سرمایھ
دولت، ھمچنین، با دادن وامھاي بدون بھره وكمكھاي مالي دیگرصنایع فرانسھ را . لطیف ھلندي بود

اقدامات دولت . كرد مان كولبر باقي مانده بودبر صنایع اعمال ميترویج، و مقررات سختي را كھ از ز
اینان استدالل . داشتند ساختند وبھ اعتراض وا مي بازرگانان و صاحبان صنایع فرانسھ را ناخشنود مي

بھ پشتیباني از ھمین . گیرد یابد ورونق مي كردند كھ اقتصاد بدون دخالت دولت بھتر گسترش مي مي
را بر » آزادي عمل«، عبارت معروف و تاریخي ١٧۵۵ھ ونسان دو گورنھ ، در حدود بازرگانان بود ك

این عبارت در طول عمر نسل آینده، بھ یاري كنھ وتورگو، مظھر آمال فیزیوكراتھاي . سر زبانھا انداخت
  .گذاري آزادشد ھواخواه بازرگاني وسرمایھ

وران نیز از مقررات دولتي، كھ سازمانھاي آنان را از بھبود بخشیدن بھ شرایط كار و افزایش مزد باز  پیشھ
ي روستایي و  ساخت این بود كھ كارگاھھا ولي آنچھ آنان را ناخشنودتر مي. شت، دلگیر بودند دا مي

وران، وحتي  داران، پیشھ نھ ، كارخا١٧۵۶تا . گرفتھ بودند  ھاي شھري بازار را از دست اصناف كارخانھ
در . رھبران اصناف، را در شھرھاي بزرگ بھ مزدوران وابستھ بھ كارفرمایان مبدل ساختھ بودند

. زدند مي  ب گرفتند وغالبًا دست بھ اعتصا چھارچوب سازمانھاي صنفي، كارگران مزدور مزدي ناچیز مي
كاھش غلھ، ھرچند سال یك بار، پرولتاریاي . بودنشینان كمتر ن تنگدستي شھرنشینان از فقر وبینوایي روستا
 ١٧۴٧(شورشھاي تولوز . داشت كرد و بھ شورش وا مي شھرنشین را گرفتار قحطي و گرسنگي مي

 ١٧٢٩ژان ملیھ ، كشیش ملحد، در حدود . ھایي از ھمین شورشھا ھستند نمونھ) ١٧۵١(وپاریس ) ١٧۵٢و
  . ونیسم آزادیخواه بسپاردپیشنھاد كرد كھ نظام موجود جاي خود را بھ كم
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لیون، چندي . انباشتھ بودند» پرولترھا«در اواسط قرن ھجدھم، پاریس، روان، لیون، بوردو، و مارسي از 
تامس گري، شاعر انگلیسي، . قبل از پاریس، صنایع ودستگاھھاي تولیدي فرانسھ را در خود جا داده بود

ھاي تنگ و ناپاك و  شھر بزرگ كشور با كوچھدومین «: از این شھر چنین یاد كرده است ١٧٣٩در 
پاریس » .زند ، كھ جمعیت در آن موج مي)اي با بیست و پنج اطاق پنج طبقھ، ھر طبقھ(ھاي بزرگ بلند  خانھ

نفر از آنان با نوكري و  ١٠٠‘٠٠٠تن از مردم را، كھ  ٨٠٠‘٠٠٠چون كندویي پر ازدحام بود كھ 
در كنار محالت كثیف فقیرنشین،كاخھایي . ر خود جا داده بودزیستند، د نفرشان با گدایي مي ٢٠‘٠٠٠

ھاي تاریك و خیابانھاي كثیف پشت گردشگاھھاي زیبا پنھان  ؛ كوچھ پرشكوه بھ آسمان سربرافراشتھ بودند
ھاي ھمگاني، و تخت روانھا  ھا، درشكھ كالسكھ. شده بودند و ھنر پشت خود فقر و تنگدستي را نھان داشت

 ١۶٩٠اي از گذرگاھھاي پاریس را پس از  پاره. برپاكرده بودند تنگ این شھر ازدحاميدر گذرگاھھاي 
  ، ترزا كھ خیابانھاي این ١٧۴٢در . سنگفرش كرده بودند

نصب چراغ بھ جاي فانوس در . یا آنھا را با سنگھایي پوشانده بودند كھ مناسب سنگربندي انقالبیون بود
؛ اما این چراغھا را تنھا در شبھایي كھ مھتاب نبود روشن آغاز گشت ١٧۴۵ھاي پاریس پس از  كوچھ

ھاي پاریس شماره  روي آنھا نوشتند؛ ولي تا قبل ازانقالب خانھ ١٧٢٨نام خیابانھا را از سال . كردند  مي
 ٢٠، ٠٠٠ھایشان آب جاري داشتند و آب مصرفي دیگر مردم را تنھا توانگران پاریس در خانھ. نداشتند

پرداختندوگاه با باري كھ حمل  این آبرسانھا با دو سطل بھ حمل آب مي.آوردند ب ميآبرسان با سطل آ
توالت داخل منزل وحمام گرم و سرد امتیازي بودكھ تنھا . رفتند  كردند تا طبقة ھفتم ساختمانھا باال مي مي

د، دكانھاي پاریس، قبل از آنكھ انقالب فرانسھ سیستم متري را متداول ساز. مند بودند توانگران از آن بھره
در . كردند كھ با تابلوھاي چشمگیري آرایش یافتھ بودند، از سنگھاي توزین و مقیاسھاي مشكوك استفاده مي

شدند، اما اھالي شھر بیشتر دكانداران پاریس را  میان دكانداران، افراد امین وشرافتمند نیز یافت مي
رخي از دكانھا بخاطر معاملھ با توانگران شكوه ب. شمردند كمفروش، و گرانفروش و بنجلفروش مي مردمي

خریدند كھ اجناس خودرا  تنگدستان مایحتاج خویش را عمدتًا از دستفروشاني مي. كاذبي كسب كرده بودند
ھاي پاریس در ھم  كشیدند و فریادھاي آنان با جار و جنجال خیابانھا و كوچھ در دلوھا وسبدھا بر دوش مي

سیب «: كردند بانگ نامفھوم، و بھ شیوة سنتي خود، مردم را بھ خرید دعوت مياینان با . آمیختھ بودند
كردند، و  موشھا بر سر وسایل راحتي منزل با انسانھا مجادلھ مي» !مرگ بر موشھا «، »!زمیني پختھ 

مونتسكیو پاریس آن روزگار را از . كردند  مردان و زنان و كودكان در تالش معاش با موشھا رقابت مي
  :ن جھانگرد ایراني چنین توصیف كرده استزبا

  .پندارد در آنھا تنھا عالمان احكام نجوم منزل دارند ھا چنان بلندندكھ انسان مي خانھ

شھري را در ھوا تصور كنید، با شش یا ھفت خانھ برروي ھم، كھ مملو از جمعیت است وھر گاه كھ ھمة 
ام، وھنوز یك تن را  من یك ماه در اینجا زیستھ. شود برپا مي بھ خیابان بریزند، ازدحامي   ھا  ساكنان این خانھ

  .پرد دود و مي فرانسوي مي. رود كسي در جھان چون فرانسوي تند راه نمي. راه رود ام كھ بھ آرامي ندیده

گرد، ارگ نوازان، و داروفروشان سیار را نیز  بھ اینھا، گدایان، ولگردان، جیب بران، آوازه خوانان دوره
با دھھا گناه بشري، كھ ھرگز شایستة اعتماد نیستند، ھمواره مترصد سودجویي  رویھمرفتھ، مردمي. ییدبیفزا
باشند، و از تھ دل و تا حد افراط زشتگو و ناپاكند؛ اما چون اندكي غذا و شراب بھ آنھا دھند، بھ  مي

  .شوند روترین مردم جھان مبدل مي مھربانترین، خوشترین، و خنده

  بورژوازي -٣

   -پزشكان، استادان، مدیران، كارخانھ داران، بازرگانان، صرافان، و كارگردانان امور مالي -طبقة متوسط
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داران بھ خطرھاي اقتصادي تن  كارخانھ. گشودند را با شكیبایي و ھوشمندي بھ سوي ثروت و قدرت مي
ررات دولتي و نظارت بر كار شكایت داشتند كھ مق. دادند و پاداش متناسب با تھور خویش انتظار داشتند مي

بازرگانان توزیع كنندة كاال در ھزاران نقطة كشور . اند و بازار بھ دست اصناف آنان را بھ ستوه آورده
گماشتگان نجباي محلي یا سران كلیسا تقریبًا در ھر رود و . ناچار بودند بھ زورمندان محلي باج دھند

كردند كھ این باجھا جبران  خاوندھا ادعا مي. گرفتند ن باج مياي، و در محل تقاطع راھھا، از بازرگانا ترعھ
ھزار و دویست نوع  ١٧٢۴فرمان شاه در . ھاي نگاھداري و مرمت پلھا، راھھا، و قایقھاست عادالنة ھزینھ

از این باجھا را موقوف ساخت، ولي بسیاري از آنھا ھمچنان باقي ماندند، و در حمایت بورژوازي از 
  .مؤثر واقع شدندانقالب فرانسھ 

. یافت بازرگاني فرانسھ، كھ در خشكي بھ بن بست رسیده و از پیشرفت بازمانده بود، در دریا گسترش مي
شركت «. شدند بیشتر كاالھاي بازرگاني اروپا از بندر آزاد مارسي بھ تركیة عثماني و مشرق صادر مي

یاسي خود را در دریاي كارائیب، درة میسي ، از نو سازمان یافتھ بود، بازار و نفوذ س١٧٢٣، كھ در »ھند
بوردو، بزرگترین بندر فرانسھ در كنار اقیانوس اطلس، كاالھاي . سیپي، و مناطقي از ھند گسترش داد

. افزایش داد ١٧٨٨لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،٢۵٠، بھ ١٧٢۴لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،۴٠صادراتي خود را از 
بسیاري از این كشتیھا . شدند سوي آمریكا رھسپار ميكشتي از بوردو و نانت بھ  ٣٠٠ھر سالھ بیش از 

این بردگان را در كشتزارھاي نیشكر آنتیلھا و مستعمرة . بردند بردگان سیاھي بھ نیمكرة باختري مي
شكر مستعمرات آمریكایي فرانسھ اكنون بازار شكر انگلیسي را كھ از ژامائیك . گماشتند لویزیانا بھ كار مي

ھاي جنگ ھفتسالھ  آمد از رونق انداختھ بود؛ این رقابت شدید شاید یكي از انگیزه يو باربادوز بھ دست م
 ١٧۵٠لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،۶٠٠بھ  ١٧١۵لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،٢١۵حجم بازرگاني فرانسھ از . بود

بھ  ١٧١۵كشتي در  ٣٠٠ولتر برآورد كرد كھ شمار كشتیھاي بازرگاني فرانسھ نیز از . افزایش یافت
  .رسیده بود ١٧٣٨در كشتي  ١٨٠٠

سختكوشي بازرگانان و مبلغان دیني . سود روز افزون بازرگاني دریایي انگیزة فتح مستعمرات بود
فرانسوي تاكنون بیشتر كانادا، درة میسي سیپي، و برخي از جزایر دریاي كارائیب را از آن فرانسھ ساختھ 

توانست بھ این رقابت پایان  د؛ تنھا جنگ ميانگلستان از گسترش نفوذ فرانسھ در آمریكا ھراسان بو. بود
در  ١۶٨٣فرانسویان كھ از . در ھند نیز رقابت مشابھي در میان این دو قدرت اروپایي درگیر شده بود. دھد

، كنترل ١۶٨٨پوندیشري، كرانة جنوب خاوري مدرس، جاي پایي براي خود بھ دست آورده بودند، در 
فزوني ثروت و رونق بازرگاني این دو . را از امپراطور مغول گرفتندكامل چاندراناگار، در شمال كلكتھ، 

، كھ در مدرس »ھند شرقي«بندر، بھ رھبري ژوزف دوپلكس سختكوش، چندان بود كھ شركت انگلیسي 
)١۶٣٩( ،  

  .است با فرانسھ بجنگد

ئھ دو ال در برابر ھم ایستادند، ما) ١٧۴۴(كھ فرانسھ و انگلستان در جنگ جانشیني اتریش  ھنگامي
گذاري كرده  بوردونھ، كھ مبالغ ھنگفتي در جزایر فرانسوي موریس و بوربون، در اقیانوس ھند، سرمایھ

. اي بھ حكوت ورساي ارائھ داد نقشھ» نابود ساختن بازرگاني و مستعمرات انگلستان در ھند«بود، براي 
). ١٧۴۶(شھر را بھ تسلیم واداشت وي، با موافقت دوپلكس، با یك ناوگان فرانسوي بھ مدرس تاخت و این 

كرد، پس از دریافت تاواني بھ مبلغ  مائھ خودسرانھ پیماني با مقامات انگلیسي بست كھ آنان را ملزم مي
دوپلكس از تصویب این پیمان خودداري كرد؛ مائھ دو ال . پوند، مدرس را بھ آنان بسپارند ۴٢٠،٠٠٠

سوي اروپا روانھ شد؛ در راه بھ دست انگلیسیان گرفتار بوردونھ پافشاري كرد؛ با یك كشتي ھلندي بھ 
وي را بھ اتھام خیانت و نافرمانبرداري در . گشت؛ و پس از آنكھ بھ قید التزام آزاد شد، بھ فرانسھ رسید

درخواست دادرسي كرد؛ پس از دو سال حبس، وي را محاكمھ و تبرئھ . باستیل زنداني كردند
، ناوگان نیرومند بریتانیا بندر پوندیشري را ١٧۴٨در اوت . شت، درگذ١٧۵٣؛ و در )١٧۵١(كردند

دوپلكس با چنان كارداني و تھوري از این بندر دفاع كرد كھ انگلیسیان ناگزیر از محاصرة . محاصره كرد
شاپل مدرس را بھ  - ال-ھفت روز بعد، بھ ھند خبر رسید كھ پیمان اكس). اكتبر(بندر چشم پوشیدند 
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دولت فرانسھ، كھ از ناتواني نیروي دریایي خویش آگاه بود، حاضر نشد از . انده استانگلیسیان بازگرد
دولت فرانسھ نیرو و بودجة ناچیزي در اختیار . نقشة دوپلكس براي سركوبي انگلیسیان در ھند پشتیباني كند

بي كامل ، دوپلكس چندان زنده ماند كھ سركو)١٧۵۴(وي نھاد، و سرانجام او را بھ فرانسھ بازخواند 
  .فرانسویان را در ھند، در طول جنگ ھفتسالھ، بھ چشم ببیند

ھاي  در رأس طبقة سوم كارگردانان امور مالي جا داشتند، اینان ممكن بود رباخواران كوچكي بھ شیوه
دادند، و یا بھ عنوان مقاطعھ كاران  پرداختند، وام و سرمایھ مي كھن، یا بانكداران بزرگي باشند كھ پول مي

در این زمان، بھ تحریم رباخواري از جانب كلیساي . شدند لیاتي مأمور جمع آوري مالیات براي دولت ميما
از مردم فرانسھ براي خرید سھام بیتابي   كرد؛ در زمان جان ال، نیمي كاتولیك دیگر كسي توجھي نمي

  .گشایش یافت ١٧٢۴بورس پاریس در . كردند مي

مور مالي فرانسھ اكنون از ثروت بسیاري از نجباي این كشور فزونتر دارایي برخي از این كارگردانان ا
لیور، و ساموئل برنار  ٠٠٠،٠٠٠،٢٠لیور، لونورمان دو تورنئم  ٠٠٠،٠٠٠،١٠٠مونمارتل  -پاري. بود

لیور جھیزیھ بھ خانة  ٠٠٠،٨٠٠برنار ھریك از دخترانش را با . لیور دارایي داشتند ٠٠٠،٠٠٠،٣٣
  . وي مردي شریف و میھن پرست بود. پسران اشراف فرستاد
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