
توانست  این مي زندگي در سیرة دورافتاده یك ذھن متوسط را زودتر از. ام دوشاتلھ و علمدلبستگي بھ ماد
  دلپذیر بود كھ پلیس دركمینش بود و، از  زندگي در سیره ھنگامي. خستھ كند

آشنا شده بود، و حتي مأموریتھاي سیاسي بھ او   دوباره با لذات و خوشیھاي پاریس و نمایشھاي آن
ارژانسون اكنون /دوستش ماركي د. فریفت دربار نیز، اگرچھ از دور، چشمان وي را ميافسون . سپردند مي

بھ نخست وزیري رسیده بود، دوست دیگر و وامدار او، دوك دو ریشلیو، اكنون پیشكار شاه بود، و خود 
رسا رافائال، اینفانتاي اسپانیا، ماریا ت تاریخ زناشویي دوفن با. لویي نیز از گناھان گذشتة ولتر گذشتھ بود

این مناسبت جشن باشكوھي برپا كنند، ریشلیو از ولتر درخواست كرد   شد و قرار بود بھ نزدیك مي
ساختن موسیقي نمایشنامھ را بھ رامو سپرده بودند؛ شاعر و آھنگساز . این جشن بنویسد  اي براي نمایشنامھ

، ١٧۴۴در سپتامبر . بھ پاریس برود بایست بایست با ھم كار كنند، و ولتر براي ھمكاري با او مي مي
  .دلداران با سیره بدرود گفتند و رھسپار پاریس شدند

IV  - ١٧۴٨- ١٧۴۵: درباري  

اطمینان «: ، بھ تیریو نوشت١٧٣۵در . از سالھا پیش انتظار مرگ را داشت. ولتر اكنون پنجاھسالھ بود
چھل و یك سال زیستھ بود، و مقدر بود وي در آن ھنگام » .دارم كھ بیش از چند سال زنده نخواھم ماند

مارن سخت بیمار  –سور  –، كھ در شالون ١٧۴٨چگونھ زنده ماند؟ در . چھل وسھ سال دیگر زنده بماند
ولتر بھ من گفت كھ ھیچ یك «: شده بود و پزشكش داروھایي برایش تجویز كرده بود، منشي او گزارش داد

داند چگونھ از خود مراقبت  م بیماري چون زمان تندرستي، مياین داروھا را نخواھد خورد، زیرا ھنگا از
گرفت و سپس  بھ ھنگام بیماري، چندي روزه مي» .كند و، چون گذشتھ، خود پزشك خود خواھد بود

  :كند منشي او، لونشان، اضافھ مي. نوشید خورد و چاي كمرنگ و آب جو مي برش و نان برشتھ مي كمي

ا از كسالتي كھ ممكن بود، در صورت سپردن خود بھ دست طبیب شالون، بدین سان، آقاي ولتر خویشتن ر
  این بود كھ تندرستي ما بھ دست خودمان است، و تندرستي عقیدة او . بھ بارآورد رھایي بخشید نتایج وخیمي

او ھمچنین . ھوشیاري، میانھ روي، و ورزش سبك: ما بستگي دارد بھ رعایت سھ اصل، كھ عبارتند از
اندامھاي دروني بدن نیست،  شت كھ براي درمان بیماریھایي كھ معلول سوانح جدي یا تباھي سختعقیده دا

كافي است با پرھیز كمابیش دقیق و طوالني، خوردن خوراك آبكي مناسب، و استفاده از خوراكھاي سادة 
  .زیستم، ھمواره او را منظم یافتم تا روزي كھ با او مي. دیگر با طبیعت ھمكاري كنیم

بازرگان، . اندازة یك صراف مھارت داشت  ھاي خود بھ اندوختھ لتر در اداره كردن سرمایھ گذاريو
. واردكننده، شاعر، پیمانكار، نمایش نویس، سرمایھ دار، فیلسوف، حقوق بگیر، وام ده، و میراث خوار بود

سمتي از دارایي پدر ق. آرژانسون، مایحتاج ارتش را فراھم ساخت و سود ھنگفتي برد/بھ یاري دوستش، د
  ، پس از مرگ ١٧۴۵در . را بھ ارث برده بود

،  ، دوك دو ویالر مبالغ ھنگفتي بھ دوك دو ریشلیو. ، در آمد و دارایي او نیز بھ ولتر تعلق گرفت آرمان
،  ، با دریافت بھره ، بخشي از وامھا را نتوانست بموقع پس بگیرد ولي پرنس دوگیز، و دیگران وام داده بود

لیور در سال بدو  ۴٠٠٠لیور بدو بدھكار بود و  ۴۶‘۴١٧، ریشلیو ١٧٣۵در .  یانھاي خود را جبران كردز
بیشتر دارایي خود را در .  گرفت ، ده درصد بھره مي كھ نامطمئن بود ، پرداخت ولتر از آقاي برزه بھره مي

غالبًا بھ مباشرش .  بردگذاري كرد واز پنج تا شش درصد سود  خرید اوراق قرضة شھر پاریس سرمایھ
، الزم است بارھا و  دوستم«: داد كھ بدھكارانش را براي پرداخت وام خود در فشار قرار دھد دستور مي

ولي نھ اینكھ آنان  –و سماجت ورزم  ،  ، زیر فشارشان قرار دھم بارھا از بدھكارانم بخواھم بدیدنشان بروم
 ١٧۴٩منشي او در . خود را بپردازند افتادة  بدھیھاي عقبتا اقساط ساالنھ و  -را تحت تعقیب قرار دھم

بھ .  ولتر مردي خسیس و پولدوست نبود» .لیور درآمد ساالنھ داشتھ است ٨٠.٠٠٠حساب كرد كھ ولتر 
دیدیم كھ . كرد ،وال آرپ دستگیري مي داد و از كساني چون وونارگ، مار مونتل دانشجویان جوان پول مي
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چون بر اثر ورشكستگي یك مقاطعھ كار مالیاتي .  بخشید ھایش را بھ بازیگران مي ھدر آمد اجراي نمایشنام
،باشكیبایي این زیان را تحمل كرد وسخناني را كھ در جواني  لیور زیان برد ۴٠.٠٠٠،  كھ بھ او بدھكار بود

  ».خداوند داد وخداوند گرفت؛ نام خداوند مبارك باد«: آموختھ بود بھ یادآورد

، شاید  پول كمتري داشت كھ ناگزیر بھ مراقبت از آن نبود و گوشت بیشتري در بدن داشتھرگاه ولتر 
،  ، مالحظھ كار، و غالبًا خوشرو ، وي بخشنده بود ، خونسردتر، و تحریك ناپذیرتر مي مردي آرامتر

ر او ولتر در دوستي خونگرم و پا برجا بود و ھرسخن ناسزایي را كھ بھ غرو.  ،و خوش سخن بود خوشدل
: گفت  مي. ( توانست برخود ھموار سازد ولي انتقاد یا دشمني را نمي.  برد زد بھ آساني از یادمي لطمھ نمي

،و دیگر آنكھ  یكي آنكھ از بدیھایي كھ روي خواھد دادآگاه نیستند : خورم بھ دوچیز حیوانات غبطھ مي«
ھاي تندش بسیاري را با خود دشمن ساختھ  یفھولتر با لط)  ».  كنند بدگوییھاي مردم را دربارة خود درك نمي

ھاي روحانیان بھ او  ھایش شدیدتر از حملھ اندیشھ ، و دفونتن بھ بھ او و  پیرون  ، ھاي فررون حملھ.  بود
، كھ وي را بھ  اندرزھاي مادام دوشاتلھ اندك سخنان آنان را خواھیم شنید؛ ولتر با نادیده گرفتن  اندك  .  اند بوده

داد، و  بھ زباني تند بھ آنان پاسخ مي. گفت اي پاسخ مي اي را با ضربھ ، ھر ضربھ كرد ترغیب ميخاموشي 
مادام دوشاتلھ بسختي توانست وي را از رفتن بھ .  دوستانش را نیز برآن داشت كھ با آنان مخالفت كنند

اندیشھ بود كھ با دستھاي   بھ اینولتر حتي .  یا گالویز شدن با او مانع شود  ، پاریس و تازیانھ زدن بھ دفونتن
، بلكھ بیش  اندازة ھنرھاي خویش او بھ .  ادارة سانسور دشمنان سرسخت تر خود را بكوبد و زیر فشار نھد

  . ، نقص و عیب داشت از آن

  ھمكاري آنان براي .  اندازة خود او مغرور وتحریك پذیر است ھنگام ھمكاري با رامودریافت كھ وي بھ

فوریة ٢٣(و نوازندگان بھ تمرین پرداختند؛ و اپراي شاھزاده خانم ناوار در پاریس اجرا شد و بازیگران 
اي بسیار خصوصي نزدیك  ماه بعد، در كاخ ورساي بھ ولتر اطاقي دادند كھ او آن را در نامھ). ١٧۴۵

تر از دست ماركیز دو شاتلھ مقام درباریش را، كھ بھ خاطر ول. خوانده است» متعفنترین گنداب ورساي«
ترقي و فزوني . داده بود، باز یافت، وي اكنون از امتیازات بزرگ نشستن در حضور ملكھ برخوردار بود

شناخت  اتیول نام داشت، ولتر او را مي/نفوذ مادام دو پومپادور بھ سود ولتر بود؛ از زماني كھ وي مادام د 
شاه بھ سفارش او ولتر را باسالي . سرود مي اشعار سبك و عامیانھ رفت و در ستایش او  اش مي و بھ خانھ

  ).اول آوریل(لیور حقوق تاریخنگار خود ساخت ٢٠٠٠

، فرانسویان ١٧۴۵مھ  ١١در . كند كار تحویل دھد بزودي از اوخواستند كھ در ازاي حقوقي كھ دریافت مي
اي  پیروزي قصیدهاین   آرژانسون از ولتر خواست كھ بھ یاد/انگلیسیان را در فونتنوا شكست دادند؛ د

این شعر در عرض دو ھفتھ پنج بار بھ  . بسراید؛ ولتر در عرض سھ روز سیصد و پنجاه بیت شعر سرود
این پیروزي،   براي تجلیل بیشتر. چاپ رسید؛ شاه چندي مھر ولتر را بھ دل گرفت و ولتر شاعر جنگ شد

  .از ولتر ورامو درخواست شد كھ اپرایي بسازند

را نمایش داد كھ ] یعني لویي پانزدھم[الل در دسامبر در دربار اجرا شد و ترایانوس اپراي پرستشگاه ج
اشتیاق از  ھمان شب، ولتر با شاه شام خورد و در ھمانجا با . گردد پیروزمندانھ از میدان كارزار بازمي

خ آمد، ولي این پرسش را شنید؛ ولتر در نطرش كم گستا شاه » آیا ترایانوس راضي است؟«: ریشلیو پرسید
  .بر زبان نراند

بھ  ولتر كھ اكنون از بادة شھرت و امتیاز پیوستن بھ دربار سرمست بود، باردیگر براي عضویت درآكادمي
اي از نمایشنامة محمد  ، نسخھ١٧۴۵اوت  ١٧در . ھمة موانع را از پیش پاي خود برداشت. تالش پرداخت

پاپ مھربان در پاسخ او . این اثر را بھ او اھدا كند واسترا براي پاپ بندیكتوس چھاردھم فرستاد و اجازه خ
  ):سپتامبر١٩(نوشت 
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… . سرافراز شدم و از خواندن آن لذت بردم» محمد«در ساعت نھ امشب بھ دریافت تراژدي عالي شما، 
و براي شرافت و صمیمیت … نگرم؛  بھ ھنرمندي شما، كھ ھمگان بدان اذعان دارند، بھ دیدة ستایش مي

  …. حترام قایلمشما ا

  .كنم برایتان دعاي خیر مي

: این جملھ آن را پایان داد این نامھ چنان خرسند شد كھ نامة تشكرآمیزي بھ پاپ نوشت و با  ولتر از دریافت
آیین كاتولیك و   در پي آن، پایداري خویش را در» .بوسم با احترام و سپاسگزاري پاھاي مقدستان را مي«

. در ضمن آن، مادام دوپومپادور و شاه را نیز ستود. بھ مردم پاریس اعالم داشت احترامش را بھ یسوعیان
شاعر و  ١٧۴۶مھ  ٩سرانجام در  مادام دوپومپادور از او حمایت كرد، و شاه رضایت داد، و آكادمي

  پس از آن، .  نویس برجستة زمان را بھ عضویت خود پذیرفت نمایشنامھ

بابوك . یابي بود كھ داستان بابوك، یا گردش جھان را نوشتشاید در ھمین روزگار دلخوشي وكام
یعني (ایران  آشنایي با اوضاع   اي از اھالي سكوتیا است كھ براي دیدن جھان، و بیش از ھمھ نجیبزاده
جنگ، فساد سیاسي، خرید وفروش مقامات دولتي، مقاطعھ دادن مالیات، . كند ، جھانگردي آغاز مي)فرانسھ

بر ) مادام دوپومپادور(ولي بھ بانویي . آورد وي را بھ ستوه مي) یعني روحانیان(» غانم«و ثروت ھنگفت 
در گوشھ و كنار، بھ . سازد آشنا مي»  تمدن«خورد كھ، با زیبایي و فضل و ادب خویش، وي را با  مي

ند و در ك را مالقات مي) اي از فلوري خاطره(نخست وزیر. خورد بخشنده و نیكدل و درستكار برمي  مردمي
این  سرانجام، بھ . ایران را از نابساماني و نابودي رھایي بخشد  كوشد یابد كھ او با پشتكار بسیار مي مي

این  تواند بھتر از  این مرحلة دانش و آموزش نمي  این طبیعت بشري و در رسد كھ وضع جھان با  نتیجھ مي
راھھاي مسالمت آمیز بھتر از توسل بھ باشد، و جھان ھنوز سزاوار نابودي نیست؛ اصالح جامعھ از 

زندگي را در گوشة «پیروي كند، آنان كھ » فرزانگان واقعي«گیرد از  خود او تصمیم مي. انقالب است
  آیا ھواي سرد سیره بار دیگر بھ سرولتر زده بود؟  » .آورند بھ سر مي عزلت بھ آرامي

ني، پیروزي فرانسویان در برگن اوپ زوم را با نوعي ندانمكاري باورنكرد. ولتر درباري خلق نشده بود
در شعري ستود، و از لویي چنان سخن گفت كھ گویي از میدان كارزار بھ آغوش مادام دوپومپادور پرواز 

این   از درباریان شاعر را براي  نیمي. این شعر ملكھ و فرزندان او را بر ولتر خشمگین ساخت كند؛  مي
فرانك  ٨۴‘٠٠٠وي در یك شب . اتلھ اكنون قمار را از سرگرفتھ بودمادام دوش. گستاخي سرزنش كردند

كند؛ برخي از  ایستاده بود، بھ انگلیسي بدو گوشزد كرد كھ در بازي تقلب مي  ولتر، كھ در كنار وي. باخت
گویي منزجر كننده در دربار پیچید وبسیاري  این رك خبر . آنان سخن وي را فھمیدند و بدو پرخاش كردند

ولتر وامیلي بھ سو نزد دوشس دومن، كھ . ستان ولتر در ورساي و فونتنبلو را از او روگردان ساختاز دو
اي سكونت گزید؛ خود را از  اینجا، ولتر دو ماه در خانة دورافتاده در). ١٧۴٧(ھنوز زنده بود، گریختند 

ط آوري كھ وي را محبوبترین ي نشا»رمانھا«یا » داستانھا«اي از  انظار مردم پنھان كرد؛ و با نوشتن پاره
این  ظاھرًا، او . این سرنوشت دردناك را از یاد برد  نویسنده در سراسر تاریخ ادبیات فرانسھ ساخت، كوشید

دادند، نقل  كھ دربار خلوت وخصوصي دوشس را تشكیل مي داستانھا را شبھا براي مھمانان صمیمي، 
  .شار از شوخي آنھا بھ ھمین سبب استایجاز، طنز شاد، و رویدادھاي سر.  كرده است مي

نوشتھ شده است، صادق، یا راز سرنوشت نام  ١٧۵٠تا  ١٧۴۶این داستانھا، كھ در فاصلة سالھاي  بلندترین 
علوم … بھ حد كمال فرزانھ است؛ «صادق جوان دوستداشتني، توانگر، و تحصیلكردة بابلي است كھ . دارد

كمت ما بعد الطبیعھ را بھ و ح… آشنایي دارد   كلدانیان باستان را آموختھ است، با اصول فلسفة طبیعي
  اي كھ در ھر زمان  اندازه 

در ھمان ھنگام كھ نزدیك بود با سمیناي زیبا زناشویي كند، راھزنان بھ او حملھ » .داند مي –كمي، یا ھیچ 
ھرمس، پزشك نامدار ممفیس، را . شود دارد كھ رفتھ رفتھ چركي مي بر مي  كنند و چشم چپ او زخمي مي

كند كھ صادق بینایي چشم چپش را از دست خواھد داد؛ و  و پس از معاینة زخم، اعالم ميخوانند؛ ا فرا مي
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» .ولي زخم چشم چپ بھبودي ناپذیر است. كردم اگر چشم راست بود، بھ آساني درمان مي«: گوید مي
زخم . كند پوشد و با رقیب او زناشویي مي سمینا، كھ از مرد یك چشم بسختي بیزار است، از صادق چشم مي

نویسد تا ثابت كند كھ چنین چیزي  یابد؛ ھرمس كتابي مي چشم صادق در دو روز، خود بھ خود، بھبودي مي
اش، شاه موآبدر را، و با زیبایي خویش، ملكھ آستارتھ را فریفتة  صادق با پندھاي خردمندانھ. امكان ندارد

خورد  در راه بھ مردي بر مي. دگریز بازد؛ صادق بھ شھري دوردست مي سازد؛ ملكھ بدو دل مي خود مي
شتابد؛ بسختي مضروب  آورد و بھ كمك او مي زند؛ شجاعانھ درخواست زن را بجا مي كھ زني را كتك مي

گیرند و بھ غالمي  صادق را مي. گوید كشد؛ زن براي كشتن دلدارش، بدو ناسزا مي شود و مرد را مي مي
اي یكدیگر را  ون حشراتي ھستند كھ بر روي كلوخ پارهفھمد كھ مردم چ آنگاه مي«صادق . ... فروشند مي 

  ».درند مي

وي، » .روزي چون ابلھان تصمیم گرفت فرزانھ شود«كند كھ  ممنون فیلسوف داستان مردي را بازگو مي
شود و  كھ در میان اقلیتي محصور و نومید قرار گرفتھ است، با صدھا سختي و بدبختي دست بھ گریبان مي

  .فرستند ھ جھان تیمارستاني است كھ سیارات دیگر دیوانگانشان را بھ آنجا ميگیرد ك نتیجھ مي

رود، با  شویم كھ از كشوري بھ كشور دیگر مي آشنا مي  در سفرھاي سكارمنتادو، با یك جوان كرتي
شود؛ جنگھاي دیني والیات فرانسھ را بھ ویراني  وناداني آشنا مي جھانھاي تازة تعصب، نیرنگ، بیرحمي، 

زند؛ در اسپانیا، مردم از بوي  اند؛ در انگلستان، ملكھ ماري تودور پانصد پروتستان را آتش مي یدهكش
ایران، در  اش كنند؛ در  اند؛ در تركیة عثماني، كم مانده بود كھ ختنھ اجساد بریان بدعتگذاران سرمست شده

دومینیكي سرشناس محكوم شود؛ در چین، یسوعیان وي را بھ نام  دشمني میان شیعھ و سني درگیر مي
اكنون كھ ھمة نوادر و محاسن و زیباییھاي جھان را »  :گوید گردد و مي سرانجام، بھ كرت باز مي. كنند مي
زني گرفتم و بزودي بو بردم كھ مرا فریب داده . این پس جایي را جز خانة خود نبینم  ام، برآنم كھ از دیده

  ».داشتم، زندگي با او از ھر چیزي در جھان شیرینتر بودبا آنكھ در دوستي و وفاداري او شك . است

. كشد در میكرومگاس، ولتر مفاھیم نسبیت را، كھ سویفت در سفرنامة گالیور مطرح كرده است، پیش مي
متر  ٣۶‘۵٠٠، كھ از ساكنان ستارة بزرگ شعراي یماني است، داراي قدي بھ بلندي »آقاي میكرومگاس«

براي آنكھ بھ دانش . رسد متر مي ١٩٣٠متر است؛ و بلندي بینیش بھ  ٢٠٠،١۵اندازة دور كمرش  است؛ 
  گیرد  خود بیفزاید، در ششصد و ھفتاد سالگي تصمیم مي

خندد؛ و در شگفت است  كند، مي متر تجاوز نمي ١٨٣٠این سیاره، كھ از   آید؛ بر كوتاھي قامت ساكنان مي
از یكي . توانند واقعیت را دریابند حس ندارند، چگونھ مياین مردم محروم، با آنكھ بیش از ھفتاد و دو  كھ 

  افسوس كھ تنھا معدودي از ساكنان«: دھد زحلي پاسخ مي» كنید؟ شما چند سال عمر مي«: پرسد از آنان مي
این مدت برابر با (گردد  این سیاره پانصدبار بھ دور خورشید مي  اینجا بیش از زماني كھ در عرض آن

میكرومگاس از » .میریم اندكي پس از آنكھ زاده شدیم، مي  ما. كنند عمر مي) زمین استپانزده ھزار سال 
در . رسند كھ زمین نام دارد اي مي بھ سیاره. كند كھ ھمراه او از ستارگان دیگر دیدن كند زحلي خواھش مي

پس از . ودشود، ولي زحلي نزدیك است غرق ش اندكي خیس مي  پاي میكرومگاس. مدیترانھ فرود مي آیند
  .دوند این سو و آن سو مي آشفتگي بھ   خورند كھ با رسیدن بھ خشكي بھ انبوھي از انسانھاي ریز بر مي

در جنگلھاي [بیند كھ صدھزار مرد عمامھ بھ سر صدھزار مردكاله بھ سر را  چون میكرومگاس مي
كشند یا بھ  تر است، مي، كھ از پاشنة خود او نیز كوچك]فلسطین[مشتي خاك ناچیز «بھ خاطر ] صلیبي

من فكر خوبي در سر دارم، دو سھ ! اي بیدینھا«: آورد خشمگینانھ فریاد بر مي» شوند، دست آنان كشتھ مي
  ».كنم این جانواران خونریز را زیر پا لھ مي  ھاي دارم، تمامي النھ گام برمي

اي كوتاه، بھ نام آواي  شر رسالھولتر با ن ١٧۴٨ولي در . خورد اینجا بھ كسي بر نمي  داستانھاي ولتر تا
. ، غوغایي بر پا كرد –كھ در آن دارایي كلیساي فرانسھ را بھ باد نكوھش گرفتھ بود  –فرزانگان مردم 

كند كھ كلیسا بھ فراخور  ، خرد حكم مي –شوند  جایي كھ مردم آن ھر روز خردمندتر مي –درفرانسھ «
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» كھ بھ نام عدالت برپا شده خود باید نمونة عدالت باشد، درآمد خود بھ بودجة ملي كمك كند، و سازماني
كرد كھ صومعھ ھا، با واداشتن مردم بھ كاھلي و تنپروري، نسل آنان و دارایي كشور را بر  ولتر ادعا مي

كشتن شاھان، جاري كردن جویھاي خون در تعقیب و آزار دیني، و جنگ را » خرافة«وي . دھند باد مي
بھ شاھان گوشزد كرده بود كھ ھرگز فیلسوفي دست بھ روي شاه خود بلند نكرده محكوم ساختھ بود، و 

! اگر شاھان خردمندي پیشھ سازند و از موھومات دوري جویند، جھانیان چھ نیكبخت خواھند گشت. است
براي پاسخگویي بھ فرزانگان بي نام و نشان . بندرت چنین رسالة كوتاھي چنین غوغایي بر پا كرده است

  .ه رسالة دیگر انتشار یافتپانزد

ھنگام اختفاي ولتر در سو، مادام دوشاتلھ پولھایي را كھ در قمار باختھ بود پس داد و خشم برندگان را از 
سپس، ولتر را بھ پاریس بازگرداند و بھ او امكان داد در چاپ . توصیفي كھ ولتر از آنان كرده بود فرونشاند

ولي ولتر، كھ در پاریس ناخشنود بود، دعوت ستانیسالس . داین شھر نظارت كن داستانھاي خود در
، )كرسي لورن(كیلومتري نانسي  ٣٠لشچینسكي را پذیرفت و تصمیم گرفت از دربار او در لونویل، در 

ولي دو ھفتھ بعد ولتر ). ١٧۴٨(پس از سفري پر رنج و خستھ كننده، دلداران بھ لونویل رسیدند. دیدن كند
  اي دریافت داشت كھ در آن بھ وي خبر داده بود كھ بازیگران كمدي فرانسز آمادة  آرژانتال نامھ/از د

این  ولتر بھ. ایشان را در فھم معني ابیات نمایشنامھ راھنمایي كند  سمیرامیس او ھستند، و الزم است كھ او
را، كھ ) پدر( مادام دوپومپادور، بھ واسطة نیكي روح گناھكارش، كربیون. داد نمایشنامھ اھمیت بسیار مي

. با فقر دست بھ گریبان بود، بار دیگر بھ صحنھ باز آورد و با تحسین از او محرك ستایش دیگران از او شد
شاعر . ھاي ولتر بخواند این نویسندة كھنسال را بھتر از نمایشنامھ ماریو و جرئت یافتھ بود كھ نمایشنامة 

ھاي كربیون برتري خویش را  یي با مضامین نمایشنامھھا سرسخت تصمیم گرفتھ بود كھ با نوشتن نمایشنامھ
این روي، مادام دوشاتلھ را در آزادي خطرناكي در لونویل نھاد و شتابان بھ پاریس  از. بر او ثابت كند

پس از دومین شب نمایش، . با موفقیت نمایش داده شد ١٧۴٨اوت  ٢٩نمایشنامة سمیرامیس در . بازگشت
برخي . ه خانة پروكوپ رفت تا سخنان كساني را كھ نمایش را دیده بودند بشنودولتر با چھرة مبدل بھ قھو

كردند، كھ ولتر آن را حق خود  از مردم نمایش را پسندیده بودند و دربارة آن داوري خوشایند مي
باالخص از آن جھت كھ  - داد كردند، كھ او را رنج مي دانست؛ و برخي از آن خرده گیري ناخوشایند مي مي
گیریھاي مردم، در  ولتر پس از شنیدن خرده. زیر بود سخنان آنان را در سكوت بشنود و دم برنیاوردناگ

استقبال كردند؛ و اكنون از بھترین  این نمایشنامھ بگرمي مردم پاریس از . نمایشنامھ تجدید نظر كرد
  .ھاي ولتر است نمایشنامھ

چون . در سر راه بھ شالون، سخت بیمار شد. شتدرھواي طوفاني سپتامبر، ولتر شتابان بھ لونویل بازگ
از شنوایي و چند  فردریك از او خواست بھ پوتسدام برود، پوزش خواست و گفت كھ بر اثر بیماري نیمي

دندانش را از دست داده است؛ و اگر بخواھد بھ سفر ادامھ دھد، ناچار خواھند شد نعش او را بھ برلین حمل 
تواني، بدون دندان و بدون گوش بیا، ھمراه آن چیز بیان ناكردنیي كھ تو  ر مياگ«: فردریك پاسخ داد. كنند

  .ولي ولتر سرانجام تصمیم گرفت با امیلي بماند» .بخشد دارد و الھام مي اندیشیدن وا مي  را بھ

V - مرگ عشق  

» روشنگري«ھاي ولتر را خوانده، و تحت تأثیر جنبش  نوشتھ. ستانیسالس نیكدل دوستدار ادب بود» شاه«
ھاي خود را در كتابي، بھ نام فیلسوف مسیحي، گنجاند و با مردم در  اندیشھ ، ١٧۴٩در . قرار گرفتھ بود

  اي آن را خواند و بھ او ھشدار داد كھ دخترش، ملكة فرانسھ، با ناخرسندي و رنجش غمگنانھ. میان نھاد
ھاي ولتر تأثیر  اندیشھ سالخورده نھ تنھا از» شاه«ولي . اند ھاي او بشدت بوي تفكرات ولتر را گرفتھ اندیشھ

این گذشتھ، خود او نیز چون ولتر  كرد؛ از  گرفتھ بود، بلكھ در طنزگویي و نكتھ پردازي نیز از او تقلید مي
این روي، براي آنكھ ولتر را در دربار خود نگاه دارد، مانعي در راه  از). ماركیز دوبوفلر(دلداري داشت 
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انیسالس، گذشتھ، از ولتر، شوھر بلند نظر امیلي را نیز در دربار خود نگاه داشت، و، با ست. دید خود نمي
  سپردن 

  .كراون برایش حقوق تعیین كرد ٢٠٠٠ریاست تشریفات دربار خود بھ او، سالي 

مادام دو شاتلھ نخستین بار . المبر نام داشت - فرمانده نگھبانان ستانیسالس، ماركي ژان فرانسوا دوسن 
چھ . المبر در آن ھنگام سي و یك سالھ، و مادام دوشاتلھ چھل و یك سالھ بود- سن. بدو برخورد ١٧۴٧در

مادام . خطرناك است زني در این سن احساس كند كھ دلدار پیشین بھ دوست سادة صمیمي مبدل شده است
: نوشت قانھ ميھاي عاش ، چون دختران جوان، بھ افسر خوبروي نگبھانان نامھ١٧۴٨دوشاتلھ در بھار 

 –سن » .پس از آنكھ شام خوردم، بھ سویت پرواز خواھم كرد. ھمنیكھ لباست را پوشیدي، بھ نزدم بیا«
شبي در اكتبر، ولتر آنان را كھ در شاھنشین . داد ھاي او پاسخ مي المبر نیز با ھمان شور و عالقھ بھ نامھ

توانند بیوفایي ھمسر را  سوفان بزرگ ميتنھا فیل. تاریكي سرگرم راز و نیاز بودند، غافلگیر كرد
المبر وي را بھ مرگ تھدید  –ولي چون سن. آنان را مالمت كرد ولتر بھ آرامي . سخاوتمندانھ تحمل كنند

امیلي در ساعت دو بامداد بھ نزد ولتر رفت، باردیگر اطمینان داد كھ در عشق . كرد، ولتر بھ اطاق گریخت
وي بھ گفتة خود او رو بھ زوال نھاده است؛ و  افزود كھ نیروي جسمي ميخود بدو پایدار است، ولي با نر

پس او را در آغوش گرفت و با ھمان نامھاي » شود كھ یكي از دوستانت جانشین تو شود؟ چھ مي«: پرسید
. ھمیشھ حق با توست«: ولتر آرام گرفت و گفت. خواند صدایش كرد خودمانیي كھ در گذشتھ او را مي

المبر نیز بھ نزد  –فردا شب، سن » .شود؛ ولي دست كم در برابر من چنین مكن بشود ميھرچھ بخواھد 
من . فرزندم، گذشتھ را فراموش كرده ام«: ولتر وي را در آغوش كشید و گفت. وي رفت و پوزش خواست

تاه این فرصت بسیار كو  تو جواني و حق داري از عشق و زندگي لذت بري، از. كردم اشتباه مي  بودم كھ
فردا شب ھر سھ » .تواند از خوشیھا و لذتھاي زندگي بھره برگیرد پیرمرد ناتواني چون من نمي. استفاده كن

  .نفر با ھم شام خوردند

المبر تا دسامبر، كھ مادام تصمیم گرفت براي سروسامان دادن كارھاي مالي خود بھ  –دلبري مادام از سن 
.  فردریك باردیگر ولتر را بھ آلمان دعوت كرد. وي بھ سیره رفتولتر نیز ھمراه . سیره برود، ادامھ یافت

ولي مادام چند روزي پس از بازگشت بھ سیره محرمانھ بھ . خواست دعوت وي را بپذیرد این بار، ولتر مي
ولتر . این سن چھل و سھ سالگي، پس از زایمان زنده بماند كند كھ در  ولتر گفت كھ آبستن است و گمان نمي

اینجا  سھ دلدار در. المبر را بھ سیره دعوت كرد- یك پیغام داد كھ بھ انتظار وي نباشد، و سپس سنبھ فردر
این مشاوره، مادام بھ اصرار  پس از . بھ مشاوره پرداختند تا براي مشروع جلوه دادن كودك راھي بجویند

ماركي . بازگردداي كارھاي ضروري، بي درنگ بھ سیره  از شوھر خواست كھ، براي رسیدگي بھ پاره
اینكھ دو دلدار را در كنار ھمسرش یافت، رنجشي بھ دل راه نداد و از مھمان نوازي آنان  دوشاتلھ، از

شوھر . مادام خویشتن را آراست و براي فریفتن شوھر از ھیچ نیرنگي فروگذار نكرد. برخوردار شد
  وھر نوشید، مست شد، و با زن ھمبستر گشت، چند ھفتھ بعد مادام بھ ش مي

نوزاد «المبر  –ولي ولتر و سن . ھمة دوستان بدو تبریك گفتند. رسید گفت كھ بزودي پدر خواھد شد مي
المبر، بھ دربار  –ماركي دو شاتلھ، ھمراه سن . جادادند» آینده را در زمرة آثار پراكندة مادام دوشاتلھ

  .ستانیسالس بازگشت

مادام، بھ یاري كلرو، خویشتن را در پاریس بھ ترجمة . ، امیلي و ولتر بھ پاریس رفتند١٧۴٩در فوریة 
المبر نوشتھ است  –مھ بھ سن  ٢٠و١٨اي كھ مادام در  دو نامھ. اصول ریاضي نیوتن سرگرم ساخت

  :نمودار خوي و سیرت او ھستند

. نیوتن سرزنشم مكن) ترجمة كتاب(براي . دشوار است احساسات قلبي دوستانة خود را برایت ابراز دارم
این كار  كنم و اینجا را تحمل مي این اندازه، كھ سختي ماندن در تا كنون. ام این بھ اندازة كافي توبیخ شده اي بر

در ساعت ھشت و گاھي نھ بامداد از خواب بر … برم در راه علم فداكاري نكرده بودم  را بپایان مي
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گیرم، و در  كار را از سر مي نوشم، در ساعت چھار كنم، سپس قھوه مي خیزم، تا ساعت سھ كار مي مي
كنم در  خورد، گفتگو مي تا نیمھ ھاي شب با آقاي ولتر، كھ با من شام مي… . دھم ساعت ده بھ كار پایان مي

براي دانش و حیثیت … . دھم گیرم و تا ساعت پنج بامداد ادامھ مي نیمة شب، بار دیگر كارم را از سر مي
  .ورزم رسانم، ولي جز تو بھ كسي مھر نمي كتاب را بھ پایان مي) ترجمة(است كھ 

المبر مسئولیت ولتر را در قبال مادام دو شاتلھ سبكتر ساختھ  –ژوئن، فردریك، بھ گمان آنكھ سن ١٠در 
حتي فردریك «: ولتر پاسخ داد. است، دعوت خود را مصرانھ تجدید كرد و ولتر را بھ پوتسدام فرا خواند

… . تواند مرا از آن معاف دارد مانع شود اي كھ ھیچ چیزي نمي ظیفھتواند مرا از انجام و نمي… كبیر 
زایمان او ممكن است خطرناك . برایم امكان ندارد زني را كھ ممكن است تا سپتامبر نابود شود تنھا بگذارم

دھم، سرورم، كھ در اكتبر بیایم و وظیفة بندگي را بھ جاي  ولي ھرگاه از مرگ نجات یابد، وعده مي. باشد
  ».ورمآ

اي برخوردار  این شھر توانست از مراقبت پزشكي ویژه وي در. در ژوئیھ، ولتر مادام را بھ لونویل برد
اي كھ مادام بار دیگر طعم عشق را چشیده بود و بھ پاداش سالھا تحقیق و  ترس از مرگ، در لحظھ. شود

پتامبر، دختري بھ جھان آورد، و س ۴در . داد مطالعھ در انتظار نشر كتاب خود بود، وي را بسختي رنج مي
ولتر از مرگ وي چنان . ھمان ماه، پس از تحمل درد و رنج بسیار، رخت از جھان بربست ١٠در 

المبر وي را بھ ھوش  –سن . اندوھناك شد كھ سراسیمھ از اطاق بیرون جست و مدھوش بر زمین افتاد
خداي من، آقا، چھ چیزي تو را … . كشانديدوستم، تو بودي كھ وي را بھ نابودي «: ولتر بدو گفت. آورد

سھ روز بعد، ولتر انگشتري را كھ پس از مرگ » این سرنوشت گرفتار سازي؟ واداشتھ بود كھ وي را بھ
فریاد . المبر را برآن یافت –از انگشت مادام بیرون كشیده بودند از منشي خود گرفت و تصویر چھرة سن 

المبر تصویر  –ر ریشلیو را از انگشتري بیرون كشیده بودم؛ و سن من تصوی. این قماشند زنان از«: كشید
  :این است قانون طبیعت  .مرا بیرون كشیده، و تصویر خود را در آن گنجانده است

مادام را با پرشكوھترین تشریفات دربار » !این است ناموس جھان راند  ناخني ناخن دیگر را بیرون مي
  .ي نعش كودك را نیز دفن كردندستانیسالس بھ خاك سپردند، و بزود

اینجا بھ چند نامة ھمدردي، كھ از پاریس رسیده بودند،   ولتر، ھمراه ماركي دوشاتلھ، بھ سیره بازگشت و از
  :پاسخ داد

اقرار … آینده دل بندم  دارید كھ بھ روزھاي اندوھبار دھید و بر آن مي فرشتگان دلبندم، مرا دلداري مي
از كنار ..  . .و در آن مسكن داشت، با آنكھ مرا دردمند ساخت، برایم ناخوشایند نیستاي كھ ا كنم كھ خانھ مي

جایي كھ بھ دست او آرایش یافتھ … سیره را دوست دارم، . گریزم آورد نمي ھر آنچھ او را بھ یاد من مي
ھ از ھنگام اي را ك از ھستي خویش را دوست بیست سالھ من گذشتھ از دلدار، نیمي. است است برایم گرامي

پدري مھربان یگانھ . شناختم، و كسي را كھ روان من براي او خلق شده بود از دست داده ام كودكیش مي
من . دوست دارم بار دیگر در ھمھ جا اندیشة من با او باشد. تواند دوست بدارد این نمي دخترش را بیش از 

  .دارم مصاحبت با شوھر و پسرش را بسیار دوست مي

كتابھا، ابزارھاي . دانست كھ زندگي در سیرة دورافتاده عمر وي را تباه خواھد كرد ولتر مي اینھمھ، با 
این شھر رھسپار  و مجموعة آثار ھنري خود را بھ پاریس فرستاد و خود از پي آنھا بھ  علمي، 

ر اكتبر، در پایتخت مستقر شد و در خانة بزرگي در خیابان تراور سی ١٢در ). ١٧۴٩سپتامبر ٢۵(شد
  .مسكن گزید

VI  -مادام دني  
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این زن، كھ در .  این كاخ آورد و میزبان خود ساخت اش را، كھ روزي معشوقة وي بود، بھ ولتر خواھرزاده
پس از مرگ خواھر . زاده شده بود، ماري لویزمینیو نام داشت و دختر كاترین، خواھر ولتر، بود ١٧١٢

ماري در بیست و شش سالگي، اما سرافراز از . رفت، ولتر سرپرستي فرزندان وي را بھ دوش گ)١٧٢۶(
، با سروان نیكوال شارل دني، كھ از كارمندان پایین )١٧٣٨(جھیزیة گرانبھایي كھ داییش بھ او داده بود 

شش سال بعد، در ھمان سالي كھ ولتر و مادام دوشاتلھ بھ پاریس رفتند، . رتبة دولت بود، زناشویي كرد
. اي یافت ھمسر بیوة او در آغوش ولتر تسلي جست و ولتر در او گرماي تازه. نیكوال شارل دني درگذشت

در . اي نامشروع سپرده است آنگونھ كھ پیداست، مھر و عاطفة دایي چندي بعد جاي خود را بھ عالقھ
  ولتر ممكن است استخوانده » دلدارم«اش را  نوشتھ، خواھرزاده ١٧۴۵مارس  ٢٣اي كھ ولتر در نامھ

دو سال قبل از آنكھ ماركیز دوشاتلھ بھ سن  –ولي در دسامبر . خواھرزاده را با نیتي پاك چنین خوانده باشد
آن را  اش نوشتھ است كھ ناچاریم مفھوم لفظي اي بھ خواھرزادة بیوه ولتر نامھ –المبر برخورد كند  –

  :بپذیریم

سرین زیبا و ھمھ تنت را غرق بوسھ . بوسد؛ قلبم شیفتة توست روانم روح تو را مي. بوسمت ھزار بار مي
  كنم مي

این واژه ھا محجوبانھ قلم كشیده است، ولي گویا با ھمان شور و   اي از چنانچھ پیداست، مادام دني روي پاره
  :از ورساي بدو نوشت ١٧۴۵دسامبر  ٢٧عالقھ بدو پاسخ داده است، زیرا ولتر در 

بھ من نیز چنین حالي . نویسي كھ خواندن نامة من حتي حواس تورا بھ وجود آورده است مي… عزیزم
. ھاي شیرین و دلنشین تو را، بي آنكھ تا اعماق روحم شعلھ ور شود، بخوانم توانم واژه نمي. دھد دست مي

تا دم مرگ دوستت خواھم … .  ھایت نیز دارم بھ نامھ را كھ بھ شخص تو دارم ھمان عالقھ و احترامي
  داشت

دلدارم را ھزاران بار «: خوریم این عبارات بر مي نوشتھ است، بھ ١٧۴۶در سھ نامة دیگري كھ در 
كي برایم مقدور خواھد بود با تو » «.خواھم نزدیكت زندگي كنم، و در آغوشت جان سپارم مي» «.بوسم مي

  :نویسد ژوئیھ، چنین مي ٢٧و در » ھ فراموشي سپارم؟زیست كنم، و جھان را ب

مي آیم؛ و اگر پریشانیم اجازه دھد، خویشتن را بر پاھایت خواھم افكند ] بھ پاریس[تنھا بھ خاطر توست كھ 
این ھمھ مرا  پستانھاي گرد، سرین فریبنده، و ھمھ تنت را، كھ . و ھمة زیباییھایت را غرق بوسھ خواھم كرد

  .كنم و لذت بخشیده است، غرق بوسھ مي بھ شور آورده

این مرحلھ در مردان طوالنیتر است و  این تفاوت كھ  اي خطرناك دارد، با عمر مردان نیز چون زنان مرحلھ
. ولتر تابناكترین مرد روزگار خود بود؛ ولي فرزانھ ترین آنان نبود. آورد ابلھیھاي باورنكردني پیش مي
اي كھ صدھا بار از او سر زدند دشمنانش را  رویھا، و كج خلقیھاي كودكانھدیوانگیھا، بي احتیاطیھا، تند

  اكنون . ساختند خشنود، و دوستانش را اندوھناك مي

كند و با  این زن تا روز مرگ ولتر بر او اعمال نفوذ مي.  ورزید داشت، اما با آغوشي باز بھ پولش عشق مي
ولي با . ر موازین اخالقي روزگار خود زن چندان بدي نبوداو از نظ. افزاید اخاذي از او بر ثروت خود مي

حتي موازین  -، مارمونتل، و ماركي دوگزیمنس آرنو/باكوالر د –برگزیدن دلداراني بتناوب براي خود 
  .اخالقي سست روزگار خویش را زیر پا نھاد

مانند . ستداشتني بوداین زن، با ھمة زشتیھایش، دو«: از او بھ نیكي یاد كرده است ١٧۴٧مارمونتل در 
این روي،  از . دایي خودخوي و سیرتي ساده و بیتكلیف داشت، و در سلیقھ و ھوش و ادب ھمسان او بود

  ».ھمنشیني با او بسیار دلپذیر بود
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  :اش نوشت در روز مرگ مادام دوشاتلھ، ولتر بھ خواھرزاده

داني كھ زماني دراز است كھ در او بھ  مي. اي را از دست داده ام كودك دلبندم، ھم اكنون دوست بیست سالھ
این شرایط،  مرگ او در. یقین دارم كھ تو در اندوه جانكاه من شریك خواھي شد. ام عنوان یك زن نگاه نكرده

… . این ماتم مشترك تنھا گذارم برایم مقدور نیست آقاي شاتلھ را در. و بھ چنین علتي، برایم دردناك است
آمد تا تورا بھ آغوش كشم؛ و تنھا دلداري و یگانھ امید زندگي خود را در آغوش از سیره بھ پاریس خواھم 

  .تو بجویم

گذراند، دعوتھاي مصرانة فردریك باز ھم از سرگرفتھ  در طي ھشت ماھي كھ ولتر اكنون در پاریس مي
اي رایگان،  ھداري، ھمراه خان فردریك شغل سرپرده. این دعوت را بپذیرد شدند؛ و او نیز در حالتي بود كھ

ولتر، از آنجا كھ ھم فیلسوف و ھم صراف بود، براي ھزینة سفر . تالري بھ او پیشنھاد كرد ۵٠٠٠و حقوق 
آمیز وي را بھ ھوراس  فردریك ھزینة سفر را پرداخت، و با نكوھشي طعنھ. از شاه پروس وام خواست

لتر براي عزیمت بھ آلمان از شاه و. داد شاعر تشبیھ كرد كھ ھرچھ را بھ سود وي بود دلپذیر جلوه مي
با رفتن او، «: فرانسھ اجازه خواست؛ لویي بھ خرسندي با رفتن او موافقت كرد، و بھ نزدیكانش گفت

  ».ھاي دربار پروس افزوده خواھد گشت اي بر دیوانھ اي از ورساي دور خواھد شد و دیوانھ دیوانھ

  كتاب سوم

  اروپاي میانھ

   فصل دوازدھم

  

  آلمان باخ

١٧١۵ -١٧۵۶  

I  -دورنماي آلمان  

توان انتظار داشت كھ ھنگام عبورازآلمان روح پاریسي با نشاطش را بھ درك  از ولتر سبكدل پاریسي نمي
از یوھان  شاید او ھرگز نامي. تن، چھره، آداب، زبان، حروف گوتیك، موسیقي، و ھنر آلمانیان آموختھ كند

درگذشت، نشنیده بود و  –روز پس از ورود ولتر بھ برلین ھجده  – ١٧۵٠ژوئیة  ١٨سباستیان باخ كھ در
كشور زیبایي «: ھیوم را دربارة آلمان و مردم آن ھرگز درجایي نخوانده بود) ١٧۴٨(این سخن  محتمال 

  ».خواھند ساخت… سختكوش ودرستكار كھ ھرگاه متحد شوند نیرومندترین كشور جھان را است با مردمي

تن بودند، از بخت بلند فرانسھ و انگلستان، ھنوز متحد نشده بودند و  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠آلمانیھا، كھ در حدود 
ایالتھا فرمانروایي خود مختار،  این ھریك از. زیستند ایالت، كھ عمال مستقل بودند، مي  ٣٠٠در بیش از 

وضع و میزان رشد اقتصادي و . دربار، سیاست، ارتش، مسكوكات، دین، و پوشاك جداگانھ داشت
شصت و . ایالتھا نیز با ھم تفاوت داشت و یگانھ وجھ مشترك آنھا زبان، ھنر، وموسیقي بود این  ي اجتماع

، ماینتس، تریر، شپایر، و وورتسبورگ بھ دست  سھ امیرنشین آلمان، و در آن میان كولوني، ھیلدسھایم
ور، بویژه ھامبورگ، برمن، این كش پنجاه و یك شھر . شدند ، و رؤساي دیرھا اداره مي ، اسقفان اسقفان اعظم
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ي بودند كھ با »شھرھاي آزاد«ماین،  –آم  –ماگدبورگ، آوگسبورگ، نورنبرگ، اولم، و فرانكفورت 
  .ھاي سستي بھ امپراطوري مقدس روم پیوستھ بودند رشتھ

شدند كھ  ھرگاه از زمینھاي ساكس و باواریا بگذریم، بیشتر زمینھاي آلمان بھ دست سرفھایي كاشتھ مي
 ٨٠٠٠، از ١٧۵٠كردند در  نونًا وابستھ بھ زمین بودند و تقریبًا از ھمھ قوانین فئودالي قدیم تبعیت ميقا

تن سرف بودند فاصلة طبقات بسیار بود، ولي خاوندان با دستگیري از  ۴۵٠٠دھقان اسقف نشین ھیلدسھایم 
  دھقانان در روزگار پیري و بینوایي 

. ساختند این فاصلھ را كوتاه مي بیوه زنان، و با حفظ نظم و صلح و شوربختي، با سرپرستي از یتیمان و
ھاي پیشرفتة  اشرافزادة پروس در ادارة قلمرو خویش، و آمادگي آنان بھ اخذ شیوه شایستگي خاوندان 

  .كشاورزي زبانزد ھمگان بود

ایي یافتھ پس از گذشت شصت و ھفت سال از جنگ سي سالھ، صنعت و بازرگاني آلمان از نابساماني رھ
الیپزیگ بزرگترین بازار مكارة اروپا بود؛ و حتي از نظر میزان فروش كتاب بر بازار مكارة . بودند

اي از فعالیت صنعتي رسیده  این قرن بھ مرحلھ فرانكفورت و ھامبورگ در . فرانكفورت برتري داشت
كردند شاھزادگان  برابري مي، جنووا، ونیز، و قسطنطنیھ با آن  ، مارسي ، لندن بودند كھ تنھا پاریس

كردند، بلكھ با شور و شوق  بازرگان ھامبورگ از ثروت خویش نھ تنھا براي تجمل و خودنمایي استفاده مي
ھندل نخست در ھامبورگ نام آور شد، و كلوپشتوك . آوردند از اپرا، شعر، و تئاتر نیز حمایت بھ عمل مي

ھایي  ، كھ گفتار نمایشنامھ نویسي ھامبورگي خود رالیسنگ . این شھر را پناھگاھي براي خود ساخت 
ھاي آلمان آن روزگار، چون زمان ما، از نظر اداري  شھر. اینجا نوشت دربارة تئاتر ھامبورگ است، در 

  .ھاي اروپا بودند ترین شھر پیشرفتھ

مركزي سازند، ، كھ شاھان آنھا توانستھ بودند نجیبزادگان را تابع حكومت  بر خالف فرانسھ و انگلستان
ایالتھاي آلمان دست امپراطور را از اعمال  ، اسقفان و رؤساي دیرھاي ، كنتھا برگزینندگان، امیران، دوكھا

اشراف پایین مرتبھ را در دربارھاي شاھانة   قدرت واقعي در قلمرو فرامانروایي خویش كوتاه كرد، و
آزاد، مراكز ھنري، و نیز حیات سیاسي این دربارھا، چون شھرھاي .  خویش بھ خدمت درآورده بودند

ھاي  این شھرھا دربارھا روان بود و مصروف بناي كاخھا، ھزینھ  ثروت خاوندان بھ سوي. آلمان بودند
. از قدرت شخصي بھ آنھا بستگي داشت  ، در موارد بسیار، نیمي شد كھ ھاي فاخري مي گزاف، و جامھ

با چنان طرحھا   در بار دومي) نزدیك شتوتگارت(رگ ابرھارد لودویگ، دوك وورتمبرگ،در لودویگسبو
، و آن را چندان با  )١٧٣٣-١٧٠۴(نتھ و دوناتو فریتسوني، بنا كرد.اف.و تزیینات باشكوه،بھ دست جي

بایست بر دوش رعایاي لودویگ  این كاخ مي  اثاثیة نفیس و آثار ھنري گرانبھا آراست كھ ھزینة بناي
ھایدلبرگ   ساختمان قلعة برگ.  تار روزھاي سخت و اندوھباري ساختھ باشد، و آنان را گرف سنگیني كرده

لیتر  ٠٠٠،١٨۵، یك مخزن زیرزمیني آبجو بدان افزودند كھ گنجایش ١٧۵١در قرن سیزدھم آغاز شد؛ در 
درمانھایم،دوك كارل تئودور، در مدت درازي كھ بھ عنوان برگزینندة پاالتینا حكومت .  آبجو داشت

ھا و  ، موزه فلورین براي تأسیس سازمانھاي ھنري و علمي ٠٠٠،٠٠٠،٣۵،  )١٧٩٩-١٧٣٣(راند مي
شھر . سازان، نوازندگان، و آھنگسازان خرج كرد ، و كمك بھ معماران، بازیگران، مجسمھ ھا كتابخانھ

  ،  مردم آلمان.  فریفت ھانوور بزرگ و با شكوه نبود، ولي اپرایي باشكوه داشت كھ ھندل را مي

برگزینندگان  –اما دوك . گرفتند مونیخ نیز اپرایي داشت كھ ھزینة نگاھداري آن را از مالیات ورقبازي مي
ماكسیمیلیان امانوئل، پس از .  باواریا پایتخت خود را بھ داشتن معماري عالي نیز بلند آوازه ساختھ بودند

، قبل  ، بھ پاریس و ورساي پناه جست و آنكھ دوكنشین او در جنگ جانشیني اسپانیا بھ دست اتریشیان افتاد
، معمار جوان فرانسوي، كھ  فرانسوا دو كوویلیھ.  از بازگشت بھ مونیخ، بھ ھنر وسبك روكوكو دل بست

، یعني كاخ كوچك ولي معروف  ، شاھكار روكوكوآلمان)كارل آلبرشت(، شارل آلبر براي برگزینندة آینده
این  داخل. ، ھمراه ماكسیمیلیان بھ مونیخ رفت)١٧٣٩-١٧٣۴(نا كرد، را در پارك نیمفنبورگ ب آمالینبورگ

ي گنبدوار و خیره كنندة آن داراي گچبریھاي »ھا تاالر آینھ«. ، پرآرایش است ، برخالف بیرون سادة آن كاخ
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با گچبري خیره كننده و طالیي » اطاق زرد«، و  اي رنگ آراستھ بھ نقوش مشبك و آرابسك است نقره
كوشد تا با پیچیدگیھاي طرح ساختمان ھمراھي و ھماھنگي داشتھ  ، مي بھ سبك روكوكو است، كھ  رنگش

را در دوكنشین مونیخ آغاز » اطاقھاي امپراطوري«، ساختمان  یوزف افنر، بھ ھمان سبك پرآرایش. باشد
  .كرد و كوویلیھ آن را بھ پایان رساند

سویان را بھ حدكمال اخذ كند، فرانسھ را ترك گفتھ كوویلیھ در بیست سالگي، قبل از آنكھ ذوق ھنري فران
  .در جنگ دوم جھاني ویران شد» اطاقھاي امپراطوري«بناي . بود

توانست از دوكھاي مونیخ عقب  ، نمي ، برگزینندة ساكس)»آوگوستوس نیرومند«(فردریك آوگوستوس اول 
اما فرصت آن را یافت ) ١۶٩٧(رشو رفت ،بھ و ، شاه لھستان اینكھ با نام آوگوستوس دوم وي با وجود. بماند

بسازد و كلیھ شھرھاي » فلورانس كنارالب«تا از اھالي ساكس چندان مالیات بگیرد كھ شھر درسدن را 
اینجا پاكیزه «: نوشت ١٧١۶لیدي مري مانتگیو در . آلماني را وادارد كھ مبالغي را بھ ھنر اختصاص دھند

آوگوستوس با ھمان » .كاخ برگزیننده بسیار زیبا است.  آن نوسازندھاي  بیشتر خانھ.  ترین شھر آلمان است
، با  فرزندش، فردریك آوگوستوس دوم. كرد گزید، آثار ھنري جمع مي حرص و ولعي كھ صیغھ بر مي

، بھ گفتة  فردریك آوگوستوس دوم. كرد گشاده دستي براي خرید اسبان و تابلوھاي نقاشي پول خرج مي
آلگاروتي را براي خرید تابلوھاي  ١٧۴٣این آوگوستوس جوان در  » .ھ آلمان آوردھنر را ب«وینكلمان، 

، مجموعة تابلوھاي نقاشي فرانچسكوسوم، دوك مودنا، را  ایتالیا فرستاد؛ و اندك زماني پس از آن نقاشي بھ
، اثر  حضرت مریم سیستین ١٧۵۴خریداري كرد؛ و در ) دالر؟ ۵٠٠‘٠٠٠(سكوین ١٠٠‘٠٠٠بھ بھاي 

بزرگ درسدن بھ وجود » گالري نقاشي«بدین سان، . دوكات خرید ٢٠‘٠٠٠فائل، را بھ قیمت بیسابقة را
  .آمد

بایست در كار  این اپرا مي  گروه بازیگران. ، اپراي زیبایي در درسدن بھ آسمان سربرافراشت ١٧١٨در 
  ، مرتكب شد حملھ بھ نگلستانبھ ا ١٧١٩، در سفر ، زیرا از جملھ جسارتھایي كھ ھندل خود استاد بوده باشند

این اپرا از بھترین اركسترھاي اروپا بھ شمار  این گروه بوده است؛ و در روزگار یوھان ھاسھ، اركستر
  در درسدن بود كھ چیني مایسن پدید آمد، . رفت مي

ساكس آثاري ماتائوس دانیل پوپلمان بیش از ھر معماري در پایتخت . گذاریم آینده وا مي  كھ داستان آن را بھ
كاخ معروف تسوینگر را، براي بزمھاي  ١٧٢٢تا  ١٧١١وي در فاصلة سالھاي . بھ یادگار نھاده است

ھاي زیباي واداشتھ،  این بنا داراي ستونھا، طاقھا، پنجره . بنا كرد» آوگوستوس نیرومند«شاھانة دربار 
بر اثر بمباران ویران شد، ولي  ١٩۴۵ كاخ تسوینگر در. ھاي نوك تیز بھ سبك باروك است ھا، و قبھ بالكانھ

براي ھمین برگزینندة خستگي ناپذیر، . دروازة باشكوه آن را با طرحي بدیع و نو بازسازي كردند
- ١٧٣٨(ایتالیایي بنا كرد  بھ سبك باروك) كلیساي دربار را(گائتانوكیاوري، معمار رمي، ھوفكیرشھ 

تاریخ . آسیب دید؛ و پس از جنگ، باموفقیت مرمت شد ؛ این بنا نیز در جنگ جھاني دوم بھ سختي )١٧۵١
  .كند ایفا مي  این زورآزمایي، ھنر نقش سیسوفوس را داستان رقابت و زورآزمایي جنگ و ھنر است، و در

II - زندگي آلمانیھا  

، فردریك ویلھلم اول، شاه ١٧١٧در . آلمان در آموزش ابتدایي اكنون پیشرفتھ ترین كشور اروپا بود
آموزش ابتدایي را در قلمرو فرمانروایي خود اجباري ساخت، و در بیست سال آینده براي آموزش  پروس،

عادي و غیر   این آموزشگاھھا معموال مردمي معلمان. آموزشگاه تأسیس كرد١٧٠٠و ارشاد جوانان پروس 
پركاري  در آموزشگاھھاي پروس بھ اطاعت و. روحاني بودند، سلطة دین بر آموزش رو بھ پایان بود

مدیر . رفت شد و تازیانھ مؤثرترین وسیلة آموزش اطاعت و پركاري بھ شمار مي اھمیت بسیار داده مي
بار با  ١٣۶‘٧١۵بار بھ تازیانھ، ١٢۴‘٠٠٠گفت كھ در طول پنجاه سال شاگردان را  آموزشگاھي مي

. نواختھ است بار سیلي بر صورت شاگردان ١‘١١۵‘٨٠٠بار با تركھ كتك زده، و  ٩١١‘۵٢٧دست، و 
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، یولیوس ھكر، روحاني پروتستان، در آموزشگاھي كھ در برلین تأسیس كرد تدریس ریاضیات ١٧۴٧در 
آموزشگاھھاي دیگر شھرھاي آلمان . و درسھاي صنعتي را بر تعلیمات التیني، فرانسوي و آلماني افزود

  .نیز از روش وي پیروي كردند

شد، و ھمین امر موجب شد  بیات یوناني اھمیت بیشتري داده ميدر دانشگاھھاي آلمان بھ تدریس زبان و اد
در . آینده در بررسي دانش، ھنر، و تاریخ یونان بر دیگر ملتھاي اروپایي پیشي جوید  كھ آلمان در سالھاي
دانشگاه گوتینگن، كھ با . اي تأسیس شدند دانشگاھھاي تازه) ١٧۴٣(وارالنگن ) ١٧٣٧(شھرھاي گوتینگن 

شد، در دادن آزادي بھ استادان خود و توسعة  اداره مي) بعدھا شاه انگلستان(گزینندة ھانوور كمك مالي بر
این زمان جامة  دانشجویان در. آموزش علوم طبیعي، علوم اجتماعي، و حقوق از دانشگاه ھالھ پیروي كرد

كردند، و از زنان  بستند، دوئل مي پوشیدند، شمشیر و مھمیز مي بلند دانشجویي را دور افكندند، جبھ مي
  .جز در فلسفھ و االھیات، زبان آلمان زبان آموزش بود. گرفتند ھرزة شھر آموزش مي

اشراف آلمان ھنوز زبان فرانسوي را بیش از زبان آلماني   زیرا.  اینھمھ، زبان آلماني آوازة بدي داشت با
گویي در فرانسھ بھ سر «): ١٧۵٠نوامبر ٢۴(ولتر از برلین نوشت . گفتند پسندیدند و بدان سخن مي مي
  آلماني زبان . گوید كسي بھ زباني جز فرانسوي سخن نمي) اینجا در(برم؛  مي

   

  

  )آرشیو بتمان(كاخ تسوینگر، درسدن : ماتائوس دانیل

pymansetareh@yahoo.com



تئاترھاي آلمان كمدي » .این زبان نیازمند است  آشنایي با  سربازان و اسبان است؛ انسان تنھا ھنگام سفر بھ
گرایي كمتر از ھر كشور اروپایي  ملي. دادند ، وتراژدي را بھ زبان فرانسوي نمایش مي بان آلمانيرا بھ ز

  .دیگر در آلمان رشد كرده بود،زیرا آلمان ھنوز كشوري یكپارچھ نبود

یوھان كریستوف گوتشد، با نفوذترین نویسندة آلماني آن .  برد این فقدان شعور ملي رنج مي  ادبیات آلمان از
ساختھ بود، آثار خود را بھ زبان آلماني » یك پاریس كوچك«، كھ انجمن ادبي اوالیپزیگ را  گارروز

آشفتگي و ھرج و مرج گیج كننده تقبیح   ، سبك باروك را بھ عنوان ، اصول خود را از بوالو گرفت نوشت
بودمر و .  اردھم شدھاي كالسیك بھ گونة فرانسة زمان لویي چھ كرد، و خواستار بازگشت بھ قواعد و شیوه

برایتینگر، دو منتقد سویي، دلبستگي گوتشد را بھ نظم و قاعده نكوھش كردند و گفتند كھ شعر از احساس و 
، شكل كالسیك را  حتي در آثار راسین نیز شور و غلیان عاطفي. گیرد ، مایھ مي ، كھ از عقل عمیقترند شور

  : گفت بودمر مي. دھد تحت الشعاع خود قرار مي

  ».اند ھا گرفتھ و قواعد را از نوشتھ… بھترین نوشتھ مخلوق قانون و قاعده نیست؛«

، وپاسكال ھمعقیده بود و  ، بابودمر، برایتینگر ، كھ از ھمة نویسندگان آلماني محبوبتر بود كریستیان گلرت
پاكي زندگي  براستي برازندة او بود؛) مسیحي(» كریستیان«نام . گفت كھ احساس قلب و جان شعر است مي

گلرت و میانھ رویش در كارھا چنان مورد احترام بودند كھ شاھان و امیران براي شنیدن سخنان وي 
نشستند و زنان بر دستھاي وي بوسھ  دربارة فلسفھ و اخالق در دانشگاه الیپزیگ درپاي كرسیش مي

فردریك را تجلیل كند، در  داشت و بھ جاي آنكھ پیروزي او احساسات خود را از كسي پنھان نمي. زدند مي
، فردریك كھ بزرگترین واقعگراي آن عھد بود، وي  اینھمھ  ریخت، با اشك مي  روسباخ براي قربانیان جنگ

  .خواند مي» خردمندترین فرزانة آلمان«را 

، را كھ در نبرد كونرسدورف  باري فردریك احتماال اوالد كریستیان فون كالیست، شاعر جوان و پرقدرت
قضاوت شاه دربارة ادبیات آلماني خشن، اما امیدبخش بود؛ . داد ترجیح مي) ١٧۵٩(طر او مرده بود بھ خا

روم، چنین نویسندگاني پیدا  كھ من در بھشت راه مي شاید ھنگامي. ایم اي نداشتھ تاكنون نویسندة برجستھ«
لتي كھ تا كنون كاري جز ، بھ خاطر م شما بر رنجھایي كھ راه دادن اندكي ذوق و سلیقھ بھ من. … شوند

  ».، و جنگیدن نداشتھ است، خواھید خندید ، خوابیدن خوردن

  .، وگوتھ اكنون چشم بھ جھان گشوده بودند ، لسینگ، ھردر، شیلر ، ویالنت ، كلوپشتوك كانت

، كھ فرزند  كریستیان فون ولف. این روزگار ھمدلي شدید فردریك را بھ خود جلب كرد یكي از آلمانیھاي
وي در ھمة علوم روزگار خویش سررشتھ داشت و كوشید تا . اغي بود، بھ استادي دانشگاه ھالھ رسیددب

» یاوه سراي بزرگ«، با آنكھ مادام دوشاتلھ وي را  ولف. دانش خود را بر اساس فلسفة الیبنیتز نظم دھد
. آلمان شد» وشنگريعصر ر«ھاي خویش را بر شالودة خرد استوار ساخت و بنیانگذار  خواند، اندیشھ مي

تنھا بر شمردن شصت و ھفت اثر . با تدریس علوم و فلسفھ بھ زبان آلماني، سنتھاي پیشین را درھم شكست
ولف فعالیت نویسندگي خویش را با نوشتن رسالة چھار . او كافي است كھ ما را از ادامة بحث باز دارد

؛ براي )١٧١٣(بھا را بھ التیني ترجمھ كرد ؛ این كتا )١٧١٠(آغاز كرد» ھمة علوم ریاضي«جلدي دربارة 
  تسھیل انتقال بھ زبان 

،و زیست شناسي نوشت؛ و ھركتابي را  ، االھیات ، فیزیك ، سیاست ، اخالق دربارة منطق، مابعدالطبیعھ
ھشت رسالة دیگر نیز با ھمین وسعت زمینھ بھ زبان . آغاز كرد» ھاي بخردانھ اندیشھ«دلیرانھ با عبارت 

، و االھیات )١٧٣۴(، روانشناسي عقلي )١٧٣٢(نوشت كھ نافذترین آنھا روانشناسي تجربي التیني 
، و سرانجام بھ )١٧۴٩-١٧۴٠(پس از آنھا، بھ نگارش كتابي دربارة فلسفة قانون . است) ١٧٣۶(طبیعي

  .نوشتن زندگینامة خود مبادرت جست
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  با. وزگار پرتب و تاب دشوار ساختھ استاین ر پیشرفت منظم و سبك محققانة ولف خواندن آثار وي را در
، دربارة اخذ دانش از راه احساس، را  وي نظریة الك. اند ، آثار او متضمن بحثھاي اساسي و آموزنده اینھمھ

تن . ھاي كانت پیوند داد ، الیبنیتز را بھ اندیشھ رد كرد؛ و با اصرار در نقش فعال ذھن در تشكیل تصورات
جھان خارجي چون دستگاھي . دو فرایند موازیند و اثري در یكدیگر ندارند ، و عمل و تصویر و ذھن

اي از جھان  دھد، ولي معجزه ھاي بسیاري از یك طرح ھدفمند ارائھ مي كند و قرینھ میكانیكي كار مي
علم اخالق باید اصول اخالقیي مستقل از . زند؛ حتي كار ذھن تابع دترمینیسم علت و معلول است سرنمي
ت دیني بجوید و براي واداشتن انسان بھ رعایت اصول اخالق نباید خدا را وسیلة ارعاب انسان قرار معتقدا

وظیفة دولت است كھ براي كمك بھ رشد افراد فرصتھاي بیشتري در دسترس آنان قرار دھد، نھ آنكھ .  دھد
، بھ  را وي اخالقیات رازی«تعلیمات اخالقي كنفوسیوس شایان ستایشند، . ارادة خود را برآنان تحمیل كند

شاھان و امپراطوران قدیم چین مرداني فرزانھ » .جاي وحي آسماني، بر خرد انسان استوار ساختھ است
  ».این روي، حكومت آنان بھترین نوع حكومت بود و از … بودند؛

اد خطرناك ھاي وي را ارتد خواند، بسیاري از آلمانیھا اندیشھ با آنكھ ولف صمیمانھ خویشتن را مسیحي مي
گروھي ازاستادان دانشگاه ھالھ فردریك ویلھلم اول را ھشدار دادند كھ ھر گاه دترمینیسم ولف . شمردند مي

. ، شیرازة نظم كشور از ھم خواھد پاشید پذیرفتھ شود، سربازان فراري بھ كیفر نخواھند رسید، و بدین سان
. س را ترك گوید،وگرنھ كشتھ خواھد شدشاه ھراسان بھ ولف فرمان داد كھ در چھل و ھشت ساعت پرو

دانشجویان ماگدبورگ وي را بھ نام . این شھر بھ تدریس پرداخت ولف بھ ماگدبورگ گریخت و در دانشگاه
، بیش از دویست جلد كتاب یا جزوه در )١٧٣٧-١٧٢١(آینده  در شانزده سال . حواري و شھید خرد ستودند

، پس از آنكھ بھ فرمانروایي پروس  فردریك كبیر. ، نوشتھ شدند آنھاھاي وي، یا بھ منظور دفاع از رد اندیشھ
ولف بھ . ، از فیلسوف تبعید شده دلجویي كرد و او را بھ پروس و دانشگاه ھالھ بازگرداند)١٧۴٠(رسید

، در  با گذشت زمان، و بر اثر سالخوردگي. بھ ریاست دانشگاه ھالھ رسید١٧۴٣پروس بازگشت و در 
آیین مسیحي رخت از جھان   با پارسایي یك اصیل ١٧۵۴محافظھ كارترشد؛ و سرانجام در  ھاي خود اندیشھ

  .بربست

. خود برگزید» علوم آكادمي«فرانسھ وي را بھ عضویت افتخاري . كنوني وي دربارة آن داوري كرد
آثار وي را  ایتالیاییان  نیز وي را استاد افتخاري خود خواند؛ انگلیسیان و» شاھي سن پطرزبورگ آكادمي«

شاه ناپل تدریس فلسفة وي را در دانشگاھھاي خود اجباري . با پشتكار و دقت بھ زبانھاي خود برگردانیدند
بھ انگیزة .جوانان آلمان وي را فرزانھ خواندند و گفتند كھ او آلمانیھا را اندیشیدن آموختھ است. ساخت
مارتین . شدند و آزادي اندیشھ توسعھ یافت ھاي آموزش مدرسي بھ فراموشي سپرده ھاي وي، شیوه اندیشھ

ھاي ولف را در میان دانشگاھیان  كرد، اندیشھ ، كھ در دانشگاه كونیگسبرگ فلسفة كانت تدریس مي كنوتسن
  .پراكنده ساخت

، و نتایج نومید كنندة بررسي كتاب مقدس،بھ ھمراھي عوامل غیر روحاني و دنیوي  توسعة دانش و فلسفھ
، كھ با ترجمة  ھاي خداپرستان انگلیسي اندیشھ. داد رت دین را در زندگي آلمانیھا كاھش ميدیگر، نفوذ و قد

كردند، در میان طبقات فرادست پراكنده  آثار آنان و از راه پیوند انگلستان با ھانوور بھ آلمان رخنھ مي
ھاي خداپرستان  ندیشھشدند، ولي سرسپردگي و فرمانبرداري كلیساھاي كاتولیك و پروتستان از دولت نفوذ ا

جنبش اصالح دیني معتقدات دیني آلمانیھا را چندي نیرو و پایداري بخشید؛ جنگ سي . داد را كاھش مي
سالھ دلبستگي آنان را بھ دین كاھش داد؛ اكنون سرسپردگي روحانیان بھ فرمانروایان از اعتبار دین 

، چون  اینجا نیز در. گزیدند ل محلي بر ميپیشوایان دیني را فرمانروایان یا خاوندان فئودا. كاست مي
. اشراف و فرادستان دین را وسیلة پیشبرد مقاصد سیاسي و اجتماعي خویش ساختھ بودند ، انگلستان

آیین كاتولیك اندك اندك نیرو   دادند و روحانیان لوتري و كالوني نفوذ و اعتبار خود را نزد مردم از دست مي
، وورتمبرگ، و ھسن اكنون بھ دست فرمانروایان كاتولیك اداره  ساكس ایالتھاي پروتستان  .گرفت مي
  .شدند، و فردریك الادري مذھب ناچار بود رضایت سیلزي كاتولیك را جلب كند مي
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بود كھ در سرزمینھاي پروتستان نشین آلمان نفوذ و قدرت » برادران موراویایي«، جنبش دیني  تنھا
بھ ملك كنت  ١٧٢٢، در  ، پس از سختیھایي كھ در موراوي كشیدند این جنبش  گروھي از پیروان. یافت مي

د تعمیدي فیلیپ ، كھ فرزن كنت جوان. نیكوالوس لودویگ فون تسینتسندورف، در ساكس، پناھنده شدند
را در قلمرو ) پیتیسم(تواند نھضت تورع  این پناھندگان مي  یاكوب شپنر بود، دریافتھ بود كھ بھ دست

را در ملك خود براي آنان تأسیس كرد و ) »تپة خدا«(كنت دھكدة ھرنھوت . فرمانروایي خویش رواج دھد
ي نماز، و متون سرودھاي نیایش آنھا ، كتابھا تقریبًا ھمة دارایي خویش را بھ مصرف چاپ كتاب مقدس

، و سرزمینھاي دیگر بھ تأسیس )١٧۵٠(، انگلستان )١٧۴٢-١٧۴١(سفرھایش بھ آمریكا . رسانید
این فرقھ را باید پیشرو  ھاي جھان یاري كرد؛  در ھمة قاره» برادران موراویایي«مھاجرنشینھایي براي 

  وزلي  برخورد پتربولر بھ جان. جنبش تبلیغ دیني نو شمرد

) پنسیلوانیا(در امریكا، مھاجران موراویایي در دربثلھم . تأثیر شدیدي در جنبش متودیسم باقي گذارد
اي خشونتھاي  ایمان و انضباط خویش، شاید بھ بھاي پاره مسكن گزیدند و با ) كارولیناي شمالي(ودرسیلم 

لباس حفظ كردند؛ ھر شكاكي در روحي در روابط خانگي، خود را در برابر ھجوم عقاید جدید و مدھاي 
  .آورد برابر پاكي و استواري معتقدات آنان و سازگاري آن با زندگي اخالقیشان سرتعظیم فرود مي

این روزگار بیش از فرانسویان پایبند پاكي اخالق بودند، مگر در جاھایي كھ ھرزگي فرانسویان  آلمانیھاي
سط آلمان، زندگي خانوادگي تابع انضباط تعصب آمیزي در طبقات متو. ھمراه زبان آنان رواج یافتھ بود
فردریك ویلھلم اول دربارش را در . زدند ، را تازیانھ مي ، و گاه گاه زنانشان بود، و پدران عادتًا دخترانشان

برلین تابع نظم و انضباطي سخت ساختھ بود، ولي دخترش دربار ساكس وي را در درسدن، در ھرزگي و 
 ٣۵۴» آوگوستوس نیرومند«بھ روایتي ناموثق، . ند دربارلویي پانزدھم خوانده استبي بندوباري، ھمان

داشت كھ برخي از آنان ھنگام ھمخوابگي با محارم، خویشاوندي خود را از یاد » نامشروع«فرزند 
، كھ بعدھا بھ فردریك كبیر ھنر  گویند كھ آوگوستوس دختر نامشروعش، كنتس اورچلسكا ، را. بردند مي

، دانشكدة حقوق دانشگاه ھالھ در  در آغاز قرن ھجدھم. ، بھ دلداري خویش برگزیده بود آموخت ایي دلرب
  .اي از صیغھ داري شاھان دفاع كرد بیانیھ

اشراف،  .دادند مردم آلمان پایبند آداب بودند؛ ولي ھنگام سخن گفتن بھ شیوایي و ظرافت چندان اھمیت نمي
  .ساختند اشرافي و اونیفورم دلخوش مي شده بود، خویشتن را بھ عناوینكھ دستشان از قدرت سیاسي كوتاه 

دیدم كھ چون نویسندگان آنھا یكي از بیست  ھاي بسیاري را مي نامھ«: نوشت ١٧۴٨لرد چسترفیلد در 
این باره با تعصب سخن  آلیور گولدسمیث در» .گشت عنوان گیرنده را از یاد برده بودند، ناگشوده باز مي

، ھیچ ملت  اگر راه و روش آنان سفیھانھ است. بگذار آلمانیھا راه و روش خود را برگزینند«: گفتھ است
فردریك كبیر » .این درك كند این بیابد، یا شیوة سفاھت را بھتر از  تواند وقاري ستود نیتر از اي نمي زنده

كاري  ثیة منبتكاري و كندهاثا. اي ھمگاني براي گذران روز بود خوردن ھمچنان طریقھ. باوي ھمعقیده بود
ولي بخاریھاي سفالینة آلماني، با رنگھاي دلپذیري . ، در آلمان متداول شدند شده، بھ سبك اثاثیة فرانسویان

باغھاي آلمان بھ سبك . انداختند، در فرانسھ و انگلستان مانند نداشتند كھ لیدي مري مانتگیو را بھ غبطھ مي
، ورخبامھا بھ  ھاي واداشتھ ، پنجره ھاي آلمان با نماي نیمھ چوبي د، ولي خانھایتالیا آرایش یافتھ بودن باغھاي

شھرھاي آلمان زیبایي دل انگیز بخشیده بودند كھ از حس زیبایي شناختي شدید، اما ضابطھ نیافتھ و شكل 
یبایي شناسي در واقع، یك آلماني، بھ نام آلكساندر باومگارتن، بود كھ در كتابش، ز. دادند ، خبر مي نگرفتھ

  این واژه را بھ مفھوم امروزي آن بھ كاربرد و  ،)١٧۵٠(

III  -ھنرآلمان  

. آموختند این روزگار بھ مردم اروپا چیني سازي مي سفالگري در آلمان ھنر بزرگي بود، زیرا آلمانیھاي
. ه بودیوھان فریدریش بوتگر را براي تبدیل فلزات كم بھا بھ طال استخدام كرد» آوگوستوس نیرومند«
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، دوست دیرین  بوتگر درتالش خویش براي ساختن طال كامیاب نشد، ولي با ھمكاري والتر فون چیرنھاوس
اسپینوزا، در درسدن كارگاه چیني سازي تأسیس كرد و پس از آزمایشھاي زیاد بھ ساختن نخستین چیني 

ري درسدن، انتقال داد و تا ، بیست كیلومت ، وي كارگاھش را بھ مایسن ١٧١٠در . سخت اروپا توفیق یافت
چینیھاي مایسن در .ھاي خویش از پاي ننشست براي تكمیل روشھا و فرآورده) ١٧١٩(ھنگام مرگ 

، زندگي روزانة انسانھا،  ، پرندگان اي سفید با طرحھایي ظریف و زیبا از گلھا رنگھاي گوناگون بر زمینھ
پس از . دي از جامھ و زندگي شرقي شكل گرفتھ اندچشم اندازھایي از دریا، و اقتباسھاي متفاوت و غیر عا

ھاي چیني بھ نقاشي زیر لعاب  مجسمھ. ، یوھان یوآخیم كندلر بھ تكمیل صنایع چیني سازي ھمت گماشت او
آلمان و كمدیھاي آلماني را در خود حفظ  افزوده شدند؛ پیكرھاي موجودات خیالي، شخصیتھاي ادبیات قومي

، نظیر پرستش قو،ثابت كردند كھ ھنر در ظرافت و  ، با شاھكارھایي خیالي كردند؛ و كندلرو ابرالین
اشراف اروپا، حتي در   دیري نگذشت كھ. كند تواند با سالحھاي گوناگون زنان ھمچشمي فریبندگي مي

شھر . ھاي خود را با پیكرھاي ھجایي و طنزآمیز ساختھ شده از چیني مایسن آرایش دادند ، خانھ فرانسھ
این سال، كھ مقارن جنگھاي  اما در. در صنایع چیني سازي پیشرو شھرھاي اروپا بود ١٧۵٨ا مایسن ت

  .صدسالھ بود، سپاھیان پروس آن را تاراج كردند

ھاي شادیبخشي كھ از  ھاي گوناگون بھ سبك باروك، از زیباترین ظروف لعابدار و چیني تا كوزه سفالینھ
، و جاھاي دیگر بھ  ، بایرویت خت، از آوگسبورگ، نورنبرگسا نوشیدن آبجو تجربة زیبایي شناختي مي

، بلكھ در شیشھ  در طول بیشتر قرن ھجدھم آلمان نھ تنھا در چیني سازي. یافتند ھاي آلمانیھا راه مي خانھ
. این روزگار در سراسر جھان مانند نداشت ھنرمندي آھنگران آلمان نیز در. گري نیز پیشرو اروپا بود

اي ساختند كھ با  ھاي آھنین چكش كاري شده ، و جاھاي دیگر دروازه ، ابراخ در آوگسبورگ آھنگران آلمان
توانستند با  در زرگري تنھا بھترین زرگران پاریس مي. كردند ھاي ژان المور در نانسي برابري مي دروازه

گ كیلیان، گئورگ ، روگنداس، ریدینگر، گئور كنوبلسدورف، گلومھ(حكاكان آلماني . آلمانیھا رقابت كنند
  .نقشھاي ظریفي بر ظروف مسي حك كردند) شمیت

  ، و شاردن، ، التور ، بوشھ این دوره نتوانستھ بودند، حتي بھ اندازة واتو نقاشان آلماني در

بعضًا بھ واسطة محدودیت دید اجتناب ناپذیر ما است كھ مردم غیر آلماني با آثار . شھرت جھاني بیابند
، یوھان تسیزنیس، و  ، بالتازار دنر، یوھان فیدلر، یوھان تیلھ روزگار، چون كوسماس آزاماین  نقاشان آلماني

، ھنرمند فرانسوي  آنتوان پن. آشنا شویم  گئورگ فون ماره آشنایي ندارند؛ بجاست كھ دست كم با نام آنان
. این نقاشان است تر از  زه، كھ نقاش دربار فردریك ویلھم اول و فردریك كبیر شد، نزد ما بلندآوا مقیم آلمان

، را با استادي تصویر كرده است؛  اش، ویلھلمینھ سالھ ، در شاھكار خود، فردریك سھ سالھ و خواھر شش وي
  .پیچید كشید، آوازة آن در جھان مي این تابلو را در پاریس مي ھرگاه او

كوسماس دامیان آزام در . ر شدند، مجسمھ سازي، معماري نام آو افراد یك خانوادة آلماني در سھ ھنر نقاشي
، صعود قدیس بندیكتوس را بھ بھشت ترسیم كرد و چنان وي را در  كلیساي زانكت امرام، در رگنسبورگ

كوسماس، با ھمكاري برادرش . صعودش كمك كرد كھ گویي او را بر سكوي پرتاب رفیعي نشانده است
ري بھ سبك باروك، كھ بر معماري بنا سایھ اگید، درون كلیساي زانكت نپوموك را در مونیخ با تصاوی

را در كلیسایي در رور واقع در باواریا در گچ كنده » صعود مریم«اگید تصویر . آرایش داد. افكنده اند
ایتالیایي را بھ نمایش   در درسدن، ظرافت ھنرمندان) حوضچة نپتون(لورنتسوماتیلي، با احداث . كاري كرد

نیایش «بالتازار پرموزر مجسمة . ھاي بلند آوازة شكوه پایتخت ساكس بود ؛ این حوضچھ از نشانھ گذاشت
او بناي كاله فرنگي كاخ تسوینگر . را با افزودن پیكرھاي نمادین بسیار از اھمیت انداخت» شاھزاده اویگن

او برگرد منبر ھوفكیرشھ در » حواریون«ھاي  ،مجسمھ در درسدن را نیز با ھمان اسراف آرایش داده است
او در ھمان كلیسا، كھ از » قدیس آمبروسیوس«و مجسمة . كند ھاي میكالنژ برابري مي رسدن با مجسمھد

  .ھاي اروپا در نیمة اول قرن ھجدھم است ترین مجسمھ چوب زیزفون ساختھ شده است، از برجستھ
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، اندكي  ، كھ در پاركي در سان سوسي تراشیده»باكوس و آریادنھ«گئورگ ابنھخت بھ مجسمة دل انگیز 
ھاي بسیاري آرایش یافتھ بودند؛ یك كارشناس  پاركھا وباغھاي آلمان با مجسمھ. زیبایي آلماني داده است

ھاي دیگر  ھاي كشور ھاي باغھاي آلمان بیش از ھمة مجسمھ شمار مجسمھ«سبك باروك گفتھ است كھ 
  ».اروپاست

یوھان . این دوره گرفتھ بودند پایي را در ولي تنھا در معماري بود كھ ھنرمندان آلمان چشم ھنرمندان ارو
اسقف وورتسبورگ شاھكار  –دربار شاھزاده . بالتازار نویمان چندین بنا از خود بھ یادگار نھاده است

، ولي طرح  )١٧۴۴- ١٧١٩(این بنا با وي ھمكاري كرده اند كسان دیگري نیز در طراحي و ساختن. اوست
، كھ آرایش شكوھمندي داشتند، در جنگ  این كاخ » آینة  اطاق«و» اطاق ونیزي«. اصلي بنا از خود اوست

جھاني دوم ویران شدند،ولي چھار اطاقي كھ پایدار مانده اند توجھ بیننده را بھ شكوه و زیبایي درون آنھا 
، كھ كارتیپولو  این بنا، كھ ھمة ھنردوستان جھان با فرسكوھاي سقف آن پلكان با شكوه . كشند مي

،یكي از چند اثر معماریي است كھ نویمان را بھ عنوان برجستھ ترین معمار روزگار  دارند اشنایي است،
، گرچھ از نوعي كامال  پلكان دیگري نیز كھ وي در كاخ اسقف نشین بروخزال ساختھ. اند خود شناسانده

  طياین پلكان نیز در  .، در شكوه و زیبایي چون پلكان او در وورتسبورگ است باشد متفاوت مي

   

  

  .اسقف وورتسبورگ  دربار شاھزاده ـ: بالتازار نویمان
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  )آرشیو بتمان(حوضچة نپتون، درسدن : لورنتسو ماتیلي
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  )آرشیو بتمان(موزه، باوتسن، آلمان . قدیس آمبروسیوس: بالتازار پرموزر
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  )آرشیو بتمان(توماسشولھ، الیپزیگ . یوھان سباستیان باخ: ھاوسمان. جي. اي
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سلبق در موزة برلین، . فردریك كبیر در سھ سالگي، با خواھرش ویلھلمینھ: حكاكي روي نقاشي آنتوان پن
  )آرشیو بتمان(

پلكان مضاعف وي در آوگوستوسبورگ در برول، . خودكشي ملت آلمان در جنگ جھاني دوم ویران شد
ان شور، و عشقي داشت؛ پلكان در ساختن پلك.، شاید از دو پلكان دیگر او زیباتر باشد نزدیك كولوني

كلیساي (والفارتسكیرشھ .  اي در ابراخ ساختھ، بھ اسراف عرضھ كرده است دیگري را نیز كھ در صومعھ
، و كرویتسبرگكیرشھ  فیرتسنھایلیگن، بر رود ماین، را ساخت؛ ھچنین پاولینوسكیرشھ را در تریر) زیارت

اي بنا كرد كھ نماي  ي كلیسایي در وورتسبورگ نمازخانھرا در نزدیكي بن بھ سبك باروك آرایش داد و برا
  .بیروني آن تقریبًا بھ اندازة آرایشي كھ بھ سبك باروك باشد كامل است

كلوستراتال، یك صومعة . ھاي بزرگ تخصیص یافتھ بود ، معماري كلیسایي بھ ساختن صومعھ ایام این  در 
طور لویي باواریایي در درة دلگشایي در نزدیكي بھ فرمان امپرا ١٣٣٠، كھ در  متعلق بھ بندیكتیان

. بھ دست انریكوتسوكالي مرمت، و بھ گنبد باشكوھي آراستھ شد ١٧١٨اوبرامرگاو بنا شده بود، در 
بازسازي  ١٧۵٢؛ این كلیسا را یوزف شموتسر در  ویران شد ١٧۴۴این صومعھ در آتشسوزي  كلیساي

بھ سبك روكوكو، و بافرسكوھاي یوھان تسایلر و مارتین  درون آن را با نقشھاي طالیي و سفیدي. كرد
این كلیسا ساختھ شد، و  ، محرابھاي جانبي با شكوھي در١٧۵٧در . كنولر با ظرافت و استادي آرایش دادند

) كلیساي صومعھ(، كلوستروكیرشھ،  این بناھاي دیني در میان . اي بلند دارد جعبة ارگ آن در زیبایي آوازه
نقشة این . ، از ھمھ زیباتر و با شكوھتر است یكتیان اوتوبویرن، در جنوب شرقي ممینگندر صومعة بند

مارتین . كلیسا را یوھان میخائل فیشر كشیده، و یوھان كریستیان با كنده كاریھاي طالیي آن را آراستھ است
یكي از بھترین ھورمان نیمكتھاي چوبي جایگاه ھمسرایان را با كنده كاریھاي چوبي زینت داده است كھ 
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این  بارھا روي) ١٧۶۶(تا ھنگام مرگش  ١٧٣٧فیشر از . باشد كنده كاریھاي آلمان در قرن ھجدھم مي
  .كلیسا كار كرد

، بھ جھان دل بستھ بودند و از انتظار كشیدن براي رسیدن بھ بھشت آن سوي  طبقات حاكم، چون راھبان
در آن میان در لونبورگ و بامبرگ، چند تاالرشھرداري اي از شھرھاي آلمان، و  در پاره. گور بیزار بودند

این روزگار صرف بر آوردن  باشكوه ساختھ شدند؛ ولي بیشتر مساعي در ساختن بناھاي غیر دیني آلمان در
 –كارلسروھھ مقر دربار كارل ویلھلم، ماركگراف بادن . شد ھاي توانگران و فرادستان مي كاخھا و قلعھ

ھاي سرپوشیدة آن از میان باغ تا خیابانھاي شھر  بھ شكل بادزن داشت كھ تویزهدورالخ، كاخ بیمانندي 
بناي بزرگ كاخ . ، در جنگ جھاني دوم باخاك یكسان شد این كاخ چون بیشتر بناھاي شھر .امتداد داشتند

بھ ، در جنگ جھاني دوم  )١٧٢٠- ١۶٩٩(برلین نیز، كھ بھ دست آندرئاس شلوتر و جانشینان او بنا شده بود
، كاخ مونبیژوست كھ  این جنگ ویران شد ھمان سرنوشت دردناك گرفتار آمد؛ یكي دیگر از كاخھایي كھ در
، كھ بھ سفارش اسقف اعظم كولوني  در نزدیكي دروازة شپانداو برلین بناشده بود؛ بخشي از كاخ برول

  ساختھ شد، نیز در جنگ جھاني دوم ویران شد؛ و كاخ بروخزال نیز در

   

  

  )آرشیو بتمان. (كلوستر كیرشھ: ان میكائل فیشریوھ

یوزف افنر كاخ پریزنیگ را در مونیخ ساخت، و یوھان زایتس . این جنگ با خاك یكسان شد
كھ  –این شھر بنا كرد  را در تریر براي اسقف اعظم فرمانرواي) كاخ برگزینندگي(كورفورشتلیخس 

اسقف ماینتس  -ولش و یوھان دینتسنھوفر براي برگزینندهماكسیمیلیان فون . اي از زیبایي معتدل است نمونھ
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  یوھان لوكاس فون ھیلدبرانت در. ، بنا كردند درنزدیكي پومرسفلدن كاخ بزرگ دیگري، بھ نام وایسنشتاین
، فاصلة طبقات را  ، بدون برخورد بھ یكدیگر این كاخ پلكان مضاعف معروفي ساخت تا اعیان و بزرگان

  .بپیمایند

كاخ (- شتاتشولس –بیر با مأمور ساختن گئورگ فون كنوبلسدورف و دیگران بھ احداث سھ كاخ فردریك ك
، و اقامتگاه تابستاني فردریك، كھ وي آن را شلوس سان سوسي )١٧۵۵(، نویس]١٧۵١-١٧۴۵) [دولتي

تھیھ ، كھ طرح آنھا را خود شاه )بیست و پنج كیلو متري برلین(در پوتسدام  -نامید مي) كاخ بي دغدغھ(
كردند،بھ پیشرفت معماري آلمان در قرن ھجدھم  مي كرده بود، و در عظمت و زیبایي با ورساي ھمچشمي 

از كنار رود ھافل، خیابان پھناوري با پلكانھایي باشیب مالیم، در پنج مرحلھ، از طریق پاركي . كمك كرد
ھاي واداشتھ و گنبد مركزي آن  رسید كھ پنجره ، مي»كاخ بي دغدغھ«این   مرتفع بھ كاخ سان سوسي، بھ

، گالري ھنري بزرگي جاداشت؛  این كاخ در یكي از جناحھاي.  شباھتھایي با كاخ تسوینگر درسدن داشتند
اي با گچبریھاي  اي از ستونھاي كورنتي زیبا بر دوش كشیده بودند؛ و كتابخانھ گنبد پرشكوه كاخ را دایره

اي، كاخنشینان را از جھان سیاست و جنگ بدینجا  ھاي شیشھھایي با درب پیچكي بھ سبك روكوكو و قفسھ
فیلسوفي برخورد كھ مقدر بود بر پروس  - در كاخ سان سوسي بود كھ ولتر نخستین بار بھ شاه . كشید مي

حكومت كند، از كلیسا روگردان شود، براي ساختمان نقشھ كشد، نقاشي كند، شعر بگوید، تاریخ بنویسد، در 
  .روپا پیروز شود، آھنگ بسازد، اركستر رھبري كند، و فلوت بنوازداز ا جنگ با نیمي

IV  -موسیقي آلمان  

، در اوج شكوه و ١٨٩٧، تا زمان مرگ برامس، در ١۶٨۵،در  موسیقي آلمان از ھنگام زایش ھندل و باخ
آلماني ،  ، جز در پھنة جھان اپرا عظمت بود؛ برجستھ ترین آھنگسازان اروپا در آن دویست و دوازده سال

، در نیمة اول قرن ھجدھم بھ ھمت آلمانیھا بھ اوج كمال  بودند دو شكل موسیقي، یعني اوراتوریو و فوگ
را نیز یك پروتستان آلماني بھ اوج  ، بھ گمان برخي؛ شكل مس بھ شیوة آیین كاتولیك رومي  خود رسیدند؛ و

  .فرا رسیده بود ، و روزگار موسیقي كمال خود رساند؛ عصر نقاشي اكنون سپري شده

  گونھ كھ دین بخش انفكاك ناپذیري از موسیقي بھ  موسیقي در خانة آلمانیھا بخشي از دین بود، ھمان

مند بھ  اي و عالقھ صدھا گروه غیر حرفھ. اي ازآالت موسیقي آشنا نباشد آواز نخواند یا با نواختن پاره
ترین خوانندگان  ردند كھ اجراي آنھا براي زبردستك نام داشتند، كانتاتھایي اجرا مي» لیبھابر«موسیقي، كھ 

. ، چون كتاب مقدس، در دسترس ھمگان بودند كتابھاي حاوي آھنگھاي موسیقي. روزگار ما دشوار است
  پس از. شد در آموزشگاھھاي عادي و ھمگاني خواندن و نوشتن موسیقي بھ ھمة شاگردان تعلیم داده مي

یش از ھركشوري در جھان پیشرفت كرده بود و بزرگترین منتقد موسیقي ، در آلمان نقد موسیقي ب ایتالیا
  .زمان آلماني بود

. این روزگار نامدارتر، و از ھمة آنان محبوبیتش كمتر بود  یوھان ماتزون شاید از ھمة آھنگسازان آلماني
ي داشت، او با زبانھاي ادبي نو و كالسیك آشنای. اي بھ روي دستاوردھاي بزرگش كشید غرورش پرده

نواخت كھ دعوتھاي  نوشت، و ارگ و گالوسن را با ھمان مھارتي مي دربارة قانون و سیاست كتاب مي
، وي رقاصي ماھر و مرد كامل روزگار خویش  این گذشتھ از. كرد مكرر بھ قبول مقامھاي عالي را رد مي

در اپراي ھامبورگ . بود؛ شمشیر بازي زبر دست، كھ نزدیك بود ھندل را در دوئل از پاي در آورد
، اوراتوریوھا، سوناتھا و سوئیتھاي بسیار  ، كانتاتھا، پاسیونھا آوازھاي موفقیت آمیزي خواند؛ او اپراھا

ھاي  نھ سال در نمازخانة دوك ھولشتاین برنامھ. ، شكل كانتات را توسعھ داد تصنیف كرد، و قبل از باخ
. ا از دست داد، خویشتن را بھ نوشتن سرگرم ساختموسیقي را رھبري كرد؛ و سپس، چون شنوایي خود ر

اي دربارة تنباكو  ، و بھ آنھا رسالھ ھشتاد وھشت كتاب نوشت كھ ھشت جلد از آنھا دربارة موسیقي ھستند
تاسیس و  –كھ قدیمیترین نشریة انتقادي دربارة موسیقي گذشتھ و زمان بود  –نشریة نقد موسیقي را .  افزود
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پس از آنكھ جھان .، و فرھنگ زندگینامة آھنگسازان معاصر خود را تالیف نمود)١٧٢۵- ١٧٢٢(اداره كرد
  ).١٧۶۴(موسیقي را بھ جنب و جوش درآورد، در ھشتاد و سھ سالگي درگذشت

رقیب و  پیمودند، ولي ارگ ھنوز سركردة بي سازھا ھمچنان دستخوش دگرگوني بودند و راه تكامل مي
، و انواع  سھ یا چھارصفحھ شستي، بھ اضافة یك صفحھ پدال دو ونیم اكتاوي این ساز غالبًا .بیھمتاي آنھا بود

جھان ھنوز ارگھایي بھتر از آنچھ . توانست صداي تقریبًا ھمة سازھاي دیگر را تقلید كند كلید داشت كھ مي
اختھ س. ، و گوتفریدزیلبرمان، اھل فرایبرگ، ، اھل ستراسبورگ در آن روزگار بھ دست آندرئاس زیلبرمان

یعني (كالویكورد .آوردند ولي سازھاي زھي نیز محبوبیت روزافزوني بھ دست مي. شد بھ خود ندیده است
ي »چكشھا«آورد و  شستیھایي داشت كھ نوازنده با فشار دادن آنھا اھرمھا را بھ حركت مي) شستي وزه

. ز سپري شده بوداین سا ، یا بیشتر، از عمر اكنون سھ قرن. كوبید برنجي كوچك را برسیمھا مي
یا » گراویچمبالو«ایتالیاییان  این ساز است و انگلیسیان آن را ھارپسیكورد و كھ نام فرانسوي(دركالوسن

  سیمھا را ) نامیدند مي» كالویچمبالو«

آلمانیھا ھرسازي را كھ صفحة . آورند جاداشتند، با فشار شستیھا، پدالھا، و سھ یا چھار دكمھ بھ صدا در مي
كالوسن اساسًا ھمان . خواندند مي» كالویھ« –چون كالویكورد، كالوسن، پیانو، و ارگ  – شستي داشت

. آوردند ، اھرمھا، و مضرابھا سیمھا را بھ صدا در مي چنگ بود كھ در آن انگشتان نوازنده بھ یاري شستیھا
ود باز ، ولي چون مضرابھاي آن پس از برخورد بھ سیمھا بھ جاي خ كالوسن صدایي دلنشین داشت

دست یافتن بھ دو آھنگ . توانست نتي را نگاه دارد و یا در شدت صدا تغییري دھد گشتند، نوازنده نمي مي
، و شستیھایي  )آھستھ (شستیھایي باالیي،براي صداي پیانو. صدا احتیاج بھ صفحھ شستي مضاعف داشت

  .از بودفورت نتیجة ھمین نی –پدید آمدن پیانو ).قوي(پاییني براي صداي فورتھ 

در فلورانس چھارگراویچمبالوكول پیانوا فورتھ  ١٧٠٩) یا پیش از(بارتولومئو كریستوفوري در 
این سازھا بر سر اھرمھا مضرابھاي چرمیي جا داده شده  در. ساخت) كالویكورد با صداھاي آھستھ و قوي(

مي را بر روي سیم مضراب چر  توانست با متوقف ساختن انگشتش بر روي شستي بودند كھ نوازنده مي
در . نگاه دارد و، با تغییر دادن شدت اصابت انگشت با شستي، آھنگ صداھا را آھستھ یا قوي سازد

این ساز نو ظھور گفتاري  ایتالیا، دربارة /، شیپیونھ دي مافئي، در نشریة جورنالھ دي لتراتي د١٧١١
گوتفرید زیلبرمان پس از  ١٧٢۶در :  در درسدن انتشار یافت ١٧٢۵این گفتار در   نوشت؛ ترجمة آلماني

فورت ساخت و نمونة اصالح شدة آنھا را در حدود  –خواندن گفتار او بھ شیوة كریستوفوري دو پیانو 
فورت وي را ضعیف  –باخ آھنگ صداي شستیھاي باالیي پیانو . بھ یوھان سباستیان باخ نشان داد ١٧٣٣

و پس از تالش بسیار، سرانجام ساز خود را تكمیل كرد؛ وي این نقایص را پذیرفت؛  زیلبرمان.  تشخیص داد
، كھ از ١٧۴٧باخ در . فورت از او خرید –در كار خود چنان موفقیتي یافت كھ فردریك كبیر پانزده پیانو 

فورت را پسندید، ولي گفت  -این بار پیانو .این سازھا را در حضور وي نواخت فردریك دیداركرد، یكي از
، كھ زنده بود، ھمچنان بھ  ت كھ بتواند خویشتن را بھ نواختن آن عادت دھد؛ تا سھ سال دیگرپیرتر از آن اس

  .نواختن ارگ و كالوسن ادامھ داد

جز در شكل اوورتور، بندرت براي اركستر . شد از اركستر معموال در اپرا یا ھمسرایي استفاده مي
رھاي آن روزگار فراوانتر از اركسترھاي زمان اوبوا وباسون در اركست. كردند آھنگھاي موسیقي تنظیم مي

كنسرت ھمگاني در آلمان بسیار نادر بود و .  ما بودند؛ سازھاي بادي بر سازھاي زھي فزوني داشتند
 ١٧۴٣اجراي كنسرت نیمھ ھمگاني از . ، یا خیابان بود ، خانھ موسیقي تقریبًا بھ طور كامل در خدمت كلیسا

گرفت و شمار  رفتھ رفتھ اجراي كنسرت جاي بیشتري مي. یپزیگ معمول شددر خانة بازرگانان توانگر ال
روز پنجشنبھ، بھ  ٨تا۵از ساعت «در الیپزیگ اعالم شد كھ  ١٧۴۶در . اجرا كنندگان بھ شانزده تن رسید

در ھمان » .سھ قو اجرا خواھد شد] مھمانخانة[، كنسرتي در  رھبري بازرگانان شایان احترام و دیگران
  ، گفتھ شده  اعالمیھ
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كنسرتي ١٧٨١پس از ھمین كنسرت بود كھ در » .ستایند مردم با عالقة بسیار مي«این كنسرت را  بود كھ
  .كھ یكي از كھنترین كنسرتھاي جھان است -عظیم در گواندھاس الیپزیگ اجرا شد

ھ پدید آمدن سمفوني این آھنگھا ب اي از اند؛ ولي پاره تنھا معدودي از آھنگھا صرفًا براي سازھا نوشتھ شده
ایتالیایي، و  كھ بیشتر اتریشي، –اي از نوازندگان و آھنگسازان  درمانھایم، مدرسھ. یاري كرده اند

در آنجا، برگزینندة پاالتینا، كارل تئودور،كھ . ایفاكردند در پیدایش سمفوني نقش بسیار موثري - بودند بوھمي
یوھان شتامیتس نوازندة .شد ین اركستر اروپاشناختھ ميھمة ھنرھا بود، اركستري گرد آورد كھ بھتر حامي
آھنگھایي كھ براي اركستر تصنیف : این اركستر سمفونیھاي واقعي تصنیف كرد  دست ویولن براي چیره

تبعیت » شكل سونات«شدند كھ دست كم موومان نخستین از  كردبھ سھ یا چھار موومان تقسیم مي  مي
درپي پیشوایي . ، و تكرار مجددشان»بسط و پرورش آزاد آنھا«ل، یعني نمایش تمھاي متقاب - كرد مي

. را پیداكرد- ،آلگرو آلگرو،آندانتھ -این شكل تازه، رسمًا توالي حركتھاي تند متوسط،تند آھنگسازان ناپلي، 
بود و در موسیقي یوھان ) مایھ(، كھ داراي یك موتیف )چندصدایي(بدین سان،عصر موسیقي پولیفوني

  .ھایدن، موتسارت،و بتھوون آغاز شد خ بھ اوج كمال خود رسید، بھ سرآمد و عصر سمفونيسباستیان با

ھاینریش  كارل فیلیپ امانوئل باخ،كارل. آواي انسان ھمچنان دلنشینترین و سحرانگیزترین ساز موسیقي بود
و یوھان گراون، و دیگران اشعار عشقي شورانگیز یوھان كریستیان گونتر را بھ موسیقي در آوردند؛ 

اپرا در آلمان رونق گرفت، . ، اشعار كریستیان گلرت را در قالب موسیقي ریخت ایمار ارنست باخ، اھل و
ھر درباري بلند پایة آلماني .آوردند ایتالیا مي ایتالیایي بود و متن و خوانندگانش را از  ولي شكل غالب آن

ولي ھامبورگ، كھ بھ دست بازرگانان . ندداراي اپرایي خصوصي بود،كھ تنھا بزرگان در آن حضور یافت
این شھر اپراھاي آلماني اجرا  در تاالر اپراي. شد، با دیگر شھرھاي آلمان تفاوت داشت اداره مي

توانست در اپرا حضور یابد،و خوانندگان اپرا از میان خوانندگان آلماني  شدند،ھركسي باخرید بلیط مي مي
این  وي در. ل سال برتئاترگنزه ماركت ھامبورگ فرمانروایي كردراینھارد كایزر چھ. شدند برگزیده مي

اي نیز بھ زبان آلماني تصنیف  ایتالیایي بودند،ولي پاره اپرا ساخت كھ بیشتر آنھا بھ زبان و سبك١١۶مدت
ایتالیاییان   ،عشق بھ موسیقي میھن خود، نوشتة ماتزون، مردم ھامبورگ را بر١٧٢٨در .شده بودند

درھاي اپرا را بھ روي بیگانگاني كھ از ! وحشیان را بیرون كنید«: مردم فریاد برآوردند. خشمگین ساخت
آنان را از روي كوھھاي وحشي آلپ پس بفرستید تا خویشتن را . اند ببندید شرق و غرب مارا احاطھ كرده

ایتالیاییان تاب   ةاینھمھ، مردم آلمان در برابر آوازھا و ملودیھاي فریبند  با» .در كورة اتنا تھذیب كنند
  حتي در ھامبورگ، . مقاومت نداشتند

از نو  ١٧۴١بستھ شد؛ و چون در  ١٧٣٩رفت؛ تئاتر ھامبورگ، شصت سال پس ازگشایش آن، در 
پس از آنكھ فردریك كبیر اپرا را بھ برلین . گشایش یافت، تنھا اپراھاي ایتالیایي در آن اجرا شدند

. سازان آلماني، و خوانندگانش را از میان خوانندگان ایتالیایي برگزیدكشاند،آھنگسازانش را از میان آھنگ
  ».دھم شیھة اسبم را بشنوم تا صداي یك خوانندة آلماني را ترجیح مي«: گفت فردریك مي

آلمان در این روزگار یوھان آدولف ھاسھ را، كھ از برجستھ ترین آھنگسازان اپراست، پرورش داد؛اما وي 
ھاسھ مدت ده سال نزد آلساندروسكارالتي و نیكولو پورپورا موسیقي آموخت، با خوانندة . نیز دلبستھ بود

ایي آپوستولو تسنو، متاستازیو، و ؛ براي لیبرتوھاي ایتالی)١٧٣٠(ایتالیایي فاوستینا بوردوني زناشویي كرد
مردم ناپل و ونیز از نخستین اپراھاي وي چنان استقبال كردند كھ ایتالیا وي را .دیگران موسیقي ساخت

پس از بازگشت بھ آلمان، ھاسھ بشدت از اپراھاي ایتالیایي ھواداري . خواند» ساكسون دوستداشتني«
و او را بیش از ھندل دورازوطن ،وبمراتب بیش از آن باخ  بسیاري از آلمانیان با وي ھمعقیده بودند.كرد

نھادند؛ برني ھاسھ و گلوك را رافائل و میكالنژ عرصة موسیقي در سرزمین آلمان خوانده  گمنام، ارج مي
. تا كنون كسي، حتي از ایتالیاییان، نتوانستھ بود اپرایي بسازد كھ با غناي صد اپراي او برابري كند. است
ھاسھ و ھمسرش را، كھ بزرگترین خوانندة آن روزگاربود، بھ درسدن » آوگوستوس نیرومند«، ١٧٣١در 

، ١٧۶٠در . فاوستینا با آواي خود، و ھاسھ با آھنگھایش مردم پایتخت را شیفتة ھنر خودساختند. فراخواند
ھاي  یان نسخھھنگام گلولھ باران در سدن بھ دست سپاھیان فردریك كبیر، ھاسھ بیشتر داراییش، و در آن م
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مردم شھر ویران درسدن از اپرا دل كندند،وھاسھ كھ اكنون ھفتاد و . دستنویس گرانبھایش، را از دست داد
، ھنگام زناشویي ١٧٧١در . چھارسالھ بود،با ھمسرش بھ وین رفت و در اینجا با گلوك بھ رقابت پرداخت

گویند كھ دربارة . امة موسیقي اجرا كردمھیندوك فردیناند در میالن، ھاسھ باموتسارت چھاردھسالھ برن
اندكي پس از آن، ھاسھ با ھمسرش بھ » .ھا خواھد برد این پسر نام ھمة ما را از خاطره«: موتسارت گفت

. رخت از جھان بربستند ١٧٨٣ھردو آنان در . ونیز رفتند تا آخرین سالھاي عمر را در اینجا سپري سازند
ھارموني زندگي آنھا بر ملودي . ودو فاوستینا نودسال داشتھاسھ ھنگام مرگ ھشتادو چھارسالھ ب

  .آوازھایشان پیشي گرفت

در ھمان ھنگام كھ موسیقي ایتالیایي اپراھاي آلمان را مسخر ساختھ بود، موسیقي كلیسایي، بھ رغم آنكھ 
ال، تب كرد،ھمچنان شكوفا بود؛ در شم تحقیر و تمسخر مي» ارزش بي«و » كھنھ«فردریك آن را با القاب 

باقیماندة آیین پروتستان الھامبخش پدیدآمدن انبوھي از كانتاتھا، كورالھا و پاسیونھا شد؛ چنانكھ گویي 
ارگ ھنوز ساز اصلي . ساختند كردند و شكلھا را براي او آماده مي صدآھنگساز راه را براي باخ ھموار مي

  بود؛ ولي در بسیاري از اركسترھاي كلیسایي ویولن و 

  .داد بخشید،بلكھ بھ موسیقي كلیسایي نیز جنبة دراماتیك مي و گروھھاي ھمسرایان راتوسعھ مي اركسترھا

نامدارترین آھنگساز دیني آلمان در روزگار باخ گئورگ فیلیپ تلمان بود كھ چھارسال قبل از باخ زاده 
مزمانش برتر ماتزون تلمان را از ھمھ آھنگسازان ھ). ١٧۶٧(و ھفده سال پس از او درگذشت) ١۶٨١(شد
شمرد؛ تلمان از كودكي مایة شگفتي پیرامونیانش بود، باخ، با یك استثنا، احتماال موافق این قول بود،  مي

او در كودكي زبانھاي . تلمان كودكي اعجوبھ بود. زیرا وي تمامي كانتاتھاي رقیبش را استنساخ كرده بود
در . در یازدھسالگي، آھنگ ساخت. ت آشناشدالتیني و یوناني را فرا گرفت و با نواختن ویولن و فلو

در . دوازدھسالگي، اپرایي نوشت كھ آن را در تئاتري اجرا كردند و اوخود در یكي از نقشھا آوازخواند
نواخت بر روي صندلي  ھمان سال، كانتاتھایي ساخت، و ھنگام رھبري اركستري كھ كانتاتھاي وي را مي

  .ایستاد تا نوازندگان او را ببینند

در . اي از شوخ طبعي و خوش سخني آمیزه -وي مانند ھمنژادان توتوني خود تنومند و سرخوش برآمد
براي . ، ھنگام عبور از ھالھ، بھ ھندل شانزدھسالھ برخورد و از ھمان نگاه نخست او را پسندید١٧٠١

ھاي  برنامھ یك سال بعد بھ رھبري). ١٧٠۴(تحصیل علم حقوق بھ الیپزیگ رفت و ارگنواز نویكیرشھ شد
، وي را پدر ١٧١۴موسیقي كلیساي زور او برگزیده شد؛ از آنجا بھ آیزناخ رفت و با باخ آشناشد؛ در

، ھمسر جوانش ١٧١١در . تعمیدي فرزند یوھان سباستیان باخ، یعني كارل فیلیپ امانوئل، ساختند
سال بعد، دوباره زناشویي ولي سھ . درگذشت و، بھ گفتة خود او،دل وي را نیز با خود بھ زیر خاك برد

ھاي موسیقي را بھ عھده  ، بھ ھامبورگ رفت و در شش كلیساي این شھر رھبري برنامھ١٧٢١در .كرد
گرفت؛ سپس، در مدرسة موسیقي ھامبورگ تدریس كرد؛ سرپرست اپراي این شھر، و سردبیر مجلة 

تلمان در ھمھ جا . امھ دارندموسیقي شد؛ ویك رشتھ كنسرتھاي ھمگاني ترتیب داد كھ تا روزگار ما اد
  .ورزید كامیاب بود، جز آنكھ ھمسرش بھ افسران سوئدي بیش از او مھر مي

در طول . در آن عصر، كھ روزگار غولھاي موسیقي بود، وي بیش از ھر موسیقیداني آھنگ ساختھ است
ت، اوراتوریو، آنتم و پاسیون، كانتا - سي و نھ سال، براي ھمة روزھاي یكشنبھ و اعیاد دیني موسیقي آییني

ھندل . ساخت؛ و از این گذشتھ، تعداد زیادي اپرا، اپراكمیك، كنسرتو، تریو، وسرناد تصنیف كرد - موتت
گونھ  ھماِن. كند نویسند موتت ھشت قسمتي تصنیف مي گفت كھ تلمان بھ ھمان آسانیي كھ دیگران نامھ مي مي

او سبك خود را از موسیقي فرانسوي گرفت، ولي ذوق  كھ ھاسھ سبكش را از موسیقي ایتالیایي گرفتھ بود،
رومن روالن .، كھ ھشتادوچھار سالھ بود، كانتات اینو را تضعیف كرد١٧۶۵در. ویژة خود را بدان افزود

  و تلمان قرباني استعداد و . این كانتات را با آثار مشابھ ھندل، گلوگ،و بتھوون برابر دانستھ است
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خوانده » تندرو باور نكردني«ھاي ناقص نبوغش، را نداشت؛ منقدي وي را  هیا جرئت از میان بردن بازد
نام تلمان اكنون بھ فراموشي سپرده شده است؛ گاه گاه، ھمچون روحي مجرد، از راه ھوا پیش ما . است
  .یابیم آید؛ و ما ھمة سخنان دوباره جان گرفتة او را زیبا و دلنشین مي مي

كارل نخست بھ یاري آواي . ھاینریش گراون را برتر از تلمان و باخ بداند فردریك تنھا كسي نبود كھ كارل
آورشد؛ چون صدایش رو بھ ضعف نھاد، آھنگسازي پیشھ كرد؛ در پانزدھسالگي، پاسیون   سوپرانو خود نام

كارل ). ١٧١۶(كانتات بزرگ را تصنیف كرد كھ در كرویتسشولھ، آموزشگاھي در درسدن نواختھ شد –
ھاي موسیقي كلیساي برونسویك را بھ دست گرفت، و سپس از طرف  یت رھبري برنامھچندي مسئول

وي در طول چھارده ). ١٧٣۵(ھاي موسیقي را در رایسنبرگ اداره كند فردریك مأموریت یافت كھ برنامھ
. پسندید آینده ھمچنان در دربار پروس خدمت كرد، زیرا شاه شكاك حتي موسیقي دیني او را مي  سال

ن معروف او، مرگ عیسي، كھ نخستین بار در كلیساي جامع برلین اجرا شد، در آلمان ھمان شھرت پاسیو
این پاسیون را ھنوز ھرسالھ در ھفتة   ایرلند یافتھ بود؛  را یافت كھ اوراتوریو مسیحاي ھندل در انگلستان و

ودرس گراون با فردریك ھمة پروتستانھاي آلمان در مرگ نسبتًا ز. نوازند مقدس در كلیساھاي جھان مي
  .اشك ریختند

. این میان، پنجاه تن از افراد خاندان باخ زمینھ را براي رویش وارث نامدار خود آماده ساختھ بودند در
انتشار یافت، نام بسیاري از نیاكان خود  ١٩١٧یوھان سباستیان باخ در تبارنامة خاندان نوازندة باخ، كھ در

یدان تیزبین، صدوھشتاد صفحھ بھ یافتن ردپاي نیاكان وي، كھ نسب بھ را برشمرده است؛ شپیتا، موسیق
. زیست در شھرھاي تورینگن مي ١۵٠٩خاندان باخ از . رساندند، اختصاص داده است اورفئوس مي

كند،جدبزرگش، فایت باخ،  قدیمترین باخ نوازنده ، كھ یوھان سباستیان تبارنامھ اش را با اوآغاز مي
اینان چندان  شمار. اي بودند لھ باخ از اوماندند كھ بیشتر افرادشان نوازندگان برجستھچھارسلس). ١۶١٩(بود

گاه براي مبادلة اوراق نت موسیقي بھ دورھم  زیاد بود كھ براي خود صنفي تشكیل داده بودند و گاه
راي یكي از آنان، یوھان آمبروزیوس باخ، ھنرنواختن ویولن را از پدر فرا گرفت و ب. آمدند گردمي

، با ١۶۶٨در. اش نوازندة دربار شد ، وي در آیزناخ بھ جاي عموزاده١۶٧١در . فرزندانش بھ ارث نھاد
الیزابت المرھیرت، دختر پوست فروشي كھ بعدھا بھ عضویت انجمن شھر رسید، زناشویي كرد و از او 

. نواز شدبزرگترین پسرش، یوھان كریستوف باخ، در اوردروف ارگ.صاحب دو دختر و شش پسر شد
یوھان سباستیان باخ . فرزند دیگرش، یوھان یاكوب باخ، براي نواختن اوبوا بھ ارتش سوئد پیوست

  .جوانترین فرزند او بود

V - ١٧۵٠-١۶٨۵: یوھان سباستیان باخ  

  سرگذشت-١

لوتر، مصلح بزرگ دیني، . وایمار، زاده شد -درآیزناخ، واقع در دوكنشین ساكس ١۶٨۵مارس  ٢١او در 
اي مشرف بھ شھر، قلعة وارتبورگ قرار  بر روي تپھ. این شھر گذرانده بود روزگار كودكي خود را در 

و كتاب عھد )١۵٢١(زیست این قلعھ مي كھ گماشتگان شارل پنجم در كمین وي بودند در لوتر ھنگامي. داشت
قالب موسیقي ریختھ شده آثار باخ ھمان جنبش اصالح دیني است كھ بھ . كرد جدید را بھ آلماني ترجمھ مي

  .باشد

او در نھسالگي مادرش را از دست داد؛ پدرش نیز ھشت ماه بعد رخت از جھان بربست؛ یوھان سباستیان 
سباستیان در دانشكدة . و برادرش، یوھان یاكوب، از آن پس در خانة برادرشان، یوھان كریستوف، زیستند

و در آموزشگاه شھر مجاور، اوردروف، درسھاي  آیزناخ كاتشیسم و اندكي زبان التیني آموخت  شھر
شاگردي برجستھ بود و در درسھایش بسرعت پیشرفت . یوناني، التیني، تاریخ، و موسیقي را فرا گرفت
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وي . دار را از برادرش، كریستوف، آموختھ بود نواختن ویولن را از پدر، ونواختن سازھاي شستي. كرد مي
شمار زیادي از آثار . فت، چنانكھ گویي موسیقي در خون او جاري استاین آموزشھا را فرا گر با اشتیاق

موسیقي را، كھ منظمًا در دسترسش نبودند، نت بھ نت استنساخ كرد؛ چنانكھ برخي را عقیده برآن است كھ 
  .ضعف بینایي او از ھمین زمان آغاز شد

افرادش رو بھ افزایش بود نشود،  این سربار خانوادة برادرش كھ شمار درپانزدھسالگي، براي آنكھ بیش از
پس . در آموزشگاه صومعھ زانكت میخائل درلونبورگ خوانندة سوپرانو شد. زندگي مستقل پیشھ ساخت

از لونبورگ، بھ گمان بسیار، براي . ازآنكھ صدایش دگرگون گشت، دراركستر آموزشگاه ویولن نواخت
نواز ھفتادو ھشت سالة كاتاریننكیرشھ بھ ھامبورگ تماشاي اپرا و شنیدن آھنگھاي یوھان آدام راینكن، ارگ

ھنرمندي . اپرا وي را بھ خود جلب نكرد، ولي ارگ روح پرقدرت او را مفتون خود ساخت. رفتھ است مي
وي را  ١٧٠٣در ) نزدیك ارفورت(و كارداني وي در نواختن ارگ بدانجا رسید كھ نویكیرشھ در آرنشتات 

این ارگ تا  . ارگ بزرگش را كھ بتازگي در آنجا تعبیھ شده بود بنوازد اي سھ بار استخدام كرد تا ھفتھ
این ارگ براي تمرین استفاده كند، تصنیف نخستین  باخ كھ مجال یافتھ بود از . این كلیسا بود  در ١٨۶٣

  .آھنگھاي برجستة خود را آغاز كرد

وي . ھنر و آثار خویش بكوشدداشت كھ براي تكمیل  آرزوي پیشرفت و كامیابي ھمواره وي را برآن مي
اینجا فاصلھ داشت، دیتریش بوكستھوده، نامدارترین   دانست كھ در لوبك، كھ بیست و دو كیلومتر از مي

  ارگنواز آلمان، از عید قدیس 

تكالیف و مواجبي را كھ . باخ از ھیئت مدیرة كلیسایش یك ماه مرخصي گرفت. نواخت مارینكیرشھ ارگ مي
این  پیش از). ١٧٠۵اكتبر(ه اش، یوھان ارنست، واگذاشت، و پیاده رھسپار لوبك شدگرفت بھ عموزاد مي
رفتند؛ ولي باخ، براي آنكھ جانشین بوكستھوده  ایم كھ ھندل و ماتزون نیز بھ چنین سفرھاي زیارتیي مي دیده

ھنر او، . آشنا شود این نوازندة بزرگ شود، ناچار نبود با دختر او زناشویي كند؛ او تنھا برآن بود كھ باھنر 
این سفر وي را مفتون خود ساختھ باشد، زیرا تا قبل از نیمة فوریھ نتوانست بھ  یا چیزي دیگر، باید در

، ھیئت مدیرة كلیسا وي را بھ خاطر بھ طول انجامیدن سفرش و ١٧٠۶فوریة ٢١در . آرنشتات بازگردد
 ١١در . ش گروھي سرزنش كردنددر پیش درآمدھاي سرودھاي نیای» واریاسیونھاي عجیب«آوردن 

و ازآوردن دختران غریبھ براي «نوامبر، بھ وي پند دادند كھ براي تربیت خوانندگان كلیسا بیشتر بكوشد، 
  ».زن ھنوز مجاز نبود در كلیسا آواز بخواند» «.خوانندگي بھ كلیسا خودداري كند

كرده اش پوزش خواست، اما سرانجام در باخ از . این دختر غریبھ دخترعموي او، ماریا باربارا باخ، بود
. از كاركناره گرفت و در كلیساي زانكت بالزیوس در مولھاوزن بھ نواختن ارگ پرداخت ١٧٠٧ژوئن 

 ١٣گولدن پول نقد،  ٨۵اینجا، كھ درآن زمان ومكان استثنائًا مناسب بود، عبارت بود از  حقوق ساالنة او در
اكتبر، باخ با  ١٧در. خاشاك، و حدود یك و نیم كیلو ماھيمتر مكعب چوب، شش دستھ  ٣۵بشكھ ذرت، 

  .ماریا باربارا زناشویي كرد

مردم . از شھر را آتش ویران كرده بود نیمي. ولي مولھا وزن مانند آرنشتات براي وي مالل انگیز بود
آیین و   كلیساي شھر را لوتریان اصیل. بینواي شھر خلق و خوي شنیدن واریاسیونھاي عجیب اورانداشتند

متورعین موسیقي را با خداناشناسي برابر . گردانیدند پیروان نھضت تورع، كھ مخالف موسیقي بودند، مي
در گروه ھمسرایان پراكندگي بھ وجود آمده بود، وباخ توانست بھ كمك نتھاي موسیقي، نھ . دانستند مي

ندگي ارگ و رھبري اركستر دربار این روي، چون وي را بھ نواز از. این ھرج و مرج نظم بخشد مردم، بھ
وایمار، برگزیدند، باخ عاجزانھ از كارفرمایان خود در كلیساي مولھاوزن  -ویلھلم ارنست، دوك ساكس

اي كھ یافتھ بود، بھ  ، بھ قصد خدمت در مقام تازه١٧٠٨در ژوئن . خواست كھ بھ خدمت او پایان دھند
  .وایمار رفت
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گولدن  ٢٢۵بھ  ١٧١٣این حقوق در  او حقوق تعیین كردند، و گولدن در سال براي ١۵۶در وایمار، 
از كار تازه اش نیز . آورد سیر كند توانست كودكاني را كھ باربارا بھ جھان مي افزایش یافت؛ اكنون باخ مي

ولي از دوستي یوھان گوتفرید . چندان دلخوش نبود، زیرا ناچار بود تحت سرپرستي یوھان در سھ باشد
، و مصنف كورالھایي كھ با )١٧٣٢(ز كلیساي شھر، نویسندة نخستین فرھنگ موسیقي آلمانيوالتر، ارگنوا

شاید بھ تشویق ھمین والتر دانشمند بود كھ وي بھ بررسي . كنند بھره مندشد كورالھاي خود وي برابري مي
  باخ آھنگھاي فرسكوبالدي و كورلي را دوست . ایتالیایي پرداخت دقیق موسیقي فرانسوي و

این قسمتھا را در  اي از گاه پاره گاه. كنسرتو اورا براي سازھایي دیگر از نو نوشت ٩وي . والدي بودوی
توان احساس  او مي» كنسرتوھاي براندنبورگ«نفوذ ویوالدي را در . آھنگھایي كھ خود ساختھ بود گنجانید

  .شوند كرد، اما روحي عمیقتر و ھنري غنیتر نیز در آنھا احساس مي

ارگ كوچك ولي مجھزي در . بود)كلیساي كاخ(ي باخ در وایمار نواختن ارگ در شلوسكیرشھ كار اصل
پاساكالیا و «: با ھمین ارگ بود كھ بسیاري از قطعات بزرگ براي ارگ را تصنیف كرد. اختیار داشت

، و كتابچة كوچك »پرلودھا و فوگھاي بزرگ«اي از  ، بھترین توكاتھا، بخش عمده»فوگ در دومینور
بینندگان، از جملھ ماتزون منتقد، از چاالكي . شناختند، نھ آھنگساز مردم وي را تاكنون ارگنواز مي. رگا

پاھاي باخ، : (گفت یكي ازآنان مي.ھاي ارگ در شگفت بودند وي در بھ كاربردن شستیھا، پدالھا، و دكمھ
ت بھ شھرھاي ھالھ وكاسل وي را براي دادن كنسر.) جھند چنانكھ گویي بال دارند، بھ روي پدالھا مي

فردریك اول، شاه آیندة سوئد، آھنگھاي وي را چندان پسندید كھ انگشتر الماسي را ). ١٧١۴(دعوت كردند
، باخ در درسدن بھ ژان لویي مارشان برخورد، كسي كھ ١٧١٧در . از انگشت خود بیرون آورد و بدو داد

بھ پیشنھاد یك فرد، قرار شداین دو نوازنده با ھم . در مقام ارگنواز لویي پانزدھم شھرت جھاني یافتھ بود
ھاینریش فون فلمینگ برگزارشود؛  این مسابقھ در خانة كنت یاكوب آن دو موافقت كردند كھ . مسابقھ دھند

باخ . قرار گذاشتھ شد كھ ھر یك از دوطرف ھر نت آھنگ ارگي را كھ در برابرش نھادند بي درنگ بنوازد
كنت حضور یافت، ولي مارشان، بھ دلیلي كھ اكنون دانستھ نیست، قبل از وقت  در ساعت مقرر در خانة

  .درسدن را ترك گفت و با غیبت خود باخ را بھ پیروزي ناخوشایندي رسانید

با وجود كوشش و شھرت روزافزون باخ، پس ازدرگذشت رھبر اركستر دربار وایمار، شغل اورا بھ 
كوتن، سرپرستي - لئوپولد، امیر آنھا لت. اي دیگر روي آورد ادهباخ ناچار بھ دربار شاھز. پسرش دادند

وایمار، مانع  –ویلھلم آوگوستوس دوك تازة ساكس . ھاي موسیقي دربار خود را بھ او پیشنھادكرد برنامھ
؛ باخ ھمچنان پافشاري )١٧١٧آوریل۶(باخ پافشاري كرد، و دوك وي را زنداني كرد .رفتن باخ گردید

از آنجا كھ . باخ ھمراه خانواده اش بھ كوتن شتافت). دسامبر٢(ا از بند رھا ساختنمود، و دوك وي ر
اي نداشت، وظیفة باخ رھبري اركستر دربار  شاھزاده لئوپولد كالوني آیین بود و با موسیقي كلیسایي میانھ

بود كھ ) ١٧٢٣-١٧١٧(در نتیجھ، در ھمین دوره. نواخت بود، كھ خود شاھزاده در آن ویوال داگامبا مي
در . ، را تصنیف كرد»سوئیتھاي انگلیسي و فرانسوي«بیشتر قطعات موسیقي مجلسي خود، و در آن میان 

، كنسرتوھایي را براي كریستیان لودویگ ،ماركگراف براندنبورگ، فرستاد كھ بھ ھمین نام شھرت ١٧٢١
  .یافتند

  بود؛ ھمراه خود، وي را بھ سفر  مند شاھزادة لئوپولد بدو عالقھ. اكنون بخت بھ باخ روي آورده بود

، ھمسرش، ماریا باربارا، پس از ١٧٢٠ژوئیة  ٧ولي در . آنان را از ھم جدا كرد، در دوستي او پایدار ماند
باخ ھفت ماه . درگذشت - كھ تنھا چھارتن آنان زنده مانده بودند –آنكھ ھفت فرزند براي باخ بھ جھان آورده 

آنا ماگدالنا و ولكن را، كھ دختر ترومپت نواز اركسترش بود، بھ سپس . در مرگ ھمسرش سوگواري كرد
اینھمھ،  با. ھمسري خویش برگزید، باخ اكنون سي و شش سالھ بود، و آنا بیش از بیست سال نداشت

. براي فرزندانش مادري دلسوز و وفادار شد - اي را كھ عھده دار شده بود بخوبي انجام داد یعني وظیفھ
كرد، نتھاي او را  ا با موسیقي آشنایي داشت، در كار تصنیف آھنگ ھمسرش را یاري مياین گذشتھ، آن از

براي وي آواز  - نامید مي» سوپرانو بسیار روشن«كھ باخ آن را  -كرد، و با آوایي دلنشین رونویسي مي
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شگفتاور این خانوادة   .آنا سیزده فرزند زایید، كھ پنج تن آنان قبل از پنجسالگي درگذشتند. خواند مي
. چون شمار و سال فرزندان وي باال گرفت، مسئلة تحصیل آنان وي را نگران كرد. دلشكستگي بسیار كشید

این روي، از فرستادن  آییني بود كھ از آیین مالل انگیز كالون بیزاري داشت؛ از  باخ لوتري اصیل
این گذشتھ،  از . ، خودداري كردشد فرزندانش بھ آموزشگاه محلي، كھ اعتقاد نامة كالوني در آن تدریس مي

این شاھزاده  و انتظارات ) ١٧٢١(شاھزادة محبوب وي، لئوپولد، با شاھزاده خانم جواني زناشویي كرد
باخ بار دیگر بھ اندیشة تغییر شغل ومحل . خانم از لئوپولد دلبستگي شاھزاده را بھ موسیقي كاھش دادند

بود كھ او را برجستھ ترین آھنگساز روزگار   و ھمین ناآرامي ھنرمند ما روحي ناآرام داشت،. زندگي افتاد
  .رسید ماند، شاید ھرگز آوازة او بھ گوش ما نمي ھرگاه در كوتن مي. خود ساخت

وي بیست سال سرپرست گروه موسیقي توماسشولھ در الیپزیگ . ، یوھان كوناو درگذشت١٧٢٢در ژوئن 
ھفت سال بود و ھشت آموزگار داشت بھ آموزش زبان و این آموزشگاه ھمگاني، كھ دوره اش  در . بود

شاگردان و فارغ . شد ادبیات التیني، موسیقي، و االھیات لوتري بیش از ھر چیزي اھمیت داده مي
ھاي موسیقي كلیساھاي شھر را  التحصیالن آموزشگاه بھ رھبري سرپرست موسیقي خود برنامھ

  .گرفت وحقوق خود را از آنان مي. وزشگاه وشوراي شھر بودرھبر موسیقي نیز تابع مدیر آم. گردانیدند مي

ایتالیایي آھنگھاي او را  شوراي شھر خواست كاركوناو را بھ تلمان دھد، زیرا كھ اعضاي شورا سبك
شورا سپس كریستوف گراوپنر، رھبر اركستر دارمشتات، را . این كار را نپذیرفت پسندیدند؛ ولي تلمان مي

 ٧باخ در .ولي كارفرماي گراوپنر اجازه نداد وي قراردادش را فسخ كند. گرفتاین كار در نظر  براي
كسي در توانایي او . این مقام نمود و در آزمایشھاي گوناگون شركت جست خویشتن را نامزد ١٧٢٣فوریة 

بعنوان نوازندة ارگ تردید نداشت، ولي برخي از اعضاي شوراي شھر سبك وي را، بھ ناحق، محافظھ 
توانیم نوازندة بھتري بیابیم، باید با مردي كھ  چون نمي«یكي از آنان پیشنھاد كرد كھ . دانستند ميكارانھ 

  ».توانایي متوسطي دارد بسازیم

  كھ ھمراه موسیقي زبان التیني نیز بھ) ١٧٢٣آوریل ، ٢٢(این شرط استخدام كردند باخ را بھ

احترام و «كلیساي لوتري را بپذیرد، شاگردان بیاموزد، بھ پاكي و سادگي زیست كند، معتقدات 
مھ،  ٣٠در . خویش را بھ شوراي شھر ثابت كند، و بدون اجازة شھردار شھر را ترك نگوید» سرسپردگي

ھاي آموزشگاه مسكن گزید و تا ھنگام مرگ كار مالل آوري را كھ  اش در یكي از خانھ باخ با خانواده
  .دراینجا بدو سپرده بودند ترك نگفت

، را براي آن ساخت كھ در دو كلیساي »مس درسي مینور«، باخ بیشتر آھنگھاي خود، مگر از آن پس
این شھر، یعني كلیساي زانكت توماس و زانكت نیكوالوس، بنوازد، مراسم كلیسایي در الیپزیگ ھر   اصلي

) مراسم دعاي آغاز(اینترویت شد؛ و سپس، كشیش كلیسا یكشنبھ در ساعت ھفت بامداد بانواي ارگ آغاز مي
كردند؛ بعدًا، كشیش و  را اجرا مي) بخش اول مس(خواند؛ پس از آن، ھمسرایان كیریھ  را با آھنگ مي

خواندند؛ آنگاه  را بھ زبان آلماني مي) بخش دوم مس(و در مواردي حاضران در مراسم گلوریا  -ھمسرایان
خواند، ارگنواز پیش  را مي) بخش سوم مس(كردند، كشیش انجیل وكردو  حاضران یك سرود نیایش اجرامي

این بند   خواندند كھ با خواندند، و حاضران سرود نیایشي را مي نواخت، ھمسرایان كانتات مي درآمدي مي
كرد، دعا  از پي آن، كشیش نزدیك بھ یك ساعت موعظھ مي» ھمگي بھ یك خدا معتقدیم؛«: شد آغاز مي

آن، آیین تناول عشاي رباني اجرا، و سرود نیایش دیگري  بھ دنبال. داد خواند، و نیایشگران را بركت مي مي
در ساعت . یافت این مراسم در زمستان در ساعت ده، در تابستان در ساعت یازده پایان مي .شد خوانده مي

خوردند و پس از صرف ناھار،در ساعت یك و  یازده، شاگردان یا آموزگارانشان در آموزشگاه ناھار مي
ان براي شركت در نماز شامگاه،دعا، خواندن سرود نیایش، موعظھ، و اجراي شكل پانزده دقیقھ، ھمسرای

در روز جمعة مبارك، گروه .گشتند بھ كلیسا باز مي) سرود نیایش براي مریم عذرا(آلماني ماگنیفیكات 
خ این برنامة سنگین، با براي پیشبرد. خواند مي) سرود در شرح آالم مسیح(» پاسیون«ھمسرایان در كلیسا 

دو گروه ھمسرایان تشكیل داد كھ ھریك از دوازده نفر تشكیل شده بود، و در اركستري مركب از ھجده 
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نوازنده فراھم ساخت، تكخوانان بخشي از ھمسرایان بودند و، پیش وپس از آنكھ ھمسرایان آریاھا و 
  .پرداختند خواندند، با آنان بھ خواندن مي رسیتاتیفھاي خود را مي

تالر  ٧٠٠شد كھ میانگین ساالنة آن بھ  فعالیت سنگین و پیچیده، بھ باخ حقوقي پرداخت مياین  در قبال 
شد و پاداشھایي كھ براي نوازندگي  این مبلغ شامل سھم او از دستمزدي كھ از شاگردان گرفتھ مي .رسید مي

قدیس متي را  سالي كھ باخ پاسیون. شد، نیز بود در جشنھا، عروسیھا، و مجالس سوگواري بدو داده مي
این سال ھوا چندان خوش بود كھ مرگ و میر  از نظر او سال بدي بود، زیرا در) ١٧٢٩(تصنیف كرد 

باخ كوشید كھ با . چند تالري اضافي بدست آورد وي گاه گاه با رھبري كنسرتھاي عمومي. زیادي رخ نداد
شدند، درآمد خود را افزایش  را ميھاي موسیقي پاولینر كیرشھ، كھ در دانشگاه الیپزیگ اج رھبري برنامھ

  این كار اعتراض كردند، و باخ دوسال با مقامات دانشگاه كشمكش داشت، و  اي از رقیبان بھ پاره. دھد

  .قراردادي با آنان بست كھ ھمة كساني را كھ در این قضیھ ذي ربط بودند ناخردسند ساخت

دار گزینش شاگردان توماسشولھ بود، درافتاد؛ اعضاي شورا  وي مدت زیادي نیز با شوراي شھر، كھ عھده
گزیدند، و بھ ذوق و توانایي موسیقیایي آنان  شاگردان این آموزشگاه را بھ خاطر نفوذ سیاسي آنان برمي

از . دانستند، تربیت كند را نميوي قادر نبود این نورسیدگان را، كھ حتي اداي صداي زیروبم . توجھ نداشتند
شورا، بھ تالفي اقدام باخ، وي را بھ . رسمًا بھ شوراي شھر اعتراض كرد ١٧٣٠اوت، ٢٣این روي، در 

ناشایستگي و ناتواني متھم كرد، كھ در نتیجھ باخ بھ خشم آمد، شاگردان را بشدت نكوھش كرد، و در میان 
باخ بھ دوستي در لونبورگ نامھ نوشت و . اكم شدگروه ھمسرایان ومدرسھ بینظمي و ھرج و مرج ح

چون كاري نیافت، بھ آوگوستوس سوم، شاه جدید لھستان، . درخواست كرد كھ برا ي او كار دیگري بجوید
توھینھاي «و از مقام درباري و عنواني خواست كھ وي را در برابر ) ١٧٣٣ژوئیة ٢٧(روي آورد 

بھ ١٧٣۶نوامبر  ١٩درخواست وي پاسخ نداد، وسرانجام درآوگوستوس سھ سال بھ . حفظ كند» ناشایست
درھمان ھنگام، مدیرتازة توماسشولھ یوھان آوگوست ارنستي، بر سر حق . داد» آھنگساز دربار«باخ لقب 

. این رقابت ماھھا طول كشید. برگزیدن شاگردان، و تربیت و تازیانھ زدن آنان با باخ رقابت آغاز كرده بود
این رقابت سرانجام با پشتیباني . اني را كھ ارنستي برگزیده بود از تاالر ارگ بیرون راندباخ ده بار شاگرد

  . شاه از باخ پایان یافت

. از این روي، زندگي باخ در مقام رھبر گروه ھمسرایان كلیساھاي الیپزیگ قرین سعادت وشادكامي نبود
وصلھ اي براي تربیت ھنرآموزان، یا تالش شبانروزي براي تصنیف و اجراي آھنگھاي موسیقي نیرو و ح

تنھا آوازة روزافزون باخ بھ عنوان ارگنواز و . پرداختن بھ كارھاي سیاسي، در وي بر جاي نگذاشتھ بود
گاھي بھ دعوت ھنردوستان براي نوازندگي بھ وایمار، كاسل، . داد آھنگسازبود كھ اندكي وي را دلداري مي

. كرد این اجراھاي گاھگاھي و آزمایش ارگھا اجرتي دریافت ميرفت، ودرقبال  ناومبورگ، و درسدن مي
، ١٧۴١در . ، فرزندش، كارل فیلیپ امانوئل، در اركستر نمازخانة فردریك كبیر نوازندة سنج شد١٧۴٠در

فورتھایي كھ بتازگي -، بھ درخواست فردریك كبیر براي آزمایش پیانو١٧۴٧باخ از برلین دیدن كرد؛ در 
دچار » باخ سالخوره«شاه از بدیھھ نوازي . مان خریداري شده بود بھ دربار او رفتاز گوتفرید زیلبر

شگفتي شد؛ باخ پس از بازگشت بھ الیپزیگ، تریویي براي فلوت، ویولون، وكالویھ ساخت و آن را با چند 
 كھ كارداني وي در موسیقي نیز چون ھنرھاي«قطعة دیگر، با نام ھدیة موسیقي، بھ شاه فلوت نوازي 

وي جدا از این اینترلودھاي مھیج، خود را با اخالصي . اھدا كرد» جنگ و صلح او شایان ستایش است
فرساینده بھ دست وظایفش در مقام رھبر گروه ھمسرایان، عشق بھ زن و فرزند، و بیان ھنر و روح خود 

  در آثارش 

  آثار-٢

  آثار سازي-١
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جسارت ورزیده، و بھ بررسي عظمت وگوناگوني  توانیم از اینكھ بدون صالحیت حرفھ اي ما چطور مي
ایم پوزش طلبیم؟ در اینجا جز اینكھ از سر عشق بھ برشمردن آثار باخ بپردازیم كار  آثار باخ پرداختھ

  .توانیم كرد دیگري نمي

غ آثاري كھ براي ارگ ساختھ است برویم، زیرا ارگ عشق پایدار باخ بود؛ از این حیث، بھ  نخست سرا
ھاي ارگ را بیرون  گاھي باخ ھمة دگمھ. توان یافت ندل كھ بھ انگستان رفت، رقیبي براي او نمياستثناي ھ

او چنان با ارگ . خواست ریھ ھاي آن را بیازماید و قدرتش را احساس كند كشید، درست مانند اینكھ مي مي
رغم چنین خودكامگي، ولي بھ . پرداخت كھ گویي بازیچھ و تسلیم تمام ھوسھاي اوست بھ بازي و تفریح مي

ھا و آكوردھایي كھ باید با نتھاي باس نوشتھ شده بھ كار روند حدي براي خودسري  با مشخص كردن شماره
است كھ ارگ یا كالوسن بدان ) باس شماره دار یا باس مداوم(نوازندگان قایل شد؛ این ھمان باس كونتینوئو 

  .دبایست آواز یا سازھاي دیگر را ھمراھي كن وسیلھ مي

این . باخ طي اقامتش در وایمار براي پسر ارشد و سایر شاگردانش یك كتابچة كوچك ارگ فراھم آورد
ام، كھ  خداوند متعال، بھ خاطر جاللش، و بھ ھمسایھ«كتابچھ چھل و پنج پرلود كورال در برداشت و بھ 

ل مقدمھ سازي یك سرود نیایش نقش پرلود كورا. تقدیم شده بود» .شاید بدان وسیلھ بتواند بھ خود تعلیم دھد
یافتند كھ  پرلودھا چنان ترتیب مي. گروھي، و در ضمن مشخص كنندة طرح تم و حالت روحي آن، بود

ارگ و موسیقي . بتوانند براي عید میالد مسیح، ھفتة آالم مسیح، و عید قیام مسیح سكانسھاي مناسبي باشند
ھمة انسانھا «از ھمان آغاز، در كورال . اي دیني بودندآوازي باخ تا پایان عمر در اختیار چنین رویدادھ

شود، اما تصمیم استوار در  خوریم كھ در آثار بعدي باخ نیز تكرار مي ، ما بھ موضوعي برمي»باید بمیرند
روبھ رو شدن با مرگ، و ایمان بھ قیام پس از مرگ مسیح، كھ ھمچون نوید رستاخیز خودماست، ھمیشھ 

» اي مرگ شیرین، بیا«سالھا بعد، ھمین ملودي را در كورال غم انگیز . كند ياین موضوع را مالیم م
در این پرلودھا، و بھ طور كلي در تصنیفات سازي باخ، ھمراه با تقوایي عمیق، شوخ طبعي . شنویم مي

دود كھ شكایات  كنیم؛ گاھي چنان سبكدل و شادمان بھ روي شستیھاي ارگ مي سالم اورانیز احساس مي
  .آورد دیرة كلیساي آرنشتات را بھ یاد ميھیئت م

پرلود كورال از خود بھ جا نھاد كھ ھنرآموزان این پرلودھا را متمایزترین و، از  ١۴٣باخ رویھمرفتھ 
پرلودھا آثار غنایي او ھستند، ھمچنانكھ مسھا و پاسیونھا آثار . دانند لحاظ فني، كاملترین آثار باخ مي

ھمة اشكال موسیقي، جز اپرا، را درنوردید؛ او اپرا را مغایر مقام، مسلك،  باخ. روند حماسیش بھ شمار مي
  اي و تصورش از موسیقي، كھ ھمچون ھدیھ

براي آنكھ بھ ھنرش میدان آزادتري بدھد، یك فوگ بر پرلود افزود و گذاشت كھ یك . دانست بھ خدا بود، مي
این بازي  .بیاید، یا برعكس) طقة صوتي زیرمن(بھ دنبال ھمان تم در تربل ) منطقة صوتي بم(تم در باس 

پرلود «بدین ترتیب، . ساخت توانست چند ملودي را بھ ھم درآمیزد، خرسند مي پیچ درپیچ روح اورا، كھ مي
اي از غنا و قدرت  شودو سپس بھ اوج وحشتناك و پیچیده با سادگي دلچسبي آغاز مي» مینور  و فوگ در مي

، در ھمان آغاز، كمال باخ را در ساختمان ، اسلوب، بسط تم، و »نورپرلود و فوگ در رمی«. رسد مي
اسپانیاییھا لفظ . باشد» پاساكالیا وفوگ در دو مینور«شاید بھتر از آن، . نمایاند فوران تخیل عظیم مي

این نام  نواخت؛ مي» ھنگام عبوراز كوچھ«اي  اي نھاده بودند كھ نوازنده را بر روي نغمھ» پاساكالیھ«
كند كھ در  یتالیا بھ نوعي رقص مبدل شد؛ و در نزد باخ ھمچون جریان باشكوھي از ھارموني جلوه ميا در

  .عین حال ساده، متفكرانھ، و عمیق است

اجرا كننده را بھ » ھاي پنجھ«توانستند  ھایي كھ مي یعني قطعھ -باخ براي ارگ یا كالویكورد چندین توكات
شدند بر حركات سریع روي شستیھا، نواھاي  توكاتھا معموال مشتمل مي. نوشت –كار اندازند و تمرین دھند 

توكات «این گروه،  در. دوند بلند و قوي، نواھاي لطیف و آھستھ، و فوگي از نتھا كھ بازیگوشانھ پي ھم مي
 این اثر شاید بیشتر بھ خاطر تنظیم آن براي محبوبیت. از ھمھ بیشتر شنونده یافتھ است» و فوگ در ر مینور

از ھفت توكات براي . اركستر است كھ براي گوشھاي امروزي ناآشنا با دین خوشایندتراز ارگ است
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نیز ھمچنین باخ را در كمال استادي و مھارت اسلوب نشان » توكات در دو مینور«كالویكورد یا كالوسن، 
  .رقص شادمانة كنترپوان، و بھ دنبالش یك آداجو آرام و با زیبایي شكوھمند -دھد مي

براي ما كھ انگشتاني نا آموختھ و گوشھایي نیمھ آموختھ داریم، درك لذتي كھ باخ از تصنیف آھنگ براي 
. بخشید، دشوار است برد، یا بھ شنوندگانش مي مي) كھ معموال براي اوكالویكورد بود(سازھاي شستي دار

كرد، و از آنجا بھ یك  ينخست باید اصول ساختمانیي را كھ او در بسط چند نت تم یا موتیف مراعات م
ایراني یا محراب یك مسجد  این گسترش منظم مانند طرح آرابسك قالي .رسید،بفھمیم قطعة پیچیدة منظم مي

كند، ولي پیوستھ از چنان منطقي بھره مند است  است كھ گردش خود را با بیقیدي ظاھري از پایھ آغاز مي
و ھمچنین باید جادوي دستان باخ را بھ عاریھ . یدافزا كھ یك خرسندي معنوي بھ تلذذ حسي از شكل مي

ھر دو ) از جملھ شست(اي اسلوب نواختن ابداع كرد كھ مستلزم كاربرد تمام انگشتان  گیریم، زیرا او گونھ
دست بود؛ حال آنكھ پیشینیان او در تصنیف آھنگ براي سازھاي شستي دار ندرتًا بیش از سھ انگشت وسط 

سابق . اخ حتي در وضعیت قرار گرفتن دست بر صفحة شستي نیز انقالبي پدید آوردب. گرفتند را بھ كار مي
داشتند؛ باخ بھ شاگردانش آموخت كھ دست را  بر آن، نوازندگان ھنگام كار با شستیھا، دست را پھن نگھ مي
  این  بدون. گود كنند تا ھمة انگشتان در یك سطح بھ روي شستیھا بنوازند

اتخاذ كرد، مایل بود كھ  ١۶٩١م شیوة پیشنھادي آندرئاس وركمایستر را در باخ پس از آنكھ سرانجا
سیمھاي سازھا چنان كوك شوندكھ اكتاو بھ دوازده نیمپردة كامال مساوي تقسیم شود تا در مدوالسیون ھیچ 

در بسیاري از موارد، اصرار داشت كالویكوردي را كھ بنا بود . ي روي ندھد)دیسونانس(گونھ تنافر
، و بخش دوم ١٧٢٢بخش اول در (این روي، باخ كالویة بین تامپره را نوشت  از. د خودش كوك كندبنواز

را دربرداشت،و در  - دوتا براي ھر شستي ماژور ومینور –كھ چھل و ھشت پرلود و فوگ ) ١٧۴۴در 
و نیز براي براي استفاده و تمرین موسیقیدانان جواني كھ مایل بھ آموختنند، «: عنوان اصلي آن آمده بود

این قطعات از لحاظ اسلوب براي موسیقیدانان حایز اھمیت  . »این زمینھ مھارت دارند آنان كھ در سرگرمي
كنند؛  این قطعات نیز بوالھوسي شادمانھ یا احساس متفكرانة باخ را بھ ما منتقل مي بسیارند، ولي بسیاري از

. ي خود بھ كار برد»آوه ماریا«عنوان ابلیگاتو  اي بھ را بھ شكل تحریف شده» پرلود در دو ماژور«گونو 
این پرلودھا و فوگھا جھاني از آرامش در میان ھیاھوي  برخي از روحھاي عمیق، مانند آلبرت شوایستر،

" FACE="Traditional Arabic. یافتھ اند زندگي پركشمكش آدمي
href="f0904731.htm"<href="f0904731.htm"<href="f0904731.htm"&<٩;&٩&;٩&;

٩ ;  

نخستین بخش تمرین كالویھ را انتشار داد و چنین  ١٧٣١باخ كھ نیروي باروریش پایاني نداشت، در
تمرینھایي مشتمل بر پرلودھا،آلماندھا، كورانتھا، ساراباندھا، ژیگھا، مینوئھ ھا، «: وصفش كرد

بعد، سھ بخش دیگر در سالھاي » .ي دیگر كھ براي تفریح روحي ھنردوستان تصنیف شده است»رقصھا«و
: بدان افزود، بھ طوري كھ تمرین كالویھ سرانجام چندتا از معروفترین آثار وي را در برداشت

، و چند پرلود »ایتالیایي  كنسرتو«، »واریاسیونھاي گولدبرگ«، سینفوني، »پارتیتاھا«، »انوانسیونھا«
ھ عنوان راھنمایي صادق بھ دوستداران انوانسیونھا ب(شد كھ  این اثر گفتھ مي در. كورال تازه براي ارگ

ھاي خوبي از دیگران بھ دست آورند  نھ تنھا اندیشھ… دھد تا اي نشان مي سازھاي شستي دار راه ساده
… نواختن را بھ دست آورندو» كانتابیلة«و ھمچنین سبك … ، بلكھ خودشان آنھا را پیدا كنند؛»انوانسیون«

یافت كھ چگونھ یك تم یا  این سرمشقھا در مي شاگرد با » .ا شودرغبت فراوان بھ آھنگسازي در آنان پید
توانست تم یا موتیف را معموال بھ وسیلة كنترپوان، و در طي  او مي. موتیف را، پس از یافتن، بسط دھد

آنھا را بھ . كرد باخ مانند شعبده بازان با تمھایش بازي مي. اي وحدتبخش برساند گسترش منطقي، بھ نتیجھ
نتھا و تمھا . نھاد كرد، و سپس دوباره صحیح و سالم روي پایشان بھ زمین مي انداخت، وارونھ مي ھوا مي

  .و تفریحش نیز بودند نھ تنھا خوراك و آب و محیط تنفس او، بلكھ سرگرمي

را بھ نوعي رقص چند بخشي » پارتیتا«ایتالیاییھا لفظ  .رفتند پارتیتاھا نیز سرگرمیھاي مشابھي بھ شمار مي
پنج شكل رقص بھ كار رفتھ » پارتیتا در سي ماژور«و » پارتیتا در رمینور«از این روي ، در . گفتند يم

pymansetareh@yahoo.com



نفوذ اجرا كنندگان و . ، كورانت فرانسوي، ساراباند، مینوئھ، و ژیگ)یا رقص آلماني(آلماند: است
  ایتالیایي، حتي در مورد تقاطع  نوازندگان

نمایند؛  این قطعات در نظر ما سبك مي امروزه. شود اینجا نمایان مي رشیوة محبوب دومنیكو سكارالتي بود، د
فورت قوي بلكھ براي كالویكورد ضعیف ساختھ شده بودند؛  -ولي باید بھ خاطر داشت كھ آنھا نھ براي پیانو

  .توانند لذتي بیمانند بھ ما بدھند اگر از آنھا انتظار زیادي نداشتھ باشیم، باز ھم مي

یوھان تئوفیلوس گولد برگ كالویكورد نواز كنت . است» واریاسیونھاي گولدبرگ«آنھا، نامأنوستر از 
كرد،  مواقعي كھ كنت از الیپزیگ دیدن مي. ھرمان كایزرلینگ، سفیر روسیھ در دربار درسدن، بود

در چنین مواقعي بود كھ گولد . برد تا با نواي موسیقي خواب بھ چشمان او آورد گولدبرگ را ھمراه مي
. برگ با باخ آشنایي بھ ھم زد، زیرا مشتاق فراگرفتن اسلوب او در نواختن سازھاي شستي دار بود

او را درشبھاي بیخوابي اندكي «كایزرلینگ اظھار عالقھ كرد كھ باخ قطعاتي براي كالویكورد بنویسد تا 
ي است، كنت را ، كھ ھمچون داروي خواب آور»واریاسیون ٣٠آریا با «باخ با تصنیف » .شادمان سازد
محتمال، ھمو بود كھ . اور بدو پاداش داد/ھاي لویي د كایزرلینگ یك جام زرین مملو از سكھ. خشنود ساخت

  .برگزینندة ساكس را براي باخ تحصیل كرد -مقام آھنگساز دربار شاه

ندین سونات، با احساس و لذت بیشتر ھفت توكات، چ. این واریاسیونھا بود، ولي قلبش نھ چندان  ھنر باخ در
براي » ایتالیایي كنسرتو «بسیار دلچسب و نشاط انگیز، ویك » فانتزي و فوگ كروماتیك در رمینور«یك 

، با شور و سرزندگي شگفت انگیز كوشید تا اثر یك »ایتالیایي كنسرتو«در. سازھاي شستي دار نوشت
  .اركستر كوچك را بھ سازھاي شستي دار منتقل كند

فوگ نیز مانند بیشتر اشكال . ًا بھ ھمة تصنیفات اركستري او راه یافت، آن فوگ بودیك شكل بود كھ تقریب
ھایدن بر موسیقیشان چیره بود دنبال  ایتالیا آمده بود؛ آلمانھا فوگ را با شور و ھیجاني كھ تا زمان موسیقي

ا چنان كنترپوان یك تم را گرفت و چھارده فوگ و چھار كانون را ب: باخ در ھنرفوگ آن را آزمود. كردند
این اثر را در ھنگام مرگ  او . داد اي بر اساس آن تم ساخت كھ ھمة انواع اسلوب فوگ را نشان مي پیچیده

منتشر ساخت؛ تنھا سي نسخھ از آن بھ  ١٧۵٢ناتمام گذاشت؛ پسرش، كارل فیلیپ امانوئل، آن را در 
شرف مرگ بود؛ كنترپوان  عصر پولیفوني و فوگ ھمراه با استاد بزرگ خود در. فروش رسید

  .كشید تا راه را براي ھارموني بگشاید كنارمي

او كارش را بھ عنوان ویولن نواز آغاز كرده بود . باخ بھ ویولن بھ اندازة ارگ و كالویكورد عالقھ مند نبود
كھ نواخت؛ ولي از آنجا  و گاھي نیز در گروه نوازندگاني كھ خود رھبریشان را بھ عھده داشت ویوال مي

توان فرض كرد كھ  آورند، مي ھیچ یك از معاصران و پسرانش ذكري از ویولن نواختنش بھ میان نمي
اینھمھ، باخ مسلمًا ویولن نواز   ولي با. این ساز ھمپایة ارگ و كالویكورد نبوده است مھارتش در نواختن

نوشت كھ احتماال خود آمادة  بایست بوده باشد، زیرا براي ویولن و ویوالآثار بسیار مشكلي چیره دستي مي
  تمام جھان. نواختنشان بود

كھ براي ویولن تنھا آمده است آشنایي دارند؛ » پارتیتا در رمینور«پایاني » شاكون«موسیقي غرب با قطعة 
توان شاھكار اسلوب نواختن ویولن دانست كھ زماني ھمة ویولن نوازھا بھ عنوان  این قطعھ را مي 

این قطعھ یك نمایش نامطبوع تردستي  در نظر برخي از ما . نگریستند ان ميدشوارترین كار خود بد
ولي براي باخ كوششي . اي پرداختھ باشد نماید، و مانند آن است كھ اسبي در چند مرحلھ بھ شكنجة گربھ مي

را این قطعھ   كھ بوزوني ھنگامي. جسورانھ بود تا عمق و قدرت پولیفونیك ارگ را با ویولن بھ دست آورد
ما نباید بر تنظیم قطعات موسیقي .(براي پیانو تنظیم كرد، موسیقي پولیفوني طبیعیتر، و نتیجة آن عالي شد

  .)این صورت مجبوریم خود باخ را نیز محكوم كنیم  براي سازھاي دیگر بھ چشم حقارت بنگریم، زیرا در
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اي نیز نواھاي دلپذیري در  رفھرسیم، حتي گوش غیرح زماني كھ بھ آثار باخ براي اركسترھاي ظریفش مي
بایست فردریك كبیر را با ملودیھاي دل انگیزش شادمان ساختھ، و با  ھدیة موسیقي مسلمًا مي. یابد آنھا مي

عالوه بر پارتیتاھا یا سوئیتھاي تمرین كالویھ، باخ پانزده . نواھاي متفكرانھ و نیمھ شرقیش تكان داده باشد
نامیده شدند و شش تا با دالیل » انگلیسي«آنھا بھ دالیل نامعلوم شش تاي . سوئیت براي رقص نوشت

كردند و اصطالحات فرانسھ، از جملھ خود  ھاي فرانسوي تبعیت مي ، زیرا از نمونھ»فرانسوي«آشكارتر 
این سوئیتھا، اسلوب بیشترین اھمیت را دارد؛  اي از درپاره. ، در آنھا بھ كار رفتھ بود»سوئیت«اصطالح 

اینھمھ، ساده ترین آدمیان زیبایي با  با. ین صورت، صداي سازھاي زھي مانند سازھاي بادي استا حتي در
سوئیت «كند كھ دومین موومان  ، را احساس مي»آریا براي سیم سل«مشھور، یا » آریوسو«وقار 

از آنھا را اینكھ مندلسون بخشھایي  ھا تقریبًا پس از مرگ باخ فراموش شدند، تا این ساختھ  .است» ٣شماره
  .بھ احیاي آنھا واداشت ١٨٣٨براي گوتھ نواخت و اركستر گواندھاوس الیپزیگ را در  ١٨٣٠در 

. باخ شكل كنسرتو را بھ صورتي كھ مورد استفادة ویوالدي بود گرفت و در چندین تركیب سازي بھ كاربرد
بسیار دلچسب » در رمینوركنسرتو ویولن «اي آرام دارد، موومان آھستھ و پرشكوه  براي كسي كھ روحیھ

با عمق با وقار و لطافت متفكرانھ اش ما را متأثر » مینور در مي٢كنسرتو ویولن شمارة«است و آداجو
آن مانند درخت ) ویواچة(باشد؛ » كنسرتو در رمینور براي دو ویولن«شاید دلپسندتر از ھر دو، . سازد مي

آن داراي زیبایي محض اثیري » الرگو«؛ ولي ناروني در زمستان تمامًا ھمچون طرحي بدون رنگ است
  .یا عنصر عقلي دیگري بدان آمیختھ باشد» برنامھ«آنكھ  زیبایي اصیل ، بي -است

اي  ، باخ آنھا را ھمراه نامھ١٧٢١مارس  ٢٣در . اي ویژة خود دارند تاریخچھ» كنسرتوھاي براندنبورگ«
اي فرستاد و بدین  شود، براي شاھزاده دیده ميبھ زبان فرانسوي، كھ عبارت پردازي معمول زمان در آن 

  :وسیلھ نام اورا جاودان ساخت

  :بھ واالحضرت كریستیان لودویگ، ماركگراف براندنبورگ

اینكھ چندسال پیش افتخار نواختن در حضور آن واالحضرت را داشتم، وچون مشاھده كردم كھ شما   نظر بھ
من اعطاكرده است لذت بردید، و ھنگام خداحافظي دستور از استعداد اندكي كھ خداوند براي موسیقي بھ 

خواھم تا  فرمودید كھ قطعاتي از آثارم را برایتان بفرستم، اكنون برحسب اوامر مرحمت آمیز شما اجازه مي
كنم كھ نقص آنھا را با طبع  استدعا مي… این كنسرتوھا خدمتتان تقدیم دارم؛  احترامات ناچیزم را ھمراه با

اي از احترام و  راي موسیقي دارید، و ھمگان از آن آگاھند، نسنجید، بلكھ بیشتر بھ منزلة نشانھظریفي كھ ب
كنم كھ ھمچنان مرا مشمول الطاف خود  خاضعانھ از واالحضرت درخواست مي.اطاعت بدانھا بنگرید

دة شما دھم كھ در دل چیزي جز آرزوي اشتغال بھ امور و خدمات برازن سازید، و بھ شما اطمینان مي
  كمترین و مطیعترین خدمتگزار شما،. ندارم

  یوھان سباستیان باخ

این ھدیھ سپاسگزاري كرد یا پاداشي در برابرش بھ باخ داد، یا نھ؛ احتمال  آیا ماركگراف از  دانیم كھ ما نمي
ام ھنگ.رود كھ چنین كرده باشد، زیرا او خود را وقف موسیقي كرده بود و اركستر بسیار خوبي داشت مي

كنسرتو  ١٢٧این شش كنسرتو، كھ با خط خوش و ظریف باخ نوشتھ شده بودند، میان  ، نام)١٧٣۴(مرگ او
كنسرتو ١٢٧ھریك از. این فھرست را شپیتا در بایگاني شاھي برلین كشف كرد .در فھرستي ضبط شدند

  .قیمت گذاري شده بود) دالر؟۶٠،١(گروشن۴فھرست بھ مبلغ 

كنسرتو گروسو اثري است . كنند ایتالیایي تبعیت مي  »كنسرتو گروسو«ز فرم ا» كنسرتوھاي براندنبورگ«
بھ ھمراھي ) »كنسرتینو«(در چند موومان كھ بھ وسیلة گروه كوچكي از سازھایي كھ نقش اول را دارند 

دو ویولن و » كنسرتینو«ایتالیاییھا براي  ھندل و. شود اجرا مي» توتي«یا » ریپینو«اركستر سازھاي زھي 
بدین ترتیب كھ یك . این روش را با جسارت معمول خود دگرگون ساخت  بردند؛ باخ یك ویولنسل بھ كار مي
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ویولن، یك اوبوا، یك ترومپت، و یك فلوت در دومین كنسرتو، یك ویولن و دوفلوت در چھارمین، و یك 
و » كنسرتینو«او . دادكالویكورد، یك ویولن، و یك فلوت در پنجمین كنسرتو بھ عنوان سازھاي اصلي قرار

اي بسط داد و آن دو را در بحث پرشوري آمیختھ بھ جدایي، مخالفت، تداخل،  را در ارتباط پیچیده» ریپینو«
. توانند بفھمند و از آن لذت ببرند اي مي و وحدت درگیر ساخت، كھ ھنر و منطقش را تنھا موسیقیدانان حرفھ

خستھ كننده و تكراري، ویادآور اركستري روستایي باشند كھ در نظر بقیة ما برخي از پاساژھا ممكن است 
این گفتگورا احساس كنیم و  توانیم جذابیت ظرافت نوازد؛ ولي ما مي آھنگ رقصي را كرارًا مي

درموومانھاي آھستھ آرامشي بیابیم كھ براي قلبھاي سالخورده و پاھاي كند خوشایندتر از آلگروھاي 
  شود؛ چھارمین كنسرتو را  مھ، دومین كنسرتو با آلگروي گیرایي آغاز مياینھ  با. پرجوش و حرارت است

  آثار آوازي-ب

توانست تمام چیره دستي و ھنري كھ روي سازھاي  نوشت، نمي كھ باخ براي آواز آھنگ مي  ھنگامي
دار بسط داده بود، یا كارھاي شگفت انگیزي كھ از اركسترھایش چشم داشت، نادیده بگیرد؛  شستي

تصنیفات او براي صداھا چنان است كھ گویي آنھا سازھایي با توانایي و رسایي تقریبًا نامحدودند و كمتر 
بـھ تبعیــت از رسم زمــان ھر ھجـارا روي پنج شش نـت . داد فرصت نفس تازه كردن بــھ خواننــده مـي

این وجود، بھ وسیلة   با. گونھ تطویل دیگر متداول نیست این ؛ ]» Kyrie-ele-e-e-e-e-eison«[كشید  مي
  .ھمین آثار آوازي است كھ باخ شھرت كنونیش را بھ عنوان بزرگترین آھنگساز تاریخ بھ دست آورد

در حدود . آیین قداس بھ پالسترینا  شید كھبخ ایمان استوار باخ بھ آیین لوتري بھ او ھمان اندازه الھام مي
براي خداوند «- این شش موتت بیست و چھار سرود نیایش و شش موتت نوشت؛ موتسارت با شنیدن یكي از

براي جمعیت نیایشگران كلیسا و گروه . نخستین بار عمق باخ را حس كرد - »اي نوین بسرایید نغمھ
: آمد شنید قلبش كھ بھ قلب باخ ھمانند بود بھ وجد مي ترميھمسرایان، كورالھاي پرقدرتي نوشت كھ اگر لو

این  ؛ »روح محبوب، خود را بیاراي«، و »زماني كھ در نیازي مشقتبار ھستیم«، »كنار نھرھاي بابل«
كرد،  ایمان محروم مي چنانچھ زندگي مرا از امید و «: آخري چندان در مندلسون اثر نھاد كھ بھ شومان گفت

  » .گردانید آنھا را بھ من باز ميھمین یك كورال 

باخ براي اعیاد میالد مسیح، قیام مسیح، و صعود مسیح، اوراتوریوھایي تصنیف كرد كھ عبارت بودند از 
نخستین آنھا، اوراتوریو عید میالد . آھنگھایي با عظمت براي ھمسرایان، تكخوانان، ارگ، یا اركستر

روز فاصلة میان عید مسیح و عید تجلي مسیح اجرا مسیح، در توما سكیرشھ در شش قسمت و طي شش 
با فرض شمردن حق مسلم مالكیت خود، باخ ھفده آریا یا ھمسرایي از آثار اولیة خود . ١٧٣۵-١٧٣۴شد

این قطعات از خود بھ وام  برخي از. گرفت و بھ صورت داستاني دو ساعتھ از میالد مسیح بھ ھم بافت
ندارند، ولي معایب متعدد اثري را كھ تقریبًا از ھمان آغاز، ھمسرایي  گرفتھ با متن جدید ھماھنگي چنداني

  .توان بخشید كند مي  را عرضھ مي» چگونھ تو را بھنگام پذیره شوم؟«

از آنجا كھ . خود كانتات كورالي با آریاھاي پراكنده بود. اوراتوریوھا اساسًا تركیباتي از كانتاتھا بودند
تاي آنھا  ٢٠٠كانتات ساخت كھ  ٣٠٠شمرد، باخ حدود د كانتاتھا را مغتنم ميمراسم دیني لوتري غالبًا وجو

آییني لوتري، شنوندگانش را در زمان ما محدود كرده   این كانتاتھا با مراسم  ارتباط نزدیك. بھ جا مانده اند
  است،ولي بسیاري از آریاھاي آنھا 

در وایمار نخستین كانتات ) ١٧١١(الگيباخ در سن بیست و شش س. شناسند كھ ھیچگونھ مرز دیني نمي
این كانتات ماتم  را نوشت او در» وقت عبادت بھترین اوقات است آكتوس تراگیكوس«برجستة خود، 

، یادبودھاي ١٧١٧تا١٧١۴در فاصلة سالھاي . تراژدي مرگ را گرفت، ولي از امید رستاخیز شادي كرد
اي  اكنون بیا «براي نخستین یكشنبة آدونت، : شن گرفتسال كلیسایي را با چند تا از بھترین كانتاتھایش ج

خندد، زمین شادي  آسمان مي«، ١٧١۵؛ براي عید قیام پس از مرگ مسیح )١٧١۴(» دھندة كافران نجات
كھ در آن سھ ترومپت، یك طبل، سھ اوبوا، دو ویولن، دو ویوال، دو ویولنسل، یك باسون، و یك » كند مي
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بھ ھمسرایي و بھ وجد آوردن مؤمنان از پیروزي مسیح بھ كار رفتھ بود؛  كالویة كونتینوئو براي كمك
با كورال خوش نوا و آشناي ) ١٧١۵(» قلب، دھان، كردار، و زندگي«براي چھارمین یكشنبة آدونت، 

شد؛ و براي شانزدھمین  كھ با ابلیگاتو اوبوا ھمراھي مي» اي مایة شادماني وآرزوھاي بشر  عیسي،«
در الیپزیگ، نغمة پیروزي دیگري بھ نام » اي زمان شیرین مرگ، بیا«؛ )١٧١۵(تثلیث یكشنبة پس از 

، براي قیام پس از مرگ مسیح سرود، و براي دویستمین سال صدور »مسیح در زندان تاریك مرگ آرمید«
ھ ، را بھ شكل كانتاتي، ب»خداوند سنگر پایدارماست«، سرود نیایش لوتر، یعني »طاعتقادنامة آوگسبورگ

  .ھمان قدرت، درآورد؛ ولي شاید بھ عنوان بیان اعتقاد دیني بیش از اندازه تند و آتشین باشد

نیز براي بھره  كردند، ولي احساس سالمي باآنكھ باخ مردي دیندار بود و وظایفش اورا بھ دینداري ملزم مي
. گیرد از تھ قلب نیز بخندد يتوانست بھ ھمان اندازه كھ ماتم م مند شدن از شادیھاي زمیني در اوبود، و مي

یافتند؛ بھ ھمین جھت، برخي از قطعات آوازي اپراھاي  عناصر غیر دیني بھ تصنیفات دیني او راه مي
او از ریختن استعداد ھنریش در كانتاتھاي دیني ناب درنگ . اند او یافتھ» مس در سي مینور«زمانش را در 

، یك »كانتات قھوه«، یك »كانتات شكار«باخ یك . این گونھ آثار، بیست و یك كانتات موجودند از. كرد نمي
، براي سالروز تولد آوگوست ١٧٢۵در . ، و ھفت كانتات براي اعیاد غیر دیني نوشت»كانتات عروسي«

ین وسیلھ رھایي بادھا ، نوشت و بد»آیولوس خرسند«مولر، استاد دانشگاه الیپزیگ یك كانتات كامل، بھ نام 
را، كھ بورلسكي بیپرده بود، » كانتات دھقانان« ١٧۴٢در  .گرفت، جشن  اي محیالنھ ، شاید با استعاره را

بھ بعد، موسیقي  ١٧۴٠از . نوشت اثري سرشار از رقص، نوشیدن، و عشقبازي پرسروصداي دھقانان
  .كردند پیوستھ آثار غیردیني اجرا مي كلیسایي در الیپزیگ نفوذ خود را از دست داد و كنسرتھاي عمومي

  پیش از آنكھ موسیقي دیني رو بھ زوال گذارد، باخ اورا بھ چنان اوجي رساند كھ در سرزمینھاي 

این جشن بھ یادبود . بود) ژوئیھ٢(ر عید دیدار مریممراسم لوتري باقي مانده بود یكي خواندن ماگنیفیكات د
مریم عذرا در این دیدار ) ۵۵- ۴۶.ا(بنا بھ روایت انجیل لوقا . دیدار مریم از خویشاوند خود، الیصابات، بود

  :سرود شكرگزاري بینظیر خود را چنین آغاز كرد

  كند، جان من خداوند را تمجید مي«

  دآمد؛وروح من، بھ رھانندة من خدا، بھ وج

  زیرا بر حقارت كنیز خود نظر افكند،

  » .. . .زیرا ھان، از كنون تمامي طبقات مرا خوشحال خواھند خواند

براي  ١٧٢٣ولي شاید شكل كنونیش را در . باخ دوبار این آیات، و آیات بعدي را، بھ موسیقي در آورد
یقي ھمھ بھ اوج وحدتي واال در اینجا، دین، شعر، و موس. مراسم عید میالد مسیح در الیپزیگ سرود

  .رسند مي

بھ موسیقي در آوردن داستان آالم و . حتي شش سال بعد، دوباره در پاسیون قدیس متي بھ ھمان اوج رسید
بسیاري از آھنگسازان پروتستان در آلمان . مرگ مسیح از قرنھا پیش بخشي از مراسم آیین كاتولیك بود

ده بودند؛ دوتن از آنان قبال انجیل متي را بھ عنوان متن خود بھ شكل كنتات را براي این منظور اتخاذ كر
، انجیل )١٧٢٣(باخ دست كم سھ پاسیون نوشت و در ھریك از آنھا از شرح انجیل یوحنا. كار گرفتھ بودند

در . اند از پاسیون آخري تنھا قسمتھایي بھ جا مانده. تبعیت كرد) ١٧٣١(، و انجیل مرقس )١٧٢٩(متي
اند، و گرایشي توتوني بھ  یوحنا تسلسل صحنھ ھا غیر منطقي، و رویدادھا در ھم آمیختھ پاسیون قدیس

خورد؛ ولي قسمتھاي آخر بھ احساساتي لطیف و ظریف، و عمق  سخنراني رعدآسا در آن بھ چشم مي
 »تمام شد«آریاي . شود كھ مانند ھر عنصر دیگر موسیقي متأثر كننده است متفكرانة با وقاري تبدیل مي
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برداشت عمیقي از حساسترین رویداد داستان زندگي و مرگ مسیح است؛ آزموني از این بزرگتر براي 
  .تواند وجود داشتھ باشد آھنگساز یا نقاش نمي

، باخ در توماسكیرشھ الیپزیگ بزرگترین اثر خود را اجرا ١٧٢٩آوریل ١۵در بعدازظھر جمعة مبارك 
این لیبرتو بر اساس . ز یك لیبرتو خوب آلماني استفاده جستكرد، او در این اثر، پاسیون قدیس متي ا

روایت نسبتًا كامل قدیس متي از زندگي و مرگ مسیح، و بھ وسیلة یك ادیب محلي، بھ نام كریستیان 
چنین پیداست كھ خود باخ متن بعضي از . تنظیم یافتھ بود» پیكاندر«فریدریش ھنریسي، ملقب بھ 

اند؛ ولي این  خي از ھمسراییھا را تفسیر ناموجھ روایت انجیل دانستھبر. ھمسراییھا را نوشتھ است
ھمسراییھا، مانند ھمسراییھاي نمایشنامھ ھاي یوناني، با شرح و تفسیر خود ھیجان دراماتیك را تشدید 

 كنند، و ھم عواطف مارا ھم بیان مي. دھند كنند و ھارموني باوقار آنھا دووظیفھ ھنر برترین را انجام مي مي
دھد، تقریبًا سراسر پاسیون قدیس  در حالیكھ موسیقي باخ عمدتًا چیره دستي و قدرت او را نشان مي. تلطیف

  در برگردان لطیف و با : متي آواي اندوه، سپاس، و یا عشق است

سرایند، در خودداري با حرمت سازھایي كھ دور و بر واژه ھا  فلوتھایي كھ گویي از جھان دیگر مي
در .مانند خورند، كھ بھ نقاشي وتذھیبكاري یك كتاب دعاي قرون وسطایي مي ایي پیچ ميودرمیان صداھ

. گردد نمایاند كھ تنھا در متن روایت اصلي آشكار مي اینجا، باخ چنان مفاھیم و احساسات عمیقي بھ ما مي
صرفًا مصلوب كنیم، این اثر متأثر كننده ترین تراژدیھاست؛ زیرا  براي ما كھ در تمدن غربي زندگي مي
دھد، بلكھ بھ صلیب  شود، را نشان نمي گونھ كھ در میان ما یافت مي شدن انسان آرمانگراي شریفي، از آن

كشیده شدن روزانة اورا در جھان مسیحیت و مرگ تدریجي ایمان بسیاري از ما را، كھ ھمچون خداي این 
  .سازد گر مي  داریم، جلوه ایمان دوستش مي

تقریبًا موفق شد كھ دوباره بھ ھمان اوج ھنرمندي و احساس پاسیون قدیس » ینورمس در سي م«باخ در 
روایت انجیل از آالم . توانست با كارجدید، بھ ھمان اندازه، احساس ھماھنگي كند ولي او نمي. متي برسد

ولي . ودآمد، و باخ با تمام وجود غرق در این آیین ب مسیح ریشھ و محور اعتقادنامة پروتستان بھ شمار مي
یافت،  خود اعتقادنامھ، كھ در بخش كردو مس تبیین مي بود؛مراسم قداس، یك مراسم آییني كاتولیك رومي 

با آنكھ آیین نیایش . داشت ابراز مي» كلیساي مقدس و ھمگاني انجیلي«تعھد اشتباه ناپذیرش را نسبت بھ 
لوتري ھنوز چیزھاي زیادي از مراسم قداس كاتولیك رومي را در خود نگھ داشتھ بود، ولي ھمین مقدار 

ودند، در زمان باخ، و در را از آن حذف كرده ب دیيباعث ناراحتي بود و پروتستانھا دعاي آگنوس 
گرفتند و بقایاي التیني پیوستھ از لیتورژي  كلیساھاي او، كانتاتھا بتدریج جاي قسمتھاي مختلف مس را مي

شدند؛ او چھار سرود نیایش آلماني را در میان  پاسیونھاي باخ بھ زبان آلماني خوانده مي.شدند حذف مي
ولي مس آنچنان ریشھ ھاي سنتي التیني داشت كھ ھرگونھ  اشعار التیني ماگنیفیكات خود گنجانیده بود؛

او با نوشتن چھار مس ناقص با ضمایم آلماني . گنجاندن اشعار آلماني در آن با خطر بیتناسبي رو بھ رو بود
با دقت بھ بررسي مسھاي . اي كھ بھ دست آمد رضایتبخش نبود نتیجھ. كوشیده بود این خطر را دور كند

ارتباطش با دربار درسدن این . سترینا و ایتالیاییھاي دیگر تصنیف كرده بودند، پرداختكاتولیكي، كھ پال
ھنگامي . برگزینندة كاتولیك را خشنود سازد –فكر را در او القا كرد كھ با تصنیف یك مس كاتولیكي شاه 

قاضانامھ ، یك كیریھ و یك گلوریا ھمراه ت)١٧٣٣(كھ از آوگستوس سوم تقاضاي شغل و لقب درباري كرد
باخ آنھا را . شاه ظاھرًا توجھي بھ آنھا نكرد. شدند» مس در سي مینور«این دو بعدًا قسمتھایي از . فرستاد

، یك كردو، یك سانكتوس، )١٧٣٨-١٧٣٣(در كلیساي الیپزیگ اجرا كرد و از ھر دو استقبال شد؛ سپس 
  دونا نوبیس«یك اوسانا، یك بندیكتوس، یك آگنوس دیي، و یك 

احتماال باخ امیدوار بود . وقتي كھ مجموعھ كامل شد، بھ شكل یك مس كاتولیكي درآمد. بھ آنھا افزود پاكم
اتولیك گاه در یك كلیساي ك این مس ھیچ كھ آوگوستوس سوم آن را در لھستان اجراكند، ولي چنین نشد؛

باخ آن را در موقعیتھاي گوناگون در توماسكیرشھ یانیكوالیكیرشھ در الیپزیگ تكھ تكھ . خوانده نشده است
  .اجرا كرد
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ستاییم بیان كنیم؟ قدرت  را مي» مس درسي مینور«توانیم احتیاط تردید آمیزي را كھ با آن عظمت  آیا مي
گذارد؛  باید در خطاب بھ پروردگار باشد كنار مي این مس آن تواضعي را كھ باخ در بسیاري از گوشھ ھاي

پندارد، زیرا كھ در برابر تقاضاھایي كھ در بسیاري از  نماید كھ باخ گوش خدا را سنگین مي گاھي چنین مي
بخش كیریة مس با عظمت ھمراه با قیل و قال و آشفتگي . زبانھا از اوشده، مدتھاست كھ سكوت گزیده است

بخش گلوریا در بیشتر جاھا در » !برما رحمت آور«: آوریم م مانیز فریاد برميرود تا سرانجا پیش مي
» كھ در طرف راست خداوند نشستھ است«ھمراھي با اركستر بسیار زیباست و بھ سوي آریاي دلچسب 

با روح «سازند و  ھمسراییھا آن را خشن مي» زیرا تو یگانة مقدس ھستي«رود؛ ولي آنگاه در پیش مي
این توتوني نیرومند  آید كھ مبادا  شود كھ روح القدس بھ لرزه در مي رعد مقطعي خوانده ميچون » القدس

كھ نكات عقیدتي و تقسیم كنندة عالم مسیحیت آن بھ  –شگفت آنكھ بخش كردو . در آسمان توفان بھ پاكند
و بھ جسم در « باخ در: آورد این مس لحظات عظیم آن را پدید مي در -آید طور طبیعي بھ موسیقي در نمي

و «سپس . رسد دوباره بھ ھمان حرمت با وقار پاسیون قدیس متي مي) مصلوب كردن عیسي(و » آمده است
اینھا بھ خاطر پیروزي مسیح  سازد و  تمام صداي بلند و ناشكیباي ترومپتھا و طبلھا را رھا مي» خیزد برمي

ظریف تنور و ویولن تنھاي آسمانیش بھ ما  با آریاي» بندیكتوس«. آورند برمرگ با شادماني فریاد بر مي
دونانوبیس «بخشد؛ ھمراھي اركستر در بخش آگنوس دیي بھ طرز عمیقي زیباست؛ ولي بخش  آرامش مي

اي ھستند كھ سزاوار خرده  اینھا ھمھ واكنشھاي ساده .اي آرامبخش بیشتر نشان قدرت است تا ھدیھ» پاكم
لذت برند كھ بھ یك تربیت مسیحي، » مس در سي مینور«از  تمامي توانند ب فقط كساني مي. باشند گیري نمي

كھ مایھ ھاي عاطفیش را از دست نداده باشد، توانایي فني درك و لذت بردن از ساختار اثر، تونالیتھ ھا، 
تركیب بندي استادانھ، تنوع منابعي بھ كاررفتھ، پیچیدگي اركستراسیون، و انطباق موتیفھاي موسیقي با 

  .اي متن را نیز بیفزاینداندیشھ ھ

كھ (، یوھان آدولف شایبھ ١٧٣٧در. اي در زمان حیات باخ از او انتقاد كردند برخي از موسیقیدانان حرفھ
نامة بي امضایي منتشر كرد و طي آن باخ را بھ عنوان یك ) بعدًا رھبر اركستر دربار شاه دانمارك شد

این مرد بزرگ اگر مالطفت بیشتري «كرد كھ ارگنواز ستود، ولي در عین حال چنین اظھار عقید 
  داشت، واگر آثارش بھ داشتن ویژگي پرآب و تاب مي

شد، و زیباییشان با فنون بیش از اندازه از جال نمي افتاد، مایة تحسین ھمة ملتھا  و آشفتھ غیرطبیعي نمي
تر  یترو خستھ كنندهقطعات كلیسایي باخ ھمواره تصنع«: یك سال بعد، شایبھ حملة دیگري كرد» .بود مي
شوند، و بھ ھیچ روي مانند آثار تلمان و گراون سرشار از ایمان تكاندھنده و ژرف بیني روشنفكرانھ  مي

باخ موقع امتحان از : شایبھ كوشیده بود كھ مقام ارگنوازي در الپیزیگ را بھ دست آورد» .مند نیستند بھره
ر كانتاتي او را ھجو كرده بود؛ ممكن است انتقاد شایبھ از شایبھ، نظر نامساعدي دربارة نواختن اوداده، و د

گوید كھ بسیاري از  باخ خالي از بغض و عناد نباشد؛ ولي شپیتا، پرحرارت ترین ستایشگر باخ، بھ ما مي
انتقاد برخي از منتقدان ممكن است واكنش نسل جدید آلمان . معاصران شایبھ داراي ھمان نظرات او بودند

وسیقي كھ اساسش بركنترپوان بود نشان دھد؛ شیوه اي در موسیقي كھ در باخ بھ چنان را در برابر م
برتري رسیده بود كھ وراي آن چیزي جز تقلید ممكن نبود؛ قرن بیستم نیز شاھد واكنش مشابھي در برابر 

  .سمفوني بوده است

ولي ھندل چنان در انگستان گم شده بود كھ . داده است شایبھ بھ احتمال قوي ھندل را بر باخ ترجیح مي
گرفت، ھندل ھمیشھ مقام  نمود؛ و زماني كھ مقایسھ انجام مي مقایسة او با باخ مسلمًا براي آلمانیھا دشوار مي

نظر آلماني را بیان كرد؛ ولي این  »ھندل بزرگترین ھمة ماست«بتھوون با گفتن اینكھ . یافت اول را مي
دو چھرة پرافتخار موسیقي وآلمان  –جاي تأسف است كھ این دو غول . پیش از احیاي باخ از فراموشي بود

ھرگز ھمدیگر راندیدند؛ چھ بسا ممكن بود بھ سود ھم در یكدیگر نفوذ كنند،  –در نیمة اول قرن ھجدھم 
و ھردو بزرگترین ارگنواز زمان خود شناختھ شده بودند؛ موسیقي ھردو از آواي ارگ سرچشمھ گرفت، 

گشت،  باخ تا پایان زندگي از آن ساز دست نكشید، ولي ھندل، كھ در میان خوانندگان زن و كاستراتوھا مي
ھندل ملودي ایتالیایي را بھ كنترپوان آلماني پیوندداد و راھي بھ سوي آینده . بھ صدا اھمیت بسزا بخشید
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كردند  حتي پسرانش احساس مي. ام و كمال موسیقي پولیفوني، فوگ، و كنترپوان گذشتھ بودگشود؛ باخ انج
  .كھ در آن جھت راھي براي حركت بیشتر باز نیست

با اینھمھ، در آن موسیقي قدیمي كیفیتي سالم وجود داشت كھ كساني چون مندلسون بعدھا با حسرت از آن 
ر آمیختھ بود و شكھایي كھ در قلب مذھب تسلي بخش رخنھ كردند؛ زیرا ھنوز بھ ایماني استوا یاد مي

این موسیقي نداي فرھنگي متشكل و نقطة اوج و قوام یك سنت و ھنر . اندازند آشفتھ اش نساختھ بودند مي
عصر «آلمان ھنوز وارد . كرد كاریھاي آرایشي باروك و یك اشرافیت بیرقیب را منعكس مي بود؛ و ریزه
لسینگ ھنوز جوان بود؛ تقریبًا ھر فرد . ي ھیچ منادي انقالب را نشنیده بودنشده، و صدا» روشنگري

پذیرفت؛ تنھا فردریك شاھزادة پروس، ولتر را ترجیح  را بي چون و چرا مي» اعتقادنامة نیقیھ«آلماني 
اشي بھ ھاي سنتي، با توفان ذھنھاي نوآور، تا آستانة فروپ اندكي بعد، بناي پرشكوه معتقدات و شیوه. داد مي

  لرزه در 

را نوشتھ بود، سپري شد؛ و ھمھ چیز، حتي موسیقي، دگرگون گردید، جز انسان كھ پیوستھ ھمچنان كھ بود 
  .بھ جا ماند

  سرانجام -٣

ساختند كھ گذشتھ را بدون اكراه یا شورش  انزواي باخ در الیپزیگ و خوگرفتن او با این شھر توانایش مي
در كتابخانة خود ھشتاد و سھ جلد . ان مذھبي مایة تسلي و پناھگاھش بودپس از موسیقي، ایم. بھ ارث برد

بھ آیین لوتري استوار و نیرومند خویش . كتاب در زمینة االھیات، تفسیر كتاب مقدس، وموعظھ داشت
ھرچندكھ با نھضت تورع  -اندكي رنگ رازوري زد، كھ احتماال از نھضت تورع زمانش گرفتھ بود

موسیقي او . دانست آن را دشمن ھرگونھ موسیقي كلیسایي، جز سرودھاي نیایش ميورزید و  مخالفت مي
. »عیسي، بھ من یاري ده«: خواند معموال ھنگام آغاز ساختن آھنگ این دعارا مي. بیشتر شكل نیایش داشت

خ موسیقي با. رساند كرد و بھ پایان مي تقریبا ھمھ آثارش را با اھداي آنھا بھ جالل و شكوه خداوند آغاز مي
  ».یك ھارموني خوشایند براي جالل خدا و شادماني مجاز روح«: كرد را چنان تعریف مي

مردي : دھند اند او را در سالھاي بزرگسالي ھمچون یك آلماني نمونھ نشان مي ھایي كھ از باخ مانده تك چھره
رواني كماني را باید اي پروسرخ، و دماغي بزرگ؛ بھ این خصوصیات اب ھاي پھن، چھره تنومند با شانھ

عنصري خشمگین در سرشتش بود و . دادند افزود كھ نگاھي آمرانھ، نیمھ عصبي، و تقریبًا مبارز بدو مي
جنگید؛ در غیر از این مورد، خرسي مھربان و فروتن بود كھ  بھ خاطر مقام و نظراتش دلیرانھ مي

در زندگي اجتماعي . خوشخویي حفظ كند توانست، پس از پایان تضاد و دشمني، حیثیت و بزرگیش را با مي
جست، ولي مھمان نوازیش را از دوستان، كھ در میان آنان رقیبان  الیپزیگ بھ ھیچ وجھ شركت نمي

اومرد خانواده بود و جز فعالیتھاي ھنري بھ . داشت شدند، دریغ نمي بسیاري چون ھاسھ و گراون دیده مي
رزند باقیمانده اش را تعلیم موسیقي داد و برایشان سازي فراھم ھمھ ده ف. خانواده اش نیز توجھ بسیار داشت

. دار، یك لوت، یك ویوالداگامبا، و چندین ویولن، ویوال، و ویولنسل داشت اش پنج ساز شستي آورد؛ در خانھ
توانم از میان افراد خانواده ام اركستري از نوازندگان و  من ھم اكنون مي«: ، بھ دوستي نوشت١٧٣٠در 

اي  بعدھا، ممكن است ببینیم كھ چطور پسرانش ھنر پدر را ادامھ دادند و آوازه» .دگان تشكیل دھمخوانن
  .بلندتر از آوازة او یافتند

، رضایت داد بھ دست ھمان پزشكي تحت ١٧۴٩در . در واپسین سالھاي عمر، نورچشمانش ضعیف گشت
ود؛ این بار عمل موفق نبود و اورا عمل جراحي قرار گیرد كھ با موفقیت ظاھري ھندل را عمل كرده ب

زیست؛ زیرا نور، كھ قادر بھ دیدنش نبود، بھ چشمانش  كامال كوركرد، از آن پس، در اطاقي تاریك مي
  وي مانند بتھوون كر، بھ رغم این مصیبت، بھ . زد صدمھ مي
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كھ آن را ، زماني  او از مدتھا پیش براي مرگ آماده شد، و چنان خود را ساختھ بود. بھ دامادش ھدیھ كرد
را تصنیف » اي مرگ شیرین، بیا«از این روي، اثر متاثر كنندة . كھ فرا رسد، ھمچون ھدیة خدایان بپذیرد

  :كرد

  اي مرگ شیرین ، بیا؛ اي آرامش خجستھ،

  بیا كھ زندگیم مالل آور است،

  .و من از زمین خستھ شده ام

  كشم،  بیا كھ انتظارات را مي

  بخش؛زود بیا و مرا آرامش 

  شوند؛ پلكانم بھ آرامي بستھ مي

  .اي آرامش خجستھ ،بیا

، دید چشمانش گویي بھ طرز معجزه آسایي برگشت؛ خانواده اش با شادماني گردش ١٧۵٠ژوئیة  ١٨در 
او آرام و بركت «بھ زبان امیدوار آن زمان، . ژوئیھ بر اثر سكتھ در گذشت ٢٨اما ناگھان در . جمع شدند

  ».یدیافت و در خدا خواب

گیري باخ در الیپزیگ، قسمتي بھ  قسمتي از این فراموشي بھ علت كناره. پس از مرگ، تقریبًا فراموش شد
خاطر دشواري آثار آوازي او، و قسمت دیگر معلول كاھش رغبت بھ موسیقي دیني و فرمھاي موسیقي 

ان توما سشولھ شد، بھ جاي باخ رھبر گروه ھمسرای ١٧٨٩یوھان ھیلر، كھ در. متكي بھ كنترپوان بود
در نیمة دوم قرن ھجدھم، نام باخ . »حس بیزاري از آثار خام باخ را در شاگردان ایجاد كند«كوشید كھ  مي

، ١٨٠٠تا سال . كرد مترادف بود با كارل فیلیپ امانوئل كھ از ماھیت كھنة موسیقي پدرش اظھار تأسف مي
  .پدید شده استنمود كھ تمام خاطرة یوھان سباستیان باخ نا چنین مي

دو تن از آنان كار پدر را براي یوھان نیكوالوس فوركل، استاد . تنھا، پسرانش كار او را بھ یاد داشتند
فوركل چندتااز این آثار را مطالعھ كرد، سخت بدانھا عالقھ مند . موسیقي دانشگاه گوتینگن؛ توصیف كردند

  :ار داد و ضمن آن اعالم داشتاي انتش یك زندگینامة ھشتاد و نھ صفحھ ١٨٠٢شد، و در 

آثاري كھ یوھان سباستیان باخ براي ما بھ جاگذاشتھ، یك میراث گرانبھاي ملي است كھ اقوام دیگر فاقد آن 
این مرد، … . حفظ خاطره این مرد بزرگ نھ تنھا مربوط بھ عالم ھنر، بلكھ وظیفھ اي ملي است… ھستند

پرداز موسیقیي كھ تاكنون وجود داشتھ است و یا ممكن  بزرگترین شاعر موسیقي و برجستھ ترین نظریھ
  !اي میھن، بھ اوافتخار كن. است وجود داشتھ باشد، یك آلماني بود

  دربرلین، دستنویس » آكادمي آواز«كارل تسلتر، استاد . این توسل بھ میھن پرستي گور باخ را گشود

متي صدسال پس از اولین اجرا بھ دست یكي از دوستان مندلسون اظھار داشت كھ پاسیون قدیس ). ١٨٢٩
مندلسون با گنجانیدن پنج . ھمة اجراكنندگان كار خود را بھ رایگان انجام دادند. اي احیاشد یھودي بیست سالھ

مدتي مھمان گوتھ بود و با  ١٨٣٠وي در . اثر دیگر باخ در رسیتالھاي خود، بھ ارزش این احیا افزود
  .كرد نواختن آثار باخ سرگرمش مي
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خردگرایي دوران . احیاي باخ با نھضت رمانتیك و تجدید ایمان دیني پس از جنگھاي ناپلئون ھمزمان افتاد
كھ » فرزند انقالب«خونین فرانسھ، و نیز با » انقالب«گذراندند؛ این جریان فكري با  اعتالي خود را مي

مان پیروز بود و حتي ھگل بھ جمع آنھمھ آلمان را در میدان جنگ تحقیر كرده بود، ارتباط داشت؛ اكنون آل
، روبرت شومان درخواست كرد كھ تمام آثار ١٨٣٧در. ستایندگان باخ، بھ مثابھ یك قھرمان ملي، پیوست

تاسیس یافت؛ دستنویسھاي باخ از ھرمنبعي گردآوري شدند؛ در » انجمن باخ«، ١٨۵٠باخ انتشار یابند؛ در
گفت  برامس مي. آخرین جلد تصنیفات او انتشار یافت ، چھل و ششمین و١٩٠٠، نخستین جلد، ودر ١٨۵١

كھ دوتا از بزرگترین رویدادھاي تاریخ آلمان در زمان حیات او یكي تأسیس امپراطوري آلمان، و دیگري 
شوند؛ و مقام باخ بھ  این آثار امروزه بیش از آثار دیگر آھنگسازان اجرا مي. اتمام انتشار آثار باخ بودند

  شاعر موسیقي كھ  بزرگترین«عنوان 

  فصل سیزدھم

  

  فردریك كبیر و ماري ترز

I  - ١٧۴٠-١٧١١:سرآغاز امپراطوري  

خواند؛ این سخن بخشي از ستایش » كبیر«فردریك را  ١٧۴٢ولتر ظاھرًا نخستین كسي است كھ در آغاز 
خوردگان را ولي تاریخ ھرگاه، چون ویتمن، شكست . واحترام متقابل آنان بود كھ ده سال دیگر دوام یافت

بستاید، ماري ترز را نیز كبیر خواھد خواند؛ زیرا او یكي از چند ملكة ادوار جدید بوده است كھ بیشتر 
  .اند شاھان را شرمنده ساختھ، و از آنھا پیشي گرفتھ

شش سال قبل از تولد وي، پدرش كھ ازخاندان . بیایید از طریق آشنایي با گذشتھ اش بھ او نزدیك شویم
امپراطوري ). ١٧١١(بود، بھ نام شارل ششم، وارث تاج و تخت امپراطوري مقدس روم شدھاپسبورگ 

مقدس روم، با آنكھ بھ دیدةه ولتر جز نامي از آن برجاي نمانده بود، ھنوز امپراطوریي بود وارث افتخارات 
، بوھم این امپراطوري مركزیت نیمبندي در وین داشت و شامل سرزمینھاي اتریش،مجارستان. سالھ ٩٠٠

، امپراطوري سلطة خود را بر ١٧١۵در . ، ستیریا، كارینتیا، كارنیوال، و تیرول بود)چكوسلواكي كنوني(
ایاالت آلماني تنھا بھ ظاھر از شارل فرمان . ھلند اسپانیا نیز، كھ ھمان بلژیك كنوني است، گسترش داد

بوھم را، كھ بھ دست خاوندان . دندبردند، ولي شھرھاي آزاد این كشور در سیاست خارجي پیرو او بو مي
مجارستان، بھ واسطة اینكھ .شد، اكنون كشمكشھاي دیني بھ آشوب كشیده بود غایب بیگانھ استثمار مي

عرصة اصلي كشاكش میان تركان عثماني و مسیحیان بود، آسیب فراواني دیده بود؛ چندین سپاه این 
د؛ جمعیت آن كاھش یافتھ، و حكومت محلي گرفتار سرزمین را زیر پا نھاده، و آن را تحلیل برده بودن

از پرداخت  -كھ اكنون تنھا معدودي از آنان مجاز بودند - اشراف نظامي این كشور. بیساماني شده بود
زدند و از فرمانروایي اتریش بر این سرزمین بیزار بودند؛ زمینھاي  مالیات بھ امپراطور سرباز مي

سا بودند؛ اشراف و سران كلیسا آن را بھ امالك متعددي، كھ بھ دست مجارستان ھمگي از آن اشراف و كلی
  شدند، تقسیم كرده بودند؛ آنھا با باجي سرفھا كشت مي
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  بناي یادبود ماري ترز، وین

ساختند و از ھنر و موسیقي  گرفتند، كاخھا، قلعھ ھا، و صومعھ ھاي بزرگي برپا مي كھ از سرفھا مي
 ٧‘٠٠٠‘٠٠٠. ایكر فزونتر بود ۵٠‘٠٠٠ن برخي از اشراف مجارستان از وسعت زمی. كردند حمایت مي

  .ایكر از زمینھاي مجارستان بھ خاندان استرھازي تعلق داشتند

با آنكھ جمعیت . برد، از رونق و پیشرفت برخوردار بود اتریش، كھ بیشترین سود را از امپراطوري مي
رسید، و  تن مي ۶‘١٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧۵۴ریش در تن فزونتر نبود، جمعیت ات ٢‘٠٠٠‘٠٠٠مجارستان از 

زمینھاي اتریش نیز از آن اشراف و روحانیان . تن تجاوز كرد ٨‘۵٠٠‘٠٠٠جمعیت آن از  ١٨٠٠درسال 
در اتریش، مانند . دوام یافت ١٨۴٨شدند؛ نظام سرفداري اتریش تا  بودند و بھ دست سرفھا كاشتھ مي

رسید؛ فرزندان جوانتر را كھ دستشان از ارث كوتاه بود؛ در  ميانگلستان، زمین بھ بزرگترین پسر خانواده 
از ھمین روي، شمار سران و خدمتگران دربار شارل . گماشتند ارتش،كلیسا، یا دولت بھ مقاماتي شامخ مي

طبقھ متوسط توانگري در این كشور نبود كھ قدرت مطلقھ اشراف را تعدیل . گذشت مي ۴٠‘٠٠٠ششم از 
را بھ خون خویش بیاالید، پیمان زناشویي تنھا بر روي كاغذ اعتبار داشت، و قانون  كند، یا خون اشراف

با چنان  ١٧١۶لیدي مري مانتگیو در . نامدون گرفتن معشوق و فاسق را براي اشراف مجاز شناختھ بود
  :گویي معمول جھانگردان خالي نیست دربارة وین چنین نوشت بیاني كھ از گزافھ

دھد و دیگري وظایف  سم پابرجا دو شوھر دارد كھ یكي از آنان نام خود را بھ او ميھر زني بھ مقتضاي ر
پیوندھا چنان علني ھستند كھ ھرگاه زن سرشناسي را بھ شام دعوت كنید و دو . آورد شوھر را بھ جا مي

اھد دعوت نكنید، از شما خو - نشیند كھ وي باوقار در میانشان مي -یعني دلدار و شوھرش را… مالزم او
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رود و دلدار گزیدن بخشي  ھر زني پس از آنكھ شوھري براي خود برگزید، بھ دنبال دلدار مي… . رنجید
  .از ملزومات زندگي اوست

. كردند مجارستاني با كلیسا ھمكاري مي –اشراف اتریش در جریان تشكل یك امپراطوري اتریشي 
ا با اندكي چاشني، كھ از خود بر آن افزودند، نجیبزادگان این كشور گویا االھیات كلیساي كاتولیك رومي ر

پذیرفتھ بودند؛ برخي از آنان بھ انجمنھاي فراماسونھا بستگي داشتند؛ ولي بھ دیني كھ سرفھاي بینوا و 
كرد تا خود را با سرنوشت زمیني خویش تطبیق دھند بیدریغ یاري  دختران بیجھیزیة آنان را كمك مي

كھ وجود اعتقادنامھ ھاي گوناگون در جامعھ، با دامن زدن بھ بحثھاي دیني و آنان دریافتھ بودند . كردند مي
رواداري . عقیدتي و با اشاعة شك و بي ایماني، دھقانان و تنگدستان را از خواب گران بیدار خواھد ساخت

فیرمیان، اسقف سالزبورگ، عرصھ را در اسقف نشین خود بر . دیني با سیاست آنان ناسازگار بود
، و دشمن آیندة )١٧٢٣-١٧٢٢(تن از آنان عمدتًا بھ پروس كوچ  ٣٠‘٠٠٠انھا چنان تنگ نمود كھ پروتست

اتریش را تقویت كردند، كوچ یا اخراج پروتستانھا از بوھم اقتصاد این سرزمین را، كھ روزي بھ آزادي 
  بالید، ناتوان ساخت و بھ پیشرفت و نیرومندي آلمان پروتستان یاري  خود مي

كیلیان ایگناتس دینتسنھوفر، . كردند و بینوایان بھ ھزینة بناي ساختمانھاي كلیسایي كمك مي توانگران
بزرگترین معمار كوچك، ساختمان كلیساي بزرگ قدیس نیكوالوس پراگ را، كھ بھ دست كریستوف 

یشي، در یوھان برنھارد فیشر فون ارالخ، بزرگترین معمار اتر. دینتسنھوفر آغاز شده بود بھ پایان رساند
سالزبورگ، پراگ، ورم آثاري از خود بھ یادگار نھاد و با ھمكاري فرزندش ،یوزف امانوئل، در كلیساي 

شكوه دیرھا نمودار بزرگي آفریدگار و آسایش و شادكامي . زانكت كارل وین شاھكاري باروك پدید آورد
یاكوب پراند تاور و دستیارانش در دیربندیكتي كھ درملك، كنار رود دانوب، قرار داشت . دیرنشینان بود

بناھا، برجھا، و گنبدي احداث كردند و طاقیھاي بزرگ داخلي ، ستونھا، و تزیینات چشمگیري بھ وجود 
یوزف مونگناست صومعة كھن كاننھاي آوگوستینوسي را در دورنشتاین بھ سبك باروك از نو . آوردند
عھ، ورودي شكوھمند، و برج غربي آن كار باید در نظر داشت كھ شكوه و جالل كلي این صوم. ساخت

كتابخانھ و . ماتیاس شتایندل بود، كھ در ھفتادو ھشت سالگي از مجسمھ سازي بھ معماري رو آورده بود
دیر كلیسایي بندیكتي آلتنبورگ نیز، كھ سازنده اش ھمان مونگناست است، براي تزیینات وافرش شھرت 

سوتل، كھ از قرن دوازدھم مانده بود، مونگناست و شتایندل براي دیر فرایارھاي سیسترسي در ت. داشت
ولي جایگاه باشكوه گروه ھمسرایان این دیر را مایستر یوھان ساختھ . اي ساختند نما، برج، و كتابخانة تازه

دیرشتامس، .داد ؛ در اینجا سبك گوتیك كھن برتري خود را بر سبك باروك نو نمایش مي١٣۴٨- ١٣۴٣بود
د، بھ دست گئورگ گومپ بازسازي شد و بھ داشتن شباكھاي آھني وگچبریھاي تزییني در كھ در تیرول بو

فرانتس فرزند . اند شاھزادگان ھاپسبورگ در این دیرآرمیده. آن ممتاز است» پلكان نخست كشیشان«
. وي بود) ١٧۴٨-١٧٢۴(مونگناست، در ھرتسو گنبورگ یك دیر كلیسایي ساختھ بود كھ ثمرة عمر كوتاه 

در میان این آثار . اند دانستھ» زیباترین اثر معماري سبك روكوكو در اتریش«یر كلیساي ویلھرینگ را و د
معماري، از بناھاي باشكوھي چون كلیساھاي ھرتسوگنبورگ و ویلھرینگ و ساختمان زیباي بیبلیوتكسال 

نسخة خطي  ١١٠٠و  جلد كتاب ٩۴‘٠٠٠این كتابخانھ در صومعة بندیكتي شھر آدمونت . توان نام برد مي
راھبان اتریش در روزگاري كھ ایمان دیني مردم رو بھ . را دربناي زیبایي بھ سبك باروك گردآورده است

  . زیستند زوال نھاده بود در شكوه و آسایش مي

كردند، شاھزادگان و امیران اتریش و مجارستان، ھمچون  نجیبزادگان نیز با راھبان ھمچشمي مي
درآرزوي آن بودند كھ كاخي ھمانند ورساي براي خود بناكنند ؛ و با وجودي كھ  فرمانروایان آلمان،

توانستند باشكوه و عظمت بیش از اندازة آن كاخ رقابت كنند، با اینھمھ، براي برآوردن كاخي كھ ھر  نمي
و پرنس اوژن دوساووا در د. پرداختند جنبة آن برتري آنان را نمایش دھد بھ گردآوري غنایم كافي مي

موزة «كھ اكنون (بلودرة سفلي : قسمت از باغ خویش، در خارج شھر وین، كاخ تابستاني احداث كرده بود
، و بلودرة علیا، كھ بھ دست یوھان لوكاس فون ھیلدبرانت، بھ سبكي بسیار زیبا ساختھ شده )است» باروك

  كاخ زمستاني این شاھزاده را. است
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  )آرشیو بتمان(صومعھ در ملك : یاكوب پراندتاور
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  )آرشیو بتمان(كاخ بلودرة علیا، وین : یوھان لوكاس فون ھیلدبرانت

   

  

  )آرشیو بتمان(كلیساي كارل، وین : یوھان برنھارد فیشر فون ارالخ و پسرش یوزف امانوئل
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  )بتمانآرشیو (تاالر مركزي كتابخانة ملي، وین : یوھان برنھارد فیشر فون ارالخ و پسرش یوزف امانوئل

ارالخ براي باغھا و بناھاي . یوھان برنھارد فیشر فون ارالخ ساختھ است) كھ اكنون وزارت دارایي است(
بھ تعویق  ١۶٩۶ھایي بھ سبك باغھا و بناھاي ورساي كشید، ولي ساختمان این بناھا تا شونبرون نیز نقشھ

كتابخانة «نقشة . ییر دادندھاي وي را یا كنار نھادند، و یا اندكي تغ افتاد و، ھنگام ساختمان، نقشھ
یك .فیشر فون ارالخ و فرزندش، یوزف امانوئل، كشیدند) است» كتابخانة ملي«كھ اكنون (را » امپراطوري

كتابخانة «. باروك شناس این كتابخانھ را از نظر ساختمان دروني آن بھترین كتابخانھ جھان دانستھ است
ھاي خطي  كتابھا و نسخھ ١٧٣٧شارل در . فتبھ دست شارل ششم گشایش یا ١٧٢۶در » امپراطوري

وین در آن ھنگام زیباترین شھر جھان آلماني . بسیار اوژن دو ساووا را براي این كتابخانھ خریداري كرد
  . بود

یابیم كھ آندره  با ناآگاھي خجلت آوري اطالع مي. ھایي آرایش داده بودند بیشتر بناھاي اتریش را با مجسمھ
را در وین با » موزة باروك«با مجسمة چوبي مصلوب كردن مسیح، و بالتازار مول  تاماش دیرشتامس را

توانیم تقدیمنامة یوزف شتامل را  اي مي اند؛ و در فاصلھ مجسمة مرمرین امپراطور فرانسیس اول زینت داده
توانیم  اما چگونھ مي. كھ بیشتر عمر خود را بھ ساختن مجسمھ ھایي براي دیر آدمونت سپرد احساس كنیم

ساز این روزگار  خود را ببخشیم كھ براي شناخت گئورگ رافائل دونر، كھ پس از برنیني دومین مجسمھ
، نزد جوواني )١۶٩٣(ایم؟ دونر، كھ در اسلینگن اتریش سفال زاده شده بود  است؛ اینھمھ تأخیر ورزیده

با . باروك اتریش را كاھش داد ھاي خیالي سبك جولیاني ھنر آموخت و پس از آشنایي با سبك كالسیك، جنبھ
در اینجا، . اینھمھ، مجسمة مرمرین نیایش شارل ششم او را خیالپردازیھاي سبك باروك فرا گرفتھ است

با وجود این، . اي درخشان امپراطور را بھ سوي آسمان برافراشتھ است اي با پاھاي دلفریب و سینھ فرشتھ
گزار بود، زیرا كھ فلسفھ آنان را موجوداتي بي جسم شناسانده از ھنري كھ بھ كروبیان تن بخشیده باید سپاس
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ھاي ایتالیاي  با مجسمھ) براتیسالوا(مجسمة قدیس مارتین و گدا اثر دونر در كلیساي جامع پرسبورگ . بود
كند، و مجسمة مرمرین ھاجر در بیابان او داراي زیبایي كالسیك آرام و  روزگار رنسانس برابري مي

ھایي كھ از سرب براي دو حوضچة بزرگ در وین ریختھ، بھ اوج  ھنر وي در مجسمھ. یكنواختي است
ھاي  كھ رودخانھ. یكي از آنھا حوضچة پروردگار در نزدیكي نویرماركت است: كمال خود رسیده است

یكي . كند نماید؛ ودیگري آبنماي آندرومده است كھ با حوضچة فونتي در رم برابري مي اتریش را باز مي
بخشد، كھ یك سال قبل  اي است كھ سوگواري مریم بر جنازة مسیح را تجسم مي از آثار دونر مجموعھدیگر 

بایست رافائل را ،  ؛ این مجسمھ مي)١٧۴١(ساز در كلیساي جامع گورك ریختھ شده است از مرگ مجسمھ
  .كھ دونر نام خود را از او گرفتھ بود، شادمان كرده باشد

گران بر سقف گنبد كتابخانة بزرگ وین كشیده بود صرف نظر كنیم، نقاشان و  اگر از فرسكوھایي كھ دانیل
اند كھ توجھ جھانیان را بھ خود  شاعران اتریش، یا سرزمینھاي وابستة آن، در این روزگار اثري نیافریده

  ولي در موسیقي، وین مركز شناختھ شدة جھان غرب . معطوف دارد

   

  

  كاخ شونبرون، وین: دیگران یوھان برنھارد فیشر فون ارالخ و

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  )آرشیو بتمان(وین . آبنماي آندرومده: گئورگ رافائل دونر
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  )آرشیو بتمان(فرسكوھاي گنبد كتابخانة ملي، وین : دانیل گران
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  )آرشیو بتمان) (اكنون براتیسالوا(قدیس مارتین و گدا، كلیساي جامع پرسبورگ : گئورگ رافائل دونر
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  كاري روي مرمر، ھاجر در بیابان، موزة باروك برجستھ: ل دونرگئورگ رافائ

خود وي . مند بود شارل ششم، پس از دختران و تختش، بھ موسیقي بیش از ھرچیزي در جھان عالقھ. بود
اپرایي نوشت، ھمراه فارینلي كالوسن نواخت، و تمرینھایي را رھبري كرد، شارل بھترین خوانندگان، 

یك . حنھ، و بازیگران جھان را، بدون توجھ بھ ھزینة گرانشان، بھ وین آورده بودنوازندگان، نقاشان ص
گروه ھمسرایان . پوند خرج كرد ٣٠‘٠٠٠بار، بھ تخمین لیدي مري مانتگیو، براي اجراي یك اپرا 

اي  در پاره. اي درباري، یا دست كم اشرافي، گردید موسیقي وسیلھ. خواننده داشت ١٣۵نمازخانة خود او 
. از اشراف بودند - تكخوانان، ھمسرایان، رقصندگان، نوازندگان اركستر -اپراھا ھمة شركت كنندگان  از

  .مھیندوشس ماري ترز در اپرایي در نقش اول آواز خواند

از ونیز بھ  ١٧١٨آپوستولوتسنو در . زیست ترین لیبرتونویس زمان، كھ ایتالیایي بود، در وین مي برجستھ
بھ سود پیترو تراپاسي، شاعر ناپلي، كھ نام متاستازیو  ١٧٣٠شارل ششم شد، و در وین رفت، شاعر دربار

ھاي منظوم  متاستازیو در طول ده سال آینده آنچنان نمایشنامھ. بھ خود داده بود، از دربار كناره گرفت
دكھ شدن ترین آھنگسازان اروپاي غربي خوشحال مي نوشت كھ برجستھ - ھمیشھ بھ ایتالیایي –شورانگیزي 

در خدمت گرفتن شعر براي اپرا، یعني سازگار كردن مضمون، عمل، و احساس . براي آنھا آھنگ بسازند
متن خود براي تھیة تكخوانیھا، دوئتھا، رسیتاتیفھا، ھمسراییھا، رقصھا و مناظر الزم، ھیچ كس بھ پاي او 

كامیابي او در . آھنگسازان گرفترسید؛ اما در عوض انطباق دادن ھماھنگ موسیقي با تئاتر را از  نمي
: گفت مي. زمینة تصنیف نمایشنامة منظوم ولتر را نگران ساخت كھ اپرا مبادا تئاتر را از رونق بیندازد

  ».كند را خفھ مي] موز تراژدي[این ھیوالي زیبا ملپومن «
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و ھنر در دربار شارل ششم با دستي گشاده، دلي مھربان، و اندوھي كھ در مسائل نظامي داشت از موسیقي 
كردند؛ آنان با ناتواني خویش  ولي فرماندھان ارتش بھ دلخواه او كار نمي. كرد چند زبانة خود حمایت مي

تا زماني كھ اوژن دو ساووا، كھ ھمراه دیوك آو مارلبره سپاھیان لویي . داشتند وي را از آسایش بازمي
. بھ دست داشت، اوضاع بھ مراد اتریش بود چھاردھم را شكست داده، و پس رانده بود، ابتكار عمل را

اتریش بلگراد را از تركان عثماني، ساردني را از دوكھاي ساووا، و میالن و ناپل و ھلند اسپانیا را از 
شارل ششم پرنس اوژن را بھ فرماندھي ھمة سپاھیان اتریش گماشت و رھبري سیاست خود . اسپانیا گرفت

راند؛ ولي با فرارسیدن  اوژن بر ھمھ چیز اتریش، جز اپرا،فرمان مي را بھ دست وي سپرد؛ در واقع پرنس
) ١٧٣۵-١٧٣٣(در جنگ جانشیني لھستان . دوران پیري، نیروي جسمي وروحي وي رو بھ كاھش نھاد

جنگید، و لورن، ناپل، ) نام داشت» مملكت كوچك ساردني«كھ اكنون (اتریش با فرانسھ، اسپانیا، و ساووا 
اتحاد با روسیھ اتریش را بھ جنگ با تركان عثماني نیز كشاند؛ ). ١٧٣٨-١٧٣۵(ست دادو سیسیل را از د

  بلگراد بار دیگر بھ دست . اتریش در این جنگ بوسني، صربستان، و واالكیا را از دست داد

فردریك كبیر . اتریش نیز داراي چنان ھوش و مھارتي نبود كھ ناتواني فرماندھان ارتش را جبران كند
  :وي چنین گفتھ است دربارة

سازد بھ شارل ششم ارزاني داشتھ بود؛ ولي نھ آنچھ را كھ  طبیعت ھرآنچھ را كھ انسان را فردي شایستھ مي
او مردي بخشنده بود، اما بدون تشخیص درست، روحي محدود و . انسان براي بزرگي بدان نیازمند است

با قوانین . گرفت ید، ولي كمتر نتیجھ ميكوش سخت مي. مرد عمل بود، اما نبوغ نداشت. بي اثر داشت
پدري خوب، وشوھري . بیش از ھمھ با زبان التیني آشنا بود. ژرمني آشنابود و بھ چند زبان تسلط داشت

  شایستھ بود؛ ولي چون ھمة شاھزادگان اتریش مردي متعصب و موھوم پرست بود،

رزو داشت كھ وي را جانشین خود تنھا مایة دلخوشي و غرور وي دختر بزرگش، ماري ترز، بود، و آ
در صورت ). ١٧٠٣(ولي پدرش، لئوپولد اول، میراث فرمانروایي را حق فرزندان پسر شناختھ بود. سازد

بایست نخست بھ دختران پسر او، یوزف، و سپس بھ دختران پسر  نبودن وارث پسر، تاج فرمانروایي مي
، تاج و تخت )ولي با دودختر(بدون وارث پسر، ١٧١١مرگ یوزف اول در . دیگرش، شارل، انتقال یابد

خود، كھ بھ شوراي خصوصي » پراگماتیك سانكسیون«، شارل با ١٧١٣در . را حق قانوني شارل ساخت
تسلیم نمود، اعالم كرد كھ تصمیم گرفتھ است تاج و تخت و ھمة قلمرو فرمانروایي خود را، پس از مرگ 

یگانھ . ین فرزندي، بھ بزرگترین دخترش واگذار كندبھ بزرگترین پسر خویش، ودر صورت نبودن چن
شارل پس از آنكھ چند سالي را در انتظار یك . زاده شد و در ھمان سال درگذشت ١٧١۶فرزند پسر او در

فرزند پسر دیگر بیھوده بھ سرآورد، از قدرتھاي اروپایي درخواست كرد كھ با قبول و تضمین اجراي 
دولتھاي اسپانیا، روسیھ ، پروس، انگلستان، ھلند، . ني جلوگیري كنندوصیتنامھ وي از بروز جنگ جانشی

وي » پراگماتیك سانكسیون«دانمارك، اسكاندیناوي، و فرانسھ در طول ھشت سال آینده موافقت خود را با 
  .اعالم داشتند

فرمانروایان ساكس و باواریادختران یوزف، . ولي اجراي وصیتنامة شارل خالي از دشواري نبود
برادرشارل، را بھ ھمسري برگزیده بودند؛ و این دختران اكنون، بھ استناد وصیتنامة لئوپولد اول، مدعي 

فردریك ویلھلم اول، فرمانرواي پروس، بھ امید آنكھ شارل از دعاوي وي بر . جانشیني شارل بودند
شارل نیز . كرد ميبخشھایي از دوكنشینھاي یولیش و برگ پشتیباني كند، از وصیتنامة شارل ھواداري 

شاه پروس . ھایي مشابھ داد ولي پس از اندك زماني بھ رقیبان فردریك ویلھلم وعده. ظاھرًا با وي ھمراه بود
  .از آن پس بھ دشمنان شارل پیوست

، در ھجدھسالگي، با فرانسیس شتفن، دوك لورن، كھ چندي بعد مھیندوك توسكان شد ١٧٣۶ماري ترز در 
، شارل ششم درگذشت؛ و چون جانشین پسر نداشت، ١٧۴٠اكتبر ٢٠در  .، زناشویي كرد)١٧٣٧(

ترز، بھ نام مھیندوشس اتریش و ملكة بوھم و مجارستان، بر اریكة فرمانروایي امپراطوري مقدس  ماري
  ھمسر وي نیز در فرمانروایي شریك او شد، . روم نشست
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ان آبي و درخشان، گیسوي زرین دلفریب، ترز فریبندگي زنان را، چون چھرة زیبا، چشم ماري. جوان افتاد
ھوش و . زیبایي رفتار و حركات، ذوق سلیم، و سرزندگي جواني، با لیاقت فرمانروایي در ھم آمیختھ بود

نمود كھ وي براي روبھ رو شدن با مشكالت موجود  علو سیرت او بر زیباییش غلبھ داشتند، ولي چنین مي
پرورانید كھ مقدر بود، بھ نام  اي در رحم مي كنون كودك چھارماھھاو ا. بھ قدرتي بیش از آن نیازمنداست

شارل آلبر، برگزینندة باواریا، و فردریك آوگوستوس . جانشین وي شود» مستبد روشنفكر«یوزف دوم 
دوم، برگزینندة ساكس ھر دو با فرمانروایي وي بر امپراطوري مخالف بودند؛ و گروه نیرومندي در وین 

اطمیناني وجود نداشت كھ مجارستان وي را ملكة خود خواھد . كرد واریا پشتیباني مياز برگزینندة با
در خزانة امپراطوري تنھا . بھ تعویق افتاد ١٧۴١ژوئن ٢۴شناخت؛ از این روي ، تاجگذاري وي تا 

ارتش دچار . دانست فلورین بود كھ امپراطریس، بیوه شارل ششم آن را از آن خود مي ١٠٠‘٠٠٠
گردانیدند كھ كارایي یا  شوراي دولت را پیرمرداني مي. شده بود، و فرماندھان آن ناشایست بودندنابساماني 

. آوازه درافتاده بود كھ تركان بزودي بار دیگر بر وین خواھند تاخت. فرماندھي را از دست داده بودند
ھ پاس شناسایي فرمانروایي فیلیپ پنجم، شاه اسپانیا، مدعي مالكیت مجارستان و بوھم بود، و شاه ساردني، ب

فردریك دوم ، كھ تنھا پنج ماه . ترز، بر آن بود كھ لومباردي را بھ قلمرو فرمانروایي خویش بپیوندد ماري
ترز بھ شاھي پروس رسیده بود، آمادگي خویش را بھ شناسایي فرمانروایي ماري ترز  قبل از جلوس ماري

بھ این شرط موكول ساخھ بود كھ ملكھ با انضمام سرزمین و پشتیباني از انتخاب ھمسر وي بھ امپراطوري 
 ١٧۴٠دسامبر  ٢٣در. ماري ترز درخواست وي را نپذیرفت. پھناوري از سیلزي بھ پروس موافقت كند

فردریك بھ سیلزي لشكر كشید و ملكة بیست و سھ سالھ خویشتن را با بزرگترین قدرت آلمان و مردي در 
  .رین فرماندة نظامي روزگار خود در جنگ شودت جنگ دید كھ مقدر بود برجستھ

II - ١٧۴٠- ١٧١٣:پیدایش پروس  

  فردریك ویلھلم اول-١

، بھ رھبري خاندان ھوھانزولرن، بھ قلمرو شاھي پروس مبدل شده ١٧٠١قلمرو برگزینندة براندنبورگ در 
و تخت خویش را پس  بود؛ برگزینندة براندنبورگ، بھ نام فردیك اول، بر اریكة شاھي پروس نشستھ، و تاج

فردریك ویلھلم سوفیا دوروتئا، دختر جورج اول، كھ در . از مرگ بھ فرزندش، فردریك ویلھلم اول، سپرد
قلمرو فرمانروایي شاه پروس شامل . بھ شاھي انگلستان رسید، را بھ ھمسري خود برگزیده بود ١٧١۴

بخش كلیوز در غرب آلمان، و  ،)پیرامون برلین(پروس شرقي، پومراني سفال، ناحیة براندنبورگ
  مجموعة بیربطي از سرزمینھاي جدا از ھم، كھ از . نشین مارك و شھر راونسبرگ در وستفالي بود كنت

در » پروس«جمعیت این . تحت یك حكومت درآمدند و تنھا با زور شاه با ھم متحد شده بودند 
ساخت اجتماعي پروس . رسید ۵‘٨٠٠‘٠٠٠تن بود كھ درپایان قرن ھجدھم بھ  ٣‘٣٠٠‘٠٠٠حدود١٧۴٠

دادند، طبقة متوسط  جامعھ مركب بود از رعایایي كھ مالیات وعوارض فئودالي مي. عمدتًا فئودالي بود
شاید ھم تا حدي براي . بسیار كوچك، و اشرافي كھ بھ پاس پشتیباني نظامي از شاه از مالیات معاف بودند

سپاھي كھ مقدر بود مدت . لم اول سپاه ثابتي سازمان دادرھایي از چیرگي این اشراف بود كھ فردریك ویلھ
  .نیم قرن تعیین كنندة تاریخ سیاسي اروپاي مركزي باشد

فردریك ویلھلم ھمانند پسرنامدارش، كھ پیروزیھایش تا اندازة زیادي از بركت ارتش پدرش بود، شاھي 
؛ ھیچ یك از آنھا سرآن نداشت كھ اي از زیبایي نداشتند ھم پدر و ھم پسر بھره.كامال غیر متعارف بود

. پدر و پسر ھر دو مرداني ترشرووعبوس بودند. بانگاھي مشفقانھ و لبخندي مھربانانھ با جھان آشتي كند
اي گلگون كھ زیر كالھي لبھ برگشتھ قرار داشت، چشماني نافذ، و  پدر مردي كوتاه و تنومند، با چھره

. آماده بودند تا ھمة مخالفان را در میان خود خرد و خمیر كنندصدایي آمرانھ بود و آرواره ھایي داشت كھ 
وي اشتھایي فراوان داشت، اما غذاشناسي ناشي بود؛ از این روي، گروه آشپزان فرانسوي خود را بیرون 
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داد، بھ  بھ تشریفات پایبندي چنداني نشان نمي. كرد و خوردن غذاھاي روستایي را در برنامة خود قرار داد
شمرد و ھم  او خویشتن را ھم فرمانرواي كشور مي. ل فرصت فراواني براي كاركردن داشتھمین دلی

كرد، انحرافات و كجیھاي بسیاري  با وظیفھ شناسي و پشتكار براي ادارة كشور كارمي. خدمتگزار آن
، كھ شمار مأموران متكبر و خودبین دولت را. دید، و پیش خود پیمان بست كھ ھمھ را بھ راست آورد رامي

جواھر، اسبان، و . كرد، بھ نصف كاھش داد قدرت معارض آنان در گردش كارھاي دولت كارشكني مي
ھایي كھ در  اثاث فاخري را كھ میراث برده بود فروخت، خانوادة شاھي را واداشت تا بسادگي خانواده

ش آن وجود داشت گرد برند زندگي كنند، مالیاتھا را در ھركجایي كھ امكان افزای شھرھاي كوچك بھ سر مي
  .اي سرشار بود اي بھ ارث گذاشت كھ بھ طور وسوسھ كننده آورد، و براي فردریك دوم خزانھ

مقامات شھرداري را برآن داشت . وي از ھمة مردم انتظار داشت كھ چون خود او سختكوش و پركارباشند
ھاي ھرزه گرد را  ي، و بیكارهكھ اخالقیات مردم را بازرسي كنند و بھ مردم اندرز پركاري و صرفھ جوی

در زمان او، دولت بازرگاني و تولید را رھبري مي كرد و براي توسعة . بھ سختكوشي عادت دھند
، شاه بیدار آموزش را در سراسر كشور ١٧٢٢در . بازرگاني كشور راھھا و كانالھا را گسترش مي داد

براي آموزش فرزندانشان آموزشگاھھایي  اجباري و ھمگاني ساخت، و بخشھاي كلیسایي را برآن داشت كھ
  بدین . ، پروس در آموزش ابتدایي و متوسطھ بر ھمة كشورھاي اروپا پیشي جست١٧۵٠تا. برپاكنند

وي، . شاه چون خداترسان و پارسایان را از شكاكان سختكوشتر یافتھ بود، نھضت تورع را تقویت كرد
. وي، كالونیھا از اشاعة نظریة تقدیر ازلي خویش باز ایستادند بھ فرمان. اكراھًا، بھ كاتولیكھا نیز آزادي داد

لوتریھا دستور یافتندكھ در لیتورژي خود، بھ جاي التیني، زبان آلماني بھ كار برند، رداي كتاني نپوشند، 
چون اسقف اعظم .نوار بر گردن نیاویزند، آیین مقدس را آنقدر برنكشند كھ آن را ھمسنگ آثار پاپي بدانند

پروتستان را وادار بھ مھاجرت كرد، فردریك ویلھلم آنان را بھ پورس آورد، ھزینة  ١۵‘٠٠٠لبورگ ساز
، افزاركار، و بذر در دسترس )نھ از بھترین زمینھا(زمین. كیلومتري آنان را بھ ایشان پرداخت ٨٠٠سفر 

مھاجر دیگر  ١۵‘٠٠٠وي . آنان نھاد، و تا ھنگامي كھ زمینھایشان سودآور شود، از آنان مالیات نگرفت
اقتصاد پروس، كھ شیرازة آن در جنگ . پروتستان را از سویس و دیگر ایاالت آلماني بھ پروس آورد

  .سالھ از ھم گسیختھ بود، بھ ھمت فردریك ویلھلم سروسامان یافت سي

 وي ھنگامي بھ شاھي رسید كھ. ھدف غایي تالشھاي شاه تحكیم امنیت مردم پروس در جھان پرآشوب بود
سوئد، روسیھ، لھستان، دانمارك، و ساكس در این جنگ درگیر شده . جنگ بزرگ شمالي ھنوز ادامھ داشت

این جنگ بھ فرمانرواي پروس آموختھ بود كھ در جھاني كھ . بودند، و انگلستان نیز بزودي بدان كشانده شد
. ان صلح، اجتناب ناپذیر استملتھا بھ نام ملي گرایي بھ راھزني سرگرمند وجود سپاه نیرومند، حتي در زم

تالر، از دولتھایي  ۴٠٠‘٠٠٠آن را بھ بھاي  سازد،شاه پروس، براي آنكھ شتتین را بندر بازرگاني برلین 
كارل پس از بازگشت از تركیة عثماني، با فروش . كھ آن را از كارل دوازدھم گرفتھ بودند، خریداري كرد

تالر بھ سوئد بازگرداند؛ كارل  ۴٠٠‘٠٠٠فردریك ویلھلم حاضر شد آن را بھ بھاي . این بندر مخالفت كرد
كرد؛ پروس بھ كارل اعالن جنگ  استرداد شتتین پافشاري مي پولي نداشت، ولي ھمچنان براي

، و در محاصرة شترالزوند بھ دشمنان او پیوست، كارل، كھ نیمي از جھان با وي بھ دشمني )١٧١۵(داد
برخاستھ بود، بھ سوئد، و بھ آغوش مرگ شتافت؛ فردریك ویلھلم از این جنگ پیروز بھ برلین بازگشت و 

  .ردشتتین را بھ غنیمت آو

او مردي جنگ طلب نبود؛ و از آن پس، . از آن پس، شاه پروس تقویت سپاه را نخستین آرمان خود ساخت
در جنگي شركت نجست؛ ولي برآن بود كھ نگذارد دیگران جنگي را بر او تحمیل كنند؛ بنیانگذار 

برآنم كھ «: گفت مي. زمان خود بود» یكي از صلحجوترین فرمانروایان«ترین سپاه آن روزگار  بلندآوازه
وي سپاھي گردآورد و كوشید » .كسي را نیازارم؛ ولي بھ كسي ھم اجازه نخواھم داد كھ مراناچیز شمارد

كھ سربازانش را از میان بلند قامت ترین مردان برگزیند؛ براي خشنودساختن او، كافي بود كھ انسان 
داد و دلش از دیدن قامت بلند آنان  ميشاه پول خوبي برایش . جواني را بھ طول دومتر بھ نزدش بفرستد

  گرم 
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، فرانسھ ١٧١٣در . او، مگر وسواسي كھ دربارة بلندي قامت سربازانش داشت، بیش از دیگر شاھان نبود
نفري  ٨٠‘٠٠٠براي تشكیل سپاه . سرباز ثابت داشتند ٩٠‘٠٠٠، و اتریش ١٣٠‘٠٠٠، روسیھ ١۶٠‘٠٠٠

یك ویلھلم ناچار بود در داخل و خارج كشور جمعیت داشت، فردر ٣‘٠٠٠‘٠٠٠در كشوري كھ 
گماشتگان دولت ناچار بودند . روستاییان و شھرنشینان با سربازگیري مخالف بودند. سربازگیري كند

در یك مورد، افسر مأمور سربازگیري و افرادش بھ كلیسایي . جوانان را با حیلھ، یا زور، بھ سربازي برند
سربازان . ترین مردان را بھ سربازي بردند گرفتن حرمت كلیسا، بلندقامتتاختند و ھنگام نماز، با نادیده 

  .بستند حتي براي خطاھاي ناچیز، آنان را بھ تازیانھ مي. زیستند، ولي تابع انضباطي سخت بودند خوب مي

. بایست افسر ارتش شود ھر اشرافزاده اي كھ توانایي داشت مي. بردند اشرافزادگان را نیز بھ سربازي مي
این افسران بھ طبقة حاكم مبدل شدند و . گرفتند و مورد توجھ خاص شاه بودند افسران تعلیمات خاص مي

شمردند، و غالبًا با جسارتي  بازرگانان، معلمان، روحانیان، و بھ طور كلي طبقة متوسط، را خوار مي
ا چنان وضع دقیق و حركات در ھمان ھنگام، آنان را ب. كردند آمرانھ و رفتاري وحشیانھ باآنان برخورد مي

. داشتند كھ مانند آن را شاید در ھیچ یك از ارتشھاي روزگار ما نتوان دید موزون بھ تمرینھاي نظامي وا مي
فردریك . كرد جست و باعالقھ بھ جزئیات آموزش سربازان نظارت مي خود شاه در این تمرینھا شركت مي

ر خدمت خود یافت كھ آمادة جنگ و غارت بودند، و دوم چون بھ شاھي رسید، نیرویي از مرداني را د
حاضر بودند تا در یك چشم بھ ھم زدن طومار ھمھ درسھاي صلح وآشتي را، كھ شاھزاده از فلسفھ آموختھ 

  .بود، درنوردند

  فریتس جوان-٢

ت ده فرزند داش) آن گونھ كھ كارالیل از فردریك ویلھلم اول نام برده است(» گروھبان بزرگ ملت پروس«
بر جاي نھاد منبع ) ١٧۵٨(دفتر خاطراتي كھ ویلھلمینھ پس از مرگ. كھ ویلھلمینھ بزرگترین آنان بود

شاید ھنگامي كھ او از . بسیار مستقیم و نزدیك ما براي شناسایي سرگذشت برادر او در اوایل زندگي است
رگزیدن شوھر براي او، سنگدلي للة خود، خودخواھي شدید مادر، درنده خویي پدر، خودسري پدرھنگام ب

گویي عمدي  گوید، از گزافھ سخن مي - كھ مایة امید و سربلندي وي بود –و رفتار خشن پدر با فریتس 
مھر و دلبستگي شورانگیز … ھرگز عشقي با عشق ما برابري نكرده است«: مي نویسد. بركنار نبوده باشد

  ».تن اوبكوشمداشت كھ براي خشنود ساخ من بھ برادرم ھمواره مرا برآن مي

نھ پدر از او دلخوش . زاده شده بود، سھ سال از ویلھلمینھ كوچكتر بود ١٧١٢ژانویة  ٢۴فردریك ، كھ در 
  كوشیدند وي را براي فرماندھي و شاھي پرورش بود، و نھ مادر؛ آنان مي
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  )آرشیو بتمان. (فردریك كبیر: حكاكي روي نقاشي كارل وانلو

فردریك ویلھلم بھ مربیان فرزندش چنین دستور . ورزید شعر و موسیقي مھر ميدھند، ولي فردریك بھ 
  :داد مي

خدادوستي و خداترسي را، كھ شالوده و یگانھ ستون نیك بختي ما در ھردوجھان است،در دل فرزندم 
از ادیان نادرست، یا از فرقھ ھاي ملحد پیرو آریوس و سوكینوس، یا اندیشھ ھاي . جایگزین سازید

فردریك ھمة این [اي برزبان نرانید  توانند ذھن جوان را تباه سازند، در حضور او كلمھ گیني كھ ميزھرآ
ولي زشتي آیین كاتولیك رومي، و بیپایگي و بیھودگي آن را نیز بدو ]. اندیشھ ھا را بھ ذھن خود راه داد

  …. بیاموزید

حساب، ریاضیات، فن … . زبان التیني رااما نھ … زبانھاي فرانسوي و آلماني را بھ شاھزاده بیاموزید
با گذشت زمان فنون … بویژه تاریخ را، … توپخانھ، و علم اقتصاد را بھ حد كمال بھ او بیاموزید؛ 

سنگربندي، اردوزدن، و دیگر فنون جنگ را بھ او خواھید آموخت، تا شاھزاده از جواني براي افسري و 
ة سربازي را در دل فرزندم جایگزین سازید و بگذارید او عشق راستین بھ حرف… . فرماندھي آماده شود

ھرگاه او شمشیر را دوست . اي را بھ اشتھار و افتخار برساند تواند شاھزاده بداند كھ چیزي جز شمشیر نمي
  .ندارد و افتخار خود را در آن نجوید، در نزد ھمة مردم سرافكنده خواھد گشت

ولي در آن . رت فرزند در سربازي و فرماندھي برخود مي بالیدماند، از مھا ھرگاه پدر بیشتر زنده مي
فرزند جواني باھوش بود، ولي . دھد سالھاي جواني چنین مي نمود كھ فرزند ھمة امیدھاي وي را بر باد مي

شمرد، ولي بھ زبان ، ادبیات، موسیقي، و  زبان آلماني را خوار مي. داد ھوشمندي خود را ھرگز بروز نمي
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گفت،و این انحراف را تا پایان عمر از خود  بھ زبان فرانسوي شعر مي. ورزید مھر مي ھنر فرانسھ
آمد؛ و ھنگامي كھ وي  دید، بھ خشم مي شاه سالخورده ھرگاه كھ فرزندش را با كتابھاي فرانسھ مي. دورنكرد

كس، بھ یوھان كوانتس، فلوت نواز دربار سا. گرفت یافت، خشم او فزوني مي را سرگرم فلوت زدن مي
كوانتز با شنیدن . خواھش مادر فردریك بھ برلین آمده بود تا در نھان بھ فرزند او نواختن فلوت بیاموزد

صداي نزدیك شدن شاه، در اطاق خلوتي پنھان شد، و فردریك بسرعت رداي فرانسوي را از تن كند و 
چون فروختن . اده بھ خشم آمدشاه ھمچنین از دیدن كتابھاي فرانسوي در خانة شاھز. پوشاك نظامي پوشید

دانست، بھ خدمتكاران دستور داد تا كتابھا را براي فروش بھ یك  كتاب را بھتر از سوزاندن آن مي
  .نوكران كتابھا را پنھان كردند و، چندي بعد، بھ شاھزاده برگردانیدند. كتابفروش ارائھ دھند

او را با خود بھ . كرد چ كوششي فروگذار نميشاه سالخورده براي آنكھ فرزندش را جنگجو بارآورد، از ھی
ساخت، و اورا برآن  برد، با زندگي در دشت و صحرا و اسب سواري خطرناك خشن آشنا مي شكار مي

  داشت كھ با خوراك اندك و  مي

سروان كاتھ و ستوان  –اش با دو افسر جوان  ولي شاه چون بھ دوستي مشكوك فرزند شانزدھسالھ. داد
دار و  اگرچھ آبلھ چھرة وي را لكھ.كاتھ مردي جھاندیده و كتاب خوانده بود. بھ خشم آمد پي برد، - كایت

آراستگي ذھني و شایستگي رفتار از او ھمنشیني «ناخوشایند ساختھ بود، اما، بھ گفتة ویلھلمینھ، 
مة نفوذ كاتھ بود كھ ھ. است» آزاداندیش«او برخود مي بالید كھ مردي … . دوستداشتني ساختھ است

  ».معتقدات دیني برادرم را برباد داد

شاه . در برابر نااصیل آییني روزافزون فرزند ارشد، از دست شاه كاري جز خشم و تعدي ساختھ نبود
در ھمان ھنگام، . كرد كرد؛ فرزندش را نیز با چوبدستي تھدید مي خدمتكارانش را با چوبدستي خود تنبیھ مي

فردریك ویلھلم بر آن بود كھ . ي پدر در مورد زناشوییش مخالفت مي كردھا ھا و برنامھ ویلھلمینھ با نقشھ
نمود كھ پسر و دختر ھمة امیدھاي وي را بر باد  چنین مي. وي را بھ زناشویي با یكي از متحدانش وادارد

خشم و كینة شاه بر من و برادرم بدانجا كشیده بود كھ ما را جز ھنگام صرف خوراك از حضور «. دھند مي
  یك بار، شاه » .راندند مياو 

كشید، بشقاب بھ سر او اصابت  بشقابش را بھ سر برادرم نشانھ گرفت؛ ھرگاه برادرم خود را كنار نمي
سپس مارا بھ . باردیگر بشقابش را بھ سوي من پرتاب كرد، ولي خوشبختانھ بھ من اصابت نكرد. كرد مي

ذشتیم تا از اطاق بیرون رویم ، او با چوبدستیش گ چون من و برادرم از كنار او مي… . باد ناسزا گرفت
فریتس . ھرگز دیده نشد كھ او برادرم را ببیند و با چوبدستي خود او را تھدید نكند. مارا مضروب كرد

بارھا بھ من گفتھ بود كھ ھرگونھ بدرفتاري را، جز كتك، تحمل خواھد كرد؛ واگر پدرم اوار كتك زند، 
  .خواھد گریخت

او امیدوار بود كشور را بھ دست فرزندي بسپارد كھ قادر باشد ارتش را . رده سبب داشتخشم شاه سالخو
جویي بھ عمل آورد، صنعت را گسترش دھد، و بار دیگر ادارة كشور  رھبري كند، در ھزینة دولت صرفھ

ده كرد كھ فرزندش ھمة این آرزوھا را برآور ھرگز پیشبیني نمي. را با وجدان و كارداني بر دوش كشد
فردریك، بھ گمان او، جوان گستاخ زن صفتي بود كھ گیسویش . خواھد كردو از این نیز درخواھد گذشت

از سربازان و . نمود را، بھ جاي اینكھ مثل یك سرباز پروسي كوتاه نگھ دارد ، چون فرانسویان مجعد مي
پرسید كھ  مي. نواخت ت ميگفت، و فلو زد، بھ زبان فرانسوي شعر مي شكارگریزان بود، بھ دین پوزخند مي

او حتي پوزشھاي گاھگاھي . پروس بھ رھبري چنین جوان ناتواني چھ سرنوشتي در پیش خواھد داشت
روزي پس ازآنكھ برگوش فرزند سیلي زد، بھ پیرامونیانش . كرد فرزند را بر ترس و بزدلي وي حمل مي

كشت؛ در حالي كھ فردریك داراي  ود را ميكرد، او خ گفت كھ ھرگاه پدر خود او با وي این گونھ رفتار مي
  .كند حس شرافتمندي نیست، و بدرفتاري را تحمل مي
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كوشید فرزندش را در پوتسدام  ١٧٣٠ھرگاه گزارش فردریك را بھ ویلھلمینھ باور كنیم، شاه در بھار 
  :بكشد

  چون بھ اطاق وي در آمدم، مویم را گرفت و. شاه صبح یك روز مرا بھ نزد خود خواند

پس از آنكھ مرا با مشت مضروب ساخت، بھ سوي پنجره پرتابم كرد وریسمان پرده را . مرا بھ زمین افكند
بر گلویم پیچید، خوشبختانھ، توانستم برپاخیزم و دستھایش را بگیرم، ولي چون ریسمان را با ھمة توانایي 

نوكري بھ دادم رسید . اري جستمخود بر گلویم پیچید، احساس كردم كھ بزودي خفھ خواھم شد؛ و با فریاد ی
  .و براي اینكھ مرا رھاسازد، ناگزیر بھ زور متوسل شد

خواھد ھمراه كاتھ و كایت بھ انگستان  فردریك، كھ اكنون ھجدھسالھ بود، محرمانھ بھ ویلھلمینھ گفت كھ مي
این راز را در دل خواھر با ترس و بیم . ولي او پافشاري كرد. ویلھلمینھ از او خواست كھ نگریزد. بگریزد

ولي شاه، كھ كارآگاھاني پیرامون فرزندش گماشتھ بود، بھ این راز پي بردو پسر و دختر را، . پنھان كرد
ویلھلمینھ بزودي آزاد شد، كایت بھ انگلستان گریخت، ). ١٧٣٠اوت (ھمراه كاتھ و كایت، بازداشت كرد

كاتھ را در صحن ). اكتبر٣٠(كوم نمودندو بھ مرگ مح. ولي كاتھ را در دادگاه نظامي دادرسي كردند
اعدام كردند، و فردریك را بھ فرمان پدر برآن ) اكنون كوسترزین نام دارد و در لھستان است(دژكوسترین 

شاه در اندیشة آن بود كھ ). نوامبر٧(داشتند كھ از پنجرة زندان انفرادي خود اعدام وي را تماشا كند 
را ولیعھد خود سازد؛ ولي چون از انعكاس خبر اعدام وي در جھان  فرزندش را گردن زند و دومین پسرش

  .بیمناك بود، از كشتن وي چشم پوشید

در دژكوسترین ماند؛ چندي را در زندان گذراند، و  ١٧٣٢تا فوریھ  ١٧٣٠شاھزاده فردریك از نوامبر
ویلھلمینھ . سپس تحت نظر گماشتگان دولت در شھر زیست و در تمام مدت شدیدًا تحت مراقبت بود

، یك ١٧٣١اوت  ١۵در » .فرستادند براي او خوراك، و حتي شیریني، مي«نویسد كھ ھمة مردم برلین  مي
ھرگاه نقشة «: زماني دراز او راسرزنش كرد و گفت. سال پس از جدایي، شاه بھ دیدار فرزندش رفت

» .اه و خورشید را نبیندانداختم كھ تا پایان عمر م گشت، خواھرت را بھ جایي مي گریز تو عملي مي
فردریك پاھاي پدر را . فردریك زانو زد و پوزش خواست پیرمرد گریست و فرزندش را بھ آغوش كشید

. فردریك آزاد شد و بھ فرمان پدر براي بررسي وضع اداري و اقتصادي ایاالت پروس بھ سفر رفت. بوسید
  .زندگاني دشوار خوي و سیرت وي را اكنون دگرگون ساختھ بود

خواھرش، ویلھلمینھ، نیز، كھ از زندگي در خانة پدر بھ تنگ آمده بود، ھمسري ھانري، ولیعھد بایرویت، 
، ویلھلمینھ بھ جنوب رھسپارگشت تا، بھ عنوان )١٧٣١نوامبر  ٣٠(پس از زناشویي در برلین . را پذیرفت

اینجا بود كھ ،شلوس در  ھنگام اقامت وي در. دربار بایرویت را كانون فرھنگ و ھنرسازد. ماركگرفین
او از . فردریك نیز خواھي نخواھي ناچار بود زناشویي كند. ارمیتاگھ، یكي اززیباترین كاخھاي آلمان شد

ھرگاه شاه خودسرانھ مرا بھ زناشویي وادارد، ناگزیر «گفت كھ  زناشویي اجباري نفرت داشت و مي
  را بھ دلخواه خویش بھ سرانجام خواھماي خواھم رفت و زندگي  سپس، بھ گوشھ. اطاعت خواھم كرد

بورن،  - برونسویك» شاھزاده خانم موقر«با الیزابت كریستینا،  ١٧٣٣ژوئن ١٢از این روي، در » .برد
الیزابت بسیار . در این ھنگام، فردریك بیست و یكسالھ بود و شاھزاده خانم ھجده سال داشت. زناشویي كرد

و من درشگفتم كھ -چون تودة كاه ابلھ است«گفت،  یك بھ ویلھلمینھ ميزیبا بود، ولي، آن گونھ كھ مادر فردر
فردریك باآنكھ در سالھاي آینده مھر و احترام » .لوحي زندگي خواھد كرد برادرت چگونھ با چنین زن ساده

زن و شوھر جوان پس از زناشویي براي . گذاشت ھمسرش را بھ دل گرفت، در این ھنگام وي را تنھا مي
در اینجا، شوھر تجرد اختیار كرد و خویشتن را با . راینسبرگ چند كیلومتري شمال برلین رفتندزندگي بھ 

آزمایشھاي فیزیك و شیمي سرگرم ساخت، پژوھشگران، دانشوران، و نوازندگاني گرد خود آورد، و بھ 
  .مكاتبھ با ولف، فونتنل، موپرتویي، و ولتر پرداخت
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  ١٧۴٠- ١٧٣۶: شاھزاده و فیلسوف-٣

سیماي : ھایي كھ این شاھزاده و ولتر بھ یكدیگر نوشتھ اند در شمار برجستھ ترین اسناد آن روزگارند نامھ
ادبي درخشان دو شخصیت برجستھ كھ در آنھا ھنر پیرمرددر برابر واقع گرایي جوان پختھ و كامل رنگ 

ولتر اكنون . نداشت ولتر اكنون مردي چھل و دوسالھ بود، و فردریك بیست و چھار سال بیشتر. بازد مي
نامدارترین نویسندة فرانسھ بود، با اینھمھ از دریافت نامة زیر، كھ ولیعھدي در آستانة رسیدن بھ شاھي آن 

  :با پیكي ویژه از برلین بھ سیره فرستاده بود، سرگیجھ گرفت ١٧٣۶اوت  ٨را در 

چندان با شما آشنایي دارم كھ كم از  ام، اما با خواندن آثارتان آقا، گرچھ از سعادت دیدار شما محروم بوده
دیدارتان نیست، ھرگاه بخواھم عقیدة خویش را با شما در میان نھم، باید بگویم كھ این آثار گنجینة 

ھرگاه بزرگي و … . خورد خواند، بھ زیباییھاي تازه اي برمي اند، و انسان ھربار كھ آنھا را مي اندیشھ
نجد، بزرگان روزگار ما را تنھا بھ خاطر شما برتر و شایستھ تر شایستگي معاصران مارا با گذشتكان بس

تاكنون شاعري نتوانستھ بود اندیشھ ھاي مبتني بر حكمت ما بعدالطبیعھ را بھ شعر … . خواھند شمرد
  .افتخار این ابتكار نصیب شما شد. درآورد

ھاي ولف  خوانده بود؛ ولي نوشتھفردریك ، شاید بھ سبب آشنایي اندكش با زبان التیني، آثار لوكرتیوس را ن
  .نسخھ اي از كتاب او را براي ولتر فرستاد. را خوانده بود

نسخھ اي از اتھامات و دفاعیات آقاي ولف را، كھ برجستھ ترین فیلسوف روزگار ماست، برایتان 
یش ھاي حكومت مابعدالطبیعھ را بھ نور اندیشة خو وي را از آن روي كھ تاریكترین گوشھ. فرستم مي

رسالھ دربارة خدا، روح، و «ترجمة … . روشن ساختھ است، بیرحمانھ بھ بدبیني و الحادمتھم ساختھ اند
  …. ولف را بھ دست خواھم آوردو براي شما خواھم فرستاد» جھان

سازد كھ از كساني بھ شمار آیم كھ شما  مھرباني و یاري شما بھ ھنردوستان ودانشپژوھان مرا امیدوار مي
  … . دانید ایستة شاگردي خود ميآنان را ش
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:گویا دربارة دوشیزة اورلئان شایعاتي، بھ گوش فردریك رسیده بود

ھاي شما چیزي باشد  اگر درمیان نوشتھ… . مندم ھاي شما بیش از ھر چیزي در جھان عالقھ آقا، بھ نوشتھ
  …. كھ بخواھید از مردم پنھان كنید، حاضرم آن را در خفا نگاه دارم

دھد، و وظیفة  بتواند انواع ھنر و دانش را بھ پیش برد پرورش ميطبیعت ھرگاه بخواھد، روح بزرگي كھ 
این سربلندي بھرة من خواھد شد كھ زحمات شما را  شاھزادگان است كھ زحمات آنان را پاداش دھند، آیا 

  اجر دھم؟

توانم دست كم بھ دیدار مردي امیدوار  ھرگاه سرنوشت مرا از سعادت نزدیكي بھ شما محروم دارد، آیا مي
توانم شما را شفاھًا اطمینان دھم كھ خویشتن را با احترام و  ام؟ آیا مي  باشم كھ از دیرباز او را از دور ستوده

كنند؟  دانم كھ مشعل حقیقت را بھ دست دارند و زحمات خود را وقف عامھ مي حقشناسي مدیون كساني مي
  دوستدار شما،

  فردریك ،ولیعھد پروس

این نامھ،  را، كھ ھرگز آنقدر پیر نشده بود كھ از كار افتاده باشد، از خواندن توانیم خرسندي خاطر ولتر مي
اندك زماني پس از دریافت نامھ، بھ فردریك . و افاده فروختنش را بھ ماركیز حسود، در نظر مجسم كنیم

  ):١٧٣۶اوت  ٢۶(چنین نوشت

  سرورم،

اند بھ  یحضرت مرا بھ وصول آن مفتخر ساختھاي كھ اعل انسان باید از احساس خالي باشد تا از دریافت نامھ
این نامھ خودخواھي مرا ارضا كرده است، اما جسارتًا بگویم، بیش از آن، عشق و  گرچھ. ھیجان نیاید

دھد،  ام و اساس شخصیت مرا تشكیل مي دلبستگي من بھ انسانھا، ھمان عشقي كھ ھمواره در دل پرورانده
اي  اندیشد، شاھزاده اي در جھان ھست كھ چون انسان مي م شاھزادهبین تشفي یافتھ است؛ زیرا اكنون مي

  .كھ مردم را نیكبخت خواھدساخت» فیلسوف«

خواھم بگویم توجھ فیلسوفانة اعلیحضرت بھ پرورش روحي كھ براي فرمانروایي آفریده شده ھمة  اجازه مي
اند كھ با تمیز نیكان از بدان،   دهشاھان خوب ھمواره آناني بو. ایشان ساختھ است مردم جھان را سپاسگزار 

. اند خویشتن را تعلیم دھند با دل بستن بھ راستي، و باریشھ كن ساختن جور، ستم و موھومات كوشیده
پس ! ھایي در سر بپروراند فصل زریني در تاریخ كشور خویش خواھد گشود اي كھ چنین اندیشھ شاھزاده

زیرا آنان، بیش از آنكھ بھ اندیشة فرمانروایي … نیستند؛ این افتخار  چرا بسیاري از شاھزادگان در پي
ھرگاه روزي غوغاي مشغلھ یا شرارت بشرآن سیرت آسماني را «و . این است خویشند، روش شما دقیقًا جز

فیلسوفان نامدار بھ سرزمین شما . ود و محبوب جھانیان خواھید گشتمعبود زیر دستان خ »نسازددگرگون 
ملكھ كریستینا نامدار در طلب … . روي خواھند آورد، و فرزانگان اورنگتان را در میان خواھند گرفت

  …. این گونھ شاھي كنید، سرورم، تا ھنر در جست وجوي شما برآید .ھنر از شاھي دست شست

اند، بھ شایستگي  اي كھ دربارة آقاي ولف بھ من اھدا كرده را، براي كتابچھ زبانم قادر نیست اعلیحضرت
این اندیشھ ھا چون اخگري در  .نھم  ھاي مبتني بر حكمت مابعدالطبیعھ را ارج مي من اندیشھ. سپاس گوید
  این از  توان بیش از كنم نمي گمان مي. شب تارند

موشي كھ در . برد بشر ھرگز بھ اسرار جھان پيكنم  گمان نمي. حكمت مابعدالطبیعھ انتظار داشت
ھمین موش  روزنةكاخي آرمیده است از آیندة كاخ، از سازندة آن، و از مقصد سازنده آگاه نیست ما بھ

  … . یك از ما درمیان ننھاده است دانم، معمار آسماني جھان اسرار خود را با ھیچ تاجایي كھ مي. مانیم مي
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. شما خوانندة آثار من خواھید بود. نشدة خود را بھ نزد شما خواھم فرستاد ر چاپبھ پیروي از فرمانتان، آثا
بھ رازداري . توان گرفت این پاداش را از كمتر شاھي مي. سرورم، انتقادھاي شما پاداش من خواھند بود

. ن باریابمدانم كھ براي اداي احترام بھ حضورتا این را براي خود سعادتي بیمانند مي… . شما اطمینان دارم
گمان  بي. دھد اینجا را ترك گویم ولي دوستیي كھ مرا در این گوشة عزلت نگاه داشتھ است اجازه نمي… 

دوستان را باید بر شاھان مقدم «: اندیشید كھ گفت شما چون یولیانوس، آن مرد بزرگ و بھتانزده، مي
  ».داشت

م، كھ ھمواره نیكخواه شما خواھم بود؛ دھم، سرور سر آید، اطمینان مي عمر من در ھر گوشة جھان بھ
آرزو دارم . شمار خواھم آورد؛ و بھ فر و شكوه شما مباھات خواھم كرد خویشتن را از زیردستان شما بھ

  .احترام آمیختھ بھ فروتني مرا بپذیرید. ھمواره چون خودتان باشید، و شاھان دیگر چون شما شوند

  ولتر 

تقریبًا ھر . ودو سال دوام یافت ھاي طوالني، چھل نویسندة زمان، با وقفھمكاتبة بزرگترین شاه و بزرگترین 
ھاي آنان خواندني است، زیرا این مكاتبات گفتگوي خصوصي و اندیشیدة دو تن از مرداني است  واژة نامھ

توانیم در برابر وسوسة نقل  بدشواري مي. شویم كھ ما كمتر از موھبت شنیدن گفتگوھاي آنان برخوردار مي
داوریھاي روشنفكرانة آن درایستیم؛ اما برخي عبارات ما را در مجسم كردن دو غول رقیب شمشیر و قلم 

  .كنند كمك مي

فردریك در شگفت . كند ھا، ستایش دوجانبة نویسندگان آنھا جلب توجھ مي قبل از ھر چیزي در این نامھ
داند، و چگونھ بھ ولتر  ر او را نميو قد» اي آگاه نیست از ارزش چنین گنجینھ«است كھ چگونھ فرانسھ 

از این پس، سیره معبد دلفي … . سر برد ھاي شامپاني بھ تنھایي در بیغولھ بھ«دھد كھ زندگي را  اجازه مي
كشور ناسپاستان را ترك گویید و بھ » «.ھاي شما الھامبخش من خواھند بود من خواھد گشت، و نامھ

: دھد ولتر بھ ستایشھاي فردریك چنین پاسخ مي» .خواھند كردسرزمیني بیایید كھ شما را در آن ستایش 
فرانسوي را مانند . ھاي پلیني ھستند ھایتان چون نوشتھ ھاي ترایانوس و نوشتھ ھاي شما چون اندیشھ اندیشھ«

ولتر » .برلین بھ سرپرستي شما آتن آلمان، و شاید آتن اروپا خواھد شد… . نویسید بھترین نویسندگان ما مي
كنند كھ  سازند، اعتراف مي ھا اعتقاد خویش را بھ خداپرستي و ھستي خدا نمایان مي دریك در این نامھو فر

اند  دانند، و از روحانیاني كھ با ادعاي نزدیكي بھ خدا براي خود قدرتي فراھم ساختھ دربارة خدا چیزي نمي
) »اندیشم ام و مي ن است كھ من مادهحقیقت مسلم ای«(گرا  ولي فردریك ماده. كنند ابراز نفرت و بیزاري مي

  گرایي و  و دترمینیست است و اعتقاد خود را بھ ماده

واسطة قدمتشان و سادگي و زودباوري  ھاي مسیحي، كھ بھ باید در برابر افسانھ«: كند فردریك توصیھ مي
، عشق بھ اش ولتر در ھر فرصتي بھ شاگرد شاھزاده» .اند، عمیقًا سكوت كرد مردم جنبة شرعي یافتھ

طبیعت «: گیرد فردریك انسان را جدي نمي. كرد انسان، بیزاري از خرافات، تعصب، و جنگ را تلقین مي
و، بدون قوانیني كھ . اند پروراند، اینان سراسر جھان را انباشتھ خودبخود دزد، حسود، جاعل، و آدمكش مي

خود خواھد بود، و جز خویشتن بھ  كند، ھركسي فرمانبردار غرایز طبیعي از شر و ناپاكي جلوگیري مي
اي كھ آموزش و تجربھ بیپروایي و  بشر طبعًا متمایل بھ ناپاكي است و، بھ اندازه… . كسي نخواھد اندیشید 

  » .جوید اند از ناپاكي دوري مي سركشي وي را تعدیل كرده

ادة پروسي در شاھز. كنند توجھ مي دو واقعھ در آخرین سالھاي شاگردي فردریك در مكتب ولتر جلب
، كھ ظاھرًا نفوذ ولتر در اندیشة وي بھ حداكثر رسیده بود، ١٧٣٩در . بھ فراماسونھا پیوست ١٧٣٨
اي بھ نام رد شاھزادة ماكیاولي منتشر ساخت و نوشت كھ فیلسوف ایتالیایي تنھا اصولي را موجھ  كتابچھ

شاھزادة فیلسوف در این . ازمندندشمرده است كھ فرمانروایان براي حفظ یا گسترش كشورشان بدانھا نی
ھاي ماكیاولي مخالفت كرده، و صداقت و دادگري و شرافت فرمانروا را یگانھ اصول  كتاب با اندیشھ

بیش از » افتخارات مھلك جھانگشایان«شاھزادة فیلسوف از شاھاني كھ بھ . درست كشورداري شمرده است
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كند، و در  بندند ابراز انزجار مي دل مي» اند دست آمده ھافتخاراتي كھ با مھرباني و دادگري و بزرگواري ب«
تواند با نابود كردن دیگر مردم و بھ بدبختي كشاندن آنان خویشتن را  شگفت است كھ انسان چگونھ مي

  :نویسد و سپس چنین مي. بزرگ بداند

م مطلق زیردستان ماكیاولي با ماھیت راستین فرمانروایان آشنا نبوده است، فرمانروا، بھ جاي آنكھ حاك
باشد، بزرگترین خدمتگزار آنھاست؛ و باید وسیلة نیكبختي آنان شود، ھمچنانكھ زیردستان مایة سربلندي او 

  . ھستند

  :ستاید و سپس، شاید باز بھ پیروي از ولتر، قانون اساسي انگلستان را مي

بدانیم، آن حكومت انگلستان بھ گمانم، اگر قرار باشد حكومتي را بھترین نمونة حكومتھاي این روزگار 
داور عالي مردم و شاه است، شاه براي نیكي كردن اختیار كامل دارد، [ انگلستان] پارلمنت . خواھد بود

   .ولي براي بدي كردن داراي اختیاري نیست

ھایي كھ فردریك در این دوره  این سخنان در نامھ. یابیم ھیچ نشاني از رنگ و ریا در این اعترافات نمي
نزد ولتر فرستاد و ولتر  ١٧۴٠وي دستنویس این كتابچھ را در ژانویة . شوند شتھ است بارھا تكرار مينو

ولتر . مؤلف مغرور، بیمناكانھ، رضایت داد. نیز از او درخواست نمود تا اجازه دھد كھ آنھا را منتشر سازد
  اي بر این كتاب نوشت، دستنویس را بھ الھھ برد  دیباچھ

  .نویسندة آن را شناختند و ستودند ولي مردم بزودي

تنھا در آستانة مرگ، . فردریك ویلھلم اول تا پایان عمر از تندخویي و بدگویي و خشونت باز نایستاد
خواھد خداوند از گناھان او بگذرد او نیز باید دشمنانش را  ھنگامي كھ واعظ دربار بدو گفت كھ اگر مي

نزد خود خواند، بھ  در بازپسین لحظة زندگي، فردریك را بھ. دببخشاید، از روي اكراه با جھان آشتي كر
بھ . شاید اكنون دریافتھ بود كھ فرزند او شایستة شاھي و جانشیني اوست. آغوش كشید، و گریست

آیا نباید از داشتن چنین فرزندي، كھ «:  فرماندھان ارتش، كھ بر بالین وي گرد آمده بودند، رو كرد و گفت
گفت شاه  و شاید پسر اكنون این احساسات پیرمرد را كھ مي» واھد ماند، خشنود باشم؟پس از من زنده خ

  .كرد اي یكدندگي و سرسختي خالي نباشد بھتر درك مي باید از پاره

سالگي، از خستگي و فرسودگي از پاي درآمد و از  ویك ، در پنجاه١٧۴٠مھ  ٣١فردریك ویلھلم اول در 
  .شاھزادة مخالف ماكیاولي بر تخت شاھي نشست. وتختش دست شست زندگي و تاج

III ـ ماكیاولي تازه  

چنانكھ از تصویر وي كھ بھ دست آنتوان . سالھ بود وھشت فردریك دوم ھنگامي كھ بھ پادشاھي رسید، بیست
آید، وي یك سال قبل از جلوس بر اورنگ شاھي، با وجود زره درخشانش، ھنوز  پن ثبت شده است برمي

اي زیبا و مھربان، چشمان آبي درشت، پیشاني بلند، رفتار سادة دلفریب، و،  چھره. نده بودفیلسوف و نواز
روز پس از  شش. او ھنوز شاگرد ولتر بود. داشت» صدایي نرم و دلنشین«بھ گفتة سفیر كبیر فرانسھ، 

  : رسیدن بھ شاھي، بھ ولتر نوشت

ھنگام جلوس . ام اندوه و مرگ او را دیده سرنوشت من دگردگون شده است، آخرین دقایق زندگي یك شاه و
… . بر اورنگ شاھي بھ این درس، كھ مرا از غرور و خودبیني بشر بیزار ساخت، نیازمند نبودم

خواھشمندم كھ بھ من ھمچنان چون شارمندي پرشور، و فیلسوفي نسبتًا شكاك، و دوستي واقعًا وفادار 
نویسید، مرا انساني عادي بشمارید و، چون من، از نام،  يبھ خاطر خدا، ھنگامي كھ برایم نامھ م. بنگرید

   .عنوان، و دبدبھ و حشمت بپرھیزید
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  : سھ ھفتھ بعد، باز بدو چنین نوشت

كنم، كھ پس از مرگ پدر،  احساس مي. بار سنگین مسئولیت برایم فرصت سوگواري باقي نگذاشتھ است
ام بھ فوریترین  ام، كوشیده جا كھ در توان داشتھبا این داوري، تا آن. ھستي من تمامًا مدیون وطنم است

  . اصالحات دست زنم، و آنچھ را كھ براي آسایش مردم ضروري است عملي سازم

از ھمان دومین روز شاھي، با توجھ بھ اینكھ ھواي سرد بھاري ممكن است برداشت خرمن . گفت راست مي
بارھاي غلة دولتي را بگشایند و بھ بھاي ارزان را بھ تعویق اندازد و محصول را ضایع كند، دستور داد ان

وچھارسال قبل از انتشار رسالة پرسروصداي بكاریا ـ  در سومین روز شاھي ـ بیست. بھ تنگدستان بفروشند
ناگفتھ نماند كھ شكنجھ دادن . بھ كار بردن شكنجھ در دادگاھھاي جنایي را در سراسر پروس لغو كرد

نكھ قانون آن را مجاز شناختھ بود، در زمان سلطنت فردریك ویلھلم اول متھمان در جریان دادرسي، با آ
فردریك در . ، با شكنجة یك متھم موافقت كرد١٧۵٢بار، در  عمال متروك شده بود، و خود فردریك ھم یك

زاموئل فون كوكتسیي رئیس دادگستري پروس، را برآن داشت كھ در قانون این كشور تجدیدنظر  ١٧۵٧
  .عمل آورد اي بھ گسترده

. خورد دست او صورت گرفت، بھ چشم مي نفوذ فلسفھ در اقدامات دیگري نیز، كھ در طول این یك ماه بھ
ھمة دینھا باید از آزادي برخوردار شوند، و دولت «: ژوئن، فردریك این فرمان ساده را صادر كرد ٢٢در 

كشور ھر كسي باید از راه خود بھ بھشت باید پیروان ادیان را از تعدي بھ یكدیگر بازدارد، زیرا در این 
نشریات «: اي صادر نكرد، اما بھ وزیرانش گفت فردریك، با آنكھ دربارة آزادي نشریات اعالمیھ» .رسد

روزي اعالمیة . كرد شد با خفت تحمل مي وي انتقادھاي سختي را كھ در جراید از او مي» .آزادند
جا كرد تا بھتر خوانده شود؛ و  اند؛ آن را جابھ وار چسباندهاي بھ دی طنزآمیزي علیھ خود دید كھ در كوچھ

مردم آزادند ھر آنچھ را كھ . كند ایم كھ ھر دوي ما را خرسند مي من و ملتم بھ توافقي رسیده«: گفت
ولي آزادیي كھ وي بھ » .خواھم عملي سازم خواھند برزبان آرند، و من آزادم ھر آنچھ را كھ خود مي مي

شد، بھ مردم اجازه نداد از » كبیر«فردریك چون بیش ازپیش . وجھ كامل نبود بود بھ ھیچ مردم پروس داده
فردریك ھمچنان شاھي مستبد باقي . تدابیر نظامي و فرمانھاي او براي اخذ مالیات آشكارا خرده بگیرند

  .كوشید تا اقداماتش با قوانین سازگار باشد ماند، اما مي

دستگاھھا و كاركنان دولتي بھ . ماع با حكومت پروس اقدامي نكردوي براي دگرگون كردن ساخت اجت
داد؛  كرد و بھ كار آنھا عالقھ نشان مي وضع پیشین ماندند، جز آنكھ، فردریك از نزدیك آنھا را رھبري مي

او بھ شایستگي دولت را «: گفت سفیر كبیر فرانسھ مي. وي عضوي از دستگاه دیوانساالري خود شد
ولي غمخواري او وضع » .دھد جا بھ زیردستان نیكخواھي و ھمدردي نشان مي در ھمھ كند و رھبري مي

وضع روستاییان پروس ھمچنان بدتر از . سرفھاي پروس را بھبود نبخشید، و از پریشاني آنان نكاست
  .مند بودند نجیبزادگان از امتیازات خود بھره. وضع روستاییان فرانسھ بود

دست  این آكادمي را، كھ بھ. را زنده ساخت» آكادمي علوم برلین«یبنیتز نفوذ ولتر بھ ھمدستي سنت ال
فردریك دوم آن را . ، فردریك ویلھلم اول از یاد برده بود)١٧٠١(فردریك اول بنیانگذاري شده بود 

  ترین آكادمي علوم اروپا  بااھمیت

ي او ناتوان و سالخورده، و خواست بھ سرپرستي آكادمي برگزیده شود، ول ولف مي. بھ برلین بازگردانید
، آشنا »آزاداندیش«خواست كھ سرپرستي آكادمي را بھ مردي  فردریك مي. اندكي متمایل بھ قشریگري بود

ولتر بعدھا از این پیشنھاد (بھ پیشنھاد ولتر . ھاي علمي، و فارغ از تعصبات دیني بسپارد با آخرین نظریھ
موپرتویي در این زمان مردي . بھ ریاست آكادمي گماشت ، پیر لویي مورو دو موپرتویي را)پشیمان شد

وي، با . گیري طول جغرافیایي، بھ اروپا بازگشتھ بود تازگي از سفر بھ الپالند، براي انداه میانسال بود و بھ
كمك سخاوتمندانة فردریك، آزمایشگاه بزرگي برپا ساخت و گاھي در حضور شاه و درباریان بھ 
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آكادمي علوم «آشنا بوده باشد، » انجمن شاھي لندن«بایست با  لدسمیث، كھ ميگو. آزمایشھایي دست زد
  . شمرد را از ھر آكادمي موجود دیگر بھتر مي» برلین

ھنگامي كھ فردریك فرصت یافت از كلیوز دیدن كند، ولتر . بخشیدند اقدامات فردریك ولتر را دلگرمي مي
خلقش دل كند و،  برد، از ماركیز كج سر مي در بروكسل بھ را بھ نزد خود فراخواند؛ ولتر، كھ در آن ھنگام

بار بھ  و چھل كیلومتر راھپیمایي، بھ كاخ مویلند رسید؛ در اینجا، افالطون جدید نخستین  پس از دویست
، سرمست از شادي دیدار، در نزد )١٧۴٠سپتامبر  ١۴تا  ١١(خود برخورد و سھ روز را  دیونوسیوس

اكتبر دربارة  ١٨ولتر در . تنھا حضور آلگاروتي و موپرتویي مایة مالل و دلتنگي وي بود. وي ماند
  :فردریك بھ موسیو دو سیدویل چنین نوشت

ام؛ مردي كھ جامعھ را شیفتة خود كرد؛ مردي  هدر اینجا، بھ یكي از دوستداشتنیترین مردان جھان برخورد
او فیلسوفي خالي از درشتي، و آكنده از . بودند جا بھ دنبال وي مي كھ ھرگاه شاه نبود، مردم در ھمھ

برایم … . برد او ھنگام برخورد بھ دوستان، شاھي خود را از یاد مي. مالحت، مھرباني، و ادب است
مرد جنگي  ١٠٠‘٠٠٠من نشستھ است فرمانروایي است كھ سپاھش  دشوار بود باور كنم آن كھ بر تخت

  . دارد

  :سپتامبر بھ دستیارش، یوردان، چنین نوشت ٢۴فردریك نیز، كھ از دیدار ولتر خرسند شده بود، در 

نوبة ربع رنج  ولي ھنگام دیدار او، از تب. ام ولتري را كھ سالھا بھ آرزوي دیدارش بودم مالقات كرده
پلیني، و فرزانگي  او داراي شیوایي بیان سیسرون، آرامش… . ذھن من چون تنم ناتوان بودبردم، و  مي

ترین مردان روزگار كھن را در  آگریپا است؛ بھ سخن كوتاه، او ھمة فضایل و محاسن سھ تن از برجستھ
مفتخر  ال شاتلھ بھ داشتن او… . تراود با ھر قطره جوھر، حكمت از خامة وي مي. خود گرد آورده است

تواند كتابي  آورد انسان كندذھني كھ داراي حافظھ باشد مي زیرا از سخناني كھ وي بر زبان مي. است
  . برجستھ تدوین كند

. اكتبر ٢٠در . مرد جنگي است ١٠٠‘٠٠٠پس از بازگشت بھ برلین، فردریك دریافت كھ داراي ارتشي با 
ن، فرمانرواي امپراطوري اتریشي ـ مجارستاني شارل ششم درگذشت و زن جواني، با سپاھي نسبتًا ناتوا

ھاي صلحجویانة مرا بر باد  مرگ امپراطور ھمة اندیشھ«: در ھمان روز، فردریك بھ ولتر نوشت. شد
جاي ماه مھمانیھا، تئاترھا، و بازیگران زن، ماه توپھا، باروتھا،  كنم كھ ماه ژوئن، بھ دھد؛ و گمان مي مي

  » .از این روي، ناچارم از قراردادي كھ بنا بود ببندیم چشم پوشم. دسربازان، و سنگرھا خواھد بو

با خود اندیشید كھ آیا شاگرد او نیز، چون شاھان دیگر، محرك . این نامھ ولتر را نومید و اندوھناك ساخت
با استفاده از دعوتي كھ از فردریك دریافت داشتھ بود، بھ برلین شتافت تا وي را بھ حفظ صلح . جنگ است
دانست كھ با واداشتن فردریك بھ حفظ صلح موقعیت خود را نیز در ورساي تحكیم  ولتر مي. ترغیب كند

. خواھد كرد، زیرا كاردینال فلوري، كھ ھنوز در فرانسھ نفوذ و قدرت داشت، چون او خواھان صلح بود
از جنگ، و  نوامبر بھ كاردینال نامھ نوشت و در آن آمادگي خویش را بھ بازداشتن فردریك ٢در 

كاردینال از پیشنھاد ولتر استقبال كرد، ولي دیپلمات . بازگردانیدن وي بھ آغوش فلسفھ، با وي در میان نھاد
تو جوان بودي، و شاید اندكي نیز بیش از «: كار را براي مخالفتش با دین بھ مالیمت سرزنش كرد تازه

در نامة دیگري اعالم داشت كھ كتاب ، كاردینال )نوامبر ١۴(در ھمان روز » .اندازه بلندپرواز
  :ضدماكیاولي را از مادام دو شاتلھ دریافت داشتھ، و با تردیدي تیزھوشانھ نویسندة آن را شناختھ بود

. ام اي از آن را خوانده شمھ. نویسندة این اثر، ھر كھ باشد، اگر شاھزاده ھم نباشد، استحقاق شاھزادگي دارد
دھد بر دیگر مردم حكومت كند، بھ شرط آنكھ  بھ نویسندة آن حق مي چنان خردمندانھ و مدلل است كھ

و ھرگاه او شاھزاده بھ جھان آمده باشد، پیمان شایان . ھا را عملي نماید جرئت داشتھ باشد این اندیشھ
اگر امپراطور آنتونینوس اصول اخالقي بیمانندي را كھ بھ یاري آنھا اینھمھ . بندد ستایشي با جامعھ مي
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ساخت، سزاوار  ي آموزنده بھ فرمانروایان داده است در پناه حكومت دادگستر خویش عملي نميدرسھا
ھرگاه اعلیحضرت، شاه پروس، روش مرا با اصول خویش سازگار بیابند، … . شد افتخارات جاویدان نمي

ملترین و گویم كھ من حكومت او را نمونة كا این را با قاطعیت مي. اندازه مرا خشنود خواھند ساخت بي
  . دانم شكوھمندترین حكومتھا مي

بار در عمرش از مرز آلمان گذشت و  ولتر، كھ قرار بود ھزینة سفر را از فردریك بگیرد، براي نخستین
ولتر، ). دسامبر ٢نوامبر تا  ٢٠(نزدیك دوھفتھ را با شاه پروس در راینسبرگ، پوتسدام، و برلین گذراند 

وري دربارة كتاب ضدماكیاولي بھ فردریك، مرتكب اشتباه شد؛ فردریك با نشان دادن نامة كاردینال فل
نامة زیباي فلوري را بھ درخواستي  وي توصیھ. درنگ دریافت كھ ولتر مجري مأموریتي سیاسي است بي

  براي ھمكاري با فرانسھ تعبیر كرد؛ و از مشاھدة اینكھ رسالة فلسفیش اسباب زحمت او 

اي كھ ولتر  گنھ كرد، براي ولتر فلوت نواخت، و، با سپاسگزاري براي جوھر گنھھایي با ولتر مبادلھ  لطیفھ
آنكھ از  نوامبر، بي ٢٨سپس، در . نوبة شاه را فرو نشانده بود، وي را بھ فرانسھ بازگردانید بھ مدد آن تب

از دیناري  مرد خسیس، براي آنكھ خویشتن را توانگرتر سازد،«: ولتر نام برد، دربارة او بھ یوردان نوشت
ھیچ لودة درباري تاكنون چنین . او استحقاق این پول را ندارد. تالر خواھد گرفت ٣٠٠٠او . گذرد نمي

این مبلغ ظاھرًا ھزینة سفر ولتر ـ كھ احتماال فردریك پرداخت آن را تعھد كرده بود ـ » .مزدي نگرفتھ است
چون پول بھ میان آید، . ود پرداختھ بودو ھزینة چاپ كتاب ضدماكیاولي بود كھ ولتر آن را از كیسة خ

براي فردریك دشوار بود كھ ھزینة سفر گماشتة فرانسوي را بپردازد، یا براي چاپ . رود دوستي از دل مي
  .كتابي كھ اكنون از نوشتن آن پشیمان بود پول خرج كند

ن بھ قدرت و قبول چون رسید. چربید نفوذ فردریك ویلھلم در فردریك كبیر اكنون بر تعلیمات ولتر مي
مسئولیتھاي حكومت جانشین موسیقي و شعر سالھاي شاھزادگي و جواني شده بودند، از این روي، 

حتي بدرفتاریھایي كھ پدر با او داشت پوست او را كلفت، و خوي او را خشن . رفتھ سرد وسخت شد رفتھ
وي . ایش میراث گذاشتھ بوددید كھ پدر بر سرباز بلندقامتي را مي ١٠٠‘٠٠٠او ھر روز . ساختھ بود

گذاشتند كھ در صلح بپوسند و تباه گردند،  اما اگر آنان را مي. رو شود ناگزیر بود كھ ھر روز با آنھا روبھ
آیا مشكلي نبود كھ بھ دست آنان . كرد آیا سودي دربر داشت؟ ھزینة زندگي آنان بردوش دولت سنگیني مي

بوھم از اتریش جدا شده بود، بھ برلین نزدیكتر بود تا بھ وین؛  دست سیلزي، كھ بھ. گشوده شود؟ قطعًا بود
كیلومتري  ٢٩٠رود بزرگ اودر، كھ از پروس بھ برسالو ـ پایتخت سیلزي ـ جریان داشت، از 

اتریشیان چھ حقي برآن داشتند؟ خاندان براندنبورگ در سیلزي ـ . گذشت شرقي برلین مي جنوب
یبور، اوپلن، لیگنیتس، بریگ، و والو ـ دعوي مالكیت داشت؛ ھمة برامیرنشینان پیشین یگرندورف، رات

اكنون كھ . خود پیوستھ بود اینھا را اتریش تصرف كرده، یا با پیمانھایي كھ پروس از آنھا ناخشنود بود بھ 
مسئلة جانشیني شاه اتریش بھ میان آمده بود، ماري ترز زني جوان و ناآزموده بود، و تزار خردسالي، بھ 

راند؛ اكنون زمان براي تحقق بخشیدن بھ دعاوي دیرینھ، جبران  ایوان ششم، بر روسیھ فرمان مي نام
  .تر بھ پروس مناسب بود خطاھاي گذشتھ، و دادن وحدت و شالودة جغرافیایي گسترده

خواھم این معما را برایم حل  مي«: در اول نوامبر، فردریك بھ پودویلس، یكي از مشاورانش، چنین گفت
چیز  آیا وقتي فرصتي براي كسي پیش آمده است، نباید از آن استفاده كند؟ من، با سربازان و ھمھ. كني

اگر اكنون بھ كارشان نبرم، آنان تنھا ابزاري قدرتمند، اما بیمصرف، در دست من . دیگر، آمادگي دارم
ام دریافتھ، و  بر ھمسایھھرگاه سپاه خود را بھ كار برم، خواھند گفت كھ من برتري خویش را . خواھند بود

  پودویلس بھ وي گفت كھ چنین عملي مخالف اصول » .ام از آن استفاده كرده

او چگونھ مي توانست در كمینگاه گرگاني كھ قدرتھاي بزرگ نام داشتند از اصول . مانع شاھان بوده است
ھواداري كند و » سانكسیونپراگماتیك «اخالقي پیروي كند؟ اما مگر فردریك ویلھلم وعده نداده بود كھ از 

ترز را در حفظ سرزمینھایي كھ از پدرش، شارل ششم، بھ وي رسیده بود یاري رساند؟ ولي این  ماري
وعده مشروط بدان بود كھ امپراطوري اتریشي ـ مجارستاني از دعاوي پروس بریولیش و برگ پشتیباني 
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ھنگام آن رسیده . قیبان پروس ھمدست شده بوداتریش، بھ جاي آنكھ از این دعاوي پشتیباني كند، با ر. كند
  . بود كھ پروس از رقیبان انتقام بگیرد

ترز پیغام داد كھ ھرگاه از دعوي وي بر بخشي از سیلزي پشتیباني كند، از  در دسامبر، فردریك بھ ماري
ھ ترز پیشنھاد وي را نپذیرد، ب كرد كھ ماري چون پیشبیني مي. حمایت پروس برخوردار خواھد شد

دسامبر، دو روز قبل از رسیدن پیك  ٢٣سپاه او در . تن از سربازانش فرمان پیشروي داد ٣٠‘٠٠٠
سان، اولین جنگ سیلزي، كھ نخستین جنگ جانشیني اتریش  بدین. فردریك بھ وین، از مرز سیلزي گذشت

  .بود، آغاز شد

IV ١٧۴٨- ١٧۴٠: ـ جنگ جانشیني اتریش   

این ماجراھا را تا جایي تعقیب . خارج از موضوع تاریخ تمدن است شرح تمام ماجراھاي نظامي فردریك
خواھیم كرد كھ براي آشنایي با طبیعت بشر و سیاست قدرتھاي آن روزگار ضرورت دارد؛ اما ما بھ 

شاید در . مندیم شود، عالقھ گونھ كھ از گفتار و كردار فردریك آشكار مي طبیعت بشر و سلوك دولتھا، آن
  .جنگي واقعیتھاي سیاست زور و قدرت بھ این روشني خود را نشان نداده است تاریخ مدون ھیچ

پروتستانھاي سیلزي، یعني نیمي . سپاھیان پروس، تقریبًا بدون برخورد بھ مقاومتي در سیلزي، پیش تاختند
عنوان   اي زجر و آزار دیده بودند، از ارتش فردریك، بھ از جمعیت ناحیھ كھ در حكومت اتریش پاره

فردریك بھ كاتولیكھاي سیلزي نیز وعدة آزادي دیني كامل داد و بھ آن وفا . ھانندة خویش، استقبال كردندر
، برسالو بدون خونریزي بھ دست سپاھیان فردریك افتاد؛ بھ گفتة خود فردریك، ١٧۴١ژانویة  ٣در . كرد

» .حد كمال نشان دادند را بھاي غارت نشد، كسي آزار ندید، و پروسیان انضباط خویش  خانھ«در این حملھ 
ترز بھ مارشال نایپرگ فرمان داد كھ در  ماري. ترین راه ضبط و تصرف مال دیگري بود این نجیبانھ

آوریل، سپاه وي در مولویتس، سي كیلومتري  ١٠در . موراوي سپاھي گرد آورد و بھ سیلزي لشكر كشد
سرباز  ١١‘۴٠٠سرباز، سوار  ٨۶٠٠ نایپرگ. شرقي برسالو، بھ سپاه اصلي فردریك برخورد جنوب

توپ بود؛ این  ۶٠سرباز پیاده، و  ١۶‘٠٠٠سرباز سوار،  ۴٠٠٠توپ داشت؛ فردریك داراي  ١٨پیاده، و 
  سربازان سوار . كننده داشتند اختالفات در مراحل و نتایج نبرد نقشي تعیین

مارشال شورین، از بیم آنكھ مبادا فردریك . از سواران اتریش شكست خوردند و از میدان كارزار گریختند
بھ اسارت درآید، وي را تشویق كرد كھ میدان نبرد را ترك گوید و، با دادن تلفات سنگین، جان وي را 

نظام اتریش  نظام یا پیاده رهنظام پروس حمالت سوا نشیني فردریك و سواران او، پیاده پس از عقب. بازخرید
را دفع كرد، و توپخانة پروس چنان تلفات سنگیني بھ سربازان اتریش وارد آورد كھ مارشال نایپرگ ناچار 

فردریك پس از آنكھ بھ صحنة نبرد بازخوانده شد، از دیدن . نشیني دھد شد بھ سپاھیان خود فرمان عقب
تنھا بخاطر جبن و ترس، بلكھ بھ   كرد كھ نھ ساس ميوي اح. پیروزي سپاھش خوشحال و شرمنده گردید

او قبل از تحكیم پیروزي خویش، سپاه . واسطة تدبیر جنگي نادرستي كھ اندیشیده بود نیز گناھكار است 
نظام وي بود كھ سرانجام  تنھا انضباط و دالوري پیاده . نفري پروس را در سیلزي پراكنده بود ٣٠‘٠٠٠

زماني دراز دربارة خطاھایش «نویسد كھ  ھاي خود مي فردریك در تذكره. ختپیروزي پروس را میسر سا
از آن پس، ھرگز در دلیري او خللي راه نیافت و در » .اندیشید، و كوشید اشتباھات خود را اصالح كند

  . تدابیر نظامي و ھدایت ارتش كمتر مرتكب خطا شد

. گذراند ي دوران نقاھت پس از زایمان را ميترز رسید كھ و خبر شكست سپاھیان اتریشي زماني بھ ماري
از . وي، كھ سپاه و داراییش تحلیل رفتھ بودند، ظاھرًا تنھا امیدش اكنون بھ كمك دوستان خارجي بود

انگلستان . شارل پشتیباني كنند كمك خواست» سانكسیون پراگماتیك«دولتھاي بسیاري كھ وعده داده بودند از 
انگلستان براي حفظ تعادل قدرت در برابر فرانسھ بھ اتریش نیرومند . سخ دادبا احتیاط بھ درخواست وي پا

ترسید كھ با درافتادن با پروس امنیت امیرنشین ھانوور خود را، كھ  نیازمند بود، ولي جورج دوم از آن مي
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پوند براي كمك بھ اتریش اختصاص  ٣٠٠‘٠٠٠پارلمنت انگلستان . ھمسایة پروس بود، بھ خطر اندازد
بھ ) شمالي(ترز سفارش كردند كھ، با واگذاري سیلزي سفال  د، ولي فرستادگان دولت انگلستان بھ ماريدا

ترز از مصالحھ خودداري  كرد، ولي ماري فردریك از این صلح استقبال مي. پروس، با فردریك صلح كند
ن كمك چندان تأخیر لھستان، ساووا، و جمھوري ھلند بھ اتریش وعدة كمك دادند، ولي در فرستاد. ورزید

  .كردند كھ در نتیجة جنگ اثري نبخشید

اش، انگلستان و  فرانسھ با دیدن سازش دوبارة دشمنان دیرینھ. آورد وجود مي اي بھ ھر ائتالفي ائتالف تازه
قبال با بل ـ ایل، ماكیاولي فرانسھ، و اقدامات . اي تشكیل داد اتریش، با باواریا، و اسپانیاي بوربون اتحادیھ

شارل پشتیباني كند، اكنون در » سانكسیون  پراگماتیك«فرانسھ، كھ وعده داده بود از . ایم نظامي او آشنا شده
قرار شد كھ شارل آلبر . برداري كند سود خود، بھره ترز، بھ صدد برآمد از ناتواني و گرفتاري ماري

ھ، بادادن پول و سرباز، وي را و تخت اتریش بخواند و فرانس فرمانرواي باواریا، ھمسرش را وارث تاج 
  در صورت عملي شدن این طرح، قلمرو فرمانروایي . در حملھ بھ اتریش یاري كند

راند؛ قرار بود میالن را ھم بھ دومین  باواریا، اتریش علیا، تیرول، بوھم، و بخشي از سوابیا فرمان مي
یل سرانجام پیش برد و مأمور موافق ساختن ـ ا  فلوري با این طرح مخالف بود، بل. فرزند شاه اسپانیا بدھند

فردریك، كھ از . در نیمفنبورگ پیمان اتحاد بستند ١٧۴١مھ  ١٨فرانسھ و باواریا در . فردریك با توطئھ شد
ترز كنار آید، بھ ھمكاري با این اتحادیھ  ترسید و از سویي نیز امیدوار بود كھ با ماري نیرومندي فرانسھ مي
ترز امتیازات ناچیزي بھ او پیشنھاد كرد، در برسالو، با فرانسھ،  ي پس از آنكھ ماريرغبتي نشان نداد، ول

خواست در صورت تقسیم سرزمینھاي اتریش، در  وي مي). ژوئن ۵(باواریا، و اسپانیا پیمان نظامي بست 
. ي كنندھمپیمانان متعھد شدند كھ از بستن پیمان صلح جداگانة سري با اتریش خوددار. غنایم سھیم گردد

فرانسھ حاكمیت فردریك را بر برسالو و سیلزي سفال تضمین كرد و متعھد شد كھ، با برانگیختن سوئد 
علیھ روسیھ، از ھمكاري روسیھ با اتریش جلوگیري كند و، با فرستادن سپاھیان فرانسوي، نیروھاي 

  .ھانووري انگلستان را از دخالت در جنگ بازدارد

اینان، یا پدرانشان، . دوست مانده بود، بھ خاوندان نظامي مجارستان روي آورد ترز، كھ تقریبًا بدون ماري
از حكومت اتریش زیان برده بودند؛ لئوپولد اول آنان را از قانون اساسي دیرین و حقوق سنتي خود محروم 

ھنگامي كھ  اما. دلیلي نداشت كھ آنان اكنون نوادة او را دوست بدارند، یا بھ یاري او برخیزند. ساختھ بود
، با وجاھت و اشكھاي )١٧۴١سپتامبر  ١١(ملكھ در دیت آنان در پرسبورگ در برابرشان حضور یافت 

ملكھ بھ زبان التیني آنان را مخاطب ساخت، اعتراف كرد كھ دوستانش . خود آنان را با خود ھمراه ساخت
یري و جوانمردي شھسواران مجار وتخت او بھ دل اند، و اعالم نمود كھ اكنون شرف و تاج وي را رھا كرده

» !حاضریم براي شاھمان بمیریم«: خاوندان مجارستان فریاد برآوردند. افزارھاي آنان وابستھ است و جنگ
ھاي ملي مجارستان شده است؛ خاوندان در  این داستان اكنون از افسانھ.) خواندند آنان ملكھ را شاه مي(

سپتامبر،  ٢١زدند و امتیازات سیاسي زیادي گرفتند؛ ولي در اي كھ با ملكھ كردند چانة زیادي  معاملھ
اش، یوزف، را در آغوش داشت بھ  شتفن، با پرستاري كھ فرزند ششماھھ ھنگامي كھ شوھرش، فرانسیس

بر سر جان و «مجلس درآمد، آنان واكنشي فراخور دلیران نشان دادند بسیاري از آنان فریاد برآوردند كھ 
. و سوگند خوردند از ایثار جان و خون خود دریغ نورزند» بندند؛ ن وفاداري ميخونشان با آنان پیما

تصویب شد كھ مجارھا براي استخدام در سپاه نامنویسي ھمگاني كنند، از مردم خواستھ شد كھ سالح 
  .و پس از درنگ بسیار، سپاھي از مجارھا براي كمك بھ ملكة خود بھ قصد مغرب برنشست. برگیرند

داد، فرصت نجات پایتخت اتریش از دست  سوي وین ادامھ مي آلبر پیشروي خود را بھ  ھرگاه شارل
؛ شارل آلبر از تصرف بوھم )سپتامبر ١٩(ولي در این ھنگام، ساكس بھ دشمنان اتریش پیوست . رفت مي

  بھ دست آوگوستوس سوم 

ك شارل را بھ پیشروي فردری. آورد كھ بوھم را، قبل از سقوط بھ دست ساكسونھا، تصرف كند فشار مي
گرفت، از حكومت پاریس تبعیت  ولي شارل، كھ از فرانسویان كمك مالي مي. كرد سوي وین تشویق مي بھ
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فردریك، از ترس آنكھ مبادا نفوذ فرانسھ در باواریا و بوھم امنیت پروس را بھ خطر اندازد، در نھان . كرد
ترز، كھ نگران نجات بوھم بود، موقتًا  ماري ).١٧۴١اكتبر  ٩(تعرض امضا كرد  با اتریش پیمان عدم

  . سیلزي سفال را بھ فردریك واگذارد

پایتخت بوھم، كھ . ساكسون بھ پراگ روي آوردند ٢٠‘٠٠٠در این ھنگام سپاھیان شارل آلبر و بل ـ ایل، و 
ارل ولي این پیروزي براي ش). نوامبر ٢۵(برج و باروي استواري نداشت، در نخستین حملھ سقوط كرد 

او، كھ ھمة حواسش متوجھ لشكركشي بھ بوھم بود، تنھا نیروي اندكي را . گرفتاري دیگري فراھم ساخت
كرد كھ  جا گذاشتھ بود، و ھرگز گمان نمي براي حراست از باواریا، سرزمیني كھ خود برگزینندة آن بود، بھ

ولي ملكھ چنان . عرضي بگیرداند، وضع ت اش كرده  ترز، با اینھمھ گرفتاري كھ از ھر سو احاطھ ماري
ھنگھاي . سپاھي خود را از ایتالیا بازخواند ١٠‘٠٠٠وي . واكنشي نشان داد كھ دشمنانش را بھ ھراس افكند

لودویگ فون خونھولر را، كھ در زیردست  ترز كنت ماري. مجارھا نیز اكنون بھ نزدیكي وین رسیده بودند
سپاھیان او، بدون برخورد بھ . ھي این دو سپاه گماشتاوژن دو ساووافن جنگ آموختھ بود، بھ فرماند

. دست آنان افتاد ، مونیخ، پایتخت باواریا، نیز بھ١٧۴٢فوریة  ١٢مقاومتي، سراسر باواریا را گرفتند؛ و در 
آلبر در ھمان روز، بھ نام شارل ھفتم، امپراطور امپراطوري مقدس روم، در فرانكفورت ـ آم ـ ماین  شارل

  .تاجگذاري كرد

او بھ . طلبانھ جانب طرف برنده را گرفتھ بود، بار دیگر وارد جنگ شد در این میان، فردریك، كھ فرصت
ترز  ترز دیگران را از آن نیاگاھاند؛ ولي ماري بس امضا كرده بود كھ ماري این شرط با اتریش پیمان آتش

د و با شتاب بار دیگر بھ متحدان فردریك از این نجواھاي سیاسي باخبر ش. فرانسویان را از آن آگاه ساخت
متحدان قرار گذاشتند كھ فردریك از راه موراوي بھ اتریش سفال حملھ كند ). ١٧۴١دسامبر (خود پیوست 

ولي سپاھیان او در موراوي بھ . و، از اینجا، ھمراه سپاھیان ساكسون، فرانسوي، و باواریایي بھ وین بتازد
فردریك ناچار از . طوط ارتباطي وي را با سیلزي قطع كردنددشمني مردم برخوردند و سواران مجار خ

) كارل(در نزدیكي خوتوزیتس سربازان اتریش بھ فرماندھي شارل . آنجا عنان گرداند و وارد بوھم شد
سالھ، كھ برادر شوھر  شاھزادة سي). ١٧۴٢مھ  ١٧(آلكساندر، شاھزادة لورن، بر عقبةسپاه وي تاختند 

رفت؛ ولي در طرح و پیشبرد  شمار مي ترین فرماندھان نظامي روزگار خود بھ ستترز بود، از زبرد ماري
پیشتازان سپاه . سرباز داشت ٢٨‘٠٠٠ھر یك از طرفین نزدیك بھ . رسید ھاي جنگي بھ فردریك نمي نقشھ

فردریك بموقع بھ جبھة جنگ بازگشتند و فردریك، با ھمة نیروي خود، بھ یكي دو جناح بیدفاع دشمن 
ولي نتیجة جنگ . طرفین در این جنگ تلفات سنگین دادند. سپاھیان اتریش با نظم عقب نشستند .تاخت
  ترز را قانع ساخت كھ در  ماري

سفارش فرستادگان انگلستان را پذیرفت و با فردریك پیمان . تواند با ھمة دشمنانش بجنگد یك زمان نمي
، سراسر سیلزي را بھ پروس »پیمان برلین«و این بار، بھ موجب ). ١٧۴٢ژوئیة  ٢٨(صلح قطعي بست 

  .سپرد و نخستین جنگ سیلزي پایان گرفت

. ور شدند فرماندھي خونھولر و شاھزاده شارل آلكساندر، در این زمان بھ بوھم حملھ سپاھیان اتریش، بھ
ایل  دولت فرانسھ، براي آنكھ سپاھیان بل ـ. پادگان فرانسوي پراگ با خطر محاصره و گرسنگي مواجھ بود

را از نابودي نجات دھد، بھ مارشال مایبوا فرمان داد تا با لشكري كھ نیروھاي جورج دوم را در ھانوور 
خاطر شده بود، فعاالنھ وارد  انگلستان، كھ اكنون از جانب ھانوور آسوده. سرگرم ساختھ بود بھ بوھم بتازد

ھ فالندر اتریش گسیل داشت؛ سرباز ب ١۶‘٠٠٠ترز كمك كرد، و  پوند بھ ماري ۵٠٠‘٠٠٠جنگ شد، 
ملكة اتریش ھمة این پولھا را بھ ارتش . ترز كمك كرد فلورین بھ ماري ٨۴٠‘٠٠٠ایاالت متحدة ھلند نیز 

یك سپاه اتریشي نیروھاي مایبوا را از پیشروي بھ سوي بوھم باز داشت، شمار سپاھیان . اختصاص داد
بل ـ ایل، ھمراه تقریبًا ھمة افرادش، با دادن . گ تاختنداتریش بارھا افزایش یافت، و آنگاه متفقًا بر پرا

ترز از وین بھ پراگ رفت و، سرانجام، در این شھر، بھ نام ملكة  ماري. تلفات سنگین، بھ اگر گریخت
  ).١٧۴٣مھ  ١٢(بوھم، تاجگذاري كرد 
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مھ، ایاالت متحدة ھلند در ھمان ماه . اند ھا پیروز شده نمود كھ سپاھیان اتریش در ھمة جبھھ اكنون چنین مي
نفرة اتریش را تصویب كرد؛ و یك ماه بعد، متحدان انگلیسي او نیروھاي فرانسوي  ٢٠‘٠٠٠حضور لشكر 

تسلط ناوگان بریتانیا بر دریاي مدیترانھ نیز بھ پیروزي انگلیسیان در ایتالیا . را در دتینگن شكست دادند
ه ساردني، بھ اتحادیة اتریش و انگلستان پیوست و قرار سپتامبر، شارل امانوئل اول، شا ١٣در . یاري كرد

سرباز بھ جبھة جنگ، بخشي از لومباردي را تصرف كند و سالي  ۴۵‘٠٠٠شد، در قبال فرستادن 
كردند، و  پوند از انگلستان كمك مالي بگیرد؛ بدین ترتیب، سربازان را كلي خرید و فروش مي ٢٠٠‘٠٠٠

ن اندازه كھ در بدبختي وادبار دلیر بود، در پیروزي سختگیر و ھما ترز، بھ شاھان را جزئي؛ ماري
وي اكنون بھ این اندیشھ افتاده بود كھ نھ تنھا سیلزي را از پروس پس بگیرد، بلكھ . نمود ناپذیر مي انعطاف

  .باواریا، آلزاس، و لورن را نیز ضمیمة امپراطوري خویش سازد

ولتر . ي در برلین تأسیس كرد، شعر گفت، و فلوت نواختا اپراي تازه. فردریك چندي با صلح سرگرم شد
در این ھنگام، . ولي ولتر بدو پاسخ داد كھ ھنوز بھ امیلي وفادار است. را بار دیگر بھ برلین فراخواند

زمامداران فرانسھ، با وحشت از اینكھ خود را در جنگ با انگلستان، اتریش، جمھوري ھلند، و ساووا ـ 
توانند كمك مطلوبي براي آنان  ندیشیدند كھ سربازان بلندقامت و بانبوغ فردریك ميدیدند، ا ساردني مي

توان از سر گناه پیمانشكنیھایش با فرانسھ  باشند؛ و اگر فردریك پیمانش را با اتریش زیرپا گذارد، مي
  بود، و امیدوار بودند كھ او، با توجھ بھ خطري كھ از جانب اتریش متوجھ سیلزي و حتي پروس . گذشت

اي از  تواند بھتر از ھمھ این مسئلھ را براي او توضیح دھد؟ چرا ولتر، كھ نامھ چھ كسي مي. تجدیدنظر كند
فردریك دریافت كرده بود و ھمواره میل مفرطي بھ وارد شدن در بازیھاي سیاسي داشت، در این مورد 

  نكوشد؟

وي . در آلمان ماند) ١٧۴٣اكتبر  ١٢تا اوت  ٣٠(ولتر صلحجو بار دیگر از مرز آلمان گذشت و شش ھفتھ 
شاه پروس خود را تسلیم ولتر نكرد، و جز مشتي تعارف و خوشگویي . كوشید فردریك را بھ جنگ كشاند

وي را دربارة امنیت كشور خویش، و  ١٧۴۴ھاي جنگ اروپا در  ولي وضع جبھھ. چیزي تحویلش نداد
اوت، فردریك دومین جنگ سیلزي را آغاز  ١۵در . آیندة سرزمینھایي كھ تصرف كرده بود، بیمناك ساخت

  .كرد

چون ساكس میان برلین و پراگ قرار . بار، وي تصمیم گرفت جنگ را با تصرف بوھم آغاز كند این
 ٢در . سان، شاه غایب، آوگوستوس سوم، را بھ خشم آورد داشت، سپاھیانش را بھ درسدن فرستاد، و بدین

سپتامبر، پادگان اتریشي پراگ تسلیم  ١۶ھاي پراگ رسید؛ در  دروازه نفري وي بھ ٨٠‘٠٠٠سپتامبر سپاه 
ترز، با  ماري. تن از سربازانش را در پایتخت بوھم نھاد و بار دیگر بھ وین تاخت ۵٠٠٠فردریك . شد

خاوندان مجار . دالوري، بھ مقابلھ برخاست، بار دیگر بھ پرسبورگ شتافت و از دیت مجارھا یاري جست
ملكة . سرباز دیگر بر آن افزودند ٣٠‘٠٠٠ز براي وي گرد آوردند؛ و چندي نگذشت كھ سربا ۴۴‘٠٠٠

اتریش بھ شاھزاده شارل آلكساندر فرمان داد كھ از حملھ بھ آلزاس چشم پوشد، سپاه اصلي اتریش را بھ 
ش را فردریك از فرانسویان انتظار داشت كھ لشكریان اتری. سوي شرق برد، و مانع پیشروي پروسیان شود

شاھزاده . فردریك سپس كوشید شارل آلكساندر را بھ جنگ كشاند. تعقیب كنند، ولي فرانسویان چنین نكردند
از برخورد با سپاھیان وي خودداري كرد، ولي با مھاجماني كھ خطوط ارتباطي فردریك را با سیلزي و 

افتاده در میان مردمي دید كھ فردریك ارتش خود را تك . تاریخ تكرار شد. بریدند ھمكاري كرد برلین مي
آلكساندر  سپاھیان مجار براي تقویت نیروھاي شارل. كاتولیكھاي پرشور و دشمنان باتدبیر پروسیان بودند

. در این ھنگام، خبر رسید كھ ساكس نیز آشكارا بھ سود اتریش وارد جنگ شده است. شدند نزدیك مي
ش و منابع آذوقھ قطع كنند، بھ سوي شمال عقب نشست و فردریك، از ترس آنكھ مبادا راه او را بھ پایتخت

بھ پادگان پروس فرمان داد . بار دیگر فرانسویان را، كھ از كمك بھ او خودداري كرده بودند، سرزنش كرد
دسامبر بھ برلین بازگشت، ولي نھ با افتخاراتي ھمچون گذشتھ؛ و  ١٣كھ پراگ را تخلیھ كنند و خود در 

  .كن ممكن است خود بھ قعر چاه سرنگون شود د كھ چاهدرسي كھ گرفت این بو
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، انگلستان، ایاالت متحدة ھلند، و لھستان ـ ١٧۴۵ژانویة  ٨در . وضع جاري بشدت بھ زیان او دگرگون شد
در  ١٧٣٩ساكس در ورشو پیماني با اتریش بستند و تعھد كردند كھ براي بازستاندن سرزمینھایي كھ در 

  تصرف این كشورھا بود از 

پوند از انگلستان و ھلند،  ١۵٠‘٠٠٠آوگوستوس سوم نیز تعھد كرد كھ، در ازاي دریافت . ترز بازگردانند
شارل ھفتم، پس از . پوند ۵ھر سربازي بھ . سرباز بھ سود آنھا بھ میدان كارزار بفرستد ٣٠‘٠٠٠

سین لحظة عمر، در بازپ. سالگي، درگذشت وھشت ژانویھ، در چھل ٢٠مدت خویش، در  امپراطوري كوتاه
وتخت امپراطوري و شاھي بوھم كشورش را بھ ویراني كشیده است، اظھار ندامت  از اینكھ بھ ھواي تاج

از فرزندش، ماكسیمیلیان یوزف، خواست كھ از این دعاوي دست كشد و با خاندان شاھي اتریش . كرد
 ٢٢كار بست؛ در  ندرز پدر را بھمصالحھ كند، برگزینندة تازه، با نادیده گرفتن اعتراضات فرانسویان، ا

لورن، بر  آوریل، وي از ھمة دعاوي پدر بر اریكة امپراطوري چشم پوشید و از حق فرانسیس شتفن، دوك
  .سپاھیان اتریش از باواریا فراخوانده شدند. اریكة امپراطوري پشتیباني كرد

سان، فردریك  متالشي كند و، بدینملكة اتریش اكنون بر آن بود كھ، گذشتھ از پس گرفتن سیلزي، پروس را 
) ١٧۴۵مھ  ١١(چیرگي فرانسویان بر دوستان انگلیسي اتریش در فونتنوا . را از بلندپروازي بازدارد
با اینھمھ، وي در ھمان ماه سپاه اصلي خود را براي جنگ با فردریك بھ سیلزي . چندي ملكھ را نومید نمود

كردند، در ھوھنفریدبرگ بھ سپاه فردریك  آن پشتیباني ميسپاه اتریش، كھ نیروھاي ساكس از . فرستاد
ولي تردستي فردریك در تدبیرھاي جنگي سپاه وي را از نابودي رھایي ). ١٧۴۵ژوئن  ۴(برخورد 

نظام دشمن را زیر آتش  اي را تصرف كنند تا بتواند از فراز آن پیاده بھ سوارانش فرمان داد تپھ. بخشید
اسیر  ٧٠٠٠كشتھ، و  ۴٠٠٠ھفت ساعت جنگ خونین، اتریشیھا و ساكسونھا  پس از. توپخانة خود بگیرد

  .این نبرد پیكار قطعي جنگھاي سیلزي بود. برجاي نھادند و عقب نشستند

انگلستان  ١٧۴۵وتاز جكوبایتھا در  تاخت. از این شكست، انگلستان باردیگر سیاست صلح پیشھ ساخت پس
مارشال دوساكس شھرھاي فالندر، و در آن . ا از فالندر فراخواندرا برآن داشت كھ بھترین سپاھیان خود ر

ترسید كھ مبادا  جورج دوم از آن مي. میان پایگاه اصلي انگستان را در اوستاند، براي فرانسھ تسخیر كرد
پارلمنت بریتانیا، كھ والپول را براي سیاست . فرانسویان پیروزمند ھانوور را نیز از او بگیرند

تنھا بھ قیمت ازدست رفتن ھزاران  وزیري برانداختھ بود، اكنون از جنگي كھ نھ از نخست اش صلحجویانھ
فرستادگان دولت . جبران، بلكھ بھ بھاي صرف ھزینة میلیونھا پوند تمام شده بود خستھ شد سرباز قابل

تریشي ترز درخواست كردند كھ با فردریك مصالحھ كند و بھ نیروھاي انگلیسي و ا انگلستان از ماري
كردند جاني  امكان دھد با سپاھیان فرانسھ مقابلھ كنند؛ زیرا ژنرالي كھ پیروزیھایش با عشقھایش برابري مي

دولت انگلستان تھدید كرد كھ سپاھیانش را از . ملكة اتریش این درخواست را نپذیرفت. دوباره گرفتھ بود
ملكة اتریش بازھم از . طع خواھد كردمیدان جنگ فراخواھد خواند و كمكھاي مالي خود را بھ اتریش ق

  انگلستان بھ تنھایي با نمایندگان دولت پروس در ھانوور مذاكره . مصالحھ با پروس سر باز زد

فردریك . را، كھ سیلزي را بھ پروس سپرده بود، پذیرفت» پیمان برلین«انگلستان ). ١٧۴۵اوت  ٢۶(بست 
اكتبر،  ۴در . لورن، بھ امپراطوري پشتیباني كند  دوك نیز متعھد شد كھ از برگزیده شدن فرانسیس شتفن،

  .ترز امپراطریس شد فرانسیس، بھ نام امپراطور، در فرانكفورت تاج بر سر نھاد و ماري

، )سپتامبر ٣٠(سپاھیان اتریش در زور بوھم . ملكة اتریش بھ سردارانش فرمان داد كھ بھ جنگ ادامھ دھند
اتریشیان، با آنكھ ازنظر نفرات بر . جنگیدند روھاي پروس ميبا نی) نوامبر ٢۴(و در ھنرسدورف 

در ھمان ھنگام، یك لشكر پروسي بھ فرماندھي لئوپولد، . پروسیان برتري داشتند، دوبار شكست خوردند
فردریك، . امیر آنھالت ـ دساو، در ساكس پیش تاخت و در كسلسدورف بر نیروھاي مدافع درسدن غلبھ كرد

بھ درسدن رسیده بود، بزرگوارانھ و بدون برخورد بھ مقاومتي بھ شھر درآمد، كھ ازپي سپاھیانش 
سربازانش را از غارت شھر باز داشت، و بھ فرزندان آوگوستوس سوم، كھ بھ پراگ گریختھ بود، ایمني 

سپس بھ برگزینندة شاه پیشنھاد كرد كھ ھرگاه چون دولت انگلستان مالكیت پروس بر سیلزي را بھ . داد
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ترز خودداري كند، ساكس را تخلیھ خواھد كرد، آوگوستوس این  ت شناسد و از ادامة كمك بھ ماريرسمی
ترز، كھ انگلستان و ساكس اكنون وي را تنھا نھاده بودند، پیمان صلح درسدن را  ماري. پیشنھاد را پذیرفت

سان،  بدین. دنشین گالتس را بھ پروس سپر و سیلزي و كنت) ١٧۴۵دسامبر  ٢۵(با پروس امضا كرد 
  . دومین جنگ سیلزي نیز پایان یافت

فرانسھ براي تسلط بر فالندر با . جنگ جانشیني اتریش، با آنكھ نام بیمفھومي شده بود، ھمچنان ادامھ یافت
نیروھاي . فرانسھ و اسپانیا نیز براي تصرف ایتالیا با اتریش و ساردني جنگیدند. اتریش و انگلستان جنگید

سرانجام . رفتند، در ھلند از سپاھیان فرانسھ شكست خوردند ھنگام كھ در ایتالیا پیش مياتریش در ھمان 
با پیمان اكس ـ ال ـ شاپل، كھ مذاكرات آن . ناتواني مالي، نھ بیزاري از كشتار، مخاصمان را بھ صلح كشاند

تصرف . خود رسیدانگیز  طول انجامید، جنگ جانشیني اتریش بھ پایان غم بھ ١٧۴٨از آوریل تا نوامبر 
دست پروس تثبیت شد؛ و این تنھا دستاوردي بود كھ دولتھا توانستند براي ھشت سال ویرانكاري  سیلزي بھ

فرانسھ، باوجود پیروزیھاي مارشال دو ساكس، جنوب ھلند را بھ اتریش پس . آمیز خود ارائھ دھند رقابت
را از خاك خود » مدعي جوان«و تعھد كرد  داد؛ شاھي خاندان ھانوور را در انگلستان بھ رسمیت شناخت؛

  .براند

  قدرتھاي اروپایي ھشت سال از جنگ و ستیز بازایستادند تا كار زنان در زاییدن فرزندان بتواند ھنگھا را 

V ١٧۵٠-١٧۴۵: ـ فردریك در میھن   

عمر،  از امروز تا پایان«، و با خود عھد بست، كھ )١٧۴۵دسامبر  ٢٨(فاتح خستھ بھ برلین بازگشت 
وي را براي ) و گروھي در داخل پروس(ھمة مردم اروپا درخارج از پروس » .چیزي جز صلح نخواھد
ولتر نیز وي را نكوھش كرد و او را . ستودند كردند و بھ نام یك راھزن كامیاب مي پیمانشكني سرزنش مي

  :بھ اعتراضھاي ولتر چنین پاسخ داد ١٧۴٢فردریك در . خواند» كبیر«

گویم  در پاسخ بھ این پرسش، مي. خواھند جھان را بھ ویراني كشند پرسید كھ ھمقطارانم تا كي مي از من مي
دانم كھ جنگجویي رسم و آیین این روزگار است و  كھ من كمترین آگاھي در این زمینھ ندارم، ولي مي

تھ است كھ بھ مكاتبة با ـ پیر، كھ مرا شایستة آن دانس  آبھ دو سن. دھم كھ مدتھا چنین خواھد بود احتمال مي
… . خود سرافراز كند، برایم كتاب زیبایي دربارة چگونگي استقرار و حفظ صلح در اروپا فرستاده است

  . براي پیروزي این طرح بھ چیزي كھ نیاز است تنھا موافقت اروپا، و چند چیز جزئي دیگر است

فردریك در اثر خویش، تاریخ روزگار من، كھ پس از مرگ وي انتشار یافت، از خود دفاع كرد و چون 
  : ماكیاولي مصالح دولت را برتر از فرمانروایي اصول اخالقي فردي خواند

گرچھ . شاید آیندگان با خواندن این خاطرات، از پیمانھایي كھ بستھ و بھ زیرپا نھاده شد، دچار شگفتي شوند
ولي آنان از گناه پیمانشكني نویسنده، ھرگاه بتواند با دالیلي عمل خود را توجیھ . ن عمل پیشینة بسیار داردای

ھا بھ یكي از این دالیل  اتحادیھ. فرمانروا باید مصالح كشور را دستوركار قرار دھد. كند، نخواھند گذشت
ھنگامي كھ متحدي در ) ٢ر نماند؛ ھنگامي كھ متحدي بھ تعھد خود وفادا) ١: ممكن است متالشي شوند

ھنگامي كھ اجبار و اضطرار انسان ) ٣اي جز پیشدستي ندارد؛  و او چاره. صدد است متحد خود را بفریبد
براي من روشن است … . ھنگامي كھ انسان قادر بھ ادامة جنگ نیست) ۴را وادار بھ نقض قرارداد كند؛ 

اگر فریب خورده است، باید از … . دة خویش وفادار ماندكھ انسان باید با دقت و رسوایي بھ عھد و وع
ولي فرمانروا، ھرگاه فرمانرواي دیگري بھ وعدة خویش وفا نكند، بھ كدام دادگاه … . قانون یاري جوید

تواند ملتي را بھ  روي آورد؟ قول و تعھد یك فرد بدبختي یك تن است، ولي قول و پیمان فرمانروا مي
نقض قرارداد بھتر از آن نیست كھ : توان خالصھ كرد ا در یك پرسش مياین ھمھ ر. بدبختي كشد

  مغزي است كھ نتواند بھ این پرسش پاسخ دھد؟  فرمانروایي اجازه دھد مردم نابود شوند؟ كدام سبك
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در پاسخ زولتسر، یك بازرس . شمرد، موافق بود فردریك با االھیات مسیحي، كھ انسان را طبعًا شریر مي
زولتسر عزیز، تو این نژاد لعنتي «: گفت» بشر بھ نیكي بیش از بدي تمایل دارد،«گفت  ھ ميآموزشگاه، ك

شمرد، بلكھ عقیده داشت  فردریك نھ تنھا چون الروشفوكو بشر را موجودي خودخواه مي» .شناسي را نمي
  كھ انسان ھرگاه از نیروي انتظامي 

كشور نیز كھ واحدي مركب از افراد . ختدر راه رسیدن بھ مطلوب خویش حد و قانوني نخواھد شنا
اش بازدارد، تنھا  المللي نیست كھ آن را از وصول بھ آرزوھاي خودخواھانھ خودخواه است، و نیرویي بین

از این . تواند از خودسري و زورگویي بازایستد در صورت ترس از قدرت كشورھاي دیگر است كھ مي
سازماندھي نیروي ) خواند فردریك خویشتن را چنین مي(» نخستین خدمتگزار ملت«روي، اولین وظیفة 

بینیم  مي. ملت براي دفاع از كشور است تا بھ یاري آن با دیگران چنان كند كھ آنان درصددند با ملت او كنند
او اقتصادي بدقت تحت نظارت دولت، سنجیده، . شمرد كھ فردریك نیز چون پدر سپاه را زیربناي كشور مي

افكند؛ صنعت و بازرگاني را گسترش داد، و براي آنكھ كارگران، مخترعان، و  ه پيریزي شد و برنامھ
ولي معتقد بود كھ ھمة این . صنعتگران ماھر را در پروس گرد آورد، گماشتگاني بھ سراسر اروپا فرستاد

  .یثمر استترین سپاه اروپا باشد، ب ترین و باانضباط اقدامات، بدون آن سپاھي كھ نیرومندترین و تعلیمدیده

یافتھ، كشورش را از دین، براي كمك بھ نظم  او، با داشتن سپاھي نیرومند و نیروي انتظامي سازمان
چون ویلھلم، شاھزادة برونسویك، از او پرسید كھ آیا دین را یكي از بھترین . دانست اجتماعي، بینیاز مي

در … . دانم م و قانون را كافي ميمن نظ«: داند، فردریك بدو پاسخ داد اركان قدرت فرمانروایان نمي
با اینھمھ او ھر كمكي را كھ دین » .شدند روزگاري كھ دین شما وجود نداشت، كشورھا بخوبي اداره مي

سھمي » نظم«توانست بھ او نماید، تا آن احساسات اخالقي را در مردم تلقین كند كھ آنان در برقراري  مي
كرد، ولي اسقفان كاتولیك را ـ  خویش، از ھمة ادیان حمایت ميدر قلمرو فرمانروایي . پذیرفت دارند، مي

گزیدند، و اسقفان  شاھان كاتولیك نیز اسقفان كاتولیك را خود برمي. (گزید بویژه در سیلزي ـ خود برمي
ھمة گروھھاي دیني، از كاتولیكھاي یوناني گرفتھ تا .) كردند انگلیكان را شاھان انگلستان تعیین مي

خواست، ھر چھ  گونھ كھ او مي روان اونیتاریانیسم، و ملحدان، در كشور وي آزاد بودند، ھمانمسلمانان، پی
ھنگامي كھ : ولي یك محدودیت وجود داشت. خواھند بپرستند؛ و یا اصال چیزي را پرستش نكنند را كھ مي

كرد خفھ  دید ميجدلھاي دیني زیاد تند و خشن شد، فردریك، ھمچنانكھ ھر چیزي را كھ آرامش داخلي را تھ
گیري از حكومت وي را بیش از  در آخرین سالھاي عمر، خرده. آن را نیز موقوف ساخت. كرد مي

  .آشفت ناسزاگویي بھ خداوند برمي

وھشت  فردریك، آن بالي اروپا و معبود فیلسوفان، چگونھ مردي بود؟ مردي بود با قامت صدوشصت
وي، كھ در جواني فربھ و تنومند بود، اكنون، پس . یي نداشتسانتیمتر، و قامت كوتاھش تناسبي با فرمانروا

ورق، و بھ حساسیت و نیروي  از ده سال شاھي و رھبري سپاھیان در میدان كارزار، باریك، عصبي، شق
در شوخي و طنزگویي پرظرفیت بود و . دیدگاني تیز، و ھوشمندي نافذ و شكاك داشت. سیم برق گشتھ بود

  عنوان یك انسان  بھ. داشت ھوشي بھ تیزي ھوش ولتر

در ھمان ھنگام كھ . داد كرد، كمتر شفقت و دلسوزي نشان مي و ھنگامي كھ كسي را بھ كیفري محكوم مي
مشرب . گفت سپردند، بھ خونسردي با پیرامونیانش از فلسفھ سخن مي سربازان در برابر دیگانش جان مي

معموال خسیس، و ندرتًا . آزرد ه حتي دوستانش را ميگا اي داشت، چندانكھ گاه كلبي او زبان تلخ و گزنده
چون بھ فرمانگزاري دیگران خوگرفتھ بود، خودكامگي بر او غلبھ یافت؛ تحمل . دلباز و بخشنده بود

بھ دوستان نزدیكش . شنید آورد، و از كسي اندرزي نمي عمل نمي كرد، با كسي مشورت بھ نكوھش نمي
نھاد،  گفت، وي را از نظر مالي در تنگنا مي با زنش كم سخن مي. كرد وفادار بود، ولي بشر را نكوھش مي

معموال . كرد ھایي را كھ ھمسرش نیازمندیھاي خویش را در آنھا برشمرده بود در برابر وي پاره مي و نامھ
 او از زنان دیگر، جز. ورزید، ولي بھ او نیز گاھي بیمھر و نامھربان بود بھ خواھرش، ویلھلمینھ، مھر مي

جست؛ بھ زیباییھا و ظرافتھاي اندام و شخصیت زنان  آمدند، دوري مي شاھزاده خانمھایي كھ بھ نزدش مي
داد، و از وراجي سالونھا متنفر بود؛ بھ فیلسوفان و پسران خوبرو بیش از آنان مھر  رغبتي نشان نمي
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اید سگان را بیش از ھمة اینان ش. برد ورزید؛ غالبًا، پس از شام، یكي از این پسران را بھ اطاق خود مي مي
شبھا با آنان بھ . در آخرین سالھاي عمر، سگان تازي بھترین یار و ھمنشین وي بودند. داشت دوست مي
داد كھ پیكر او را پس از مرگ در كنار آنان  نھاد، و فرمان مي رفت، بر گور آنان سنگ قبر مي خواب مي

اي موفق بود و ھم مرد دلخواه  است در یك زمان ھم فرمانده فردریك دریافتھ بود كھ دشوار. بھ خاك سپارند
  .زنان

از آن پس، كوشید تا با روشي پایدار و امساك در . ، دچار سكتھ شد و نیم ساعت بیھوش بود١٧۴٧در 
خوابید؛ و قبل از  بر تشكي نازك و تختي تاشو مي. خوراك سالمتي حساس و شكنندة خود را حفظ كند

در این سالھاي میانة عمر، شبي بیش از پنج یا شش . ساخت مطالعھ سرگرم مي خواب، خویشتن را بھ
خاست، ولي در زمستانھا  در تابستان، ساعت سھ، یا چھار، یا پنج بامداد از خواب برمي. خوابید ساعت نمي

افروخت و ریشش  تنھا یك خدمتكار ھمراه داشت كھ براي وي آتش برمي. گفت دیرتر رختخواب را ترك مي
چندان دربند پاكي . زد كردند پوزخند مي او بر شاھاني كھ بھ یاري خدمتكاران جامھ بھ تن مي. تراشید ا مير

. كرد پوشید، و نیم دیگر را جامة نظامي بھ تن مي نیمي از روز را روپوش بلند مي. تن و پوشاك خود نبود
از چند فنجان قھوه، چند قطعھ اش مركب بود  صبحانھ. نوشید قبل از صرف ناشتایي، چند لیوان آب مي

دمید، بھ سیاست و فلسفھ  نواخت، و ھنگامي كھ در فلوت مي پس از ناشتایي، فلوت مي. كیك، و میوة بسیار
. كرد دید و مشق نظامي آنان را تماشا مي ھر بامداد، حدود ساعت یازده، از سپاھیانش سان مي. اندیشید مي

پس از . پرداخت یانش دربارة امور كشور بھ بحث و گفتگو ميوي معموال ھنگام صرف ناھار با پیرامون
ساخت؛ یكي از  شد و یكي دو ساعت را با سرودن شعر و نوشتن تاریخ سپري مي نیمروز، نویسنده مي

پس از چندین ساعت . رسد اش بھ نظر مي بھترین تاریخنویسان در میان افراد خانواده و افراد زمانھ
  پرداختن بھ كار اداري،

كرد؛ و گاھي در ساعت ھفت عصر در كنسرتي  دانشمندان، ھنرمندان، شاعران، و نوازندگان خلوت ميبا 
، غالبًا در كاخ ١٧۴٧پس از ماه مھ . شد ونیم، شام معروف او آماده مي در ساعت ھشت. نواخت فلوت مي

ترین  تھھنگام صرف شام، از ھمكاران نزدیك، مھمانان سرشناس، و برجس. خورد سوسي شام مي سان
كردند كھ مھمان شاھند و با  بھ سفارش وي، آنان فراموش مي. كرد پذیرایي مي» آكادمي برلین«اعضاي 

فردریك . كردند آزادي كامل، و دور از ترس و واھمھ، دربارة ھمة مسائل، جز سیاست، با وي گفتگو مي
سخنان وي «فتة پرنس دو لیني، بھ گ. گفت در این مھمانیھا با آگاھي و زیركي بسیار با مھمانان سخن مي

FACE="Traditional Arabic "المعارفي بودند دربارة ھنرھاي زیبا، جنگ، پزشكي، ادبیات،  دایرة
تنھا ولتر مانده بود كھ، با پیوستن بھ مھمانان شاه، مھمانیھاي وي را » دین، فلسفھ، اخالق، تاریخ، و قانون

  .بھ مھمانان شاه پیوست ١٧۵٠ئیة ژو ١٠وي در . بیش از پیش گرمي و رونق بخشد

VI ١٧۵۴-١٧۵٠: ـ ولتر در آلمان   

. فردریك بھ آیین مردم فرانسھ از او استقبال كرد. حتي چگونگي استقبال فردریك ولتر را خرسند ساخت
فردریك دستم را گرفت تا ببوسد، ولي من دست او را بوسیدم و «: ولتر بھ ریشلیو در این باره چنین نوشت

سوسي، خانة زیبایي بدو داد و  شاه پروس در كنار اقامتگاه خود، در كاخ سان» .را بردة او نمودمخویشتن 
بیش از ده خدمتكار وي را . رانان، و آشپزخانة خود را در دسترس وي نھاد ھا، كالسكھ اسبان، كالسكھ

دار شاه بود  تر رسمًا پردهول. نھادند كردند؛ دھھا شاھزاده، نجیبزاده، و خود ملكھ، بدو احترام مي خدمت مي
ولي كار اساسي وي اصالح عبارات فرانسوي اشعار و . گرفت فرانك حقوق مي ٢٠‘٠٠٠و سالي 

یكي از . نشست بھ ھنگام صرف شام، گرامیترین مھمان شاه بود و در كنار وي مي. گفتارھاي شاه بود
» ھزاربار دلكشتر از ھر كتابي«را  آلمانیھایي كھ ھنگام صرف شام وي را با شاه دیده بود گفتگوي آنان

در ھیچ جاي جھان انسان، براي آنكھ از موھومات «: ولتر بعدھا دربارة این گفتگوھا نوشت. خوانده است
  » .بشر سخن گوید، بھ این اندازه از آزادي برخوردار نیست
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  :آرژانتال نوشت/ ، بھ د١٧۵٠در سپتامبر . این موضوع ولتر را بھ وجد آورده بود

شاھي كھ شانزده سال كوشیده است بھ ھنگام . ام از سي سال در دریاي متالطم، بھ كناري راه جستھ پس
نومیدي مرا دلداري دھد و از گزند دشمنان برھاند صفات مردم برجستھ و دوستداشتني را در خود گرد 

توانم از  ھ ميدر اینجا ھمیش… . آورده، و مرا بھ حمایت و مصاحبت فیلسوفانة خود مفتخر ساختھ است
ھرگاه انسان بتواند بھ چیزي اطمینان كند، آن خوي و سیرت شاه پروس . آرامش خاطر برخوردار باشم

  . است

ولي او، از روي خردمندي و دوراندیشي، پاریس و زنبارگان جوان آن را بر . بھشت با او زیست كند
س برحذر داشت و نوشت كھ دوستي او ولتر را از اقامت طوالني در پرو. پوتسدام و ولتر ترجیح داد

دھند؛ آدمي ھمواره باید  شاھان ناپایدار است؛ شاھان ھمیشھ بر یك حال نیستند و مقربان خود را تغییر مي
مراقب باشد تا مخالف سلیقھ و خواستة شاھان كاري نكند؛ و ولتر بزودي درخواھد یافت كھ، بھ جاي 

  . شده استدوست و ھمنشین، خدمتكار و زنداني شاه پروس 

خواست ولتر را نزد خود نگاه دارد، بدو  شاه پروس، كھ مي. فیلسوف نادان این نامھ را بھ فردریك نشان داد
  ):اوت ٢٣(چنین نوشت 

. مھر و دلبستگي او بھ شما شایان ستایش است. تان از پاریس نوشتھ بود خواندم اي را كھ خواھرزاده نامھ
اندیشیدم؛ اما چون من كسي غیر از او ھستم، ناچار  چون او ميبودم،  ھرگاه بھ جاي مادام دني مي

پس چگونھ . ام، نومید خواھم شد ھرگاه بدانم كھ موجب بدبختي دشمنم شده. اندیشم اي دیگر مي گونھ بھ
توانم كسي را اندوھناك سازم كھ مورد مھر و ستایش من است و بھ خاطر من از وطن خویش، و از  مي

دانستم كھ آمدن شما بدینجا مایة  كنده است؟ نھ، ولتر عزیزم، اگر مي ن گرامي است، دلھرآنچھ در نزد انسا
من خشنودي شما را بر . داشتم مالل و اندوه شما خواھد شد، نخستین كسي بودم كھ شما را از آن بازمي

. نیز فیلسوفمولي شما فیلسوفید؛ من . دارم دھد مقدم مي شادي بسیاري كھ از نزدیكي بھ شما بھ من دست مي
اند كھ با ھم زیست كنند، با  بسیار طبیعي، ساده، و خردمندانھ است كھ بگویم فیلسوفان براي آن آفریده شده

ایمان راسخ دارم كھ … . مطالعات و عالیق مشترك خویش بھ یكدیگر بپیوندند، و یكدیگر را خشنود سازند
دانند، و در نزد من  شواي اھل ادب و اھل ذوق ميشما در اینجا خرسندتر خواھید بود؛ شما را در اینجا پی

  . شب بھ خیر. از آرامش خاطري كھ برازندة مردي با شأن شماست برخوردار خواھید شد

توانست از  او با آنكھ میلیونر بود، نمي. تنھا چھار ماه طول كشید تا فیلسوف پیر این بھشت را ویران كند
، انتشار داده بود »ھاي درآمد برگھ«ساكس اوراق بھاداري، بھ نام بانك دولتي . ثروت و درآمد بیشتر بگذرد

، فردریك بانك ساكس را »پیمان درسدن«در . شدة آنھا كاھش یافتھ بود كھ بھایشان بھ نصف ارزش تعیین
برخي از . شدة آنھا، بھ خریداران پروسي بپردازد ملزم ساختھ بود كھ بھاي این اوراق را، بھ ارزش تعیین

در . فروختند خریدند و بھ بھاي گزاف در پروس مي آزمند این اوراق را بھ بھاي نازل در ھلند مي پروسیان
در . ، فردریك، براي آنكھ حق ساكس پایمال نشود، از ورود این اوراق بھ پروس جلوگیري كرد١٧۴٨مھ 
ودي، كھ آبراھام بھ گفتة یھ. ، ولتر یك صراف یھودي را در پوتسدام بھ نزد خود خواند١٧۵٠نوامبر  ٢٣

اكو اوراق بھادار بھ بھاي  ١٨‘۴٣٠ھیرش نام داشت، ولتر از او خواست كھ بھ درسدن برود و معادل 
  . وپنج درصد ارزش صوري آنھا خریداري كند سي

در برابر . بدو وعدة حمایت داد و براتھایي بدو سپرد كھ در پاریس و الیپزیگ وصول كند) بھ گفتة ھیرش
، )دسامبر٢(پس از رفتن ھیرش . اكو در نزد ولتر نھاد ١٨‘۴٣٠ش مقداري الماس بھ بھاي این براتھا، ھیر

ولتر از پرداخت پول . ولتر پشیمان شد؛ و ھیرش در درسدن از خرید اوراق بھادار براي ولتر چشم پوشید
ماس از اكو ال ٣٠٠٠بھ گفتة ھیرش، ولتر معادل . براي براتھا خودداري كرد و صراف بھ برلین بازگشت

ولتر گلوي صراف را . او خرید و، بدینسان، كوشید كھ وي را ساكت كند؛ در میان آنان، مشاجره درگرفت
و چون جلب رضایت او نشد، دستور داد صراف را زنداني كنند، و دعوا . گرفت و وي را بر زمین افكند
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د اوراق بھادار در ساكس پرده ھیرش در دادگاه از قصد ولتر براي خری). دسامبر ٣٠(را بھ دادگاه كشاند 
. كھ، براي خرید خز، ھیرش را بھ درسدن فرستاده بود: ولتر گفتة وي را تكذیب كرد و گفت. برداشت

  .كسي سخن وي را باور نكرد

  ):١٧۵١فوریة  ٢۴(فردریك چون از رسوایي آگاه گشت، نامة تندي از پوتسدام بھ ولتر در برلین نوشت 

پنداشتم مردي بھ سن  ام پذیرفتم؛ نبوغ، استعداد، و ھنر شما را ارج نھادم؛ و مي شما را بخرسندي در خانھ
دست توفان سپرده است، بدینجا پناه آورده بود كھ در  شما، كھ با نویسندگان دیگر درافتاده و خویشتن را بھ

  . بندري ایمن بیاساید

خواستید از فررون نخواھم كھ از پاریس اخباري  اي از من مي ولي پس از رسیدن بدینجا، بھ نحو بیسابقھ
… با آنكھ حق نداشتید از من بخواھید چھ كسي را بھ خدمت خویش برگزینم، از روي ناتواني. برایم بفرستد

ھر مرد . شما را رنجانده است) شاعر فرانسوي دربار فردریك(آرنو / با كوالر د. این درخواست را پذیرفتم
آرنو / با آنكھ د. گیرد جو، از كساني كھ در نزد او منفورند، انتقام مي مرد كینھ. و را خواھد بخشیدباگذشتي ا

شما با یك فرد یھودي بسیار شریرانھ رفتار … . گناھي نكرده بود، بھ خواھش شما او را از خود راندم
و معاملة . ر شده استاي در سراسر شھ این رفتار شما موجب پراكندن شایعات زشت و زننده. اید كرده

  . اند اي یافتھ است كھ دربارة آن بشدت بھ من شكایت كرده اوراق بھادار در ساكس چنان آوازه

كنم كھ اگر سوداي توطئھ و  بھ شما اخطار مي. ام را آرام نگاه داشتھ بودم من، تا قبل از آمدن شما، خانھ
پسندم كھ شور و  ن مردم آرام و مسالمتجویي را ميم. اید نیرنگ در سر دارید، در آمدن بدینجا اشتباه كرده

ھرگاه بخواھید چون فیلسوف زندگي كنید، . كنند انگیز را در رفتار خود وارد نمي انفعاالت تراژدیھاي غم
من از دیدار شما خشنود خواھم گشت ولي ھرگاه خویشتن را بھ دست ھواوھوس بسپارید، و با ھمة جھانیان 

  .ي برایم نخواھد داشت، و بھتر است در برلین بمانیددرافتید، آمدن شما سود

دادگاه بھ سود ولتر رأي داد؛ ولتر فروتنانھ از شاه پوزش خواست؛ فردریك از گناه ولتر گذشت، ولي بھ 
از آن پس، ولتر را بھ جاي » .دیگر با كسي درنیفتد، نھ با عھد قدیم و نھ با عھد جدید«وي اندرز داد كھ 

  خانة سوسي در  كاخ سان

شاعر دربار اشعاري بھ نزد ولتر . است؛ ولي ناداني ولتر نگذاشت كھ وي از گذشت شاه بھره برگیرد
ولتر براي اصالح این اشعار چندان . فرستاد تا او عبارات فرانسوي آنھا را اصالح كند، و روانتر سازد

  . د، شاعر را از خود رنجاندرنج برد كھ خویشتن را فرسوده ساخت؛ و با تغییرات فاحشي كھ در اشعار دا

ولتر اكنون شعر دربارة قانون طبیعي را سروده، و بھ شیوة الگزاندر پوپ كوشیده بود خدا را در طبیعت 
از آن گذشتھ، وي تصنیف كتاب بسیار مھمتر عصر لویي چھاردھم را در این ماھھاي پر از . كشف كند

وي مشتاق بود كھ این كتاب را، پیش ). ١٧۵١(اختھ بود درد و اندوه بھ پایان رسانده، و در برلین منتشر س
چاپ رساند، زیرا تنھا در قلمرو شاھي فردریك  اي ضرورتھا مانع انتشار آن در آلمان گردد، بھ از آنكھ پاره

دانید  خوب مي«: اوت بھ ریشلیو نوشت ٣١ولتر در . توانست از تیغ سانسور نجات یابد بود كھ این كتاب مي
ھیچ بازرسي در ادارة سانسور نیست كھ خود را بھ مثلھ كردن یا جلوگیري از نشر كتابھا و  [در پاریس] 

كتابفروشان ھلند و انگلستان آن را . فروش این كتاب را در فرانسھ تحریم كردند» ھاي من ملزم نداند نوشتھ
توانیم حدس  ھیم، ميدزدانھ بھ چاپ رساندند و پولي بھ ولتر ندادند؛ و چون از میزان پولدوستي وي آگا

ولتر گذشتھ از اینكھ با سران دولت و كلیسا مبارزه كرده بود، از آن پس . بزنیم كھ چھ بر او گذشتھ است
  .نیز درافتد» كتابفروشان فرومایھ«ناگزیر شد با 

ة بھ اندیش ١٧٣٢ولتر در . تر از دیگر آثار ولتر داشتھ است عصر لویي چھاردھم مقدماتي كاملتر و آگاھانھ
 ١٧۵٠آن را كنار نھاد، و در  ١٧٣٨تصنیف آن را آغاز كرد، در  ١٧٣۴نوشتن این كتاب افتاد، در 
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براي نوشتن این كتاب، دویست جلد خاطرات چاپ نشده خواند، با اندك . تصنیف آن را از سر گرفت
ن لوووا و ھا و یادداشتھاي اصلي بازیگران این عصر، چو مصاحبھ كرد، نوشتھ» قرن بزرگ«بازماندگان 

كولبر، را خواند، دستنویسھایي را كھ از لویي چھاردھم مانده بودند از دوك دو نو آي گرفت، و از اسناد 
اسناد ناسازگار بسیاري را، با دقت . شدند استفاده كرد بااھمیتي كھ در بایگانیھاي موزة لوور نگاھداري مي

وي قبال با مادام دو . یق تاریخي دست یافتتوانست، بھ حقا و تشخیص درست، سنجید و، تا آنجا كھ مي
. شاتلھ بھ آزمایشھاي علمي دست زده، و كوشیده بود در زمرة دانشمندان قرار گیرد، ولي موفق نشده بود

  .ولتر اكنون بھ نوشتن تاریخ روي آورده بود، و پیروزي او در این زمینھ انقالبي در تاریخنویسي پدید آورد

نوشتھ بود، از روي قصد خویش بھ نوشتن این كتاب  ١٧٣٩ژانویة  ١٨اي كھ در  ولتر سالھا قبل، در نامھ
خواھم  مي. قصد نھایي من نوشتن تاریخ سیاسي یا نظامي نیست«: پرده برداشتھ، و چنین متذكر شده بود

ر و از این واضحتر، د» .تاریخ ھنر، بازرگاني، و تمدن ـ بھ زبان كوتاه، تاریخ اندیشة بشر ـ را بنویسم
  :بھ تیریو نوشت ١٧٣۶

  خواستم، منظورم مطالب مربوط بھ  ھنگامي كھ حكایاتي دربارة عصر لویي چھاردھم مي

من بھ جزئیات . خودشان نبود؛ بلكھ دربارة ھنرھایي بود كھ در دوران شاھي او شكوفا شدند و رونق یافتند
زندگي راسین، بوالو، كینو، لولي، مولیر، لو برن، بوسوئھ، پوسن، دكارت، و دیگران بیش از نبرد ستنكر 

از . د اثري، جز نام نمانده استكردن از كساني كھ گردانھا و ناوگان جنگي را رھبري مي. مندم كھ عالقھ
ولي مردان بزرگي كھ نام بردم، . صدھا جنگي كھ بھ پیروزي انجامیدند سودي دستگیر بشر نگشتھ است
كانالي كھ دو دریا را بھ ھم . اند براي نسلھایي كھ بھ جھان خواھند آمد، لذات پاك جاویدان فراھم ساختھ

ي دلكش، و حقیقتي مكشوف ھزاران بار از اخبار دربار و پیوندد، یك تابلو نقاشي پوسن، یك تراژد مي
ستایم و، كمتر از ھمھ،  دانید كھ من، بیشتر از ھمھ، مردان بزرگ را مي مي. ترند روایات جنگ ارزنده

  . اند قھرماني بیش نیستند آنان كھ سرزمینھا را عرصة تاخت و تاز و چپاول خود ساختھ. را» قھرمانان«

ي توانستھ بودند با پیروزیھاي نظامي خویش تمدن را از استیالي وحشیان برھانند، ھرگاه قھرمانان جنگ
شناخت طبعًا كساني  ھا نمي اي جز واژه ولي فیلسوفي كھ حربھ. نھاد شاید ولتر آنان را بیش از این ارج مي

كس  نامداري خود او، كھ بیش از ھر. شناخت نھاد و سزاوار عزت و احترام مي چون خود را ارج مي
او نخست برآن بود كھ ھمة كتاب را بھ . كند ھا ماند، سخنش را ثابت مي دیگري از معاصرانش در خاطره

ولتر این . مادام دو شاتلھ بھ او پیشنھاد كرد كھ یك تاریخ عمومي بنویسد. تاریخ فرھنگ اختصاص دھد
، كتاب را بسط داد و، از پیشنھاد را پذیرفت و، با افزودن فصولي دربارة سیاست، جنگ، و دربار شاھي

شاید بھ . گرفت اي كھ زیر قلم او شكل مي آن، دنبالة متجانسي از رسالھ در تاریخ عمومي ساخت، رسالھ
نیمة اول كتاب دربارة تاریخ سیاسي و . ھمین دلیل است كھ تاریخ فرھنگ در بقیة كتاب ادغام نشده است

، حكومت، بازرگاني، علوم، )»صیات و داستانھاخصو«(نظامي است، و فصول آینده متضمن تاریخ آداب 
  .ادبیات، ھنر، و دین است

مورد لطف و ) ھرگاه رفتارشان شایستھ بود(نویسندة جستجوگر از عصر لویي چھاردھم، كھ شاعران 
اعتنایي نسبي لویي پانزدھم بھ  خواھد از بي كند؛ و شاید از این راه مي احترام شاه بودند، بھ نیكي یاد مي

ھا نقش بستھ، و جور و استبداد آن  اكنون كھ عظمت روزگار گذشتھ در خاطره. ندان و ادبیات گلھ كندھنرم
نمود و پیروزیھاي فرماندھان  را بھ صورت كمابیش آرماني فرامي» شاه آفتاب«از یاد رفتھ بود، ولتر 
ھرگونھ انتقاد، در برابر كرد، اما  ستود ـ اگرچھ ویران كردن پاالتینا را نكوھش مي نظامي فرانسھ را مي

معاصران ھوشمند ولتر . آورد این نخستین كوشش تازه براي نوشتن تاریخي درست، سر خجلت فرود مي
دریافتند كھ وي در تاریخنویسي فصلي نو گشوده، تاریخ را بھ زندگینامة تمدن تبدیل كرده، و بھ كمك ھنر، 

در نخستین سال . تبة ادب و فلسفھ ارتقا داده استتك آنھا آن را بھ مر جدا كردن موضوعات، و بررسي تك
  : پس از انتشار عصر لویي چھاردھم، ارل آو چسترفیلد بھ فرزندش نوشت
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لرد . این كتاب بموقع بھ دستم رسید. را از برلین برایم فرستاده است» تاریخ عصر لویي چھاردھم«ولتر 
  .بودبالینگبروك تنھا چگونگي خواندن تاریخ را بھ من آموختھ 

اي  این كتاب را، كھ تاریخ فھم بشر است، نابغھ… . آموزد كھ چگونھ تاریخ را باید نوشت ولتر بھ من مي
وي دور از تعصبات دیني، فلسفي، سیاسي و ملي ـ كھ مانند آن را … . براي استفادة اندیشمندان نوشتھ است

  . كند امل نقل ميام ـ مطالب را با بیطرفي و بینظري ك در تاریخنویسان دیگر ندیده

، ١٧۵١روزي در اوت . ولتر، در خالل این تالشھاي ادبي، از آیندة خویش در دربار فردریك نگران بود
: خواند، بھ ولتر گفت كھ فردریك گفتھ است گراي سرخوشي كھ اغلب براي شاه كتاب مي المتري، ماده

انسان . احتیاج ندارم[ بھ ولتر] ھ او ب[ ھاي شاه براي اصالح عبارات فرانسوي نوشتھ] بیش از یك سال «
گروھي این سخن ال متري را باور نكرده، و » .افكند دور مي پس از آنكھ آب پرتقال را گرفت، پوستش را بھ

درخور فردریك نبود كھ تا این حد رازدار نباشد، و اینكھ المتري بخواھد ولتر را . اند از آن فردریك ندانستھ
 ٢٩و در » .دانم ھنوز نمي«: سپتامبر بھ مادام دني نوشت ٢ولتر در . ور نبوداز صحنھ دور كند غیر متص

افتاد و خویشتن را در ھوا  آنكھ از برج ناقوس مي… . اندیشم ھنوز بھ پوست پرتقال مي«: اكتبر نوشت
  » .ماند كامال بھ من مي› چھ خوب است، خدا كند ھمیشگي باشد،‹گفت كھ  یافت و مي آسوده مي

فردریك معتقد بود كھ از دو فرانسوي مقیم . نسوي دیگري در آلمان وارد این كمدي شده بوداكنون فرا
زیست، پس  سوسي مي ، كھ در كاخ سان»آكادمي برلین«موپرتویي، سرپرست . دربار یكي باید نابود شود

اید ولتر ورزیدند، و ش ھر دو از تقرب دیگري بھ شاه رشك مي. ترین مھمان فردریك بود از ولتر برجستھ
، ولتر مھماني شامي داد كھ ١٧۵١در آوریل . عالقة موپرتویي را بھ مادام دو شاتلھ ھنوز از یاد نبرده بود

ازخواندن كتابتان، دربارة خوشبختي، لذت بسیار «: ولتر بھ او گفت. موپرتویي نیز بھ آن دعوت شده بود
» .اش گفتگو خواھیم كرد شامگاه، درباره ولي در آن بھ چند نكتة تاریك برخوردم كھ بعد، در یك. بردم

ولتر دستش را بر » .چند نكتة تاریك؟ شاید براي شما تاریك باشد، آقا«: موپرتویي با ترشرویي پاسخ داد
شما مردي شجاعید و سوداي جنگ . آقاي رئیس، برایتان احترام قایلم«: شانة مرد دانشمند نھاد و گفت

/ پس از آن، ولتر بھ د» .كردة شاه بخوریم كنون بیایید از گوشت سرخولي ا. با ھم خواھیم جنگید. دارید
رفتار موپرتویي چندان خوشایند نیست، و از رفتارش پیداست كھ بھ من رشك «): مھ ۴(آرژانتال نوشت 

، بھ ١٧۵٢ژوئیة  ٢۴در «و» .مشرب نیست ورزد؛ مسلمًا كمابیش آدم محترمي است، اما چندان خوش مي
ھاي شاه بسیار  موپرتویي از روي بدخواھي شایع ساختھ است كھ من دربارة نوشتھ«: شتاش نو خواھرزاده

» ھاي چركین را براي شستشو بھ نزد من فرستد؟ خواھد این مالفھ ام كھ شاه تا كي مي بدگفتھ، و متذكر شده
فت و خود را دانستھ نیست كھ موپرتویي این شایعھ را بھ گوش شاه رسانده باشد؛ ولي ولتر آن را جدي گر

  .براي زورآزمایي با موپرتویي آماده ساخت

ست ـ اصلي كھ پدید آمدن ھمة آثار جھاني »اصل كمترین نیرو«یكي از خدمات موپرتویي بھ دانش، ارائة 
را » آكادمي برلین«زاموئل كونیگ، كھ عضویت خود در . داند حركت را بر اثر كمترین نیروي ممكن مي

ھاي انتشارنیافتة الیبنیتز دست یافتھ، و متوجھ شده است  ا كرد كھ بھ یكي از نامھمدیون موپرتویي بود، ادع
اي نوشت؛ آن را بھ موپرتویي نشان داد و  كونیگ دربارة این كشف مقالھ. برده بود كھ وي بھ این اصل پي

ار شتابزدة موپرتویي، شاید پس از خواندن بسی. گفت كھ ھرگاه او نخواھد، از نشر آن خودداري خواھد كرد
نشریة علمي آكتا ارودیتوروم  ١٧۵١اش را در شمارة مارس  كونیگ مقالھ. مقالھ، با نشر آن موافقت كرد

موپرتویي از كونیگ خواست كھ اصل . پا ساخت انتشار مقالة وي سروصدایي بھ. الیپزیگ بھ چاپ رسانید
ونوشت نامھ را در میان اسناد دوستش، كونیگ پاسخ داد كھ تنھا ر. نامة الیبنیتز را بھ آكادمي نشان دھد

او رونوشت نامھ را براي موپرتویي فرستاد؛ او . دیده است. بر دارش كرده بودند ١٧۴٩ھنتسي، كھ در 
كونیگ اعتراف كرد كھ چون اسناد ھنتسي پس از مرگ وي بھ دست این و آن . باز اصل نامھ را خواست

اكتبر  ٧(موپرتویي موضوع را بھ آكادمي كشاند . نیست اند، دسترسي بھ اصل نامھ برایش مقدور افتاده
كونیگ باز . منشي آكادمي نیز بھ كونیگ دستور قاطع داد تا اصل نامھ را بھ آكادمي نشان دھد). ١٧۵١

نامة منتسب بھ الیبنیتز را  ١٧۵٢آوریل  ١٣آكادمي در . پاسخ داد كھ اصل نامھ در دسترس وي نیست
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آمد، در این  اش بیرون مي خوني از سینھ ھ بھ واسطة ابتال بھ بیماري سل خلطموپرتویي، ك. ساختگي خواند
ازپي آن، كونیگ از آكادمي كناره گرفت و گفتاري بھ نام دادخواستي از مردم . مجمع آكادمي حضور نیافت

  ). ١٧۵٢سپتامبر (انتشار داد 

ولتر اكنون بھ پشتیباني دوست قدیمي . كونیگ در گذشتھ دو سال در سیره مھمان ولتر و مادام دو شاتلھ بود
سپتامبر نشریة فصلي بیبلیوتك  ١٨در شمارة . برخاست و تصمیم گرفت بھ خاطر او دشمن كنوني را بكوبد

منتشر شد و در آن بار ›» آكادمي پاریس‹بھ عضو › آكادمي برلین‹پاسخ عضو «رزونھ، گفتاري بھ نام 
  : گرفتھ شددیگر قضیة كونیگ مطرح گردید و چنین نتیجھ 

تنھا بھ خاطر ایجاد شبھھ و انتساب آثار دیگران بھ خود خویش را  محافل علمي اروپا آقاي موپرتویي را نھ
چند تن از … . كنند اي ساختھ است براي محو آزادي بحث و آزردن انساني درست محكوم مي وسیلھ

ھراسیدند، از آكادمي  نجش شاه نمياند؛ و اگر از ر اعضاي آكادمي ما بھ این رفتار زشت او اعتراض كرده
  . كردند گیري مي كناره

این مقالھ بدون امضا انتشار یافتھ بود؛ ولي فردریك، كھ با سبك ولتر آشنایي داشت، نویسندة آن را شناخت، 
ولتر را » پاسخ«وي نوشت و، در آن، » پاسخ«بر » پاسخي«و بھ جاي آنكھ ولتر را آشكارا گوشمالي دھد، 

، و »راھزن منفور«، »آبرو شیاد بي«خواند، و خود وي را بھ نام » آور نھ، جبونانھ، و رسوایيتوزا كینھ«
  زنندة افتراھاي «

گفتار نیز بدون امضا چاپ شده بود؛ ولي مردم، باتوجھ بھ عالیم شاھي عقاب و عصا و تاج، كھ ھمراه 
  .گفتار چاپ شده بودند، دریافتند كھ نویسندة آن كسي جز فردریك نیست

ھرگز اجازه نداده بود كھ كالم آخر را دشمن . دار شد فردریك، غرور ولتر جریحھ» پاسخ«پس از انتشار 
 ١٨(بھ مادام دني نوشت . بزند، و شاید اكنون بھ این اندیشھ بود كھ دوستي خود را با شاه پروس بگسلد

ھایي در درسدن  نامھ موپرتویي بتازگي مجموعھ» .من عصاي شاھي ندارم، ولي قلمي دارم«): اكتبر
براي بررسي ھستة زمین، در صورت امكان، : ، و در آنھا پیشنھاد كرده بود)١٧۵٢(چاپ رسانیده  بھ

بردن بھ راز كاربرد اھرام مصر و ساختمان آنھا، یكي از آنھا را  اي بھ مركز آن كنده شود؛ براي پي حفره
تیني سخن گویند و دانشجویان، پس از تحصیل ویران كنند؛ شھري ساختھ شود كھ ھمة مردم آن بھ زبان ال

دوسال بدانجا فرستاده شوند؛ و پزشكان تنھا پس از درمان بیمار،  زبان خود، براي فراگرفتن این زبان، یكي
تواند بھ انسان توانایي آن را دھد كھ آینده را  وي ھمچنین نوشتھ بود كھ مقداري تریاك مي. مزد بگیرند

ولتر از فرصت انتشار . درست از تن انسان عمر را بسیار طوالني خواھد ساخت پیشبیني كند، و مراقبت
وي ھرگونھ دریافت درستي . برداري كرد و آنھا را سرگرمي آسان و بیزحمتي یافت ھا كامال بھره این نامھ

و بقیة را كھ در آنھا بود بكلي، و عامدانھ، نادیده گرفت، آنھا را فاقد ھرگونھ چاشني شوخي و طنز یافت، 
رسالة دكتر آكاكیا، پزشك و  ١٧۵٢وي در نوامبر . گویي لوث كرد مطالب آنھا را با شوخي و بذلھ

  .سراسقف پاپ را انتشار داد

پزشك فرضي، با سادگي ظاھري، باور . است» وغش غل سادگي بي«اي یوناني، و بھ معني  آكاكیا واژه
اي بنویسد، و  وانستھ باشد چنین گفتارھاي بیھودهت» آكادمي برلین«كند كھ آدم بزرگي مثل سرپرست  نمي
در مجموع، در روزگار ما، براي نویسندگان جوان و نادان، ھیچ چیزي عادیتر از آن نیست كھ «: گوید مي

ھا  گمان این نامھ بي. ارزش نویسندگان خیالي را، تحت نامھاي معروف، بھ جھانیان عرضھ كنند كتابھاي بي
بعید است كھ سرپرست دانشمندان آكادمي چنین مھمالتي » .بازي بوده است و دغلنیز مشمول ھمین شیادي 

دكتر آكاكیا، بویژه، بھ این پیشنھاد كھ پزشك پس از معالجة بیمار باید مزد بگیرد ـ پیشنھادي . نوشتھ باشد
گاه وكیل ھر«: نویسد كند و مي وجود آورد ـ اعتراض مي كھ ممكن بود در دل پردرد ولتر احساس ھمدلي بھ

الوكالھ خودداري كند؟ پزشك بھ  دعاوي نتواند حق موكل خود را احقاق كند، آیا موكل باید از پرداخت حق
كوشد بیمار را بھبود بخشد، و براي  او با ھمة توانایي خویش مي. دھد، نھ وعدة بھبود بیمار وعدة یاري مي

pymansetareh@yahoo.com



ي آكادمي سرزند چند دوكات از حقوق ھرگاه براي ھر اشتباھي كھ از اعضا. گیرد كوشش خود مزد مي
شان كسر شود، آنان چھ خواھند كرد؟ سپس، پزشك آنچھ را كھ ولتر در آثار موپرتویي خطا، یا  ساالنھ

  . دھد بیمعني، تشخیص داده بود بھ تفصیل شرح مي

ي ولتر ول. پوشانیم ما مردم این روزگار كینة خود رابا ادب مي. عیبجوییھا جزئي و دور از بزرگواریند
یافت  چندان از كار خود خرسند بود كھ نتوانست در برابر وسوسة لذت مضاعفي كھ از چاپ رسالھ مي

. دستنویس آن را براي چاپ بھ الھھ فرستاد، و دستنویس دیگر آن را بھ شاه پروس نشان داد. مقاومت كند
ن ھجونامھ را پسندید؛ ولي دانست، ای فردریك، كھ در نھان موپرتویي را مردي خودبین و ازخودراضي مي

. برباد رود، از ولتر خواست تا از انتشار كتاب خودداري كند» آكادمي برلین«خواست آبروي  چون نمي
نسخة آن در پاریس،  ٣٠‘٠٠٠ولي كتاب در الھھ چاپ شد و . ولتر دستنویس كتاب را نزد شاه نھاد

شاه چندان برآشفت كھ . دست فردریك رسید یز بھیكي از آنھا ن. دست مردم افتاد بروكسل، الھھ، و برلین بھ
از پنجرة اطاقش دید كھ  ١٧۵٢دسامبر  ٢۴اي دیگر در پایتخت پناه برد، و در  ولتر از ترس بھ خانھ

، وي كلید زریني را كھ ١٧۵٣در اول ژانویة . اند ھاي كتاب وي را بھ آتش كشیده گماشتگان دولت نسخھ
  .ان صلیب لیاقت، براي فردریك پس فرستاددار شاه بود، ھمراه نش نشان پرده

داد، و تب او را  سوزاند، اسھال شكم او را عذاب مي باد سرخ پیشاني او را مي. ولتر اكنون واقعًا بیمار بود
كسي كھ ولتر را در این ھنگام دیده بود . فوریھ بستري شد و دوھفتھ را در بستر گذراند ٢در . برد تحلیل مي

فردریك، كھ با ولتر بر سر لطف آمده بود، پزشك خود » ز مشتي استخوان نمانده استاز او ج«گفت كھ  مي
ولتر پس از بھبود، توسط نامھ از فردریك اجازه خواست تا بھ . را براي درمان شاعر بھ نزد او فرستاد

ولتر  فردریك توسط منشي خود بھ. پلومبیر برود، و گفت كھ آبمعدني آن شاید باد سرخ وي را بھبود بخشد
. گیري كند و نیازي بھ بھانة آبمعدني پلومبیر ندارد تواند از خدمت كناره ھرگاه بخواھد، مي«پیغام داد كھ 

مارس شاه  ١٨در » بھ من بازگرداند… ام ولي قبل از رفتن، لطف كند و كتاب اشعار مرا كھ بھ او سپرده
ولتر بازگشت، و ھشت روز در آنجا . سوسي، بازگردد از ولتر خواست كھ بھ خانة پیشینش، در كاخ سان

مارس، شاه را وداع  ٢۶در . وي، ظاھرًا، با شاه آشتي كرد، ولي كتاب اشعار شاه را بدو بازنگردانید. ماند
پیش از ھمھ، مراقب «: شاه بھ او سفارش كرد. گفت و ھر دو تظاھر كردند كھ این جدایي كوتاه خواھد بود

. د كھ، پس از بازگشت از آبھاي معدني، بھ انتظار دیدار شما خواھم بودتندرستي خود باشید و فراموش نكنی
  .این دو نفر دیگر یكدیگر را ندیدند» !سفر خوش… 

ولتر، ھمراه اثاث و منشیش، با كالسكة . دوستي تاریخي آنان بدینجا پایان یافت، ولي دشمني دوام یافت
ا تظاھر بھ بیماري و ناتواني، سھ ھفتھ را بھ در اینجا، ب. شخصي وارد الیپزیگ، در سرزمین ساكس، شد

آوریل، این نامھ را از موپرتویي  ۶در . اي بر رسالة دكتر آكاكیا افزود آسودگي سر كرد و مطالب تازه
  :دریافت داشت

اید تا  اید؛ اخبار خصوصي حاكیند كھ در آنجا مانده نویسند كھ شما در الیپزیگ بیمار شده ھا مي روزنامھ
ام، علیھ شما سخني نگفتھ، و مطلبي  من ھرگز بھ شما بدي نكرده… . اي بنویسید پرافتراي تازهھاي  نامھ

  من پاسخگویي بھ سخنان نامربوط. ام ننوشتھ

[ این شایعھ] ولي ھرگاه … . ام اید، دون شأن خود شمرده ام پراكنده و گستاخانة شما را، كھ در خارج درباره
گویم  بشما مي… ر بھ من حملھ كنید و از شخصیت من خرده بگیریددرست باشد كھ قصد دارید بار دیگ

  . توانم شما را بیابم و از شما انتقام سختي بگیرم از تندرستي كامل برخوردارم و مي… كھ

مطالب این ھجونامھ، كھ . چاپ رسانید ولتر، با نادیده گرفتن تھدید موپرتویي، ھجونامھ را ھمراه نامة او بھ
ویلھلمینھ از بایرویت . ، و بھ پنجاه صفحھ رسیده بود، زبانزد درباریان آلمان و فرانسھ شداكنون بسط یافتھ

. كھ پس از خواندن این نامھ، نتوانستھ است از خنده خودداري كند) ١٧۵٣آوریل  ٢۴(بھ فردریك نوشت 
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وي . وه نمرداي از مردم، از خشم و اند موپرتویي تھدید خود را عملي نساخت؛ و، برخالف انتظار پاره
  .در بال، از بیماري سل، درگذشت ١٧۵٩سال پس از انتشار رسالة دكتر آكاكیا، زنده ماند و در  شش

ساكس گوتا وي را بھ  ولي دوك و دوشس. آوریل، ولتر بھ گوتا رفت و در مھمانسرایي اقامت گزید ١٩در 
بھ فرھنگ و ادب مھر این دربار كوچك . نزد خود خواندند و در كاخ خصوصي خویش جایش دادند

ھاي خویش، و در آن  آورد و ولتر از نوشتھ ورزید، و دوشس سرشناسان و ادیبان را در اینجا گرد مي مي
ولتر از گوتا بھ . خواند میان از دوشیزة اورلئان كھ اثري شادیبخش و وجدآور است، براي آنان مطالبي مي

  .مجویي شاه پروس شدفرانكفورت ـ آم ـ ماین رفت و در آنجا گرفتار انتقا

بندوبار اشعار خود وي  فردریك، باتوجھ بھ پیكار ولتر با موپرتویي، بھ این اندیشھ رفت كھ مبادا شاعر بي
اي از آنھا در دست ولتر بود، شاه پروس برخي سخنان  در این اشعار، كھ نسخھ. را نیز انتشار دھد

نشر . برخي شاھان زنده بھ سبكي یاد كرده بود ناشایست آورده، مسیحیت را بھ باد استھزا گرفتھ، و از
روي، شاه پروس بھ فرایتاگ، نمایندة  از این. توانست این شاھان را با وي دشمن سازد اشعار فردریك مي

پروس مقیم فرانكفورت، فرمان داد كھ ولتر را دستگیر كند و اشعار و نشانھاي افتخار گوناگوني را كھ شاه 
بود، » شھر آزاد«فرانكفورت یك . بھ وي داده بود از آن اسكلت شیطان بازستانددر روزھاي شیرین گذشتھ 

از این . كرد از اجراي فرمانھاي او جلوگیري كند نیت فردریك بود كھ جرئت نمي ولي چنان متكي بھ حسن
در اول ژوئن، فرایتاگ بھ . برد گذشتھ، ولتر ھنوز رسمًا در خدمت شاه پروس بود و در مرخصي بسر مي

، كھ ولتر شب گذشتھ وارد آنجا شده بود، رفت و باادب از او خواست كھ اشعار و »شیرزرین«مھمانسراي 
ھاي وي را بجوید و نشانھاي شاه پروس را  ولتر بدو اجازه داد كھ بستھ. نشانھاي فردریك را بدو بازگرداند

فرایتاگ . ھامبورگ فرستاده بود ولي اشعار شاه ظاھرًا در چمداني بودند كھ ولتر قبال آن را بھ. بردارد
 ٩در . دستور داد كھ تا ھنگام بازگشت چمدان از ھامبورگ، از خروج ولتر از فرانكفورت جلوگیري كنند

وي . مادام دني بھ ولتر كمك كرد تا خشم خود را اظھار كند. ژوئن، با پیوستن مادام دني بھ او تسلي یافت
  از مشاھدة ضعف و الغري

تو را خواھد [ فردریك] دانستم كھ آن مرد  مي«: مادام دني با دیدن او فریاد برآورد. ولتر وحشت كرد
ولي . اشعار شاه را یافتند و بھ گماشتة او سپردند. ژوئن، چمدان ولتر از ھامبورگ برگشت ١٨در » !كشت

فرانكفورت  از خروج ولتر از  در ھمان روز فرماني از پوتسدام بھ فرایتاگ رسید كھ تا آمدن دستور تازه
ژوئن،  ٢٠در . ولتر، كھ شكیبایي خود را از دست داده بود، كوشید از فرانكفورت بگریزد. جلوگیري كند

  . چمدانش را در نزد مادام دني نھاد و خود، ھمراه منشیش، پنھاني از فرانكفورت گریخت

دستگیر ساخت، بھ شھر ولي قبل از آنكھ از حدود اختیارات شھرداري فرانكفورت بگذرد، فرایتاگ وي را 
دارندة «) بھ گفتھ فرایتاگ(بھ صورت زنداني نگاه داشت، زیرا » گوات«برگرداند و در مھمانسراي 

زیست با آشنایي بھ خست ولتر مایل نبود كھ وي را بار دیگر در  مھمانسرایي كھ ولتر قبال در آن مي
ایش، و نیز ساعت و برخي از جواھراتي را این بار، اسیركنندگان ولتر ھمة پولھ» .مھمانسراي خود بپذیرد

دان بستھ  دانش را از او گرفتند؛ اما چون بھانھ كرد كھ جانش بھ انفیھ بست، و حتي انفیھ كھ او بھ خود مي
ژوئن، فردریك فرمان داد كھ ولتر را آزاد كنند، اما فرایتاگ  ٢١در . است، بزودي آن را بھ او پس دادند

كند كھ شاه را از اینكھ ولتر سعي در فرار داشتھ است خبر كند، و از او بپرسد  مي اندیشید وظیفھ بھ او حكم
ژوئن، فردریك پاسخ مثبت  ۵در . تواند اجازه دھد كھ او برود كھ باوجود ارتكاب چنین خطایي باز ھم مي

بھ قصد  ژوئیھ، ولتر فرانكفورت را ٧در . وپنج روز بازداشت، آزاد شد سرانجام، ولتر، پس از سي. داد
مادام دني نیز، بھ امید آنكھ براي بازگشت ولتر بھ فرانسھ از دولت اجازه بگیرد، . ماینتس ترك گفت

  .رھسپار پاریس شد

ستودند و از او  رفت مردم وي را مي روي، ھرجا مي از این. جا پراكنده بود خبر بازداشت ولتر درھمھ
ینھ، دوست نداشت و ولتر با ھمة آشوبگریھا و كردند، زیرا فردریك را كسي، جز ویلھلم استقبال مي

. رفت شمار مي نویس، و تاریخنویس روزگار خود بھ ترین شاعر، نمایشنامھ بندوباریھاي خویش برجستھ بي
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اي كھ بھ كوكبة شاھان مانند  ، با چنان بدرقھ)اكتبر ٢اوت تا  ١۵(ولتر، پس از سھ ھفتھ اقامت در ماینتس 
در اینجا، ویلھلمینھ، در راه ). اكتبر ٢(از آنجا بھ كولمار رفت . رگ رھسپار شدبود بھ مانھایم وستراسبو

ولتر، كھ اكنون . از او دلجویي كرد» با سخاوت و گشاده دستي«خود بھ مونپلیھ، بھ دیدن وي رفت و 
نوشتھ مادام دني بدو . تندرستي و توانایي خود را بازیافتھ بود، چند نامة عشقي دیگر بھ مادام دني نوشت

  .اند بود كھ رانھایش متورم شده

. یافتند رسیدند، بھبود مي ، طفلك دلبندم، رانھاي تو و من چھ بر زبان دارند؟ ھرگاه بھ ھم مي»من خداي«آه، 
با آن رانھاي زیبا، كھ بزودي غرق در بوسھ خواھند . اند كھ رنج برند رانھاي تو براي آن آفریده نشده… 

  . اي شده است شد، رفتار بیشرمانھ

ولتر با فروتني بھ مادام دو پومپادور نامھ نوشت و از او خواست كھ با استفاده از نزدیكي خویش بھ لویي 
چاپگري در ھمان ھنگام، بدون گرفتن اجازه از . پانزدھم امكان بازگشت وي را بھ پاریس فراھم سازد

الھ در آداب و رسوم، وي اي از رسالھ در تاریخ عمومي، یا رس ولتر، خالصة تاریخ عمومي را كھ خالصھ
ھاي كتاب در اندك  نسخھ. ولتر در این كتاب سخت بھ مسیحیت تاختھ بود. بود در الھھ بھ چاپ رساند

خواھم ولتر بھ پاریس  نمي«: لویي پانزدھم بھ مادام دو پومپادور گفت. زماني در پاریس بھ فروش رفتند
ولتر با شركت در آیین مقدس در . خواستار شدندیسوعیان كولمار اخراج ولتر را از شھر خویش » .بیاید

اي كھ گرفت این بود كھ دشمنانش  ولي تنھا نتیجھ. عید قیام مسیح كوشید دشمنان كلیسایي خود را آرام سازد
داند سرش را در  ولتر را بنگرید كھ نمي«: مونتسكیو گفت. ھمراه یسوعیان وي را دورو و ریاكار خواندند

  » .بھتر از فرزانگي است› یكين«‹و افزود . كجا نھد

ھاي  فیلسوف بیخانمان نومیدانھ در اندیشة ترك اروپا و سكونت گزیدن در فیالدلفي افتاد؛ وي بھ اندیشھ
ویلیام پن و آزمایشھاي فرانكلین، كھ تازه بھ ارتباط میان آذرخش و الكتریسیتھ پي برده بود، بھ دیدة ستایش 

مرا بیمار نسازد، ماندة عمر را در میان كویكرھاي پنسیلوانیا بھ سر  اگر سفر دریا«: گفت مي. نگریست مي
دوم . ، كولمار را ترك گفت و در لورن در یك دیر بندیكتي مسكن گزید١٧۵۴ژوئن  ٨در » .خواھم برد

ولتر سھ ھفتھ در میان . كتاب داشت ١٢‘٠٠٠اوگوستن كالمة دانشمند رئیس این دیر بود، و كتابخانة دیر 
مادام دني . ژوئیھ بھ پلومبیر رھسپار شد، و سرانجام از آبمعدني آن نوشید ٢ر آرامش زیست، در راھبان د

پس از ترك پلومبیر، ولتر سرگرداني . كم، معشوقة خانگي وي شد در اینجا بدو پیوست و از آن پس، دست
دیژون سپري ساخت، بھ كولمار بازگشت، آنجا را براي خود ناخوشایند یافت، شبي را در . را از سر گرفت

یك ھفتھ در خانة دوست دیرین و وامدارش، دوك ). دسامبر ١٠نوامبر تا  ١١(و یك ماه را در لیون گذراند 
دو ریشلیو، مھمان شد و سپس، شاید از ترس آنكھ مبادا او را در مخاطره اندازند، در ھتل پالھ روایال 

ھاي  تعدادي از نمایشنامھ. مي وي را ستودندحضور یافت و اعضاي آكاد» آكادمي لیون«در . مسكن گزید
بھ این اندیشھ افتاد . ولتر در تئاتر محلي بھ اجرا گذاشتھ شدند و ستایشي را كھ از او كردند دلگرمش ساخت

ولتر . كھ در لیون بماند، ولي تانسن، كھ اسقف اعظم لیون بود، با اقامت وي در این شھر مخالفت كرد
دانست كھ ھرگاه در فرانسھ بماند، آزادي وي پیوستھ در خطر خواھد  مي. گویدناچار شد این شھر را ترك 

  .بود، و ھر لحظھ ممكن است بھ دستگیري او آیند

  فصل چھاردھم

  

  سویس و ولتر 
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١٧١۵ -١٧۵٨   

I ـ لھ دلیس  

ولتر سرانجام در جادة لیون، درست بیرون دروازة ژنو، اما در حوزة قضایي آن، جایي یافت كھ در امنیت 
جا ویالي بزرگي بھ نام سن ـ ژان بود كھ باغ مرتفعي مشرف بھ رودخانة رون  و آرامش بیارامد؛ این

كرده بود، ولتر  چون قوانین جمھوري فروش زمین را بھ ھر كسي، جز پروتستانھاي سویس، منع. داشت
فوریة (فرانك خریداري كرد  ٨٧‘٠٠٠بھ  روبرترونشناین ملك را بھ وساطت البادوگرانكور و ژان 

و درخت غرس  با شادماني یك شھرنشین، یك گاو و تعدادي جوجة ماكیان خرید، سبزي كاشت،). ١٧۵۵
اكنون، برآن بود و توانست كھ » .باید باغمان را بكاریم«پس از شصت سال، تازه آموختھ بود كھ . كرد

دست فراموشي سپارد؛ تنھا قولنج و  فردریك، لویي پانزدھم، پارلمان پاریس، اسقفان، و یسوعیان را بھ 
از «: بھ تیریو نوشت .خواند »دلیسلھ «را وي در این خانھ چنان آسوده بود كھ آن . سردرد او مانده بودند

  » .ام زیادي سعادت شرمنده

نة او درآمد فراواني عایدش كرده بودند، خویشتن را بھ تجمل سرگرم گذاریھاي ھوشمندا اكنون كھ سرمایھ
براي خود شش اسب، چھار كالسكھ، یك سورچي، یك جلودار، دو نوكر، یك پیشخدمت، یك آشپز . ساخت

  داشت آن كھ دوست مي(فرانسوي، یك منشي، و میموني 
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  )از ژان آرلو عكاسي(ویالي لھ دلیس ولتر، ژنو، اكنون انستیتو و موزة ولتر 

اپینھ در / مادام د. كرد بر این دستگاه، مادام دني ریاست مي. فراھم ساخت) ور مانند كند را بھ انسان اندیشھ
  : ، ھنگام دیدار خویش از لھ دلیس، دربارة مادام دني چنین نوشت١٧۵٧

است؛ دروغ زشت و دلپسند … زني است فربھ و كوتاه، و چون توپ گرد، كھ حدود پنجاه سال دارد؛ 
اي ندارد، با اینھمھ  از ھوش بھره. اي در آن باشد آنكھ مكر و حیلھ آنكھ معني آن را بداند و بي گوید، بي مي

آنكھ بیش از اندازه خودنمایي  كند، بي بخردانھ و نابخردانھ بحث مي… گوید نماید؛ شعر مي اندكي باھوش مي
عنوان یك  عنوان یك دایي و ھم بھ ستاید، ھم بھ اییش را ميآنكھ كسي را برنجاند؛ د كند، و مھمتر از ھمھ، بي
بھ عبارت كوتاه، این خانھ . پرستد خندد، و او را مي ورزد، در چھرة او مي مرد؛ ولتر بھ او عشق مي

  . نگرند پناھگاھي است براي مردم ناسازگار، و منظرة دلگشایي است براي كساني كھ بدان مي

گرفت؛  اش باال مي لتر در لھ دلیس مارمونتل شاعر بود كھ در این ایام آوازهیكي دیگر از دیداركنندگان و
بازوانش را . وقتي رسیدم، در رختخواب آرمیده بود«: وي دربارة ارباب تازة لھ دلیس چنین نوشتھ است
اي؛ بیا و زندگي  در آستانة مرگ بھ دیدنم آمده‹: گفت… گشود، مرا بھ آغوش كشید، و از شادي گریست؛ 

  ›» .خورم خیزم و با تو ناھار مي برمي‹: اي بعد گفت لحظھ› … را بھ من بازگردان، یا آخرین آه مرا بشنو؛

ولتر، كھ الغر و ناتوان شده بود، بھ محل . در لھ دلیس یك مشكل وجود داشت، آن ھم سرماي زمستانش بود
در نزدیكي لوزان، گوشة دنج كوچكي بھ نام مونریون یافت كھ در زمستان باد سرد . گرم احتیاج داشت

در خود لوزان ). ١٧۵٧- ١٧۵۵(این خانھ را خرید و چند زمستان را در آن گذراند . وزید شمال برآن نمي
اي كھ اگر در ایتالیا  خانھ«اي خرید كھ پانزده پنجرة آن روبھ دریاچھ بود ـ  شن، خانھ نیز، در خیابان گران

ھاي  ض روحانیان برخورد كند، در آنجا نمایشنامھآنكھ بھ اعترا در لوزان، ولتر، بي ».شد ميبود كاخ نامیده 
ھمان اندازه  ولي خستگي و گرفتاري نیز بھ… آرامش دلچسب است«: نوشت. خود را بھ صحنھ كشید

  » .ام براي آنكھ از پیوندھاي ناخوشایند دوري جویم، تئاتري برپا ساختھ. خوشایند است

  .در راه ژنو بھ لوزان بود كھ ولتر سویس را شناخت

II ـ كانتونھاي سویس  

انگیزي، یا توسط كدام توافق مسعود، در كشوري كھ  با چھ تدبیر شگفت«: نوشت ١٧۴٢سمیوئل جانسن در 
خورد؟ با  از جوامع، عالیق، و ادیان گوناگون تركیب یافتھ است، ھیچ آشوب و اغتشاش آشكار بھ چشم نمي

  وجودي كھ ملت آن 

گرد خویش در  با جھان ١۵١۵، چھار زبان، و دو عقیدة دیني از این مجموعة سحرآمیز متشكل از سھ ملت
شود، از  اي شرافت كھ در دزدان پیدا مي قدرتھاي بزرگ، بھ انگیزش گونھ. سر برده بود وصفا بھ صلح

كیلومتر و  ٣۶۵بیشترین طول آن (سویس غنیمت ناچیزي بود . كردند حملھ بھ این سرزمین خودداري مي
سرزمیني كوھستاني، منابع طبیعي ناچیز، و مردمي دلیر و بیباك ). لومتر استكی ٢٢٠بیشترین عرضش 

ولي چون ھزینة نگاھداري این سربازان بر . سویس بھترین سربازان اروپا را پرورش داده است. داشت
تن از  ۶٠‘٠٠٠. داد كرد، آنان را بھ دولتھاي گوناگون دیگر اجاره مي دوش دولت سویس سنگیني مي

در برخي از كشورھا، آنھا جزو دایمي . كردند در ارتشھاي بیگانھ خدمت مي ١٧۴٨ویس در سربازان س
دستگاه نظامي شدند؛ بھترین و معتمدترین نگھبانان و محافظان شاھان فرانسھ و پایان سربازان گارد 

م اعضاي گارد سویسي لویي شانزدھ ١٧٩٢اوت  ١٠دانند كھ چگونھ در  سویسي بودند؛ ھمة جھانیان مي
  . براي محافظت از شاه تا آخرین نفر جان باختند
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آپنسل، بال، گالروس، شافھاوزن، : از سیزده كانتون تشكیل شده بود ١٧١۵كنفدراسیون سویس در 
زوریخ، كھ بیشتر ساكنان آنھا آلماني و پروتستان بودند؛ لوسرن، شویتس، زولوتورن، اونتروالدن، اوري، 

و كاتولیك بودند؛ و برن، كھ مردمش آلماني و فرانسوي، و پروتستان و  و تسوگ، كھ ساكنان آنھا آلماني
، آرگاو، سن ـ گال، تورگاو ١٨٠٣در . كاتولیك بودند؛ و فرایبورگ، كھ مسكن فرانسویان و كاتولیكھا بود

بھ كنفدراسیون سویس ) فرانسوي و پروتستان(، و وو )ایتالیایي و كاتولیك(، تیچینو )آلماني و پروتستان(
با مردم فرانسوي و پروتستان كھ (ژنو : بھ سویس اضافھ شدند ١٨١۵این سھ كانتون نیز در . پیوستند

، و بخشي كھ )با مردم فرانسوي و آلماني و كاتولیك(، والھ )یافتند ساكنان كاتولیك آن اكنون فزوني مي
وتستان بودند و بھ آلماني یا نامیدند و مردمش بیشتر پر فرانسویان آن را گریزون و آلمانیان گراوبوندن مي

  .گفتند نوعي التیني سخن مي

در ھر كانتون، . شد سویس كشوري جمھوري بود، ولي ازنظر موازین كنوني كشوري دموكراتیك تلقي نمي
شوراي «یا » شوراي بزرگ«ھاي كھن سرشناس،  اقلیتي از ساكنان ذكور، بویژه افراد ذكور خانواده

. گزیدند عضو، را برمي ۶۴تا  ٢۴، مركب از »شوراي كوچك«و  عضو، ٢٠٠، متشكل از »ھمگاني
نام داشت، و ھمچنین شھردار را، كھ » شوراي خصوصي«شوراي كوچكتري را، كھ » شوراي كوچك«

قواي مختلف دولت سویس از ھم تفكیك نشده بودند، و . گزید ترین نمایندة قوة مجریھ بود، برمي بلندپایھ
اوري، شویتس، اونتروالدن، (در كانتونھاي روستایي . انعالي كشور نیز بودمنزلة دیو بھ» شوراي كوچك«

با ساكنان دیگر كانتون، . ھاي بومي محدود بود حق رأي بھ خانواده) گالروس، تسوگ، و آپنتسل
لوسرن حق . اولیگارشي در سویس عمومیت داشت. شد نظر از مدت اقامتشان، مثل رعیت رفتار مي صرف

  خانواده محدود ساختھ بود،  ٢٩ولت را بھ خدمت در دستگاه د

برن حق اشتغال بھ . داد اي تازه حق اشتغال بھ خدمات دولتي مي ھا، بھ خانواده نابودي یكي از این خانواده
خانواده در این كانتون ھمواره حكومت  ۶٨خانواده محدود ساختھ بود، ولي عمال  ٢۴٢خدمات دولتي را بھ 

، تاریخنویس روسي، نیكالي كارامزین، نوشت كھ شارمندان زوریخ بھ نام ١٧٨٩در . دست داشتند را بھ
سال قبل این كانتون  ١۵٠از «بالد، زیرا  كنند كھ شاھي بھ تاج خود مي اي افتخار مي ھمان اندازه خویش بھ

فراموش نباید كرد كھ تقریبًا در ھمة جوامع دموكراتیك (» .كسي را بھ شارمندي خود نپذیرفتھ است
توان براي مبارزه و دستیابي بھ قدرت سازماندھي كرد، اما اكثریت  یگارشي برقرار است؛ اقلیتھا را مياول

  .)توان  را نمي

شوراھاي زوریخ براي خورد و نوش، . جویانھ گرایش داشت حكومت كانتوني بھ پدرساالري سلطھ
استعمال دخانیات، رانندگي، جشن ازدواج، لباس پوشیدن، آرایش تن، آرایش مو، مزد كارگران، كیفیت 

اي كھن این قانونھا بازماندة حكومتھ. محصول، و بھاي كاالھاي ضروري مردم قوانیني وضع كرده بودند
شوراي «خود، بھ عضویت  اشتراكي یا صنفي بودند؛ و در واقع در زوریخ سران دوازده صنف، خودبھ

در پایان قرن . شدند بھ طوري كھ این كانتون تا اندازة زیادي یك ایالت صنفي بود برگزیده مي» كوچك
زیباترین و بھترین تمدن  انگیز و آرماني از مفھومي دل«ھاي دریاچة زوریخ  ھجدھم، گوتھ نوشت كھ كرانھ

  » .بھ دست داده است

سوم اراضي سویس  این كانتون یك. برن بزرگترین و نیرومندترین كانتون سویس بود» شھر و جمھوري«
عنوان  رونق اقتصادي آن از كانتونھاي دیگر بیشتر بود و حكومت آن را عمومًا بھ. شد را شامل مي
ونتسكیو آن را با حكومت روم در بھترین سالھاي حكومت م. ستودند اندیش و صالح مي حكومتي مآل

ویلیام كاكس، روحاني و تاریخنویس دانشمند انگلیسي، این شھر را دیده، و در . دانست جمھوري برابر مي
  :گونھ ستوده است آن را این ١٧٧٩سپتامبر  ١۶

خیابانھاي اصلي شھر پھن  .پاكي و زیبایي بیمانند برن ھنگام ورود بھ این شھر مرا غرق در شگفتي ساخت
ھا تقریبًا یكسانند و از سنگ خاكستري، و  خانھ. و طویلند و، با آنكھ راست نیستند، خمیدگیھاي زیبایي دارند

اند كھ آب بسیار پاك و زاللي  در وسط خیابانھا، جویبار سنگي زیبایي كنده. اند ردیفھاي طاقي، ساختھ شده
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افزایند، براي اھل  قدر كھ بھ زیبایي محل مي ھمان. اند درست كرده اي كھ در آن روان است؛ چندین حوضچھ
رود آر، كھ پایینتر از سطح خیابانھا در یك بستر سنگي روان است، شھر را تقریبًا احاطھ . شھر سودمندند

ھا،  ھا، و دریاچھ ھا، چمنزارھا، بیشھ پیرامون شھر را زمینھاي آباد و بارور، با تپھ… . كرده است
  . اند و كوھھاي سنگي پوشیده از برف آلپ، در افق دوردست، بھ آسمان سربرافراشتھ… اند؛  فتھفراگر

، كشیده شده است و در )مركز آن(بر كرانة دریاچة ژنو، در قلمرو سویس از دامنة شھر ژنو تا لوزان 
تاكستانھا، ولتر و  ھاي پوشیده از ھاي زیبا و تپھ بر این كرانھ. رود جھت شمال تا دریاچة نوشاتل پیش مي
مند شدند؛ روسو رشد كرد و رنج كشید، و خانوادة باتقوي و پاكدامن  گیبن از یك زندگي بسیار متمدن بھره

زیر سلطة برن درآمد؛  ١۵٣۶ھ در این ناحی). در كالران نزدیك ووي(خود را در آنجا اسكان داد  ژولي
شارمندان آن حق خدمت در دستگاھھاي دولتي را از دست دادند؛ از حكومتي كھ از دور بر آنھا تسلط 

  . دست نیاوردند داشت در رنج بودند؛ و بارھا سر بھ شورش برداشتند؛ اما پیروزیي بھ

كانتوني خود را در ادارة امور داخلي، ھر . مند بودند كانتونھاي سویس بھ خودمختاري خویش بسیار عالقھ
مثال كانتونھاي كاتولیك در . دانست اعالم جنگ و صلح، و اتحاد با كشورھاي بیگانھ آزاد و خودمختار مي

ھریك از كانتونھاي كشور، براي آنكھ از بروز . سراسر عمر شاھي لویي پانزدھم با فرانسھ ھمپیمان بودند
ي كند، نمایندگاني بھ دیت سویس، كھ اجالس آن در زوریخ تشكیل تصادم با كانتونھاي دیگر جلوگیر

توانست تصمیمات خود را بر یكي از كانتونھا  ولي اختیارات این دیت محدود بود؛ نمي. فرستاد شد، مي مي
ھمة كانتونھاي . االجرا شوند، مستلزم موافقت ھمة اعضا بود تحمیل كند، و مصوبات آن براي آنكھ الزم

زادي بازرگاني را پذیرفتھ بودند، ولي اختالف كانتونھا، برسر گمرك، آزادي بازرگاني را در كشور اصل آ
  .پول واحدي وجود نداشت، و دستگاه مشتركي نبود كھ راھھاي كشور را اداره كند. عمل از میان برده بود

مرز  ناحیة ھم سرفداري، جز در چند. اقتصاد سویس، باوجود موانع طبیعي و قانوني، گسترش یافتھ بود
كانتونھاي «در . تقریبًا ھمة دھقانان سویس مالك كشتزارھاي خود بودند. آلمان و اتریش، از میان رفتھ بود

ـ كھ براي كشاورزي نامساعد بودند ـ دھقانان تنگدست ) اوري، شویتس، اونتروالدن، و لوسرن(» جنگلي
چند تن از دھقانان كانتون برن بادقت و . ودولي وضع دھقانان سرزمینھاي پیرامون زوریخ بھتر ب. بودند

طوالني بودن زمستانھا و دشواري ترابري دھقانان سویس را . جویي بسیار ثروتي اندوختھ بودند صرفھ
كرد و مو پرورش  یك خانواده ھم باغداري مي. ناگزیر ساختھ بودند كھ كشاورزي را با صنعت در آمیزند

، تور زوریخ، پنبة سن ـ )در فرایبورگ(پنیر گرویر . ساخت عت ميریسید، و ھم سا داد، ھم پنبھ مي مي
بازرگانان سویسي در ھمھ جاي . گال، ساعت ژنو، تور نوشاتل، و شراب سراسر سویس شھرت داشتند

اروپا سرگرم تالش و فعالیت بودند، و دارایي سویس، حتي در آن روزگار، مایة رشك و حسد اروپاییان 
  را با فرانسھ و آلمان گسترش داده بود، و  بال بازرگاني خود. بود

پس از آنكھ ھالر و روسو زیبایي سحرآمیز . كردند از مراكز چاپ و نشر اروپا بودند و با آنھا رقابت مي
ھا و شكوه و عظمت كوھھاي آلپ سویس را ستودند، جھانگردي از منابع مھم اقتصادي این كشور  دریاچھ

  . گشت

اخالق مردم دیگر كشورھاي اروپا بھتر بود ـ جز مردم اسكاندیناوي، اخالق مردم سویس شاید از 
خانوادة روستایي نمونة كارداني، . آوردند بار مي سرزمیني كھ در آنجا سنتھاي مشابھ نتایج یكساني بھ

اي در شھرھا  فساد سیاسي و خرید و فروش مقامات دولتي تا اندازه. روي، یگانگي، و پركاري بود میانھ
كشي شده  شتند، ولي حتي در شھرھا نیز اقلیم سخت و زمین كوھستاني باعث سختگیري و ریاضترواج دا

توانگران و تنگدستان سویس ساده . بود، و موازین اخالقي آیین پروتستان اخالق مردم را ثبات بخشیده بود
  . شد ھاي شخصي ھنوز بسختي و بدقت اجرا مي در سویس، قانون تحدید ھزینھ. پوشیدند لباس مي

حضور در . ھا نیز بھ تحریك آنان بود نیمي از حكومت در دست مقامات دیني و نیمي از فتنھ و ستیزه
مجامع كلیسایي براي ھمة مردم اجباري بود و شھرھا چندان كوچك بودند كھ سركشان از این قانون 
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اري بود؛ گویند كھ در یكشنبھ روز پرھیزگاري اجب. توانستند در انبوه مردم بھ گمنامي پناه جویند نمي
ولي ادیان رقیب ـ كالوني و كاتولیك ـ . خواندند ھاي زوریخ سرودھاي مزامیري مي روزھاي سبت در میكده

در . بدترین رفتار را داشتند، زیرا این ادیان كینھ و دشمني را رھا كرده، و اندیشھ را بھ زنجیر كشیده بودند
اي از كانتونھاي پروتستان  در پاره. ا حق اجتماع و نیایش داشتندبرخي از كانتونھاي كاتولیك تنھا كاتولیكھ

ھاي  قانون، حق جدایي از كلیساي رسمي و حق تأسیس فرقھ. كسي جز پروتستانھا حق عبادت نداشت
، یاكوب شمیدلین در لوسرن را بھ گناه تأسیس نھضت تورع، ١٧۴٧در . مستقل دیني را از مردم گرفتھ بود

در كانتونھاي پروتستان، تنھا كساني بھ . ي رسمي بود، شكنجھ دادند و خفھ كردندكھ مستقل از كلیسا
رسیدند كھ حاضر بودند بھ آیین كالوني اصیل سوگند وفاداري یاد  مقامات سیاسي، كلیسایي، و آموزشي مي

ب در كانتونھاي جنگلي تنگدستي دھقانان، سیل، طوفان، آفات گیاھي، و ریزش بھمن و زمین موج. كنند
روستانشینان براي آنكھ . خبیثھ، قلل تابان و فروزان كوھھا، و بادھاي سرگردان شده بودند ترس از ارواح

در ژنو، در  ١۶۵٢سوزاندن جادوگران در . جستند از گزند دشمنان آسماني برھند از كشیشان یاري مي
، یك ١٧٨٢ولي در . فتدر كانتونھاي كاتولیك پایان یا ١٧۵٢در زوریخ و در  ١٧٠١در برن، در  ١۶٨٠

  . زن را، بھ اتھام افسون كردن كودكي، در گالروس سر بریدند

، كھ تعصب دیني »دانشگاه بال«. ھاي ملي بر این تاریكي پرتو افكنده بودند آموزشگاھھاي دولتي و كتابخانھ
ساني چون شمرد و ك آن را بھ زوال كشانده بود، كشفیات یوھان، یاكوب، و دانیل برنویي را ناچیز مي

با اینھمھ، سویس متناسب با . نوازتر پناه برند ساخت بھ تاالرھاي مھمان لئونھارت اویلر را ناچار مي
  جمعیت خود دانشوران، شاعران و دانشمنداني 

اینان با . ایم قبال از دانشوران زوریخي، یوھان یاكوب بودمر و یوھان یاكوب برایتینگر، نام برده. داد
ھاي كالسیك بتي ساختھ بود، بھ مقابلھ برخاستند و اثري دیرپا در ادبیات  لو و ضابطھگوتشد، كھ از بوا

سویس برجاي نھادند؛ در جھان ادبیات و زندگي از حق احساس، حتي احساسات رازورانھ، و نامعقول، 
نان زبا دفاع كردند؛ شعر انگلیسي را بر شعر فرانسوي برتري نھادند، و شكسپیر و میلتن را بھ آلماني

ھاي آنان بھ لسینگ، كلوپشتوك،  آموزه. و اشعار غنایي آلمان را احیا كردند) ١٧۵١(شناساندند؛ نیبلونگنلید 
شیلر، و گوتة جوان انتقال یافتند، راه را براي جنبش رمانتیك در آلمان ھموار ساختند، و عشق بھ قرون 

ھاي عاشقانھ را  ز این راه رفت و نغمھگسنر، شاعر زوریخي، ا زالومون. وسطي را در دلھا زنده ساختند
اي بھ زیبایي اشعار روستایي، كھ بھ ھمة زبانھاي اروپایي ترجمھ شدند  ھاي عاشقانھ ـ نغمھ) ١٧۵۶(نوشت 

  .و شاعراني، چون ویالنت و گوتھ، را بھ آستانة خانة گسنر كشاندند

ي قرن ھجدھم و بزرگترین شاعر و ترین سویس ھالر، اھل برن، برجستھ فون روسو، آلبرشت ژاك پس از ژان
وي در برن، توبینگن، لیدن، لندن، پاریس، و بال حقوق، . بزرگترین دانشمند كشور و زمان خود بود

پس از بازگشت بھ سویس، كوھھاي آلپ را كشف . پزشكي، فیزیولوژي، گیاھشناسي، و ریاضیات آموخت
سالگي  ویك در بیست. ر خویش منعكس ساختنمود، زیبایي آن را حس كرد، و عظمت طرح آن را در اشعا

چون كوھھاي آلپ، كھ موضوع «كاكس پرشور این اشعار را . ، اشعار غنایي آلپ را منتشر كرد)١٧٢٩(
ھاي روسو  اي، از اندیشھ این كتاب، تقریبًا در ھر زمینھ. خوانده است» شعر او ھستند، باعظمت و فناناپذیر

خواھد كھ كوھھاي آلپ را بستایند و آنھا را سرچشمة  مردم جھان مي ھالر در اشعار خویش از. جلوتر بود
وي شھرھا را كانون تجمل و بیدیني، و مایة تباھي جسم و . الھام و گواه بر عظمت پروردگار بشمارند

رویشان  خواند؛ دھقانان و كوھنشینان را براي اندام ستبر و نیرومند، ایمان استوار، و میانھ اخالق مي
خواھد كھ شھرھا را ترك گویند و، در آغوش طبیعت، زندگي  ؛ و از زنان و مردان و كودكان ميستاید مي

  .تر، معقولتر، و سالمتري پیش گیرند ساده

، جورج دوم كرسي ١٧٣۶در . ھاي علمي ھالر بودند كھ وي را در اروپا بلندآوازه ساختند ولي اندیشھ
سالي كھ در این   آوازة ھالر در ھفده. ینگن بدو سپردگیاھشناسي، پزشكي، و جراحي را در دانشگاه گوت

كرد چنان در جھان پیچید كھ وي را براي تدریس بھ دانشگاھھاي آكسفرد و ھالھ دعوت  دانشگاه تدریس مي
را از موپرتویي بگیرد و بھ وي دھد، كاترین » آكادمي برلین«كردند؛ فردریك كبیر خواست كھ سرپرستي 
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پطرزبورگ برد؛ و گوتینگن در صدد برآمد وي را بھ ریاست دانشگاه خود  دوم كوشید وي را بھ سن
یك از این دعوتھا را نپذیرفت، بھ شھر خود، برن، رفت، وقت خویش را بھ ادارة  ولي او ھیچ. برگزیند

امور بھداشتي، اقتصادي و سیاسي كانتون خود سپرد، و با تالش بسیار یكي از شاھكارھاي علمي قرن 
  .دربارة این كتاب باز ھم صحبت خواھیم كرد. ھ نام مباني فیزیولوژي بدن انسان، تدوین كردخویش را، ب

   

  

  )آرشیو بتمان. (آلبرشت فون ھالر: ابرالین

وي، با ھمة تالشھاي علمي، در طي سالھاي دراز در معتقدات دیني و اخالقي خویش اصیل ـ آیین باقي 
ر پنداشت كھ شیطان درفش خویش را در ژنو و لوزان وقتي ولتر در سویس مسكن گزید، ھال. ماند

بیایید بار . از او و ولتر دیدن كرد ١٧۶٠كازانووا، كھ چون ھالر دوستدار زیبایي بود، در . برافراشتھ است
  :دیگر بھ سخن كازانووا دربارة این ماجراي دوگانھ گوش فراداریم

با خوشرویي بسیار . جسم و اندیشھ ستبر ـ غولسانتیمتر، و  ١٩٠ھالر مردي بود درشت اندام، بھ بلندي 
چون گفتم كھ . مرا نزد خود پذیرفت، دریچة ذھنش را گشود و با دقت و ادب بھ ھمة پرسشھاي من پاسخ داد

آقاي ولتر سزاوار آن است «: خواھم آقاي ولتر را ببینم، نیت مرا پسندید و بدون ترشرویي بھ من گفت مي
  ».ف قانون فیزیك او از دور بھ دیدة بسیاري از مردم بزرگتر استكھ شناختھ شود، گرچھ برخال

  .چند روز بعد، كازانووا در لھ دلیس ولتر را دید
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ام، و اكنون دیدار  بیست سال شاگرد شما بوده. ترین روز زندگي من است آقاي ولتر، این خجستھ«: گفتم
  ».استاد دل مرا از خوشي لبریز ساختھ است

  . آیم پرسید كھ از كجا مي

ام تا لذت  دیدن شما را آخر از ھمھ گذاشتھ… . نخواستم قبل از دیدن ھالر سویس را ترك گویم. از روش«
  ».آن براي ھمیشھ در یاد من بماند

  »ھالر را پسندیدید؟«

  ».سھ روز از بھترین روزھاي عمرم را با او گذراندم«

  ».گویم بھ شما تبریك مي«

  ».اندیشید، و متأسفم كھ او در حق شما این اندازه منصف نیست ميخرسندم كھ دربارة او بھ نیكي «

  » .كنیم آه، شاید ھر دو اشتباه مي«

علیھ مكاشفھ … ھایي دربارة آخرین كوششھاي آزاداندیشان آخرین اثر خویش را بھ نام نامھ ١٧٧۵ھالر در 
" FACE="Traditional Arabicوي در این كتاب كوشیده بود بھ پرسشھایي دربارة . منتشر ساخت

كھ اكنون (وي نامة مؤثري بھ بدعتگذار وحشتناك نوشت و از او . المعارف ، نوشتة ولتر، پاسخ گوید دایرة
رسد،  ، ولي بھ مردان باایمان مي»چرخد آرامشي كھ بر گرد نبوغ مي«خواست تا از ) سالھ بود ھشتادویك

ھالر خود ھرگز » .نیز خواھد شدترین مرد اروپا  آنگاه، نامدارترین مرد اروپا نیكبخت«برخوردار شود؛ 
داد و در برابر درد بسیار  او بھ ھنگام بیماري شكیبایي خود را از دست مي. از آرامش برخوردار نگشت

كرد،  تریاك، با آنكھ موقتًا وي را آرام مي. در آخرین سالھاي عمر گرفتار تریاك شد«حساس و ناتوان بود؛ 
این ھمھ وقت خویش را بھ «ھراسید، و از اینكھ  ز دوزخ ميا» .ناشكیبایي فطري وي را فزونتر ساخت

  » گیاھان و سایر چیزھاي مسخره سپرده است

III ـ ژنو  

ژنو در این ھنگام از كانتونھاي فدراسیون سویس نبود؛ ژنو، با آبادیھاي اطراف خود، جمھوري مستقلي 
آالمبر، كھ این شھر را در / د. دندگفتند و پیرو آیین كالون بو زبان فرانسوي سخن مي بود كھ مردمش بھ

  : المعارف چنین ستود دایرة" FACE="Traditional Arabicدیده بود، آن را در  ١٧۵۶

دھكده جا  ٣٠رسد، و در سرزمیني با كمتر از  تن نمي ٢۴‘٠٠٠آور است شھري كھ جمعیت آن بھ  شگفت
این شھر، كھ در سایة آزادي و . پا شوددارد، توانستھ باشد مستقل بماند و یكي از شكوفاترین جوامع ارو

. رسد ھاي آتش قرار گرفتھ است، ولي از آتش آسیبي بدان نمي بازرگاني توانگر شده، در میان شعلھ
اندازي ھستند مایة سرگرمي مردم این شھر؛ و مردم ژنو،  اند چشم بحرانھایي كھ اروپا را بھ آشوب كشیده

ژنو، كھ با بازرگاني و آزادي بھ فرانسھ، و با . برند تن بدانھا لذت ميآنكھ بھ آنھا آلوده شوند؛ از نگریس بي
زنند بھ  بازرگاني و دین بھ انگلستان پیوستھ است، دربارة جنگھایي كھ این ملتھاي نیرومند بھ آن دست مي

ژنو دربارة . كند؛ ولي خردمندتر از آن است كھ جانب یكي از آن ملتھا را بگیرد دادگري داوري مي
  . كند انروایان اروپا بدون چاپلوسي و ناحقي، و بدون ترس، داوري ميفرم

مھاجرت ھوگنوھاي فرانسھ اقتصاد ژنو را بیش از پیش شكوفان ساخت؛ اینان اندوختھ و ھنر خویش را بھ 
تن از  ۶٠٠٠اپینھ، / بھ گفتة مادام د. ژنو آوردند و این شھر را مركز صنعت ساعتسازي جھان ساختند
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صرافان و بانكداران سویس بھ درستي و . فرانسھ در این شھر سرگرم جواھرسازي بودندھوگنوھاي 
نكر و آلبرگاالتن، كھ ھر دو اھل ژنو بودند، بھ  دو تن از اینان، ژاك. كارداني و ھوشمندي انگشتنما بودند

رسن، ترتیب بھ وزارت دارایي لویي شانزدھم و وزارت دارایي كشورھاي متحد امریكا، در زمان جف
  .رسیدند

تنھا گروھي از ساكنان ذكور ژنو، . حكومت ژنو، چون دیگر حكومتھاي جھان، در دست طبقات ممتاز بود
پس از این گروه . كھ پدران و پدربزرگانشان تبعة ژنو بودند، حق داشتند بھ خدمات دولتي اشتغال ورزند

ترین  وران ـ پرقدرت اصناف، و پیشھحاكم، بورژوازي ـ صاحبان صنایع، بازرگانان، دكانداران، رؤساي 
بار  ـ سالي یك فزونتر نبود ١۵٠٠افراد طبقات حاكم و بورژوازي ـ كھ شمارة آنان از . مردم ژنو بودند
عضو، در كلیساي  ٢۵، با »شوراي كوچك«عضو داشت، و  ٢٠٠، كھ »شوراي بزرگ«براي برگزیدن 

گزیدند و مسئولیت اجراي وظایف  تر براي شھر برمياین شوراھا چھار كالن. آمدند پیر گرد ميـ  جامع سن
» مقیم«افراد طبقة سوم، كھ پدران و مادرانشان بیگانھ بودند، . سپردند اجرایي را یك سال بھ دست آنان مي

خوانده » بومي«نام داشتند و افراد طبقة چھارم، كھ از پدر و مادر غیرژنوي در ژنو زاده شده بودند، 
چھارم جمعیت ژنو را تشكیل  ، با آنكھ سھ»بومي«افراد . از حق رأي محروم بودندشدند؛ این طبقات  مي
  دادند، از ھمة حقوق مدني، جز حق پرداخت مالیات، محروم بودند  مي

تاریخ سیاسي . ھا، حق رسیدن بھ مقامات سپاھي و صنفي را نداشتند آنان حق اشتغال بھ بازرگاني و پیشھ
كار بورژوازي براي رسیدن بھ قدرت، و تالش طبقات فرودست براي این جمھوري كوچك در اطراف پی
اي را  ، ساكنان شھر سالح برگرفتند و قانون اساسي تازه١٧٣٧در . زند برخورداري از حق رأي، دور مي

دھندگان را از حق برگزیده شدن بھ  قانون اساسي تازه ھمة رأي. بر فرمانروایان خویش تحمیل كردند
ھاي  برخوردار ساخت و حق اعالم جنگ و صلح، حق پیوستن بھ اتحادیھ» گشوراي بزر«عضویت 

توانست قوانیني بھ  مي» شوراي كوچك«تنھا . سپرد» شوراي بزرگ«سیاسي، و حق اخذ مالیات را بھ 
ھا  اي از پیشھ ، با آنكھ ھنوز حق رأي نداشتند، از حق اشتغال بھ پاره»بومیان«. دولت پیشنھاد كند
حكومت ھمچنان در دست فرادستان ماند، ولي سازمان آن بھبود یافت و اندكي از فساد آن . برخوردار شدند

  .كاستھ شد

این انجمن بر آموزش، . انجمن روحانیان كالوني، پس از طبقة ممتاز، نیرومندترین سازمان جامعة ژنو بود
در . كارھاي آن دخالت كندداد در  كرد، و بھ ھیچ مقام غیردیني اجازه نمي اخالق، و زناشویي نظارت مي
آالمبر فیلسوف اخالق روحانیان ژنو را ستوده، و این شھر را جزیرة / د. این انجمن اسقف و راھبي نبود

اخالق طبقات باالي ژنو بھ دیدة او بسي پاكتر از طبقات . روي خوانده است پاكدامني، پارسایي، و میانھ
: ار تماس با ژنویان، آداب آنان را ستود و از آن چنین یاد كرداپینھ، پس از چندب/مادام د. باالي فرانسھ بود

ھا وقت  با اینھمھ، روحانیان ژنو از اینكھ جوانان در كاباره» .مردم آزادي كھ دشمن تجملند… آداب كامل«
یي اعتنا مردم در كلیسا، با بي. ھا دعاي خانوادگي را از یاد برده بودند ھراسان بودند گذرانیدند وخانواده مي

كردند و برخي بر صندلیھاي عقب براي كمك كردن بھ پایان یافتن سخنان  بھ سخنان واعظ، با ھم گفتگو مي
توانند تنھا كیفرھاي روحاني بدھند؛ و از اینكھ  واعظان شكایت داشتند كھ آنھا مي. كشیدند واعظ چپق مي

  . مند بودند بردند، گلھ مردم اندرزھاي آنان را از یاد مي

اینان براي . دید دانش االھي چند تن از روحانیان ژنو پیش رفتھ است، خوشحال بود اینكھ ميولتر از 
كردند كھ اندكي  رفتند و در نھان اعتراف مي نوازي ولتر در لھ دلیس بھ دیدن وي مي برخورداري از مھمان

ر آموزش مسیحي نوشت ورن، د یكي از آنان، ژاك. اند كنندة كالون را از سر رانده ھاي افسرده از اندیشھ
گویند، باید از خرد یاري جویند، ولي  واعظان ھنگامي كھ براي مردم بالغ و رسیده سخن مي«كھ ) ١٧۵۴(

براي آنكھ در اندیشة آنان اثر كند، بھ … بھتر است این حقایق را… ھنگام سخن گفتن براي مردم عادي
جاي  ژنو دیگر ژنو كالون نیست ـ و بھ«): ١٧۵۶آوریل  ١٢(ولتر بھ سیدویل نوشت » .زبان ساده بیان كنند

شده است؛ و [ این شھر] الك دین تقریبًا ھمة روحانیان «مسیحیت عقالیي » آن، شھر فیلسوفان است؛
ولتر در اثر دیگر » .پرستش آفریدگار، كھ با نظام اخالقي ھمراه است، دین تقریبًا ھمة سران شھر است
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: نویسد ، پس از نكوھش نقش كالون در اعدام سروتوس، چنین مي)١٧۵۶(خویش، رسالھ در آداب و رسوم 
  احترام «آنگونھ كھ پیداست، امروز بھ خاكستر سروتوس «

آالمبر، پس از آنكھ / د» .اند وي گرویده[ اونیتاریانیسم] بھ نظریة … كشیشان دانشمند كلیساھاي پروتستان 
، براي جلد ھفتم )١٧۵۶(تر گفتگو كرد ژنو و لھ دلیس را دید و با چند تن از روحانیان و ول

FACE="Traditional Arabic "و در آن ) ١٧۵٧(اي دربارة ژنو نوشت  المعارف مقالھ دایرة
  :آزاداندیشي و آزادیخواھي روحانیان این شھر را ستود

چند تن از آنان بھ خدایي عیسي مسیح، كھ رھبرشان، كالون، مدافع سرسخت آن بود و براي ھمان 
ھاي ایمان ماست، بسیاري از  اعتقاد بھ دوزخ را كھ یكي از پایھ… . را سوزاند، اعتقاد ندارند سروتوس

اند؛ و این اعتقاد را، كھ خداي دادگر و نیكخواه گناھان ما را با عذاب ابدي  سران كلیسایي ژنو از سر رانده
ھكاران در جھان آینده را انكار آنان بھ كیفر رسیدن گنا… . دانند دھد، منافي حرمت پروردگار مي كیفر مي

كیفر در برزخ، كھ اساسیترین عامل جدایي . دانند كنند، ولي این كیفرھا را موقت و زودگذر مي نمي
این نیز از . پروتستانھا از كلیساي كاتولیك رومي بود، یگانھ كیفري است كھ بسیاري بدان اعتقاد دارند

  . استھاي جدید تاریخ اندیشة ناسازگار بشر  پدیده

آنان ھرآنچھ را رازوري نام دارد . بھ سخن كوتاه، بسیاري از كشیشان ژنو دیني جز آیین سوكینوس ندارند
… . ھرآنچھ با خود ناسازگار است، مبرا سازد  اند كھ انسان باید ایمان خویش را، از كنند، و دریافتھ رد مي

  . ود شده استكم در میان مردم ممتاز، بھ پرستش خداي یگانھ محد دین، دست

كاران بھ منبر كلیساي  كاران، از اینكھ بدعت محافظھ. انتشار این مقالھ روحانیان ژنو را ھراسان نمود
. ھراس افتادند  اند، و آزاداندیشان، از آن روي كھ آزاداندیشي آنان برمال شده است، بھ كالوني راه جستھ

آالمبر را تكذیب كردند، و انجمن رسمًا / خن دكشیشان س. انجمن كشیشان از كشیشان مظنون بازجویي كرد
  . اصالت آیین كالون را تأیید كرد

افكنده  ستود؛ آكادمیي كھ وي پي آالمبر آن را مي/ كالون خود یكي از مروجان روشنگري نازیبایي بود كھ د
درحد  این آكادمي، درحد متعارف، آیین كالوني و،. بود یكي از بھترین سازمانھاي آموزشي اروپا شد

ھمة ھزینة . داد كرد و آموزگاراني براي آموزشگاھھاي ژنو پرورش مي متعالي، ادبیات كالسیك تدریس مي
جلد كتاب داشت كھ بھ ھمگان كتاب عاریت  ٢۵‘٠٠٠كتابخانة آكادمي . پرداخت آكادمي را دولت مي

كاكس از اینكھ دید ژنویھاي . »دانست تحصیالت ژنویان را بھتر از دیگر مردم جھان مي«آالمبر / د. داد مي
ژنو در این روزگار با . گویند دچار شگفتي شد اھل بازرگاني با آگاھي بسیار از ادبیات و سیاست سخن مي

نشر آثار شارل بونھ، دربارة فیزیولوژي و روانشناسي، و با نشر آثار اوراس دو سوسور، پیرامون 
ة ھنر، بھ معناي دقیق كلمھ، این شھر ژان اتین در زمین. شناسي، بھ علم خدمت كرد ھواشناسي و زمین

لیوتار، پس از تحصیل در ژنو و پاریس، بھ رم رفت و در آنجا . لیوتار را بھ جھانیان تقدیم داشت
ھایي از پاپ كلمنس دوازدھم و بسیاري از كاردینالھا ساخت؛ از آنجا، بھ قسطنطنیھ رھسپار شد و  چھره تك

  سرانجام، بھ وین، پاریس، انگلستان، و ھلند . كردپنج سال در آنجا زیست و كار 

وي در تابلویي كھ در روزگار پیري، باصداقت بسیار، از خود . روي شیشھ ھزینة زندگي را فراھم ساخت
  . ماند كشیده است بیش از ولتر بھ میمون مي

شھر را از شوق و  سانسور دقیق و موشكافانة نشریات مردم این. ژنو در ادبیات چندان پیشرفت نكرده بود
عنوان مایة ننگ و رسوایي، تحریم كرده  مقامات شھر تئاتر را، بھ. ذوق و خالقیت ادبي باز داشتھ بود

براي نخستین بار نمایشنامة زائیر را در اطاق پذیرائي لھ دلیس نمایش داد،  ١٧۵۵چون ولتر در . بودند
شخصي یك مھمان خارجي سرشناس بود،  روحانیان شھر غرغر كردند؛ ولي چون این گناه زاییدة ضعف

ولي پس از آنكھ ولتر گروھي از جوانان ژنو را بھ بازیگري واداشت، و خواست . بدان اعتراضي نكردند
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ژوئیة  ٣١(خواست » شوراي بزرگ«اجرا گذارد، انجمن روحانیان از  چند نمایشنامھ در این شھر بھ
، كھ ھرگونھ نمایشي را، چھ خصوصي و چھ را ١٧٣٩و  ١٧٣٢ھاي سالھاي  تصویبنامھ«تا ) ١٧۵۵

شركت در «اجرا نھد، و بھ كشیشان دستور دھد تا اھل كلیسا را از  موقع بھ» كردند، عمومي، منع مي
ولتر ظاھرًا توبھ كرد، ولي در خانة . بازدارند» شوند تراژدیھایي كھ در خانة آقاي ولتر نمایش داده مي

آالمبر، در مقالة / گویا بھ خواھش وي بود كھ د. ھا ادامھ داد نمایشنامھزمستانیش، در لوزان، بھ كار اجراي 
  :پیش گفتھ دربارة ژنو، آزادي نمایش را خواستار گشت

از دلبستگي بھ زر و زیور، و اسراف ) گویند چنانكھ مي(كند، ولي  را خود طرح نمي[ »نمایش«] ژنو تئاتر 
توان با  ولي آیا نمي. پراكنند ھراسان است وانان ميو افسارگسیختگیي كھ گروھھاي تئاتري در میان ج

آنكھ بھ فساد اخالق دامن زند پیشرفت خواھد  ادبیات بي… اجراي قوانین سخت جلو این تباھیھا را گرفت؟
  .كرد، و ژنو خرد اسپارت را با فرھنگ آتن درھم خواھد آمیخت

در مقالة ) گونھ كھ خواھیم دید ھمان(روسو  ژاك انجمن روحانیان بھ این گفتار واكنشي نشان نداد، ولي ژان
ولتر پس از خریدن ملك فرنھ، با : بدو پاسخ گفت) ١٧۵٨(آالمبر دربارة نمایشھا / معروف نامھ بھ آقاي د

. نادیده گرفتن موانع قانوني، در شاتلن، واقع در خاك فرانسھ ولي نزدیك بھ مرز ژنو، تئاتري برپا ساخت
یي اجرا كرد، و در روز گشایش تئاتر از بازیگر نامدار پاریسي، ھانري لویي ھا وي در اینجا نمایشنامھ

عمل  كشیشان ژنو این نمایشھا را تحریم كردند، ولي مردم از آنھا چندان استقبال بھ. لوكن، استفاده كرد
ر جنگجوي پی. بردند كرد، از ساعتھا قبل بھ تئاتر ھجوم مي آوردند كھ ھرگاه لوكن در نمایش بازي مي

  .نمایش را در ژنو آزاد ساخت ١٧۶۶در » شوراي بزرگ«سرانجام پیروز شد، و 

IV ـ تاریخ جدید  

  نویسد  كسي كھ ھنگام بازي لوكن، در اجراي سمیرامیس، ولتر را در تئاتر دیده بود، دربارة وي چنین مي

وار گاھي با تكان  در برابر صف اول روبھ تماشاگران نشستھ بود، دیوانھ. ولتر خود بخشي از نمایش بود
آه، خداي من، … ! شود بھتر از این نمي«: گفت مي. ستود دادن چوبدستي، و گاھي با فریاد بازیگران را مي

صحنة نمایش را ترك گفت، احساسات وي چنان بھ شور آمده بود كھ چون لوكن » !كنند چھ خوب بازي مي
توان یافت، زیرا ولتر بھ یكي از بازیگران سالخوردة  آورتر از این نمي اي خنده صحنھ. ولتر ازپي او دوید

. را پوشیده بود» كھن روزگار نیك«جورابھایش را بر باالي زانوانش پیچیده، و جامة مردم . ماند نمایش مي
ھمة آثار سالخوردگي . رفت مل كنند، بھ مدد چوبدستي راه ميتوانستند وي را ح چون ساقھاي لرزانش نمي
خورده، بینیش افتاده، و دیدگانش تقریبًا خاموش و  ھایش گود و چین گونھ. برسیمایش نقش بستھ بودند

  . فروغ بودند بي

تن ولتر در لھ دلیس، در خالل فعالیتھاي تئاتري، سیاسي، باغباني، و پذیرایي از دوستان، فرصت یافت نوش
یكي از آنھا حاوي ھزلیات ناپاك است، و دیگري كتابي است كھ . دو اثر بااھمیت خویش را بھ پایان رساند

  .اي در تاریخنویسي گشود فصل تازه

عنوان یك سرگرمي و تغییر ذائقة ادبي ھمراه داشت، اما ظاھرًا قصد  دوشیزة اورلئان را بھ ١٧٣٠ولتر از 
، زیرا، گذشتھ از ھزل دوشیزة قھرمان اورلئان، وي اعتقادنامھ، گناھان، نداشت كھ این اثر را انتشار دھد

ھاي دوشیزة  دوستان و دشمنان بر نسخھ. آیینھا و سران كلیساي كاتولیك را نیز در آن بھ باد ھجو گرفتھ بود
شت آور افزوده بودند كھ حتي خود ولتر شرم دا گشتند، چندان شوخیھاي شرم دست مي بھ اورلئان، كھ دست

ھا را در بال  آسود، یكي از این نسخھ ، ھنگامي كھ ولتر در ژنو مي١٧۵۵در . آنھا را بھ روي كاغذ آورد
پاپ خواندن آن را تحریم كرد، پارلمان پاریس آن را آتش زد، و پلیس . دزدانھ چاپ كردند و منتشر ساختند

تجدید چاپ، بھ كار اجباري محكوم ، بھ گناه ١٧۵٧یكي از چاپگران پاریس را در . ژنو آن را توقیف كرد
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ولتر این نسخھ را از آن خود ندانست و متن نسبتًا پاكتر آن را براي ریشلیو، مادام دو پومپادور، و . كردند
، این متن را بھ چاپ رساند، و از بابت آن آزار و اذیتي ندید؛ ١٧۶٢در . برخي از سران دولت فرستاد

تر و مالیمتر  رده باشد، در رسالھ در آداب و رسوم روایتي بیطرفانھوي، براي آنكھ از ژاندارك دلجویي ك
  . دست داد دربارة او بھ

این رسالھ مقدر بود شاھكار ولتر شود، و از نظري یادبود دلداري بود كھ وي خاطرة او را گرامي 
ان عنو شماري تاریخنویسان معاصر از سوي مادام دو شاتلھ را بھ ولتر تحقیر و كوچك. داشت مي

  :جویي پذیرفتھ بود معارضھ

ام بداند كھ اگیل در سوئد جانشین ھاكوپن شد و عثمان فرزند  برایم چھ اھمیتي دارد زن فرانسوي ساكن خانھ
ھاي برجستة تاریخ این دو  ام؛ پدیده ارطغرل بود؟ تاریخ یونانیان و رومیان را خوانده، و از آن لذت برده

تاریخ مفصل یكي از ملتھاي معاصر را بھ [ خواندن] ام  اند، ولي ھنوز نتوانستھ ملت مرا مفتون خود ساختھ
مشتي رویدادھاي ناچیز، نامربوط، و بینتیجھ و ھزاران : بینم در آنھا جز اغتشاش چیزي نمي. پایان رسانم

بخشد، چشم  كند، و بھ آن روشني نمي از مطالعاتي كھ ذھن را خستھ مي… . نبردي كھ مشكلي را نگشودند
  . پوشیدم

وي از . دانست كھ این تنھا یك تاریخ نوشتھ است، نھ تاریخي كھ اتفاق افتاده ، اما مياندیشید ولتر چون او مي
تاریخ مشتي حقھ است كھ بھ «: گفت مي. اند، اندوھناك بود اینكھ اغراض بشر تاریخ گذشتھ را تحریف كرده

ولي از یاد بردن تاریخ ثمري جز تكرار اشتباھات، جنایتھا، و كشتارھاي گذشتگان  »زنیم ميمردگان 
: اي كھ فلسفھ نام دارد سھ راه موجود است گفت براي آشنایي با دورنماي گستردة آموزنده مي. نخواھد داشت

پرتو دانش؛ و راه سوم،  یكي مطالعة انسان در زندگي، بھ یاري تجربھ؛ دیگري بررسي اشیا در مكان، در
ولتر با خواندن آثار نیوتن در راه دوم گام نھاده بود، و اكنون برآن . تحقیق رویدادھا در زمان، بھ مدد تاریخ

چون یك «: ، اصلي تازه براي تاریخنویسي ارائھ داد و گفت١٧٣٨در . بود كھ بھ راه سوم نیز وارد شود
  :ھ ماركیز چنین گفتاز این روي، ب» .فیلسوف باید تاریخ نوشت

ھرگاه بخواھي از میان این مصالح خام و شكل نیافتھ یكي را براي ساختن كاخي براي خویشتن برگزیني، 
اند و نشان فرومایگي بشر  و گفتگوھاي ناچیزي كھ ثمري نداشتھ… ھرگاه با كنار نھادن جزئیات جنگھا

ن آشفتگي تصویر كلي روشني ترسیم كني، و با حفظ تفاصیلي كھ نمودار آدابند، بخواھي از آ… اند بوده
یابي، آیا گمان خواھي برد كھ عمرت را  دست» تاریخ اندیشة بشر«ھرگاه در خالل رویدادھاي تاریخ بھ 

  اي؟  بیھوده بر باد داده

در خالل آن، ولتر كتابھاي بسیاري خواند، مراجع . نوشتن این كتاب متناوبًا بیست سال بھ طول انجامید
، خالصة تاریخ عمومي را براي مادام دو شاتلھ ١٧٣٩در . د، و یادداشتھاي بسیاري برداشتزیادي دی

، ولتر تاریخ ١٧۵٠بخشھایي از آن را در مركور دوفرانس انتشار داد؛ در  ١٧۴۶و  ١٧۴۵نوشت، و در 
 در سھ جلد ١٧۵۴در دو جلد، و در  ١٧۵٣جنگھاي صلیبي را بھ چاپ رساند؛ خالصة تاریخ عمومي در 

در ھفت جلد، با نام رسالھ در تاریخ عمومي،  ١٧۵۶در الھھ انتشار یافت؛ این كتاب را ولتر سرانجام در 
در ژنو بھ چاپ رساند؛ این كتاب شامل عصر لویي چھاردھم و چند فصل مقدماتي دربارة تاریخ تمدن 

ة كتاب را ولتر در چاپ تاز. ، وي خالصة عصر لویي پانزدھم را بدان افزود١٧۶٢در . زمین است مشرق
. با عنوان قطعي رسالھ در آداب و رسوم و روح ملتھا، از زمان شارلماني تا روزگار ما انتشار داد ١٧۶٩

ھا، معتقدات، و قوانین نیز بھ  را، گذشتھ از آداب و رسوم و اخالق، بھ سھ معني اندیشھ moeursولتر واژة 
ولتر در ھمة این موضوعات ھمیشھ بحث جامع و فراگیر نكرده، و بھ تاریخ تحقیقات، علوم، . كار برده بود

ین روزگاران تا زمان فلسفھ، یا ھنر نپرداختھ است؛ اما با تھور بسیار كوشیده است تاریخ تمدن را از كھنتر
زمین اختصاص یافتھ، بسیار مقدماتیند،  در این كتاب، فصلھایي كھ بھ تاریخ تمدن مشرق. خود تدوین كند

  ولي گزارش مبسوط با 
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ولتر . شود ـ كسي، كھ بوسوئھ، در گفتار در تاریخ عمومي خود، گزارش را با او بھ پایان رساند مي
ـ و منظور » با گذشتن از چھ مراحلي از توحش بھ تمدن رسیده است خواھم بدانم كھ بشر مي«: نویسد مي

  . بود» جدید«وي گذشتن از قرون وسطي و رسیدن بھ روزگار 

نھد، ولي بھ این پندار نویسنده كھ تاریخ یھودیان و مسیحیان  بوسوئھ را ارج مي» تاریخ عمومي«ولتر 
وي . خواند گیرد و آن را بیپایھ مي ت، است ایراد ميتاریخ یونان و روم، بویژه ازنظر رابطة آنھا با مسیحی

بھ خاطر آنكھ بوسوئھ چین و ھند را از یاد برده، و اعراب را بدعتگذاراني وحشي خوانده بود، بھ او حملھ 
ولتر كوشش فلسفي پیشینیان را براي یافتن یك رشتةكلي، یا فرایند وحدتبخش، در تاریخ قبول داشت و . كرد

دانست و دست خدا را در ھر رویداد مھم  ستود، ولي تاریخ را پدیدة مشیت آفریدگار نمي يتالش آنان را م
برخالف بوسوئھ، وي عقیده داشت كھ تاریخ داستان پیشرفت آرام و آھستة بشر بھ یاري علل . دید دخیل نمي

ولتر در . تطبیعي، و كوشش او در رسیدن از جھل بھ معرفت، از معجزه بھ علم، و از خرافھ بھ خرد اس
شاید واكنش او در برابر بوسوئھ بود كھ دین متشكل را دشمن . دید گرداب رویدادھاي تاریخ نظم خدایي نمي

وي، در اشتیاق خود براي . شمرد اندیشي مي دانش، و مروج جنگ و خونریزي و ستمگري، و متحد تاریك
ت كھ سنگیني عقاید بوسوئھ را دانس اي مي كاستن تعصب و زجر و آزار دیگران، روایت خود را وزنھ

  . كرد خنثي مي

كرد و پیشرفت جغرافیا، بھ كمك گزارشھاي  دورنماي جھان وطني جدیدي كھ وي در پیش چشم مجسم مي
نماي  پویندگان، بازرگانان، مبلغان دیني، و جھانگردان، بھ ولتر چنین شناسانده بودند كھ اروپا در آینة تمام

 ١٩٠٠شناختیي كھ مردم بابل در طول  مجموع مشاھدات ستاره«ولتر از . ردتاریخ جاي نسبتًا كوچكي دا
شدیدًا تحت تأثیر قرار گرفت و عقیده داشت كھ » سال انجام داده بودند و اسكندر آن را بھ یونان برده بود

این  اند؛ اما تاریخھایي چون تاریخ بوسوئھ از اي بوده ھاي دجلھ و فرات مھد تمدن وسیع و پیشرفتھ كرانھ
از آن بیشتر، از قدمت، پیشرفتگي، و عظمت تمدن چین در شگفت . اند تمدن تنھا با یكي دو جملھ یاد كرده

با اینھمھ، … . این تمدن چینیان را بر دیگر ملتھاي جھان برتري بخشیده است«بود و عقیده داشت كھ 
و قبل از ما … تھاي زندة جھاننداصطالح عمومي ما، ملت چین و مردم ھند را، كھ كھنترین مل تاریخھاي بھ

جنگجوي ضدمسیحي، از اینكھ دریافتھ بود قرنھا پیش از تولد » .اند اند، از یاد برده بھ ھمة فنون دست یافتھ
اطالعي محض از مسیحیت و كتاب مقدس،  اند كھ باوجود بي اي بوده مسیح چنین تمدنھاي پیشرفتھ

ضدیھودي . فرزانگان، و قدیساني بپرورانند، بسیار خشنود بوداند ھنرمندان، شاعران، دانشمندان،  توانستھ
  .داد، براي سرزمین یھودا در تاریخ نقش بسیار ناچیزي قایل بود خشمگین، كھ خود پول وام مي

  ھمة پاپھا رابدكار، و . با اینھمھ، ولتر اندكي كوشیده است از مسیحیان بھ نیكي و باانصاف سخن گوید

بھ نیكي » قوق مردم را بھ آنان بازگردانید، و پلیدي را از سرھاي تاجدار زدود،ح… بردگي را برانداخت«
ستاید؛ و بھ تالشھاي پایان در راه  یولیوس دوم را مي» ھاي بزرگي اندیشھ«و » بیباكي بسیار«كند؛  یاد مي

ط ولتر دریافتھ بود كھ پس از سقو. نگرد جلوگیري از جنگ و بیدادگري شاھان بھ دیدة ستایش مي
امپراطوري روم غربي، در آن عصر تجربھ و یگانگي دوباره، اسقفان كلیسا تواناترین فرمانروایان 

  از این گذشتھ، . اند بوده

ھا از ظلم و  در آن روزگار پرتوحش، كھ مردم آنھمھ بیچاره و نگونبخت بودند، پناه جستن بھ صومعھ
كمتر . ھا كانون فضایل اخالقي بسیار بودند معھتوان كرد كھ صو انكار نمي… . بیدادگري تسلي بزرگي بود

نویسندگان . گذاشتند خالي بود اي از مردم شایان ستایشي كھ بھ نھاد و فطرت آدمي احترام مي صومعھ
بسیاري از برشمردن نابسامانیھا و پلیدیھایي كھ این پناھندگان پارسا را گاھي بھ خود آلوده بودند لذت 

  . اند برده

با » المعارف  دایرة" FACE="Traditional Arabicاصحاب «ولتر، كھ ھمراه  ولي رویھمرفتھ،
او قبل از . توانست كوتاھیھاي مسیحیت را در تاریخ نادیده گیرد كلیساي كاتولیك فرانسھ درافتاده بود، نمي
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لیسا دست رومیان كمتر و ناچیزتر از زجر بدعتگذاران بھ دست ك گیبن، ولي چون او، آزار مسیحیان را بھ
عقیده داشت . دانست، و در منتسب كردن ضعف دولت روم بھ رواج مسیحیت سرمشقي بھ گیبن داده بود مي

كنندة  ھاي بیپایھ در میان مردم نادان و ساده، و با استفاده از قدرت خواب كھ كشیشان با پراكندن آموزه
نویسد كھ  مي. ب قدرت پرداختندغص شعایر دیني براي كشتن خرد و تقویت این فریبكاریھا و موھومات، بھ

قلمرو فرمانروایي خویش را گسترش » عطیة قسطنطین«پاپان بھ یاري اسناد ساختگي و مجعولي چون 
ولتر اقدامات دستگاه تفتیش افكار اسپانیا و كشتار آلبیگاییان بدعتگذار را . اند داده، و بر دارایي خود افزوده

  .آورترین رویداد تاریخ خوانده است شرم

دانست كھ زمان یولیانوس را از روزگار  آوري مي وي قرون وسطي را در عالم مسیحیت میان پردة مالل
باوجود این، وي از نخستین اروپاییاني است كھ از سنگیني دین اروپا بھ دانش، پزشكي، . كند رابلھ جدا مي

ولي در شارلماني فضیلتي، در شمرد،  او لویي نھم را بھترین شاه مسیحي مي. و فلسفة اسالمي آگاه بودند
تركیب بوالھوسانة درشتي و «فلسفة مدرسي معنایي، و در كلیساھاي جامع گوتیك ـ كھ بھ دیدة وي 

توانست انتظار رود كھ خدمات  از روح سركش و ناآرام وي نمي. دید بودند ـ عظمتي نمي» كاري ملیلھ
ق مردم، تحكیم صلح و آرامش در جوامع اعتقادنامھ و روحانیت مسیحي را در راه شكل دادن بھ اخال

ھاي ھنر، آفرینش موسیقي باشكوه، و تخفیف دردھاي تنگدستان بھ یاري  بشري، گسترش تقریبًا ھمة شاخھ
آنكھ كینة  او مردي در حال جنگ بود؛ چنین كسي بي. مراسم، سرودھا، و امیدھاي دیني دریابد و ارج نھد

وپنجھ نرم كند، تنھا پیروزمندان قادرند دشمن خود را  با وي دست تواند دشمن را بھ دل گرفتھ باشد نمي
  . بستایند

  آبھ نونوت كتابي . اند آیا مطالب كتاب وي درست و دقیقند؟ معموال بلي، اما اشتباھاتي نیز از او سرزده

در رابرتسن، كھ خود تاریخنویس بزرگي بود، از درستي كلي روایات ولتر . اشتباھات ولتر افزوده است
ولتر، كھ از موضوعات فراوان در طول قرنھاي بسیار بحث . اي چنین پھناور دچار شگفتي بود زمینھ

كند، مدعي نیست كھ تحقیقات خود را براساس اسناد اصیل یا منابع معاصر نھاده است، بلكھ، با  مي
یاري جستھ، و آنچھ  ھاي محققان درجھ دوم تشخیص و تمیز و ارزیابي خردمندانة اسناد و مدارك، از نوشتھ

زیست،  وي ھرگاه درزمان ما مي. و تجارب كلي بشر ناسازگار یافتھ، كنار نھاده است» عقل سلیم«را با 
پذیر تلقي  كرد كھ اشتباھات عصري ممكن است در عصر دیگر عادي و اغماض گمان اعتراف مي بي

از ھمین روي، قبل از . ورزید يتأكید م» شك پایة ھمة دانشھاست«شوند؛ اما بر این اصل راھنما كھ 
بارتولت نیبور، ولي چون او، نخستین فصول كتاب لیویوس را افسانھ خوانده، و رد كرده است؛ او بر 

تاسیت را دربارة تبھكاریھاي تیبریوس،  پوزخند زده، و سخنان آنانگرگ  افسانة رومولوس، رموس، و ماده
ھرودوت و سوئتونیوس را شایعة . آمیز خوانده است توزانھ و گزافھ كالودیوس، نرون، و كالیگوال كینھ

فروش خوانده، و روایات پلوتارك را بھ جاي حقایق تاریخي افسانھ گرفتھ است؛ اما توسیدید، گزنوفون، و 
بھ وقایعي كھ راھبان یادداشت كرده بودند بھ دیدة . عتماد شمرده استپولوبیوس را تاریخنویساني شایان ا

ولتر از سنت . را ستوده است» عمیق«، و مابیون »دقیق«كانژ، تیمون  بدگماني نگریستھ، اما دو
. تاریخنویسان امروزي رویگردان شده است» سازي چھره«سرایي تاریخنویسان پیشین، و از شیوة  افسانھ

تر از افراد گرفتھ و تنھا قھرمانان اندیشھ را شایان  دیشھ و رویدادھاي تاریخي را بااھمیتجریانھاي كلي ان
  .پرستش دانستھ است

ولتر در این كتاب، و در آثار دیگر خود، تنھا از فلسفة تاریخ سخن گفتھ، اما بھ آن ضابطھ و قاعدة خاصي 
ولتر . یمة یكي از چاپھاي رسالھ ساختضم ١٧۶۵نوشت و در » فلسفة تاریخ«فصلي بھ نام . نبخشیده است

اي دانشمندان براي گنجاندن جھان در قالب ضابطھ بیزار و  ي فكري و از تالش پاره»دستگاھھا«از 
دانست كھ امور واقع دشمن سوگند خوردة تعمیم ھستند؛ و شاید دریافتھ بود كھ ھر فلسفة  گریزان بود، و مي

. ایع باشد، نھ اینكھ بر رویدادھا پیشي گیرد و دربارة آنھا داوري كندتاریخي باید تابع و برگرفتھ از شرح وق
و » آدم«تمدن ھزاران سال قبل از : با اینھمھ، ولتر چند نتیجة بسیار بااھمیت از تاریخ گرفتھ است

جا، و در ھمة زمانھا، اساسًا یكسان بوده است، و آداب و  وجود داشتھ است؛ نھاد بشر در ھمھ» آفرینش«
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اند؛ اقلیم، حكومت، و دین عامل اصلي این دگرگوني  ھاست كھ آن را دگرگون ساختھ متنوع جامعھرسوم 
  نفوذ آداب و رسوم «باشند؛  مي

كنند؛ نبوغ افراد كمتر  نقش بسیار قاطعي در پدیدآوردن دگرگونیھاي تاریخي ایفا مي) جھاني قوانین طبیعي
بخشد؛ و آداب و رسوم، اخالق، اقتصاد،  اثر مياز اعمال غریزي گروھھا بشري در وضع محیط آنان 

. اند وجود آمده اندك از ھمین راه بھ آورند، اندك قوانین، علوم، و ھنرھا، كھ تمدن و روح زمان را پدید مي
منظور نھایي و اساسي من ھمواره این بوده است كھ روح زمان را دریابم و بشناسم، زیرا ھمة «

  » .مان رھبري كرده استرویدادھاي مھم تاریخ را روح ز

  :انگیز است دیدة ولتر داستاني تلخ و غم طور كلي، تاریخ بھ بھ

خود دیده است، و برآنم  اندیشم كھ جھان از روزگار شارلماني بھ انداز گستردة انقالبھایي مي اكنون بھ چشم
و نیستي میلیونھا انسان، ھر بھ ویراني، و پریشاني و مرگ : اند كھ بدانم این انقالبھا بھ چھ نتایجي راه برده

تاریخ روایتي از دوران صلح و آسایش ندارد، و . بدبختي بزرگي پدید آورده است[ تاریخي] رویداد بزرگ 
بھ سخن كوتاه، سراسر تاریخ داستان ستمگریھاي … . كند تنھا داستان انتقامجوییھا و بدبختیھا را نقل مي

ھا، و بدبختیھایي است كھ در خالل آنھا گاھي بھ اندك فضیلت و مجموع جنایتھا، حماقت… درپي  بیھودة پي
از آنجا … . ھاي پراكندة معدودي كھ در بیابان خشك پھناور دیده شوند خوریم ـ چون كلبھ و آسایشي برمي

كھ طبیعت در نھاد آدمي دلبستگي؛ نخوت، و انواع شھوات سرشتھ است، از این روي عجیب نیست كھ ما 
  . یابیم دام جنایات و مصایب ميتاریخ را توالي م

آور است، چنانكھ گویي درروزھاي عبوس و عبث برلین، یا در میان  این تصویري بسیار تیره و مالل
ھرگاه ولتر بیش از آن بھ تاریخ ادبیات، دانش، . خواریھا و بیھودگیھاي فرانكفورت، گرفتھ شده است

انسان، با شنیدن داستان . یافت ا دلكشتر از این ميپرداخت، شاید داستان زندگي بشر ر فلسفھ، و ھنر مي
انگیزي را بر خود ھموار ساختھ  چرا وي رنج گفتن چنین داستان مطول و غم: پرسد انگیز وي، مي غم

براي آنكھ وجدان خواننده را بیدار كند و او را بھ اندیشیدن : است؟ ولتر بھ این پرسش پاسخ خواھد داد
. وجود آورند ھا را برآن دارد كھ، با اصالح آموزش و قوانین، انسانھاي بھتري بھوادارد، و براي آنكھ دولت

توان كردار انسان  تري مي توان دگرگون ساخت، ولي بھ یاري آداب و قوانین خردمندانھ نھاد انسان را نمي
اي بھتر جھان ھ گوییم اندیشھ جھان را دگرگون ساختھ است، چرا نتوانیم با اندیشھ ما كھ مي. را تعدیل كرد

نھد و امیدوار است كھ بشر بھ یاري خرد بھ سرمنزل  بھتري خلق كنیم؟ سرانجام ولتر بدبیني را كنار مي
  .مراد رسد

عیبھاي ولتر در رسالھ در آداب و رسوم بزودي برمال گشتند و، گذشتھ از نونوت، الرشھ، وگنھ، بسیاري 
. ي، سمتگیري و جانبداري زنندة آن را آشكار ساختندسادگ دیگر اشتباھات وي را برشمردند؛ یسوعیان، بھ

گیران ھمراه شد، و ولتر را چون راھباني خواند كھ نھ بخاطر موضوعي كھ بھ آن  مونتسكیو با این خرده
  پردازند، بلكھ براي تجلیل صومعة خود  مي

رشمرده است كھ دیگران داد كھ از آن روي كوتاھیھاي مسیحیت را ب گیران پاسخ مي ولتر بھ خرده. اند گرفتھ
ھاي نویسندگان معاصر  براي اثبات مدعاي خویش نوشتھ. كنند ستایند و از آنھا دفاع مي این كوتاھیھا را مي

آورد؛ جھان  رادر دفاع از زجر و آزار آلبیگاییان، اعدام ھوس، و حتي كشتار سن ـ بارتلمي را شاھد مي
ولتر، با ھمة دانش خود دربارة . اخالق برمال سازد محتاج تاریخي بود كھ جنایتھا را علیھ بشریت و

، »ھاي امنیت عمومي كمیتھ«چگونگي نگارش تاریخ، از وظیفة تاریخنویس عدول كرده، و مانند برخي از 
. دادند از انقالب فكري حمایت كنند و در تسریع آن بكوشند، دربارة آنھا رأي صادر نموده است كھ قول مي

ة كسان، بھ جاي آنكھ بھ آشفتگي محیط و محدودیت دانش بشر در روزگار آنان وي، ھنگام داوري دربار
رسالھ، كھ در طول . توجھ كند، از معلوماتي كھ پس از مرگ آنان دستگیر بشر شده، یاري جستھ است
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پارچگي است؛ مؤلف اجزاي آن  سالیان دراز و در خالل گرفتاریھاي بسیار شكل گرفتھ، فاقد تسلسل و یك
  .آورد ك كل ھمساز و بیتناقض جمع نميرا در ی

وسعت دانش و تحقیقات پررنج نویسنده را ھنگام . باوجود این، تاریخ ولتر داراي مزایاي بیشماري است
ھاي فلسفي، تاریخ  توان نادیده گرفت، سبك روشن و زنده و پرطنز كتاب، ھمراه اندیشھ تدوین این كتاب نمي

روح . اند برتري بخشیده است مان تاسیت تا روزگار گیبن نوشتھ شدهولتر را بر ھمة تاریخھایي كھ از ز
كند؛ كتاب، ھنوز از آتش عشق بھ آزادي، رواداري، عدالت، و  كلي آن سمتگیري نویسنده را تعدیل مي

پس از قرنھا وقایعنگاري خشك و بیجان، تاریخنگاري بار دیگر بھ مرتبة ھنر و ادبیات . اندیشھ گرم است
ھیوم با : ل عمر یك نسل، سھ تن دیگر تاریخنویسي را بھ مرتبة ادبیات و فلسفھ رساندنددر طو. رسید

نگارش تاریخ انگلستان، رابرتسن با تصنیف تاریخ فرمانروایي امپراطور شارل پنجم، و گیبن با تدوین 
ھ از تاریخ میشل. اند ھمة آنان از سبك و شیوة ولتر الھام گرفتھ. تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم

این تاریخي است كھ تاریخنویسي را پدید آورد و ھمة ما را، اعم از نقاد و «: ولتر چنین یاد كرده است
  كنیم؟ و ما خود در اینجا جز آنكھ در راه او گام برداریم، چھ مي» .داستانگو، ھستي بخشید

. فتة ولتر بھ فرانسھ زنده شدپس از آنكھ جنگ ھفتسالھ فرانسھ را در جرگة دشمنان فردریك نھاد، مھر نھ
دارتر ساختھ  شاید خاطرة تلخ فرانكفورت و بیزاري از ژنو مھر فرانسھ را در دل وي عمیقتر و ریشھ

اعتنایي روحانیان ژنو بھ آن، ولتر خویشتن را در سویس چون  آالمبر و بي/ پس از نشر مقالة د. بودند
  فرانسھ بازگردد؟ تواند بھ زادگاھش پس كي مي. فرانسھ ناایمن یافت

برد، در  دوشوازول، كھ از آثار این تبعیدي لذت مي دوك. اكنون، بار دیگر، بخت بھ او روي آورده بود
پومپادور، با آنكھ فرتوت و ناتوان شده بود، اكنون در  دو بھ وزارت امورخارجة فرانسھ رسید؛ مادام ١٧۵٨

  اوج قدرت بود و از 

توانست ورود مجدد بدعتگذار وحشتناك را  گذراند، دولت فرانسھ مي حال كھ شاه اوقاتش را در حرمسرا مي
در این . كیلومتري از مرز فرانسھ گذشت و بطرك فرنھ گشت ۵، ولتر ١٧۵٨در اكتبر. نادیده انگارد

ورآزمایي با وچھارسال داشت و ھمچنان نزدیك بھ مرگ بود؛ ولي خویشتن را براي ز زمان، او شصت
  بزرگترین قدرت اروپا، در اساسیترین كشاكش قرن، آماد 

  كتاب چھارم

  پیشرفت دانش

   فصل پانزدھم

  

  دانشوران

I ـ محیط فكري  

شكون، موھومپرستي، شكنجھ، سانسور، و تسلط و نظارت كلیسا بر آموزش دانش را از پیشرفت بازداشتھ 
نھادند، ولي محیط فكري براي پیشرفت دانش بسي  این عوامل بازدارنده اكنون روبھ ضعف مي. بود

تن راھھا و اي صنعتي بود كھ در آن رقابت افراد، گروھھا، و ملتھا در جھت یاف نامساعدتر از جامعھ
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بیشتر مردم قرن . دارد سوي آرمانھاي كھن ـ مردم را بھ تالش وامي ھاي نو ـ یافتن راھھاي نو بھ اندیشھ
ھاي كھن و سنتي  گرفت و اندیشھ زیستند كھ دگرگوني در آن بكندي شكل مي ھجدھم در جھاني مي

ھا و رویدادھاي تازه  ست براي پدیدهتوان انسان عادي چون نمي. توانستند بھ نیازمندیھاي بشر پاسخ گوید مي
سان، خویشتن را از رنج تفكر  داد و، بدین توضیحي طبیعي بیابد، آنھا را بھ عوامل فوق طبیعي نسبت مي

  . رھانید مي

زنان . یافت، پایدار مانده بودند ھزاران اندیشة موھوم، در كنار جنبش روشنگریي كھ ھمواره گسترش مي
پنداشتند كھ ھرگاه زني مستمند شمعي برافروختھ را  افتادند، یا مي بھ لرزه ميبزرگزاده از وحشت نحوست 

. تواند زندگي را بھ كودكي مغروق بازگرداند زدن پلي بر رود سن شناور سازد، مي براي آتش
كیمیاي را براي او بیابد، اسباب و لوازم  حجرالفالسفھداد كھ ھرگاه  لورو وعده مي دوكونتي بھ آبھ پرنسس

آالمبر زیستھ / لسپیناس، با آنكھ سالھا با دانشمند شكاكي چون د دو ژولي. نفیس و فاخري بھ وي خواھد داد
بود، در روزھاي خوشي و ناخوشي در ایمانش پایدار بود؛ طالعبینان با استفاده از ناداني مردم معاش خود 

بونتان  دوشوازول در نھان از مادام دوبرني، و دوك دوپومپادور، آبھ ال ماداممث. ساختند را فراھم مي
بھ گفتة مونتسكیو، شھر . خواستند كھ، از روي خطوط و اشكال تھ ماندة قھوه، آیندة آنان را پیشگویي كند مي

  دادند مردم را در این جھان كامیاب، پاریس از شیاداني كھ وعده مي

كرد كھ با  ژرمن بھ لویي پانزدھم پیشنھاد ميـ  دوسن كنت. اھند ساخت انباشتھ بودو در جھان آینده جوان خو
دوریشلیو بھ یاري شیطان  دوك. ساختن طال و الماس در نھان دارایي ورشكستة فرانسھ را سروسامان بخشد

، و دساو، كھ بھ سود پروس در جنگھاي بسیاري شركت جستھـ  امیر سالخوردة آنھا لت. كرد جادوگري مي
دید، آن را بھ فال  پیروز شده بود، بھ خدا اعتقاد نداشت، ولي ھرگاه سھ پیرزن را در راه خود بھ شكار مي

ھزاران تن از مردم، براي آنكھ از گزند دیوان برھند، جادو و طلسم . گشت گرفت و بھ خانھ بازمي بد مي
مردم اشیاي مقدس . تندجس ھمراه داشتند و، براي رھایي از بیماري، از جادوگران یاري مي

جا پیدا  آثار منتسب بھ مسیح و قدیسان در ھمھ. دانستند ونسخةجادوگران را معالج بسیاري از بیماریھا مي
اي از لباس مسیح در تریر بود، رداي وي در تورن والن جا داشت، و یكي از میخھاي  قطعھ: شدند مي

ات محبوبیت مدعیان خاندان استوارت در انگلستان یكي از موجب. دني نھاده بودندـ  صلیبش را در دیر سن
این بود كھ مردم عقیده داشتند ھرگاه آنان بر بیماري دست نھند، بیمار از خنازیر شفا خواھد یافت؛ اما 

االھي و این نیرو محروم  بودند، از فیض داشتن حق» غاصب«شاھاني كھ از ھانوور آمده بودند، چون 
اعتقاد بھ ارواح كاھش . اند ھا شنیده داشتند كھ صداي اجنھ یا پریان را در بیشھبیشتر دھقانان یقین . بودند

یافت، ولي دانشمند، بندیكتي دوم اوگوستن كالمھ، دربارة روح تبھكاراني كھ شب ھنگام از گور  مي
  . داي نوشت؛ این كتاب با اجازة دانشگاه سوربون بھ چاپ رسی مكند تاریخچھ آیند و خون مردم را مي درمي

اعتقاد بھ جادوگري، كھ بدترین موھومات بود، در این قرن از سراسر اروپاي غربي، جز در برخي از 
اسكاتلند، ›» عالمان االھي انجمنھاي متحد پرسبیتري«‹، ١٧٣۶در . نواحي كوچك آن، رخت بربستھ بود

ن قانوندان انگلیسي، ، نامدارتری١٧۶۵و در . اي، اعتقاد خویش را بھ جادوگري تأیید كردند در بیانیھ
تنھا انكار وجود واقعي جادوگري و ساحري، بلكھ انكار  نھ«: بلكستون، در تفسیرھاي خویش نوشت سرویلیام

سحر و جادو واقعیتي است كھ ھمة ملتھاي جھان بھ … امكان آن نیز مخالفت آشكار با وحي خداست؛ 
قانوني كھ جادوگري را در انگلستان گناه رغم بلكستون و كتاب مقدس،  بھ» .اند درستي آن گواھي داده

در فرانسھ، و پس از  ١٧١٨تاریخ بھ یاد ندارد كھ پس از . لغو شد ١٧٣۶شمرد در  سزاوار كیفر مي
در اسكاتلند كسي را بھ گناه جادوگري اعدام كرده باشند؛ آخرین اروپایي را، بھ گناه جادوگري، در  ١٧٢٢
ك، افزایش ثروت و شھرھا، گسترش آموزش، آزمایشھاي اند اندك. در سویس اعدام كردند ١٧٨٢

دانشمندان، و سخنان دانشوران و فیلسوفان از نقش دیوان و ارواح در زندگي و اندیشة مردم كاستند، و 
رفت تا  اروپا مي. داوران، با نادیده گرفتن تعصبات مردم، از رسیدگي بھ اتھامات جادوگران سر باز زدند

  . ودكي را كھ فداي یكي از موھومات خود ساختھ بود، از یاد ببردزن، مرد، و ك ١٠٠‘٠٠٠
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ھایي كھ ممكن بود قدرت و معتقدات رسمي را متزلزل سازند جلوگیري  كوشیدند از پراكنده شدن اندیشھ مي
كلیساي كاتولیك عقیده داشت كھ بھ دست فرزند خدا بنیانگذاري شده است؛ از این روي، امانتدار و . كنند

. رجع صالحیتدار براي تفسیر حقایق پروردگار است، و حق دارد ھر بدعتگذاریي را سركوب كندیگانھ م
آیا مسیح . كرد كھ كسي را در خارج از این كلیسا از لعنت ابدي گریزي نیست كلیساي كاتولیك ادعا مي

؟ »و حكم خواھد شدھركھ ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، و اما ھركھ ایمان نیاورد بر ا«نگفتھ است كھ 
تنھا یك كلیساي جھاني براي «: اعالم داشت ١٢١۵در » چھارمین شوراي جامع التران«از ھمین روي، 

   ».نیستداران وجود دارد كھ در خارج از آن رستگاري  ایمان

. تعلیم را با كتاب مقدس سازگار یافت و براي وحدت اندیشة فرانسویان سودمند شناخت لویي پانزدھم این
گرفتند  ، عبادات پروتستانھا را در فرانسھ تحریم كردند و براي كساني كھ این تحریم را نادیده مي١٧٣٢در 

تر  و آزادیخواه كاتولیكھاي فرانسھ، كھ سھلگیرتر. كیفر شكنجھ، پاروزني در كشتیھا، و یا مرگ تعیین شد
از رھبران خود بودند، این كیفرھاي وحشیانھ را نكوھش كردند و در اجراي این فرمان چندان رواداري 

ولي در . در این كشور برپا كنند ١٧۴۴كردند كھ ھوگنوھاي فرانسھ جرئت یافتند تا انجمن ملي خود را در 
ین دعوي كھنھ را بار دیگر تكرار ، سوربون، ھیئت مدرسان االھیات دانشگاه پاریس، ا١٧۶٧سال 
گرایي، الحاد، و خداپرستي را، كھ  بھ شاه شمشیري دنیوي داده شده است كھ با آن عقایدي چون ماده«:كرد

زنند، براندازد و ھر تعلیمي را كھ ایمان كاتولیكھا  گسلند و جنایت را دامن مي بندھاي اجتماعي را ازھم مي
این سیاست در اسپاینا و پرتغال با سختگیري بسیار عملي شد، ولي » .كن سازد كند ریشھ را متزلزل مي

كوشید كھ از تشتت  در روسیھ، كلیساي ارتدوكس نیز مي. مجریان آن در ایتالیا با مالیمت رفتار كردند
  .اندیشة پیروانش جلوگیري كند

قانون در . اند دانستھ بسیاري از دولتھاي پروتستان چون دولتھاي كاتولیك، آزردن ناسازگاران را ضروري
ي این )و حتي كاتولیكھا(كرد؛ ولي پروتستانھا  كشورھاي دانمارك و سوئد آیین لوتر را بر مردم تحمیل مي

ھر یك از كانتونھاي سویس مختار بود . دو كشور آزاري ندیدند و تنھا دستشان از خدمات دولتي كوتاه شد
  كھ براي خود آییني رسمي برگزیند و بر 

در ایاالت . اندك بھ فراموشي سپرده شد در آلمان، سنت تحمیل دین فرمانروا بر مردم اندك. میل كندمردم تح
ولي مردم از رھبران دیني . شمردند متحدة ھلند، سران كلیساھاي پروتستان رواداري را مشوق بیدیني مي

. مخالف اصیل آییني ساخت ھا و نشریات آزادي دیني نسبي ھلند را پناھگاه اندیشھ. كردند خویش پیروي نمي
ولي ناسازگاران را در تنگناي . قانون انگلستان جدایي از كلیساي رسمي این كشور را منع نكرده بود

از اندیشة غلط، ھمین كھ پیدا شد، «: اعالم داشت ١٧۶٣سمیوئل جانسن در . سیاسي و اجتماعي گذارده بود
كنند بر دین رسمي كشور بتازند،  ن كساني كھ جرئت ميمقامات مدني باید، در كیفر داد. باید جلوگیري كرد

دولت بریتانیا گاھي كتابھایي را كھ مضامین آنھا مخالف اصول مسیحیت بود آتش » .با كلیسا ھمكاري كنند
جریمھ كردند و بھ زندان افكندند؛  ١٧٣٠داد؛ وولستن را در  زد و نویسندگان آنھا را با پیلوري كیفر مي مي

سال كار  بھ پیلوري بستند؛ سپس، بھ گناه دشمني با مسیحیت، وي را محكوم بھ یك ١٧۶٢در و پیترانت را 
دولت انگلستان در اجراي قوانیني كھ علیھ كاتولیكھا وضع شده بود . اجباري كردند و بھ زندان افكندند

كھ لرد چسترفیلد كردند، تا آن ولي در ایرلند، قوانین ضدكاتولیكي را بھ سختي اجرا مي. كرد سختگیري نمي
السلطنة ایرلند، از اجراي این قوانین سر باز زد؛ و در نیمة دوم قرن ھجدھم،  ، در مقام نایب١٧۴۵در 
غربي، جز در جاھایي كھ پروتستانھا و كاتولیكھاي آنھا  در اروپاي. اي از این قوانین سخت لغو گردید پاره

دادند اما ھنگامي كھ  ناسازگاران را آزار مي ١٧٨٩ال در اقلیت بودند، روحانیان كاتولیك و پروتستان تا س
. اي شكل گرفت و شكاكیت دیني گسترش یافت، شكنجة مخالفان دین روبھ زوال گذاشت افكار عمومي تازه

عنوان نگھبان وحدت و نظم، و با ھدف جدایي دیني، جاي كلیسا را گرفت، غریزة  ھنگامي كھ دولت بھ
  . ت انتقال یافتتعقیب و آزار از دین بھ سیاس

سانسور بیان و نشریات در كشورھاي پروتستان مالیمتر از كشورھاي كاتولیك بود؛ و این مالیمت در ھلند 
در بسیاري از كانتونھاي سویس این سانسور با شدت . خورد و انگلستان بیش از جاھاي دیگر بھ چشم مي
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آییني را آتش زدند، ولي بندرت نویسندگان ـ  سران شھر ژنو چند كتاب مخالف اصیل. شد بھ اجرا گذاشتھ مي
در آلمان، كثرت ایاالتي كھ ھر یك داراي اعتقادنامة خاص خود بود سانسور نشریات را . آنھا را كیفر دادند

توانستند از مرزھا خارج شوند و از محیطي نامساعد بھ محیطي  ساخت، زیرا نویسندگان مي دشوار مي
در پروس، فردریك كبیر سانسور نشریات را از میان برد، . اوت قدم گذارندكم بیتف دوست و مساعد، یا دست

سانسور نشریات در دانمارك، جز مدتي كوتاه در زمان . آن را تجدید كرد ١٧٨۶ولي جانشین او در 
سوئد چاپ نشریات مخالف دولت و آیین لوتري را منع كرده بود؛ در . دوام یافت ١٨۴٩شتروئنزه، تا 

در  ١٧۶۶اوپساال فھرست كتابھاي ممنوع را منتشر ساخت؛ ولي آزادي كامل نشریات از  ، دانشگاه١٧۶۴
  . سوئد عملي گشت

تر كرد و  دولت فرانسھ، پس از روزگار فرانسواي اول، با وضع قوانین متعدد سانسور نشریات را سخت
  در 

در » .ا تجدید چاپ كندممھور خواھد بود، كتابي را چاپ ی» مھر بزرگ«اي كھ بھ  قبل از اخذ پروانھ
پروانة «مأمور ادارة سانسور، قبل از آنكھ براي كتابي . مأمور رسمي سانسور داشت ٧۶، فرانسھ ١٧۴١

بایست اطمینان یابد كھ كتاب متضمن مطلبي علیھ دین، نظم عمومي، و اخالق سالم  دھد، مي» شاھي نشر
توانستند  رسید، سوربون یا پارلمان پاریس مي حتي، پس از آنكھ كتابي با پروانة رسمي بھ چاپ مي. نیست

در نیمة اول قرن ھجدھم، كھ دولت فرانسھ سانسور نشریات را تنھا اندكي آسان گرفت، . آن را تحریم كنند
در موارد بسیار، بویژه ھنگامي كھ مالزرب . ھزاران كتاب بدون پروانھ در این كشور بھ چاپ رسیدند

داد كھ  ، دولت دوستانھ بھ ناشران و نویسندگان اطمینان مي)١٧۶٣-١٧۵٠(سرپرست ادارة سانسور بود 
شد  كتابي كھ بدون پروانة رسمي چاپ مي. توانند، بدون ترس از تعقیب، كتابھاي خود را چاپ كنند مي

دید؛ و اگر بھ باستیل فرستاده  ممكن بود بھ دست گماشتگان دولت سوزانده شود، ولي نویسندة آن آزاري نمي
  . شد مدتش غالبًا كوتاه بود، و در آنجا با او بھ احترام رفتار ميشد،  مي

در آوریل . سر آمد ، این دورة آزادي نسبي بھ)١٧۵٧ژانویة  ۵(با سوءقصد دامین بھ جان لویي پانزدھم 
منظور حملھ  ھر كسي كھ بھ نوشتن یا چاپ اثري بھ«ھمان سال، دولت فرانسھ در فرمان شدیداللحني براي 

در . كیفر مرگ تعیین كرد» یا حملھ بھ قدرت شاه، و یا برھم زدن نظم و آرامش كشور محكوم شود بھ دین،
ھا، و حتي  كتابھا، جزوه. ، فرمان دیگري چاپ ھر مطلبي را دربارة دارایي كشور ممنوع نمود١٧۶۴

یا فرھنگ فلسفي  دولت كساني را كھ دوشیزة اورلئان. كردند ھا را بسختي تفتیش مي پیشگفتارھاي نمایشنامھ
سال پاروزني اجباري در  ٩كردند بھ كیفرھایي، از پیلوري و تازیانھ گرفتھ تا  ولتر را خریدوفروش مي

در ] داني كھ كار دستگاه تفتیش افكار  آیا مي«: آالمبر بھ ولتر نوشت/ د ١٧۶٢در . كرد كشتیھا، محكوم مي
خرافات، آزادي دین، و زجر و «یي چون ھا واژه… بھ كجا رسیده است؟ مفتشان اندیشھ [ فرانسھ

كینھ و دشمني دین و فلسفھ فزوني یافت؛ پیكاري كھ با » .كنند را از ھمة كتابھا حذف مي» آزاردیني
یكي از موجبات بروز انقالب در فرانسھ، نھ در . موھومپرستي درگیر شده بود بھ پیكار با مسیحیت كشید

و كلیسایي بود، كھ در فرانسھ نسبت بھ انگلستان شدت بیشتري انگلستان قرن ھجدھم، شدت سانسور دولتي 
  .توانست گسترش یابد داشت؛ و اندیشة اسیر تنھا با از ھم گسستن زنجیرھاي خود مي

بھ سانسور ) یعني آن فیلسوفان فرانسویي كھ براي پیكار با مسیحیت ھمدست شده بودند(» فیلسوفان«
ولي خود آنان گاھي براي جلوگیري از . دانستند ختناق افكار ميكردند و این تفتیش را سبب ا اعتراض مي

آالمبر از مالزرب خواستھ بود كھ از انتشار نشریة / د. جستند نشر افكار مخالفان از ادارة سانسور یاري مي
بود، » فیلسوفان«بود، جلوگیري كند؛ مالزرب، با آنكھ ھواخواه » فیلسوفان«لیتررفررون، كھ مخالف  آنھ/ ل
  ولتر از ملكھ درخواست . توقیف این نشریھ سر باز زده بود از

  . جا آورد دوپومپادور درخواست وي را بھ شده بود جلوگیري كند؛ ملكھ این خواھش را نپذیرفت، ولي مادام
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آنان دستنویسھاي خود را براي چاپ . فیلسوفان براي رھایي از دست سانسور راھھایي گوناگون یافتھ بودند
. آوردند فرستادند؛ این كتابھا را پس از چاپ، براي فروش بھ فرانسھ مي م، الھھ، و یا ژنو ميبھ آمستردا

این كتابھا . روزي نبود كھ بار كتابھاي ممنوع بھ بوردو، یا دیگر بندرھا و شھرھاي مرزي فرانسھ، نرسد
برخي . داشتند دم عرضھ ميبردند و بھ مر خانھ مي بھ كوچھ و خانھ بھ را دستفروشان با نامھاي ساختگي كوچھ

از اشراف فرانسھ، كھ از حكومت مطلقھ و متمركز دلخوش نبودند، براي فروش این كتابھا در سرزمینھاي 
بخشیدند، بھ آساني بھ  ھاي ولتر، كھ پیكار فیلسوفان را وحدت مي نامھ. ساختند خویش تسھیالتي فراھم مي

كرد، بااستفاده از مھر  ھ چندي در وزارت دارایي كار ميوي، دامیالویل، ك رسیدند؛ زیرا دوست فرانسھ مي
برخي از سران دولت، . ساخت ھاي ولتر و دوستان وي را آزاد مي ھا و بستھ مأمور كل ادارة سانسور نامھ

نویسندگان فرانسوي، . خواندند و حتي روحانیان، كتابھایي را كھ دولت یا كلیسا تحریم كرده بودند با لذت مي
كردند؛ و ھرگاه كھ  رسیدند، بندرت نام خود را بر روي كتاب چاپ مي شان در خارج بھ چاپ ميكھ كتابھای

نمودند، با وجدان آسوده بھ دروغ، كھ قانون جنگ آن را روا داشتھ بود،  آنان را بھ نوشتن كتاب متھم مي
را بھ نام مردگان بھ  تنھا منكر نگارش برخي از كتابھاي خود شد، بلكھ گاه آنھا ولتر نھ. شدند متوسل مي
نوشت و از آنھا بد  و گاھي نیز، براي گمراه ساختن مخالفان، انتقادھایي بر كتابھاي خود مي. چاپ رساند

ھاي ساختمان، اشكال، ترفندھا و روشھاي بیان را نیز  اندیشي، كھ شیوه این مصلحت. گفت مي
وپھلو، گفتگوھا، تمثیالت، داستانھا، گرفت بھ دقت و لطافت زبان فرانسوي كمك كرد؛ معاني د دربرمي

طنزھا، سخنان بیپرده، اغراقگوییھا، و رویھمرفتھ ظرایف زیبا و نغزي پدید آمدند كھ ادبیات جھان مانند آن 
توانند منظور خود را بیان كنند و  دانست كھ مي گالیاني شیوایي را ھنر كساني مي آبھ. را بھ خود ندیده است

  .بھ باستیل نروند

ادارة سانسور، تسلط روحانیان بر آموزش نیرومندترین عاملي بود كھ آزادي اندیشھ را از مردم  پس از
شدند و یا تحت نظارت آنان  دست بخشھاي كلیسایي اداره مي در فرانسھ، آموزشگاھھاي محلي بھ. گرفت مي
ھمة . كردند اره مياد» برادران مسیحي«گشتند؛ آموزشگاھھاي متوسطھ را یسوعیان، اوراتوریان، و یا  مي

ستودند، ولي تالش آنان در  مردم اروپا خدمات یسوعیان را در زمینة تدریس زبانھا و ادبیات كالسیك مي
در مدارس یسوعي تحصیل كرده، و » فیلسوفان«بسیاري از . زمینة تدریس علوم چندان سودمند نبود
كارتر از  گشت كھ محافظھ شیشاني ميدست ك دانشگاه پاریس بھ. ھوشمندي خود را بھ آنھا مدیون بودند

  دانشگاه اورلئان كھ دانشكدة حقوق معروفي داشت، و دانشگاه مونپلیھ، كھ . یسوعیان بودند

كوشید از  اندیشة فرانسوي، كھ مي. ولتر، دیدرو، موپرتویي، الوسیوس، و بوفون بھ دانشگاه نرفتھ بودند
  .یافت یھا و سالونھا پرورش ميجاي دانشگاه در آكادم اسارت دین رھایي یابد، بھ

پطرزبورگ ـ  ، سن)١٧١٠(، اوپساال )١٧٠١(آگاھترین و پیشروترین آكادمیھاي این عصر در برلین 
انجمن «لینھ و پنج دانشور دیگر سوئدي  ١٧٣٩در . تأسیس شده بودند) ١٧۴٣(، و كپنھاگ )١٧٢۴(

آكادمي » «و بعدھا«، »ھي علوم سوئدآكادمي شا« ١٧۴١این انجمن در . را بنیان نھادند» پژوھندگان
در فرانسھ، در مراكزي چون اورلئان، بوردو، تولوز، اوسر، مس، بزانسون، . خوانده شد» شاھي سوئد

پرووانس آكادمیھاي محلي و والیتي تأسیس ـ  آنـ  دیژون، لیون، كان، روان، مونتوبان، آنژه، نانسي، و اكس
كردند، اما از تحقیقات، آزمایشھا، و بحثھاي علمي  ذاري پرھیز ميآكادمیھا از الحاد و بدعتگ. شده بودند
 ١٧۵۴و  ١٧۴٩در » آكادمي دیژون«ھایي كھ  زدند، جایزه آوردند و بھ آنھا دامن مي عمل مي تشویق بھ

بھ ) ١٧۵۴(آالمبر / و د) ١٧۴۶(انتخاب دوكلو . تعیین كرد روسو را از پیشروان انقالب فرانسھ ساخت
اندیشي دیني بیدار ساخت و، با رسیدن دوكلو بھ  این آكادمي را از خواب جزم» فرانسھ آكادمي«عضویت 

  .افتاد» فیلسوفان«دست  ، این مركز فرھنگي بھ)١٧٧۵(» منشي دایمي«مقام حساس 

یكي از پیشروترین نشریات فرانسھ . كردند نشریات آگاه و پیشرفتھ نیز بھ بیداري اندیشھ یاري مي
بھ دست یسوعیان اداره، و بھ  ١٧۶٢تا  ١٧٠١مون تاریخ علوم و ھنرھاي زیبا بود، كھ از یادداشتھایي پیرا

شد؛ این نشریھ از ھمة نشریات دیني  دوتروو خوانده مي اش در تروو، نزدیك لیون، ژورنال نام چاپخانھ
بزرگترین آنھا یافتند كھ  تنھا در پاریس، ھفتادوسھ نشریھ انتشار مي. تر و پیشروتر بود فرانسھ محققانھ
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ترین دشمنان ولتر نشریات  دو تن از بانفوذترین و سرسخت. د ساوان بودند  مركوردوفرانس و ژورنال
لیترر را  آنھ/ ، و فررون ل)١٧٢١(لیترر را تأسیس كرد  د فونتن نشریة نوول: دادند بانفوذي انتشار مي

یافت كھ لسینگ و موزس  بترفند انتشار مي لیتراتور نویستھ دي در آلمان نیز، نشریة بریفھ). ١٧٧۴-١٧۵۴(
ایتالیا گفتارھاي علمي، ادبي،   /لتراتي د دي در ایتالیا، جورنالھ. مندلسون از جملة نویسندگان متعدد آن بودند

فون د الین  در سوئد اولف. داد، و نشریة كافھ نشریة عقیدتي بھ سبك سپكتتر انگلستان بود و ھنري انتشار مي
چون این نشریات بھ زبانھاي محلي انتشار . آرگوس را منادي جنبش روشنگري ساختنشریھ سونسكا

  . یافتند و از نفوذ كلیسا بركنار بودند، بھ بیداري اندیشة قرن ھجدھم یاري كردند مي

مشخصة قرن ھجدھم، چون روزگار خودمان، دلبستگي فراوان بھ دانش بود دقیقًا ھمان شور 
نویسندگان این عصر نیز، . دانست ي آن را بھ نام گناه غرور ابلھانھ ناروا مياي كھ قرون وسط روشنفكرانھ

پذیرتر گردد، با شور و شوق بھ این نیاز پاسخ  براي اینكھ دانش در دسترس افراد بیشتري قرار گیرد و فھم
دة باال رفت؛ كتابھایي چون ریاضیات بھ زبان ساده، برگزیدة آثاربل، چكی» كلیات«شمار . گفتند مي

  كوشیدند  ھاي فونتنل مي ھاي مونتني، و چكیدة اندیشھ اندیشھ

استادان بیش از پیش بھ زبانھاي بومي . »فھم سازند براي ھمة جھانیان قابل«علوم، ادبیات، و فلسفھ را 
ي ھا فزون ھا و موزه كتابخانھ. دادند كردند و مردمي را كھ با زبان التیني آشنایي نداشتند تعلیم مي تدریس مي

 ۵٠‘٠٠٠، سر ھانس سلون ١٧۵٣در . نھادند ھاي خودرا در دسترس دانشپژوھان مي یافتند و گنجینھ مي
ھا، و آثار عتیقة خود را بھ ملت انگلستان  كتاب، چند ھزار نسخة خطي، تعداد زیادي از تابلوھا، سكھ

ھا و اشیایي كھ سلون بخشیده كتاب. پوند بھ بازماندگان او داد ٢٠‘٠٠٠بخشید؛ پارلمنت انگلستان بھ پاس آن 
، و انبوه كتابھاي شاھان كاتنو  ھارليھاي  كتابھاي مجموعھ. شدند» موزة بریتانیایي«بود ھستة اصلي 

در . ، درھاي این موزة بزرگ بھ روي مردم گشوده شدند١٧۵٩انگلستان، را نیز بھ این موزه دادند؛ و در 
كتاب چاپي و  ٣‘٢٠٠‘٠٠٠كیلومتر طول داشتند،  ٨۵ھاي این موزه، كھ نزدیك بھ  ، در قفسھ١٩٢٨

  .نسخة خطي گرد آمده بودند ۵۶‘٠٠٠

ھاي  المعارفھا براي گردآوري، تنظیم، و انتقال گنجینھ دایرة" FACE="Traditional Arabicسرانجام 
در قرون وسطي، كساني چون . توانستند بخوانند و بیندیشند، شكل گرفتند دانش، جھت ھمة كساني كھ مي

، )١٢۶۴حد  -١١٩٠حد (، و ونسان، اھل بووه )۶٣۶-۶٠٠حد (ایسیدوروس، اسقف سویل 
FACE="Traditional Arabic "در قرن ھجدھم نیز . المعارفھایي نوشتھ بودند دایرة
FACE="Traditional Arabic "یوھان ھاینریش آلشتد و فرھنگ بزرگ ) ١۶٣٠(المعارف  دایرة

بل بھ جاي ) ١۶٩٧(فرھنگ تاریخي و انتقادي . لویي مورري انتشار یافت) ١۶٧۴(تاریخي 
FACE="Traditional Arabic "ھاي علمي  المعارف كتابي متضمن قضایاي تكاندھنده و فرضیھ دایرة

المعارف دیدرو،  دایرة" FACE="Traditional Arabicكنجكاوي برانگیز بود؛ با اینھمھ، قبل از انتشار 
در لندن  ١٧٢٨افرایم چیمبرز در . از ھر اثر مشابھ در اندیشة اروپاییان تحصیلكرده اثر بخشید

FACE="Traditional Arabic "المعارف ، یا فرھنگ جھاني ھنرھا و علوم را در دو جلد منتشر  دایرة
كرد؛ این كتاب، با آنكھ شامل زندگینامھ و مطالب تاریخي و جغرافیایي نبود، با ارجاعات بسیار بھ مطالب 

 /تاریخي دیدرو و د) ١٧۵١پس از (المعارف  دایرة" FACE="Traditional Arabicدیگر، راھنماي 
المعارف بریتانیك، یا  دایرة" FACE="Traditional Arabic، نخستین چاپ ١٧٧١و در . آالمبر شد

، در سھ »بھ ھمت انجمني از آقایان در اسكاتلند، كھ در ادنبورگ چاپ شده است«فرھنگ ھنرھا و علوم، 
، )١٧٧٨(ارف المع دایرة" FACE="Traditional Arabicچاپ دوم این . جلد در بریتانیا انتشار یافت

در دویست سال گذشتھ، . ھا بود، بھ ده جلد افزایش یافت كھ شامل گفتارھاي تاریخي و زندگینامھ
FACE="Traditional Arabic "اي، بسط و گسترش بیشتري  المعارف بریتانیك، با ھر چاپ تازه دایرة

  .ایم ھا برده و از خزانة آن استفادهایم  چھ بسیار از ما كھ روزي ده بار این خرمن دانش را كاویده. یافتھ است

صنعت چاپ . غربي بھ اندازة اشراف و روحانیان آگاه و دانشمند بودند ، طبقات متوسط اروپاي١٧٨٩در 
  .رویھمرفتھ، صنعت چاپ یك انقالب اساسي بود. راه خود را گشوده بود
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II ـ مكاشفة عملي  

، كازوبون، )پدر و پسر(زمان سكالیژرھا پژوھشھاي فاضالنة كالسیك از اوج رونق و ترقي خود در 
آمد، ولي نیكوال فرره، با دلبستگي بھ پژوھش و اخذ نتایج گسترده از  سالماسیوس، و بنتلي فرود مي

سالگي بھ عضویت  وشش وي پس از آنكھ در بیست. كاوشھاي علمي، سنت آنان را زنده نگاه داشتھ بود
این ادعا را كھ ) ١٧١۴(گفتاري بھ نام خاستگاه فرانكھا  رسید، در» ھا و ادبیات آكادمي شاھي كتیبھ«

اند بیپایھ خواند و گفت كھ فرانكھا ھمان ژرمنھاي وحشیي  اند و از یونان یا تروا آمده فرانكھا مردمي آزاده
دو ورتو فرره را، نزد دولت فرانسھ، بھ دشمني  آبھ. غربي روي آوردند ھستند كھ از جنوب آلمان بھ اروپاي

فرره، پس از آنكھ چندي در باستیل زنداني شد، كاوشھاي تاریخي خود را، بھ . ومت شاھي متھم نمودبا حك
و  نقشھ كشید،  ١٣٧۵وي براي جغرافیاي دوران باستان . جاي فرانسھ، متوجھ كشورھاي دیگر ساخت

وي با نشر . تاي دست یاف ھاي اساطیر یونان بھ حقایق ارزنده دربارة تاریخ علوم، ھنر كالسیك، و ریشھ
كتاب ھشت جلدي خود اثر تاریخي ژوزف ژوست سكالیژر را تصحیح كرد و مسیر تاریخ چین را، آنچنان 

كھ امروز قبول دارند، مشخص نمود؛ كتاب وي یكي از ھزاران كتابي است كھ تصور نادرست كتاب 
  .اند مقدس را از تاریخ جھان روشن ساختھ

ضربة ) ١٧٢٢(وس دربارة ادوار اولیة تاریخ روم در ھمان آكادمي پویي با بیپایھ خواندن روایات لیوی
شكھاي مشابھي در این مورد ابراز  ١۴۴٠لورنتسو واال در حدود . دیگري بر حكایتھاي كالسیك نواخت

ھاي  داشتھ بود؛ ویكو بر دامنة این شكھا افزود؛ ولي پویي با كاوشھاي پردامنة خویش نادرستي افسانھ
ھوراتیوسھا و كوریاتیوسھا را برمال ساخت و راه را براي پیدایش بارتولدنیبور، در  رومولوس و رموس،

گرچھ از حوصلة بحث بیرون است، ولي باید بھ چند مورد دیگر نیز، كھ بھ قرن . قرن نوزدھم، گشود
كھ بھ اي بر ھومر، اثر فریدریش ولف، كھ نویسنده در آن آثاري را  مقدمھ: ھجدھم تعلق دارند، اشاره كرد

داند؛ چاپھاي دقیق و انتقادي  ھومر منسوبند حاصل كار یك مكتب، و خوانندگان نسلھاي متوالي آنھا، مي
شناسي  ھاي كھن یوزف اكھل، كھ علم سكھ آثار اشیل و اوریپید، بھ كوشش ریچاردپورسن؛ و فرھنگ سكھ

  .را بنیان گذاشت

، پس از روزگار اومانیستھاي رنسانس، بار دیگر ھاي ھركوالنوم بود كھ دنیاي باستان پس از كشف ویرانھ
، گروھي از كارگران ھنگام پیریزي منزل ١٧٣٨در . اندیشة دانشوران را بھ خود معطوف ساخت

ھاي ھركوالنوم  ، بھ ویرانھ[ بعدًا، شاه اسپانیا با عنوان كارلوس سوم] شكارگاه كارلوس چھارم، شاه ناپل 
  قدماتي ده سال بعد، كاوشھاي م. برخوردند

میالدي، آنھا را بھ زیر خاك فرو  ٧٩اینجا مدفن ساختمانھاي پومپئي است كھ آتشفشان وزوو، در حدود 
، پرستشگاه باشكوھي كھ بھ دست كوچنشینان یوناني در پائستوم بنا شده بود از زیر ١٧۵٢در . برده است

از پرستشگاھھا و كاخھا و  استاد حكاك، پیرانسي،. جنگلي كھ در طي قرنھا روییده بود بیرون آمد
این . ھایي ساختھ است كھ تصاویر آنھا در سراسر اروپا خریداران بسیار یافتند ھاي پومپئي كلیشھ مجسمھ

كشفیات اندیشة پژوھشگران را بھ ھنر دنیاي باستان معطوف ساختند، دانش ما را دربارة جھان باستاني 
  .شد، پدید آوردند وینكلمان رھبري مي وسعت بخشیدند، و نھضت نو كالسیك را، كھ بھ دست

ھاي كتابھا و  در اینجا، ناچاریم دین خویش را، در شناخت دنیاي باستان، بھ راھباني كھ با مجموعھ
راھبان . اند بھ یاد آوریم ھا اسناد و مداركي براي ما فراھم آورده ھاي خطي خویش در گوشة كتابخانھ نسخھ

دوم . رین خویش را بھ پژوھشھاي تاریخي از دست نداده بودندمور دلبستگي دیـ  بندیكتي دیر سن
، فن پالئوگرافي را پدید آورد؛ و در اثر ده )١٧٠٨(» پالئوگرافي یوناني«برناردومونفوكون، با نگارش 

تاریخ دنیاي باستان را با تصاویر ) ١٧٢۴- ١٧١٩(» شرح دنیاي باستان با تصاویر«جلدي دیگرش، 
، كھ آن را در پنج جلد )١٧٣٣-١٧٢٩(» بناھاي كشور شاھي فرانسھ«در كتاب سپس، . باستاني بیاراست

  دوم آنتوان ریوه. بزرگ نوشتھ است، پژوھشھاي خود را در زمینة تاریخ موطنش، فرانسھ، متمركز ساخت
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را آغاز كرد؛ این كتاب پیشرو و مبناي ھمة كتابھایي » تاریخ ادبیات فرانسھ«تصنیف  ١٧٣٣دوالگرانژ در 
نامدارترین این محققان در قرن ھجدھم دوم . كھ از آن پس دربارة ادبیات كھن فرانسھ نوشتھ شدند شد

ولتر از كتاب . بھ دیر او در سنون پناھنده شد ١٧۵۴اوگوستن كالمھ، از فرقة بندیكتیان، بود كھ ولتر در 
كرد و گاھي نیز مطالبي از او بسیار استفاده ) ١٧١۶-١٧٠٧(» تفسیر ادبي كتابھاي عھد قدیم و عھد جدید«

اي از دانش  وچھار جلدي را، با وجود نقصھاي بسیارش، گنجینھ این اثر بیست. آن اقتباس كرده است
تاریخ «نوشت و، مانند بوسوئھ، یك » كتاب مقدس«كالمھ، گذشتھ از این، چند تفسیر بر . اند شمرده

روزي با . با مطالعھ و مناجات سپري ساختتألیف كرد، و تقریبًا ھمة ساعات بیداري خویش را » عمومي
دوپومپادور كیست؟ از پذیرفتن یك حوزة اسقفي سر باز  این مادام«: اي از ولتر پرسید بیخبري سعادتمندانھ

اینجا كسي آرامیده است كھ بسیار خوانده، بسیار نوشتھ، و «: زد و خودش نوشتة روي قبرش را نوشت
  » .آمین! كرده استنماز بسیار گزارده است؛ شاید خوب 

ژان آستروك پزشك . پرداختھ بودند» كتاب مقدس«برخي از طرفداران جدایي دین از سیاست بھ انتقاد از 
» اي دربارة كتابھایي كھ موسي برٍاي تدوین سفر پیدایش باید بھ كار برده باشد فرضیھ«در كتابش، 

در تاریخ، اظھار داشت كھ دادن دو نام  بحث كرد و، براي نخستین بار» اسفار خمسھ«، از منابع )١٧۵٣(
گواه بر آن است كھ نویسندة كتاب دو داستان آفرینش متفاوت را » سفر پیدایش«یھوه و الوھیم بھ خدا در 
كوشیدند عمر  مي» اسفار خمسھ«بھ یاري » كتاب مقدس«دیگر پژوھندگان در . ناشیانھ درھم آمیختھ است

خاورشناسان، با اعالم اینكھ تاریخ مصر از . ست نتیجة مختلف رسیدنداینان بھ دوی. جھان را محاسبھ كنند
اندیشان  اند، جزم سال برآورد كرده ٩٠‘٠٠٠شود و چینیان عمر تمدن خود را  سال قبل آغاز مي ١٣‘٠٠٠

  .را بھ ھراس افكنده بودند

است، و ھریك  عصر گذشتھ ٣٢۶‘۶۶٩گفتند از عمر جھان  یك از اینان سخن برھمنان ھند را كھ مي ھیچ
  . كرد از این عصرھا شامل چند قرن بوده است، باور نمي

آكادمي «ترین تفسیر قرن ھجدھم را بر كتاب مقدس استاد زبانھاي خاوري  ترین و بلندآوازه بیباكانھ
اي،  ، یك نسخة خطي چھارھزار صفحھ١٧۶٨ھرمان رایماروس، بھ ھنگام مرگ در . نوشت» ھامبورگ

كسي جرئت . ندگان تعقلي خدا، باقي گذارد كھ براي تصنیف آن بیست سال رنج برده بودبھ نام دفاعیة پرست
ھایي از یك اثر  كرد این دستنویس را چاپ كند، تا آنكھ لسینگ ھفت بخش آن را، با نام پاره نمي

لسینگ در ولفنبوتل ) (١٧٧٨- ١٧٧۴(المؤلف، كھ در ولفنبوتل بھ دست آمده است، منتشر ساخت  مجھول
حتي یوھان . تقریبًا ھمة باسوادان آلمان، جز فردریك كبیر، بھ نشر این اثر اعتراض كردند). بدار بودكتا

اي خواند كھ با نشر چنین اثر مخربي معتقدات اصیل آیین را  زملر، دانشور آزاداندیش، لسینگ را دیوانھ
ـ ، گذشتھ از رد  واریونشدربارة مقصود عیسي و ح ـ  سازد؛ زیرا رایماروس در پارة ھفتم متزلزل مي

اي  خورده اصالت معجزات و قیام پس از مرگ مسیح، عیسي را جوان یھودي شیدا، دوستداشتني، و فریب
خوانده بود كھ تا پایان عمر بھ آیین یھودیت وفادار ماند، عقیدة برخي از یھودیان را در این باره كھ عمر 

اخالقي خود را جھت آمادگي براي چنین روزي بر  سر خواھد رسید پذیرفت، و موازین جھان بزودي بھ
را چون دیگر یھودیان » ملكوت خدا«رایماروس عقیده داشت كھ عیسي عبارت . این عقیده استوار ساخت

اش بر  فریاد نومیدانھ. دانستھ است كھ یھودیان را از چنگال رومیان نجات بخشید پدید آمدن ملكوتي مي
پس . ، گواه بر انسانیت و شكست اوست»الھي، مرا چرا ترك كردي؟االھي، ا«صلیب، ھنگامي كھ گفت 

از این نظر، . از مرگ وي، برخي از حواریون ملكوت موعود را بھ زندگي پس از مرگ انتقال دادند
آلبرت شوایتسر، مفسر دانشمند كتاب . حواریون مسیح بودند، و نھ خود مسیح، كھ مسیحیت را بنیان نھادند

اثر او، رویھمرفتھ، شاید بھترین پژوھش تاریخي در زمینة زندگي عیسي باشد، «: استرایماروس، نوشتھ 
زیرا او نخستین كسي است كھ دریافت جھان اندیشھ، كھ عیسي رخت خود بھ آنجا كشاند، جھان آخرت 

  . رسد سر مي رفت تقریبًا عمر این جھان بھ وجود آمده بود كھ تصور مي ـ این اندیشھ از آنجا بھ »بود

 ـ  گردانیدند زمین برمي دانشوران اكنون اندیشة خویش را با ترس و تردید از تاریخ یھودیان بھ مردم مشرق
- ١٧٠۴(شب  گاه اسمش را نشنیده بودند، گاالن با ترجمة ھزارویك مردمي كھ مسیح را رد كرده، یا ھیچ
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نیي با تصنیف تاریخ فلسفة ، بوری)١٧٢١(بھ زبان فرانسوي، دو روالن با نگارش دین مسلمانان ) ١٧١٧
، وسیل با ترجمة انگلیسي قرآن )١٧٣٠(، بولنویلیھ با تدوین زندگي محمد )١٧٢۴(پرستي  ادوار بت

  اروپاییان را با این حقیقت آشنا ساختند كھ جھان اسالم سرزمین توحش نیست، بلكھ ) ١٧٣۴(

آبرا آم یا . یت رقابت كندتواند با جھان مسیح است كھ، باوجود تجویز چندگاني براي مرد، مي
زمین بھ روي  دوپرون با ترجمة كتابھاي دیني پارسیان روزنة دیگري براي شناخت مشرقـ  آنكتیل سنت

ھاي پاریس با آیین زردشت آشنا  اوستا در یكي از كتابخانھـ  او، پس از آنكھ با خواندن زند. غربیان گشود
و، بھ جاي آن، بھ كاوش مستقیم در كتب دیني شد، تصمیم گرفت از تحصیل براي كشیشي دست كشد 

در سپاه ) ١٧۵۴(سالگي  وسھ ولي چون توانایي نداشت این كتابھا را بخرد، در بیست. زمین پردازد مشرق
پس از رسیدن بھ پوندیشري، بسرعت خواندن فارسي جدید را . فرانسھ، كھ عازم ھند بود، سرباز شد

در سورت، یك كاھن پارسي را برآن داشت . انسكریت نیز آشنا شدآموخت؛ در چاندراناگار، با زبان از س
نسخة خطي شرقي بھ پاریس بازگشت و بھ ترجمة آنھا  ١٨٠، با ١٧۶٢در . كھ پھلوي و زند بدو بیاموزد

كرد وچون تأمین ھزینة ازدواج براي او مقدور  اھتمام ورزید؛ در این مدت، با نان و پنیر و آب گذران مي
اوستا و چند قطعھ از كتابھاي پارسیان را ـ  ، ترجمة فرانسوي زند١٧٧١در . كرد كار پرھیز مينبود، از این 
آشنایي با ادیان و قوانین اخالقي غیرمسیحي . نیز اوپانیشادھا را انتشار داد ١٨٠۴وي در . منتشر ساخت

  . اندیشي اروپاییان را متزلزل كرد اندك جزم اندك

آمد، آشنایي با تاریخ و فلسفة چین، بھ  لل و اقوام غیراروپایي بھ دست مياز این شناختھایي كھ دربارة م
آشنایي . ھمت مبلغان دیني، جھانگردان و دانشوران اروپایي، بیش از ھمھ در اندیشة مردم اروپا اثر بخشید

ین ترجمة تاریخ شاھي چ. ، آغاز شده بود١٢٩۵اروپاییان با چین، پس از بازگشت ماركوپولو بھ ونیز در 
، )١۵٨٨(، اثر كشیش یسوعي خوان گونثالث د مندوثا، بھ زبانھاي فرانسوي و انگلیسي )١۵٨۴لیسبون، (

توسط ) ١۶٠٠- ١۵٨٩(بھ زبان انگلیسي ) ١۵٩٠ماكائو، (و ترجمة رسالة التیني سرزمین شاھي چین 
نفوذ چین در اندیشة اش بود، آشنایي اروپاییان را با كشور چین گسترش دادند،  ھكلوت، كھ ضمیمة سفرنامھ

چین، سرزمیني كھ ھنر و حكومت آن بدون «: ، نمایان گشت)؟١۵٩١(اروپاییان در مقالة مونتني، تجربھ 
، نیكوال تریگو یسوعي ١۶١۵در » .آشنایي با ھنر و حكومت ما از جھات بسیار برما برتري جستھ است

كھ بھ زبان التیني ] این كتاب . ر ساختسفرنامة خود را، بھ نام سیاحت مسیحیان در میان چینیان، منتش
ھاي حكومت  تریگو و دیگران شیوه. بزودي بھ زبانھاي انگلیسي و فرانسوي ترجمھ شد[ نوشتھ شده بود

چین را، كھ آموزش را براي ھمة كارمندان دولت اجباري ساختھ بود، از ھمة طبقاتي كھ قصد ورود بھ 
آورد، و ھمة دستگاھھاي دولتي را كھ مشمول بازرسي ساختھ  عمل مي خدمات دولتي را داشتند امتحان بھ

مند بود، در  انگیزي بھره یسوعي دیگري، بھ نام آتانازیوس كیرشر، كھ از دانش حیرت. ستودند بود، مي
المعارف واقعي، بھ نام چین مصور، انتشار داد و در  دایرة" FACE="Traditional Arabicیك  ١۶٧٠

  گشت،  دست شاھان فیلسوف مي آن از حكومت چین، كھ بھ

كرده خدا را روان  نھادند، تریگو نوشتھ بود كھ چینیان تحصیل یسوعیان دین و فلسفة چین را بسیار ارج مي
اسپینوزا، كھ عقیدة مشابھي داشت، ممكن است با خواندن كتابي كھ در . دانند جھان، و جھان را پیكر خدا مي

ن اندیشھ آشنا شده باشد؛ این كتاب در كتابخانة معلم التیني او، در آمستردام چاپ شده بود با ای ١۶۴٩
چین، چاپ  ، یسوعیان ترجمة التیني اثر كنفوسیوس را، بھ نام حكمت١۶٢٢در . اندن، بود دن وان فرانس
، از علم اخالق كنفوسیوس چنین یاد )١۶٨٧(در خالصة دیگري، بھ نام كنفوسیوس، فیلسوف چیني . كردند
توان گفت از مكتبي  ین علم اخالقي كھ تاكنون آموزش داده شده است، اخالقي است كھ ميبرتر«: كردند

نوشت كھ مردم ) ١۶٩۶(لویي لوكنت یسوعي در خاطرات چین » .چون مكتب عیسي ریشھ گرفتھ است
اند، و در روزگاري كھ اروپا ھنوز گرفتار كجروي و تباھي  دوھزار سال با خداي راستین آشنا بوده«چین 

، الیبنیتز، در ١۶٩٧در . اند؛ سوربون این كتاب راتقبیح كرد ود از پاكترین قانون اخالقي پیروي كردهب
  تر است، ولي ترین خبرھاي چین، نوشت كھ اروپا در دانش و فلسفھ از چین پیشرفتھ تازه
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نون، پس از اك. اند كرد كھ مردمي ھستند كھ در زندگي مدني بر ما پیشي جستھ پیش از این كسي باور نمي
كنیم، زیرا زبان از شرح آسایشي كھ قوانین چین براي  آشنایي با اخالق و سیاست چینیان، این را باور مي

دارد كھ بگویم  داري كھ در میان ما رواج دارد مرا برآن مي فساد دامنھ. ناتوان است… مردم فراھم ساختھ 
گونھ كھ ما براي آشنا  بھ نزد ما بفرستند، ھمانچینیان براي آشنا ساختن ما با دین طبیعي باید مبلغاني 

ھمچنین عقیده دارم كھ ھرگاه داوري خردمند، با . ایم ساختن چینیان با دین آسماني مبلغاني بھ چین فرستاده
ما تنھا . توجھ بھ شایستگي و میزان پیشرفت ملتھا، آنان را پاداش دھد، سیب طالیي را بھ چینیان خواھد داد

ھ آن ھم از قدرت بشر بیرون است، یعني بھ جھت برخورداري از موھبت االھي پیروي از در یك مورد، ك
  . بر آنان برتري داریم… مسیحیت

الیبنیتز از آكادمیھاي اروپا خواست كھ معلوماتي دربارة چین گرد آورند؛ او از كساني بود كھ دولت 
انشوران یسوعي را براي پیوستن بھ فرانسھ را واداشتند براي تنظیم گزارشھاي واقعي از وضع چین د

امپراطوري … ، ژان باتیست دو آلد در كتاب خود، توصیف١٧٣۵در . مبلغان دیني بھ چین گسیل دارد
یك سال بعد، این كتاب بھ . چین این معلومات را ھمراه معلومات دیگر خالصھ كرد و منتشر ساخت

دو آلد نخستین كسي . تأثر ژرفي بھ جاي گذاشت و در اندیشة فرانسویان و انگلیسیان. انگلیسي ترجمھ شد
ھاي قرن ھجدھم، آشنایي اروپاییان با  در نیمھ. را در اروپا بلندآوازه ساخت) تسھـ  منگ(بود كھ منكیوس 

زمین گفتار در تاریخ عمومي بوسوئھ را، كھ با این تمدنھا  فرھنگھاي كھن، گسترده و روشنگر مشرق
تر تاریخ تمدن ولتر آماده  انداز پردامنھ خت و زمینھ را براي نگارش چشمآشنایي نداشت، از اھمیت اندا

  . ساخت

  زمین در آداب، ھنر، ادبیات، و فلسفة اروپا نمایان نتایج این شیفتگي شدید بھ تمدن مشرق

ھاي چیني نوشت كھ در آنھا، از نویسندة چیني  آرژان گفتارھایي بھ نام نامھ/ ، ماركي د١٧٣٩در . شدند
، ھوریس ١٧۵٧ھاي زندگي اروپاییان را بھ باد انتقاد گرفتھ بود؛ در  ھا، سازمانھا و شیوه م نامھموھو

گولد سمیث در . اي از خوھو، فیلسوف چیني ھموطنان انگلیسي خود را سرگرم ساخت والپول با نشر نامھ
وزف دوم بھ دست خود ھنگامي كھ امپراطور ی. ، با استفاده از ھمان شیوه، كتاب تبعة دنیا را نوشت١٧۶٠

ھنگامي كھ زنان خوبروي پاریس چتر . خواست كھ از امپراطوران چین تقلید كند زد، مي زمین را شخم مي
انگیزي كھ یسوعیان با خود بھ اروپا آورده بودند را  خواستند كھ رسم چیني دل آفتابي بھ دست گرفتند، مي

ظروف چیني ساخت . روي چتر آفتابي ساختھ شد در پایان قرن ھجدھم بود كھ چتر عادي از. نشان دھند
در . ھاي اروپاییان شدند چین و ظروف الكي ژاپني در قرن ھجدھم از داراییھاي نفیس و گرانبھاي خانھ

ھاي كوچك با ظرافت و دقت در  ھاي انگلستان را با كاغذ دیواري چیني، كھ در تكھ ، خانھ١٧٠٠حدود 
پوشاندند در حدود  ساختند، مي طرح و تصویر بزرگ واحدي ميگرفتند و سرانجام  كنار ھم قرار مي

مندي بھ اشیاي ساخت  در سراسر قرن ھجدھم عالقھ. ھاي اروپا شد ، اثاث خانة چیني زینتبخش خانھ١٧۵٠
چین، یا اشیایي كھ بھ سبك چیني ساختھ شده بودند، چندان باال گرفت كھ پیروي از سبك چیني مشخصة 

سوي شد، بھ ایتالیا و آلمان راه یافت، وارد آرایش سبك روكوكو گردید، و سبك و تزیین انگلیسي و فران
ابریشم چین . نویسان بھ مبارزه با جباریت آن برخاستند رسمي چنان اجباري شد كھ شماري از ھجونامھ

. در سراسر اروپاي غربي مردم باغھاي خود را بھ سبك باغھاي چین آراستند. نشان بزرگي و تشخص شد
نویس ایتالیایي، یك  توراندخت گوتتسي، نمایشنامھ. سوزاندند ھاي چیني سرانگشتان اروپاییان را مي قھتر

ھاي چیني الھام گرفتھ بودند در تئاترھاي  دھھا نمایشنامھ، كھ نویسندگان آنھا از نمایشنامھ. فانتزي چیني بود
شنامة چیني كھ در جلد سوم كتاب دو آلد انگلستان نمایش داده شدند؛ و ولتر یتیم چین را از روي یك نمای

  . آمده بود، نوشت

نفوذ فكري چین در اندیشة غربي بیش از ھمھ در فرانسھ نمایان شد، و فیلسوفان مخالف دین آن را حربة 
آنان از اینكھ دریافتند كنفوسیوس بھ جاي یك یسوعي سرگردان مردي . دیگري علیھ مسیحیت ساختند

دھد كھ قانون اخالقي نیازي بھ  ود شدند و گفتند علم اخالق كنفوسیوس نشان ميآزاداندیش بوده است خشن
بل گفت كھ در ھمان ھنگام كھ امپراطور چین بھ مبلغان كاتولیك آزادي عمل . دین فوق طبیعي ندارد
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ھانري چھارم در خصوص رواداري دیني و با جور و ستم » فرمان نانت«داد، لویي چھاردھم با الغاي  مي
وي، كھ پیروان كنفوسیوس . كوشید معتقدات دیني فرانسویان را یكسان كند انھ نسبت بھ پروتستانھا ميوحشی

خواست كھ ھمگان با موافقت دربارة وجود خدا، مانند آنھا، بحث و مناظره  شمرد، مي را بھ اشتباه ملحد مي
. كرد وشان نفوذ شرق پایداري ميمونتسكیو تنھا كسي بود كھ دربرابر سیل خر. در این زمینھ را روا ندارند

  وي امپراطوران چین را مستبد 

انگیزي  گفت كھ كثرت جمعیت چین نتایج غم شد، و مي ھاي اجتماع چین را بھ فرانسویان یادآور مي توده
وي . ، كوشیده است بھ مونتسكیو پاسخ گوید)١٧۶٧(كنھ در كتابش، استبداد چین . درپي خواھد داشت

خوانده، و از فرانسویان خواستھ بود كھ براي اصالح وضع فرانسھ » ستبداد منورا«استبداد چین را 
تورگو، كھ از وصف آرمانشھر چین سردرگم . سازمانھاي دولتي و اقتصادي چین را سرمشق خود سازند

شده بود، دو كشیش كاتولیك چیني مقیم فرانسھ را بھ چین فرستاد تا، پس از بررسي واقعبینانة وضع چین، 
وبد زندگي چینیان  ھاي نیك پاسخ آنان فرانسویان را برآن داشت كھ جنبھ. ودو پرسش او پاسخ دھند پنجاه بھ

  . تري ارزیابي كنند را با نظر واقعبینانھ

ولتر با شوق و ذوق مطالب زیادي دربارة چین خواند؛ او تمدن چین را در سھ فصل نخستین رسالھ در 
ترین و  بھترین، كھنترین، پھناورترین، پرجمعیت«فلسفي چین را  آداب و رسوم گنجانید، و در فرھنگ
ستایش از حكومت چین از جملھ عواملي بود كھ او را بھ تحقق . خواند» منظمترین قلمرو شاھي روي زمین

، كھ منظور او از آن حكومت شاھي روشنفكر بود، معتقد »استبداد منور«اصالحات اجتماعي از طریق 
لسوف آلماني، ولف، و چند فرانسوي دیگر آماده بودند از كنفوسیوس قدیسي بسازند كھ او مانند فی. ساخت

رفتاري  ، ولتر كھ در نیك» .پانصد سال پیش از مسیحیت مردم چین را اصول فضیلت آموختھ بود«
میھنان تندمزاج، و شاید  اي بلند داشت، آداب داني، خویشتنداري و صلحجویي چینیان را براي ھم آوازه

زماني كھ از چین لونگ امپراطور وقت چین دوقطعھ شعر بھ زبان فرانسوي . كرد راي خودش، تجویز ميب
  .امپراطور یك گلدان چیني برایش فرستاد. ترجمھ شد، ولتر پاسخي منظوم بدانھا داد

زل آشنایي اروپا با ادیان و سازمانھاي بیگانھ از نیرومندترین عواملي بود كھ االھیات مسیحي را متزل
اي بیپایان از پرسشھاي  رسیدند رشتھ گزارشھایي كھ از ایران، ھند، مصر، چین، و امریكا مي. ساخت مي

تواند از دوھزار دین  انسان چگونھ مي«: پرسید مونتسكیو مي. كننده مطرح ساختھ بودند دشوار و گیج
گونھ ممكن است جھان چ«: صدھا تن این پرسش را پیش كشیده بودند» مختلف دین راستین را برگزیند؟

در صورتي كھ چین در ھزارة چھارم قبل از میالد داراي تمدني . سال قبل از میالد آفریده شده باشد ۴٠٠۴
چرا مردم چین گزارش یا روایتي دربارة داستان طوفان نوح، كھ بھ گفتة كتاب » رفتھ بوده است؟ پیش

ر رستگاري ھمة بشریت است، چرا وحي مقدس سراسر جھان را فراگرفت، ندارند؟ ھرگاه خدا خواستا
تواند باور كند كھ در  خود را تنھا براي قوم كوچكي در غرب آسیا نازل ساختھ است؟ انسان چگونھ مي

اند اكنون در  زیستھ خارج از كلیسا رستگاري نیست؟ و آیا میلیاردھا مردمي كھ در چین، ھند، و ژاپن مي
كوشیدند با كوھي از تمایزات و توضیحات بھ این پرسشھا، و  ميشوند؟ عالمان االھي  آتش دوزخ بریان مي

  پرسشھاي بسیار دیگر، پاسخ دھند، ولي معتقدات جزمي كلیسا ھر روز متزلزلتر 

جاي اشاعة مسیحیت در چین، خود بھ  پنداشتند كھ آنان، بھ خواندن گزارشھاي مبلغان مسیحي مقیم چین مي
  . اند آیین كنفوسیوس گرویده

  زدھمفصل شان
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   علمپیشرفت 

١٧١۵ -١٧٨٩   

I ـ گسترش كاوشھاي علمي  

ھاي آن،  اشتغال بھ آن، روشھاي آن، یافتھـ  گسترش علم. بخشید اي بھ انسان مي علم نیز الھامات تازه
ـ بعد مثبت این دگرگوني، كھ شالودة پیشرفت كنوني  آمیز آن، و قدرت و اعتبار آن پیشگوییھا و نتایج موفقیت

دو نیرو براي تسخیر دل و اندیشة . است، بود، و تزلزل اعتقاد مردم بھ نیروھاي فوق طبیعي بعد منفي آن
كوشید، بھ یاري دین، خوي و سیرت انسان را قالبریزي كند، و  یكي مي. مردم بھ زورآزمایي پرداختھ بودند

دین در روزگار نیاز و درماندگي، . دیگري برآن بود كھ، بھ كمك دانش، بھ پرورش عقل و اندیشھ بپردازد
كشد و علم در روزگار  حي و نظام اخالقي است، مردم را بھ خود ميدر زماني كھ انسان محتاج دلداري رو

كند،  گیرد و امید خود را بھ زمین محدود مي وفور و آسایش، یعني در زماني كھ بشر چشم از آسمان برمي
  . چنین نیرویي دارد

راستي ھم كھ ب. اند معموال، اھمیت قرن ھجدھم را در زمینة دستاوردھاي علمي كمتر از قرن ھفدھم دانستھ
اي كھ جھان شناختھ شده را  قرن ھجدھم دانشمندي را كھ با گالیلھ یا نیوتن برابري كند بھ خود ندید؛ نظریھ

گسترش دھد عرضھ نداشت؛ و بھ موفقیتي، بااھمیت فورمولبندي حساب دیفرانسیل و انتگرال یا شناخت 
ني كھ در این عصر در آسمان دانش با اینھمھ، چھ بسیارند ستارگا. چگونگي گردش خون، دست نیافت

آالمبر، فرانكلین،   /شناسي، د اویلر و الگرانژ در ریاضیات، ھرشل و الپالس در ستاره ـ  !درخشیدند مي
گالواني و ولتا در فیزیك، پریستلي و الووازیھ در شیمي، لینھ در گیاھشناسي، بوفون و المارك در 

ر در كالبدشناسي، كوندیاك در روانشناسي، و جنر و بورھاوه شناسي، ھالر در فیزیولوژي، جان ھانت زیست
  در
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  )آرشیو بتمان(موزة رایخش، آمستردام . ھرمان بورھاوه: تروست. سي

شد، بیش از پیش وقت و پول خود را بھ كاوشھاي  پزشكي؛ آكادمیھا، كھ ھمواره بر شمارشان افزوده مي
تا  ١٧٠٢سالھاي   دادند؛ در فاصلة علمي را گسترش مي سپردند، و دانشگاھھا برنامة تحصیالت علمي مي

فلسفة «شناسي، گیاھشناسي، شیمي، جغرافیا، و  در دانشگاه كیمبریج كرسیھاي كالبدشناسي، ستاره ١٧۵٠
گرایانة  كینھ و خصومت ملي. گشتند روشھاي علمي بیش از پیش تجربي مي. تأسیس شدند) فیزیك(» تجربي

المللي اندیشھ را تیره و تار كرده بود، فرونشست و دانشمندان با نادیده  كھ آسمان بینمیان نیوتن و الیبنیتز، 
ھاي جنگ، براي شناخت جھان گسترش یابنده دست ھمكاري بھ ھم  گرفتن مرزھاي ملي و دیني، و جبھھ

تا بوفون  آالمبر سرراھي گرفتھ/ دانشمندان برخاستھ از ھمة قشرھاي اجتماع، از پریستلي بینوا و د. دادند
شاھان و شاھزادگان ھم بھ كارھاي . شدند آور مي دار و الووازیة میلیونر، در جھان دانش نام ورسم اسم

شناسي، و لویي  بھ ستاره[ شاه پرتغال] جورج سوم بھ گیاھشناسي، ژان پنجم . پژوھشي روي آوردند
زناني چون مادام دو شاتلھ و مادموازل متفنناني چون مونتسكیو و ولتر، و . بستھ بودند شانزدھم بھ فیزیك دل

گذرانیدند؛ و دانشمندان یسوعي، نظیر  بردند، یا بھ بازي وقت مي كلرون بازیگر در آزمایشگاھھا رنج مي
  .ھاي علمي نو را با معتقدات دیني كھن سازش دھند كوشیدند اندیشھ بوسكویچ، مي

افتخار كشفیات نیوتن در . دانش، تا پیش از این دورة انفجاري، ھرگز چنین ارج و محبوبیتي نیافتھ بود
آنكھ   دانشمندان، با. شناسي دانشمندان را در سراسر اروپا سربلند ساختھ بود ریاضیات، مكانیك، و ستاره

انجمنھاي بزرگان راه یافتند و در بر اروپا بھ  ١٧۵٠توانستند بھ سرپرستي ضرابخانھ رسند، پس از  نمي
در پاریس، مردان و زنان از ھمة طبقات اجتماع بھ مجامع سخنرانیھاي . ھمنشین لردھا و دوكھا شدند

در میان شنوندگان سخنرانیھاي روئل «: از پاریس نوشت ١٧۵۵گولدسمیث در . آوردند علمي روي مي
زنان توانگر خوشپوش » .شوند ورساي دیده ميبینم كھ در دربار  دربارة شیمي، ھمان پریرویاني را مي
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بردند، و زناني چون مادام دو پومپادور نقاشان را برآن  كتابھاي علمي را با خود بھ اطاق آرایش مي
شدند و،  مردم از االھیات رویگردان مي. داشتند كھ تصویر آنان را در كنار تلسكوپ و گونیا بكشند مي

موھوم خود بودند، اندیشة خویش را از جھان آینده بھ جھان خاكي  ھاي ھمچنان كھ ھنوز سرمست اندیشھ
اي از تب دگرگوني  دانش ضربان نبض، خوي، و مشرب عصري شد كھ در جریان پیچیده. گردانیدند برمي

  .بار رسید درافتاد و، سرانجام، بھ پایاني فاجعھ

II ـ ریاضیات  

  اویلر .١

سال گذشتھ،  ۵٠٠٠ا این رشتة دانش، در طول گرفت، زیر دگرگوني در ریاضیات بكندي صورت مي
  اي كشف نشده باقي نگذاشتھ رسید نیوتن زمینھ نظر مي چندان گسترش یافتھ بود كھ بھ

   

  

  )١٩٣٧سیمون و شوستر . (لئونھارت اویلر: ھنرمند ناشناس

پدید  ، مفروضات و پیچیدگي حساب دیفرانسیل و انتگرال واكنشھایي)١٧٢٧(چندي پس از مرگ او . است
، این مفروضات را بھ رمز و راز حكمت )١٧٣۴تحلیلگر، (اسقف باركلي، در انتقادي كوبنده . آوردند
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وچرا بھ مرجعیت، استوار ساختن  چون تسلیم بي«مابعدالطبیعھ و االھیات تشبیھ كرد و پیروان علم را براي 
. شد ـ نكوھش كرد از دینداران گرفتھ ميـ ھمان ایرادھایي كھ » فھمند عقیده بر ایمان، و اعتقاد بھ آنچھ نمي

  .گرایان، دشوار بود پاسخ ریاضیدانان بھ این ایرادھاي باركلي، بھ اندازة رد ایدئالیسم او از طرف ماده

دمواور، نیكولس ساندرسن، و  ابراآرم. با اینھمھ، ریاضي پلھایي احداث كرد و بازي با عدد ادامھ یافت
. مكالرین در اسكاتلند حساب دیفرانسیل و انتگرال نیوتن را توسعھ دادند ینبروك تیلر در انگلستان، و كال

دمواور حساب احتماالت و سالوارة دایمي را بسط داد؛ وي كھ فرانسوي مقیم انگلستان بود، از طرف 
در مورد تقدم نیوتن و الیبنیتز در یافتن نقش مقادیر ) ١٧١٢(مأموریت یافت » انجمن شاھي لندن«

ساندرسن، كھ در یكسالگي نابینا شده بود، ذھن . ك در حساب دیفرانسیل و انتگرال داوري كندبینیھایتی
) ١٧١١(ونھ سالگي،  خویش را براي محاسبة مسائل ریاضي غامض و معضل پرورش داد؛ در بیست

نھ خواھیم دید كھ چگو. استاد ریاضي دانشگاه كیمبریج شد، و كتاب جبري نوشت كھ جھانیان آن را ستودند
تیلر نام خود را روي یكي از قضایاي اساسي حساب دیفرانسیل و انتگرال نھاد، . دیدرو شیفتة زندگي او شد

  .گیرد چرخد شكل بیضي بھ خود مي و مكالرین ثابت كرد كھ مایعي كھ بھ گرد محور خود مي

ریھاي بیپایان آلوا ستمگ. در بال، در طول عمر سھ نسل، از خانوادة برنویي دانشمندان نامداري برخاستند
دو تن از ھفت ریاضیدان خانوادة برنویي در زمان ). ١۵٨٣(این خانوادة پروتستان را از آنورس رانده بود 

زیستند، و سومین آنان ـ یوھان اول ـ در زمان لویي چھاردھم و لویي پانزدھم زندگي  لویي چھاردھم مي
سال بعد  پطرزبورگ شد، ولي ھشت اضي دانشگاه سناستاد ری) ١٧٢۵(سالگي  وپنج دانیل در بیست. كرد مي

براي تدریس كالبدشناسي، گیاھشناسي، فیزیك، و سرانجام فلسفھ بھ دانشگاه بال بازگشت؛ وي در حساب 
شناسي، آثاري از خود باقي نھاد و فیزیك ریاضي را تقریبًا او  دیفرانسیل و انتگرال؛ صوتشناخت، و ستاره

ھاي گرما و  كرد، نظریھ ھان دوم، كھ علم معاني و بیان و ریاضیات تدریس ميبرادرش، یو. وجود آورد بھ
از . بار بھ دانیل، و سھ بار بھ یوھان تعلق گرفت ده» آكادمي علوم پاریس«جایزة . روشنایي را بسط داد

 شد، و یاكوب دوم در بال فیزیك، و» آكادمي برلین«شناس شاھي  فرزندان یوھان دوم، یوھان سوم ستاره
این خاندان نامدار در سراسر دورة تحصیل، طي قرن ھجدھم، . پطرزبورگ ریاضیات تدریس كرد در سن

  .اي بلند برخوردار بودند و در ھمة بر اروپا از آوازه

  اویلر، شاگرد یوھان برنویي اول و دوست و رقیب دانیل، ذوفنونترین و بارورترین ریاضیدان  لئونھارت

پطرزبورگ درگذشت، با احاطھ بر ریاضیات، مكانیك، نورشناخت، صوتشناخت، ئیدرودینامیك،  سن
ھاي  شناسي، شیمي، و پزشكي، و با از بر دانستن نیمي از انئید ویرژیل، كاربردھاي ابعاد و دامنھ ستاره

گرال نوشت این در سھ رسالة طوالنیي كھ دربارة حساب دیفرانسیل و انت. اندیشة بشر را نمایان ساخت
دانش جدید را از جفتش، ھندسھ، كھ با آن زاده شده بود، جدا ساخت و بھ حساب دیفرانسیل و انتگرال 

ولي كتاب او، . شناسي، و موسیقي نوشت كتابھایي در جبر، مكانیك، ستاره. ـ مبدل كرد» آنالیز«جبري ـ 
ة ھندسھ براي موسیقیدانان، و متضمن شامل بیش از انداز«) ١٧٢٩(كوشش جدید در زمینة نظریة موسیقي 

وي با ھمة دانش خود تا پایان عمر در دین و ایمانش پایدار » .دانان بود بیش از اندازة موسیقي براي ھندسھ
  . ماند

پطرزبورگ، وعده داده بود كھ در آكادمي آن شھر براي لئونھارت  دانیل برنویي، ھنگام عزیمت بھ سن
پس از آنكھ . سالھ ازپي او بھ پایتخت روسیھ شتافت وپنج روي، جوان بیستوپا كند؛ از این  مقامي دست

آكادمي «، لئونھارت بھ جاي وي بھ سرپرستي بخش ریاضي )١٧٣٣(دانیل روسیھ را ترك گفت 
شناختي، كھ محاسبة آنھا مستلزم  در سھ روز، با محاسبة زیجھاي ستاره. برگزیده شد» پطرزبورگ سن

شب و روز، و در زیر نوري . مكارانش را در آكادمي غرق در شگفتي ساختماھھا وقت بود، دیگر ھ
. نابینا شد ١٧٣۵اندك روي این وظیفھ و تكالیف دیگري كھ داشت چندان كار كرد كھ چشم راستش در 

. ولي از سیزده فرزند او ھشت تن در كودكي درگذشتند. زناشویي كرد و فرزندان بسیار بھ جھان آورد
 ١٧۴١دید، در  ھا و كشتارھاي سیاسي بود در خطر مي در پایتختي كھ كانون توطئھ چون جاي خود را
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، بھ جاي موپرتویي بھ سرپرستي بخش ١٧۵٩در . دعوت فردریك كبیر را پذیرفت و بھ برلین رفت
سخني وي دلگیر  ورزید، ولي از خاموشي و كم مادر فردریك بدو مھر مي. رسید» آكادمي برلین«ریاضي 

خانم، من از سرزمیني «: لئونھارت پاسخ داد» گویي؟ چرا با من سخن نمي«: از او پرسید بود، روزي
. ولي روسھا مردمي مھربان و بلندنظر بودند» .كشند آیم كھ انسان اگر در آن سخن گوید او را بھ دار مي مي

س، ھنگام یورش بھ آنان تا سالھا پس از رفتن لئونھارت حقوق وي را پرداختند؛ و پس از آنكھ سربازان رو
براندنبروگ، كشتزار لئونھارت را تاراج كردند، فرمانده سربازان غرامت شایان توجھي بدو داد و 

  .امپراطریس الیزابت پتروونا پولي بر این غرامت افزود

ویژه كاربرد منظم در مورد تغییرات  تاریخ علم اویلر را براي كشفیاتش در حساب دیفرانسیل و انتگرال، بھ
اي از آنالیز بسط داد؛ وي نخستین كسي بود كھ  اویلر ھندسھ و مثلثات را بھ عنوان شاخھ. نھد ارج مي آن،

مفھوم دقیق تابع ریاضي را، كھ امروزه اساس ریاضیات است در ذھن خویش متصور ساخت و براي 
اي محاسبة در نورشناخت، او نخستین كسي است كھ بر. مكانیك معادالتي ساخت كھ بھ نام او معروفند

  ارتعاشات نور از حساب دیفرانسیل و انتگرال یاري جست و منحني ارتعاشات 

دست آورد و براي پراكندن نور قوانیني یافت كھ براساس آنھا عدسیھاي  انكسار نور را از راه آنالیز بھ
از روي  المللي براي یافتن درجة طول جغرافیایي در دریا، او در تالشھاي بین. آكروماتیك ساختھ شد

حل تقریبي او بھ جان ھریسن امكان داد كھ براي وزارت  ھا و اھلة ماه، شركت جست؛ و راه موقعیت سیاره
  . دریاداري بریتانیا زیج ماه را با موفقیت تنظیم كند

اویلر بازگشت و كاترین از او . پطرزبورگ بازگردد ، كاترین كبیر از او خواست كھ بھ سن١٧۶۶در 
پطرزبورگ بھ كلي نابینا شد، ولي قدرت  اویلر اندك زماني پس از بازگشت بھ سن. كردشاھانھ پذیرایي 

حافظھ و اندیشة خود را از دست نداد و سرعتي را كھ در محاسبھ داشت ھمچنان حفظ كرد، چنانكھ تقریبًا 
را بھ دوزندة اش، مقدمة كامل بر جبر،  در ھمین ھنگام، كتاب تازه. بھ اندازة گذشتھ بارآور و سودمند بود

این كتاب بھ علم . دانست جوان در آغاز كار از ریاضیات جز حساب ساده چیزي نمي. جواني دیكتھ كرد
ریاضیدان نابینا . ، خانة اویلر آتش گرفت١٧٧١در . مند است بخشید جبر شكلي را كھ امروزه از آن بھره

اویلر در . از مرگ نجات دادرا ھمكار سویسي او، پترگریم، بر دوش خود از خانھ بیرون برد و 
  .اش سرگرم بازي بود، بر اثر سكتھ درگذشت ، ھنگامي كھ با نوه)١٧٨٣(ھفتادوشش سالگي 

  الگرانژ -٢

ژوزف لویي الگرانژ . تنھا یكي از معاصرانش در علم بر او پیشي جست، و او دستپروردة خود وي بود
ژوزف پس از . در برد ن بود كھ از مرگ جان بھتنھا فرزند از پانزده فرزند خانوادة فرانسوي مقیم تور

خوانده بود، اندیشة خود را از ادبیات كالسیك بھ علوم » انجمن شاھي لندن«خواندن گفتاري كھ ھالھ در 
آن چنان پیشرفت كرد كھ در  ذھن و اندیشة خویش را یكباره بھ ریاضیات سپرد، و در. معطوف ساخت

از شاگردانش، كھ تقریبًا ھمگي مسنتر از خود وي . شد» خانة تورنآكادمي توپ«ھجدھسالگي استاد ھندسة 
او در نوزدھسالگي . شد» آكادمي علوم تورن«بودند، انجمن پژوھشي سازمان داد و این انجمن سرانجام 

اي را كھ براي اجراي حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات یافتھ بود با اویلر در میان نھاد؛  روش تازه
سویسي نیكدل از . آمد از میان برده است كھ روش او مشكالتي را كھ وي از عھدة آنھا برنمياویلر گفت 

» .تا شما را از افتخاري كھ برازندة شماست محروم نسازم«ارائة دستاوردھاي خود خودداري كرد، 
ار ، اویلر در گفت)١٧۵٩(اعالم داشت » آكادمي تورن«الگرانژ روش خود را در نخستین شمارة نشریة 

وي  ١٧۵٩علمي خویش، دربارة حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات، الگرانژ را مخترع آن دانست و در 
رسانید؛ اویلر، ھنگامي » آكادمي برلین«سالگي، بھ عضویت  وپنج رفت، در بیست شمار مي را، كھ بیگانھ بھ

آالمبر از این پیشنھاد / د. ندگفت، پیشنھاد كرد الگرانژ را بھ جانشیني وي برگزین كھ پروس را ترك مي
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بزرگترین شاه «، الگرانژ بھ برلین رفت و ھنگام برخورد بھ فردریك دوم وي را ١٧۶۶در . پشتیباني كرد
  »اروپا

   

  

  )آرشیو بتمان. (ژوزف لویي الگرانژ: اي در كتابخانة انستیتو دو فرانس حكاكي از مجسمة نیمتنھ

اگرچھ فردریك زود داوري كرده . ستود» گترین ریاضیدان اروپابزر«خواند؛ فردریك نیز وي را بھ نام 
دوستي بزرگترین ریاضیدانان قرن ھجدھم ـ اویلر، الگرانژ، . بود، اما گفتة او روزي بھ حقیقت پیوست

  .آالمبر، و لژاندر ـ از دلكشترین داستانھاي تاریخ علوم است/ كلرو، د

در . وشتن شاھكار خود، مكانیك تحلیلي، را بھ پایان رساندالگرانژ، در طول بیست سال اقامت در برلین، ن
شناسي معطوف ساخت و دربارة اقمار  خالل پرداختن بھ این كار اساسي، اندیشة خویش را بھ ستاره

، فردریك كبیر درگذشت و ١٧٨۶در . اي عرضھ داشت مشتري و دگرگونیھاي روي مرئي ماه فرضیھ
الگرانژ بھ دعوت لویي شانزدھم بھ . بھ علوم نداشت، جانشین وي شد فردریك ویلھلم دوم، كھ چندان توجھي

الگرانژ بھ . خانة پرآسایشي در لوور بدو سپردند. پاریس رفت و بھ عضویت آكادمي علوم این شھر درآمد
ھاي مالیخولیایي رھایي بخشد، از ھیچ  ماري آنتوانت تقرب جست، و این زن، براي آنكھ وي را از اندیشھ

الگرانژ دستنویس مكانیك تحلیلي را با خود بھ پاریس برده بود؛ ولي در شھري كھ بھ . وگذار نكردكاري فر
سرانجام، دوستانش، آدرین . آستانة انقالب رسیده بود نتوانست براي چاپ چنین كتاب دشواري ناشري بیابد

خود را بھ چاپ كتاب  لژاندر و آبھ ماري، ناشري را بھ چاپ این كتاب واداشتند؛ ناشر ھنگامي آمادگي
نرفتة كتاب را از او خواھد  ھاي بھ فروش اعالم داشت كھ ماري تعھد سپرد پس از مدتي معین ھمة نسخھ
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، او بھ این كتاب، كھ ثمرة یك )١٧٨٨(پس از آنكھ مكانیك تحلیلي چاپ شد و بھ دست الگرانژ رسید . خرید
یكي از بحرانھاي روحي ادواري خود بود كھ وي  الگرانژ اكنون گرفتار. عمر تالش وي بود، توجھي نكرد

  .كتاب را بر میز نھاد و دوسال از ھم نگشود. ساخت را از ریاضیات، و حتي از زندگي، بیزار مي

این اثر در . القولند كھ مكانیك تحلیلي در شمار بزرگترین آثار ریاضي قرن ھجدھم قرار دارد ھمگان متفق
گیرد، ولي از آن روي كھ براي حل مسائل ریاضي، بھ  قرار مي نوع خود پس از اصول ریاضي نیوتن

تر  كند از كتاب نیوتن پیشرفتھ ـ حساب دیفرانسیل و انتگرال جبري ـ استفاده مي» آنالیز«جاي ھندسھ، از 
وي، بھ یاري این » .در این كتاب، نموداري موجود نیست«: نویسد الگرانژ در پیشگفتار كتاب مي. است

انیك فورمولھاي كلي ـ حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات ـ تنظیم كرده است كھ براساس روش، براي مك
توان معادالت خاصي ساخت؛ این معادالت كلي در مكانیك داراي اھمیت  آنھا براي ھر مسئلة ریاضي مي
ویي در وقت ج ارنست ماخ این معادالت را یكي از بھترین وسایل صرفھ. فراوانند و نام او را برخود دارند

زیبایي و سادگي این «: اي دست داد كھ گفت با خواندن آنھا، بھ الفرد نورث وایتھد چنان خلسھ. خوانده است
معادالت چندان است كھ شایستھ است آنھا را با نمادي رازورانھ، كھ در روزگاران باستان نشان عقل كل 

  » .شد، برابر بدانیم ھاي جھان شمرده مي در وراي پدیده

. الگرانژ، كھ از مقربان شاه بود، سفارش كردند كھ بھ برلین بازگردد؛ ولي او این سفارش را نپذیرفت
الگرانژ ھمواره با ستمكشان ھمدردي كرده بود، ولي ایمان نداشت كھ انقالب بتواند نابرابري طبیعي مردم 

راسان ساختھ بودند؛ اما سكوت و اعدام دوستش، الووازیھ، وي را ھ ١٧٩٢كشتار سپتامبر . را از میان برد
، الگرانژ )١٧٩۵(» دارالمعلمین عالي«پس از گشایش . عبوسانة الگرانژ سر وي را از گیوتین نجات داد

» آموزشگاه پولیتكنیك«پس از آنكھ این آموزشگاه برچیده شد و . را بھ مدیریت دروس ریاضي آن برگزیدند
ید؛ شالودة ریاضي و چارچوب آموزش و پرورش ، الگرانژ بھ استادي آن رس)١٧٩٧(گشایش یافت 

  .فرانسھ مدیون بخشي از نفوذ دیرپاي الگرانژ است

اي وضع كند؛ الگرانژ، الووازیھ، و  اي مأموریت یافت براي اوزان و مقیاسھا نظام تازه ، كمیتھ١٧٩١در 
شدند و » تصفیھ«الپالس از نخستین اعضاي این كمیتھ بودند؛ دو تن از این سھ نفر، پس از سھ ماه، 

چھارم  این كمیتھ طول یك. اي شد كھ نظام متري را براي فرانسھ برگزید ترین عضو كمیتھ الگرانژ برجستھ
زند مأخذ قرار داد و  اي كھ، در سطح دریا، كرة زمین را، پس از عبور از قطبین، دور مي دایرة عظیمھ

ھاي فرعي وزن یك سانتیمتر  یكي از كمیتھ. ختواحد مقیاس طولي شنا» متر«میلیونیم آن را بھ نام  ده یك
یك گرم وزن مقدار آب : نامید» گرم«مكعب آب را، در دماي صفر درجة سانتیگراد، واحد وزن شناخت و 

بدین . مقطري است كھ، در صفردرجھ، مكعبي را اشغال كند كھ طول ھر ضلع آن یك سانتیمتر باشد
سان، مقیاسھاي وزني و طولي فرانسھ  یكي استوار شدند و، بدینترتیب، كلیة مقیاسات بر یك مأخذ ثابت فیز

ھنوز بسیاري، عمومًا در انگلستان و امریكا، ھواخواه واحدھاي دوازده بخشي . بر ده قابل تقسیم گشتند
نظام متري، كھ دولت فرانسھ . الگرانژ براي قبوالندن مقیاسھاي ده بخشي پافشاري كرد و پیروز شد. بودند

اي تغییراتي كھ در آن داده شده است، شاید پایدارترین ثمرة  آن را پذیرفت، با پاره ١٧٩٢مبر نوا ٢۵در 
  .انقالب فرانسھ باشد

سال از عمرش  وشش ھنگامي كھ پنجاه. عشق و دلدادگي زندگي الگرانژ را در روزگار پیري شیرین ساخت
زناشویي با وي پاي فشرد و تمامي  شناسش، لومونیھ، براي سپري شده بود، دختر ھفدھسالة دوست ستاره

الگرانژ با او زناشویي كرد و نسبت بھ . كار برد تا مالیخولیا و افسردگي او را فرونشاند كوشش خود را بھ
بھ موسیقي ـ كھ . رفت عشق او چندان حقشناس بود كھ ھمراه وي بھ محافل رقص و موسیقي مي

موسیقي مرا از خود بیخود «مند شد، زیرا  ـ عالقھ» ریاضیات، براي فریفتن گوش انسان، آفریده است«
پردازم و  ھاي خویش مي بھ اندیشھ. فھمم شنوم و از میزان چھارم چیزي نمي سھ میزان اول را مي. كند مي

  » .كنم در این زمان است كھ مسائل دشوار بسیاري را حل مي. دارد چیزي مرا از تمركز اندیشھ باز نمي

  انقالب فرانسھ فرونشست، فرانسھ بھ خود بالید كھ گردنپس از آنكھ تب و ھیجان 
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