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 عصر لویي چھاردھم

   

  تاریخ تمدن

  ویل دورانت

    

  كتاب 

  اول اعتالي 

  فصل اولفرانسھ 

  

  خورشید طلوع میكند

١۶۴١ -  ٣۶٨۴  

I  - ١۶۶١ -  ١۶۴٣: مازارن و فروند  

بر  ١٧۶٣، با نفوذي كھ خاصیت سحرانگیز داشت، تا سال ١۶۴٣چھ شد كھ كشور فرانسھ از سال 
بر زبان، ادبیات، و ھنر سراسر اروپاي باختري حكومت كرد از دوران  ١٨١۵سیاست، و تا سال 

لویي آوگوستوس، امپراطور روم، تا آن زمان، ھیچ یك از پادشاھیھاي مطلقھ اروپا مانند زمان فرمانروایي 
، بھ آن ھمھ نویسنده، نقاش، )١٧١۵و  ١۶۴٣در فاصلھ سالھاي (چھاردھم، پادشاه مقتدر فرانسھ 

ھاي خودآرایي و  پیكرتراش، و معمار زیب و زیور نیافتھ و تا آن اندازه از لحاظ آداب نزاكت، شیوه
بیگانگان . ھ بودخوشپوشي، افكار بدیع، و ھنرھاي ظریف مورد تحسین و مرجع تقلید ھمگان قرار نگرفت

ھزاران ھزار . بھ پاریس میآمدند تا دوره تكمیلي آداب و ظرافتكاریھاي عقالني و جسماني را فراگیرند
  . ایتالیایي، آلماني، و حتي انگلیسي پاریس را بر زادگاه خود ترجیح میدادند

میلیون نفر  ٢٠جمعیت فرانسھ بھ  ١۶۶٠در سال . یكي از علل سلطھ كشور فرانسھ زیادي نفوسش بود
میلیون، و جمھوري  ۶میلیون، ایتالیا  ۵و حال آنكھ در ھمان زمان اسپانیا و انگلستان ھر كدام ; میرسید

امپراطوري مقدس دوم، كھ شامل آلمان، اتریش، بوھم، و مجارستان . میلیون نفر جمعیت داشتند ٢ھلند 
آن زمان از آن امپراطوري جز نامي باقي گرچھ باید افزود كھ در ; میلیون نفوس داشت ٢١بود، نزدیك بھ 
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در حقیقت وقوع جنگ سي سالھ امپراطوري مقدس روم را دچار تھیدستي و پریشاني ساختھ و . نمانده بود
تقریبا ھمھ این كشورھاي ضعیف و ; آن را بھ متجاوز از چھارصد دولت دستنشانده تجزیھ كرده بود

یت نداشت، صاحب فرمانروا، قوانین، سكھ، و سپاھي میلیون نفر جمع ٢كوچك، كھ ھیچ كدام بیش از 
، از لحاظ ١۶۶٠فرانسھ، پس از سال . جداگانھ بودند و نسبت بھ یكدیگر خصومت و حسادت میورزیدند

  جغرافیایي بھ صورت كشوري بھ ھم پیوستھ با 

بزرگ بدین ترتیب، بھ یاري قابلگي پررنج و مسئولیت ریشلیو، قرن ; حكومتي مركزي بھ سر میبرد
  . توانست قدم بھ عرصھ وجود گذارد

در نبرد طوالني میان خانواده ھاپسبورگ با پادشاھان فرانسھ، در آن جبھھ كھ والواھا شكست خورده 
با گذشتن ھر دوره دھسالھ، بخشي از امپراطوري ھاپسبورگھا بھ خاك فرانسھ . بودند، بوربونھا پیروز شدند

خت پادشاھي اسپانیا تكیھزده بودند غرور و قدرت خود را در ھنگام و ھاپسبورگھایي كھ بر ت; منضم میشد
از آن پس فرانسھ تواناترین . بھ كشور فرانسھ تقدیم كردند) ١۶۵٩(و صلح پیرنھ ) ١۶۴٣(شكست روكروا 

در حالي كھ بھ منابع طبیعي خاكش، فطانت و وفاداري ملتش، جنگ آزمایي و ; كشور عالم مسیحیت گشت
اصل موضوع این بود كھ آن نوجوان میبایست . نش، و بخت نیك پادشاھش مستظھر بودكارداني سردارا

نزدیك بھ سھ ربع قرن بر فرانسھ فرمانروایي كند تا بتواند وحدت حكومت و سیاست را نیز بر وحدت نژاد 
و ادب  در این وقت بود كھ فرانسھ میتوانست در مدت پنجاه سال نوابغي در عالم علم. و خاك كشور بیفزاید

بھ وجود آورد، كاخھاي فخیم برپا كند، لشكري گران گرد آورد، و نیمي از جھان را بھ ھراس اندازد یا 
  . الھامبخش آن شود

میبایست این تصویر حاكي از جالل و درخششي بیسابقھ باشد و، بھ یاري ھمھ صورتھا و رنگھاي ھنر و 
  . حتي با خون آدمیان، بر پرده نقش بندد

، فرانسھ ھنوز وحدت نیافتھ بود )١۶۴٣(لویي چھاردھم در پنجسالگي صاحب تاج و تخت شد ھنگامي كھ 
ژول مازارن با نام جولیو . و ھنوز زمان آن بود كھ صدراعظم دیگري كار ریشلیو را بھ ثمر برساند

 ماتساریني در شھر آبروتتسي از پدر و مادر سیسیلي تنگدستي بھ وجود آمد، در رم نزد یسوعیان بھ
تحصیل پرداخت، بعدا در مقام نماینده سیاسي در دربار پاپھا بھ خدمت گماشتھ شد، و ناگھان در لحظھاي 

، دیدگان اروپا را بھ سوي خویش خیره )١۶٣٠(خطیر، با میانجیگري براي بھ پایان رساندن جنگ مانتوا 
بخت خود را بھ نبوغ ھنگامي كھ وي بھ سمت نماینده دایمي پاپ در پاریس تعیین گشت، رشتھ . ساخت

چون ریشلیو . فرمانروایي ریشلیو گره زد و در ازاي فرمانبرداري خود، كاله كاردینالي را بھ پاداش گرفت
پادشاه را آسوده خاطر ساخت كھ براي جانشیني خود در مقام ((نداي مرگ را در گوش جان شنید، 

  . زدھم پند او را پذیرفتلویي سی.)) صدارت عظما كسي را شایستھتر از مازارن نمیشناسد

، مازارن چندي از سیاست بھ دور ماند، در حالي كھ آن )١۶۴٣(پس از مرگ آن فرمانرواي فرمانبردار 
اتریش، ملكھ مادر، مقام نیابت سلطنت فرزندش را بر عھده گرفتھ بود و لویي دو كنده و گاستون /د
بونھا، میكوشیدند تا بھ عنوان پشتیبان تاج و تخت اورلئان، یعني دو شاھزاده متنفذ از خاندان سلطنتي بور/د

اتریش بھ آن دو شاھزاده وقعي ننھاد و ایتالیایي نیكو /ھنگامي كھ ملكھ آن د. قدرت را در دست داشتھ باشند
منظري را كھ اینك چھل و یك سال داشت بھ مقام صدارت عظما تعیین كرد، خشم ایشان را براي ھمیشھ 

  . بھسوي خود خواند

  اي این انتصاب فرد
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  )آرشیو بتمان(كاخ ورساي . آن دتریش: ژان نوكره
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موزه شھر پاریس مژده پیروزي بزرگ خود را در نبرد روكروا جشن . كاردینال مازارن: پیر مینیار
و بدین ترتیب زمامداري مازارن با فرخندگي آغاز شد و بر پایھ موفقیتھاي چندي در ; گرفت و شادیھا كرد

مایندگان سیاسي و تدبیري كھ مازارن در انتخاب سرداران و ن. عالم سیاست و كشور گشایي استوار گشت
بھ یاري رھبري وي . اجراي روشھاي كشورداري بھ كار میبرد از روي كمال ھوشمندي و كارداني بودند

  . سلطھ نظامي كشور فرانسھ را تثبیت كرد) ١۶۴٨(بود كھ پیمان صلح وستفالي 

باري، مازارن، كھ چون ریشلیو صاحب ارادھاي قوي نبود، براي نیل بھ مقاصد خود ناگزیر بھ برد
مازارن پیوستھ . چیزي كھ بھ زیان وي تمام میشد نسب ایتالیاییش بود. نیرنگ، و مردمداري توسل میجست

و با ; میكوشید كھ فرانسویان را مطمئن سازد كھ گرچھ زبانش ایتالیایي است، قلبش بھ خاطر فرانسھ میطپد
یي و قلبش را از آن خودش میدانستند، این حال ھیچ وقت مورد اعتماد كامل فرانسویان، كھ سرش را ایتالیا

  . قرار نگرفت

گرچھ مسلم است كھ در ; درست نمیدانیم كھ مازارن چھ اندازه از طپشھاي قلبش را نثار ملكھ فرانسھ كرد
راه خدمتگزاري وي و جاھطلبي خویش جانفشانیھا كرد و، در نتیجھ، مھر ملكھ و شاید ھم عشقش را بھ 

د و ملكھ محبوبش را در پیروي از سیاست ریشلیو میدانست، كھ عبارت وي صالح حال خو. دست آورد
مازارن براي اینكھ در صورت سقوط از مقام منیعش . بود از تحكیم قدرت سلطنت در برابر اشراف فئودال

جایگاھي از پر قو جھت خویش ترتیب داده باشد، با ھمھ آزمندي حاصل از خاطره تھیدستي گذشتھ یا بیم 
و فرانسھ نیز، كھ بتازگي ارزش مقیاس و اندازه را ; آینده، بھ گرد آوردن مال پرداخت از تھیدستي

فرانسھ از لھجھ ایتالیایي مازارن بیزار . محكوم كرد)) توانگر نوخاستھ((تشخیص میداد، او را بھ عنوان 
ونھ كاردینال دو رتس، كھ خودش ھم نم. بود و ولخرجیھاي او را در راه صلھ ارحامش نمیبخشود

او را مورد عتاب )) قلب كینھتوز... دغلباز مكار... روح پلید((برازندھاي از تقوا نبود، با عباراتي چون 
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گرچھ باید گفت كھ دو رتس با شكست سختي كھ در سیاست از مازارن خورده بود، نمیتوانست . قرار میداد
در عوض با كمال سلیقھ ; مال اندوخت اگر آن وزیر با تدبیر بیھیچ رعایتي. منصفانھ درباره او داوري كند

آن را خرج كرد و بعدا ھم مجموعھ نفیسي از كتابھا و آثار ھنریي را كھ در خانھ خود گردآورده بود بھ 
مازارن، با رفتار مالطفتآمیز و درباریپسندش، بانوان را شیفتھ خود میساخت و . كشور فرانسھ واگذار كرد

مردي ((مادام دو موتویل، كھ بھ عقل و انصاف متصف بود، او را  .مردان را گیج و بالتكلیف میگذاشت
مازارن بھ ھمان سھولتي كھ . وصف كرده است)) بسیار مھربان و كامال بري از روش خشونتآمیز ریشلیو

  . تمرد را میبخشود، حقوق خدمات را نیز بھ دست فراموشي میسپرد

ذیر در راه اعتالي حكومت فرانسھ تالش میكند، ھمھ بر این راي متفق بودند كھ وي بھ طرزي خستگیناپ
لیكن حتي ھمین پشتكار وي گاھي موجب رنجش خاطر بزرگاني میشد كھ در پشت در اتاقش مدتھا بھ 

در نظر وي، ھمھ كس فسادپذیر بود، و بھ ھمین سبب در برابر شرافت و كمال اخالقي . انتظار میماندند
این شایعھ را كھ وي ملكھ كشورش را معشوقھ خود ساختھ بود اما اگر . حساسیتي از خود نشان نمیداد

چھ بسا درباریان كھ از . ناشنیده انگاریم، باید بپذیریم كھ او شخصا بھ اندازه كافي پایبند اصول اخالقي بود
اشارات كفرآمیز وي درباره دین دچار شگفتي میشدند، زیرا این گونھ بیحرمتیھا بھ مقدسات ھنوز رسم 

یكي از . آنان تساھل و رواداري مازارن را در مسائل دیني نتیجھ بیایماني وي میدانستند. بودروز نشده 
وي بھ ھوگنوھا اجازه داد كھ با خاطر آسوده اجتماعات . بود)) فرمان نانت((نخستین اقدامات مازارن تنفیذ 

ورد تعقیب و آزار خود را بر پا سازند، و در زمان صدارت او، حكومت مركزي ھیچ فرد فرانسوي را م
  . دیني قرار نداد

شگفت اینجاست كھ مازارن با آنكھ در میان فرانسویان محبوبیتي نیافتھ بود، توانست مدتي درازمقام 
دھقانان نسبت بھ او اظھار نفرت میكردند، زیرا در زیر فشار مالیاتھاي . زمامداري خود را محفوظ بدارد
نسبت بھ او اظھار نفرت میكردند، زیرا تعرفھبندیھاي وي  بازرگانان. جنگي وي كمرشان خم شده بود

اشراف نسبت بھ او اظھار نفرت میكردند، زیرا با عقایدشان در مورد روش . تجارتشان را فلج ساختھ بود
نسبت بھ او اظھار نفرت میكردند، زیرا وي خود و ) شوراھاي ایالتي(پارلمانھا . فئودالي كامال مخالف بود

ملكھ با ممنوع ساختن ھرگونھ انتقادي از روش كشورداري مازارن، . تر از قانون میشمردپادشاھش را بر
اتریش بدان سبب از مازارن پشتیباني /در واقع ملكھ آن د. آتش نفرت عمومي را نسبت بھ او تیزتر كرد

ا ضعف میكرد كھ میدانست خود مورد دشمني دو گروه متنفذي قرار دارد كھ ھر كدامشان كودكي پادشاه ی
یكي اشراف كھ امیدوار بودند : زنانھ وي را وسیلھ خوبي براي بھ دست آوردن قدرت فرمانروایي میدانستند

امتیازات فئودالي پیشین خود را بھ رغم قدرت سلطنت بھ دست آورند، و دیگر پارلمانھا كھ آرزو میكردند 
یكي اشرافیت قدیمي  - ر این دو نیرو در براب. زمام حكومت بھ دست ھیئت حاكمھاي از افراد قضایي بیفتد

اتریش چارھاي جز آن نداشت كھ خود را /آن د - ) نجباي ردا(و دیگري اشرافیت نوظھور ) نجباي شمشیر(
دشمنان مازارن دست بھ دو اقدام . در پناه سپري چون سرسختي زیركانھ و مالطفتآمیز مازارن قرار دھد

و ھمین وقایعند كھ در تاریخ بھ . ملكھ را بھ زیر انقیاد خود درآورند انقالبي زدند تا او را از میان بردارند و
  . ضبط شدھاند)) فروند((نام 

با این نیت كھ در فرانسھ نسخھ ثاني ; را دامن زد) ١۶۴٩ -  ١۶۴٨(پارلمان پاریس آتش فروند نخستین 
م را بھ عنوان مرجع نھضتي را بھ وجود آورد كھ ھمان اوان در انگلستان بھ وقوع پیوستھ و مجلس عوا

در گذشتھ، پارلمان پاریس، زیر نظارت پادشاه، عالیترین . قانوني در مقامي برتر از پادشاه قرار داده بود
بنابر سنت دیرین، قانون یا تعرفھ مالیاتي مورد قبول عامھ قرار . مقام قانوني فرانسھ بھ شمار میآمد

ن، كھ تقریبا ھمگیشان از قضات و حقوقدانان نمیگرفت مگر پس از تصویب و موافقت اعضاي پارلما
و اینك پارلمان درصدد برآمد كھ بار ; ریشلیو این اختیارات را از پارلمان پاریس سلب كرده بود. بودند

چنین مینمود كھ ھنگام آن فرا رسیده است كھ حكومت پادشاھي فرانسھ . دیگر آن اختیارات را بھ دست آورد
در . اراده ملت، چنانكھ بھ وسیلھ مجلس نمایندگانش اعالم میشد، تبعیت كند بھ صورت مشروطھ درآید و از

این پارلمانھا، چون مجلس عوام انگلستان، مجالس . آن زمان كشور فرانسھ داراي دوازده پارلمان بود
مقننھاي نبودند كھ اعضایشان از جانب ملت انتخاب شده باشند، بلكھ ھیئتھایي از قواي قضایي و اداري 
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اگر فروند نخستین . دند كھ اعضایشان مقام خود را یا از راه ارث یا بھ فرمان پادشاه بھدست میآوردندبو
اتاژنرو، یا مجلس . قرین موفقیت میشد، حكومت فرانسھ بھ صورت نوعي اشرافیت قضایي درمیآمد

بود تبدیل بھ عمومي طبقاتي، متشكل از نمایندگان طبقات اشراف، روحانیون، و طبقھ سوم مردم، ممكن 
ولي در آن زمان . مجلس نمایندگان و صاحب قدرتي شود كھ حتي در برابر راي پادشاه ایستادگي كند

بھ بعد این شورا را بھ  ١۶١۴گرچھ ھیچ پادشاھي از سال ; اتاژنرو تنھا بھ فرمان پادشاه تشكیل مییافت
نتیجھ این عمل ; مان بھ تشكیل آن ندادفر ١٧٨٩تشكیل اجالسیھ فرانخوانده بود و ھیچ پادشاھي نیز تا سال 

  . بروز انقالب كبیر فرانسھ بود

و این ھنگامي بود ; پارلمان پاریس بھ طور غیرمستقیم براي زماني كوتاه جنبھ نمایندگي ملي بھ خود گرفت
 ١۶۴٨بدین ترتیب اومر تالون در اوایل سال . كھ اعضاي آن جرئت یافتند زبان بھ حمایت از ملت بگشایند

اعالم داشت كھ مالیاتھاي سنگین دوران زمامداري ریشلیو و مازارن عامھ مردم را بھ تھیدستي و پریشاني 
  :كشانیدھاند

دھقانان باید بر كاه زبر بخوابند، زیرا مجبور بودھاند كھ . مدت ده سال است كھ فرانسھ روبھ انھدام میرود
براي آنكھ مشتي از متنعمان پاریس در . بفروشند ھایشان را براي پرداخت مالیاتھا اسباب و اثاثیھ خانھ

تجمل بھ سر برند، عده بیشماري از مردم بیگناه باید بھ گردھاي نان جوین بسازند و در عسرت بھ زندگي 
  ... خود ادامھ دھند

آن ھم تنھا بدان سبب كھ ھنوز كسي  - در حالي كھ از مال دنیا چیزي جز روحشان را در تملك خود ندارند 
   .تدبیري براي بھ فروش رساندن روح آدمي نیندیشیده است

ھاي پاریس، در كاخ دادگستري جلسھاي  پارلمان پاریس، ھمراه با دیگر دادگاه ١۶۴٨در دوازدھم ژوئیھ 
اتریش، درخواستھایي كردند كھ البتھ در /تشكیل دادند و در خطابیھ خود از پادشاه و مادرش، ملكھ آن د

ھیچ ; ھمھ مالیاتھاي شخصي میبایست بھ یك چھارم تقلیل یابند. امال انقالبي داشتندنظر مخاطبان لحني ك
; مالیات تازھاي نمیبایست بدون موافقت اعضاي پارلمان پاریس، كھ آزادانھ حق راي داشتند، وضع شود

، كھ با سلطھ خود بر حكام و قضات محلي اختیار جان و مال مردم )ناظران(ماموران خاصھ شاھي 
و ھیچ مجرمي نمیبایست، قبل از آنكھ در ; ستانھا را در دست داشتند، میبایست از كار بركنار شوندشھر

اگر بھ این درخواستھا . ھاي مربوط حاضر شود، بیش از بیست و چھار ساعت در توقیف بماند برابر دادگاه
رآمده و در میدان جواب موفق داده شده بود، ھمان ھنگام حكومت فرانسھ بھ صورت پادشاھي مشروطھ د

ھایي نیرومند درگذشتھ داشتند و نیروي مآل اندیشي  سیاست فرانسھ را از انگلستان افكار ملكھ مادر ریشھ
وي تجربھاي از ھیچ نوع حكومت، جز حكومتي براساس قدرت مطلق پادشاه، . در وي بسیار ضعیف بود

ھي، با آن گونھ درخواستھا، جز تركدار بنابراین، در نظر او، تضعیف قدرت پادشا; بھ دست نیاورده بود
كردن قالب پا برجاي سلطنت، متزلزل ساختن نفوذي كھ مقام شاھي بھ پیروي از سنت دیرین در روحیھ 

و چھ گناھي . ملت داشت، و در نتیجھ بھ وجود آوردن ھرج و مرج در كشور حاصلي در برنمیداشت
یا (ي را بھ فرزندش منتقل كند كھ پدر تاجدارش بزرگ میبود اگر مادري چون او نمیتوانست ھمان قدرت

این عمل در حقیقت چیزي جز فرار از زیر وظیفھ نبود و او را در برابر ! از آن برخوردار بود) ریشلیو
مازارن با نظر ملكھ موافق بود، زیرا در این درخواستھاي جسورانھ حقوقدانان . دادگاه تاریخ محكوم میكرد

در بیست و ششم ماه اوت ھمان سال، مازارن فرمان دستگیري پیر . چشم میدید پرمدعا نیستي خود را بھ
اما پیر بروسل سالخورده با شعاري كھ ھمواره بر . بروسل و دیگر پیشوایان پارلمان پاریس را صادر كرد

كثیري گروه . ، در میان عامھ مردم محبوبیت بسزا یافتھ بود))مالیاتھا موقوف((زبان میراند، یعني دو كلمھ 
چون بسیاري از این . بردر پالھ روایال گرد آمدند و با خشم و جنجال خالصي پیر بروسل را خواستار شدند

و نیز ; بھ ھمھ آنان داده شد) frondeur)) (فالخن انداز((داشتند، نام ) fronde(شورشیان با خود فالخن 
بعدا ملقب بھ كاردینال  - ا پول دو گوندي ژان فرانسو. عملیات انقالبانگیزشان در تاریخ عنوان فروند یافت

دستیار و جانشین قانوني اسقف اعظم پاریس، بھ ملكھ توصیھ كرد كھ بروسل را از زندان آزاد  - دورتس 
چون ملكھ از قبول آن امتناع كرد، دو گوندي با خشم تمام از مقام خود كناره گرفت و بھ تحریك مردم . كند
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ھمان زماني كھ، در طلب كاله كاردینالي، نخھاي پشت پرده سیاست را  اما وي در. بر ضد دولت پرداخت
  . ھایش مرتبا سركشي میكرد بھ حركت درمیآورد، بھ سھ نفر معشوقھ

ھاي شورشیان و  در بیست و ھفتم ماه اوت، یكصد و شصت نفر اعضاي پارلمان پاریس از میان گروه
چیزي كھ بیشتر آنان را تشجیع میكرد فریادھاي . افتادندسنگربندیھاي خیابانھا بھ سوي پالھ روایال بھ راه 

و ; وزیر با حزم و خرد دانست كھ ھنگام تدبیر است، نھ تھور. بود!)) مرده باد مازارن! زنده باد پادشاه((
ملكھ رضایت داد و سپس، خشمگین از تمكین خود . بھ ملكھ نصیحت كرد كھ فرمان بھ آزادي بروسل بدھد

. لت، بھ ھمراھي پادشاه نوجوان، در كاخ روئل واقع در حومھ پاریس گوشھ گرفتدر برابر اراده م
سنگربندیھا در . مازارن موقتا با درخواستھاي پارلمان موافقت كرد، ولي در اجراي آنھا طفره رفت

ز خیابانھا باقي ماندند و ھنگامي كھ ملكھ دل بھ دریا زد و بھ پاریس بازگشت، مردم با فریادھاي اھانتآمی
ھاي ایشان درباره روابط عشقیش با  و ملكھ شوخیھاي ركیك و طعنھ; خود او را مخاطب قرار دارند
، وي بار دیگر از پاریس فرار كرد و بھ ١۶۴٩در ششم ژانویھ سال . مازارن را بھ گوش خود شنید

شم بر علف خشك ھمان جا بود كھ ابری; ژرمن پناه برد -ھمراھي خانواده پادشاھي و گروه درباریان بھ سن 
  خوابید 

پادشاه جوان ھرگز آن مردم را نبخشود و ھیچ . و گوھرھاي گرانبھا در گرو غذاي روزانھ بھ باد رفتند
  . وقت روي خوش بھ پایتختش ننمود

در ھشتم ژانویھ پارلمان پاریس، در غایت سركشي، فرمان بھ محرومیت مازارن از حقوق اجتماعي داد و 
بھ دنبال آن، . را ترغیب كرد كھ وي را چون جنایتكاري مورد تعقیب قرار دھندفرانسویان میھن پرست 

قانون دیگري مبني بر مصادره ھمھ دارایي و امالك خاندان پادشاھي و صرف آن در راه دفاع عمومي بھ 
بسیاري از اشراف وقوع شورش فروند را فرصت مناسبي یافتند براي اینكھ پارلمان را بھ . تصویب رسید

شاید بیم ; نفوذ خود درآورند و آن را وادار كنند كھ امتیازات فئودالي را بار دیگر بھ ایشان باز گرداند زیر
آن داشتند كھ مبادا طغیان ملت، بدون وجود رھبري از طبقھ اشرافي، مھار را بگسالند و كار را بھ جاي 

ك دو بویون، و حتي پرنس دو اشراف متنفذي چون دوك دو لونگویل، دوك دو بوفور، دو. باریك بكشاند
كونتي از خاندان بوربونھا، در جبھھ شورشیان جاي گرفتند و سربازان، اموال، و رویاھاي شگرف خود را 

  . در اختیار شورشیان قرار دادند

دوشس دو بویون و دوشس دو لونگویل، كھ با وجود آبلھ فراوان صورتي جذاب داشت، با فرزندان خود بھ 
چون گروگانھاي داوطلب براي تضمین وفاداري شوھرانشان نسبت بھ پارلمان و مردم پاریس آمدند تا 

ھنگامي كھ پاریس بھ صورت جبھھ جنگ درآمده بود، این بانوان . پاریس در عمارت شھرداري باقي بمانند
معنون در تاالر عمارت شھرداري میرقصیدند، و دوشس دو لونگویل بھ رابطھ عاشقانھ خود با پرنس دو 

. ارسیاك، كھ ھنوز لقب دوك دوال روشفوكو را نگرفتھ و بنابراین آدمي ھرزھدرا نشده بود، ادامھ میدادم
بسیاري . در بیست و ھشتم ژانویھ، دوشس با بھ دنیا آوردن پسر مارسیاك روحیھ انقالبگران را تقویت كرد

بانواني كھ با تبسم  - مدند از سپاھیان فروند در سلك خدمتگزاران از جان گذشتھ بانوان اصیلزاده درآ
  . مالطفتآمیز خود خونبھاي ایشان را میپرداختند

در این ھنگام، با افروختھ شدن آتش خصومت در میان پرنس دو كونتي و برادر بزرگش لویي دوم دو 
كھ در جنگھاي روكروا و لنس لشكریان فرانسھ را بھ )) كنده بزرگ((ملقب بھ  - بوربون، پرنس دوكنده 

كنده با شورشیان در . ملكھ از وضع تھدیدآمیزي كھ برایش پیش آمده بود رھایي یافت -رسانده بود پیروزي 
اتریش با شادي تام او را مامور كرد /آن د. خشم شد و نیروي خود را یكسره در خدمت ملكھ و پادشاه گذارد

وارد ) شس دو لونگویلدو(یعني با برادر و خواھر خود  -كھ با لشكري بھ سركوبي پاریس شورشگر برود 
و سپس خانواده پادشاھي را در امن و سالمت بھ پاریس برگرداند و در پالھ روایال مستقر  - جنگ شود 

كنده لشكري مھیا كرد، پاریس را در محاصره گرفت، و پاسگاه مستحكم شارانتون را بھ تصرف . سازد
این كار . مقدس روم دراز كردند اشراف شورشگر دست استمداد بھ سوي اسپانیا و امپراطوري. آورد

pymansetareh@yahoo.com



اشتباه بزرگي بود، زیرا حس وطنپرستي در میان اعضاي پارلمان و مردم پاریس ریشھدارتر از نفرت 
  بیشتر اعضاي شورا حاضر نشدند كھ خدمات كشوري و پیروزیھاي جنگي . طبقاتي بود

   

  

گھاي آلمان بر فرانسھ ملغا شوند یا كاخ ریشلیو با بازگشت سلطھ ھاپسبور. كنده بزرگ: یوست فان اگمونت
ایشان كم كم دریافتند كھ تیولداراني كھ میخواستند با برقراري اصول فئودالي كشور فرانسھ را ; باطل بمانند

پس، با حالت . ھایي بیش نبودھاند تجزیھ و حكومت مركزي را تضعیف كنند، در بازي سیاست، خود مھره
دگاني بھ پیشواز ملكھ، كھ رو بھ سوي پاریس نھاده بود، فرستاد، خضوع و تمكین ناگھاني، ھیئت نماین

مراتب فرمانبرداري خود را بھ عرض رساند، و صریحا اعالم كرد كھ ملكھ خود را ھمیشھ دوست 
. ملكھ عموم افرادي را كھ حاضر بودند سالح خود را بر زمین گذارند مشمول عفو قرار داد. داشتھاند

. مرخص كرد و فرمان داد كھ مردم اطاعت پادشاه خویش را گردن نھند پارلمان سپاھیان خود را
 ٢٨(اتریش، لویي، و مازارن بھ مقر فرمانروایي خود بازگشتند /آن د; سنگربندیھا از میان برچیده شدند

چنانكھ  - ، درباریان بھ گرد ھم جمع آمدند، و اشراف شورشگر نیز بھ جرگھ آنھا پیوستند )١۶۴٩اوت 
ھمھ چیز بخشوده شد، ولي ھیچ چیز از . میانشان گذشتھ بود سوتفاھمي جزئي بیش نبود گویي ھر چھ

  . بدین ترتیب فرو نشست[ فروند پارلمان]فروند نخستین . ھا زدوده نشد خاطره

كنده، كھ انتظار داشت خدماتش در راه تاج و تخت وي را بھ مقامي برساند . اما فروند دومي ھم در كار بود
. ا بھ زیر فرمان او درآورد، پس از چندي خود را در زیر استیالي آن حریف قوي پنجھ یافتكھ مازارن ر

مازارن در یكي از لحظات حساس دل بھ دریا زد و كنده، ; كنده با اشراف ناراضي از در دوستي درآمد
را بھ  مادام دو لونگویل شتابان خود). ١۶۵٠ژانویھ  ٢٨(كونتي، و لونگویل را در ونسن زنداني كرد 
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نورماندي رساند و در آنجا آتش شورش را برپا كرد و سپس بھ ھلند، كھ در زیر تسلط اسپانیا قرار داشت، 
رفت و تورن سردار بزرگ فرانسھ را شیفتھ و ھمدست خود ساخت و اغوایش كرد تا دست بھ خیانت زند 

ھا با  ھمھ احزاب و دستھ((تر، بھ گفتھ ول. و لشكر اسپانیایي را بر ضد مازارن وارد میدان كارزار كند
یكدیگر بھ مخاصمت بر میخاستند و بعد باھم پیمان ھمكاري میبستند و بنوبت با یكدیگر از در خیانت 

ھاي مختلف نپیوستھ  ھیچ فردي وجود نداشت كھ بارھا مرام خود را تغییر نداده و بھ جبھھ... درمیآمدند 
ھر روز صبح ده بار بھ پاي خاستیم تا گلوي : ((استرتس در یادداشتھاي خود چنین آورده .)) باشد

اما ھمھ نسبت بھ . خود وي نزدیك بود بھ دست ال روشفوكو كشتھ شود.)) ھمدیگر را از دم تیغ بگذرانیم
و حال آنكھ خود پادشاه در این حیرت بھ سر میبرد كھ چرا اساس ; شخص شاه سوگند وفاداري یاد میكردند

  . ل استسلطنتش آنچنان دچار تزلز

مازارن، در ھیئت خداي جنگ، ; در بوردو قواي شاھي پیروز شدند و اھالي را وادار بھ تسلیم كردند
در ھمان ھنگام، دو رتس، كھ میخواست خود . لشكري بھ فالندر كشید و تورن مغلوب نشدني را شكست داد

درخواست خود را در مورد را جانشین صدراعظم و خاطر خواه ملكھ سازد، پارلمان پاریس را واداشت تا 
كاردینال مازارن، كھ اختیار اعصابش را از دست داده بود، فرمان آزادي . تبعید مازارن تجدید كند

و بیدرنگ از بیم جان بھ شھر برول، واقع در ) ١۶۵١فوریھ  ١٣(شاھزادگان زنداني را صادر كرد 
و ملكھ میسوخت، با برادرش كونتي كنده، كھ در آتش انتقام از صدر اعظم . نزدیكي كولوني، گریخت

ایشان در اول سپتامبر ھمان سال . خواھرش لونگویل، و دوكھاي نمور و الروشفوكو پیمان اتحادي بست
كنده . اعالن جنگ دادند، بوردو را بھ تصرف درآوردند، و بار دیگر آن را دژ مستحكم شورشیان ساختند

دوستي ریخت، و وعده داد كھ در فرانسھ حكومتي جمھوري پیمان اتحادي با اسپانیا بست، با كرامول طرح 
  . بھ وجود آورد

، لویي چھاردھم، كھ اكنون قدم بھ سیزدھسالگي گذارده بود، اعالم داشت كھ ١۶۵١در ھشتم سپتامبر 
. دوران نیابت سلطنت مادرش بھ پایان رسیده است و از آن بھ بعد خود زمام امور را بھ دست خواھد گرفت

لیكن در نوامبر ھمان سال، با كسب قدرت و ; م كردن اعضاي شورا، تبعید مازارن را توشیح كردبراي آرا
. مازارن پیشاپیش لشكري گران بھ فرانسھ بازگشت. جرئت بیشتر، صدراعظم را دوباره بھ خدمت خواند

لویي . داورلئان دم از بیطرفي میزد، ولي تورن خدمت پادشاه را گردن نھا/در این احوال، گاستون د
مولھ، مھردار سلطنتي، را بھ اورلئان فرستاد تا بھ نام پادشاه تبعیت اھالي  ١۶۵٢چھاردھم، در ماه مارس 

اورلئان فرستادند كھ اگر خود وي یا /دیوانیان اورلئان محرمانھ پیغامي بھ گاستون د. شھر را خواستار شود
ي را بھ دست گیرند، ایشان ناگزیر شھر را دخترش فورا در اورلئان حاضر نشوند تا رھبري مقاومت اھال

  . تسلیم فرستاده پادشاه خواھند كرد

در این لحظھ است كھ یكي از آن چند تن زنھاي بسیار مشھور فرانسھ، ھمانند ژانداركي دیگر، براي نجات 
اورلئان از ھمان اوان كودكي، كھ ریشلیو پدرش را بھ /آن ماري لویز د. اورلئان بھ صحنھ تاریخ میشتابد

)) موسیو((بود، رسما  پدرش، گاستون، كھ برادر لویي سیزدھم. تبعید فرستاد، خوي عصیانگري گرفت
و خود وي ; شھرت داشت)) مادام((مادرش، ماري دو بوربون، دوشس دو مونپانسیھ، بھ نام ; خوانده میشد

)) مادموازل دو مونپانسیھ بزرگ((خطاب میشد و، از آنجا كھ بلند قد و نیرومند بود، )) مادموازل((طبعا 
ن داشت، وي با غروري متكي بر دو پایھ مال و نسب چون خانواده مونپانسیھ ثروت بیكرا. لقب یافتھ بود

من از خانداني ھستم كھ دست بھ ھیچ كاري كھ بزرگ و عالي نباشد : ((میگفت)) مادموازل. ((بار آمد
و چون توجھي ; وي آرزوي ھمسري لویي چھاردھم را، كھ پسر عمویش بود، در دل میپروراند.)) نمیزند

  . صیان گذارداز آن سوي ندید، دست بھ تمرد و ع

وقتي كھ وي نداي استمداد زادگاھش را شنید و دانست كھ پدرش حاضر نیست خویشتن را بھ دام آن معركھ 
مادموازل دو مونپانسیھ . اندازد، با اصرار تمام رضایتش را جلب كرد كھ خود بھ جاي او بھ اورلئان برود

س زن تحمیل كرده بود اظھار تنفر در زندگي ھمواره نسبت بھ محدودیتھایي كھ عرف و عادت بر جن
پس آن ماري جامھ . میكرد و بھ ھیچ وجھ دلیلي نمییافت كھ زنان را از قدم گذاردن بھ میدان نبرد باز دارد
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جنگي و زره بر تن كرد، كالھخود بر سر نھاد، گروھي از شیر زنان اصیلزاده را با سپاھیاني چند بھ دور 
دیوانیان، از بیم قھر پادشاه، او را بھ شھر راه . و بھ سوي اورلئان آوردخود گرد آورد، و با شادي و امید ر

  . ندادند

در حالي كھ ; آن ماري بھ دستھاي از مردانش فرمان داد تا دیوار دور شھر را در محلي سوراخ كنند
ن شراره سخنان پرھیجا. نگاھبانان مشغول چرت زدن بودند، خودش بھ ھمراھي دو نفر كنتس از آن رد شد

مولھ با دست خالي بھ سوي پاریس رانده شد، و . مادموازل دو مونپانسیھ بزرگ در انبوه مردمان گرفت
  . نوخاستھاش سوگند وفاداري یاد كرد)) دوشیزه((اورلئان نسبت بھ 

كنده از سوي جنوب رو بھ پایتخت . ھاي پاریس بھ اوج شدت خود رسید دومین فروند در كنار دروازه
قواي پادشاھي را در ھم شكست، و چیزي نمانده بود كھ پادشاه و ملكھ و كاردینال را  آورد، لشكري از

با نزدیك شدن لشكریان كنده بھ پاریس، انبوھي از اھالي . دستگیر كند و ضربھ آخري را بر آنھا وارد آورد
د و با مراسم پیكرھاي از قدیسھ ژنویو، حامي شھر، را بر دوش گرفتن -یعني باز ھمان سپاھیان فروند  - 

با شتاب ھر )) مادموازل بزرگ. ((دعا خواني براي پیروزي كنده و زوال مازارن خیابانھا را دور زدند
چھ تمامتر خود را از اورلئان بھ كاخ لوكزامبورگ رساند و از پدرش، كھ ھنوز در حال سبك و سنگین 

. و او مصرا امتناع ورزید; كند كردن دالیل موافق و مخالف بود، بھ اصرار خواست كھ كنده را تقویت
-قواي تورن و پادشاه اكنون بھ كنار پاریس رسیده بودند و در بیرون باروھاي شھر، نزدیك دروازه سنت

  . ، با سپاھیان كنده روبھرو شدند)میدان باستیل امروزي(آنتوان 

ستیل فرو آمد و لحظھاي بیش بھ پیروزي تورن باقي نمانده بود كھ مادموازل چون صاعقھ بھ درون با
فرماندار آنجا را برانگیخت تا قواي پادشاھي را از باالي برج و باروي باستیل بھ زیر آتش توپخانھاش 

ھا را فقط تا وقتي گشاده دارند كھ  سپس، بھ نام پدر غایب خود، بھ اھالي شھر فرمان داد كھ دروازه. گیرد
). ١۶۵٢دوم ژوئیھ (بر قواي پادشاھي ببندند سپاھیان كنده وارد شھر شوند، و پشت سر آنھا راه را 

  . مادموازل شیر زن روز شناختھ شد

وي در پرداخت مقرري . لیكن بزودي افراد محتاط از او روي گردانیدند. كنده فرمانرواي پاریس شد
در چھارم ژوئیھ . سپاھیانش عاجز ماند، آنھا از كنارش پراكنده شدند، و مردم سر بھ شورش برداشتند

ي از آشوبگران بھ شھرداري ریختند و با خشم و تھدید خواستار شدند كھ كلیھ طرفداران مازارن را گروھ
و براي آنكھ شمھاي از مخالفت و خشم خود را ظاھر كرده باشند، بناي شھرداري را ; بدیشان تسلیم كنند

براي اھالي شھر دچار  تامین آذوقھ; امور اقتصادي از ھم گسیخت. آتش زدند و سي نفر از اھالي را كشتند
طبقات توانگر در این اندیشھ شدند كھ آیا . و خطر قحطي ساكنان پاریس را مورد تھدید قرار داد; وقفھ شد

حكومت استبدادي پادشاه یا حتي زمامداري مازارن از استیالي توده مردم بر امور كشور بھتر نبود 
تا براي سپاھیان فروند مسئلھاي كھ موجب وحدت  مازارن موقع را مناسب دید كھ داوطلبانھ بھ تبعید رود

كاردینال دو رتس، كھ كاله قرمز كاردینالي را چنان كھ آرزو داشت بھ دست . نظرشان باشد باقي نماند
; آورده بود، صالح كارش را چنان یافت كھ در محیطي امن مستقر و از امتیازات مقام خود برخوردار شود

  . راه ترغیب مردم بھ شاھدوستي بھ كار انداخت و بدین منظور نفوذ خود را در

منظره سلطان جوان . در بیست و یكم اكتبر، خاندان پادشاھي با صلح و آرامش وارد پاریس شد
در خیابانھا !)) زنده باد پادشاه((چھاردھسالھ نیكو روي و دالور اھالي پاریس را شیفتھ و شیدا كرد و غریو 

نھ بھ زور ; بلوا و آشفتگي عمومي فرونشست و نظم برقرار گشت با گذشت یك شب،. طنین انداز شد
یعني اعتقاد نیمھ  -سرنیزه، بلكھ بھ موھبت دم برخاستھ از وجود شاھي، یا بھ تاثیر روحي حقانیت مقام 

از آن پس لویي چھاردھم خویشتن را آنچنان مقتدر یافت كھ در . ھشیارانھ مردم بر حق االھي پادشاھان
دومین شورش . مازارن را دوباره بھ خدمت خواند و كلیھ اختیارات پیشین را بدو سپرد ١۶۵٣ششم فوریھ 

  . فروند نیز پایان پذیرفت
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اشراف شورش طلب بھ قصرھاي . كنده بھ بوردو گریخت، و پارلمان پاریس موقرانھ سر تمكین فرود آورد
نمیآمد، براي تسالي خاطر، خود را  مادام دولونگویل، كھ دیگر دوستداشتني بھ نظر. والیتي خود خزیدند

بھ یكي از امالكش تبعید شد و در آنجا از )) مادموازل بزرگ. ((رویال آویخت - ھاي پور  بھ دامن راھبھ
غصھ یادآوري این گفتھ طعنھآمیز منسوب بھ مازارن كھ با شلیك توپھاي باستیل، بھ دست خود شوھرش را 

مادموازل در چھلسالگي عاشق . خون جگر خورد -ده بود یعني بھ بخت ملكھ شدنش پا ز - كشتھ بود 
پادشاه از صدور اجازه . آنتوانن دوكومون، كنت دو لوزن، شد، كھ از خودش خیلي جوانتر و كوتاھتر بود

و چون عاشق و معشوق خواستند بھرغم مخالفت پادشاه باھم ازدواج كنند، لویي . ازدواج خودداري كرد
مادموازل شكیبا در سراسر . زنداني كرد) ١۶٨٠ -  ١۶٧٠(راي مدت ده سال چھاردھم كنت دو لوزن را ب

آن مدت نسبت بھ كنت دو لوزن وفادار ماند و پس از پایان دوره زندانش با او ازدواج كرد و تا ھنگام 
  . مرگ با وي در آشوب و اضطراب بھ سر برد

كاردینال دو رتس دستگیر شد، فرار كرد، مورد عفو شاه قرار گرفت، بھ سمت نماینده سیاسي پادشاه در 
رم منصوب شد، و سرانجام در لوزن گوشھ انزوا گزید و بھ نگارش خاطراتش پرداخت، كھ از جھت دقت 

  : در تجزیھ عیني خوي آدمي، و از جملھ خوي خودش، اثري شایان مالحظھ و تحسین است

من نمیتوانستم نقش آدمي فدایي را ایفا كنم، زیرا اطمینان نداشتم كھ چھ مدت خواھم توانست بھ اجراي آن 
چون دانستم كھ نمیتوانم بدون وسوسھ عشق زندگي كنم، سروسري با مادام دو . ... نقش ساختگي ادامھ بدھم

ا و پرتجملش در چشم دلدادگانش وي زني جوان و طناز بود، بھ اندازه خانھ گرانبھ. پومرو برقرار كردم
من بھ . ... میدرخشید، و عشقبازیھاي آشكارش با دیگران سرپوشي بودند بر آنچھ میان من و او میگذشت

اما تصمیم قطعي داشتم كھ ھمھ وظایف شغل . ... این نتیجھ رسیدم كھ بھ گناھكاریھاي خود ادامھ دھم
م و حداكثر كوششم را بھ كار برم تا روح دیگران را خود را با كمال وفاداري بھ انجام برسان[ دیني]

و اما مازارن چھار دست و پا سالم بھ  .رستگار كنم، گرچھ ھیچ توجھي بھ رستگاري روح خودم نداشتم
سپس صدراعظم پیماني با انگلستان پروتستان مذھب و كرامول . زمین بود، زمامدار امور كشور شد

بھ موجب آن عھدنامھ، انگلستان لشكریاني بھ . افتضاحآمیز بودكھ براي فرانسھ ) ١۶۵٧(شاھكش بست 
)) نبرد دون((فرانسھ و انگلستان در . كمك فرانسھ فرستاد تا متفقا قواي كنده و اسپانیاییھا را درھم بشكنند

  ). ١۶۵٨ژوئن  ١٣(پیروز شدند 

مي وارد آن شد و سپس، بر ده روز بعد، اسپانیاییھا شھر دنكرك را تسلیم كردند، و لویي با تشریفات رس
دولت اسپانیا، كھ بر اثر جنگھاي طوالني لشكریان خود . طبق مواد عھدنامھ، آن را بھ انگلستان واگذار كرد

با  ١۶۵٩را از دست داده و دچار ضعف مالي شده بود، پیمان صلح پیرنھ را در تاریخ ھفتم نوامبر سال 
ھ پایان رساند تا شالوده جنگ تازھاي را طرح ریزي فرانسھ امضا كرد و جنگي بیست و سھ سالھ را ب

بھ موجب آن پیمان، اسپانیا شھرھاي روسیون، آرتوا، گراولین، و تیونویل را بھ فرانسھ . كرده باشد
ماریا (فیلیپ چھارم دخترش ماري ترز . واگذارد و از ھرگونھ ادعایي نسبت بھ ایالت آلزاس چشم پوشید

چھاردھم درآورد، اما با شرایطي كھ بعدا ھمھ كشورھاي اروپاي باختري را بر را بھ عقد نكاح لویي ) ترسا
توضیح آنكھ فیلیپ وعده داد كھ، تا ھجده ماه پس از عروسي، . سر جانشیني سلطنت اسپانیا بھ جنگ كشاند

لیكن در مقابل از لویي چھاردھم و ماري ترز ; كراون بھ عنوان جھیزیھ بھ دخترش بدھد ٠٠٠،۵٠٠مبلغ 
ھمچنین پادشاه اسپانیا بخشایش كنده را . واست كھ رسما از حق جانشیني تاج و تخت اسپانیا چشم بپوشندخ

لویي نھ فقط آن شاھزاده بیباك را بخشود، بلكھ او را بھ دربار خود . یكي از مواد پیمان صلحش قرارداد
  . پذیرفت و كلیھ امالك و القابش را بھ وي باز گرداند

یعني انقراض سلطھ خانواده سلطنتي  - بھ منزلھ اجراي مرحلھ نھایي برنامھ ریشلیو بود پیمان صلح پیرنھ 
افتخار بھ ثمر رسانیدن . ھاپسبورگ و برقراري فرانسھ بھ جاي اسپانیا بھ عنوان تواناترین كشور اروپایي

یچ كس نبود و گرچھ كمتر كسي او را قلبا دوست میداشت، ھ; موفقیتآمیز سیاست ریشلیو نصیب مازارن شد
با این حال، فرانسھاي كھ بھ آن . كھ وي را در مقام یكي از الیقترین وزیران كشور فرانسھ بھ جاي نیاورد

مازارن در بحبوحھ تنگدستي . زودي خیانت كنده را بخشود، ھیچ وقت از سرگناه آزمندي مازارن نگذشت
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وي . فرانك میشد ٠٠٠،٠٠٠،٢٠٠ و محرومیت ملت ثروت بیكراني اندوخت كھ بھ تخمین ولتر بالغ بر
ھاي اختصاصي ارتش فرانسھ را بھ درون گاوصندوقھاي شخصي سرازیر كرد، مشاغل درباري را  ھزینھ

ھاي خود گردنبندي ھدیھ  بھ سود خود فروخت، با بھره گزاف بھ پادشاه پول وام داد، و بھ یكي از برادرزاده
مازارن در ھنگام مرگ بھ لویي . یا بھ شمار میآیدكرد كھ ھنوز یكي از گرانبھاترین تكھ جواھرت دن

چھاردھم توصیھ كرد كھ مقام صدارت عظما را در دست خود نگاه دارد و ھرگز كارھاي عمده را بھ ھیچ 
، نھانگاه خزانھ وي توسط كولبر بر )١۶۶١نھم مارس (پس از مرگ مازارن . یك از وزیرانش نسپارد

مازارن را ضبط كرد و بدین ترتیب نھ فقط دولتمندترین سلطان زمان لویي كلیھ دارایي . پادشاه فاش گشت
  شد، بلكھ خوشنودي قاطبھ 

شوخطبعان پاریس گنو، طبیب معالج مازارن، را یكي از نیكوكاران ملي خواندند . ملتش را نیز تامین كرد
ھمان طبیب خوش  این! براي عالیجناب راه باز كنید((; و این جملھ را چون شعاري در دھانھا انداختند

  .))قدمي است كھ كاردینال را كشت

II - پادشاه  

اتریش نیمي /از جانب مادرش آن د. مشھورترین پادشاه فرانسھ فقط یك چھارم وجودش فرانسوي بود
وي از ھمان آغاز جواني دلبستھ . اسپانیایي و از طرف مادربزرگش ماري دو مدیسي ربعي ایتالیایي بود

شد، كمي بعد تقدس و تبختر اسپانیایي را شعار خود ساخت، و در سنین سالخوردگي ھنر و عشق ایتالیایي 
بمراتب بیشتر بھ جد مادریش فیلیپ سوم، پادشاه اسپانیا، شباھت پیدا كرد تا بھ جد پدریش ھانري چھارم، 

  . پادشاه فرانسھ

میكردند كھ لویي سیزدھم توانستھ شاید فرانسویان باور ن; نھادند) خداداد(بھ ھنگام تولد، نام او را دیودونھ 
بیگانگي میان پدر و مادر، مرگ . باشد كھ وظیفھ پدري خود را بدون یاري پروردگار بھ انجام رساند

در . زودرس پدر، و اوضاع آشفتھ دوران شورشھاي فروند در رشد و پرورش كودك اثر ناھنجار گذاردند
براي حفظ مقام فرمانروایي خود بھ كار میبردند، لویي اتریش و مازارن /میان تالشھا و كوششھایي كھ آن د

غالبا متروك و منزوي میماند، و حتي در آن زندگي ناملوكانھ مواقعي پیش آمد كھ وي طعم فقر را در جامھ 
و ھنگامي كھ معلمان خصوصي ; ظاھرا كسي در اندیشھ تربیت او نبود. ژنده و غذاي نابسنده چشید

گرفتند، ھم خود را تنھا بر آن مصروف داشتند كھ بھ وي تلقین كنند كھ كشور  پرورش فكري او را بھ عھده
فرانسھ ملك موروثي، و فرمانروایي بر خلق حق خداوندي اوست، و جز در برابر پروردگار، ھیچ گونھ 

و . مادرش چندان فرصت یافت كھ او را طبق آیین كاتولیكي و با اخالص دیني بار بیاورد. مسئولیتي ندارد
مین ایمان بود كھ بعدھا ھر گاه شھوات لویي چھاردھم فرو مینشست یا اركان قدرتش دچار سستي ھ

لویي از خواندن و نوشتن ((سیمون بھ خواننده خود اطمینان میدھد كھ  - سن . میشدند، در وي قوت میگرفت
تاریخي و امور عادي چیز قابلي نیاموختھ بود و چنان بیسواد بار آمده بود كھ درباره معمولیترین وقایع 

اما باید گفت كھ دوك نامبرده در این اظھارنظر، بر اثر خشم شخصي، راه .)) كوچكترین اطالعي نداشت
مسلما لویي عالقھاي بھ خواندن كتاب نداشت، لیكن حمایت وي از نویسندگان و مولفان . اغراق پیموده است

بعدا لویي تاسف میخورد . بر ذوق ادبي اوستو دوستي نزدیكش با مولیر، بوالو، و راسین گواھي صادق 
آگاھي بر حوادث مھمي كھ : ((از اینكھ دیر بھ مطالعھ تاریخ پرداختھ است و در این باره چنین نوشتھ است

با گذشت قرنھاي متمادي در جھان بھ وقوع پیوستھاند، بدان منوال كھ مغزھاي متفكران موشكاف درك و 
  مایھ تقویت عقلمان میشود و ما را در حل ضبط شده و بر ما عرضھ میشوند، 
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مادرش كوشید كھ وي را نھ فقط بھ . موزه لوور، معضالت امور یاري میكند. لویي چھاردھم: ژیراردون
و ; عادات نیكو و آداب پسندیده آشنا سازد، بلكھ ھمچنین او را با خوي دالوري و جوانمردي بار بیاورد

ا آنكھ بر اثر تمایل بیپرواي لویي بھ قدرتطلبي آلودگي یافت، تا پایان قسمت عمده این پرورش اخالقي، ب
در جواني جدي و فرمانبردار بھ . زندگي در طبع وي باقي ماند و در محیط مجاورش اثرات نیكو بخشید

نظر میآمد و شاید بیش از آن مھربان و نیكخو بود كھ برازنده مقام پادشاھي باشد، اما مازارن اعالم داشت 
مواد ساختماني الزم براي بھ وجود آوردن چھار پادشاه بھ اضافھ یك آدم شریف را در خود جمع ((ھ لویي ك

جان اولین انگلیسي، كھ از پنجره خانھ مسكوني تامس ھابز در  ١۶۵١در روز ھفتم سپتامبر سال .)) دارد
د، در شرح مراسمي پاریس ناظر حركت صفوف ملتزماني بود كھ سلطان سیزدھسالھ را مشایعت میكردن
لویي چون آپولون : ((كھ میبایست پایان دوران خردسالي لویي چھاردھم را اعالم دارد، چنین نگاشتھ است

ھا را با تزیینات و فضا  وي در طول راه كاله در دست بھ بانوان و ھلھلھكنندگاني كھ پنجره. جواني مینمود
در ھمان زمان لویي میتوانست اختیار .)) م میدادپر كرده بودند، سال< !زنده باد پادشاه>را با غریو 

زمامداري را از دست مازارن بیرون بیاورد، اما وي حق كارداني و حسن سلیقھ صدراعظم خود را بھ 
با این حال، كاردینال در . جاي آورد و براي مدت نھ سال دیگر او را در زمامداري امور كشور باقي گذارد

اگر قرار بود چندي بیشتر زندگي كنم، نمیدانم دیگر چھ كاري از دستم (( :ھنگام مرگ چنین اعتراف كرد
پس از مرگ مازارن، روساي ادارات نزد لویي چھاردھم آمدند و پرسیدند كھ از آن پس .)) ساختھ بود

از .)) بھ خودم: ((وي با سادگي و بیاني قاطع جواب داد. براي كسب دستور بھ چھ كسي باید مراجعھ كنند
ملت از . لویي چھاردھم بر فرانسھ حكومت كرد ١٧١۵تا تاریخ اول سپتامبر ) ١۶۶١نھم مارس ( آن روز

شادي آنكھ پس از نیم قرن اینك براي نخستین بار سایھ سلطاني صاحب اختیار را بر سر داشت اشك بر 
  . گونھ دواند
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، كھ بآساني فریفتھ چیزي ژان دو ال فونتن. مردمان بھ نیكو منظري و خوش اندامي پادشاه خود بالیدند
آیا گمان میكنید كھ در دنیا : ((لویي چھاردھم را دید، بھ ھیجان درآمد و گفت ١۶۶٠نمیشد، چون در سال 

پادشاھاني با چنین قامت رعنا و منظر زیبا فراوان بودھاند من كھ از چنین تصوري عاجزم و ھر وقت او 
در واقع بلندي قامت لویي فقط یك متر و .)) متجلي مییابم را در برابر دیدگانم< بزرگي>را میبینم، معناي 

وي اندامي . شصت و پنج سانتیمتر بود، لیكن جبروت شخصیتش او را در انظار بلندتر از آن مینمایاند
در نیزه بازي و سواري مھارت، و . موزون و نیرومند داشت و سواركاري چابك و رقاصي خوشخرام بود

یعني درست واجد آن مجموعھ خصایلي بود كھ ھوش از سر زنان بھ در  -داشت در نقل داستان سحر بیان 
: سیمون كھ با لویي میانھ خوشي نداشت، درباره وي نوشتھ است - سن . میبرند و دل از دستشان میربایند

 و این دوك.)) اگر او یكي از افراد عادي ھم بود، باز با عشقبازیھایش ھمان غارتگري قلبھا برپا میكرد((
) كھ ھرگز لویي چھاردھم را از اینكھ نگذاشت دوكھا بھ فرمانروایي خود ادامھ دھند نبخشود(نامآور 

تصدیق میكند كھ رفتار مودبانھ پادشاه مكتب آداب داني دربار فرانسھ را بھ وجود آورد، كھ از دربار بھ 
  :كشور فرانسھ، و از كشور فرانسھ، بھ اروپا سرایت كرد

شش بھ لطف و ظرافت لویي چھاردھم رفتار نكرده و ازا ین راه بھ اندازه وي بر ھرگز كسي ھنگام بخ
و اگر ; ھرگز كلمات توھینآمیز از دھان وي بیرون نیامدند. ... ارزش بخشندگیھاي خود نیفزوده است

ھمیشھ بمالطفت سخن  -كھ این بندرت اتفاق میافتاد  - میخواست كسي را مورد سرزنش یا توبیخ قرار دھد 
ھرگز كسي صاحب خوبي چنین با . ، بھ تندي و پرخاش نپرداخت... یگفت و ھرگز، مگر در یك موردم

  . ... ادب نبوده است

ھرگز نشد كھ از كنار ناچیزترین شلیتھ پوشان بگذرد و كالھش را از . ادب وي نسبت بھ زنان بیمانند بود
اگر ضمن گردش . ... اق خود باز میشناختسر بر ندارد، حتي ھنگامي كھ آنان را بھ عنوان خدمتكاران ات

   .با بانوان ھمصحبت میگشت، تا ھنگام جدا شدن از ایشان كاله خود را بر سر نمیگذاشت

وي در توانایي بھ رسوخ در مغز و بازیابي ضمیر . اما افكار لویي چھاردھم بھ كمال رفتارش نبودند
فلسفي بھ گرد قیصر نمیرسید، و از لحاظ بشر اشخاص با ناپلئون برابري میكرد، لیكن در نیروي تفكر 

بوو  -سنت . دوستي و دوراندیشي در امر سیاست مقامي بمراتب پایینتر از امپراطور آوگوستوس داشت
جز خوش فھمي ھنر دیگري نداشت، اما الحق این صفت را بھ حد كمال دارا : ((درباره او چنین مینویسد

: سیمون توجھ كنیم - ھاي سن  باز ھم بھ گفتھ. از نیروي تفكر باشد و شاید ھم این موھبت سودمندتر.)) بود
بھ گفتھ .)) وي فطرتا محتاط، معتدل، و سر نگھدار، و حركت بدن و زبانش را در اختیار خود داشت((

، و باید افزود كھ صاحب قدرت تمركز و ارادھاي بود كھ ))روحي بزرگتر از مغزش داشت((مونتسكیو، 
ما معایب او را بھ طور عمده از دومین دوره . جبران محدودیت افكارش را میكردنددر دوران جواني 

یعني از آن ھنگام كھ تعصب دیني دامنھ دیدش را محدود ساخت، و ; میشناسیم) ١٧١۵ -  ١۶٨٣(پادشاھیش 
بر در آن وقت است كھ او را با خودبیني بازیگري . كامروایي و مداھنھ شنوي وي را از راه بھ در بردند

گرچھ ممكن است بخشي از این  - صحنھ یا غرور پرشكوه بناي یادبودي از عھد باستان در نظر میآوریم 
ھیمنھ ھدیھ قلم نقاشاني باشد كھ وي را بر پرده آوردھاند، و بخش دیگر آن زاده ھشیاري وي بر بزرگي 

، شاید ))ازي میكردصحنھ ب((را بر )) پادشاه بزرگ((اگر لویي شخصیت . وظیفھاي كھ بھ عھده داشت
میبایست مركز . بدین سبب بود كھ آن را رویھاي سودمند در اداره امور كشور و برقراري نظم میدانست

لویي بھ . قدرتي وجود داشتھ باشد و این قدرت میبایست با كوكبھ و تشریفات خاصي بھ رخ ملت كشیده شود
آن واحد براي خودمان فروتن و بھ خاطر  بھ نظرم صالح آن است كھ ما در: ((فرزندش چنین پند میداد

. ھنگامي كھ بوالو ذوق ادبي او را اصالح كرد و لویي آزرده خاطر نشد: شاید فقط در یك مورد -مقامي 
. لویي در كتاب خاطراتش خصال شخصي خود را با كمال انصاف مورد مداقھ و تفسیر قرار داده است

بر تراز ھمھ ((بھ گفتھ او . عشق وي بھ نام آوري بود چنانكھ خود داوري میكند، برجستھترین خصلتش
این عشق بھ نام آوري بھ سبب افراطش آفت .)) چیز، حتي برتر از خود زندگي، شھرتي واالمرتبت است

شوري كھ ما براي كسب شھرت در سر داریم از نوع آن : ((وي چنین یادداشت كرده است. جان لویي شد
تمتع از لذایذ شھرتطلبي، كھ ھرگز . ورده شوند سرد و ساكت گردندخواھشھاي ضعیف نیست كھ چون برآ
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و آن كس كھ ; بدون كوشش مردانھ شخصي را حاصل نمیشود، ھیچ وقت دلزدگي و سیرایي بھ بار نمیآورد
بتواند جلو تمایل خود بھ كسب شھرتھاي تازه را بگیرد، لیاقت برخورداري از آنچھ را كھ قبال نصیبش شده 

تا وقتي كھ عشق بھ نام آوري پایھ اخالق و اساس كشورش را رو بھ فساد نبرده بود، .)) داست ھم ندار
دربار وي شاھد عدالت، اغماض، . لویي چھاردھم سھمي از خصال قابل ستایش را در وجود خود داشت

ه لویي در این باره مادام دو موتویل، كھ در آن زمان تقریبا ھمھ روز. تسلط بر نفس، و جوانمردي او بود
از جھت نظم درباري، ھمھ پادشاھیھاي گذشتھ باید سر تكریم در : ((را مالقات میكرد، چنین نوشتھ است

مقربان در گاھش مكرر شرح دادھاند كھ لویي با چھ .)) برابر آغاز نیكو طالع این پادشاھي فرود آورند
; بار بھ دیدن مادر خود میرفت وفاداري و عالقھاي، در عین اشتغال بھ انبوه كارھاي دولتي، روزي چند

ھمچنانكھ بعدا شاھد مھرورزي وي نسبت بھ عموم فرزندانش بودند و عنایت خاص وي بھ حفظ سالمت و 
لویي چھاردھم نسبت بھ افراد . متذكر گشتھاند - از ھر مادري كھ بودند  - تامین آموزش و پرورش ایشان را 

ھمان كسي كھ میتوانست ھلندیھاي بیآزار را در آتش ; لتھابیشتر رافت و ھمدردي نشان میداد تا نسبت بھ م
جنگ بسوزاند و فرمان بھ ویران كردن ناحیھ پاالتینا بدھد، از خبر مرگ رویتر، دریاساالر ھلندي كھ 

ھمچنانكھ حس دلسوزي وي ; شكستھایي بر نیروي دریایي فرانسھ وارد آورده بود، سخت دچار اندوه شد
ز دوم، پادشاه انگلستان، كھ از سلطنت مخلوع مانده بودند، او را برانگیخت كھ نسبت بھ پسر و ملكھ جیم

  . اقدام بھ یكي از پرزیانترین جنگھایش كند

چنین مینماید كھ لویي چھاردھم ایماني راسخ داشت بھ اینكھ خداوند وي را بھ فرمانروایي كشور فرانسھ 
بدیھي است كھ لویي در این عقیده متكي بھ . است برگزیده و حق مسلم حكومت مطلق را بھ او تفویض كرده

بوسوئھ خوشبختي آن را داشت كھ بھ وي نشان دھد ھم در عھد قدیم و ھم در عھد جدید . كتاب مقدس بود
حق االھي پادشاھان كھ لویي آن را براي راھنمایي پسرش بھ نگارش درآورد، مبتني بر این نظریھ بود كھ 

وان تنھا نگاھبانان امنیت و رفاه ملتشان برمیگزیند، و ایشان نمایندگان خداوند خداوند پادشاھان را بھ عن((
و بنابراین ; پادشاھان براي درست اجرا كردن وظایف االھي خود نیازمند قدرت بیكرانند.)) بر روي زمینند

حانیون باشد یا از اختیار و آزادي كامل در استفاده از ھر نوع ملك و مالي، خواه متعلق بھ رو((ایشان باید 
اكتفا نكرده است، )) مملكت یعني من((لویي چھاردھم تنھا بھ گفتن .)) از آن عامھ مردم، برخوردار باشند

مردم نیز عمال واكنش خشمآمیزي نسبت بھ . بلكھ با كمال صمیمیت و سادگي بھ آن گفتھ ایمان داشتھ است
دان سبب كھ ھانري چھارم آنھا را وسیلھ موثري آن گونھ تظاھرات تحكمآمیز از خود نشان نمیدادند شاید ب

و حتي با ایماني باطني بر پادشاه جوان خود  -براي جلوگیري از تمرد و آشوبگري مردم قلمداد كرده بود 
پس از ستمگري ریشلیو، فتنھگري شورش . مینگریستند و با تفاخري ملي قدرت و شوكت او را میستودند

متوسط و پایین مردم فرانسھ متمركز شدن قدرت فرمانروایي را در  فروند، و اختالس مازارن، طبقات
  . ، كھ گویي بشارت دھنده نظم و امنیت و صلح بود، با طیب خاطر پذیرفتند))قانوني((دست پیشوایي 

لویي چھاردھم ھنگامي شیوه فرمانروایي مطلق خود را علني ساخت كھ پارلمان پاریس میخواست پارھاي 
وي با لباس شكار از كاخ ونسن رو بھ پاریس ). ١۶۶۵(از فرمانھاي او را مورد بحث و بررسي قرار دھد 

بدبختیھایي : ((طاب كردھاي ساقھ بلندش وارد تاالر شورا شد و با شالقي در دست چنین خ گذارد و با چكمھ
بھ شما امر میكنم این جلسھاي را . كھ از جلسات شوراي شما بھ بار آمدھاند بر ھمھ كس بخوبي معلوم است

آقاي رئیس مجلس دیگر . كھ بھ منظور بحث درباره فرمانھاي من تشكیل دادھاید ھر چھ زودتر برھم بزنید
ھیچ یك از اعضاي شورا ھم حق ندارد تقاضاي تشكیل بھ شما اجازه نمیدھم این جلسات را دایر كنید، و 

، كھ ))شوراي خصوصي((از آن پس مسئولیت پارلمان در مقام دیوان عالي قانونگذاري بھ .)) آنھا را بكند
  . مستقیما زیر نفوذ شخص پادشاه قرار داشت، تفویض شد

در واقع گرچھ كار پوشیدن جامھ فاخر و . موقعیت اشراف در دستگاه حكومت جدید بكلي تغییر یافت
برقرار داشتن تشریفات تجملي دربار و ارتش بھ ایشان سپرده شد، بندرت شغلھاي حساس دولتي بھ آنان 

دربار بھ سر  سران بانفوذ طبقھ اشرافي بھ پایتخت دعوت شدند تا قسمت عمده سال را در. واگذار گشت
ھاي اعیاني خود در پاریس اقامت میگزیدند، و آنھا كھ نفوذ و اعتبار بیشتري داشتند  اغلبشان در خانھ. برند

بھ ھمین سبب اتاقھاي كاخ ورساي در سطح ; بھ عنوان مھمانان شاھي در كاخھاي سلطنتي پذیرایي میشدند
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ردند، مغضوب پادشاه واقع میشدند و از آن پس اگر اشراف دعوت را رد میك. ھكتارھا زمین گسترش یافتند
اشراف از پرداخت مالیات معاف . میبایست توقع ھر نوع كرم و عنایتي از درگاه وي را از سر بھ در كنند

بودند، لیكن وظیفھ داشتند كھ در مواقع بحراني بھ قصرھاي ایالتي خود بروند، از میان رعایا و اتباع 
زندگي مالآلور دربار مزه . و بھ سركردگي خود بھ ارتش پادشاھي بپیوندندخویش لشكریاني تدارك كنند، 

آنان تنبلھایي پرخرج و سربار جامعھ بودند، لیكن دالوریشان . جنگ را در مذاق اشراف دو چندان میساخت
عرف و آداب داني اشرافي مانع از آن . در میدان نبرد یكي از امتیازات اجباري طبقاتي آنھا شمرده میشد

گرچھ از كاالھایي كھ از قلمروشان عبور میكردند  - بود كھ ایشان در امور مالي و بازرگاني شركت جویند 
امالكشان توسط مباشراني نگاھداري و كشت . باج میستاندند و بیحد و حساب از صرافان پول وام میگرفتند

ي اوامر و دستورھایشان را بھ میشدند كھ سھمي از درآمد را بھ ایشان میپرداختند و ضمنا در كار ملكدار
خاوند موظف بود كھ در قلمرو خود اصول نظم و عدالت و زیر دست نوازي را . مورد اجرا میگذاردند

در بعضي نواحي این اصول بھ طرز رضایت بخشي رعایت میشدند، و عالیجناب مالك مورد . برقرار دارد
بابان در برابر امتیازاتي كھ داشتند پاداش اما در برخي دیگر، ار; احترام رعایاي خود قرار میگرفت

و از طرفي ھم اقامت طوالني آنان در دربار موجب از ھم گسیختن ; ناچیزي براي اتباع خود قایل میشدند
لویي چھاردھم جنگ داخلي میان اشراف را قدغن كرد و براي . پیوندھاي انساني میان مالك و رعیت میشد

و این رسمي بود كھ در دوران فروند بھ منتھاي رواج و  -نوع داشت مدت زماني دوئل كردن را بكلي مم
نھصد نفر در دوئل ) ١۶۵٢ - ١۶۴٣(گرامون آمار گرفتھ است كھ در مدت نھ سال . شدت خود رسیده بود

شاید یكي از علل وقوع جنگھاي مكرر در میان اشراف این بود كھ ھر كدام میخواستند، بھ . كشتھ شدھاند
  . ، فرصتي براي عرضھ داشتن شھامت و جنگ آزمایي اتباع خود بھ دست بیاورندزیان ھمسایگان

لویي چھاردھم آن گروه از پیشوایان طبقھ متوسط را كھ با لیاقت شخصي خویشتن را بھ جایي رسانده بودند 
 و در پشتیباني از حكومت مطلق پادشاه طرف اعتماد قرار داشتند، براي اداره امور دولتي، بر دیگران

اداره امور كشوري بھ طور عمده بر عھده سھ شورا بود، كھ ھر . ترجیح میداد و بھ خدمات مھم میگماشت
كدام بھ ریاست شخص پادشاه تشكیل جلسھ میداد و وظیفھ اصلیش فراھم آوردن اطالعات و مداركي بود كھ 

كھ داراي )) دولتي شوراي((نخست . پادشاه میبایست براساس آنھا تصمیم بگیرد و فرامیني صادر كند
چھار یا پنج نفر عضو بود و ھفتھاي سھ بار تشكیل میشد تا درباره مسائل كلي اقدامات داخلي و سیاست 

سوم ; كھ بھ كارھاي ایاالت رسیدگي میكرد)) شوراي چاپارھا((دوم : خارجي بحث و بررسي كند
  . ھاي كشور را در اختیار داشت ھكھ وضع و جمع آوري مالیاتھا و تعیین عواید و ھزین)) شوراي مالي((

حكومت محلي ایاالت . شوراھاي فرعي دیگري نیز مسئول اداره كردن امور جنگي، تجاري، و دیني بودند
انتخاب شھرداري بھ . از دست اشراف الابالي خارج شد و بھ عھده ناظران و بازرسان شاھي افتاده بود

ند خاطر شاه تحویل جامعھ دھد، امروزه ما حكومتي طرزي اجرا میشد كھ شھرداراني مورد اعتماد و پس
در آن زمان ھم چنین بود، لیكن بھ ھر صورت از . چنین متمركز را بیدادگر و متجاوز بھ شمار میآوریم

دوره پیشین، كھ اداره امور كشور بھ دست طبقھ حاكمھاي از نمایندگان شھرداریھا و امیران فئودال سپرده 
ھیئت بازرساني از جانب پادشاه وارد  ١۶۶۵ھنگامي كھ در سال . دادگري داشتشده بود، كمتر خاصیت بی

شھر اوورني شد تا درباره تجاوزات امیران آن سازمان رسیدگي كند، اھالي مقدم اعضاي ھیئت را گرامي 
را بھ منزلھ رھایي خود از زیر فشار ) روزھاي بزرگ اوورني(داشتند و تشكیل جلسات بازجویي 

البتھ ایشان بسیار خشنود میشدند از اینكھ ببینند خداوندي بزرگ بھ جرم كشتن دھقاني . نستندبیدادگري دا
سر خود را بر باد میدھد، یا اشرافیان و تیولداران كم اعتبارتر بھ كیفر خطاكاریھا و ستمگریھاي خود 

  . دبا این اقدامات بود كھ اصول قانون پادشاھي جانشین اصول قانون فئودالي ش. میرسند

و قانون نامھ لویي، كھ ; قوانین فرانسھ با نظم و منطقي بھ فراخور اصول اشرافیت جرح و تعدیل پذیرفت
در كشور ) ١٨١٠ - ١٨٠۴(، تا زمان پیدایش قانون نامھ ناپلئون )١۶٧٣ - ١۶۶٧(بدین گونھ تكوین یافت 

ر زمینھ قانونگذاري بھ وجود آمده این قوانین تازه نسبت بھ آنچھ پس از یوستینیانوس د. نافذ و جاري ماند
فرانسھ كمك ... با كمال نیرومندي، بھ پیشروي چرخ تمدن ((بود در مقام و مرتبتي برتر قرار داشت و، 

مارك رنھ، ماركي دو . سازمان پلیس شھري تشكیل یافت تا پاریس را از آلودگي بھ جنایات پاك كند)). كرد
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مدت بیست و یك سال ریاست پلیس پاریس را بر عھده داشت، آرژانسون، كھ با درجھ سرتیپي /ووایھ د
بھ . شغل دشوار خود را با كمال درستي و لیاقت بھ انجام رساند و یادگاري برجستھ از خود بھ جاي گذاشت

یمن مباشرت او بود كھ خیابانھاي پاریس سنگفرش شدند، اندكي نظافت یافتند، با پنج ھزار چراغ روشني 
ازھاي روي امنیت بھ خود دیدند، تا جایي كھ، از جھات فوق، پاریس دیگر پایتختھاي اروپا گرفتند، و تا اند

  . را از فرسنگھا پشت سرگذاشت

شبكھاي . اما از طرفي ھم قانون نامھ لویي چھاردھم روش شقاوت و بیدادگري را معمول و مجاز میداشت
ھاي  بھ جاسوسي اعمال و حتي گفتھ از خبرگزاران و عمال مخفي در سراسر فرانسھ پراكنده شدند و

، كھ حامل دستورھاي پنھاني پادشاه یا وزیرانش بودند، ))ھاي سر بھ مھر نامھ. ((مردمان پرداختند
زندانیان سالھاي دراز در زندان باقي . دستگیري ھر كسي را بدون ھیچ مجوز قانوني ممكن میكردند

گرچھ در . ند یا علت دستگیریشان بر كسي معلوم شودمیماندند بدون اینكھ دادگاھي بھ وضعشان رسیدگي ك
قانون نامھ لویي ھر نوع جادوگري ممنوع بود و كیفر اعدام براي كفرگویي یا توھین بھ مقدسات لغو شد، 

لیكن حق شكنجھ دادن براي بھ اعتراف درآوردن متھمان و مجرمان در دست قوه حاكمھ باقي و قانوني 
این . خالفكاریھا محكومیت بھ پاروزني در كشتیھاي بزرگ جنگي بود كیفر انواع بسیاري از. ماند

محكومان بھ اعمال شاقھ را درون كشتي بھ نیمكتھاي چوبي زنجیر میكردند و بھ ھر صف شش نفریشان 
پارویي بھ بلندي چھار ذرع و نیم میسپردند تا، بھ سرعتي موزون، با ضربات سوت سرپرستشان پاروزني 

موي سر و ریش و ابروانشان را . ال برھنھ بود و فقط پارچھاي دور كمرشان را میپوشاندبدنشان كام. كنند
دوره محكومیت ایشان بھ این زندگي مشقت بار طوالني بود، و نیز بھ ھر بھانھاي، از . از تھ میتراشیدند

ت اصلي جملھ قصور در فرمانبرداري، تمدید میشد، بھ طوري كھ گاھي سالھا پس از آنكھ دوره محكومی
اینان ھنگامي روي آسایش میدیدند كھ . افراد بھ پایان رسیده بود، در ھمان اسارت پرشكنجھ باقي میماندند

در بندري رھا میشدند و، در حالي كھ ھنوز زنجیري گران آنھا را بھ جفت ھمراھشان بستھ میداشت، بھ 
  . خرده فروشي یا تكدي روزگار میگذراندند

نوني برتر بود و میتوانست بھ اراده شخصي ھر كیفري را براي ھر نوع گناھي مقام خود لویي از ھر قا
  . مقرر سازد

فرمان داد ھر روسپي را كھ در شعاع ھشت كیلومتري كاخ ورساي ھمراه با یكي از  ١۶٧۴در سال 
ود و لویي، در عین بشر دوستي، سختگیر ب. قراوالن شاھي دیدند دستگیر كنند و گوشھا و بیني او را ببرند

اندكي سختگیري بزرگترین نشانھ محبت من بھ ملتم است، زیرا اگر روش : ((بھ فرزندش چنین اندرز میداد
اصوال بھ مجرد آنكھ پادشاه در مورد . مالیمت را در پیش گیرم، عواقب وخیمتري بھ بار خواھد آمد

ھمھ . ... ان میرودفرمانش بھ سستي گراید قدرت حكومت و بھ دنبال آن صلح و آسایش عمومي از می
طبقاتي كھ، بھ جاي آنكھ در زیر سلطھ پادشاه بر حق  -بدبختیھا بر سر طبقات پایین و بیپناه فرود میآید 

لویي چھاردھم در راه محقق ساختن آنچھ .)) خود باشند، در زیر سلطھ ھزاران ستمگر فرومایھ قرار دارند
وي درباره اوضاع كشورش بیش از ھر كسي آگھي  .مینامید كوشش بسیار بھ كار برد)) حرفھ پادشاھي((

داشت، زیرا از وزیرانش میخواست كھ مرتبا گزارشھایي دقیق از مسائل و امور جاري بھ عرضش 
ھیچ گاه از شنیدن آرا و راھنماییھاي وزیران خود، حتي اگر نظري برخالف میل وي داشتند، . برسانند

لویي پیوستھ با مقربان و . شاوران خود سر تسلیم فرود میآوردآزرده خاطر نمیشد، و چھ بسا كھ در مقابل م
. مشاوران خود صمیمیترین روابط را داشت، بھ شرط آنكھ ایشان مقام پادشاھي او را از نظر دور نمیداشتند

از نوشتن آنچھ بھ ذھنت میرسد براي من مضایقھ نكن، و از اینكھ میبیني ھمیشھ : ((شاه بھ وبان میگفت
 -وي با دیدگاني باز مراقب ھمھ چیز .)) تو را بھ سمع قبول نمیپذیرم ابدا دچار یاس مشو پیشنھادھاي

ارتش، نیروي دریایي، دربار، خانواده شاھي، دارایي كشور، كلیسا، نمایشنامھ نویسي، ادبیات، و ھنرھاي 
دمت داشت، شك و گرچھ در نیمھ اول دوران پادشاھیش وزیراني بسیار الیق و فداكار در خ. بود - زیبا 

ھاي مختلف حكومتي پر  نیست كھ اقدامات عمده و تدابیر اساسي كشورداري وحدتبخشي بھ میان جنبھ
  . لویي چھاردھم در ھر ساعت زندگیش پادشاھي میكرد. مشغلھ بھ دست خود وي اجرا میشدند
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خدمت داشت، در گرچھ در ھر یك از اعمال روزانھاش ملتزمان و فرمانبراني در . این كاري دشوار بود
بیرون آمدن وي از . عوض این ناراحتي بزرگ نصیبش بود كھ ھیچ وقت از شر نگاه آنان آسودگي نداشت

تابع تشریفاتي بود كھ در حضور ) ھنگامي كھ ھمبستري نداشت(تختخواب و بھ بستر شدنش براي خواب 
خوابگاه، در آیین قداس شركت یا بیرون آمدن رسمیش از )) طلوع((پس از . جمعي از ملتزمان اجرا میشد

میجست، صبحانھ میخورد، بھ تاالر میرفت، و در حدود ساعت یك بعد از ظھر از آن خارج میشد و بھ 
كھ معموال روي میزي كوچك و تك افتاده، لیكن در محاصره جمعي از  -خوردن ناھاري مفصل میپرداخت 
ر، در حالي كھ مقربان و برگزیدگان روز در لویي پس از صرف ناھا. درباریان و خدمتكاران، چیده میشد

التزامش بودند، بھ قصد تفریح و تفرج، قدمي در باغ میزد یا بھ شكار میرفت و پس از بازگشت بھ كاخ، 
از ساعت ھفت تا ده شب در میان . مدت سھ تا چھار ساعت دیگر را در مشاوره با وزیرانش میگذراند

موسیقي، ورق، بیلیارد، صحبت با بانوان، رقص،  -لف شبانھ درباریانش میماند و بھ سرگرمیھاي مخت
ھر كھ ((در بسیاري از مراحل مختلف این برنامھ روزمره، . مشغول میشد - ضیافت، و بالماسكھ 

من . ((گرچھ كمتر كسي چنین اجازھاي را بھ خود میداد -)) میخواست میتوانست با او وارد صحبت شود
ضي این آزادي را میدھم كھ در ھر ساعت شب و روز شخصا یا بھ وسیلھ بھ اتباعم بدون ھیچ گونھ تبعی
در حدود ساعت ده شب پادشاه در معیت فرزندان و نوادگان خویش، و .)) نامھ مرا مخاطب قرار دھند

  . گاھي بھ ھمراھي ملكھ، در حضور گروه درباریان بھ شام مینشست

ي ھفتھاي شش روز، ھر روز ھفت تا ھشت ساعت، بھ كشور فرانسھ شاھد بود كھ پادشاه با چھ نظم و جدیت
باور كردني نیست كھ این : ((سفیر ھلند در این باره نوشتھ است. انجام وظایف خطیر خود میپرداخت

شاھزاده جوان چگونھ با سرعت عمل، روشن بیني، داوري درست، و ھوشمندي بھ امور كشورش 
  . رسیدگي میكند

ود چنان بھ خوشرویي رفتار میكند و با مدارا و شكیبایي بھ اظھاراتشان عالوه بر آن با مجریان اوامر خ
لویي چھاردھم در مدت پنجاه و چھار سال سلطنتش .)) گوش میدھد كھ ھمگي آنان را شیفتھ خود میسازد

وي ھمواره با . حتي بھ ھنگام بیماري در مصروف داشتن ھم خود بھ اداره امور دولتي كوتاھي نكرد
ھرگز بھ الزام یك لحظھ . ((ظام فكري در جلسات شوراھا و مذاكرات سیاسي حضور مییافتآمادگي و انت

وزیران خود را با فراستي بیمانند ; پیشبیني نشده، و ھیچگاه بدون مشاوره قبلي، تصمیمي آني نمیگرفت
ان زیرك و گرچھ برخي از آنان مانند كولبر را از مازارن بھ ارث برد، لیكن خود وي چن; دستچین میكرد

لویي از ھر . بود كھ میتوانست آن افراد را حتي در چند مورد تا ھنگام مرگشان در خدمت خویش نگاه دارد
جھت رعایت احترام ایشان را میكرد و بھ اندازه كافي نسبت بھ آنان اعتماد نشان میداد، لیكن ھمواره با 

  . دیدگاني باز مراقب اعمالشان بود

كار گماشتن وزیرانم، وظیفھ خود میدانستم كھ سرزده وارد دفتر وزارتشان پس از بھ : ((لویي میگوید
  ... بشوم

بھ .)) بدین ترتیب ھزاران نكتھ بر من آشكار میشد كھ در تعیین روش كار و رفتارم بسیار سودمند میافتادند
در آن رغم و یا شاید بر اثر ھمین تمركز یافتن قدرت در دست یك فرمانروا بود كھ كشور فرانسھ، 

  . روزگاري كھ خورشید بختش اوج میگرفت، بھتر از ھمھ دورانھاي گذشتھ اداره شد

III  - ١۶٨٠ - ١۶١۵: نیكوال فوكھ  

نخستین اقدام الزم سامان بخشیدن بھ اوضاع مالي كشور بود، كھ در زمان مازارن دچار اختالل و اختالس 
كل دارایي كشور تعیین شد و با انگشتاني بھ سمت رئیس  ١۶۵٣نیكوال فوكھ از سال . فراوان شده بود

وي اشكاالت تجارت داخلي . ھا رسیدگي كرد چسبناك و دستاني گشاد بھ اداره امور مالیاتي و تنظیم ھزینھ
و در عین حال با كمال سپاسگزاري و وظیفھشناسي عواید ; را تقلیل داد و بر حجم تجارت خارجي افزود
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)) مقاطعھكاران وصول مالیاتھا. ((تقسیم میكرد)) وصول مالیاتھا مقاطعھكاران((خود را با مازارن و 
سرمایھداراني بودند كھ بھ دولت وامھاي كالن میدادند و در ازاي آن اختیار وصول مالیاتھاي ناحیھاي از 

این عمل را با چنان درنده خویي ماھرانھاي بھ انجام . كشور را تا حد مبلغي معین بھ دست میآوردند
در دوران انقالب كبیر فرانسھ بیست و . كھ در سراسر كشور كسي منفورتر از آنان یافت نمیشد میرساندند

بود كھ فوكھ )) مقاطعھكاران وصول مالیاتھا((با ھمدستي این . چھار نفر از این افراد محكوم بھ اعدام شدند
  . توانست ثروتي بیكران براي خود ذخیره كند

ر، شارل لوبرن نقاش، و آندره لونوتر منظره ساز را مامور ساختن و لویي لووو معما ١۶۵٧فوكھ در سال 
ھاي زینتي آن را نیز  ویكنت كرد و طرح افكني باغھا و پیكره - لو  -تزیین كردن كاخ فخیم و با شكوه وو 

  . بھ ایشان سپرد

ختمان آن بھ براي بھ انجام رساندن این نقشھ زماني یك ھزار و ھشتصد نفر دست در كار بودند، ھزینھ سا
در آن محل . لیور سر زد، و مساحتي بھ وسعت اراضي سھ دھكده را بھ زیر خود گرفت ٠٠٠،٠٠٠،١٨

 ٠٠٠،٢٧ھا و اشیاي ھنري گرانبھا، و كتابخانھاي مشتمل بر  ھاي نقاشي و پیكره فوكھ مجموعھاي از پرده
 - ي یكدیگر در خود جاي داده بود كھ با بیغرضي كامل كتاب مقدس و تلمود و قرآن را پھلو بھ پھلو -مجلد 

بانوان بلند پایھ اشرافي پنھاني رفت و ) ((چنانكھ معروف است(در این اطاقھاي مجلل بود كھ . گرد آورد
فوكھ با سلیقھاي بھ ھمان .)) آمد میكردند تا با نرخھاي گزاف لذت مصاحبت خود را بھ وي ارزاني دارند

تر، شاعراني چون كورني، مولیر، و الفونتن را نیز بھ گرد خود اندازه مشكل پسند، لیكن بھ نرخي ارزان
  . میخواند تا زینتبخش تاالر پذیراییش شوند

سرانجام وي كولبر . لویي حسرت آن دستگاه پر تجمل را میخورد و نسبت بھ ممر عواید آن گمان بد میبرد
ولبر گزارش داد كھ ھر چھ بھ ك. را مامور كرد كھ بھ عملیات و محاسبات رئیس كل دارایي رسیدگي كند

فوكھ پادشاه جوان را براي  ١۶۶١در ھفدھم اوت . دست فوكھ انجام میگیرد بر پایھ فساد و اختالس است
شش ھزار نفر مھمان غذاي خود را در شش . ویكنت دعوت كرد - لو  -شركت در جشني بزرگ بھ وو 

ود را در میان باغ و گلزار محوطھ جلو مولیر كمدي خیرھسران خ; ھزار بشقاب طال و نقره صرف كردند
. لیور بھ اضافھ آزادیش تمام شد ٠٠٠،١٢٠ضیافت آن شب براي فوكھ بھ قیمت . كاخ بھ روي صحنھ آورد

  لویي احساس كرد 

چھ مقام رفیعي است كھ ((وي از دیدن جملھ حكمتآمیز التیني )). بیش از ظرفیت خود میدزدد((كھ آن مرد 
. كھ با تصویر سموري در حال باال رفتن از درخت ھمراه بود، ابدا خوشش نمیآمد) )من نتوانم بدان برسم

در آن شب لویي ھمچنین متوجھ شد كھ شارل لو برن چھره مادموازل دو ال والیر را، كھ اكنون یكي از 
و در ھمان حال خواست ; ھاي پادشاه شده بود، نیز در یكي از تابلوھاي كاخ نقاشي كرده است معشوقھ

  . رمان بھ دستگیري فوكھ دھد، اما مادرش بھ او فھماند كھ این اقدام شب خوشي را خراب خواھد كردف

در روز پنجم سپتامبر بھ رئیس . پادشاه در كمین نشست تا مدارك خیانتكاري رئیس كل دارایي تكمیل شوند
و باتز، ملقب بھ سیور این تفنگدار موسوم بھ شارل د. (تفنگدارانش دستور داد كھ فوكھ را دستگیر كند

دادرسي فوكھ مدت سھ سال بھ درازا كشید و .) آرتانیان، قھرمان معروف رمان آلكساندر دوماي پدر بود/د
مادام دو سوینیھ، ال فونتن، و برخي . یكي از مشھورترین مرافعات تاریخي در دوره لویي چھاردھم شد

ھایي كھ در كاخ  یار بھ كار بردند، لیكن نامھدوستان دیگر در راه اثبات برائت فوكھ كوشش و تشبث بس
دادگاه بھ تبعید فوكھ و ضبط . فوكھ بھ دست آمدند بیاني رساتر داشتند و مجرمیت او را مسلم ساختند

مدت شانزده سال آن وزیر خوشدل و . لویي راي دادگاه را بھ حبس ابد مبدل كرد. داراییش راي داد
یمون بھ امید آزادي رنج كشید، در حالي كھ تنھا مایھ تسلیش وجود خوشگذران در قلعھ پینیرول در شھر پ

این كیفر ستمگرانھ بود، اما از فساد سیاسي كشور یكسره جلوگیري كرد و . پر مھر و وفاي ھمسرش بود
  . بر ھمھ آشكار ساخت كھ تملك اموال مردم بھ منظور تلذذ شخصي امتیاز خاص پادشاه است
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IV -  نو میسازدكولبر فرانسھ را از   

براي نظارت بر عملیات فوكھ، من كولبر را چون بازرسي در : ((لویي چھاردھم چنین یادداشت كرده است
، و این مردي بود كھ بھ وي حداكثر اعتماد را داشتم، زیرا ھوش و ...دستگاه دارایي ھمكار او ساختم

ولبر در حق وي دشمني شخصي كرده دوستان فوكھ معتقد بودند كھ ك.)) پشتكار و درستیش را آزموده بودم
شاید ھم در این جریان حس حسادت كولبر نسبت بھ فوكھ تا حدي دست در كار بوده است، لیكن . است

رویھمرفتھ مسلم است كھ در فرانسھ آن زمان ھیچ فردي وجود نداشت كھ بھ اندازه كولبر در راه خیر و 
معروف است كھ مازارن در ھنگام مرگ بھ پادشاه  .رفاه عمومي فداكاري خستگیناپذیر از خود نشان دھد

با تقدیم كولبر بھ ... من ھمھ چیزم را بھ تو مدیونم، اما اینك دینم را ادا میكنم. اعلیحضرتا: ((گفتھ بود
وي، كھ . ژان باتیست كولبر فرزند پارچھ بافي از شھر رنس و نواده بازرگاني دولتمند بود.)) پیشگاھت

در رگھا داشت و در محیط اقتصاد و صرفھجویي بار آمده بود، طبعا از نابساماني و خون طبقھ بورژوا را 
  گویي طبیعت و گردش دوران او را دستچین كرده بود تا . بینظمي انزجار داشت

   

  

آرشیو اقتصاد كشور فرانسھ را از حالت ركود روستایي و تجزیھ (كاخ ورساي . كولبر: آنتوان كویزووكس
ملوكالطوایفي درآورد و آن را بر اساس نظام متحدالشكلي مبتني بر صنعت، تجارت، كشاورزي، و دارایي 

ده مادي الزم براي نظامي كھ با حكومت متمركز سلطاني مقتدر ھمگام باشد و شالو; ملي استوار سازد
  . نگاھداري قدرت و عظمت آن پادشاھي را بھ وجود آورد
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كولبر از ھمان سن بیست و یك سالگي، كھ بھ سمت دفتردار جز وارد خدمت در وزارت جنگ شد، با 
كوشش شخصي راه خویش را بھ سوي شھرت و مقام باز كرد، تا جایي كھ مازارن مباشرت بر اموال خود 

با سقوط فوكھ وظیفھ خطیر ترمیم و تجدید سازمان اقتصاد ملي بر عھده . ایت او سپردرا بھ دست با كف
ھاي شاھي، تجارت، و ھنرھاي  وي ھمچنین بھ سرپرستي ساختمانھا، كارخانھ ١۶۶۴در سال . كولبر افتاد

وزارت دریاداري، و سپس  ١۶۶٩بازرسي كل خزانھ كشور، در سال  ١۶۶۵در سال ; زیبا منصوب شد
در دوره لویي چھاردھم ھیچ كس بھ این سرعت ترقي نكرد، آنچنان سخت . دربار بدو سپرده شد وزارت

اما كولبر شھرت ملي خود را بھ ضعف خویشاوندپرستي . نكوشید، و بھ آن اندازه خدمات سودمند انجام نداد
خدمتي كھ انجام آلوده ساخت، زیرا كولبرھاي بیشماري را بھ مال و مقام رساند، و نیز بھ تناسب ارزش 

وي اسیر وسوسھ خودفروشي بود و در اثبات اینكھ از نسل مستقیم . میداد براي خود پاداش قایل شد
گاھي اوقات در شتابي كھ براي انجام دادن امور . پادشاھان اسكاتلند بھ دنیا آمده است اصرار میورزید

بھ مقامات متنفذ موانع را از سر راه خود داشت قوانین موجود را تا حدي زیر پا میگذاشت یا با رشوه دادن 
كولبر با فزوني گرفتن قدرتش رفتاري تحكمآمیز یافت و پاھایي را كھ خون اصالت نژادي از . برمیداشت

وي در احیاي اقتصاد . زخمشان میچكید چنان لگدكوب كرد كھ خشم اشرافیان را نسبت بھ خود برانگیخت
  . كولبر نیز چیزي بھتر از یك صدراعظم نبود. را بھ كار بردفرانسھ ھمان روشھاي مستبدانھ ریشلیو 

سپس . كولبر برنامھ اصالحي خود را با نظارت در روشھاي معمول براي وصول مالیاتھا آغاز كرد
لشكریان را با آذوقھ و لباس و انواع سالحھا مجھز ساخت و بھ امیران محلي و صرافان وامھاي ھنگفت 

از جملھ ساموئل برنار صاحب سرمایھاي بھ ; بھ اندازه پادشاھان ثروت داشتندبرخي از این صرافان . داد
بسیاري از ایشان نیز با ازدواج با افراد طبقھ اشراف و خریدن یا بھ دست . لیور بود ٣٣،٠٠٠،٠٠٠مبلغ 

آوردن القاب خانوادگي و فراھم آوردن دستگاه پرتجملي كھ از دسترس اصیلزادگان تھیدست بھ دور بود، 
این صرافان در برابر پولھایي كھ بھ وام میدادند، بھ نسبت . خود را مورد رشك و غبطھ آنان قرار دادند

دیوان ((بھ درخواست كولبر، پادشاه یك . نامعتبر بودن وضع وام گیرنده، تا ھجده درصد بھره میگرفتند
در مورد ھر كس ((ھ بعد، ب ١۶٣۵تاسیس كرد تا بھ ھر گونھ اختالس و خالفكاري مالي از سال )) عدالت

كلیھ سازمانھاي مالي، ماموران وصول مالیاتھا، و موجران و . رسیدگي كند)) در ھر مقام و موقعیتي باشد،
ھاي قانوني  رباخواران مكلف بودند كھ دفاتر و اسناد خود را ارائھ دھند و ثابت كنند كھ عوایدشان را از راه

. دست پاك نشان نمیداد، پایش دربند و داراییش ضبط میشد ھر كس كھ در معامالت. بھ دست آوردھاند
  . ماموران خود را بھ سراسر كشور فرستاد و خبرچینان را مورد تشویق قرارداد)) دیوان عدالت((

كولبر ((طبقات باال از وجود . بسیاري از ثروتمندان بھ زندان افتادند و برخي از آنان بر چوبھدار شدند
سرمایھداران در بورگوني شورشي علیھ . دند، و طبقات پایین بھ شادي درآمدنداظھار نفرت كر)) مخوف

وزیر برپا ساختند، اما توده مردم سالح بھ دست در برابر ایشان قیام كردند، و حكومت با زحمت بسیار 
فرانك از طرف  ٠٠٠،٠٠٠،١۵٠سرانجام . توانست سرمایھداران را از آفت خشم مردم مصون دارد

. متمرد بھ خزانھ كشور تادیھ شد و ترس براي مدت یك نسل خیانتكاریھاي مالي را تعدیل كرد سرمایھداران
كولبر با داس صرفھجویي در مزرعھ مالي كشور بھ راه افتاد و نیمي از ماموران ادارات دارایي را درو 

یفھ مستمري دریافت شاید بھ تلقین او بود كھ لویي كلیھ افراد خاندان سلطنتي را، كھ بدون انجام وظ. كرد
اخراج شدند تا معیشت خود را از راه )) منشیان شاھي((بیست نفر . میداشتند، از مقام اسمیشان بركنار كرد

  . دیگري بھ دست آورند

بھ . تعداد وكالي خصوصي، فرمانبران، پردھداران، و دیگر خدمتگزاران درباري بشدت كاھش یافت
صورت حسابھاي دقیق و روشن خود را براي ارائھ آماده داشتھ عموم ماموران مالي دستور داده شد كھ 

وي روشھاي . كولبر وامھاي كھنھ دولت را بھ صورت وامھاي تازھاي با بھره كمتر تجدید كرد. باشند
مالیاتھا را آسانتر ساخت، و چون بھ اشكال وصول مالیاتھاي معوق پیبرد، پادشاه را واداشت تا دیون 

كولبر میزان مالیات عمومي را  ١۶۶١در سال . را ملغا كند ١۶۵٨تا  ١۶۴٧سالھاي  مالیاتي باقیمانده از
و تجمل )) جنگ انتقال((ھاي  مجبور شد براي تامین ھزینھ ١۶۶٧پایین آورد، و ھنگامي كھ در سال 

  . پرستي كاخ ورساي بار دیگر آن را باال ببرد، اندوه بسیار خورد
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اما از طرفي ھم بیم آن میرفت كھ . اصول مالیات بندي گذشتھ بودبزرگترین خطاي كولبر برقرار داشتن 
خزانھ دولت در . وارد آوردن ھرگونھ تغییر اساسي منجر بھ آشفتگي اوضاع و قطع عواید مالیاتي شود

در بعضي ایاالت مالیات زمین بر . یكي مالیات زمین، و دیگري مالیات نمك: اصل دو ممر عایدي داشت
اشراف و روحانیون از پرداخت این مالیات . میشد و در برخي دیگر بر عایدي آنملك غیرمنقول وضع 

، كھ شامل بقیھ اھالي كشور میشد، ))طبقھ سوم((معاف بودند، بھ طوري كھ سنگیني پرداخت آن بر دوش 
دولت براي ھر ناحیھ سھمیھاي مالیاتي تعیین میكرد و مسئولیت جمع آوري آن مبلغ برعھده . فشار میآورد

مالیات نمك از بھاي نمك عاید خزانھ میشد و انحصار فروش نمك در دست دولت بود، . معتمدان محل بود
غیر از این . كھ عموم اھالي را مجبور میكرد در مواعدي معین مقداري نمك بھ نرخ دولتي خریداري كنند

بر آنكھ یك دھم از  دو مالیات اصلي، انواع مالیاتھاي فرعي و حقوق گمركي نیز وجود داشتند، عالوه
اما این عشریھ در عمل خیلي كمتر از یك دھم كل . محصول ساالنھ دھقانان نیز میبایست بھ كلیسا تادیھ شود

  . محصول دھقانان بود و معموال با بخشش و مدارا وصول میشد

ھ اصول فني كشت زمین ھنوز چنان بدوي بود ك. اصالحات كولبر كمتر از ھمھ شامل حال كشاورزي شد
بھ ھیچ وجھ نمیتوانست آذوقھ بیست میلیون سكنھ كشور را، كھ بیھیچ مانع و وسواسي در حال تكثیر نسل 

ھا تا بیست فرزند بھ دنیا میآمدند و، اگر جنگ و قحطي و بیماري  در بسیاري از خانواده. بودند، تامین كند
با این حال، . و برابر میشدو مرگ كودك در میان نبود، با گذشت ھر بیست سال تعداد نفوس كشور د

كولبر، بھ عوض آنكھ در پي راه چارھاي براي افزایش بارآوري زمین زراعتي برآید، برعكس، در مورد 
ھاي نقدي  ھاي پر زادوولد جایزه افرادي كھ زود ازدواج میكردند معافیتھاي مالیاتي قایل شد و براي خانواده

لیور براي آنھایي كھ دوازده فرزند  ٢٠٠٠فرزند داشتند و لیور براي والدیني كھ ده  ١٠٠٠: تعیین كرد
وي با ازدیاد مراكز رھبانیت بھ مخالفت پرداخت، زیرا آنھا را تھدیدي بر نیروي كارگري فرانسھ . داشتند

با اینھمھ میزان توالد در فرانسھ دوره لویي چھاردھم، بھ علت باال رفتن میزان مالیاتھا بر اثر . میدانست
از طرف دیگر، عامل جنگ بتنھایي نتوانست . یدرپي و شدت یافتن فقر عمومي، كاھش یافتجنگھاي پ

در . چنان نفوس را بھ كشتن دھد كھ تعادلي میان میزان توالد و مقدار آذوقھ موجود در كشور برقرار سازد
محصول  ھرگاه در بخشي از كشور دو سال پي در پي. این راه طاعون نیز میبایست با جنگ ھمكاري كند

زیرا حمل و نقل داخلي چنان ناقص و . كافي بدست نمیآمد، آن ناحیھ بھ احتمال قوي دچار قحطي میشد
عقبمانده بود كھ جبران كمبود محصول در ناحیھاي از كشور با فراواني محصول در نواحي دیگر صورت 

 -  ١۶۴٨سالھاي . دھیچ سالي نمیگذشت كھ در گوشھاي از خاك فرانسھ قحطي روي ندھ. امكان مییافت
ھاي وحشتناك بیبرگ و نوایي در  دوره ١٧١٠ - ١٧٠٩، و ١۶٩۴ -  ١۶٩٣، ١۶۶٢ - ١۶۶٠، ١۶۵١

پادشاه  ١۶۶٢در سال . فرانسھ بودند، بھ طوري كھ در برخي از ایاالت تا سي درصد از اھالي تلف شدند
عالوه بر آن مبلغ ; توزیع كردغلھ وارد كرد و آن را بھ بھاي نازل بھ مردم فروخت یا درمیان بینوایان 

قانونگذاري نوین پارھاي از مصایب زندگي . فرانك از دیون مالیاتي را بھ مردم بخشید ٠٠٠،٠٠٠،٣
غصب دام و ارابھ و ابزار كار روستایي در مقابل بدھیش، حتي اگر آن . روستاییان را از میان برداشت

ھایي از طرف دولت دایر  در ھر ناحیھ طویلھ. شد روستایي بھ خزانھ پادشاھي مقروض باشد، اكیدا ممنوع
حق عبور شكارچیان از مزارع . شدند تا دھقانان بتوانند مادیانھا و دواب خود را در آنھا مجانا تیمار كنند

معافیتھاي مالیاتي بھ كساني تفویض شد كھ زمینھاي بایر و متروك را از نو كشت . كشت شده سلب شد
یعني عدم تعادل در باروري انسان و بارآوري خاك  -ي تسكین بخش ماده فساد اما این مرھمھا. میكردند

كلیھ مراكز روستایي اروپا مبتال بھ ھمین درد . را ریشھكن نمیكرد - زراعتي و نیز كمبود وسایل و ابزار 
لبر كو. میتوان گفت كھ وضع دھقانان فرانسوي تا حدي بھتر از ھمكاران انگلیسي و آلمانیشان بود. بودند

وي براي تامین آذوقھ جمعیت روزافزون شھرھا و نیز لشكریان شاھي، . كشاورزي را فداي صنعت كرد
كھ در حال توسعھ بودند، قیمت غلھ را ثابت نگاه داشت و نگذاشت كھ بھ تناسب بھاي محصوالت دیگر باال 

واید فراوان و ارتشي ھر دولت براي حفظ قدرت خود نیازمند ع: در نظر او از اصول مسلم بود كھ. رود
و دیگر اینكھ از دھقاناني كھ بھ دشواریھاي كار كشاورزي خو ; متشكل از سربازان زورمند و مجھز است

و ھمچنین دو عامل صنعت و تجارت باید ثروت و ; گرفتھ بودند پیاده نظامي جان سخت بھ وجود میآمد
  . اصلي كولبر توسعھ و تشویق صنعت بودبنابراین، ھدف . ابزار كار مورد نیاز حكومت را تامین كنند

pymansetareh@yahoo.com



ھاي گمركي وضع شدند تا از رقابت تھدیدآمیز  حتي تجارت میبایست تابع صنعت باشد، و از این رو تعرفھ
كولبر، بھ پیروي از روشھاي اقتصادي سولي و ریشلیو، كلیھ . مصنوعات خارجي جلوگیري بھ عمل آید

را، تحت نظارت دولت، بھ صورت اتحادیھ یا شركتھاي عمومي ھاي كوچك فرانسھ  ھا و تجارتخانھ كارخانھ
بھ این معني كھ ھر صنعتي با اصناف، سرمایھ، استادان، شاگردان، و فروشندگان سیار تشكیل ; درآورد

. اتحادیھاي دادند كھ در امور صنعتي، تعیین قیمتھا و دستمزدھا، و نحوه فروش تابع مقررات دولتي باشند
ھر یك از مصنوعات كشور را بھ حد اعالي خوبي برساند، و امید داشت كھ از این وي كوشید كھ جنس 

ھم او و ھم لویي چھاردھم . راه بازارھاي خارج را مفتون ظرافت طرح و كمال مصنوعات فرانسوي سازد
معتقد بودند كھ ذوق زیورپرستي اشرافیان فرانسھ خود پشتیباني بزرگ و عاملي موثر در رونق تجارت 

بدین ترتیب، زرگران، حكاكان، مبلسازان، و فرشینھبافان در مراكز . س تجملي كشور خواھد بوداجنا
  . صنعتي گرم كار شدند و شوق شھرت یافتند

كولبر كارخانھ گوبلن پاریس را كال ملي كرد و آن را بھ صورت سازماني درآورد كھ سرمشق نظم و 
  . روش كار بود

و وامھاي دولتي و پایین آوردن نرخ بھره بھ پنج درصد، بھ پیشرفت وي، با اعطاي معافیتھاي مالیاتي 
ھمچنین بھ صاحبان صنایع جدید اجازه داد كھ از حق انحصار . اقدامات اقتصادي كمك شایان كرد

پیشھوران بیگانھ مورد انواع . برخوردار شوند تا كارشان نضج بگیرد و براساسي محكم استوار شود
گوبن ماوا  - شیشھگران ونیزي در سن ; تند تا فرانسھ را مقر ھنرنمایي خود سازندتشویقھاي مالي قرار گرف

و یكي از ھلندیھاي پروتستان، پس از آنكھ اطمینان یافت ; آھنگران سوئدي بھ پاریس دعوت شدند; گزیدند
ھبافي كھ در فرانسھ آزادي دیني خواھد داشت و دولت نیز سرمایھاي بھ او وام خواھد داد، كارخانھ پارچ

شھر ; دستگاه بافندگي وجود داشت ٠٠٠،۴۴، در فرانسھ ١۶۶٩در سال . بزرگي در شھر آبویل دایر كرد
  . كارگر نساجي بود ٠٠٠،٢٠تور بتنھایي داراي 

. در این دوره فرانسھ توتكاري فراوان كرده و در صنعت ابریشم سازي شھرتي بزرگ بھ دست آورده بود
. ھاي پارچھبافي نیز متعدد شدند تا پوشش آنھا را تامین كنند ھم كارخانھبا افزایش لشكریان لویي چھارد

بسیاري از آن صنایع محصوالتي براي . براثر عوامل ترغیبآمیز، صنایع فرانسھ بسرعت توسعھ یافتند
بازار داخلي و بازار بینالمللي تولید میكردند، و پارھاي از آنھا چنان رونق یافتند كھ از لحاظ تجھیزات، 

پادشاه دلبستھ اقدامات صنعتي . سازمان اداري، و حجم بھرھبرداري بھ مرحلھ اقتصاد سرمایھداري رسیدند
ھا را بھ نشانھاي خاندان  ھا دیدن كرد، اجازه داد كھ محصوالت مرغوب كارخانھ از كارگاه; كولبر شد

بزرگ را در سلك اشراف سلطنتي ممھور كنند، مقام اجتماعي بازرگانان را باال برد، و صاحبان صنایع 
  . آورد

ھاي لوور،  كارگاه. دولت تحصیالت فني و علمي را تشویق كرد و وسایل اشاعھ آنھا را فراھم آورد
كولبر بر . تویلري، و گوبلن، و مراكز كشتي سازي بھ صورت مدارسي براي آموزش شاگردان در آمدند

ایرھالمعارف ھنرھا و كارھاي دستي، و نیز دیدرو پیشدستي جست و نظارت بر تالیف و انتشار یك جلد د
ھایي  آكادمي علوم رسالھ. ھاي مكانیكي، را بھ عھده گرفت چاپ كتاب مصوري در شرح انواع دستگاه

ساوان فنون صنعتي نوین را مورد بحث و /مجلھ ژورنال د; درباره ماشینھا و صنایع مكانیكي منتشر كرد
جلوخان خاوري لوور را در دست داشت، از مشاھده كار  پرو، معماري كھ ساختمان. بررسي قرارداد

اما در عین حال، . كیلو را بلند میكرد بھ شگفتي افتاد ٠٠٠،١٠٠دستگاھي كھ توده حجیم سنگي بھ وزن 
. كولبر با روي كار آمدن ماشینھایي كھ موجب عاطل ماندن و اخراج كارگران میشدند شدیدا مخالفت كرد

مفرط بھ برقراري نظم و كارآیي داشت، صنایع را ملي كرد و مقررات صنعتي  كولبر، كھ پیوستھ اشتیاق
ھزاران بخشنامھ روشھاي تولیدي، . را با نظارت شوراھاي بخش و اصناف بھ طرزي متراكم توسعھ داد

در ھر شھر . اندازه و رنگ و جنس محصوالت، و ساعات و شرایط كار را معین و محدود میكردند
ر بودند كھ از بھ بازار آمدن ھر نوع محصوالت كارخانھاي و دستي نامرغوب ھیئتھاي ناظر مامو

ھاي مصنوعات معیوب با نام سازنده یا كارخانھدارانشان در معرض  نمونھ. جلوگیري بھ عمل آورند
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اگر خالفكار جرم خود را تكرار میكرد، در دادگاه صنفي مورد مواخذه . تماشاي عمومي قرار داده میشدند
و اگر بار سوم محصولي معیوب بھ بازار میفرستاد، در شارع عام بھ تیري بستھ میشد تا ; گرفتقرار می

یتیمان را از ; عموم مرداني كھ بدن سالم داشتند ملزم بھ كار كردن بودند. مردمان او را لعن و تحقیر كنند
از معابر جمع آوري میكردند گدایان را ; ھا بیرون میآوردند و در صنایع مختلف بھ كار میگماشتند نوانخانھ

كولبر با خاطري شاد بھ عرض پادشاه میرساند كھ حتي كودكان نیز میتوانستند ; ھا میفرستادند و بھ كارگاه
  . ھا كسب معیشتي كنند در دكھ

تنبلي، بیلیاقتي، بدزباني، نافرماني، . كارگران، تقریبا مانند لشكریان، با انضباطي سخت بھ سر میبردند
ھا، زنبازي، و بیحرمتي در كلیسا از جانب ایشان گناھاني مستوجب تنبیھ بھ شمار  رفتن بھ میخانھبدمستي، 

  . گاھي كار تنبیھ ایشان بھ شالق زدن میكشید; میآمدند كھ میبایست بھ توسط كارفرمایانشان كیفر داده شوند

یي بھ مدت سي تا چھل دقیقھ ھا دوازده ساعت یا بیشتر، با فاصلھ - ساعت كار روزانھ بسیار طوالني بود 
مزد كارگران ناچیز بود و قسمتي از آن در مقابل اجناسي كھ بھایشان را كارفرمایان . براي صرف غذا

بنابھ محاسبھ وبان، مزد روزانھ پیشھوران در شھرھاي بزرگ بھ طور . تعیین كرده بودند پرداخت میشد
، گرچھ باید گفت كھ ھر سو قدرت خرید نیم كیلو بود) كمتر از یك سوم دالر(متوسط دوازده سو فرانسھ 

اما سي و ; دولت تعداد جشنھاي دیني را تقلیل داد تا مردم در آن روزھا از كار معاف نباشند. نان را داشت
. ھشت تعطیل دیني بر جاي ماند، و بدین ترتیب مردم در سال رویھمرفتھ نود روز استراحت داشتند

كارگران حق نداشتند براي بھتر كردن شرایط زندگي خود دستھبندي . شداعتصاب عمل غیرقانوني شمرده 
در شھر روشفور عدھاي از كارگران بھ جرم شكایت كردن از كمي دستمزد خود بھ ; و تظاھرات كنند

لیكن وضع كارگران در زمان ; ثروت طبقھ بازرگانان افزایش یافت و عواید دولت باال گرفت. زندان افتادند
كشور فرانسھ در دو جبھھ صنعت و . م محتمال از وضع آنان در قرون وسطي بدتر شده بودلویي چھاردھ

  . جنگ نظم و نسق یافت

كولبر در عالم تجارت نیز، مانند ھمھ سیاستمداران زمانش، بر این عقیده بود كھ اقتصاد ملي باید حداكثر 
عنوان وسیلھ مبادلھ عناصري آنچنان  و نیز چون طال و نقره بھ; ثروت و بینیازي را در كشور تامین كند

بدین معني كھ مقدار  -)) تعادلي بھ سود كشور تنظیم شود((ارزندھاند، پس تجارت ملي باید براساس 
تنھا از این راه . صادرات بر واردات فزوني داشتھ باشد تا سیلي از طال و نقره را بھ درون كشور بكشاند

حده ھلند كھ معدن طال و نقرھاي نداشتند، میتوانستند نیازمندیھاي بود كھ فرانسھ، انگلستان، و ایاالت مت
این بود روشي كھ بھ نام . خود را برآورند و در ھنگام جنگ ساز و برگ لشكریانشان را تامین كنند

گرچھ بعضي از علماي اقتصاد آن را بھ باد تنقید گرفتھاند، باید انصاف داد كھ ; خوانده شد)) مركانتیلیسم((
با این روش اقتصادي، . دوران كھ جنگھاي مكرر پیش میآمد مزایاي روش فوق انكارناپذیر بود در آن
ھاي گمركي بھ منظور حمایت از محصوالت داخلي و مقرراتي كھ در قرون وسطي در ھر بخش بھ  تعرفھ

تولید  در واقع وقتي كھ دولت بخش را واحد. طور جداگانھ اجرا میشد در سراسر كشور جاري و نافذ گشت
بدین ترتیب، برحسب . و حكومت كشوري قرار داد، میزان حمایت از محصوالت داخلي افزایش یافت

نظریھ اقتصادي كولبر، مزد كارگران میبایست كم باشد تا حاصل دسترنجشان بتواند در بازارھاي خارجي 
د تا ایشان را بھ تاسیس پاداش كارفرمایان میبایست زیاد باش; رقابت كند و طال را بھ درون كشور بیاورد

صنایع و تولید مصنوعات برانگیزد، بخصوص تولید اجناس تجملي كھ گرچھ در جنگ مصرفي نداشتند، با 
و نیز نرخ بھره میبایست نازل باشد تا معاملھگران را ; اندك ھزینھ صادراتي سود ھنگفتي بھ بار میآوردند

سامان دولتھا، خوي رقابت پیشھ آدمي اساس ملي خود را در آن انبوه ناب. بھ وام گرفتن از دولت ترغیب كند
صلح ھم نوعي جنگ است، با . بر احتماالت وقوع جنگ و نیازمندیھاي حاصل از آن مبتني میساخت

  . وسایل و سالحھاي دیگر

خاصیت ذاتي تجارت ) ھمچنانكھ در نظر سولي، ریشلیو، و كرامول(بنابر آنچھ گذشت، در نظر كولبر 
  . ز صدور اجناس ساختھ شده براي بھ دست طال یا مواد خامعبارت بود ا
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عوارض گمركي وارداتي را كھ در ھنگام جنگ بیش از  ١۶۶٧و بار دیگر در سال  ١۶۶۴كولبر در سال 
. و چون عالج كار نشد، ورود آن اجناس را بكلي قدغن كرد; محصوالت داخلي بھ فروش میرفت باال برد

ورد نیاز داخلي عوارض سنگیني وضع كرد، ولي مالیات بر صدور وي ھمچنین براي صدور مواد م
  . اجناس تجملي را تخفیف داد

وي تجارت ملي فرانسھ را در . در ضمن كولبر كوشید تا تجارت داخلي را از پرداخت باج راه رھا سازد
كاال از  براي حمل. بند موانع مرزبندیھاي داخلي و حقوق گمركي ایاالت، شھرھا، و امیرنشینھا یافت

پاریس بھ ساحل دریاي مانش، یا از سویس بھ پاریس، میبایست در شانزده نقطھ باج راه بپردازند، 
البتھ در زمانھاي گذشتھ، بھ علت . ھمچنانكھ از اورلئان بھ نانت بیست و ھشت بار باج راه پرداختھ میشد
اي ھمسایھ، كھ در آن ھر ناحیھ اشكاالت حمل و نقل و امكانات رقابت فئودالي و تنازع بقا میان بخشھ

میكوشید تا مایحتاج خود را تامین سازد و در عین حال از مصنوعات ملي حمایت بھ عمل آورد، دالیلي 
  . براي وضع و برقراري این باجگیري وجود داشت

اما اینك كھ فرانسھ از لحاظ سیاسي وحدت یافتھ بود، پرداخت باجھاي راه در داخل كشور نتیجھاي جز 
با گذراندن قانوني خواست كلیھ باجھاي داخلي  ١۶۶۴كولبر در . تل كردن تجارت و اقتصاد ملي نداشتمخ

در نیمي از خاك فرانسھ پرداخت باج راه ھمچنان ادامھ ; را ملغا كند، اما با مقاومتي شدید روبھرو شد
خود یكي از علل جزئي بعضي از این باجگیریھا تا زمان انقالب كبیر بھ قوت خود باقي ماند، و ; یافت

با اینھمھ، كولبر، كھ میخواست درماني براي كجرویھا و خالفكاریھا . بروز انقالب شناختھ شده است
بیندیشد و بھ ھر طریقي كھ باشد بر رونق تجارت كشور بیفزاید، آنچنان مقررات سنگیني وضع كرد كھ 

: بدین مضمون بود) یكي از منقدانشیا (گفتھ معروف او . گاھي برعكس تجارت را دچار اختناق ساخت
این جملھاي بود كھ میبایست موجي از تاریخ .)) باید بھ مردم آزادي عمل داد. آزادي روح تجارت است((

  . را بھ وجود آورد

ھاي  ابتدا شبكھاي از جاده. ھایي تازه بگشاید او كوشش بسیار كرد تا براي سھولت حمل و نقل داخلي راه
در آن . د كھ در اصل فایده نظامي داشت، لیكن در توسعھ تجارت نیز سودمند افتادپادشاھي بھوجود آور

مادام دوسوینیھ براي رفتن از پاریس بھ ملكش در شھر . زمان مسافرت زمیني ھنوز كند و دشوار بود
ده بھ پیشنھاد پیر پول دو ریكھ، كولبر دواز. ویتره، از ایالت برتاني، مدت ھشت روز با كالسكھ سفر كرد

كیلومتر بود و ارتفاع آن از سطح  ٢۶٠طول آن كانال . ھزار نفر را بھ حفر كانال بزرگ النگدوك گماشت
  . متر میرسید ٢۵٣دریا گاھي بھ 

خلیج بیسكي در اقیانوس اطلس از طریق رود گارون، كانال النگدوك، و رود  ١۶٨١بدین ترتیب، در سال 
فرانسھ با بھ دست آوردن راھي میانبر از عبور از خاك رون بھ دریاي مدیترانھ متصل شد، و تجارت 

  . پرتغال و اسپانیا بینیاز گشت

كولبر بر كشور ھلند رشك میبرد كھ از مجموعھ بیست ھزار جھاز تجارتي دریاھاي شمال اروپا پانزده 
وي تعداد ناوھاي نیروي . ھزار را در تملك داشت، و حال آنكھ فرانسھ فقط صاحب ششصد جھاز بود

و مردان را برانگیخت تا ; ھا و باراندازھا را مرمت كرد لنگرگاه; رساند ٢٧٠بھ  ٢٠دریایي فرانسھ را از 
ھمچنین شركتھایي براي تجارت با جزایر ھند غربي، ھند ; بدون پروا بھ خدمت نیروي دریایي درآیند

. صالح و تقویتشان پرداختشرقي، شرق طالع، و دریاي شمال اروپا تاسیس كرد، یا اگر وجود داشتند، بھ ا
كولبر بھ این شركتھا امتیازاتي بخشید تا كارشان رونق بگیرد، ولي در این مورد نیز مقررات پیچیده و 

با اینھمھ، تجارت خارجي كشور گسترش . مفصلي وضع كرد كھ سرانجام موجب فلج كردن فعالیت آنان شد
دور و میانھ و نزدیك با كاالھاي انگلیسي و ھلندي كاالھاي فرانسوي در دریاي كارائیب و در خاور . یافت

مارسي، كھ بر اثر ضعف كشتیراني فرانسھ از چندي پیش رو بھ انحطاط گذارده بود، . بھ رقابت پرداختند
كولبر پس از ده سال آزمایش و مشاوره و تالش مداوم، قانون نامھاي براي . بزرگترین بندر مدیترانھ شد

، و چیزي نگذشت كھ كشورھاي دیگر نیز )١۶٨١(ي فرانسھ مدون و منتشر كرد كشتیراني و تجارت دریای
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. وي سازمان بیمھاي براي حمایت از اقدامات تجاري مخاطرھآمیز در دریاھا تاسیس كرد. آن را پذیرفتند
مشاركت كشور فرانسھ در تجارت بردگان را قانوني شمرد، لیكن كوشید تا با وضع مقرراتي عادالنھ و 

كولبر پویندگي و ایجاد مستعمرات را تشویق كرد، بدان امید . از شقاوت آن جلوگیري بھ عمل آورد انساني
كھ بازارھایي براي مبادلھ مصنوعات فرانسھ با مواد خام بھدست آورد و نیز نیروي تجارت دریایي را در 

بود كھ استعمارگران و  در آن زمان. فعالیت نگاه دارد تا در صورت وقوع جنگ بتواند از آن استفاده كند
پویندگان فرانسوي در كانادا، افریقاي غربي، و جزایر ھند غربي پخش شدند، و نیز براي نخستین بار قدم 

بھ )) ھاي بزرگ دریاچھ((كورسل و فرونتناك در ناحیھ . بھ ماداگاسكار، ھندوستان، و سیالن گذاردند
كھ امروزه دترویت نامیده میشود مستعمره  كادیاك در محلي). ١۶٧٣ - ١۶٧١(پویندگي مشغول شدند 

كھ اجازه رسمي داشت تجارت بردگان ھر ناحیھاي را كھ كشف كرد (السال . فرانسوي بزرگي بنیاد نھاد
با زورقي نحیف مسیر رودخانھ میسي سیپي را در پیش گرفت  ١۶٧٢در سال ) منحصرا در دست بگیرد

وي دلتاي میسي سیپي را متصرف شد و بھ نام . یكو رسیدو، پس از دو ماه سفر پر مخاطره، بھ خلیج مكز
ھاي رودھاي سنت الرنس در كانادا  كشور فرانسھ اكنون بر دره. پادشاه فرانسھ آن را ایالت لویزیانا خواند

  . و میسیسیپي در قلب امریكاي شمالي دست یافتھ بود

ساختھایم و از اقدامات او در زمینھ گرچھ تاكنون فقط بخشي از خدمات كولبر را خاطرنشان  - رویھمرفتھ 
باید گفت كھ آن مرد یكي از خدمتگزارترین شخصیتھاي  - علم و ادب و ھنر چیزي بھ بیان نیاوردھایم 

پس از شارلماني ھیچ مغز . تاریخي بھ شمار میآید كھ در زندگي خود منشا آثار و اقدامات بسیار شد
كولبر كشوري آنچنان معظم را، از جھاني آن ھمھ  منفردي در فرانسھ بھ وجود نیامده بود كھ چون

گرچھ آن ھمھ مقررات كھ كولبر وضع كرد موجب اخالل و اختناق . گوناگون، بھ آن اندازه اصالح كند
شدند و او را بدنام كردند، بیشك ھمان اصول و قوانین بودند كھ شالوده اقتصاد فرانسھ امروزي را بھوجود 

نیز جز این نبود كھ در تدبیر كشورداري و وضع قوانین از كولبر پیروي  خدمت بزرگ ناپلئون; آوردند
كشور فرانسھ مدت ده سال در چنان نعمت و . ھایش را مورد تجدیدنظر قرار دھد كند، یا دست كم رویھ

آنگاه معایب نظام حكومت و . سعادتي بھ سر برد كھ نظیر آن را در گذشتھ ھرگز بھ خود ندیده بود
كولبر بشدت علیھ زیادھرویھاي پادشاه و . شاه ورق را برگرداند و وضع را خراب كردكجرویھاي پاد

دربار و نیز علیھ بیماري جنگطلبي، كھ در دوران پیري شاه نیروي فرانسھ را بھ نیستي میكشاند، اعتراض 
پیروزي، لیكن باید گفت تعرفھبندیھاي سنگین خود او بود كھ، ھمراه با حرص لویي بھ كسب قدرت و . كرد

درواقع رقیبان تجاري فرانسھ اقدام آن كشور را در مورد بستن . موجب وقوع برخي از آن جنگھا شد
لطمھ اصالحات كولبر ابتدا بر پیكر روستاییان و . بندرھاي خود بھ روي كاالھاي ایشان تقبیح كردند

دولتمند شده بودند كولبر را پیشھوران وارد آمد، سپس حتي بازرگاناني كھ از قبل روستاییان و پیشھوران 
معروف است كھ یكي از آن وزیر را چنین . متھم كردند كھ با قوانین و مقررات خود سد راه ترقي شده است

ھنگامي كھ دیدید ارابھ از یك طرف كج شده است، شما ھم كوتاھي نكردید و آن : ((مورد خطاب قرار داد
 ۶(ي سرخورده و بدنام دار فاني را وداع گفت كولبر در وضع.)) را از طرف دیگر واژگون كردید

  . و جسد او را شبانھ بھ خاك سپردند تا مبادا مورد اھانت رھگذران واقع شود) ١۶٨٣سپتامبر 

V - آداب و اخالق   

و جامھ شخص نشاني از جاه و ; عصر لویي چھاردھم دوران سختگیري در آداب و بیقیدي در اخالق بود
قبایي سیاه بر روي  - طبقات متوسط بھ شیوه پیرایشگران جامھاي ساده بھ تن میكردند . مقام او شمرده میشد

دان بیش از زنان خود را بھ اما طبقات ممتاز جامھ ھر چھ فاخرتر میپوشیدند و مر. پیراھن شلوار و مچ پیچ
ھاي طالیي داشت كھ  كاله مردان بزرگ و نرم بود و لبھاي پھن و مزین بھ ملیلھ. تجمل و زیور میآراستند

یك طرف یا سھ طرفش رو بھ باال برمیگشت و پري بلند داشت كھ بھ وسیلھ قالبي فلزي بر آن لبھ نصب 
استعمال كالھگیس  -و بھ تبع وي ھمھ درباریانش  -چون لویي چھاردھم بھ تخت نشست، خود او . میشد

را، كھ از دوران پدر سرطاسش معمول شده بود، متروك ساخت، زیرا جعدھاي بلوطي رنگ موي پادشاه 
كھ سرش اندك  ١۶٧٠اما پس از سال . جوان بیش از آن جذاب بودند كھ دل بھ پنھان داشتنشان رضایت دھد
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كالھگیس انگلستان، و آلمان ھر سري كھ دعوي بزرگي داشت بھ تاج اندك از مو خالي شد، او نیز رو بھ 
جعدھاي عاریتي پودر خوردھاي كھ تا سر دوش یا پایینتر میغلتید زینت یافت، و این چیزي بود كھ ھمھ 

ریش تراشیده میشد و سبیل . بھ جز در نظر ھمبسترانشان -مردان را در انظار بھ ھم شبیھ میساخت 
كشھا با مچ بلند و زینت فراوان ساختھ میشدند و در روزھاي سرد مرد و زن دست. پرورش مییافت

اكنون یقھ چیندار بلند مردانھ جاي خود را بھ دستمال گردن ابریشمي داده . دستگرمكن خز بھ ھمراه داشتند
ج نیمتنھ تنگ و قدیمي مردان میدان را براي روا. بود كھ بھ طور آزاد و گشاد بھ دور گردن بستھ میشد

شلوار كوتاه و چسبان ران مردان را با ظرافت تمام در ; یافتن سرداري بلند و پر از زیور خالي كرده بود
سرداري مردان از ھمھ طرف بستھ بود، بھ ; بر میگرفت و در زیر زانو با قالب یا نواري تنگ بستھ میشد

داري نیز بھ سرآستینھایي جز در قسمت جلو كھ از دو سمت اریب میرفت و باز میماند و آستینھاي سر
قانونا فقط اشراف اجازه داشتند كھ جامھ خود را با مفتول طالدوزي یا با . مزین بھ توري منتھي میشد

سنگھاي قیمتي تزیین كنند، اما افراد غیراشرافي پولدار، از ھر طبقھ كھ بودند، خود را از این قانون مستثنا 
مردان ھمھ وقت، حتي براي رقصیدن، نوعي . م ساختھ میشدجوراب مردانھ معموال از ابریش. میداشتند

  . پوتین ظریف و كمي پاشنھدار بھ پا میكردند

باال تنھشان، بھ جز در جلو سینھ، با تسمھ و . جامھ زنان درباري آزاد و مواج بود تا با اخالقشان جور آید
تا پستانھاي برجستھ را : ده بودآن ھم چنان كھ پانورژ در كتاب را بلھ تصریح كر; قالب سفت بستھ میشد

دامنھاي چتري و آستینھاي باددار، بھ دنبال ریشلیو، از صحنھ مد . ھاي حریص قرار دھد جوالنگاه نگاه
لباسھاي بلند زنانھ ھمھ بھ رنگھاي شادیبخش انتخاب میشدند و با قالبدوزیھاي . روز خارج شده بودند

پاشنھ بلند تنگ پاھاي خستھ را در قالب ظریف خود كفشھاي ; فراوان و نقوش درھم زینت مییافتند
نخستین . موي سر با سلیقھ خاص بھ روبان و جواھر آراستھ و بھ عطر دالنگیز آغشتھ میگشت; میفشردند

  . انتشار یافت ١۶٧٢مجلھ مد لباس در سال 

دھنده و دامنھاي ھاي سالم آداب و اطوار آمیختھ بھ طمانینھ و وقار بودند، گرچھ در پشت شكوه مواج كاله
مردان آب دھان بھ كف اتاقھا میانداختند و حتي در . لغزنده بسیاري اعمال خشن و ناھنجار پنھان میشدند

لیكن . شوخطبعي جنبھ خشونت و زخمزبان بھ خود میگرفت. روي پلكانھاي كاخ لوور ادرار میكردند
تي اگر بحث بر سر مسائل فیزیولوژیك گفتگو در میان طبقات ممتاز با ادب و ظرافت فكر برگزار میشد، ح

درست و روشن حرف میزدند، ; مردان از زنان رسوم ظرافت رفتار و نكتھداني میآموختند. و جنسي بود
از عبارتپردازي و فضل فروشي پرھیز میجستند، و درباره ھر موضوع، بھ ھر اندازه كھ تلخ و سنگین 

آداب سفره رو بھ تكامل . مباحثھ جدي ناپسند بود. ردندبود، با شیرین بیاني و سبكسري اظھار عقیده میك
  . میرفت

پادشاه تا پایان عمرش بھ غذا خوردن با انگشتان ادامھ داد، اما در آن زمان چنگال مورد استعمال عمومي 
استعمال دستمال سفره رواج یافت و از آن پس دیگر انتظار نمیرفت  ١۶۶٠در حدود سال . قرار گرفتھ بود

  . نجیبزاده انگشتان خود را با سفره روي میز پاك كنندمھمانان 

با افزایش ثروت . در این عصر آدابداني و تشریفات، عواطف اجتماعي و نوعپروري را مقام منزلتي نبود
اصول اخالقي در میان طبقات متوسط پایین . طبقات ممتاز، نیكوكاري نسبت بھ مستمندان كاھش یافت

ر بود، زیرا براي آن گروه مردم، كھ از جانبي وسایل زندگي مادیشان تامین پایدارتر از ھمھ طبقات دیگ
بود و از جانب دیگر ھواي ترقي و كسب مقام در سر داشتند، رعایت حسن سلوك و مردمداري نھ فقط 

بود، اما نھ مرد شریف و )) مرد شریف((در نظر عموم طبقات، فرد آرماني . امكانپذیر بلكھ ضروري بود
بلكھ مرد اشرافي كھ شجره خانوادگي و اطوار خوب موروثي را با رفتار خوب شخصي در  درستكار،

با وجود مقررات سخت كولبر . درستكاري و راستكرداري كمتر مطمح نظر بود. وجود خود جمع میداشت
و دستگاه جاسوس بازي لویي چھاردھم، اختالس و ارتشا در كارھاي دیواني عمومیت داشت و خصوصا، 

روي از رسم فروش مشاغل دولتي بھ عنوان قلمي از عواید خزانھ كشور، از جھتي مورد تشویق قرار بھ پی
جنایات از آزمندي دولتمندان، نیازمندي مستمندان، و ھوسمندي بیبند و بار عموم طبقات آبخور . میگرفت
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ازن یا ماركیز دو بدین ترتیب عدھاي از بانوان اعیان بودند كھ خدمت در دستگاه كاترین مونوو. داشت
برنویلیھ، یعني دو نفر از استادان فني سم سازي را كھ بخصوص در تھیھ مواد سمي با خاصیت تدریجي 

بھ طور كلي آدمكشي از راه مسموم كردن بھ . مھارت داشتند، با جان و دل میپذیرفتند تا پولي بھ چنگ آرند
كاترین . ھاي مخصوص دایر شدند اهاندازھاي عمومیت داشت كھ براي رسیدگي بھ موارد آن دادگ

مونووازن در طب و مامایي و جادوگري دست داشت و با كشیش مرتدي در اجراي اعمال جادویي و 
شغل رسمیش اجراي سقط جنین و فروش انواع سموم و . استمداد از قواي شیطاني ھمكاري میكرد

ختر برادر مازارن، و كنتس فھرست مشتریانش با نامھاي اولیمپھ مانچیني، د. داروھاي عشق بود
ھیئتي مامور بازجویي در  ١۶٧٩در سال . دوگرامون و مادام دو مونتسپان، معشوقھ پادشاه، زینت مییافت

شد و مداركي كھ بھ دست آمد پاي گروه كثیري از نجبا و خاصان در باري را )) ال ووازن((عملیات سري 
زنده در آتش )) ال ووازن((اما . مر را از میان ببرندبھ میان كشید، و لویي ناگزیر فرمان داد پرونده ا

  ). ١۶٨٠(بسوخت 

ھمجنسگرایي از لحاظ . اخالق و عادات خصوصي افراد از انواع انحرافات روحي و جنسي بھ دور نبود
بدیھي است ملتي كھ آماده جنگ كردن بود و تولد كودكي را جایزه . قانون گناھي مستوجب مرگ تلقي میشد

. وانست بھ افرادش اجازه دھد كھ غریزه جنسي را در راه ھدفي بھ جز تولید مثل بھ كار اندازندمیداد نمیت
اما در عمل خیلي كم امكان داشت كھ این گونھ خالفكاران را مورد تعقیب جزایي قرار دھند، زیرا برادر 

  تني پادشاه خود یكي از 

عشق در میان دو جنس . رتر از قانون داشتمنحرفان بنام بود، فردي كھ مقامي پستتر از تحقیر اما ب
در ; مخالف بھ مثابھ رھایي شاعرانھاي از بند ازدواج بود، اما دلیلي براي اقدام بھ ازدواج بھ شمار نمیآمد

كار ازدواج عموما كسب، حفظ، و انتقال مال بمراتب مھمتر شمرده میشد تا كوشش بھ پایدار ساختن ھوسي 
از آنجایي كھ در میان طبقھ اشراف بیشتر ازدواجھا چیزي جز معاملھ مالي  پس،. شبانھ براي عمري دراز

بھ طوري كھ تقریبا ھر ; نبودند، جامعھ متنعم فرانسھ زنبارگي و روابط جنسي نامشروع را معذور میداشت
مردان بھ دلبریھاي خود در خوابگاه زنان ھمان ; كسي كھ موقعیتي توانگر داشت معشوقھاي ھم بھ برداشت

زنان اگر دلدادھاي جز شوھرشان ; ندازه تفاخر میكردند كھ بھ دالوریھاي خویش در جوالنگاه جنگاورانا
چھ بسا شوھران ; براي خود نمییافتند، احساس میكردند كھ وجودشان چون ویرانھاي متروك مانده است

مولیر، بازیگري  ھاي در یكي از نمایشنامھ. ھوسراني كھ دیده بر بیوفاییھاي ھمسر خود فرو میبستند
)) آیا در سراسر جھان نقطھاي وجود دارد كھ ساكنانش بھ اندازه شوھران شھر ما شكیبا باشند: ((میپرسد

فاحشگي اگر با آداب ھمراه . در چنین اقلیم كلبي مسلكي بود كھ كلمات قصار الروشفوكو نشو و نما یافتند
النكلو، كھ شغل خود را با ذوق ادبي و ظرافت فكر  نبود، عملي قبیح شمرده میشد، اما لعبتي چون نینون دو

  . مطال كاري میكرد، ممكن بود بھ اندازه لویي چھاردھم شھرت یابد

اگر گفتھ (و مادرش زني با عصمت و تقوا، اما ; پدر آن زن اصیلزادھاي آزاده فكر و آماده بھ جنگ بود
بھ طوري كھ سھ كودك زایید و چیزي ... ھیچ گونھ احساسات جسماني نداشت) ((دخترش را باور كنیم

چنانكھ حرف زدن بھ ; نینون، بدون برخورداري از تحصیالت رسمي، دانش بسیار اندوخت.)) حالیش نشد
وي آثار مونتني، . شاید براي بھ كار بردن در تجارت بینالمللیش - زبانھاي ایتالیایي و اسپانیایي را آموخت 
بعدا مباحثات وي . بال پدرش تا قلمرو فلسفھ شكاكان پیشروي كردشارون، و حتي دكارت را خواند و بھ دن

اگر فردي در این دنیا براي ((بھ گفتھ نینون، . درباره دین پشت مادام دو سوینیھ را بھ لرزه انداخت
نینون با این .)) درستكاري نیازمند ایمان دیني باشد، نشانھ آن است كھ یا مغزي محدود یا قلبي معیوب دارد

اما در عوض وي چنین ; میبایست نتیجھ بگیرد كھ ایمان دیني تقریبا لزوم جھاني و ھمگاني دارد مقدمھ
نینون با كمال بیپروایي عقیده داشت ). ١۶٣۵(تصمیم گرفت كھ از سن پانزدھسالگي بھ عالم فحشا بلغزد 

كھ نینون خوي ھنگامي .)) عشق ھیجاني است كھ ھیچگونھ الزام اخالقي براي شخص ایجاب نمیكند((كھ 
اتریش فرمان داد او را در صومعھاي /آمیزشجوي خود را بیش از اندازه بر مردمان آشكار ساخت، آن د

و چنانكھ معروف است، نینون در آنجا راھبگان را نیز مفتون ظرافت طبع و سرزندگي ; زنداني كنند
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بھ فرمان  ١۶۵٧سال  خویش كرد و دوره زندانش را چون تعطیالتي راحت بخش بخوشي گذراند و در
  . پادشاه آزاد شد

  در وجود این زن روسپي چنان مواھب فطري بھ ودیعت نھاده شده بود كھ بزودي بسیاري 

   

  

برجستھترین بزرگان كشور و درباریان، از لولي آھنگساز گرفتھ تا . نینون دو النكلو: ھنرمندي ناشناس
نینون ھارپسیكورد خوب . یان او بھ ثبت رساندندكنده بزرگ، نام خود را در فھرست دلدادگان و فدای

ھاي نو سرودھاش را با ھمكاري او  لولي بھ نزد وي میرفت تا نغمھ; مینواخت و آواز دلنشیني داشت
 -یعني شوھر و پسر و نوادھاش  - سھ نسل از خانواده مادام دو سوینیھ، نامھنگار شیرین قلم . بیازماید

خود . مردان از كشورھاي بیگانھ بھ سراپرده عشقش میشتافتند. درآمدند بترتیب در سلك دلباختگان نینون
دلدادگان من ھیچ وقت بھ خاطر عشق من با یكدیگر نزاع نمیكنند، زیرا ھمھ بھ خاصیت : ((وي میگفت

وي انجمن  ١۶۵٧در سال .)) تلون مزاج من اطمینان دارند و با شكیبایي در انتظار نوبت خود مینشینند
ي دایر كرد و مشاھیر عالي ادب، موسیقي، ھنر، سیاست، و جنگ، و نیز گاھي بانوانشان را بھ ھنري و ادب

و در ھمانجا بود كھ اھالي را از ذكاوت ھوش و ظرافت طبع خود، كھ دست ; شركت در آن فرامیخواند
االھھ مردمان در پشت چھره . كمي از عموم زنان و بیشتر مردان تربیت شده نداشت، بھ شگفتي انداخت

سیمون درباره وي چنین اظھارنظر  - داوري سختگیر چون سن . زیبایي، اندیشھ االھھ خود را باز یافتند
  :میكند

  . پذیرفتھ شدن بھ محفل وي، بھ سبب آشناییھایي كھ برقرار میشدند، براي ھمھ كس بسیار سودمند میافتاد
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كسي مباحثھ درباره دین و سیاست را  ;قمار و خنده عربدھجویانھ و مشاجره را در آن محفل راه نبود
یا گرد دلبریھا و دلدادگیھا دور ... اصوال بھ میان نمیآورد، بلكھ سخن ھمھ از سر فطانت و متانت گفتھ میشد

و خود او نیز بھ مدد ; ھمھ چیز دالنگیز و سبك خیز و بھ اندازه بود. میزد، اما بدون زشتي و رسوایي
  .شنود را در میان جمع گرم نگاه میداشتفراست و شوخ طبعیش بساط گفت و 

سرانجام حس كنجكاوي پادشاه براي آشنایي با نینون دو النكلو برانگیختھ شد و از مادام دو منتنون خواست 
و چون پادشاه از پشت پرده سخنان او را شنید، مجذوبش ; كھ آن زن را بھ اطاق خود در دربار دعوت كند

نینون دو النكلو بانویي ) ١۶٧٧(اما در آن زمان . خود را معرفي كردشد و از نھانگاھش بیرون آمد و 
. از آن پس درستكاري و ساده خویي و مھربانیش سبب افزایش شھرتش گشتند. بظاھر محترم شده بود

مردان مبالغ كالن بھ دست وي میسپردند و یقین داشتند كھ ھر وقت بخواھند، پولشان بیكموكاست بھ ایشان 
و پاریس این ماجرا را بھ چشم دید كھ چون سكارون شاعر دچار فلج شد و عاجز و مستمند بھ ; باز میگردد

گوشھاي افتاد، نینون تقریبا ھمھ روزه بھ دیدن او میرفت و برایش خوردنیھاي لذیذي میبرد كھ ھمھ عمر از 
  . دسترس وي بھ دور بودند

ھاي خود از  ورمون نود سالھ را كھ با نامھا -نینون مرگ ھمھ دلدادگان خود را بھ چشم دید، حتي سنت 
اورمون چنین نوشتھ  -ھایش بھ سنت  وي در یكي از نامھ. انگلستان مرھمي بر آالم دوران پیري او مینھاد

گاھي اوقات از ادامھ دادن بھ اجراي یك رشتھ كارھاي روزمره خستھ میشوم در دل بھ سویسیھایي : ((است
اگر . ((وي از چین و چروك نفرت داشت.)) خانھ میافكنند آفرین میگویمكھ بھ ھمین علت خود را بھ رود

.)) قرار بود خداوند بھ زن چین و چروك عطا فرماید، كاش اقال آنھا را بر كف پاھایش ظاھر میساخت
ھاي یسوعیان و ژانسنیستھا  چون در سن ھشتاد و پنج سالگي بھ آستانھ مرگ نزدیك شد، كشیشان فرقھ

نینون با ھمان مالحت . ار در راه ارشاد وي بھ دین مسیح با یكدیگر بھ رقابت برخاستندبراي كسب افتخ
در وصیتنامھاش فقط ده اكو براي ). ١٧٠۵(ذاتي خویشتن را تسلیم آنان كرد و در آغوش كلیسا جان سپرد 

اضافھ كرده بود اما ھمچنین )). تا بھ حد امكان با سادگي برگزار شود((ھزینھ كفن و دفنش مقرر داشتھ بود 
فرانك  ١٠٠٠درخواست میكنم بھ من اجازه دھد مبلغ (( - وكیل خصوصیش  - )) خاضعانھ از آقاي آروئھ((

پسر آقاي آروئھ با آن .)) پول كتاب بھ پسرش، كھ در نزد كشیشان یسوعي مشغول تحصیل است، ھدیھ كنم
  . مبلغ كتابھایي خرید و آنھا را خواند و ولتر شد

ل لطف و ظرافت جامعھ فرانسوي بود كھ در آن انگیزه جنسي شامل فعالیت ذھن آدمي نیز این نشانھ كما
زنان سر آن داشتند كھ ھوشمندي را نیز بر زیبایي خویش بیفزایند، و مردان رام زنان میشدند و بھ : میشد

سالھ میان از این لحاظ صد ; الھام ایشان رعایت ادب و خوش طبعي و نكتھ سنجي را شعار خود میساختند
در آن اجتماع تعداد زنان . در فرانسھ مظھري از حد اعالي تمدن بشري بوده است ١٧۶٠تا  ١۶۶٠

و اگر عالوه بر آن ایشان چھره و اندام جذاب داشتند، یا در ; ھوشمند از ھر دوران دیگر بسي فزونتر بود
سالونھا . ثر واقع میشدندجلب توجھ و مھرورزي ماھر بودند، در این صورت در بسط و گسترش تمدن مو

و زنان را پرورش دادند تا از عھده ; بھ مردان آموختند كھ نسبت بھ ظرافت طبع و سلیقھ زنان حساس باشند
در آن مجامع ھنر سخنگویي بھ چنان حدي از ظرافت رسید كھ . جوابگویي نیروي تفكر مردان برآیند

ھنر مبادلھ افكار بدون گزافگویي و لجاج،  -ه است مانندش ھرگز در ھیچ عھدي قبل یا بعد از آن دیده نشد
شاید بتوان گفت كھ در عصر پادشاھي لویي چھاردھم . بلكھ با ادب و مدارا و وضوح و فطانت و مالحت

كھ در آن سخنگویي گرچھ جنبھاي  -این ھنر بیشتر بھ درجھ كمال خود نزدیك بود تا در زمان ولتر 
مادام دوسوینیھ در . ، ھرگز آنچنان آمیختھ بھ شوخ طبعي و فطانت نبودپرمغزتر و كم تكلفتر بھ خود گرفت
پس از صرف شام، ھمگي براي صحبت كردن بھ یكي از زیباترین : ((نامھاي بھ دخترش چنین نوشتھ است

ھایي كھ در دنیا وجود دارد رفتیم و تا ساعت شش صبح در آنجا گرم گفتگو در انواع مطالب و عقاید  بیشھ
كھ اثر خوش آن ھنوز در قلب و ... گفتگویي چنان مالیم و لطیف، چنان دوستانھ و با حسن تفاھم - بودیم 

بیشك بسیاري از مردان نھ دھم تربیت و دانش خود را مرھون این گونھ محافل و .)) روحم باقي مانده است
و افتخار خود رسیده در تاالر آبي ھتل دو رامبویھ نخستین سالون آن عصر بھ دوره شھرت . مكالمات بودند

كورني، الروشفوكو، مادام دو الفایت، مادام دو . كنده در آن حضور یافت، گرچھ مقام درخشاني نیافت. بود
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در آنجا . سوینیھ، دوشس دولونگویل، والگراند مادموازل بزرگ نیز در شمار اعضاي پابرجاي آن درآمدند
  . ي را وضع كردند و رواج دادندآیین ظرافت و آداب نكتھ سنج)) زنان متصنع((بود كھ 

گرچھ ; مادام دو رامبویھ در دھي گوشھ گرفت; شورشھاي فروند تشكیل این جلسات را متوقف ساخت
انجمن ادبیش بعدا درھاي خود را بھ روي نبوغ فرانسھ گشود، نخستین شب نمایش اثر ھجوآمیز مولیر بھ 

بساط نخستین سالون بزرگ با . وارد آوردضربھ مھلكي بر پیكر آن ) ١۶۵٩(نام زنان متصنع مضحك 
  . برچیده شد ١۶۶۵مرگ بنیانگذارش در سال 

ھاي بانوان السابلیر، المبر، و  سالونھاي دیگري از این سنت پیروي كردند كھ معروفترینشان در خانھ
 .بانوي آخري خود مشھورترین رماننویس دوره لویي چھاردھم شناختھ شده است. سكودري تشكیل یافتند

بانوي نخستین زیبارویي بود كھ با وجود دلبستگي بھ علوم فیزیك، نجوم، ریاضیات، و فلسفھ، از ربودن دل 
بھ جوالن درآمدند و زبان پرطنز و تمسخر مولیر را بھ  فاضلھدر این محافل زنان . مردان نیز غافل نمیماند

مسلما مولیر در ; اما ھر گفتھ ھجوآمیز نیمي از حقیقت را در بر دارد). ١۶٧٢(روي خود باز كردند 
. لحظات تفكرش این حق را براي زنان قایل میشده است كھ در زندگي فكري و ھنري زمانشان سھیم باشند

تي بیش از نویسندگان و ھنرمندانش، تاج تارك تمدن و مایھ افتخار تاریخ آن این زنان فرانسھاند كھ، ح
  . دوران بودھاند

VI - دربار  

دربار از ششصد تن  ١۶۶۴در سال . پادشاه و دربارش در راه متمدن ساختن كشور فرانسھ خدمت كردند
مایندگان كشورھاي اعضاي خانواده سلطنتي، اشراف طراز اول، ن: تشكیل مییافت كھ عبارت بودند از

و . در بحبوحھ جالل و شلوغي كاخ ورساي این عده بھ ده ھزار نفر رسید. بیگانھ، و جماعت خدمتكاران
این رقم شامل اعیان و رجالي كھ موقتا بھ كاخ دعوت شده بودند، كلیھ خدمتكاران و مھمانداران، و 

د تا مورد عنایات ملوكانھ قرار دھد نیز ھنرمندان و نویسندگان و نوازندگاني كھ پادشاه دستچین كرده بو
در آن زمان آرزوي دعوت شدن بھ دربار چنان در دلھا رسوخ یافتھ بود كھ بھ صورت تمایلي . میشد

حتي گذراندن یك روز دربار لذتي رباني و فراموش نشدني ; غریزي چون گرسنگي و شھوت درآمده بود
  . نیمي از عمرش را صرف تحصیل آن كندشمرده میشد كھ روا بود شخصي خرده پس اندازھاي 

عواملي چون اثاثھ نفیس اطاقھا، ; شكوه خیره كننده دربار لویي چھاردھم زاده عوامل گوناگوني بود
ھاي فاخر درباریان، ضیافتھاي پرتجمل و تشریفات، و باالخره نام آوري مردان و زیبارویي زناني كھ  جامھ

بعضي از بانوان مشھور، مانند مادام . آن كعبھ آمال میشدندمجذوب مغناطیسھاي پول، شھرت، و قدرت 
دوسوینیھ و مادام دوالفایت، بندرت در ضیافتھاي دربار شركت میجستند، زیرا اینان بھ فروند پیوستھ 

اما، با این حال، چندان جنس لطیف در كاخ ورساي یافت میشد كھ موجبات رضاي خاطر پادشاه، كھ ; بودند
ھایي كھ از آن  در تكچھره. ھاي زنانھ حساسیت شدید داشت، بھ طرز شایستھ فراھم آیدنسبت بھ فریبندگی

دوره بر جاي ماندھاند این بانوان اندكي چاق و با پستانھایي برجستھ از باالي سینھ بندشان نقاشي شدھاند، 
  . ھاندو چنین آشكار است كھ مردان آن عصر گرمي آغوشي سیمین را براي عشقبازي بیشتر میپسندید

اصول اخالقي دربار مبتني بود بر رعایت ادب در روابط نامشروع، افراط در قماربازي و خودآرایي، و 
اما ھمھ در پشت خرامشي موزون، ھیئتي آراستھ و شایستھ، و تبسمي  - ولع جنونآمیز در كسب جاه و مقام 

  . اجباري

. ھاي فاخر قرار داده بود شیدن جامھپادشاه رسم روز را، بخصوص در ضیافتھاي سفیران خارجي، بر پو
چنانكھ در ھنگام بار دادن بھ نمایندگان كشور سیام شنل بلندي بر دوش میافكند كھ با نوارھاي طال و 

این گونھ تظاھرات در واقع ; لیور سر میزد ٠٠٠،٠٠٠،١٢ھاي الماس زینت یافتھ بود و قیمتش بھ  رشتھ
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اعیان و بانوانشان نیمي از عایدي امالك خود را در راه . میآورد جزئي از تدبیر تبلیغاتي دولت را بھ وجود
بھ طوري كھ میانھروترین ; ھاي گرانبھا، دستگاه كالسكھ، و ملتزمان ركاب صرف میكردند تدارك جامھ

صاحبان مقامات و مشاغل . آنھا میبایست دست كم یازده نفر خدمتكار و فراش و دو كالسكھ داشتھ باشد
و پنج تن پردھدار و پیشخدمت و پادو در خانھ و چھل راس اسب در اصطبلھایشان نگاه عمده تا ھفتاد 

ھنگامي كھ ھمھ نوع آزادي جنسي چنان متداول و علني شد كھ لذت خود را از دست داد، . میداشتند
در این مورد ھم لویي مقام پیشكسوتي داشت و بھ تشویق . ورقبازي سرگرمي بزرگ درباریان گشت

خود مادام دو مونتسپان یك شب ابتدا چھار میلیون ; مادام دو مونتسپان، قمارھاي ھنگفت میكرد معشوقھاش،
ال برویر در . جنون قماربازي از دربار بھ مردم سرایت كرد. فرانك باخت و بعد چھار میلیون فرانك برد

كھ در آن ... حشتناكي چھ بازي و. ھزاران نفر خود را بر سر قمار نابود كردھاند: ((این باره نوشتھ است
مبارزه .)) بازیكن افالس كامل حریفش را بھ چشم میبیند، اما در شھوت برد خویش از ھمھ چیز غافل است

در راه جلب عنایات ملوكانھ، یا براي تحصیل شغل پرسود، یا كسب جایي در خوابگاه شاھي محیط 
ھرگاه كھ پستي : ((لویي میگفت. ده بوداجتماعي را آلوده بھ بدگماني و سعایت و رقابت مخاصمھآمیز كر

بھ .)) بیمتصدي را بھ كسي بدھم، مطمئنا صد نفر را بھ نارضایي و یك نفر را بھ حق ناشناسي واداشتھام
. خاطر حق تقدم در نشستن بر سر میز یا حركت در التزام ركاب ملوكانھ كار ھمچشمي بھ منازعھ میكشید

دو لوكزامبورگ در صف مشایعت كنندگان پادشاه پنج قدم جلوتر  سیمون نگران بود مبادا دوك -حتي سن 
یك بار لویي مجبور شد سھ تن از دوكھا را كھ بھ ھیچ عنوان حاضر نمیشدند حق تقدم . از او واقع شود

پادشاه بھ تشریفات درباري . تشریفاتي خود را بھ شاھزادگان خارجي واگذار كنند از دربار بیرون براند
یداد و اگر در سر میز شام میدید كھ بانوي بیعنواني باال دست دوشي نشستھ است، اخم خود اھمیت بسیار م

البتھ میبایست نظم و نسقي برقرار باشد تا مانع شود از اینكھ ششصد نفر خودخواه روبان . را آشكار میكرد
مشاھده آن ھماھنگي و ضمنا مھمانان خارجي را از ; بھ سرزده دائما انگشتان پاي یكدیگر را لگدكوب كنند

از درون ضیافتھا و مجالس خوشگذراني و كاخھاي شاھي مجموعھ قوانین . با شكوه بھ تحسین وادارند
نزاكت و مالكھاي آداب و سلیقھاي بیرون تراوید كھ متدرجا بھ طبقات باال و متوسط جامعھ فرانسھ سرایت 

  . كرد و كمكم جزئي از میراث تمدن اروپایي میشد

براي آنكھ اشراف و بانوانشان بر اثر مالل زندگي بھ فكر پادشاھكشي نیفتند، ھنرمنداني از ھر قماش بھ 
بھ طور كلي تفریحات درباریان در روز و . دربار دعوت میشدند تا نمایشھا و سرگرمیھایي فراھم آورند

د، آبتني و قایقراني مانند مسابقات سلحشوري سواره، شكار، تنیس، بیلیار; شب انواع فراوان داشت
ھنگامي كھ پادشاه . دستھجمعي، ضیافتھاي شام، رقصھاي رسمي، بالماسكھ، بالھ، اپرا، كنسرت، و تئاتر

پیشاپیش درباریان بر زورق سوار میشد تا در كانال ورساي گردش كند و نغمھ خوانندگان و سازھا بھ ھم 
ستارگان میدادند، ورساي چون بھشت برین بر میآمیخت و مشعلھا در آذینبندي صحنھ دست بھ دست ماه و 

چھ چیز میتوانست از مجالس رقص رسمي مجللتر یا خفقان آورتر باشد بدان . روي زمین جلوھگر میشد
شكوه و تاللو زنان و مرداني را كھ زیر درخشش ھزاران چراغ با رقصھاي )) تاالر آینھ((ھنگام كھ 

ف خود منعكس میساخت براي برپا داشتن جشن تولد دوفن ھاي جسیم و شفا موزون میخرامیدند بر آینھ
لویي در میدان مقابل كاخ تویلري نمایش بالھاي ترتیب داد كھ پانزده ھزار نفر تماشاگر در آن ) ولیعھد(

كاخ تویلري را خراب كرد، اما محل آن جشن بزرگ ھنوز بھ نام میدان  ١٨٧١كمون سال . حضور یافتند
  . كاروزل معروف مانده است

عالیترین و مھمترین تمرینھاي انضباطي براي ((لویي چھاردھم عاشق رقص بود و آن را بھ عنوان 
خود او در ). ١۶۶١(را تاسیس كرد )) آكادمي شاھي رقص((وي در پاریس . میستود)) پرورش بدن

ستھ در آھنگسازان دربارش پیو. ھاي بالھ شركت میجست، و اعیان كشور نیز از او پیروي میكردند صحنھ
و در آن محیط بود كھ فن تركیب موسیقي و ; ھا بودند كار تصنیف قطعات موسیقي براي رقصھا و بالھ

رقص ترقي كرد و در روزگار بعد، در دست پرسل انگلیسي و خانواده باخ آلماني، بھ اوج كمال خود 
ورتھاي دلپسند از دوران امپراطوري روم تا آن زمان ھرگز فن رقص چنان حركات موزون و ص. رسید

  . بھ خود نگرفتھ بود
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مرگ . مازارن آوازخوانان ایتالیایي را بھ فرانسھ خواند تا در پاریس اپرایي دایر كنند ١۶۴۵در سال 
را تاسیس )) آكادمي اپرا((كاردینال این اقدام را ناتمام گذارد، لیكن ھنگامي كھ پادشاه بھ قدرت رسید، 

و سپس در چندین شھر دیگر فرانسھ ) ١۶٧١(ابتدا در پاریس  ، و پیرپرن را مامور كرد كھ)١۶۶٩(
را بھ دست ژان باتیست لولي سپرد، و او بود كھ در اندك )) چون پرن موسیقي. اپراھایي روي صحنھ آورد

  . ھاي دالنگیز خود ھمھ دربار را بھ پایكوبي درآورد زماني با نغمھ

لویي را، كھ دھقانزادھاي ھفتسالھ  ١۶۴۶دوگیز در سال این آھنگساز نیز ھدیھاي از ایتالیا بود، شوالیھ 
مادموازل بزرگ . براي برادرزادھاش الگراند مادموازل آورد)) بھ عنوان ارمغان سفر((بود، از فلورانس 

كودك با مشقھاي ویولن خود خدمتكاران خانھ را بھ ستوه . او را در خانھ خود بھ شاگرد آشپزي گماشت
چندي نگذشت كھ لولي در . قریحھ او پي برد و معلمي براي تربیتش استخدام كرد آورد، اما مادموازل بھ

لویي از او خوشش آمد و رھبري . میان گروه بیست و چھار نفري ویولون نوازان شاھي بھ كار پرداخت
بھ كمك این اركستر زھي كوچك بود كھ لولي رھبري و . گروه كوچكي از نوازندگان را بھ وي سپرد

ھا، قطعات براي ویولون تنھا، كانتات، موسیقي  را آموخت و آثاري چون موسیقي رقص، ترانھآھنگسازي 
وي با مولیر دوست نزدیك شد و در تھیھ چندین بالھ با . كلیسایي، بیست اپرا، و سي سویت بالھ تصنیف كرد

  . ھایي تھیھ كرد ھاي وي بالھ و نیز براي بعضي از نمایشنامھ; او ھمكاري كرد

ھ ھمان اندازه كھ در عالم موسیقي پیروزي بھ دست آورد، در دربار لویي چھاردھم نیز شھرت و لولي ب
، بھ پشتیباني مادام دو مونتسپان، موفق شد انحصار اپراي پاریس را ١۶٧٢وي در سال . اعتبار یافت

  . بھدست گیرد

فر، با تصنیف و تنظیم یك لولي فیلیپ كینو، شاعر و اپرانویس، را بھ ھمكاري خود برگزید، و آن دو ن
این برنامھ نھ فقط مورد پسند خاطر ورساي . سلسلھ اپراھا، انقالبي در موسیقي فرانسھ بھ وجود آوردند

 - قرار گرفت، بلكھ طبقھ ممتاز پاریس را بھ تماشاخانھاي كھ منحصرا بھ خاطر لولي در كوچھ سنت 
  . اونوره بنا شده بود كشاند

ھا بند میآمد و غالبا بزرگان و درباریان مجبور میشدند  رسید كھ راه بر كالسكھازدحام مشتاقان بھ جایي 
كالسكھ خود را ترك كنند و محتمال از میان گلوالي كوچھ پیاده خود را بھ تماشاخانھ برسانند تا مبادا كھ از 

لیكن . ومي كردبوالو اپرا را بھ عنوان سرگرمي زنانھ عصباني كنندھاي ھج. دیدن پرده اول محروم بمانند
نجبا و ((و اجازه داد كھ ) ١۶٧٢(صادر كرد )) آكادمي موسیقي((پادشاه فرماني براي رسمیت بخشیدن بھ 

بانوان محترم، بدون آنكھ از شان و منزلتشان كاستھ شود، در نمایشھاي آكادمي نامبرده شركت جویند و 
ود انتخاب كرد و او را در سلك نجباي لویي چھاردھم لولي را بھ سمت منشي مخصوص خ.)) آواز بخوانند

گرچھ منشیان دیگر زبان بھ شكوه گشودند كھ آن شغل خیلي باالتر از شان رامشگري . درباریش درآورد
من شان آن كساني را باال بردھام كھ نابغھاي چون شما را در میانشان : ((است، لویي بھ لولي اطمینان داد

كھ سھوا عصایي را كھ بھ جاي چوب رھبري  ١۶٨٧بود تا سال ھمھ چیز بھ كام لولي .)) جاي دادھام
  . اركستر بھ كار میبرد بھ ساق پاي خود كوبید

جراحت حاصل، كھ تحت درمان طبیبي ناشي قرار گرفتھ بود، عفونت یافت و بھ صورت قانقرایا درآمد، و 
نوز ھم در زیر تاثیر اپراي فرانسھ ھ. آھنگساز جوشان را در سن چھل و ھشت سالگي بر جاي سرد كرد

  . موسیقي لولي قرار دارد

خانواده كوپرن . در زمینھ موسیقي آن پادشاھي پر مجد و جالل یك نام بزرگ دیگر برجاي مانده است
نمونھ دیگري از وراثت ھنري بود كھ مدت دو قرن، از نسلي بھ نسل دیگر، آھنگسازاني بھ كشور فرانسھ 

فرانسوا . ژروه فرمانروایي كرد -بر ارگ بزرگ كلیساي سن  ١٨٢۶تا  ١۶۵٠تحویل داد و از سال 
. ، مدت چھل و ھشت سال شغل ارگنوازي كلیساي نامبرده را بر عھده داشت))كوپرن بزرگ((كوپرن، 

در نمازخانھ شاھي كاخ ورساي و مشھورترین ھارپسیكورد نواز )) ارگنواز ویژه پادشاه((وي ھمچنین 
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ستیان باخ تصنیفات وي را، كھ براي ھارپسیكورد تنظیم شده بودند، بدقت یوھان سبا. بود)) قرن بزرگ((
در ساختن )) آلماني بزرگ((ھمچنین رسالھ كوپرن در فن نواختن كالوسن الھامبخش آن ; مطالعھ میكرد

آیا موسیقي در خون كوپونھا بود یا در وطن ایشان . چھل و ھشت قطعھ تحت عنوان كالوسن معتدل شد
  . اجتماعي است كھ تمدن را بھ وجود میآورد، نھ وراثت زیستي محتمال وراثت

VII  -  زنان پادشاه  

ما باید این موضوع را بھ خاطر داشتھ باشیم كھ در مورد پادشاھان، حتي تا زمان . لویي مرد ھرزھاي نبود
تن  حاضر، رسم بر این بوده است كھ بھ خاطر سود و صالح كشور چشم از پسندھاي شخصي فرو بندند و

ھمواره بھ  - و اغلب خود كلیسا  - در نتیجھ جامعھ . بھ ازدواجھایي برخالف میل باطنیشان بدھند
اگر لویي را بھ طبیعتش . كامجوییھاي جنسي و گریزھاي عاشقانھ پادشاھان بھ دیده اغماض نگریستھ است
لویي در آغاز سخت  .واگذارده بودند، وي بیشك ازدواج بر پایھ عشق را اساس انتخاب خود قرار میداد

ھاي مازارن، شده بود و از مادرش و كاردینال  دلباختھ زیبایي و جذابیت ماري مانچیني، یكي از برادرزاده
اتریش او را از اینكھ میخواھد /آن د; )١۶۵٨(بھ اصرار درخواست كرد كھ اجازه دھند با او ازدواج كند 

مازارن، با اظھار تاسف، ماري مانچیني را ; عواطف خود را بر سیاست كشورش مقدم دارد سرزنش كرد
سپس در مدت یك سال وزیر با تدبیر . از فرانسھ بھ خارج فرستاد تا بعدا با یكي از افراد كولونا ازدواج كند

ھاي پشت پرده را طوري بھ حركت درآورد كھ ماریا ترسا، دختر فیلیپ چھارم پادشاه اسپانیا، بھ  رشتھ
ھ از این مغتنمتر كھ اگر در خاندان سلطنتي اسپانیا فرزند ذكوري بھ دنیا نمیآمد، چ. نامزدي لویي تعیین شد

بدین ترتیب در ! این دختر سراسر كشور اسپانیا را بھ عنوان جھیزیھ خود نثار پاي پادشاه فرانسھ میكرد
اریا ، با ھمھ تشریفات پرخرجي كھ مالیات پردازان را دچار صاعقھ زدگي ساخت، لویي با م١۶۶٠سال 

  . در آن ھنگام دو نفرشان بیست و دو سال داشتند. ازدواج كرد

سرمشق اخالقي و نفوذ شخصیت وي موجب شد ; ماري ترز زني با شخصیت، دیندار، و پرھیز كار بود
  لیكن انضباط . ھاي اخالقي در دربار، یا دست كم در میان نزدیكان وي، قوت گیرند كھ پایھ

شت او را در انظار تلخ و گرفتھ مینمود، ھمچنانكھ اشتھاي سیري ناپذیرش سختي كھ در زندگي مرعي میدا
درست در ھمین اوان بود كھ زیبارویان پاریس بھ ھزار غمزه و . روز بھ روز بر چاقي اندامش میافزود

ماري ترز براي شوھر خود شش فرزند بھ دنیا آورد كھ . فتنھ در پي دلبري از ھمسر نیكومنظرش بودند
از بخت بد ملكھ بود كھ در ھمان نخستین سال  .شدند، در كودكي تلف )دوفن(جز ولیعھد فرانسھ  ھمگیشان،

  . ازدواجش لویي چھاردھم بھ زیبایي و ظرافت زنانھ ھانریتا آن، زن برادر خود، پي برد

) دختر ھانري چھارم پادشاه فرانسھ(مادر او ھنریتا مریا . ھانریتا آن دختر چارلز اول پادشاه انگلستان بود
)) پارلمنت((چون لشكریان . انگلستان را دوش بھ دوش شوھرش تحمل كرده بود)) جنگ داخلي((مصایب 

ستر گریخت و در آنجا، در رو بھ مركز ستاد ارتش چارلز در شھر آكسفرد نھادند، ملكھ انگلستان بھ اك
بھ دنیا آورد )) شاھزادھاي ملوس و زیبا((حالي كھ از شدت بیماري مرگ را در برابر دیدگان داشت، 

میدانست، بار دیگر رو بھ )) پارلمنت((سپس مادر ناتوان، كھ خود را مورد تعقیب جاسوسان ). ١۶۴۴(
از آنجا بود كھ یك كشتي ھلندي، كھ چیزي نمانده  و; فرار نھاد و پنھاني تا ساحل جنوبي انگلستان پیش رفت

كودك، كھ بھ پرستاري لیدي . بود در زیر آتش توپخانھ انگلیسي منھدم شود، او را بھ ساحل فرانسھ رساند
آن دالكیث در خاك انگلستان باقي مانده بود، مدت دو سال بھ طور پنھاني در آن كشور پرورش یافت تا 

. و را نیز از كانال مانش عبور دادند و بسالمت در خاك فرانسھ پیاده كردندفرصت مساعدي پیش آمد و ا
اتریش از پاریس /بزودي فروند مادرش را وادار كرد كھ او را با خود بردارد و ھمراه ملكھ آن د

  . ژرمن برساند -سنگربندي شده فرار كند و خود را بھ مامني در سن 
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كھ  -و بیشك این خبر را چندي پنھان داشتھ بودند  - ر رسید ھنوز یك ماه نگذشتھ بود كھ بھ ایشان خب
پس از فرونشستن شورش فروند، شاھزاده . راوندھدھاي پیروز سر چارلز اول را از تن جدا كردھاند
و ھر دو نفرشان شاھد روزي شدند كھ چارلز دوم . ھانریتا در دامان مادرش با آرامش و ایمان دیني بار آمد

سال بعد، كھ ھانریتا بھ سن شانزدھسالگي رسیده ). ١۶۶٠(سلطنت انگلستان نشست  بھ جاي پدر بر تخت
درآمد و لقب )) موسیو((اورلئان برادر لویي چھاردھم و ملقب بھ /بود، بھ عقد ازدواج فیلیپ دوك د

  . یافت)) مادام((

  شھاي موسیو مرد كوتاھقد شكم گردي بود كھ كفشھاي پاشنھدار میپوشید و عاشق بیقرار آرای

   

  

در میدان نبرد از ھیچ سلحشور دالوري ; زنانھ و ھیاكل مردانھ بود/ ھنریتا آن، دوشس د: یاسنت ریگو
دست كم نداشت، لیكن ھمچون خودآراترین زن آن سرزمین خود آرائي صورتش را رنگ میكرد، موي 

براي ھانریتا مایھ . آراستسرش را با روبان زینت میداد، و سر تا پایش را بھ عطر میآلود و بھ جواھر می
اندوه و سرافكندگي بسیار بود كھ شوھرش مجالست با شھسواران لورن و شاتیون را بر مصاحبت با وي 

گرچھ  - غیر از شوھرش، ھر كس او را میدید بیشتر از آنچھ دلباختھ زیبایي با طراوتش شود . ترجیح میداد
مفتون خوي آرام و مھربان، شادي و  - نستندعموم درباریان او را خوشگلترین بانوي درباري میدا

راسین، كھ . سرزندگي كودكانھ، و آن نسیم فرحبخش بھاریي میشد كھ از وجود فرشتھوش وي برمیخاست
مالك آنچھ ((یكي از چندین شاعر و نویسندھاي بود كھ مورد حمایت و الھام او قرار گرفتند، وي را 

آن بانو را براي سلیقھ و بنیھ خود بیش از حد نحیف یافت، لیكن  در ابتدا لویي چھاردھم. مینامید)) زیباست
بزودي لویي . اخالقش پیبرد، بیشتر دلباختھ مصاحبت وي گشت)) لطف و صفاي((پس از آنكھ متدرجا بھ 
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چنان با او سرگرم رقص، مغازلھ، قایقراني در كانال، و قدم زدن و بازي كردن در پارك فونتنبلو شد كھ 
سلطان ((معشوقھ رسمي وي شده است و آن را انتقامي االھي نسبت بھ )) مادام((ان برد كھ ھمھ پاریس گم

ل د)) مادام((لویي بدون ھیچگونھ تمایل شھوي بھ . اما محتمال ھمھ پاریس در اشتباه بود .دانستند)) سدوم
بستھ بود، و ھانریتا نیز، كھ در مھرورزي نسبت بھ دو برادر خود چارلز و جیمز فدایي بود، محبت لویي 
را چون برادر سومش در دل گرفت و وظیفھ خطیر خود دانست كھ پیوند دوستي و اتحاد را میان آن سھ 

  . نفر برقرار كند

ش عبور كرد تا چارلز پادشاه انگلستان را بھ ھانریتا، بنا بھ درخواست لویي، از كانال مان ١۶٧٠در سال 
اتحاد فرانسھ بر ضد ھلند ترغیب كند، و نیز او را وادار سازد كھ ایمان خود را بھ مذھب كاتولیك رسما 

  . اعالم دارد

و ھانریتا با پیروزي و ) ١۶٧٠اول ژوئن (چارلز پذیرفت و پنھاني پیمان دوور را با فرانسھ منعقد كرد 
كلو، دچار  -ولي چند روز پس از ورود بھ قصر مسكونیش در سن . وان بھ فرانسھ بازگشتھاي فرا ھدیھ

پادشاه و . ھمھ اھالي پاریس نیز بر ھمین گمان بودند; بھ فكر افتاد كھ مسمومش كردھاند; بیماري سختي شد
یت، و مادموازل دو ملكھ بھ بالین مادام شتافتند، در حالي كھ موسیو ندامتزده، كنده، تورن، مادام دو الفا

سرانجام در سیام . بوسوئھ نیز در كنار بستر حاضر شد تا با او دعا بخواند. مونپانسیھ را در التزام داشتند
كالبدشكافي نشان داد كھ مرگ او بر اثر ورم صفاق بوده است نھ بھ علت ; ژوئن رنج ھانریتا بھ پایان رسید

ان جالل و كوكبھاي را بر پا ساخت كھ شان سرھاي تاجدار لویي براي تشییع جنازه ھانریتا ھم. مسمومیت
  . دني خطبھ تدفیني تقریر كرد كھ بر پیشاني قرون تابان مانده است -و بوسوئھ بر گور او در سن ; بود

در شھر  ١۶۴۴لویز دوال والیر بھ سال . این ھانریتا وسیلھ آشنا شدن پادشاه با نخستین معشوقھ رسمیش شد
. ھنوز كودكي بود كھ پدرش درگذشت. در دامان ایمان و تعلیمات دیني پرورش یافت تور متولد شد و

اورلئان، بود، لویز را بھ /مادرش دوبار ازدواج كرد و شوھر تازھاش، كھ رئیس تشریفات گاستون، دوك د
ن اورلئا/پس از مرگ گاستون، برادرزاده و جانشینش فیلیپ د. سمت ندیمھ در خدمت دختران دوك درآورد

لویز در آن ). ١۶۶١(با ھانریتا ازدواج كرد و لویز را بھ عنوان ندیمھ افتخاري بھ خدمت ھمسرش گماشت 
مقام مكرر فرصت دیدار پادشاه را یافت، مفتون جالل و جبروت و جذابیت شخصي او شد، و مانند ھزاران 

شدن با سلطان را بھ دل ولي حتي جرئت نمیكرد كھ آرزوي ھمصحبت ; زن دیگر بھ دام عشقش اسیر افتاد
  . راه دھد

لویز ضعیفالبنیھ بود، اندكي میلنگید، و بھ گفتھ یكي از . زیبایي وي بیشتر جنبھ روحاني داشت تا جسماني
، و بدنش بھ طرز نگران كنندھاي ))در سینھاش چیزي كھ بھ زحمت گفتنش بیرزد وجود نداشت((منقدان 

ت خاصش میشد، زیرا در وي حالت فروتني و مالیمتي بھ وجود اما ھمین نازكبدني مایھ جذابی. الغر بود
ھانریتا براي آنكھ بھ شایعاتي كھ درباره رابطھ شاه با او . میآورد كھ حتي زنان دیگر را خلع سالح میكرد

تدبیر وي كارگر افتاد، . در دھانھا افتاده بود خاتمھ دھد، كاري كرد كھ توجھ لویي بھ سوي لویز جلب شود
یك . شیفتھ آن دخترك محجوب ھفدھسالھ شد كھ نقطھ مقابل بانوان خودپسند و پرمدعاي درباري بودو لویي 

روز كھ لویي او را در باغ فونتنبلو تنھا یافت، بھ مصاحبت با وي پرداخت، گرچھ نیتي جز مغازلھ در سر 
از . ا بھ شگفتي انداختاما لویز اختیار از كف داد و، با اعتراف بھ عشق جانگداز خود، پادشاه ر. نداشت

آن پس لویز مدتھا در برابر توقعات سماجتآمیز لویي ایستادگي كرد و عاجزانھ از او خواست كھ وي را 
 ١۶۶١با اینھمھ، لویز در ماه اوت . وادار بھ خیانت نسبت بھ ملكھ و ھمچنین ولینعمتش ھانریتا نكند

ه لویي چھاردھم بر آن قرار میگرفت عملي شایستھ مگر نھ آن بود كھ ھر چھ اراد. معشوقھ پادشاه شده بود
و پسندیده میگشت آنگاه پادشاه نیز بھ دام عشق اسیر افتاد، چنان كھ ھیچ چیز بھ اندازه ھمنشیني با آن 

بعضي اوقات آن دودلداده چون كودكاني آسودھبال غذاي خود را . مرغك نازكدل موجب شادمانیش نمیشد
. ھا شركت میجستند در مجالس شبانھ باھم میرقصیدند، و در جست و خیز بالھبھ باغ و صحرا میبردند، یا 

بھ ھنگام شكار، لویز در كنار پادشاه ترس و كمرویي خود را از دست میداد و چنان با تھور و چاالكي 
اي لویز از پیروزیھ)). حتي مردان نمیتوانستند با او برابري كنند((آنگن، /سواري میكرد كھ، بھ گفتھ دوك د
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و حتي در ; از قبول ھرگونھ ھدیھ یا شركت در ھر نوع توطئھاي امتناع ورزید; خود سواستفاده نكرد
وي از موقعیت خود احساس شرمندگي میكرد، و . عشقبازي خود از جاده اعتدال و آبرو منحرف نشد

زند براي لویي لویز چھار فر. ھنگامي كھ پادشاه او را بھ ملكھ معرفي كرد، سخت دچار عذاب وجدان بود
سومي و چھارمي، كھ بھ فرمان پادشاه فرزندان شرعي وي . آورد كھ دوتاي آنھا در كودكي تلف شدند

  معرفي شدند، 

   

  

  آرشیو (لویز دو ال والیر : آرمن/دو ل . ان

ھاي بحراني  در دوره. یافتند - كھ دختري بسیار زیبا بود  - بعدا لقب كنت دو ورماندوا و مادموازل دوبلوا 
. حاملگي بود كھ لویز متوجھ شد كھ صورتھایي قشنگتر از آن او چشمان پادشاه را بھ سوي خود میخوانند

اد كھ با گذراندن باقي عمرش در لویز بھ این فكر افت. لویي دلباختھ مادام دومونتسپان شد ١۶۶٧در سال 
  . ھا كفاره گناھان خود را بدھد یكي از صومعھ

ھاي عشق پایدار خود را نثار قدومش كرد و  لویي چون بھ حال روحي وي پیبرد، بھ عناوین مختلف نشانھ
اما دو سرگرمي . حتي تصمیم گرفت كھ با اعطاي لقب دوشس، لویز را در دنیاي خویش نگاه دارد

دیگر در زندگي . ن و جنگ كمكم ھمھ اوقات او را پر كردند و خاطرش را منصرف ساختندمونتسپا
لویز دوالوالیر از  ١۶٧١پس در سال . درباري جز وجود لویي ھیچ چیز مورد دلبستگي لویز قرار نداشت

ز ھا را بر تن كرد، صبح زود یكي از روزھاي زمستاني ا ھمھ خطام دنیوي چشم پوشید، سادھترین جامھ
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لویي كس بھ دنبالش فرستاد و بھ . شایو پناه برد - دو  - قصر خود بیرون خزید، و بھ صومعھ سنت ماري 
  . نام عشق و آشفتگي او را بھ نزد خویش خواند

وي سھ سال در آنجا . لویز، كھ ھنوز روحا دوشیزھاي ساده دل مانده بود، راضي شد كھ بھ دربار بازگردد
عشق بھ پادشاه بیوفا، و آرزوي دست یافتن بھ  -ش در فشار دو كشش مخالف بھ سر برد، و حال آنكھ قلب
در حقیقت لویز در داخل كاخ شاھي بھ طور پنھاني سختیھا و . رنج میبرد -رستگاري و آرامش دیني 

سرانجام توانست پادشاه را قانع كند كھ دست از او . ریاضتھاي زندگي رھباني را بر خود ھموار ساخت
)) خواھر لویز رحیم((، )١۶٧۴(انفر پیوست /س بھ راھبگان پا برھنھ فرقھ كرملیان در كوچھ دسپ. برگیرد

روح من : ((لویز میگفت. نام گرفت، و سي و شش سال باقیمانده عمرش را در توبھ و ریاضت گذراند
 چنان آرام و خرسند شده است كھ ھمھ روزه در مقابل این موھبت االھي سرنیایش بھ درگاھش فرود

. جانشین لویز، در سایھ عنایت پادشاھي، تا آن اندازه مورد بخشودگي ھمگان قرار نگرفت.)) میآورم
بھ دربار راه یافت و بھ سمت ندیمھ افتخاري بھ خدمت ملكھ  ١۶۶١فرانسواز آتنائیس روششوار در سال 

تن زیباترین زنان بھ گفتھ ولتر، وي یكي از سھ ). ١۶۶٣(درآمد و با ماركي دومونتسپان ازدواج كرد 
جعدھاي طالیي آراستھ بھ مرواریدش، چشمان . فرانسھ بود، و آن دو تاي دیگر نیز خواھران خودش بودند

خمار پر از نخوتش، لبھاي ھوسانگیز و دھان خندانش، دستھاي نوازش دھندھاش، و پوست بدنش، كھ 
ھانري گاسكار چھره او را با ; درنگ و بافت گل سوسن داشت نفس را در سینھ پرستندگانش بند میآوردن

وي زني دیندار بود، با كمال تورع روزه میگرفت، و . ھمین خصوصیات بر پردھاي معروف نقاشي كرد
  . ھمھ وقت با ایمان راسخ بھ كلیسا میرفت

  . خلقي تند و زباني تلخ داشت، لیكن آنھا را معموال در ابتداي آشنایي براي حریف آزمایي بھ كار میانداخت

یشلھ از زبان ماركیز دو مونتسپان چنین نقل كرده است كھ وي از اول با عزم راسخ بھ تسخیر قلب پادشاه م
  سیمون چنین گزارش میدھد كھ وقتي آن  - اما سن ; رو بھ پاریس نھاده بود
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 بانوي دیندار پیبرد كھ موجب تند شدن نبض پادشاه شده است، از شوھرش خواھش كرد كھ فورا او را بھ
ماركي، با اعتمادي كھ بھسلطھ خود بر ھمسر و عالقھاي كھ بھ رایحھ دربار داشت، از . پواتو برگرداند

یك شب در كومپیني ماركیز دو مونتسپان براي خواب بھ اتاقي رفت كھ . انجام دادن خواھش او امتناع كرد
كوشید كھ بھ خواب رود، لویي بھ اطاق مجاور رفت و مدتي . معموال اختصاص بھ استراحت پادشاه داشت

ماركي ). ١۶۶٧(اما آن را كاري دشوار یافت، و عاقبت بھ تسخیر تختخواب خود و غاصب آن شتافت 
چون از آن ماجرا خبردار شد، جامھ خاص بیوه مردان بر تن كرد، كالسكھاش را در مخمل سیاه پوشاند، و 

لویي بھ خط خود طالقنامھ ماركي و ماركیز را نوشت و صدھزار  .آراستھاي آن را بھ شاخھایي  گوشھ
دربار، كھ فاقد ھرگونھ اصول . سكھ زر براي ماركي فرستاد و بھ وي دستور داد كھ پاریس را ترك كند

  . اخالقي شده بود، تبسم خود را بر لب نگاه داشت

وي چیزھایي بھ پادشاه ارزاني داشت كھ ال . فده سال مادام دومونتسپان شریك خوابگاه پادشاھي ماندمدت ھ
مادام دو مونتسپان الفزنان ادعا . مصاحبتي ھوشمندانھ و جنب و جوشي نشاطانگیز - والیر فاقدشان بود 

پادشاه شش فرزند بھ وي از . میكرد كھ مالل را ھرگز بھ محضر او راه نیست، و این گفتھ حقیقت داشت
  . دنیا آورد

و با این حال ; لویي ایشان را دوست میداشت و نسبت بھ مادام دو مونتسپان اظھار قدرداني میكرد
نمیتوانست از گذراندن بعضي شبھا در آغوش مادام دو سوبیز یا در كنار مادموازل دو اسكوراي دو روسي 

مونتسپان را بر آن  این ھوسرانیھا مادام دو. كھ بعدا بھ او لقب دوشس دو فونتانژ داد صرف نظر كند - 
داشت كھ دست بھ دامن زنان جادوگر بزند و از آنھا معجونھا و جادوھایي بخواھد كھ عشق پادشاه را نسبت 

  . بھ خود پایدار سازد
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اما این روایت كھ وي قصد داشت خودش یا رقیبانش را مسموم كند، محتمال شایعھاي بود كھ بھ توسط 
وي احتیاج بھ . دومونتسپان تربیت كردن كودكانش گرفتاري بزرگي بودبراي مادام . دشمنانش انتشار یافت

براي این منظور مادام سكارون . معلمھ سرخانھاي داشت كھ نگاھداري و پرورش ایشان را بھ دست گیرد
  . توصیھ شد و بھ استخدام درآمد

دام سكارون، كھ پیش از ما. لویي، كھ غالبا بھ دیدار زادوولد خود میرفت، از درك زیبایي او غافل نماند
اوبینیھ و یك ھوگنو خدمتگزار ھانري /اوبینیھ نام داشت، نوه دختري تئودور اگریپا د/ازدواج فرانسواز د

  . چھارم بود

ھاي محكومیت خود  فرانسواز در زندان قصبھ نیور در پواتو تولد یافت، زیرا پدرش در آنجا یكي از دوره
كودك بھ عنوان فردي كاتولیك غسل تعمید یافت . كب شده بود میگذراندرا در مقابل انواع جرمھایي كھ مرت

چند تن از ھمسایگان پروتستان بر حال او . و در میان آشفتگي و تنگدستي خانوادھاي پراكنده از ھم بار آمد
رقت آوردند و از او نگاھداري كردند و چنان وي را در پیروي از كلیساي اصالح شده ثابت قدم ساختند كھ 

چون بھ سن نھسالگي رسید، والدینش او را با خود بھ . از ھر چھ محراب كاتولیكي بود روي بگردانید
  . مارتینیك بردند، و در آنجا چیزي نمانده بود كھ از شدت بدرفتاري مادرش تلف شود

ز فرانسوا ١۶۴٩در سال . و بیوه و سھ فرزندش بھ فرانسھ بازگشتند) ١۶۴۵(پدرش یك سال بعد فوت كرد 
چھاردھسالھ، كھ بار دیگر بھ مذھب كاتولیك درآمده بود، بھ صومعھاي سپرده شد تا از راه خدمتكاري نان 

محتمال اگر وي بھ عقد ازدواج پول سكارون درنیامده بود، ھرگز نامش بھ . روزانھاش را بھدست آورد
  . گوش ما نمیرسید

وي كھ فرزند . بدریخت و كریھ منظر بودپول سكارون نویسندھاي مشھور، بذلھگویي زیرك، و افلیجي 
وكیل دعاوي سرشناسي بود انتظار آتیھ درخشاني را در زندگي داشت، لیكن پدرش براي بار دوم ازدواج 

پدر ناچار فرزندش را از نزد خود بیرون راند و ماھیانھ . كرد و عروس تازه وارد پول را بھ خانھ نپذیرفت
ھاي  ف مخارج پذیرایي از ماریون دلورم و دیگر ھمخوابھمختصري برایش مقرر كرد كھ فقط كفا

پول مبتال بھ سیفیلیس شد و درمان خود را بھ دست طبیب شیادي سپرد كھ با داروھاي . یكشنبھاش را میداد
سرانجام پول چنان دچار فلج عمومي شد كھ فقط . زیانبخش تعادل اعصاب او را یكسره برھم ریخت

  . ا حركت دھدبزحمت میتوانست انگشتانش ر

  : وي وضع بدن خود را چنین وصف میكند

ھیكل من در عین . اكنون تا آنجا كھ امكان دارد شكل ظاھر خودم را بدقت برایش شرح میدھم... خواننده، 
سرم براي تنم تا حدي . بیماري من آن را درست بھ اندازه یك پا كوتاه كرده است. كوچكي متناسب بود

دیدم نسبتا خوب است، اما . یمان است، در حالي كھ بدنم اسكلتي بیش نیستصورتم پر و پ. بزرگ است
ساق پاھا و رانھایم ابتدا تشكیل . ... چشمھایم از حدقھ بیرون زدھاند و یكي از دیگري پایینتر افتاده است

نھایم با ھمچنانكھ را; زاویھاي منفرج و بعد زاویھاي قائم میدادند، و اكنون زاویھاي حاده بھوجود میآورند
 zرویھمرفتھ، با گردن خم شده بر روي معدھام، بیشباھت بھ حرف . بدنم زاویھ حاده دیگري میسازند

خالصھ آنكھ من . انگشتانم نیز بھ ھمین ترتیب; دستھایم مانند پاھایم شور رفتھ و كوتاه شدھاند. نیستم
   .عصاره نكبتزدگي بشریم

ر شرح احوال اوباشان، كھ شھرت بسیار یافت، و نیز ، د)١۶۴٩(سكارون با نگارش كتاب رمان مضحك 
پاریس نویسنده آن آثار . با روي صحنھ آوردن فارسھایي قھقھھ آور و رسواییآمیز بھ آالم خود تسكین میداد

مازارن و آن . را، كھ در عین دردمندي شادماني خویش را از دست نداده بود، مورد تجلیل قرار داد
اما پول با جانبداري از شورش فروند آن ھر دو مقرري را . ي او معین كردنداتریش ھر یك حقوقي برا/د

در حالي كھ . و مكرر مقروض و تنگدست ماند; وي بیش از آنچھ عایدي داشت خرج میكرد. از دست داد
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بھ علت بیماري فلج بدنش را درون جعبھاي چوبي قرار داده بودند كھ فقط گردن و دو دستش از آن بیرون 
. ، پول سكارون با ھمت و دانش خود بر یكي از معروفترین انجمنھاي ھنري پاریس ریاست میكردمیماند

  . وقتي كھ بدھكاریش از حد گذشت، اعالم كرد كھ مھمانان آنھا كم نشد

اوبینیھ، كھ حال شانزده سال /فرانسواز د ١۶۵٢چھ كس حاضر بود با چنین موجودي ازدواج كند در سال 
یھاي از خویشان خود زندگي میكرد، و آن زن، كھ از نگاھداري فرانسواز در خانھ داشت، با زن فروما

دوستي آن دختر را بھ سكارون . خود ناراضي بود، عاقبت تصمیم گرفت او را دوباره بھ صومعھ بازگرداند
  . معرفي كرد

خوراك  سكارون با ترحم دردمندانھاي از او دلجویي بھعمل آورد و داوطلب شد كھ مخارج خواب و
فرانسواز را در صومعھ بپردازد تا او مجبور نشود كھ سوگند رھباني یاد كند و در سلك تاركان دنیا درآید، 

سرانجام سكارون پیشنھاد ازدواج كرد، با تصریح این مطلب كھ ادعایي بر حق . اما فرانسواز نپذیرفت
منشي و پرستاري بھ خدمتش فرانسواز او را بھ شوھري پذیرفت و چون . شوھري خود نخواھد داشت

فرانسواز ضمن آنكھ میزباني انجمن ھنري او را نیز بر عھده گرفت، گوشش بھ اشارات . پرداخت
پس از چندي كھ فرانسواز در گفت و . كنایھآمیز اعضاي انجمن درباره وضع او با شوھرش بدھكار نبود

وجود وي چنان . انداخت شنودھاي حضار شركت جست، ھمگي را از فطانت و ھوش خود بھ شگفتي
رسمیت و احترامي بھ انجمن ھنري سكارون بخشید كھ موجب شد مادموازل دو سكودري و نیز گاھي 

اورمون از اعضاي پا برجاي  - بعدا نینون، گرامون، و سنت . اوقات مادام دو سوینیھ در آن شركت جویند
ادام سكارون درد ازدواج عاري از لذت ھاي خود اشاره كرده است كھ م نینون در یكي از نامھ. آن شدند

اما نینون ھمچنین در جاي دیگري . جنسي خود را با برقراري رابطھاي نامشروع تخفیف میداده است
من خواستم او را از بیماریش شفا دھم، . از شدت بیمغزي پاكدامن بود: ((راجع بھ مادام سكارون مینویسد

ت بھ سكارون زبانزد اھالي پاریس بود، كھ آرزو میكردند دست وفاداریش نسب.)) اما خیلي از خدا میترسید
با شدت یافتن بیماري فلج، انگشتان سكارون نیز . ھاي نادري از پاكدامني زنان را بھ چشم ببیند كم نمونھ

فرانسواز برایش كتاب . خشك شدند، بھ طوري كھ از ورق زدن كتاب یا برداشتن قلم نیز عاجز ماند
یش را یادداشت میكرد، و بھ كوچكترین خواستھا و نیازھایش توجھ مخصوص مبذول ھا میخواند، گفتھ

  :نوشتھ روي سنگ قبر خود را بدین مضمون سرود) ١۶۶٠(سكارون پیش از مرگ . میداشت

آن كھ اكنون درون این خاك خفتھ است بیشتر مایھ اشك بود تا مورد رشك و ھزار بار تلخي مرگ را 
  . از زندگي بر كشدچشید، پیش از آنكھ دست 

  . چون بر این گور میگذري، خاموش باش

   .مبادا كھ او را بیدار كني، زیرا این نخستین شبي است كھ سكارون مظلوم بھ خواب رفتھ است

، كھ ھنوز سالھاي بود، بار دیگر تنھا و ))بیوه سكارون. ((وي چیزي جز طلبكارانش بھ ارث نگذاشت
دست بھ دامن ملكھ مادر زد تا مستمري ملغا شده شوھر متوفایش را تجدید . تھیدست در گرداب زندگي افتاد

  . لیور در حق او مقرر داشت ٢٠٠٠اتریش مستمري ساالنھاي بھ مبلغ /آن د. كند

رانسواز در صومعھاي اطاقي اجاره كرد، بھ خوراك و پوشاكي محقر دل خوش ساخت، و قبول خدمات ف
مادام دو مونتسپان، كھ كودكي  ١۶۶٧در سال . ھاي شریف را شغل روزانھ خود قرارداد خانگي در خانواده

نپذیرفت، لیكن وقتي فرانسواز . در راه داشت، او را بھ نزد خود خواند تا پرستاري نوزاد را بھ او سپارد
كھ پادشاه آن دعوت را تایید كرد، رضایت داد و تا چند سال بعد پرستاري و پرورش كودكان پادشاه یكي 

  . پس از دیگري بھ دست او سپرده شد
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پادشاه، . فرانسواز بھ آن كودكان دلبستگي بسیار یافت، و ایشان نیز او را چون مادر خود دوست میداشتند
. و حیاي فرانسواز را مورد تمسخر قرار میداد، كمكم نسبت بھ او حس احترام یافتكھ در آغاز حجب 

ھنگامي كھ یكي از كودكان با وجود پرستاري دایمي فرانسواز مرد، وي چنان افسرده و اندوھگین شد كھ 
چھ لذت بزرگي است كھ . دوست داشتن را خوب بلد است: ((پادشاه بھ حالش رقت آورد و بیاختیار گفت

پادشاه كودكان مادام دو مونتسپان را چون فرزندان  ١۶٧٣در سال .)) دمي مورد عشق این زن قرار گیردآ
شرعي خود شناخت، و از آن پس دیگر لزومي نداشت كھ مادام دو سكارون خود را در خفا نگاه دارد، 

لیور  ٠٠٠،٢٠٠ي بھ مبلغ پادشاه ھدیھا. زیرا بھ عنوان ندیمھ مادام دو مونتسپان رسما بھ دربار پذیرفتھ شد
مادام دو سكارون با آن وجھ ملكي در . بھ او داد تا وضع مالي خود را بھ فراخور مقام تازھاش مرتب سازد

منتنون، واقع در نزدیكي شارتر، خرید و، گرچھ ھیچ وقت در آنجا منزل نكرد، در عوض لقب ماركیز دو 
  . منتنون را از آن ملك بھ دست آورد

ع براي كسي كھ تا چندي پیش از ھمھ چیز محروم بود چنان سرسامآور بود كھ موجب شد این ترقي سری
وي وظیفھ خود دانست كھ بھ سروقت مادام دو مونتسپان . مادام دو سكارون براي مدتي خود را گم كند

یي مونتسپان از این دلسوزي و راھنما. برود و او را نصیحت كند تا دست از زندگي پر گناه خود بردارد
بھ  ١۶٧۵در واقع از سال . سخت رنجیده خاطر شد و بھ فكر افتاد كھ منتنون میخواھد جاي او را بگیرد

بعد لویي از كج خلقیھاي مونتسپان خستھ شده بود و شوق مصاحبت با ماركیز نو رسیده را در دل 
ارد كھ با داشتن شاید با توطئھ خود لویي بود كھ اسقف بوسوئھ جرئت كرد بھ او اعالم د. میپروراند

پس . ھمخوابھاي غیر از ھمسر شرعیش، شركت در آیینھاي مقدس عید قیام مسیح بر او حرام خواھد بود
با خروج از دربار، لویي نان و . لویي چھاردھم اجازه مرخصي مادام دو مونتسپان را از دربار صادر كرد

ماركیز دو منتنون ظاھرا بدون . شراب مقدس را دریافت داشت و براي چندي در امساك بھ سر برد
یكي از (ھیچگونھ نظر شخصي خط مشي پادشاه را صالح میدانست و بھ ھمین جھت بود كھ دوك دو من 

لویي بھ . را كھ بیمار بود، براي درمان با آبھاي بھ بارژ در پیرنھ برد) پسران پادشاه از مادام دو مونتسپان
ئھ را از خود راند و مونتسپان را بھ نزد خویش خواند جنگ رفت و چون با عطش فراوان بازگشت، بوسو

در آنجا لویي بھ آغوش مشتاق وي شتافت، و مونتسپان . تا دوباره آپارتمان خود را در ورساي اشغال كند
  . بار دیگر حاملھ شد

اش منتنون با دوك دو من، كھ شفا یافتھ بود، از بارژ مراجعت كرد و مورد پذیرایي گرم پادشاه و معشوقھ
اما سخت نگران شد وقتي فھمید كھ پادشاه دل در گرو چند معشوقھ تازه بستھ و گرم عیاشي ; قرار گرفت

لویي با انتصاب مونتسپان بھ مقام رئیس كل كاخ ملكھ بھ روابط عشقي خود با وي  ١۶٧٩در سال . است
مونتسپان كف بر . روا داشتاین یكي از آن ھمھ بدرفتاریھایي بود كھ لویي نسبت بھ ماري ترز . خاتمھ داد

سال بعد منتنون بھ شغلي . ھاي گران درمان یافت دھان و اشك بر دیدگان آورد، اما سرانجام بھ داروي ھدیھ
) تنھا فرزند شرعي لویي چھاردھم كھ زنده مانده بود(نظیر آن منصوب شد، یعني اطاقداري ھمسر ولیعھد 

اكنون دیگر پادشاه گاه و بیگاه بھ مالقات دوفن میرفت تا با  .خوانده میشد)) دوفن((كھ در فرانسھ بھ لقب 
در این شك نیست كھ لویي میخواست ماركیز دو منتنون را معشوقھ خود سازد، و . منتنون بھ مغازلھ پردازد

برعكس، منتنون عاجزانھ از لویي درخواست میكرد كھ دست از ھوسرانیھاي خود بردارد . او رضا نمیداد
سرانجام پادشاه تسلیم خواھش منتنون و بوسوئھ شد و پس از . توبھ بھ نزد ملكھ بازگرددو با خضوع و 

ماري ترز، كھ از . راه و رفتار شوھري كامل عیار را در پیش گرفت ١۶٨١بیست معشوقھ بازي، در 
دو سال ھایش كنار آمده و سازش كرده بود، توانست فقط  مدتھا پیش با بیوفاییھاي پادشاه و حتي با معشوقھ

  . دار فاني را وداع گفت ١۶٨٣از باقیمانده عمرش را در پرتو عنایت ملوكانھ بھ سر برد، و در سال 

لویي اكنون دیگر یقین داشت كھ ماركیز دو منتنون بھ معشوقگي او رضا خواھد داد، اما باز خود را با 
 ١۶٨۴محتمال سال  - معلوم نیست  در تاریخ نامعیني كھ بدقت. یا ازدواج یا ھیچ: مشكلي سیاسي مواجھ دید

لویي با آن زن ازدواج كرد، در حالي كھ خودش بیش از چھل و ھفت سال نداشت و منتنون پنجاھسالھ  - 
اما بھ موجب این ازدواج نامتجانس، مادام دومنتنون نھ بھ مقام باالتر ارتقا مییافت و نھ از ھیچگونھ . بود

شاه با زحمت بسیار توانستند وي را منصرف سازند از اینكھ مشاوران پاد. حقوق ارثي برخوردار میشد
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كلیھ حقوق ھمسري شرعي را براي ماركیز دومنتنون قایل شود و او را بھ عنوان ملكھ فرانسھ تاجگذاري 
ایشان بخصوص خاطرنشان ساختند كھ اعضاي خاندان سلطنتي و درباریان بھ ھیچ وجھ رضایت . كند

بنابراین، ازدواج پادشاه بھطور رسمي . لمھ سر خانھاي زانوي ادب خم كنندنخواھند داد كھ در برابر مع
سیمون، كھ  - سن . و حتي كساني ھستند كھ معتقدند چنین ازدواجي اصال صورت وقوع نیافت. اعالم نشد

اما در حقیقت بھترین و . میخواند)) ازدواجي ھراسانگیز((مصرانھ طرفدار امتیاز طبقاتي بود، آن را 
یعني تنھا عشقي بود كھ در دل . شترین رابطھ زناشویي بود كھ در زندگي نصیب لویي چھاردھم شدشادیبخ

براي لویي تقریبا مدت نیم قرن طول كشید تا بھ این واقعیت پیبرد كھ مورد عشق ھمسري . او پایدار ماند
  . وفادار قرار گرفتن ارزش آن را دارد كھ مرد را پایبند رسم تكگاني كند

VIII - پادشاه بھ جنگ میرود  

. بر اثر موفقیتھاي سیاسي ریشلیو و مازارن، فرانسھ بھ صورت نیرومندترین كشور اروپایي درآمده بود
امپراطوري مقدس روم، بھواسطھ تجزیھ و انحطاط كشور آلمان و خطر حمالت دایمي تركھا، ناتوان شده 

ت ھشتاد سال جنگ و اسپانیا نیز رو بھ ضعف گذارده بود، زیرا ذخیره طال و مردان خود را در مد. بود
از جھاتي تابع فرانسھ بود و  ١۶۶٠انگلستان از سال . لشكركشي بیھوده در ناحیھ ھلند تلف كرده بود

لیكن از سال . خود فرانسھ ھم چندي دچار تجزیھ و ضعف شده بود. خراجھاي نقدي بھ پادشاه آن میپرداخت
در . ھ بھ صورت كشوري واحد و توانا درآمدبھ بعد، كھ زخمھاي شورش فروند التیام یافتند، فرانس ١۶۶٧

لوووا، : مانند; ھمان زمان مردان برجستھاي بھ ظھور رسیدند كھ ارتش فرانسھ را از نو متشكل ساختند
و ; و بان، نابغھ تدارك استحكامات، سنگربندي، فنون جنگ، و محاصره; نابغھ امور سازماني و انضباطي

در نظر پادشاه جوان و جاھطلب، وقت آن بود كھ فرانسھ خاك خود . نكنده و تور - دو سپھساالر عالیمقام 
  . ھاي آلپ و پیرنھ، و ساحل دریا گسترش دھد را تا مرزھاي طبیعیش، یعني رودخانھ راین، كوه

میبایست آنھا را بھ انقیاد آورد و سپس . پس نخست بھ سوي راین روي آورد كھ ھلندیھا بر آن تسلط داشتند
كھ طي ھزار سال گذشتھ نسبت بھ اھمیت دوستي با پادشاھان فرانسھ داشتند بار دیگر در  ھمان ایماني را

ھاي رودخانھ عظیم راین در تسلط فرانسھ قرار میگرفت، سراسر راینالند  ھمینكھ دھانھ. ایشان بیدار سازد
یعني بلژیك (در ھلند اما متصرفات اسپانیایي . و در نتیجھ نیمي از تجارت آلمان بھ اختیار فرانسھ در میآمد

فیلیپ چھارم، قبل از وفاتش بھ سال . در سر راه قرار داشتند و میبایست ابتدا آنھا را مسخر كرد) كنوني
، متصرفات اسپانیایي در ھلند را بھ كارلوس دوم، یعني پسري كھ از ازدواج دوم نصیبش شده بود، ١۶۶۵

شت و ادعا كرد كھ، بر طبق رسم دیرین ایاالت انو و لویي بھانھ سیاسي الزم را در دست دا. واگذارده بود
یعني  -برابان، متصرفات اسپانیایي باید بھ فرزندي كھ از نخستین ازدواج پادشاه اسپانیا بھوجود آمده است 

گرچھ ماري ترز در ھنگام ازدواجش با لویي چھاردھم از . منتقل شود، نھ بھ كارلوس دوم -بھ ماري ترز 
 ٠٠٠،۵٠٠نظر كرده بود، این قرار مشروط بر آن بود كھ جھیزیھ نقدي او بھ مبلغ حق توارث خود صرف

... تا آن زمان این شرط اجرا نشده بود، بنابراین ; كراون طال از جانب اسپانیا بھ فرانسھ تادیھ شده باشد
در این مورد بگذارید . را اعالم كرد)) جنگ انتقال((لویي چھاردھم . اسپانیا تعھد خود را نقض كرده بود

درگذشت پادشاه اسپانیا و جنگ انگلستان بر : خاطرات خودش نیات پادشاه شطرنجباز را بر ما آشكار سازد
یكي با اسپانیا براي احقاق  - در آن واحد دو بھانھ مھم بھ دستم داد كھ جنگ را آغاز كنم ) ١۶۶۵(ضد ھلند 

من با شادماني بسیار نقشھ این . ھ حمایت از ھلندحقوقي كھ بھ من تعلق گرفتھ بود، و دیگري با انگلستان ب
دو جنگ را در نظر مجسم میساختم و آن را چون میدان وسیعي مییافتم كھ ممكن بود براي كسب شھرت و 

بسیاري از سلحشوران، كھ كمر بھ خدمتم بستھ بودند، ھمواره . مقام شخصي فرصتھاي مناسب نصیبم سازد
فرصتي بھ ایشان دھم تا دالوري و كارداني خود را در میدان نبرد عرضھ  بھ نوعي از من تقاضا داشتند كھ

بھ عالوه، اكنون كھ بھ ھر تقدیر مجبور بودم لشكري بزرگ آماده دارم، خیلي بیشتر مقرون بھ . ... دارند
ین سازم تا آنكھ بھ خرج خودم در داخل كشور آذوقھشان را تام)) فروبومان((صرفھام بود كھ آنھا را روانھ 

ھمچنین بھ بھانھ حملھ بر ضد انگلیسیھا میتوانستم قواي لشكري و سازمان جاسوسیم را در آن . ... كنم
   .سامان بھكار اندازم و نقشھ پیشرفت در خاك ھلند را با موفقیت تام بھ انجام رسانم
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ش را بیشتر ممكن بود كھ آن جنگ كشورش را وسیعتر و امنیت و عایدی; این بود نظر پادشاه درباره جنگ
ھاي دالوري و جانفشاني  میداني براي بروز انگیزه; ھاي تازھاي بھ سوي شھرت و قدرت بگشاید راه; كند

و وضع ; ارتش پر خرجش را بھ كمك آذوقھ و محصوالت كشوري بیگانھ سیراب كند; مردانش فراھم آورد
ا در مورد تلفات، آدمي بھ ھر حال ام. كشور را بھطور كلي براي اقدام بھ لشكركشیھاي بعدي آمادھتر سازد

چھ اندازه احمقانھ است كھ آدمي پس از تحمل رنجي دراز، در بستر بیماري چشم از دنیا بر . باید بمیرد
آیا مرگ ناگھاني در آن بیخبري حاصل از ھیجان جنگ در میدان افتخار و در راه مام میھن گواراتر ! بندد

ریان فرانسھ از مرز متصرفات اسپانیایي در ھلند گذشتند، بدون لشك ١۶۶٧نیست در بیست و چھار ماه مھ 
نفر بود، و حال آنكھ  ٠٠٠،۵۵اینكھ با ھیچ گونھ مقاومت جدي مواجھ شوند، زیرا لشكر فرانسھ مشتمل بر 

بزودي پادشاه، كھ گویي با كوكبھ پیروزي خود در حركت بود، . سپاھي نداشتند ٠٠٠،٨اسپانیاییھا بیش از 
و بھ دنبالش و بان آن شھرھاي ; رلروا، تورنھ، كورتره، دوئھ، و لیل را از زیر پا گذراندشھرھاي شا

لوووا در ھر قدم با آذوقھ و ساز و برگ خود آماده بھ خدمت بود و حتي . مسخر شده را مستحكم ساخت
شھرھاي . كردبراي غذا دادن بھ افسران، در اردوگاه یا درون خندقھا، كارد و چنگال نقره را فراموش نمی

اسپانیا براي درخواست كمك دست بھ دامن . آرتوا، انو، والون فالندر نیز بھ تصرف فرانسویھا درآمدند
. لویي فورا بھ لئوپولد پیغام فرستاد كھ حاضر است امپراطوري اسپانیا را با وي تقسیم كند. لئوپولد اول زد

ین فالندر چنان سھل بود كھ لویي بیدرنگ اقدام بھ تسخیر سرزم. لئوپولد پذیرفت و بھ اسپانیا كمكي نرساند
كنتھ در  - فرانش . ناحیھ اطراف بزانسون، واقع در میان بورگوني و سویس -كنتھ كرد  - تصرف فرانش 

، بیست ھزار لشكریان فرانسھ بھ ١۶۶٨در فوریھ . تابعیت اسپانیا، و چون خاري بر پھلوي فرانسھ بود
كنتھ آوردند و ھمھ جا بسھولت پیشروي كردند، زیرا ھدایاي نقدي فرانسھ  - سپھساالري كنده رو بھ فرانش 

خود لویي فرماندھي محاصره شھر دول را بھعھده گرفت و . از پیش قلب فرماندھان محلي را نرم كرده بود
لویي چھاردھم با پیروزي بھ . كنتھ تسخیر شد -پس از چھار روز آن را در مدت سھ ھفتھ ایالت فرانش 

  . بازگشت پاریس

ایاالت متحده توانستند كشورھاي سوئد و انگلستان را با . اما لویي پایش را بیش از حد خود دراز كرده بود
ھر سھ كشور ). ١۶۶٨ژانویھ (اي تشكیل دھند )) اتحاد سھگانھ((خود ھمداستان كنند و علیھ كشور فرانسھ 

نھ راین دست یابد، آزادي سیاسي و تجاري آنان متحد این حقیقت را پذیرفتھ بودند كھ اگر فرانسھ بر رودخا
در پیمان پنھاني وي با امپراطور لئوپولد . لویي متوجھ شد كھ خیلي تند رانده است. بھ خطر نابودي میافتد

كنتھ  - چنین قید شده بود كھ، پس از مرگ كارلوس دوم پادشاه اسپانیا، سراسر ھلند بھ اضافھ ایالت فرانش 
اینك با مزاج علیلي كھ كارلوس دوم داشت چنین مینمود كھ عمرش یكي دو سال بیشتر  ;از آن فرانسھ باشد

شاید صالح در این بود كھ كشور فرانسھ اندكي صبر كند تا میوه رسیده خود با صلح و آرامش بھ ; نپاید
ن زیر و ھمان وقت سیاستمدارا; پیشنھاد كرد)) اتحاد سھ گانھ((لویي شرایطي بھ كشورھاي . دامنش افتد

شاپل بھ امضا رسید  - در نتیجھ پیمان اكسال ; كش نیز بھ اعمال نفوذ در دو دولت انگلستان و سوئد پرداختند
كنتھ بھ اسپانیا مسترد شد، لیكن شارلروا،  - فرانش . و جنگ انتقال را بھ پایان رساند) ١۶۶٨دوم ماه مھ (

لویي نیمي از غنایم جنگ را . فرانسھ ماندند دوئھ، تورنھ، اودنارد، لیل، آرمانتیر، و كورتره در تصرف
  . نیز براي خود نگاه داشت

لویي لشكركشي خود را بھ سوي راین از سرگرفت و این بار معلوم بود كھ ھدفش ھوالند  ١۶٧٢در سال 
ما جریان این فاجعھ را بعدا از لحاظ موقعیت ھلندیھا مورد بررسي قرار خواھیم . است نھ سرزمین فالندر

در اینجا فقط بھ ذكر این مختصر میپردازیم كھ لشكر فرانسھ، قبل از آنكھ سدھاي كنار دریا شكستھ ; داد
. شوند و طغیان آب پیشرویش را متوقف كند، خود را بھ نزدیكي شھرھاي مھم آمستردام و الھھ رسانده بود

در اكتبر سال . د قیام كرداما این بار نیز اروپا در برابر تھدیدي كھ بر تعادل سیاست عمومیش وارد میآم
، بھ ایاالت متحده و ایالت براندنبورگ ))اتحاد بزرگ((امپراطور لئوپولد اول، با شركت در  ١۶٧٢
لونبورگ  - دانمارك و ایاالت پاالتینا و دوكنشین برونسویك  ١۶٧۴سال بعد اسپانیا و لورن، و در . پیوست

لمنت انگلستان پادشاه فرانسھ پرست خود را واداشت تا نیز در ھمان سال بود كھ پار; نیز بدان ملحق شدند
  . پیمان صلحي با كشور ھلند منعقد كند
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ھاي كولبر از اینكھ فرانسھ بھ  با وجود شكوه. لویي با این دشمنان غرور خویش دالورانھ وارد كارزار شد
را تقویت كرد، و شماره تنگدستي و پریشاني كشیده میشود، لویي مالیاتھاي تازه وضع نمود، نیروي دریایي 

، یك سپاه خود را مامور محاصره ١۶٧۴در ژوئن سال . لشكریانش را بھ یكصد و ھشتاد ھزار تن رساند
در خالل ھمان ایام، . كنتھ را بار دیگر مسخر ساخت-و در فاصلھ شش ھفتھ فرانش; مجدد بزانسون كرد

بیست ھزار سرباز بر ھفتاد ھزار نفر  تورن در یكي از درخشانترین و بیرحمانھترین نبردھاي خود با
سپاھیان امپراطوري غلبھ یافت و، براي آنكھ راه ھر نوع آذوقھ را بر دشمن ببندد، زراعت سراسر 

در كناره رودخانھ راین . اراضي پاالتینا و لورن و قسمتي از آلزاس را نابود كرد و زمینھا را بایر گذارد
، تورن، ھنگامي كھ مشغول ١۶٧۵ر بیست و ھفتم ژوثیھ سال د. صحنھ ویراني جنگ سي سالھ تجدید شد

لویي فرمان داد كھ جنازه او را با تشریفات .عملیات اكتشافي بود، در نزدیكي سولزباخ، در بادن، كشتھ شد
زیرا میدانست كھ زیان آن یك مرگ براي ; دني بھ خاك سپارند -تجلیآلمیزي درخور مقام شاھي در سن 

كنده بزرگ، پس از بھدست آوردن پیروزیھاي خونین در . با ده شكست جنگي بود كشور فرانسھ برابر
سپس آن شاھزاده، كھ فرسوده . ھلند، جانشین تورن شد و لشكریان امپراطوري را از آلزاس بیرون راند

رفت و  -ایالت شانتیي  -سالھا دالوري و دلدادگي شده بود، از كار كناره گرفت و بھ ملك موروثي خود 
لویي چھاردھم فرماندھي لشكر را . اره امور حكومت و مطالعھ در مباحث حكمت را پیشھ خود ساختاد

 ١۶٧٧(راسا بھ دست گرفت و شھرھاي كامبره، واالنسین، سنتومر، گان، و ایپر را در ھلند متصرف شد 
  . كشور فرانسھ پادشاه خود را چون سرداري بزرگ مورد ستایش قرار داد). ١۶٧٨ - 

در بوردو و برتاني شورشھایي بھ پا خاست، در جنوب فرانسھ . ر بر ملت فرانسھ از حد گذشتھ بوداما فشا
ھاي گیاھي ساختھ میشد  در دوفینھ، اھالي جز ناني كھ از آرد بلوط و ریشھ; دھقانان دچار قحطي شدند

ا آنھا پیماني بھ ھنگامي كھ ھلندیھا تقاضاي صلح كردند، لویي ب. چیزي براي سد جوع بھ دست نمیآوردند
كھ طبق آن اوال ھمھ شھرھایي كھ در خاك فالندر و ھلند بھ تصرف ) ١۶٧٨یازدھم اوت (امضا رساند 

ھاي گمركي، كھ ورود  ثانیا نرخ تعرفھ; ارتش فرانسھ درآمده بودند دوباره بھ ایاالت متحده مسترد میشدند
لویي، بھ جبران قبول این پیمان اھانتآمیز، . یافتكاالھاي ھلند را بھ خاك فرانسھ دشوار كرده بود، تقلیل می

كنتھ و دوازده شھر دیگر  -از جانب دیگر اسپانیا را، كھ در حال ضعف و تجزیھ بود، واداشت تا فرانش 
و بدین ترتیب مرز شمال خاوري فرانسھ در متصرفات . از متصرفات خود در ھلند را بھ فرانسھ واگذارد

از طرف دیگر، پیمان با امپراطور لئوپولد دو شھر . الحظھاي پیشروي كرداسپانیایي بھ مقدار قابل م
. سوقالجیشي بر ایزاخ و فرایبورگ ایم برایسگاو، و نیز آلزاس و لورن، را براي فرانسھ مسلم ساخت

براي ایاالت متحده پیروزي شایاني ) ١۶٧٩(لھ  -آن  -ژرمن  - و سن ) ١۶٧٩ - ١۶٧٨(پیمانھاي نیمگن 
براي لویي ھم شكستي بھ شمار نمیآمدند، زیرا وي توانستھ بود بر امپراطوري مقدس روم و  بودند، اما

  . اسپانیا غلبھ كند و ھمانطور كھ در نظر داشت از گوشھ و كنار بر رودخانھ راین دست یابد

با آنكھ صلح برقرار شده بود، لویي ارتش بزرگ خود را بر جاي نگاه داشت، زیرا میدانست كھ وجود 
پادشاه فرانسھ بھ پشتگرمي این قدرت و با استفاده . رتشي در كشور بھ منزلھ قدرتي است در میدان سیاستا

كنتھ، و برایسگاو  - علني از گرفتار بودن امپراطور بھ مبارزه با تركان عثماني، در آلزاس، فرانش 
یم متعلق بھ آن ایاالت بود، دایر كرد تا الحاق برخي نواحي سرحدي را، كھ در قد)) انجمنھاي اتحاد ملي((

شھر بزرگ ستراسبورگ ; بھ دنبال این تحریكات، لشكریان فرانسھ نواحي را اشغال كردند. خواستار شوند
سر تمكین فرود آورد و لویي  - بھ یمن دلجوییھاي سخاوتمندانھاي كھ از ھیئت حاكمھاش بھ عمل آمد  - 

سال بھ دسایسي، نظیر آنچھ گذشت، دوك میالن  در ھمان). ١۶٨١(چھاردھم را فرمانرواي خود خواند 
مجبور شد شھر و دژ كاسالھ را، كھ با موقعیت سوق الجیشي خود بر جاده میان ساووا و میالن مسلط بود، 

ذاري شھرھاي فالندر بھ فرانسھ تامل كرد، لویي بار دیگر چون اسپانیا در واگ .كندبھ فرانسھ واگذار 
لشكري بھ ناحیھ فالندر و برابان فرستاد كھ با آتش سھمگین توپخانھ خود ھرگونھ مقاومتي را درھم شكست 

در پیمان متاركھ جنگ ). ١۶٨۴ژوئن (و دوكنشین لوكزامبورگ را نیز در سر راه بھ تصرف آورد 
ین فتوحات موقتا بھ توسط كشور اسپانیا و امپراطوري مقدس روم بھ رسمیت ا) پانزدھم اوت(رگنسبورگ 

لویي با امضاي . شناختھ شدند، زیرا در این موقع تركان عثماني شھر وین را در محاصره گرفتھ بودند
پیمان اتحادي با برگزیننده ایالت كولوني تسلط سیاسي فرانسھ را بر ناحیھ راین مستقر ساخت و بدین ترتیب 
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كھ عبارت بود از دست یافتن بھ مرزھاي طبیعي سرزمین  - بخشي از آرزوي دیرین قوم گل را 
  . بھ صورت عمل درآورد - مسكونیشان 

از زمان شارلماني بھ بعد كشور فرانسھ بھ . در آسمان سیاست بود)) پادشاه خورشید مثال((این نقطھ اوج 
پادشاه خورشید ((یفاتي مجلل و پرخرج پیروزیھاي سرزمین فرانسھ با تشر. آن وسعت و قدرت نرسیده بود

لوبرن ھیكل او ). ١۶٨٠(لقب داد )) لویي بزرگ((رسما او را )) شوراي پاریس. ((را جشن گرفت)) مثال
یكي از حكماي االھیات چنین استدالل كرد كھ . را چون خدایي بر طاقھاي كاخ ورساي نقش كرد

توده مردم در آن بحبوحھ فقر و پریشاني فرمانرواي خود . جود خداپیروزیھاي لویي دلیلي بودند بر اثبات و
حتي بیگانگان زبان بھ مدح و . را چون موجودي آرماني ستود و از شكست ناپذیري آشكار او بر خود بالید

الیبنیتز حكیم او . ثناي او گشودند و از جملھ لشكركشیھاي او را مبتني بر دالیل منطقي علم جغرافیا دانستند
ھاي بعدي بیھوده انتظار  آن شاھزاده واالتباري كھ مایھ سرفرازي عصر ماست و دوره((ا بھ عنوان ر

ھاي آلپ و پیرنھ و خاور رودخانھ  در شمال كوه. بر عالمیان معرفي كرد)) ظھورش را خواھند كشید
دربار و ھنرھا  ویستول عموم مردم با دانش و فرھنگ اروپا سخن گفتن بھ زبان لویي چھاردھم و تقلید از

  . خورشید بر باالي آسمان مقام گرفتھ بود. و آداب و رسوم او را شعار خود ساختند

  فصل دوم

  

  ایمان در بوتھ آزمایش

١۶۴١٧١ -  ٣۵  

I  - پادشاه و كلیسا  

مورخ نیز چون روزنامھ نگار طبعا متمایل است كھ زمینھ عادي منظره ھر عصري را فداي نمایش 
ھیجانانگیز پیش صحنھ آن سازد، زیرا میداند كھ خوانندگانش از آشنایي بھ امور استثنایي لذت میبرند و از 

در پشت كوكبھ  راه شخصیت بخشیدن بھ رویدادھا و حوادث تاریخي مطالب را در ذھن خود ضبط میكنند
فرمانروایان، وزیران، درباریان، دلبران، و دالوران فرانسھ مردان و زناني نیز وجود داشتند كھ در طلب 

قوت روز و جفت شب با یكدیگر در رقابت و كشمكش بودند، كودكانشان را بھ باد سرزنش میگرفتند و 
اصي نزد كشیش میرفتند، بھ بازي مورد نوازش قرار میدادند، مرتكب گناه میشدند و براي اقرار مع

  . مینشستند و بھ منازعھ برمیخاستند

دردمندانھ خود را بھ سوي كار میكشیدند، دزدانھ بھ آغوش روسپیان میخزیدند، و خاضعانھ رو بھ نیایش 
آرزوي كسب رستگاري جاوداني موقتا كوشش در راه حفظ بقاي روزانھ را متوقف . پروردگار مینھادند

و شبستان خنك ; سبتي كھ انگیزه كامجویي كاھش مییافت، شوق ملكوت در دلھا قوت میگرفتبھ ن; میكرد
ھاي شگفتانگیز شعر ناب مردم  اسطوره. كلیساھا پناھگاھي میشد براي آسودن از التھاب تالشگاه زندگي

آزمند  و گرچھ ممكن بود خود كشیش فطرتا دنیاداري; بود و آیین قداس نمایش تسلي بخش رستگاري ایشان
كلیسا، در مقام ركن . باشد، مسلما پیامي كھ بر زبان داشت قلب بینوایان پریشان احوال را شفا میبخشید

استوار اجتماع و اقتدار، ھنوز با دولت سر رقابت داشت، زیرا بیشك بر پایھ امید موعود بود كھ مردم فشار 
  . قانون و كار و جنگ را شكیبانھ تحمل میكردند
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روحانیون عالیرتبھ كلیساي كاتولیك بھ اھمیت خود در معجزه برقراري نظم اجتماعي آگاه بودند و در 
اسقفان و . برخورداري از عواید ملي و شكوه درباري از اشراف و حتي شخص پادشاه عقب نمیماندند

و ھزاران ; میكردندھا روابط دوستي و مراوده برقرار  ھا، و سوینیھ ھا، مونپانسیھ اسقفان اعظم با كنده
روحاني، كھ بھ مقام نیمھ معنون و نیمھ مزدوج رسیده بودند، با زنان و افكار عمومي بھ مغازلھ 

شاید بر اثر انگیزه رقابت با  - با این حال، رویھمرفتھ اخالق و طرز فكر روحانیون كاتولیكي . میپرداختند
تصورات جنونزدھاي كھ بر اثر نفرت دیني  برخالف. از چند قرن گذشتھ بھتر شده بود -كشیشان ھوگنو 

بسیاري از آنھا . نبودند)) كانون فساد((ھا  از مغزھاي خیالپرور و افسانھساز تراوش میكردند، راھبھ خانھ
از جملھ صومعھ فرقھ كرملیان ; مراكزي بودند براي اجتماع دینداران صدیق و نیز گاھي ارواح ریاضتكش

برخي دیگرشان بھ منزلھ پناھگاھي بودند براي زنان جوان . شھ عزلت گزیدكھ لویز دو ال والیر در آن گو
نجیبي كھ از ارث پدري و مھر شوھري محروم مانده، یا مرتكب جرمي شده، یا نسبت بھ طبقھ حاكمھ 

ھا پذیرایي راھبگان از دیداركنندگان، یا رقصیدن ایشان با  در این گونھ راھبھ خانھ. گستاخي كرده بودند
و حتي ایشان اجازه داشتند كھ مالل زندگي یكنواخت ; ، یا خواندن آثار غیردیني گناه شمرده نمیشدیكدیگر

با اصالح و تكمیل چنین صومعھاي بود كھ ژاكلین آرنو . خود را با بازي بیلیارد و ورق اندكي تخفیف دھند
   .ھاي فرانسھ درآورد روایال را بھ صورت یكي از مشھورترین راھبھ خانھ -پور 

ھاي رھباني نمیتوان با چنین زبان عیب پوشي بھ گفتگو پرداخت، زیرا بسیاري از آنان  درباره فرقھ
مقررات خود را سست و آسان ساختھ بودند و روزگار را بھ كاھلي دایمي و دعاخواني پر تشریفات و 

نورماندي اصالح آرمان ژان دو رانسھ صومعھ نوتردام دو التراپ را در . تكدي سماجتآمیز میگذراندند
یسوعیان با . كرد و فرقھ ریاضتكش تراپیان را بنیان گذارد، كھ ھنوز ھم بھ زندگي آرام خویش ادامھ میدھند

ایشان در آغاز قرن ھفدھم، در پشت پرده . فعالیت بیشتري قدم در صحنھ زندگي و تاریخ فرانسھ گذاردند
. قام اقرار نیوشان و مشاوران پادشاه انتخاب شدندابھام، طرفدار شاھكشي بودند، و در پایان آن قرن بھ م

ھنگامي كھ راھبھ مارگریت ماري آالكوك، بھ . یسوعیان در روانشناسي اجتماعي خبرگان بیمانندي بودند
را بنیاد نھد، )) قلب مقدس عیسي((كھ جامعھ پرستندگان ) ١۶٧۵(دنبال یك رویاي روحاني، الھام گرفت 

در ھمان زمان . ان وسیلھاي براي برانگیختن ایمان عمومي تقویت كردندیسوعیان آن نھضت را بھ عنو
ایشان گرایش بھ سوي دین را براي گناھكاران آسانتر ساختند، زیرا از طرفي گناه را امري طبیعي معرفي 

را توسعھ دادند و آن را چون درماني براي )) تفسیر دین برپایھ اخالق((كردند، و از جانب دیگر علم 
. و تسكین اختالفات عصبي حاصل از حس ندامت دیني بھ كار بردند)) ده فرمان((مشكالت رعایت تخفیف 

ھادیان ((پس بزودي كشیشان یسوعي در مقام اقرار نیوش مورد استقبال عموم واقع گشتند و بھ عنوان 
ختیار صاحب امر و اقتدار شدند، بخصوص براي ھدایت زنان كھ جامعھ فرانسھ را در قبضھ ا)) وجدان

  . داشتن و حتي گاھي سیاست ملي را بھ زیر نفوذ خود میگرفتند

ھاي  در قرن ھفدھم ھنوز آن معني خفتآمیزي را كھ از كتاب نامھ)) تفسیر دین بر پایھ اخالق((اصطالح 
ھر كشیشي، در مقام اقرار نیوش یا ھادي . والیتي، اثر بلز پاسكال، مستفاد میشود بھ خود نگرفتھ بود

مجاز بود تشخیص دھد كھ چھ چیز را باید گناه كبیره یا گناه صغیره دانست یا اصال گناه بھ شمار معنوي، 
ھمچنانكھ میبایست آمادگي آن را داشتھ باشد كھ دانش خود را در تفسیر مسائل دیني بھكار اندازد و ; نیاورد

ربیھاي . ر تطبیق دھدداوري و راھنمایي خویش و حد كیفر توبھ را با شرایط و احوال شخص توبھ كا
رویھ ; یھودي درباره فن تعبیر و تمیز موارد اخالقي در فصول شرعي كتاب تلمود بتفصیل بحث كردھاند

انجمن ((خیلي بیش از تاسیس . دستگاه قضایي و علم روانپزشكي امروزي نیز در ھمان مسیر قدم برمیدارد
نگاشتھ بودند تا طبقھ )) ر دین بر پایھ اخالقتفسی((ھاي مفصل در باب  ، االھیون كاتولیك رسالھ))عیسي

در چھ مواردي میتوان نص . كشیشان را در اصول اخالق و نحوه مراسم اقرار معاصي رھبري كنند
صریح قانون اخالقي را ندیده گرفت و مراد اصلي یا روح كالم را مالك تشخیص قرارداد بھ عبارت 

د، بكشد، بھ تدبیري خلف وعده كند، سوگند خود روشنتر، چھ وقت است كھ شخص مجاز است كھ بدزد
رابشكند، یا حتي منكر ایمان خویش شود برخي از این مفسران خواستار آن بودند كھ قوانین بدقت تفسیر 

شوند، و عقیده داشتند كھ در غایت امر سختگیري در این راه بمراتب بیشتر از سھالنگاري بھ خیر و 
گروھي دیگر، بخصوص یسوعیاني چون مولینا، اسكوبار، تولدو، و اما . صالح عمومي تمام خواھد شد
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این دستھ اصرار . بوزیناوم، ھواخواه مجموعھ قوانیني بودند كھ جانب ارفاق و عطوفت را نگاه دارد
میورزیدند كھ در ھنگام داوري اخالقي باید مسائلي چون خاصیت سرشت بشري، نفوذ عوامل محیط و 

فوقالعاده در تبعیت صرف از نص صریح و حالت نیمھ جنونزدگي حاصل از بیخبري از قانون، اشكال 
براي بكار بستن . ھیجانات آني، و باالخره ھرگونھ شرایطي را كھ مانع آزادي اراده میشوند در نظر گرفت

این روش موافقتآمیز در مسائل اخالقي، یسوعیان عقیده بھ فتواي ثقات یا اولیاي كلیسا را ترویج میكردند، 
بدین معني كھ ھرگاه یكي از روحانیون صاحب فتوا در اصول اخالقي دین نظري را تایید میكرد، كشیشان 

حتي اگر اكثریت اھل فن با آن ; اقرار نیوش مجاز بودند، بھ قوه تمیز خود، طبق آن فتوا داوري كنند
اوقات دروغ گفتن یا بھ عالوه، برخي از این مفسران یسوعي عقیده داشتند كھ گاھي از . مخالف باشند

مثال ھنگامي كھ یك نفر اسیر مسیحي را مجبور سازند كھ میان ; مجاز است)) تقیھ((كتمان حقیقت از راه 
اسالم و مرگ یكي را انتخاب كند، كھ البتھ رواست آن شخص بدون ارتكاب ھیچ گناھي تظاھر بھ پذیرفتن 

 - اخالقي ھر عمل وابستھ بھ خود آن عمل نیست  در این زمینھ، اسكوبار میگفت كھ خاصیت. دین اسالم كند
بھ عبارت دیگر، گناه ; بلكھ وابستھ بھ نیت اخالقي اجرا كننده آن است - كھ ذاتا بیرون از مقولھ اخالق است 

  . وجود ندارد، مگر آنكھ كسي با علم و اراده خویش از مسیر اخالقي انحراف جوید

در دست یسوعیان بیشتر بھ مثابھ روشي بود منطقي و انساني ) )تفسیر دین بر پایھ اخالق((باید گفت علم 
براي انطباق دادن مقررات زھد و ریاضتكشي قرون وسطایي با جامعھاي كھ اینك بھ شرعي بودن لذات 

تفسیر دین بر پایھ ((اما، بخصوص در فرانسھ و تا حد كمتري در ایتالیا، یسوعیان علم . نفساني پیبرده بود
ن با اغماض نسبت بھ ضعف بشري آمیختند كھ افرادي پایبند اصول، چون پاسكال در را چنا)) اخالق

نسبت بھ آنچھ ; پاریس و سارپي در ونیز و بسیاري از االھیون مسیحي، از جملھ گروھي از خود یسوعیان
جماعت ھوگنو . در نظرشان نوعي تمكین مسیحیت در برابر گناه بھشمار میآمد، زبان بھ اعتراض گشودند

در فرانسھ، كھ مجموعھ قوانین سخت و صریح كالون را نصبالعین خود قرار داده بودند، از سازش 
در نتیجھ، نھضت نیرومندي درون خود . افراطي یسوعیان با دنیاي مادي و جسماني ابراز انزجار كردند

; خود قرار داد روایال را مركز فعالیت-صومعھ پور; مذھب كاتولیك بھوجود آمد كھ آیین یانسن نام گرفت
; بھ پیروي از اصول سخت اخالقي، كھ مبتني بر تعالیم كالون بود، علم مخالفت بر ضد یسوعیان برافراشت

و چنان مبارزھاي در عالم دین برپا كرد كھ كشور فرانسھ و ادبیات فرانسھ را براي مدت یك قرن دچار 
قرارنیوشان خود را از روحانیان یسوعي این مبارزه دامنگیر لویي چھاردھم نیز شد، كھ ا. آشوب ساخت

پر الشز  ١۶٧۴در سال . انتخاب كرده بود و در اعمال دینیش از اصول سخت پیرایشگري پیروي نمیكرد
مامور اداره امور  - )) آدمي معتدل بود و در ھر كاري براحتي سازش میكرد((كھ بھ توصیف ولتر  - 

خود باقي ماند، در حالي كھ ھمھ چیز را میبخشود و  وي مدت سي و دو سال در شغل. وجداني پادشاه شد
بھ اندازھاي آدم خوبي است كھ من گاھي او را بھ : ((لویي درباره وي میگفت. مورد محبت قرار میگرفت

اما پرالشز، با مالیمت و بردباري خود، در پادشاه نفوذ بسیار یافت، بھ .)) خاطر خوبیش سرزنش میكنم
  . ي را بھ زندگي با ھمسر شرعي و فرمانبرداري از پاپ واداردطوریكھ سرانجام توانست و

البتھ او رسما آداب دیني را انجام میداد و تقریبا ھمھ . باید گفت كھ لویي اصوال پیرو خوبي براي پاپ نبود
  :لویي در خاطرات خود بھ فرزندانش چنین اندرز میدھد. روزه در مراسم قداس شركت میجست

پاسگزاري از دولت و نعمتي كھ نصیبم شده است، و از جھت دیگر براي جلب از یك جھت بھ خاطر س
. ... ھمان طور كھ مادرم مرا از كودكي پرورانده بود، بھ اجراي اعمال دیني ادامھ دادم... محبت ملتم 

ت فرزند، من این حقیقت را بھ تو بگویم كھ اگر در ستایش آن خداوندي كھ ما را بھ نیابت خود برگماشتھ اس
كوتاھي كنیم، نھ فقط آیین سپاسگزاري و دادگستري را زیر پا گذاردھایم، بلكھ جانب حزم و خرد را نیز از 

  . دست دادھایم

  .فرمانبرداري ما از خداوند قانون و سرمشقي است براي آنچھ ملتمان باید در حق خود ما روا دارد
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اقع لویي چھاردھم سنت قوم گل را بھ ارث برده در و. اما این اندرز شامل فرمانبرداري از مقام پاپ نمیشد
  . بود

كھ بھ  -) ١۵١۶(و پیمان فرانسواي اول با پاپ ) ١۴٣٨(این سنت مبتني بود بر پراگماتیك سانكسیون بورژ 
فرانسھ را بھ اختیار خود انتخاب كنند، حقوق ساالنھ آنان را مقرر دارند، و در فاصلھ میان مرگ ھر اسقف 

لویي خود را جانشین یا . یرندو تعیین جانشینش امور اداري و مالي آن اسقف نشین را در نظارت خود گ
كھ ھمچنین مقام نیابت (نماینده خدا در كشور فرانسھ میدانست و عقیده داشت كھ فرمانبرداري او از پاپ 

روحانیان فرانسھ نیز . میبایست محدود باشد بھ مسائل دیني و اخالقي) االھي را بر روي زمین داشت
  . ز پادشاه خود دستور بگیرندمیبایست در كلیھ امور مربوط بھ دولت فرانسھ ا

این دعاوي را مطرود میشمردند و  - معروف بھ ھواخواھان برتري پاپ  - گروھي از روحانیان فرانسھ 
اما ; پیرو حكومت مطلق پاپھا بر پادشاھان و بر شوراھاي كلیسایي و انتصابات روساي روحاني بودند

ل كامل پادشاه در امور دنیوي و غیرروحاني پشتیباني از استقال -كھ گالیكانھا نام داشتند  -اكثریت دیگري 
ھمچنین شانھ ; میكردند و منكر قاطعیت راي پاپ بودند، مگر آنكھ شوراي عمومي كلیسا آن را تایید كند

پرنس دو كنده عقیده خود را چنین . خالي كردن از زیر سلطھ رم را بھ سود روحانیان فرانسھ میدانستند
شاه مایھ بھ پذیرفتن مذھب پروتستان باشد، نخستین گروھي كھ از او پیروي كند اعالم داشت كھ اگر پاد

 - دانشكده االھیات در دانشگاه پاریس  - ، سوربون ١۶۶٣در سال . طبقھ روحانیان فرانسھ خواھد بود
. رسالھاي بھ نام اصول ششگانھ منتشر ساخت و در آن با صراحت اصول عقاید گالیكاني را تایید كرد

نھاي فرانسھ نیز روشي مانند آن در پیش گرفتند و لویي چھاردھم را در این دعوي كھ حق داشتھ پارلما
 ١۶٧٨در سال . باشد مقرر كند كدام یك از فرمانھاي پاپ باید در كشور فرانسھ تنفیذ یابد پشتیباني كردند

اسقف اعظم شھر پاپ اینوكنتیوس یازدھم اعتراض خود را نسبت بھ نھضت گالیكانیسم اعالم داشت و 
. تولوز را، بھ گناه آنكھ یكي از اسقفان مخالف با نھضت فوق را از كار بركنار ساختھ بود، تكفیر كرد

بھ داوري  - كھ تقریبا ھمگي بھ توسط خودش دستچین شده بودند  - پادشاه ھیئتي از نمایندگان روحاني را 
بون را تایید كرد و از آن میان چھار ھیئت مزبور اصول ششگانھ سور ١۶٨٢در ماه مارس . احضار كرد

اصل را بھ عنوان راي قاطع جلسھ اعالم داشت، و ھمین اصول چھارگانھ معروف است كھ از آن پس 
  . كلیساي فرانسھ را تقریبا از مركز رم مجزا ساخت

یا پاپ فقط در مسائل روحاني صاحب امر و اختیار است و حق ندارد امیران را از مقامشان عزل كند ) ١
  . اتباع ایشان را از فرمانبرداري ایشان معاف سازد

  . شوراھاي جامع مراجعي برتر از مقام پاپ ھستند) ٢

  . آزادیھاي سنتي كلیساي فرانسھ نقض نشدني ھستند) ٣

  . عصمت پاپ ھنگامي مرعي است كھ راي او با شوراي اسقفان موافق باشد) ۴

و از ; ذ شده در ھیئت روحانیان فرانسھ باطل و بیمعني استاینوكنتیوس رسما اعالم كرد كھ تصمیمات اتخا
از . سپردن مقامات رسمي كلیسایي بھ ھمھ اسقفاني كھ طرفداران آن اصول چھارگانھ بودند خودداري كرد

تعداد سي  ١۶٨٨آنجا كھ لویي فقط چنین داوطلباني را میتوانست بھ مقامات مھم روحاني بگمارد، در سال 
در فرانسھ وجود داشتند كھ بدون اسقف رسمي یعني انتصاب شده بھ توسط شخص پاپ و پنج اسقف نشین 

اما در آن زمان سن زیاد و نفوذ مادام دو منتنون پادشاه را نرم و . مانده بودند - و بر طبق مقررات كلیسایي 
لویي بھ  ١۶٩٣در سال . مالیم كرده بود، و از جانب دیگر مرگ نیز پاپ سرسخت را از میان ربوده بود

پاپ اینوكنتیوس دوازدھم نیز حق . اسقفان انتصابیش اجازه داد كھ حقانیت اصول چھارگانھ را انكار كنند
پادشاه فرانسھ را در مورد انتصاب روحانیان ھر اسقف نشین بھ رسمیت شناخت، و بدین ترتیب لویي 

  . را بھدست آورد)) مسیحیترین پادشاه((چھاردھم بار دیگر عنوان 
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II -  ١۶٢۶ - ١٢٠۴روایال  - پور  

نبرد دیرین میان كلیسا و دولت ناچیزترین سھ فاجعھ مذھبیي است كھ دوران فرمانروایي لویي چھاردھم را 
مذھب  - فاجعھاي كھ بمراتب اثر عمیقتري داشت مبارزه میان مذھب كاتولیك . بھ آتش و خون كشیدند

ھ كاتولیك، پیروان آیین یانسن و صومعھشان یعني با فرقھ نیمھ پروتستان و نیم -رسمي دولت و مسیحیت 
و فاجعھ دیگر، كھ ریشھدارتر و خونینتر از دو فاجعھ دیگر بھشمار میآید، انھدام فرقھ ; روایال، بود -پور 

روایال چھ بود و چرا در تاریخ فرانسھ آنھمھ مورد بحث و توجھ -اینك ببینیم پور. ھوگنو در فرانسھ بود
 ٢۵روایال راھبھ خانھاي بود متعلق بھ راھبگان فرقھ سیسترسیان كھ در فاصلھ  -ر قرار گرفتھ است پو
و مادام دو سوینیھ ; كیلومتري ورساي، در زمیني پست و باتالقي، بنا شده بود ١٠كیلومتري پاریس و 

 -پور .)) درھاي مخوف، یعني درست جایي كھ در آن میتوان بھ رستگاري رسید: ((دربارھاش نوشتھ است
تاسیس یافتھ بود، با كوششھاي بسیار توانست در زیر صد گونھ حادثھ و تغییر  ١٢٠۴روایال، كھ در سال 

در واقع شیرازه مقررات سخت و سازمان . حاصل از جنگھاي صد سالھ و جنگھاي مذھبي دوام بیاورد
عھده  عضویت آن از ھم گسیختھ شد و اگر راھبھاي چون ژاكلین آرنو سرپرستي آن صومعھ را بر
  . نمیگرفت و قلمي چون قلم بلز پاسكال سر بھ خدمت آن نمینھاد، بزودي بساط آن برچیده میشد

، پس از سوقصد ١۵٩٣در سال . آنتوان آرنو اول در تاریخ بھ سخنوري و رواني طبع معروف شده است
ي تحقیرآمیز باربر براي كشتن ھانري چھارم، آرنو پارلمان پاریس را مورد خطاب قرار داد و با لحن

از آن پس یسوعیان نیز ھرگز او را نبخشودند و ھمواره با . اخراج یسوعیان را از فرانسھ خواستار شد
 -یا بیشتر  -از بیست نفر . روایال نگریستند - دیدگاني عیبجو و نیتي شوم بھ اقدامات خانواده آرنو در پور 

ژاكلین آرنو در . ھ تاثیر بسزا داشتندفرزندان او، دست كم چھار تن در پیدایش تاریخچھ آن صومع
و سال بعد خواھرش ژان، كھ شش سال داشت، بھ ) ١۵٩٨(روایال شد  -ھفتسالگي دستیار رئیسھ پور 

این انتصابات بھ فرمان ھانري چھارم انجام گرفت، ولي با خدعھاي كھ . سیر تعیین شد -سمت رئیسھ سن 
ظاھرا آنتوان آرنو، بھ جاي تھیھ شوھر . عات پاپي نیز تایید شددر ارائھ مدارك سني آنھا بھ كار رفت با توقی

  . و تدارك جھیزیھ، این فرمانھا را براي دخترانش تحصیل كرد

، )١۶٠٢(روایال منصوب شد  - رسما بھ مقام رئیسھ صومعھ پور )) مادر آنژلیك((چون ژاكلین با لقب 
چنانكھ ; اتي بسیار سست و مالیم بھ سر میبرندمشاھده كرد كھ سیزده نفر راھبگان آن تحت نظامات و مقرر

ھر یك داراي اموال و متعلقاتي بودند، مو و روي خود را آرایش میدادند، و بھ رسم روز جامھ بر تن 
ھمچنین وي متوجھ شد كھ راھبگان بندرت در آیینھاي مقدس شركت جستھاند و نیز در مدت سي . میكردند

راھبھ جوان چون اندكي بیشتر بھ وضع زندگي در صومعھ آشنایي  .سال فقط ھفت موعظھ دیني شنیدھاند
): ١۶٠٧(یافت، از راھي كھ پدر و مادرش در پیش پایش گذارده بودند منصرف شد و بھ فكر فرار افتاد 

روایال را ترك كنم و بدون خبر دادن بھ پدر و مادرم بھ زندگي دنیوي باز گردم و  - تصمیم گرفتم پور ((
اما ھمان زمان ژاكلین بسختي بیمار شد، .)) ر فشار تحملناپذیر این یوغ برھانم و ازدواج كنمخودم را از زی

مادر وي، در مدت بیماري . چنان كھ ناگزیر او را بھ خانھ باز گردانیدند و بھ پرستاري مادرش سپردند
مادرش با عزمي فرزندش، چنان بھ مالطفت از او مراقبت كرد كھ ژاكلین، پس از بھبودي، بھ خاطر عشق 

با این حال، ژاكلین . روایال بازگشت تا وفاي بھ عھد كند و سوگند رسمي خود را نگاه دارد -راسخ بھ پور 
سفارش داد كھ شكمبندي از استخوان نھنگ برایش بفرستند تا او با آن بتواند اندامش را در قالب مطلوب 

تا آنكھ بھ مناسبت برپا شدن مراسم عید پاك سال وي باطنا از زندگي رھباني بیزار بود، . روز نگاه دارد
، در حالي كھ گل جوانیش بھ كمال شكفتگي خود رسیده بود، موعظھ رھباني از فرقھ كاپوسن را ١۶٠٨

ھنگام استماع این موعظھ، : ((در نامھ بعدي ژاكلین چنین میخوانیم. درباره مصایب حضرت مسیح شنید
و بھ یقین ... كھ ناگھان از راھبھ بودن خود احساس خوشبختي كردمخداوند چنان اثري در روح من گذارد 

دانستم كھ اگر فیض االھي ھمواره بھ ھمان صورت شامل حالم میشد، از انجام دادن ھیچ خدمتي در راه او 
  . بود)) نخستین اثر فیض پروردگاري((بھ بیان خود او، این .)) عاجز نمیماندم
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وجودش را غرق در  -)) دومین اثر فیض پروردگاري(( -یگري در اول نوامبر ھمان سال موعظھ د
شرمساري ساخت، زیرا متوجھ شد كھ خود او و راھبگانش در پیروي از سوگندشان بھ رعایت مقررات 

ژاكلین، كھ از طرفي دلبستگي عمیقي نسبت بھ راھبگان . فقر و گوشھگیري آنھمھ سست و سھلگیر بودھاند
رزو میكرد كھ مقررات سخت فرقھ سیسترسیان را بھ مورد اجرا و تمرین خود داشت و از جانب دیگر آ

گذارد، دچار اندوه شدید شد و بھ تحمل ریاضتھایي پرداخت كھ از طاقتش بیرون بودند، و در نتیجھ بھ تب 
اما از آنجایي كھ مورد دلبستگي واقعي راھبگانش قرار گرفتھ بود، وقتي كھ در برابر . مبتال گشت
یشان توضیح داد كھ علت اصلي اندوه درون و بیماري تنش این است كھ آرزو میكند ھمگي آنان پرسشھاي ا

بھ پیروي از مقررات و نظامات كامل فرقھ سیسترسیان بازگردند، ایشان رضا دادند و از كلیھ متعلقات خود 
  . چشم پوشیدند و سوگند موكد یاد كردند كھ تا پایان عمر در فقر بھ سر برند

راھبگان را از )) مادر آنژلیك. ((مرحلھ بعدي، یعني گوشھگیري از دنیا، دشوارتر و دردناكتر بوداجراي 
ممنوع  - حتي اگر نزدیكترین خویشاوندانشان باشند  -خروج از محوطھ صومعھ و مالقات با بازدیدكنندگان 

شكایت . بھ عمل آورندداشت، مگر آنكھ قبال اجازه بگیرند و فقط در تاالر مھمانان از ایشان پذیرایي 
براي آنكھ سرمشق تشویقآمیزي بھ ایشان داده باشد، )) مادر آنژلیك. ((راھبگان از این تكلیف شاق بلند شد

تصمیم گرفت كھ از والدین خویش در وعده بعدي پذیرایي نكند، بلكھ فقط از پشت پنجره میلھدار واقع در 
وقتي كھ پدر و مادر ژاكلین با قیافھ . ھ گفتگو پردازدمیان تاالر مھمانان و اطاقھاي صومعھ با ایشان ب

مواجھ شدند كھ بدیشان خیرمقدم میگفت، سخت آزردھخاطر شدند، لیكن در )) باجھ((دخترشان از پشت 
روایال منعكس شد و شھرت  -ھاي مربوط بھ پور  در نوشتھ) ١۶٠٩سپتامبر  ٢۵)) (روز باجھ((عوض 

  . یافت

كھ اكنون ھجدھسالھ )) (مادر آنژلیك((واده محروم فرونشست و عمق ایمان پس از اندك زماني خشم خان
 -چنان در قلوب افراد آن صومعھ اثر كرد كھ دختران آرنو یكي پس از دیگري وارد صومعھ پور ) شده بود

كاترین،  -آن اوژني سوگند رھبانیت یاد كرد، و بزودي سھ خواھر دیگرشان  ١۶١٨در سال . روایال شدند
)) مادر آنژلیك((مادرشان، كھ بیوه شده بود، جلو پاي  ١۶٢٩در سال . بھ آن دو پیوستند -و مادلن  ماري،

خدا ) ١۶۴١(و ھنگام مرگش ; زانو زد و درخواست كرد كھ او را چون نوچھ راھبھاي بھ صومعھ بپذیرد
ھاي او  از نواده بعدا پنج دختر. را شكر میكرد كھ توانستھ است شش دختر خود را بھ خدمت دین بگمارد

ھایش در آن حوزه  پسر وي، بھ نام روبر، و سھ پسر از نواده. روایال درآمدند -نیز بھ سلك راھبگان پور 
پیوستند، و الیقترین پسرش بھ نام آنتوان آرنو دوم، كھ استاد سوربون بود، )) گوشھ نشینان((دیني بھ گروه 

ما از چنین باروري دچار . روایال منصوب شد - پور  بھ عنوان فیلسوف و مسئول بھ مقام عالم االھیات
شگفتي میشویم و خود را ناگزیر مییابیم كھ در برابر عمق ایمان و پارسایي و وظیفھشناسي آن خانواده سر 

   .فروآوریمتكریم 

اكنون . گلھ گمراه خود را قدم بھ قدم بھ انضباط سخت فرقھ سیسترسیان بازگرداند)) مادر آنژلیك((
راھبگان، كھ تعدادشان بھ سي و شش تن رسیده بود، مراسم روزھگیري را طبق آیین سخت كلیسایي 

مداد از مرعي میداشتند، مدتھاي دراز در سكوت میگذراندند، براي اجراي دعاي سحري در ساعت دو با
جا برمیخاستند، و بخشي از دارایي مشترك خود را مرتبا صرف صدقھ و احسان و دستگیري از مستمندان 

راھبگاني كھ ; روایال اصالحات روش دینداري بھ نقاط دیگر سرایت كرد -از مركز پور . محلي میكردند
م راھبگان را بھ رعایت ھاي سراسر كشور اعزام شدند تا عمو در آنجا تربیت یافتھ بودند بھ صومعھ
در موبویسون صومعھاي وجود داشت كھ بھ ھیچ وجھ رعایت . مقررات و نظامات فرقھ خود وادارند

در واقع ھانري چھارم صومعھ مزبور را وسیلھاي قرار داده بود ; انضباط و محدودیتھاي دیني را نمیكرد
در نتیجھ وي دختران نامشروعش را . مارداستره، را بھ سرپرستي آن بگ/كھ بتواند معشوقھ خود، گابریل د

بھ گرد خویش جمع آورده و راھبگان را آزاد گذارده بود كھ از صومعھ خارج شوند و در دیر مجاور با 
دستور داده شد كھ سرپرستي )) مادر آنژلیك((بھ  ١۶١٨در سال . رھبانان مرد مالقات كنند و برقصند
 -پنج سال در آنجا بھ خدمت پرداخت، و ھنگامي كھ بھ پور  وي مدت. صومعھ موبویسون را بر عھده گیرد
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روایال بازگشت، سي و دو نفر از راھبگان موبویسون سر بھ دنبالش گذاردند و در سلك راھبگان 
  . شناختھ شده بود درآمدند)) مادر اصالحات((صومعھاي كھ 

اھبگانش بھ دستور طبیبان، كھ آب آنژلیك و ر. روایال شیوع یافت - بیماري ماالریا در پور  ١۶٢٧در سال 
و ھواي مربوط آن محل را براي سالمت راھبگان خطرناك میدانستند، بھ خانھاي در پاریس نقل مكان 

كردند، و در ھمانجا بود كھ ایشان، زیر نفوذ تحریكآمیز پیروان آیین یانسن، مبارزه تاریخي خود را بر ضد 
شان - د -روایال  -نھاي متروك مانده و ویران شده پور ساختما. یسوعیان و شخص پادشاه آغاز كردند

و اینھا مرداني بودند كھ بدون تعھد بھ سوگند رھبانیت ; اشغال شدھاند)) گوشھنشینان((بزودي بھ توسط 
چند تن از مردان خانواده آرنو، آنتوان دوم، برادرش . زندگي زھد و گوشھ نشیني را پیشھ خود میساختند

برادرزادگانش آنتوان لومتر و سیمون لومتر دو سریكور، و نوادھاش ایزاك لویي دو  آندیي،/روبر آرنو د
ساسي، ھمراه با تعدادي از روحانیان، از جملھ پیر نیكول و آنتوان سنگلن، و حتي اشرافي چون دوك دو 

قھا را ایشان با ھمكاري یكدیگر باتال. روایال پیوستند - لوین و بارون دو پونشاتو نیز بھ ساكنان پور 
سپس در آن . خشكاندند، نھرھا كندند، ساختمانھا را تعمیر كردند، و باغھاي گل را از نو بھ بار نشاندند

. مكان بھطور دستھ جمعي یا انفرادي ریاضتكشي، روزھگیري، ذكر، و دعاخواني را پیشھ خود ساختند
رماي زمستان آتشي در اطاق خود جامھ ساده روستاییان بھ تن میكردند و در سختترین س)) گوشھ نشینان((

، و نگارش آثاري در عوالم ))آباي كلیسا((ھاي  ایام را در مطالعھ كتاب مقدس و نوشتھ. نمیافروختند
یكي از این آثار بھ عنوان فن تفكر، كھ اثر قلم نیكول و كوچكترین ; دینداري و دانش پژوھي میگذراندند

  . تم از كتب معتبر در علم منطق بھ شمار میآمدفرزند خانواده آرنو بود، تا اوایل قرن بیس

كردند و كودكان نخبھ نھسالھ و )) دبستانھاي كوچك((شروع بھ گشودن )) گوشھنشینان(( ١۶٣٨در سال 
در این دبستانھا زبانھاي فرانسھ، التیني، و یوناني، و مباني رسمي فلسفھ دكارت . دھسالھ را بدانھا پذیرفتند

ھا  د و از ایشان میخواستند كھ از شركت در مجالس رقص یا رفتن بھ تماشاخانھرا بھ كودكان میآموختن
ھمچنین . حال آنكھ یسوعیان در روش تربیتي خود این ھر دو تفریح را مجاز میشمردند - خودداري كنند 

یي كھ ھا در نمازخانھ; شاگردان این دبستانھا مكلف بودند كھ مرتبا دعاخواني كنند، اما نھ بھ درگاه قدیسان
بھطور كلي در دو مركز . تمثالھاي دیني وجود نداشت. روایال آیین قداس را برپا میكردند -روحانیان پور 

روایال پاریس، مبارزه دینداري خانواده آرنو در برابر دنیاپرستي درباري  -شان و پور - د -روایال  -پور 
ن آیین یانسن بر ضد مسیحیت بھ صورت مظھري از مبارزه مقررات سخت االھیات و اخالقي پیروا

  . یسوعیان كھ بر ضعفھاي طبیعت بشري بھ دیده اغماض مینگریستند، درآمد

III  - ژانسنیستھا و یسوعیان  

كورنلیس یانسن فردي ھلندي بود كھ در شھر اوترشت از پدر و مادري كاتولیك بھ دنیا آمد، لیكن از ھمان 
ھنگامي كھ . ، كھ از پیروان كالون بودند، قرار گرفتاوان كودكي تحت تاثیر عقاید مذھبي ھمسایگانش

، آنجا را سخت درگیرودار مشاجرھاي یافت كھ میان یسوعیان )١۶٠٢(وارد دانشگاه كاتولیكي لوون شد 
طرفدار فلسفھ مدرسي با فرقھاي كھ از عقاید میشل بایوس، مبتني بر اصول نظرات قدیس آوگوستینوس در 

یانسن بھ سوي پیروان اصول . وندي، پیروي میكردند در گرفتھ بودمورد تقدیر ازلي و فیض خدا
وي در فاصلھ میان تحصیالت دانشگاھي و شغل استادیش دعوت ھمشاگردي خود . آوگوستینوسي گرایید

در آنجا آنان بھ مطالعھ آثار . ژان دوورژیھ دو اوران را پذیرفتھ بود كھ با او در شھر بایون زندگي كند
دیس آوگوستینوس پرداختند و در این عقیده راسخ شدند كھ بھترین راه دفاع از مذھب بولس حواري و ق

كاتولیك در برابر حمالت ھلندیھاي پیرو كالون و فرانسویان ھوگنو این است كھ در تبعیت از قدیس 
ولیك آوگوستینوس در اعتقاد بھ دو اصل تقدیر ازلي و فیض خداوندي پافشاري كنند و در میان روحانیان كات

و عامھ مردم قوانین اخالقي سخت و پا برجایي برقرار سازند كھ بساط شرم آور تساھل و رواداري مذھبي 
ھا، و ھمچنین روش بیقیدي و غمض عین اخالقیات یسوعي، را از میان  متداول در دربار و صومعھ

  . براندازد
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یانسن در مقام رئیس قسمت شبانھروزي دانشجویان ھلندي دانشگاه لوون عقیده یسوعیان را  ١۶١۶در سال 
در باب آزادي اراده آزاد مورد اعتراض قرارداد و اصول پیرایشگري رازورانھ را، كھ شباھت بسیار بھ 

مقام استاد كرسي تفسیر  بعدا یانسن در. مسلك تورع رایج در ھلند و انگلستان و آلمان داشت، تبلیغ كرد
در ھنگام مرگش . كتاب مقدس در دانشگاه لوون و اسقف شھر ایپر بھ مبارزه مذھبي خود ادامھ داد

رسالھاي معتبر و اندكي ناتمام بھ نام آوگوستینوس از خود بھ یادگار گذاشت كھ چندي پس از ) ١۶٣٨(
روایال درآمد، و نیز تا مدتي نزدیك بھ  -  بھ صورت شالوده تعلیماتي و فلسفي پور ١۶۴٠انتشارش در سال 

  . یك قرن منشا بحث و مناظره االھیات كاتولیكھاي فرانسھ بود

گرچھ كتاب مزبور با لحني آمیختھ بھ تمكین و احترام نسبت بھ كلیساي رم پایان مییافت، كالونیھاي ساكن 
نسن نیز مانند قدیس آوگوستینوس، یا. ھلند آن را بھ منزلھ شالوده و زبده اصول مذھبي خود بازشناختند

لوتر، و كالون بھ حقیقت مقدر بودن سرنوشت رستگاران و گناھكاران ایمان راسخ داشت، یعني معتقد بود 
كھ خداوند حتي پیش از خلقت جھان مردان و زناني را كھ میبایست رستگار شوند برگزیده است، و نیز 

بنابراین عقیده، دیگر اعمال نیك آدمیان . ب جاوداني شوندمقدر داشتھ است كھ چھ كساني باید گرفتار عذا
گرچھ در نفس خود باارزشند، بھ ھیچوجھ نمیتوانند بدون شمول فیض خداوندي موجب رستگاري شخص 

. و اصوال، حتي در میان اقلیت نیكان، فقط افراد معدودي ممكن است بھ رستگاري جاوداني برسند; شوند
حا اصول عقیده بولس حواري و قدیس آوگوستینوس را درباره تقدیر ازلي كلیساي كاتولیك ھیچگاه صری

طرد نكرده بود، بلكھ آن را بھ دست فراموشي سپرده بود تا در پشت تعلیمات رسمي از انظار پنھان بماند، 
زیرا آشتي دادن میان اعتقاد بھ ازلي بودن سرنوشت رستگاران و گناھكاران با اصل آزادي اراده، كھ 

اما . منطقي و ضروري ھر نوع مسئولیت اخالقي و مفھوم گناه را تشكیل میدھد، غیرممكن مینموداساس 
یانسن عقیده داشت كھ اراده آدمي آزاد نیست و از زمان گناه حضرت آدم آزادي اراده از انسان سلب شده و 

اند، مگر آنكھ فیض طبیعت او چنان آلوده بھ فساد گشتھ است كھ دیگر قادر نیست رستگاري خود را بازست
دفاع . خداوندي، كھ با مرگ عیسي بر صلیب تحصیل شده است، موجب رستگاري اخروي او شود

 - یسوعیان از اراده آزاد بھ نظر یانسن غلوي در اھمیت اثر اعمال نیك براي كسب رستگاري بوده است 
بھ عالوه، وي مصر بود  .ھمچنانكھ احتجابي بود، براي خنثا داشتن عقیده بھ مرگ رستگاري بخش مسیح

كھ ما نباید استدالل منطقي را زیاده از حد معتبر بشماریم، بلكھ میگفت عقل استعدادي است كھ در مقامي 
درست بھ ھمان نسبت كھ مرعي داشتن آیین مذھب صورت ; بھ درجات پستتر از ایمان واثق جاي دارد

  . خداوندپستتري از دینداري است تا پیوستگي مستقیم روح آدمي با 

سیران منصوب شده بود، در  -این افكار بھ توسط دوورژیھ، كھ در آن ھنگام بھ مقام سرپرستي دیر سن 
خوانده میشد، با آتش غیرتي كھ بھ )) سیران -آقاي سن ((وي، كھ اكنون بھ نام . روایال شیوع یافت-پور

آورد تا تقواي باطن را  منظور اصالح اصول خداشناسي و اخالق در سینھ داشت رو بھ سوي پاریس
روایال پاریس و  - چیزي نگذشت كھ بھ سمت رھبر روحاني راھبگان پور ; جانشین دینداري ظاھر سازد

اكنون دیگر آن سازمان دو گانھ بھ صورت ). ١۶٣۶(شان انتخاب شد -د - روایال  -پور )) گوشھ نشینان((
یشلیو اصالحگر نوظھور را متعصبي مزاحم یافت ر. نمونھ و نداي واقعي آیین یانسن در فرانسھ درآمده بود

از زندان رھا شد، لیكن سال بعد  ١۶۴٢سیران در سال  -سن ). ١۶٣٨(و او را بھ زندان ونسن انداخت 
  . سكتھ كرد و مرد

آنتوان . سیران حتي از پشت دیوارھاي زندان چون منبعي الھامبخش براي افراد خانواده آرنو بود - سن 
رسالھاي بھ نام درباره اجراي مكرر آیین تناول عشاي رباني منتشر كرد  ١۶۴٣در سال  دوم، آرنو بزرگ،

وي نام كسي را بھ میان نمیآورد، لیكن این . كھ موضوع آن دنبالھ ھمان مشاجره پدرش با یسوعیان بود
كھ  -و آن را زاده غمض عین پارھاي كشیشان اقرار نیوش میدانست  -عقیده یسوعیان را مطرود میشمرد 

یسوعیان متوجھ . میگفتند گناه مكرر را میتوان با تكرار اعتراف و اجراي آیین تناول عشاي رباني پاك كرد
آنتوان . شدند كھ حملھ اصلي بھ سوي آنھاست و بر شدت مخالفتھاي خود علیھ افراد خانواده آرنو افزودند

راھبگان  ١۶۴٨در سال . شان گذارد- د -روایال  -وخامت وضع را پیشبیني كرد و از پاریس رو بھ پور 
روایال پاریس نیز كھ از شورش فروند بھ ھراس افتاده بودند پایتخت را ترك كردند و بھ محل پیشین -پور
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ناچار اطاقھاي آن صومعھ را بھ راھبگان واگذاردند و خود بھ خانھاي )) گوشھ نشینان. ((خود بازگشتند
  . روستایي در لگرانژ نقل مكان دادند

. پاپ اوربانوس ھشتم اصول كلي كتاب آوگوستینوس یانسن را رسما طرد كرده بود) ١۶۴٣(ون دیگر اكن
یكي از استادان سوربون از اولیاي دانشكده االھیات درخواست كرد كھ ھفت قضیھ دیني  ١۶۴٩در سال 

موضوع . رندمتفرع از اصول عقاید یانسن را تكفیر كنند و از شیوع روزافزون آنھا جلوگیري بھ عمل آو
بھ پاپ اینوكنتیوس دھم ارجاع شد، و یسوعیان موقع را مغتنم شمردند كھ او را از خطرات قوت گرفتن 

. پیروان آیین یانسن، كھ در جامھ كاتولیكي از اصول خداشناسي كالوني پیروي میكرد، بیمناك سازند
 ٣١( ))اوكازیونھكوم ((صدور فرمان سرانجام، ایشان پاپ را در زیر فشار تلقینات خود وادار كردند كھ با 

پنج قضیھ دیني زیر را، كھ ظاھرا از كتاب آوگوستینوس یانسن اقتباس شده بودند، تكفیر ) ١۶۵٣ماه مھ 
  . كند

ي نیكان، با ھمھ اشتیاقي كھ در دل دارند، مطلقا قادر بھ در احكام االھي دستوراتي یافت میشود كھ حت - ١
  . اجراي آنھا نیستند

  . در برابر فیض االھي، ھیچ كس را یاراي مقاومت نیست - ٢

براي آنكھ نیكي و بدي اعمال بشر از یكدیگر تمایز یابند، شرط اصلي آن نیست كھ اعمال آدمي در زیر  - ٣
  . د، بلكھ فقط باید از فشار جبر معاف باشندھیچ گونھ الزامي قرار نگرفتھ باشن

در این بود كھ اراده آدمي را صاحب قدرتي میدانست كھ میتواند در  پالگیوسيبدعتگذاري كفرآمیز  - ۴
  . برابر فیض خداوندي مقاومت كند، یا بھ رضاي شخصي نفوذ آن را در روح خود بپذیرد

ھركس كھ بگوید مسیح بھ خاطر نجات عموم افراد بر صلیب شد یا خون خود را فشاند، یك نیمھ  - ۵
  .پالگیوسي بھشمار میآید

ل دیني كلمھ بھ كلمھ از اصول االھیات كتاب آوگوستینوس استخراج نشده بودند، بلكھ خالصھاي این مسائ
بھ عنوان نوشتھاي ملخص، . از تعلیمات كتاب مزبور بودند كھ بھ قلم یكي از یسوعیان جملھبندي شده بودند

وال در كتاب یانسن یافت ایرادي بر آن وارد نمیآمد، لیكن ژانسنیستھا مدعي بودند كھ مسائلي بدان گونھ اص
  . گرچھ آرنو مكارانھ متذكر شد كھ میتوان عین آن مسائل را در آثار خود قدیس آوگوستینوس یافت - نمیشود 

  . ظاھرا چنین مینمود كھ كسي كتاب یانسن را درست مطالعھ نكرده است

ذعان داشت، ولي نھ در وي بھ قاطعیت راي پاپ در مسائل دیني و اخالقي ا. آنتوان آرنو اھل مبارزه بود
در حقیقت او كسي بود كھ انكار میكرد یانسن مسائلي بدان گونھ كھ مورد . امور مربوط بھ واقعیت زندگي

بار دیگر با انتشار در نامھ بھ دوكي  ١۶۵۵در سال . تكفیر پاپ قرار گرفتھ بودند طرح و تالیف كرده باشد
شھاي فرقھ یسوعي در مورد آیین توبھ را بھ باد ایراد موتمن مبارزه خود را با یسوعیان آغاز كرد و رو

آنتوان متن دفاعي خود را نگاشت و آن را . سوربون الیحھ نفي بلد او را براي شور طرح كرد. گرفت
یكي از حضار عضو تازه واردي بود . روایال خواند، كھ چندان جلب توجھ نكرد - براي دوستانش در پور 

شما كھ جوانید چرا نمیتوانید اثري : ((را مخاطب قرار داد و معترضانھ پرسید آرنو او. بھ نام بلز پاسكال
ھاي والیتي را بھ نگارش  پاسكال بھ اطاقش گوشھ گرفت و نخستین نامھ از نامھ)) از خود بھوجود آورید

اید بھ اینك ب. و این مجموعھاي بود كھ بعدا از جملھ آثار پایدار ادبي و فلسفي فرانسھ بھشمار آمد; كشید
تفصیل بیشتري بھ گفتار پاسكال گوش فرا دھیم، زیرا وي نھ تنھا بزرگترین نثرنویس فرانسھ در عھد خود 

  . بود، بلكھ الیقترین مدافع دین در سراسر دوراني بود كھ بھ نام عصر خودخوانده شده است
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IV - ١۶۶٢ -  ١۶٢٣: پاسكال  

  خودش - ١

فران واقع در قسمت جنوب مركزي فرانسھ  -امداد در كلرمون  پدر بلز، بھ نام اتین پاسكال، رئیس ھیئت
  . بود

ژیلبرت بزرگتر، و ژاكلین  -مادرش سھ سال پس از تولد پسر وفات یافت و دو خواھر براي او باقي گذارد 
اتین از پژوھندگان . وقتي بلز بھ ھشت سالگي رسید، خانواده پاسكال بھ پاریس نقل مكان كرد. كوچكتر

ھ و فیزیكي بود و آنچنان در مطالعات شخصي پیش رفتھ بود كھ توانست با افرادي چون علوم ھندس
  گاسندي، مرسن، و دكارت دوستي و مراوده 

   

  

بلز با استراق سمع گفتگوھاي آن گروه از دانشمندان، از ھمان . ھاي یابد از چھره. مرگ بلز پاسكال
وي در یازدھسالگي رسالھ كوتاھي درباره اصوات اجسام مرتعش . نخستین دوران كودكي شیفتھ علم شد

بھ علم ھندسھ مانع پدرش، كھ مراقب تحصیالت وي بود، بھ فكر افتاد كھ مبادا عشق مفرط بلز . تالیف كرد
پیشرفت او در دیگر مواد درسي شود، و بھ او دستور داد كھ دنبالھ مطالعات ریاضي را براي مدتي 

اما یك روز، چنانكھ روایت میشود، اتین مشاھده كرد كھ پسرك با تكھاي ذغال مشغول ثابت . موقوف دارد
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از آن پس بھ او اجازه داد ; دیوار استبر روي )) تساوي مجموع زوایاي مثلث با دو قائمھ((كردن قضیھ 
بلز، پیش از رسیدن بھ شانزدھسالگي رسالھاي در موضوع مقاطع . كھ ھندسھ اقلیدس را مطالعھ كند

و لیكن یك قضیھ آن در شمار خدمات جاوداني بھ ; مخروطي نگاشت كھ قسمت اعظم آن مفقود شده است
ھنگامي كھ نسخھ خطي آن رسالھ بھ . معروف استتكمیل علم ھندسھ درآمده و ھنوز بھ نام كاشف خود 

  . دست دكارت رسید، باور نكرد كھ آن را پسر نوشتھ است، نھ پدر

ژاكلین، خواھر خوشگلش كھ قدم بھ سیزدھسالگي گذارده بود، در تعیین سرنوشت خانواده  ١۶٣٩در سال 
رضھ شھرداري بھ كار انداختھ اتین سرمایھ نقدي خود را در خرید اوراق ق. خود نقش مھمي را ایفا كرد

كاردینال تھدید كرد كھ . بود، ریشلیو نرخ بھره این اوراق را تقلیل داد، و اتین اقدام او را بھ باد انتقاد گرفت
اما از طرفي كاردینال نمایشھاي . اتین را توقیف خواھد كرد، و او خود را در شھر اوورني پنھان ساخت

و ھنگامي كھ نمایشنامھ عشق ستمگر، اثر سكودري، را در ; یداشتادبي و دوشیزگان زیبا را دوست م
برابر وي بھ روي صحنھ آوردند، در میان دختركان بازیگر ژاكلین بیش از دیگران توجھ كاردینال را 

ژاكلین نیز فرصت را مغتنم شمرد و بخشش پدرش را از كاردینال . جلب كرد و مورد عنایت قرار گرفت
یدرنگ آن را پذیرفت و اتین را بھ سمت پیشكاري دارایي روان، مركز ایالت درخواست كرد، و او ب

  . خانواده پاسكال رو بھ آن شھر گذارد ١۶۴١پس در سال . نورماندي، منصوب كرد

 -در آنجا بلز، كھ اكنون بھ نوزدھسالگي رسیده بود، نخستین ماشین از مجموعھ ماشینھاي حسابگر خود را 
اساس . اختراع كرد -محفوظ مانده است )) كنسرواتوار ھنر و فنون پاریس((ز در كھ تعدادي از آنھا ھنو

ساختمان این ماشینھا بر توالي چرخھایي بود كھ ھر كدام از صفر تا رقم نھ شماره گذاري شده بود و با 
ھایي بھ ھم متصل میشد كھ ھر یك از چرخھاي واقع در طرف چپ را در برابر ھر گردش كامل  دندانھ
در باالي ماشین نیز شكافي تعبیھ شده بود كھ . طرف راست فقط بھ اندازه یك دھم دور چرخ میگرداند چرخ

البتھ این ماشین فقط میتوانست جمع كند و حتي در تجارت . رقم باالیي روي ھر چرخ از میان آن دیده میشد
اختراعاتي مقام دارد كھ  ھم قابل استفاده نبود، لیكن شك نیست كھ از لحاظ تاریخي در سر لوحھ فھرست

  . امروزه موجب شگفتي ما میشوند

پاسكال یكي از ماشینھاي حسابگر خود را با نامھاي پر از قلمفرسایي مداھنھآمیز براي كریستینا ملكھ سوئد 
ملكھ او را بھ دربار خود دعوت كرد، لیكن پاسكال مزاج خویش را براي آن اقلیم قھرماني بیش از . فرستاد

  . ن یافتحد ناتوا

عالم جوان نسبت بھ آزمایشھایي كھ توریچلي درباره وزن جو بھ عمل آورده و منتشر كرده بود توجھ و 
عالقھ شدید یافت و بھطور مستقل، اما محتمال بر اثر تلقین دكارت، بھ این فكر افتاد كھ جیوه درون لولھ 

وي . حھاي مختلفي باال بایستدتوریچلي میبایست در ارتفاعات مختلف برحسب تغییر فشار جو در سط
ضمن نامھاي از شوھر خواھرش در شھر اوورني خواھش كرد كھ لولھ نازكي محتوي جیوه با خود 

بردارد و بھ قلھ كوھي باال رود تا مشاھده كند كھ در ارتفاعات بیشتر چھ تغییراتي در بلندي سطح جیوه 
فلورن . شار جو قرار دارد روي میدھددرون لولھاي كھ یك طرف آن بستھ و طرف دیگرش در معرض ف

 -دو  - با چند تن از دوستانش از قلھ پولي  ١۶۴٨پریھ دستور پاسكال را اجرا كرد و در نوزدھم سپتامبر 
در قلھ كوه ارتفاع جیوه در لولھ بھ . فران بود، باال رفت - متر مرتفعتر از شھر كلرمون  ١۵٢۵دوم، كھ 
این تجربھ . سانتیمتر ارتفاع داشت ۵۶آنكھ در پایین كوه سطح جیوه  سانتیمتر تقلیل یافت، و حال ۵٨،۴٢

  . در سراسر اروپا بھ رسمیت شناختھ شد و اصالت و ارزش علمي بارومتر را تثبیت كرد

كھ یكي از قماربازان حرفھاي با ابرام تمام او را ) ١۶۴٨(شھرت پاسكال در زمینھ علوم موجب شد 
و با فرما در . پاسكال این دعوت را دالورانھ پذیرفت. ترغیب بھ بازیافتن ضوابط ریاضي شانس كند

با تنظیم و این ھمان سلسلھ محاسباتي است كھ ; پژوھش و پیریزي اصول حساب احتماالت ھمكاري كرد
تا این مرحلھ از نمو فكري . جدولھاي بیمھ مرگ و بیماري سود ھنگفتي نصیب شركتھاي بیمھ میكند

پاسكال ھیچگونھ نشاني كھ داللت بر گرایش ناگھاني وي از علم بھ سوي دین یا سستي اعتقادش نسبت بھ 
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ت خود درباره مسائلي علمي، پاسكال مدت ده سال بھ تحقیقا. اصالت خرد و آزمایش عملي باشد دیده نمیشد
، بدون ذكر نام، مسئلھ تربیع سیكلوئید را طرح كرد و ١۶۵٨حتي در سال . بخصوص ریاضیات، ادامھ داد
  . براي حل آن جایزھاي گذاشت

در آخر ھمھ، پاسكال با ; ریاضیداناني چون والیس، ھویگنس، رن، و دیگران در آن مسابقھ شركت جستند
بھ دنبال آن جنگ قلمي شدیدي برپا شد كھ در آن عموم . د را منتشر كردنامي ساختگي راه حل خو

  . صاحبنظران، و از جملھ خود پاسكال، با رفتاري حكیمانھ بھ كارزار پرداختند

یكي بیماري، و دیگري ایمان بھ : در خالل این احوال تاثیر دو عامل اساسي در زندگي پاسكال آشكار شد
در سال . سالگي دچار دردي عصبي بود كھ تقریبا ھمھ روزه بھ سراغش میآمدپاسكال از ھجدھ. آیین یانسن

بھ طوري كھ تا چندي نمیتوانست بدون چوبھاي زیر بغل قدمي ; حملھ فلجي او را زمینگیر كرد ١۶۴٧
سرش درد میگرفت، احشایش بھ سوزش در میآمدند، ساق و كف پاھایش سرد میماندند، و براي بھ . بردارد

از جملھ اینكھ : ختن خون در رگھایش میبایست متوسل بھ كمكھاي درماني ناراحت كنندھاي شودجریان اندا
پاسكال براي درمان خود بھ ھمراھي ژاكلین بھ . جوراب بلندي آغشتھ بھ الكل بپوشد تا پاھایش گرم شوند

دگیش را پاریس رفت و در نتیجھ مبتال بھ حالت مالیخولیایي شدیدي شد كھ خوي طبیعي و فلسفھ زن
از آن پس دچار حاالت عصبي و حمالت خشم و پرخاشجویي شد و بندرت تبسم بر لب . دگرگون كرد

  . آورد

پدرش، كھ ھمواره چون كاتولیكي با ایمان و حتي متعصب زندگي را بھ سر برده بود، در عین اشتغال بھ 
دیني گرانبھاترین ودیعھ و  مطالعات علمي خود، توانستھ بود عمال بھ فرزندان خود بیاموزد كھ ایمان

. یعني موھبتي است كھ بسي فراتر از دسترسي قواي ناچیز عقل آدمي قرار دارد; سرمایھ زندگیشان است
ھنگامي كھ اتین در شھر روان بھ سختي آسیب دیده بود، یك پزشك پیرو آیین یانسن او را با موفقیت درمان 

وقتي . ن آیین لوح ایمان دیني آن خانواده نقش بنددكرد، و ھمین تماس موجب شد كھ بر صبغھاي از ای
پاسكال و خواھر ژاكلین بھ پاریس نقل مكان كردند، مكرر از موقعیت استفاده كردند و در آیین قداس، كھ 

ژاكلین آرزو میكرد كھ چون یكي از راھبگان سوگند . روایال پاریس برپا میشد، شركت جستند-در پور
د، اما پدرش نمیتوانست خود را راضي كند كھ چشم از دیدار نوردیدھاش خورده وارد خدمت صومعھ شو

-، ژاكلین در سلك راھبگان پور١۶۵١با مرگ پدر در سال . بپوشد و او را از زندگي خود بیرون براند
  . دشان درآمد و كوشش برادر براي بازداشتن او از این اقدام بیھوده ماند- د-روایال

چون كار تقسیم ارث بھ پایان . قسیم ارث پدر با یكدیگر بھ مرافعھ پرداختندبلز و ژاكلین چندي بر سر ت
خانھاي . شرایطي كھ با پرھیزگاري ناسازگار است - رسید، پاسكال خود را مردي آزاد و دولتمند یافت 

مجلل با دم و دستگاھي كھ نگاھداریش بھ چندین خدمتكار سپرده شده بود فراھم كرد و كالسكھاي چھار یا 
این گشایش موقتي موجب شادكامي و خوشگذراني . ش اسبھ در خیابانھاي پاریس بھ راه انداختش

)) زندگي دنیوي((ما نباید بر این چند سال . فریبندھاي شد كھ تا چندي او را از دینداري منصرف داشت
قماربازان  خرده بگیریم و او را سرزنش كنیم از اینكھ در مصاحبت یاوھسرایان و) ١۶۵۴-١۶۴٨(پاسكال 

و پریرویان پاریسي، و نیز براي مدتي كوتاه و پر ھیجان در معاشقھ با بانویي صاحب جمال و كمال از 
بھ عیش و نوش گذرانده  -میخواند )) سافوي روستایي((ھایش او را  كھ پاسكال در نوشتھ -شھر اوورني 

ا نگاشت و نیز ظاھرا بھ فكر در ھمین ھنگام بود كھ پاسكال رسالھ گفتار در ھیجانات عشق ر. است
پستترین نوع زندگي كھ ممكن است ((یعني ھمان چیزي كھ بعدا در زیر قلمش با عبارت  -ازدواج افتاد 

در میان دوستان وي افرادي ھرزه وجود داشتند كھ آزادي . توصیف شد)) نصیب یك نفر مسیحي شود
شاید بھ تلقین آنان . گي را شعار خود ساختھ بودنداخالق را با آزادي فكر آمیختھ و بیایماني و افسار گسیخت

محتمال . بود كھ پاسكال بھ خواندن آثار مونتني عالقھمند شد و شدیدا تحت تاثیر مقاالت او قرار گرفت
  . نخستین نفوذ مقاالت مونتني در اندیشھ پاسكال این بود كھ درباره عقاید دیني او را بھ شك انداخت
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ند و بار برادرش خبردار شده بود، او را مورد شماتت قرار داد و براي برگرداندن ژاكلین كھ از زندگي بیب
وي از راه خود را در شھر میراند، در ھنگام عبور از روي پل نویي، ناگھان اسبھا رم كردند، خود را بھ 

نھا كشیده كالسكھ نیز بھ دنبال آ. دیواره پل زدند، و از روي جانپناه بھ درون رودخانھ سن سرنگون شدند
شد، اما خوشبختانھ در كنار جانپناه بند مھارھا گسست، كالسكھ از اسبان جدا شد، و نیمي از آن بر پل و نیم 

  . دیگرش بیرون از پل معلق ماند

اما فیلسوف حساس، كھ از ھیبت مرگ بھ ھراس افتاده بود، . پاسكال و ھمراھانش از كالسكھ پیاده شدند
چون بھ ھوش آمد، این پندار در ذھنش بیدار شد كھ خدا را در ; باقي ماندغش كرد و مدتي در بیھوشي 

در حالت جذبھاي آمیختھ با ترس و ندامت و حقشناسي، شرح آن تجلي روحي را بر . برابر خود دیده است
  :ورقھاي از پوست آھو نگاشت و آن را بر آستر روپوش خود دوخت تا ھمیشھ ھمراھش باشد

  . ١۶۵۴سال مبارك 

  . از حدود ساعت شش و نیم عصر تا نیم بعد از نصف شب... ماه نوامبر  ٢٣نبھ دوش

  . خداي ابراھیم، خداي اسحاق، خداي یعقوب، نھ خداي فیلسوفان و دانشوران

  . عالم یقین، عالم یقین، احساس، شادماني، و صفا

  . ... خداي عیساي مسیح

  . ھرگز نمیتوان او را یافت، مگر از راه تعالیم انجیلي

  . بزرگي روح آدمي

  . جھانیان ھرگز تو را نشناختھاند، اما من تو را شناختھام! پدر دادگر

  . ... شادماني، شادماني، شادماني، اشكھاي شادماني

  ... خداي من آیا مرا ترك خواھي كرد 

  ... عیساي مسیح عیساي مسیح 

  . بھ صلیب كشیدم من از او جدا ماندم، از او گریختم، از او روي بگردانیدم، او را

  ... اي كاش كھ دیگر ھرگز از او جدا نمانم 

  .آشتي شیرین و كامل

روایال و خانھ ژاكلین از نو آغاز كرد و با حالت ندامت و خضوعي  -پاسكال رفت و آمد خود را بھ پور 
ش ھاي آنتوان سنگلن گو وي بھ موعظھ. كھ در پیش گرفتھ بود قلب خواھرش را غرق در شادماني ساخت

در ژانویھ سال بعد با ساسي . روایال انتخاب شد - بھ عضویت جامعھ پور  ١۶۵۴در ماه دسامبر . فراداد
. وارد مباحثات طوالني شد، و ساسي بر عھده گرفت كھ او را بھ بیھودگي علم و بطالن فلسفھ متقاعد كند

او را چون ; رت بیان نھفتھ استآرنو و نیكول دریافتند كھ در قلب آن تازه سرباز شوق ایمان و در قلمش قد
روایال در برابر دشمنان بھ  - ابزار سودمندي كھ پروردگار در دستشان قرار داده باشد براي دفاع از پور 

ایشان از او عاجزانھ درخواست كردند كھ نیروي قلمش را بھ جوابگویي بر اعتراضات . كار انداختند
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پاسكال با چنان . س را گناھي بھشمار آورند، موقوف داردیسوعیان، كھ میكوشیدند تا ایمان بھ آیین یان
  . ذكاوت و جالدتي بھ حملھ پرداخت كھ تا بھ امروز جامعھ یسوعي از نیش قلمش بر خود میپیچد

  ھاي والیتي نامھ - ٢

، پاسكال نخستین و دومین سلسلھ مكتوبھایي را ١۶۵۶در روزھاي بیست و سوم و بیست و نھم ژانویھ سال 
ھاي لویي دومونتالت بھ یكي از دوستان والیتش و نیز بھ پدران عالیمقام یسوعي درباره  كھ خودش نامھ

بھ ; ھ تعبیھ شده بودچارچوب كار ھوشمندان. اخالق و سیاست ایشان عنوانگذاري كرده بود منتشر ساخت
این معني كھ چنین مینمود یك نفر پاریسي گزارشي از مباحثات مربوط بھ اصول خداشناسي و اخالقي روز 

را، كھ مورد توجھ محافل دیني و فكري پایتخت قرار داشتھ است، براي دوست والیتي خود بھ رشتھ 
و پاسكال، ; ك بھ پاسكال كمك میكردندآرنو و نیكول با جمعآوري شواھد و مدار. نگارش درمیآورده است

از تلقین شور تازه دیني باایمان و ذكاوت و ظرافت دنیوي خود، سبكي در نثرنویسي فرانسھ بھوجود آورد 
  . كھ در ادبیات آن كشور مقامي شامخ یافتھ است

رباره فیض ھاي پاسكال این بود كھ افكار عمومي را بھ حمایت از عقاید ژانسنیستھا د ھدف نخستین نامھ
خداوندي و رستگاري جاوداني برانگیزاند و در نتیجھ سوربون را از تصویب حكم اخراج آرنو منصرف 

  . سازد

این ). ژانویھ ٣١(ھا برنیامد، و آرنو رسما از مقامش مخلوع و اخراج شد  لیكن در این راه كاري از آن نامھ
را مورد حملھ قرار دھند و ایشان را بھ گناه  شكست پاسكال و آرنو را بیش از پیش برانگیخت تا یسوعیان

رواداري نسبت بھ اقرارنیوشان، و نقایص روش تفسیر دیني آنان، عامل اصلي فساد اخالق عمومي 
آن دو نفر مجلدات قطوري از آثار اسكوبار و یسوعیان دیگر را بدقت مورد مطالعھ قرار دادند و . بخوانند

، و حتي روش ))تقیھ((، ))ھدایت نیت((، ))آیین احتمال((آنان، چون پارھاي از اصول عمده عقاید مذھبي 
تبلیغاتي كشیشان یسوعي را در انطباق دادن االھیات مسیحي با دنیا پرستي چیني مطرود و محكوم 

ھا یكي بھ دنبال دیگري انتشار مییافتند و آرنو بیش از پیش روش اسكوبار را در  چون نامھ. شمردند
پس . بر پاسكال آشكار میساخت، شراره ایمان آن نوكیش برافروختھتر میشد)) ایھ اخالقتفسیر دین بر پ((

از نامھ دھم، پاسكال دیگر لحن داستانسرایي یك نفر پاریسي براي دوستي والیتي را ترك كرد و بھ نام 
گاھي از  .خود، با فصاحتي تحقیرآمیز و لطیفھگویي طعنھآمیز، یسوعیان را مستقیما مورد مذمت قرار داد

اوقات، بیست روز متوالي روي یك نامھ كار میكرد و سپس شتابان آن را از زیر چاپ میگذراند تا مبادا 
وي در مورد مفصل بودن نامھ شانزدھم خود با جملھاي منحصر بھ . آتش اشتیاق خوانندگانش سرد شود

 ٢۴(و آخرین نامھ خود  در ھجدھمین.)) فرصت نداشتم آن را كوتاھتر كنم: ((فرد پوزش طلبیده است
 ١۶۵۶پاپ آلكساندر ھفتم در شانزدھم اكتبر . پاسكال شخص پاپ را بھ باد انتقاد گرفت) ١۶۵٧مارس 

پاپ . پاسكال خوانندگان خویش را متذكر افتاده بود. فرمان تازھاي در رد آیین یانسن صادر كرده بود
  . ھاي فرانسھ بھ خواندن آنھا راغب شدندو عموم باسواد) ١۶۵٧ششم سپتامبر (ھا را تكفیر كرد  نامھ

آیا اینان نسبت بھ یسوعیان منصفانھ رفتار میكردند آیا آنچھ بھ توسط ایشان از آثار نویسندگان یسوعي 
اقتباس و استخراج میگشت بدون تحریف و تصرف نقل میشد در این باره دانشمندي خردگرا چنین 

ھ كننده بناشایستگي از قلم افتاده و پارھاي جمالت بخطا درست است كھ گاھي عباراتي توجی: ((مینویسد
ترجمھ شدھاند، بھ طوري كھ خالصھ كردن قطعاتي طوالني بھ صورت مضامیني مختصر و فشرده در 

صحت .)) این موارد بھ نسبت نادر و ناقابل بودھاند((اما ; ))چند وھلھ با كمال بیدادگري انجام گرفتھ است
البتھ باید اذعان داشت كھ پاسكال از آثار . ت اكنون مورد قبول ھمگاني استو دقت اصلي این اقتباسا

او میكوشید ; نویسندگان و مفسران یسوعي قطعاتي را استخراج كرد كھ بیشتر آشوبانگیز و قابل تردید بودند
قي تا در ذھن مردم این عقیده افراطي را فرو كند كھ ھدف آن مفسران االھیات منھدم كردن شالوده اخال
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ھا را در مقام اثر ادبي ممتازي ستود، لیكن معتقد بود كھ مجموعھ آن اثر بر  ولتر نامھ. مسیحیت بوده است
  . پایھاي غلط بنا شده است

نگارنده با مھارت تام افكار افراطي معدودي از یسوعیان اسپانیایي و فالندري را بھ كل جامعھ یسوعي 
آالمبر /د. یسوعیان دیگر با آن افراد معدود اختالف نظر داشتند در حالي كھ بسیاري از)) منتسب میدارد،

تاسف میخورد بر اینكھ چرا پاسكال با ھمان روش ژانسنیستھا را بھ باد طنز و تنقید نگرفتھ است، زیرا 
نظریھ ناھنجار یانسن و سنسیران دست كم بھ ھمان اندازه قابل استھزا بود كھ نظریھ انعطافپذیر مولینا، ((

گرچھ آنھا تا مدتي نتوانستند از قدرت یسوعیان بكاھند . ھا بیكران بود دامنھ نفوذ نامھ.)) ورن، و و اسكزتامب
از جھتي چنان افراطگریھاي مفسران یسوعي را  -البتھ با وجود لویي چھاردھم این كار امكانناپذیر بود  - 

خالفت با آیین یانسن ادامھ داد، بھ رسوایي كشیدند كھ خود پاپ آلكساندر ھفتم، در عین حال كھ بھ م
ھاي  را مطرود شمرد و فرماني صادر كرد تا در متون مفسراني كھ اصول دین را بر پایھ)) رواداري((

ھا بوده است كھ، براي بھ  كتاب نامھ). ١۶۶۶ -  ١۶۶۵(اخالق مبتني ساختھ بودند تجدیدنظر بھ عمل آید 
پیلھاي از مفھوم )) تفسیر دین بر پایھ اخالق(( كرسي نشاندن اعمال و عقایدي غلط، بھ گرد روش

در ضمن شاھكاري از نثرنویسي نیز بھ ادبیات فرانسھ ; حیلھگري فكري و سفسطھبازي لفظي تنیده است
زیرا در نوشتھ  -گویي ولتر یك قرن پیش از خودش قدم بھ عرصھ ادب فرانسھ گذارده بود . افزوده شده بود

نگیز، ھمان ھجونویسي نیشدار، ھمان شوخطبعي شكآلود، و ھمان دھان پاسكال ھمان لطیفھگویي نشاطا
ھاي پاسكال ھمان نفرت شدید نسبت بھ  و، عالوه بر این در نامھ; دریدگي ھیجانزده ولتر مشھود است

كھ ولتر را از این ابتذال كھ صرفا دایرھالمعارفي از ھجویات و ھزلیات از خود بھ یادگار  -بیدادگري 
)) بھترین كتاب نثري كھ تاكنون در است((ھا را  خود ولتر نامھ. منعكس است - نجات داد  گذاشتھ باشد

نمونھ نثر عالي ((و موشكافترین و با تمیزترین عموم منقدان جھان را عقیده بر این بود كھ پاسكال ; میخواند
ھ اگر كتاب خودش بوسوئھ چون در برابر این سوال قرار گرفت ك.)) زبان فرانسھ را بھوجود آورده است

: را منتشر كرده بود آرزو میكرد چھ اثري را در عالم ادب بھ نگارش درآورده باشد، جواب داده بود
  .ھاي والیتي پاسكال را نامھ

  در دفاع از ایمان - ٣

ھا را زیر نظر گیرد و شش سال باقیمانده عمرش را  بھ پاریس بازگشت تا چاپ نامھ ١۶۵۶پاسكال در سال 
وي دست از زندگي دنیوي نشستھ بود، چنانكھ در ھمان سال مرگش با چند تن . بھ سر برد در ھمانجا

كھ باید آن را نطفھ اصلي شبكھ  -شریك شد و بنگاه مسافربري منظمي در داخل پایتخت تاسیس كرد 
تیاق لیكن دو اتفاق تازه در زندگیش روي دادند كھ اش. اتوبوسراني امروزي در عموم شھرھا بھ شمار آورد

بھ مذھب را در وي احیا كردند و او را بر آن داشتند كھ بزرگترین خدمت خود را در زمینھ دین و ادبیات 
یسوعیان توانستند از ملكھ مادر فرماني مبني بر بستھ شدن مدارس  ١۶۵٧در پانزدھم مارس . انجام دھد

این . روایال بھدست آورند -و جلوگیري از پذیرفتھ شدن اعضاي جدید بھ جامعھ پور)) گوشھ نشینان((
فرمان با نھایت تسلیم و رضا بر دیده اطاعت گذارده شد و شاگردان مدارس، كھ راسین یكي از آنان بود، 

تاریخ انتشار (نھ روز بعد . ھاي خود بازگشتند، و معلمان نیز با دلي افسرده بھ اطراف پراكنده شدند بھ خانھ
معجزھاي آشكار در نمازخانھ صومعھ آشفتھ حال بھ وقوع ) تيھاي والی آخرین مكتوب از مجموعھ نامھ

خواھرزاده دھسالھ پاسكال، بھ نام مارگریت پریھ، دچار فیستول دردناك مجراي اشكي شد، بھ . پیوست
  . طوري كھ پیوستھ ترشحي بویناك از دیدگان و بینیش بیرون میریخت

روایال پیشكش كرد كھ بنا بھ گفتھ - ومعھ پوردر ھمان ھنگام یكي از بستگان مادر آنژلیك ھدیھاي بھ ص
در روز بیست و چھارم . خودش، و تایید دیگران، تكھ خاري جدا شده از تاج خار حضرت مسیح بود

مارس راھبگان ضمن تشریفات كلیسایي، و در حال خواندن سرودھاي نیایش، آن تكھ خار را بر روي 
ھ نوبھ خویش شروع بھ بوسیدن آن میراث مقدس كرد، ھنگامي كھ ھر یك ب. محراب نمازخانھ قرار دادند

یكي از راھبگان كھ مارگریت را در میان پرستش كنندگان دید، خار را برداشت و بھ زخم چشم آن كودك 
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چنانكھ بر ما روایت شده است، ھمان شب مارگریت با حالت شگفتزده اظھار داشت كھ دیگر چشمش . كشید
. ري از ترشح چرك در چشم و بیني كودك باقي نمانده است، مبھوت ماندمادرش وقتي دید اث; درد نمیكند

طبیبي كھ براي معاینھ كودك احضار شد اعالم داشت كھ چرك و تورم زخم بكلي از بین رفتھ است، و او 
ھفت طبیب دیگر، كھ قبال . بود، نھ راھبگان، كھ خبر وقوع آن شفاي معجزه آسا را در ھمھ جا منتشر كرد

ي دیدگان مارگریت را معاینھ كرده بودند، در گزارشي رسمي تایید كردند كھ معجزھاي بھ زخم مجرا
ماموران حوزه اسقفي، كھ پس از بازجوییھاي بسیار بھ ھمان نتیجھ رسیده بودند، اجازه . ظھور رسیده است

ه مومنان براي ھاي انبو دستھ. روایال مراسم قداس تھ دئوم براي نیایش مسیح برپا شود- دادند كھ در پور
ھمھ كاتولیكھاي پاریس وقوع معجزه . روایال نھادند-زیارت و بوسیدن خار تاج مسیح از ھمھ جا رو بھ پور

ملكھ مادر فرمان داد كھ دست از ھر نوع آزار و تعقیب راھبگان كشیده ; را با فریادھاي شادي اعالم داشتند
پاپ بندیكتوس  ١٧٢٨در سال . (گرانژ باز گردندفرصت یافتند كھ دوباره بھ ل)) گوشھ نشینان((شود، و 

سیزدھم، ضمن سخنراني خود، آن واقعھ را شاھد مثال آورد تا ثابت كند كھ دوران معجزات سپري نشده 
پاسكال طرح چشمي محاط در میان تاجي از خار را نشان خانوادگي خود قرار داد، با این جملھ .) است

اینك وي ھم خود را مصروف نگارش .)) میدانم بھ كھ ایمان آوردھام((: التیني كھ در زیر آن نقش شده بود
آنچھ از تواناییش . رسالھ مفصلي در دفاع از ایمان دیني كرد كھ در واقع بھ منزلھ آخرین وصیتنامھاش بود

برآمد منحصر بر این شد كھ افكاري پراكنده را بھ روي كاغذ آورد و آنھا را با نظمي موقت، لیكن گویا، 
دردھاي سابقش این بار با چنان شدت فلج كنندھاي عود كردند كھ وي ھرگز ) ١۶۵٨(آنگاه . تھبندي كنددس

پس از . نتوانست این یادداشتھا را بھ نظمي منطقي درآورد یا بھ صورت كلي ساختھ و پرداختھ و تالیف كند
آن مواد را بھ صورت روایال  -مرگ پاسكال، دوست فداییش، دوك دو روآنھ، و گروه دانشمندان پور 

ھاي آقاي پاسكال درباره دین و بعضي موضوعات دیگر، كھ پس از  كتابي آماده كردند و با عنوان اندیشھ
ایشان بیم آن داشتند كھ مبادا افكار ). ١۶٧٠(مرگش در بین كاغذھایش بھدست آمده است بھ چاپ رساندند 

در دل خوانندگان بیشتر موجب ایجاد شك شود تا نفوذ پراكنده و منطقي كھ پاسكال از خود باقي گذارده بود، 
ھاي شكآور او را پنھان كردند و در بقیھ گفتارھایش نیز تا آن اندازه دست  و بھ ھمین سبب نوشتھ; ایمان

زیرا در آن ھنگام آتش كینھتوزي و ; بردند كھ ھیچ نكتھ آن موجب گزند خاطر پادشاه و كلیسا نشود
روایال تازه فرونشستھ بود و ناشران اثر مزبور از احیاي آن جدال سخت پرھیز  - آزاردیني نسبت بھ پور 

  . ھاي پاسكال با متن اصلي و كاملش منتشر شد در قرن نوزدھم بود كھ كتاب اندیشھ. داشتند

ھا تحمیل كنیم، شاید بتوانیم مبدا حركت آن را بر نجوم  اگر بخواھیم دل بھ دریا زنیم و نظمي بر این اندیشھ
در اینجا با گوش فرادادن بھ گفتار پاسكال بار دیگر شدت ضربھاي را كھ نظم . وپرنیكي متكي سازیمك

  . نجوم كوپرنیك و گالیلھ بر پیكر مسیحیت وارد آورده بود احساس میكنیم

اشیاي ناچیز پیرامونش ; بشر باید درباره طبیعت چنان كھ ھست، و در جالل كامل و بلند پایھاش، تعمق كند
آن منبع خیره كننده نور را كھ چون چراغي جاوداني براي روشن كردن جھان ; از دیده دور بداردرا 

زمین را در میان مدار پھناوري كھ آن ستاره درخشان میپیماید چون ; موضع گرفتھ است در نظر دارد
ذرھاي بیش و از تحقق اینكھ پھنھ زمین در قبال اجرامي كھ عرصھ فلك را درمینوردند ; نقطھاي بداند

كل این جھان مرئي جز . ... اگر بیناییش در ھمین مرحلھ متوقف بماند، باید كھ نھد. نیست بھ شگفتي افتد
آن سپھري است . ... ھیچ اندیشھ بدان پایھ نمیرسد. وجودي ناچیز در بطن بیكران طبیعت بھ حساب نمیآید

نشانھ قدرت بیھمتاي خداوند است، این بارزترین . نامتناھي كھ مركزش ھمھ جا و محیطش ھیچ جاست
  . چنانكھ تخیل آدمي در اندیشھ آن سردرگم میشود

سكوت جاوداني این : ((و پاسكال بر این گفتار سطري مشھور میافزاید كھ معرف حساسیت فلسفي اوست
یا  دنیاي بینھایت كوچك -اما نامتناھي دیگري ھم وجود دارد .)) فضاھاي نامتناھي مرا بھ وحشت میاندازد

زیرا ھر چقدر ذره جسمي را خرد تصویر : اتم)) تجزیھناپذیر((نامتناھي بودن قابلیت تقسیم ذھني ذره 
عقل ما . كنیم، باز از این اندیشھ نمیتوان صرفنظر كرد كھ آن ذره خود از اجزائي خردتر تشكیل یافتھ است

  . نددر میان دو عالم بینھایت بزرگ و بینھایت كوچك حیران و ھراسان میما
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در میان این ... كسي كھ خویشتن را چنین ببینند، از خود بھ وحشت میافتد، و چون دریابد كھ وجودش معلق 
و بیشتر آماده آن میشود كھ با حالت سكوت در ... دو ورطھ نامتناھي و نیستي است، بھ لرزه درمیآید

زیرا باید دید مقام واقعي . بپروراند مشاھده این شگفتیھا فرو رود، تا آنكھ دعوي پوییدن در آنھا را در سر
ھیچ در برابر نامتناھي، ھمھ چیز در برابر ھیچ، یا میانگاھي در فاصلھ ھیچ و . آدمي در طبیعت چیست

بر بشري كھ بھطور نامتناھي از درك این دو انتھا محروم است، ھم انجام و ھم آغاز یا منشا خلقت بھ . ھمھ
آدمي نھ قادر بھ مشاھده نیستي است، كھ خود از آن . ي پنھان میماندطرزي عالجناپذیر در رازي ناگشودن

  .استبھوجود آمده، و نھ قادر بھ درك نامتناھي است، كھ خود در آن مستھلك 

 - مبتني است بر عقل، كھ خود متكي بر حواس است  علم. بنابراین، علم دعوي نابخردانھاي بیش نیست
خرد محدود است بھ مرزھاي تنگ و بستھاي كھ حواس . حواسي كھ بھ صد راه مختلف ما را فریب میدھند

اگر عقل را بھ . و نیز محدود است بھ ناپایداري و فساد پذیري جسم; ما را از ھر سو در محاصره دارند
یا حتي شالوده متیني براي فھم آنھا  - ني اخالق یا خانواده یا دولت را دریابد حال خود رھا كنیم، نمیتواند مع

در عرف و عادت و حتي در تخیل . تا چھ رسد بھ درك حقیقت ساختمان و نظام عالم یا وجود خدا - بریزد 
ھ خردمندترین عقول اصولي را ك((و ; ھاي باستاني حكمت بیشتري یافت میشود تا در عقل آدمي و افسانھ

تخیل آدمي در ھمھ جا با شتابزدگي برقرار ساختھ است بھ نفع خود غصب میكند و از آن خود جلوه 
آداب و (، كھ بھ تبعیت سنت و تخیل ))نادان((یكي حكمت توده ساده و : دو نوع حكمت وجود دارد.)) میدھد
م و فلسفھ فرومیروند تا بھ و دیگري حكمت گروه دانایان، كھ در اعماق عل; زندگي و فكر میكنند) ھا افسانھ

  . ناداني خود پیبرند

فیلسوف واقعي كسي ((و )) ھیچ چیز براي خرد راحتتر از آن نیست كھ خود را بیاعتبار كند: ((بنابراین
  .)) است كھ فلسفھ را ناچیز بشمارد
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بدین ترتیب، پاسكال مبتني ساختن دین بر عقل را ناخردمندانھ میدانست، و این روشي بود كھ گروھي از 
عقل نمیتواند نھ وجود خدا را اثبات كند نھ حقیقت خلود روح را، . ژانسنیستھا بخطا در پیش گرفتھ بودند

را ھم نمیتوان پایھ اصلي و ھمچنین كتاب مقدس . زیرا در ھر دو مورد شواھد و دالیل متناقض یكدیگرند
بھ عالوه، پیشگوییھایي كھ در . نھایي ایمان قرار داد، زیرا قسمتھاي مبھم و تاریك در سراسر آن فراوانند

. دین مسیح بھ منزلھ اشاراتي بر ظھور عیسي تعبیر شدھاند ممكن است بكلي معناي دیگري داشتھ باشند
مثیل و مجاز سخن میگوید، كھ معناي لفظي آن گمراه كننده است گذشتھ از اینھا، خداوند در انجیل با زبان ت

ما از كارھاي . ((و مفھوم واقعیش فقط بھ توسط نیكبختاني كھ مشمول فضل پروردگار شدھاند درك میشود
خداوند سردر نمیآوریم مگر با پذیرفتن این اصل كھ ارادھاش بر آن است كھ جمعي را در تاریكي نگاه 

در اینجا چنین مینماید كھ پاسكال بھ معناي لفظي داستاني كھ بھ موجب .(( (روشني بخشددارد و گروھي را 
اگر اساس كارمان را بر عقل بنا كنیم، در ھمھ جا با .) آن یھوه قلب فرعون را سنگ میكند میاندیشیده است

ادي است با روحي كیست كھ بتواند در وجود آدمي بر اتحاد جسمي كھ مسلما م. نافھمیدنیھا روبھرو میشویم
ھیچ چیز درك ناكردنیتر از ((كھ مسلما غیرمادي است، و نیز بھ تاثیرات متقابل آن دو بر یكدیگر، پیبرد 

كدام ماده (( -فیلسوفاني كھ بر شھوات خود تسلط مییابند .)) این نیست كھ ماده بتواند از وجود خود آگاه شود
ني كھ چنین از فرشتھ و دیو سرشتھ شده است در واقع ھمان و سرشت انسا)) میتواند از عھده این كار برآید

تناقض میان روح و جسم را تكرار میكند، و خیمایرا، جانور اساطیري یونان، را بھ خاطرمان میآورد كھ 
. بدن میش و كلھ شیر و دم اژدھا داشت

داور ! عجوبھايچھ نادرھاي، چھ ھیوالیي، چھ آشفتگي، چھ تناقضي، چھ ا; آدمي عجب خیمایرایي است
. ھالھ عزت و زبالھ خلقت; منبع حقیقت و گنداب شك و ضاللت; ھمھ چیز و معیار بالھت روي زمین

  كیست كھ بتواند این درھمریختگي و ابھام را از ھم بگشاید

آدمي . ((ھمھ نوع تبھكاري از او سرمیزند یا در وجودش نھفتھ است. از جھت اخالق، آدمي رازي است
عموم افراد بشر .)) ((ت، دروغگو و ریاكار است، ھم نسبت بھ خود و ھم نسبت بھ دیگرانمظھر تلبیس اس

چھ اندازه قلب .)) ((فطرتا بدخواه یكدیگرند و مسلما در دنیا چھار نفر دوست واقعي با یكدیگر پیدا نمیشوند
ني و سیري و چھ خودپسندي تمام نشد!)) آدمي تھي است، و تا چھ پایھ وجود وي از فضوالت پر است

ھرگز راضي بھ سفر دریا نمیشدیم اگر نھ بھ این دلخوشي بود كھ بعدا درباره مسافرتمان الف ! ((ناپذیري
  . بزنیم

ما حاضریم حتي زندگي خود را فدا سازیم، بھ شرط آنكھ مطمئن باشیم كھ مردمان از عمل ما یاد ... 
با اینھمھ، فضیلت آدمي .)) كھ مداحاني داشتھ باشندتا جایي كھ فیلسوفان نیز در آرزوي آنند .... خواھند كرد

در آن است كھ میتواند، در عین تبھكاري و بدخواھي و خودپسندي فطري، مجموعھ قوانین و اخالقیاتي 
و نیز فضیلت آدمي در آن است كھ از خمیره شھوات نفساني ; وضع كند كھ جلو كجرویھایش را بگیرد

چرا باید جھان ھستي پس از آن ھمھ تالش و . شر خود راز دیگري استناتواني ب. عشقي آرماني میآفریند
كوشش مخلوقي بھوجود آورد كھ در خوشبختیش چنان سست بنیاد باشد كھ جسمش با ھر تار عصب قبول 

درد كند، در ھر عشقش دچار دل افسردگي شود، و زندگیش را ھر لحظھ با مرگ مواجھ بیند و با این حال 
  .))است كھ بر ناتواني خویش آگھي داردشرف آدمي در آن ((

براي نابودي آن . اما نیي است متفكر; آدمي چون ني است، كھ ضعیفترین موجود در طبیعت بھشمار میآید
لكن . نیازي نیست كھ سراسر خلقت سالح بر تن كند، بلكھ دم بادي یا قطره آبي براي ھالكت او كافي است

را درھم خرد كند، باز او بر آنچھ موجب نابودیش شده است حتي ھنگامي كھ جھان ھستي وجود آدمي 
برتري دارد، زیرا وي بر نابودي خویش واقف است، و حال آنكھ جھان ھستي از پیروزي خود چیزي درك 

اگر ما بر خرد تنھا تكیھ زنیم، خویشتن را . ھیچ از این رازھا پاسخ خود را در قلمرو خرد نمییابند. نمیكند
و ; كردھایم و باید در ھمھ چیز شك بیاوریم جز در حقیقت درد و مرگ پورھوناز شك  محكوم بھ پیروي

ولي ما نمیتوانیم . در آن صورت فلسفھ چیزي جز عقالني ساختن شكست و ناتواني آدمي نخواھد بود
نوشت بشر، چنانكھ خرد حكم میكند، عبارت باشد از تالش كردن، درد كشیدن، مردن و بپذیریم كھ سر

pymansetareh@yahoo.com



نسلي پس از نسل بیھدف و بیمعني ; بھوجود آوردن افراد دیگري كھ نیز تالش كنند، درد بكشند، و بمیرند
كفري  ھمھ در باطن خود میدانیم كھ حقیقت زندگي این نیست، و. در میان انبوھي از سخافتھا و بطالتھا

وجود خداوند و معناي زندگي باید در قلبمان راه . بزرگ است كھ بگوییم جھان ھستي معني و غایتي ندارد
و راه صواب آن است .)) قلب خود دالیلي دارد كھ عقل آنھا را نمیشناسد. ((یابد، نھ آنكھ در عقلمان بگنجد

زیرا ھر عقیدھاي، )) ;ي قلب مبتني سازیمایمان خود را بر ندا((كھ بھ نداھاي قلبي خود گوش فرا دھیم و 
میل بھ معتقد .)) (((صورتي از اراده یا مسیري از توجھ و تمایل انسان است((حتي در مسائل علمي، 

  . تجربھ عرفاني بمراتب از گواھي حواس یا استدالالت عقل عمیقتر است))) بودن

تنھا دین . اسخي میدھد پاسخ آن دین استپس ببینیم احساس آدمي در برابر رازھاي زندگي و اندیشھ چھ پ
بدون ایمان دیني ما بیش از ھر حال دچار . میتواند معنایي بھ زندگي بخشد و فضیلت آدمي را مسلم دارد

و ; دین بھ ما كتاب مقدس را میدھد. حرمان روحي میشویم و در ورطھ بیھودگي ھالكت بخش فرو میرویم
; ر از مقام خود سقوط كرد و از درك فیض خداوندي محروم ماندكتاب مقدس بھ ما میآموزد كھ چگونھ بش

تنھا حدوث گناه نخستین ابوالبشر است كھ میتواند توجیھ كند كھ چگونھ نفرت با عشق و شقاوت حیواني با 
اگر بھ خود اجازه دھیم كھ . آرزوي رستگاري جاوداني و اتحاد با خالق در سرشت آدمي عجین شدھاند

انسان زندگیش را در شمول خداوندي آغاز ) كھ این كار در نظر فیلسوفان احمقانھ بنمایدھر چند (بپذیریم 
كرد، اما با ارتكاب بھ گناه خویشتن را از درك آن فیض محروم ساخت، لیكن باز میتواند تنھا بھ مدد فیض 

گاري جاوداني خداوندي و با شفاعت مسیح، كھ براي باز خریدن گناه ابوالبشر جان خود را فدا كرد، رست
آن كس كھ نتواند . آنگاه آرامشي نصیب روح ما میشود كھ فیلسوفان را ھرگز بر آن دسترس نیست; یابد

ایمان بیاورد ملعون است، زیرا او با بیایمانیش نشان میدھد كھ خداوند وي را برنگزیده است تا مشمول 
  . فضل خود قرار دھد

ا فرض اینكھ شما بر حقیقت دین شرط بندي كنید و آن باطل ب. ایمان آوردن شرط بندي خردمندانھاي است
ما بھ ھر صورت باید بر روي چیزي شرط بندي كنیم و از آن . ((از آب درآید، باز زیاني بھ شما نمیرسد

اگر شرط را . ... حاال بیاییم سود و زیان شرطبندي بر سر ایمان بھوجود خدا را بسنجیم. گریزي نداریم
پس بدون تردید شرط بندي كنیم كھ . و اگر ببازیم، ھیچ چیز از دست ندادھایم; ا بردھایمببریم، ھمھ چیز ر

اگر در ابتدا ایمان آوردن را دشوار مییابید، در اجراي آداب و آیین كلیسایي شركت كنید، .)) خدا وجود دارد
اي رباني حضور یابید، و خود را با آب مقدس تبرك دھید، در آیین دعاي عش. ((مثل آنكھ واقعا اعتقاد دارید

آنگاه خواھید دید كھ، بر اثر رویدادي ساده و طبیعي، نور ایمان بھ ; دیگر اعمال دیني را بھ جاي آورید
چون براي اقرار معاصي حاضر .)) قلبتان میتابد و عقل خودبین و ھرزه درایتان سر تمكین فرو میآورد

طر و قوت قلبي بیسابقھ در وجود خود احساس شوید و در آیین عشاي رباني شركت جویید، آرامش خا
اگر بخواھیم قلمفرسایي تاریخي پاسكال در دفاع از دین را با چنین بیانات خفتآمیز و حسابگرانھاي . میكنید

باید بدانیم كھ پاسكال چون قماربازي بھ ایمان دیني نگرایید . بھ پایان برسانیم، بیشك در حقش ظلم كردھایم
ي كند، بلكھ، چون روحي حیرتزده و خواري كشیده در برابر راز خلقت، با كمال تا روي آن شرط بند

حریف شایستھاي  -با آنكھ دوست و دشمن نبوغ آن را میستودند  - فروتني پذیرفت كھ نیروي اندیشھاش 
 براي زور آزمایي با جھان ھستي نیست، و دریافت كھ دین تنھا وسیلھاي است كھ میتواند معنا و مغفرتي بھ

  . رنج زیستنش بخشد

پاسكال بیمار است، و ما باید در ھنگام خواندن آثارش این نكتھ را در نظر داشتھ : ((بوو میگفت - سنت 
آیا ھمھ بیمار نیستیم پس بگذارید آن كس : اگر پاسكال این گفتھ را میشنود، یقینا چنین پاسخ میداد.)) باشیم

بگذارید آن كس كھ با خشنودي خاطر معناي . خود براند كھ از ھر جھت خوشبخت و سالم است ایمان را از
زندگي را چیزي جز پیمودن كوره راھي اجتنابناپذیر از توالدي اشمئزاز انگیز تا مرگي نزعآمیز نمیداند 

  . ایمان را از خود براند

در  مرداني را در زنجیر گران بھ نظر آورید كھ ھمھ محكوم بھ مرگ باشند و ھمھ روز عدھاي از ایشان
آنھا كھ زنده ماندھاند در حال و وضع اقران سرنوشت خویش را میبینند، ; برابر چشم بقیھ بھ ھالكت رسند
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چگونھ . با یاس و اندوه بھ یكدیگر مینگرند، و ھر یك در انتظار فرارسیدن نوبت خود ماتمزده میمانند
ھ است، رھایي داد، جز از راه میتوان بشریت را از محنت این آدمكشي كراھتانگیز، كھ تاریخ نام گرفت

خداوند سرانجام ھمھ بدیھا را بھ  -خواه بھ تایید مشھوداتمان باشد یا برخالف آنھا  - ایمان آوردن بر اینكھ 
نیكي بدل خواھد كرد پاسكال بیشتر از این جھت پیوستھ در پي استدالل و اقامھ برھان بود كھ خود 

ر تعلیمات مونتني و تلقینات عنان گسیختگان سالھاي زندگي نمیتوانست پرده شك و ابھامي را كھ بر اث
، بر روح او سایھ ))شر((و )) خیر((دنیوي او، و نیز بر اثر مشاھده بیاعتنایي شقاوتآمیز طبیعت در برابر 

  . افكنده بود واقعا برطرف سازد

  . زي در نظر نمیآورممن بھ ھر سو مینگرم جز تاریكي چی. این است آنچھ میبینم و آنچھ مرا آزار میدھد

اگر آثار وجود پروردگار را . طبیعت چیزي بر سر را ھم نمیگذارد كھ مایھ شك و موجب پریشانیم نشود
ھاي دست آفریدگاري را بازمییافتم، با  اگر ھمھ جا نشانھ. نمیدیدم، یكسره در انكار ایمان ثابت قدم میشدم

فراوان و )) او((كھ مشاھده میكنم دالیل انكار  لیكن حال. آرامش خاطر بھ ایمان خالص توسل میجستم
موجبات ایقان من اندكند، دچار حال رقتباري میشوم و صد بار در دل آرزو میكنم كھ اگر پروردگاري 

  .را از پس پرده ابھام بر عالمیان ظاھر سازد)) خودش((جھان ھستي را در پنجھ اختیار دارد، اي كاش 

و جانبھ اندیشي فلج كننده است كھ پاسكال را ھم در نظر مومن و ھم در ھمین شكاكیت عمیق با استعداد د
و عقیده )) شر((این مرد نفرت خشم آلود ملحدان از . دیده منكر متفكري جذاب و عمیق معرفي میكند

را در دل حس میكرد و از پیچ و خمھاي فكري و عقلي )) خیر((آرامش بخش مومنان بھ پیروزي نھایي 
گرفتھ تا مقام فروتني سعادتآمیز كساني چون قدیس فرانسیس آسیزي و قدیس توماس  مونتني و شارون

این نداي رسایي كھ از ژرفناي شك و تالش یاسآمیز براي حصول . آكمپیس را سراسر در نور دیده بود
ھا را بھ صورت برجستھترین اثر در نثر فرانسھ  ایماني در برابر مرگ برمیخیزد است كھ كتاب اندیشھ

اینك براي براي سوم در قرن ھفدھم فلسفھ بھ جامھ ادب درآمده بود، اما نھ بھ صورت . وھگر میسازدجل
اندیشھ پر مغز و خالي از احساسات بیكن، و نھ با آن صمیمیت مطبوع دكارت، بلكھ با نیروي عاطفي 

یك در اوج عصر كالس. شاعري كھ فلسفھ را احساس میكند و با خون خود بھ خاطر قلب خویش مینویسد
طنیني آنچنان نیرومند كھ بوالو و ولتر را  -اعتال بود كھ این نداي روح رمانتیسم در اذھان طنین افكند 

اینك در سپیدھدم عصر . پشت سرگذارد و تا یك قرن بعد روسو و شاتوبریان از خواندن آن لذت بردند
ي محتضر با مبارزي سرسخت خود، و در روزگار مرداني چون ھابز و اسپینوزا، خرد در وجود مرد

  . مواجھ شد

)) از بیماریھاي دایمي و روز افزون((بھ روایت مادام پریھ، خواھر پاسكال، وي در سالھاي آخر عمر خود 
.)) بیماري حالت طبیعي عموم مسیحیان است((در نتیجھ پاسكال زماني بھ این اندیشھ افتاد كھ . رنج میبرد

ھاي نفساني  ا از این جھت كھ موجب انصراف خاطرش از وسوسھگاھي نیز دردھاي جسماني را، صرف
یك ساعت درد آموزندھتر از : ((پاسكال در این باره گفتھ است. میشدند، با شادماني بھ جان میپذیرفت

چنان ; پاسكال از ھمھ خوبیھاي زندگي چشم پوشید و تن بھ ریاضت در داد.)) تعلیمات جمیع فیلسوفان است
وي خواھرش را سرزنش میكرد از اینكھ بھ . وشیده از گلمیخھاي آھني خود را شالق میزدكھ با كمر بندي پ

با ازدواج دخترش مخالفت میكرد بھ این . فرزندانش اجازه میداد كھ او را مورد مھر و نوازش قرار دھند
داد كھ در پاسكال بھ ھیچ كس اجازه نمی.)) در نزد خداوند ازدواج بر بتپرستي مزیتي ندارد((عنوان كھ 

  . حضور او از زیبایي زنان سخني بر زبان راند

، وي، ضمن یكي از خدمات نوعپرستانھاي كھ عادتا انجام میداد، بھ خانواده بینوایي ١۶۶٢در سال 
ھنگامي كھ یكي از كودكان آن خانواده دچار آبلھ شد، پاسكال، بھ . برخورد و آنھا را بھ خانھ خویش برد

چندي نگذشت كھ پاسكال مبتال بھ قولنج . ا بخواھد، خود بھ نزد خواھرش رفتعوض آنكھ عذر ایشان ر
وي در بستر وصیتنامھاش را تنظیم كرد و بھ موجب آن نیمي از دارایي خود . شدیدي شد و در بستر افتاد

سپس در برابر كشیشي اقرار معاصي كرد و نان و شراب مقدس سفر آخرت را از . را وقف بینوایان كرد
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، بھ دنبال تشنج شدیدي كھ بروي عارض شد، زندگي را در ١۶۶٢در نوزدھم ماه اوت . و گرفتدست ا
ھایش نیز قانقرایا كرده  كالبدشكافي نشان داد كھ عالوه بر ضایعھ معده و كبد، روده. چھلسالگي بدرود گفت

ولي آن كامال پر و مغز پاسكال بزرگي شگفت انگیزي داشت، و ماده سل((بنابھ گزارش كالبدشكافي، . بودند
فقط یكي از شكافھاي طبیعي جمجمھاش بكلي مسدود شده بود، و ھمین موضوع موجب بروز .)) فشرده بود

بھ بزرگي اثر انگشتي كھ بر روي موم ((بر سطح مخ وي دو فرورفتگي دیده میشد . سردردھاي شدید میشد
  . مون بھ خاك سپرده شد -دو  - تین ا - پاسكال در كلیساي محل زندگي خود در سنت .)) نرم فشرده شود

V -  ١٧١۵ -  ١۶۵۶: روایال - پور   

ھاي والیتي یسوعیان و اسقفان را در تصمیم خود راسختر ساخت كھ آیین یانسن را بھ عنوان  كتاب نامھ
بھ دنبال ابرام اسقفان فرانسوي، پاپ آلكساندر ھفتم توقیعي صادر . تلبیسي از مذھب پروتستان ریشھكن كنند

  : امھ زیر را امضا كنندو عموم روحانیان فرانسھ را ملزم ساخت كھ سوگندن) ١۶۵۶ششم اكتبر (كرد 

، فرود ١۶۵٣من صادقانھ سر تمكین در برابر اساسنامھ پاپ اینوكنیتوس دھم، مصوب سیویكم ماه مھ 
میآورم و مفاد حقیقي آن را، كھ بھ توسط اساسنامھ پدر مقدسمان، پاپ آلكساندر ھفتم، مصوب ششم اكتبر 

من تعھد میسپارم كھ وظیفھ وجدانیم را و زبانم  .مورد تایید قرار گرفتھاند، نصبالعین خود میسازم ١۶۵۶
آمده است، )) آوگوستینوس((كور نلیس یانسن را، كھ در كتابش بھ نام )) پنج قضیھ((عقیده دیني مبني بر 

  . تكفیر میكنم

مازارن از اخذ امضاھاي اجباري در پاي این سوگندنامھ خودداري كرد، لیكن، كمي پس از مرگ او، لویي 
یكي از روحانیان حوزه با افزودن . فرمان بھ اجراي آن داد ١۶۶١تاریخ سیزدھم آوریل سال  چھاردھم در

سوگندنامھ را بھ آن )) گوشھنشینان((آرنو و . پیشگفتاري كوتاه لحن مالیمي بھ آن سوگندنامھ بخشید
در آنژلیك، كھ ما. روایال نیز خبر دادند كھ از ایشان تبعیت كنند -صورت امضا كردند و بھ راھبگان پور 

دچار بیماري استسقا شده بود، از امضاي سوگندنامھ امتناع ورزید و تا ھنگام مرگش در ھفتاد سالگي 
پاسكال و خواھرش ژاكلین، كھ اینك بھ مقام دستیار ناظمھ . در تصمیم خود باقي ماند) ١۶۶١ششم اوت (

حاال كھ اسقفان فقط بھ : ((لین گفتھ بوددر این مورد ژاك. صومعھ رسیده بود، نیز از امضا خودداري كردند
سرانجام، عموم .)) اندازه دوشیزگان شھامت دارند، پس دوشیزگان باید شھامت اسقفان را داشتھ باشند

و او، كھ بر اثر مقاومت طوالني خود از بنیھ رفتھ بود، ; راھبگان، جز ژاكلین، سوگندنامھ را امضا كردند
  . سي و شش سالگي وفات یافت، و سال بعد پاسكال نیز بدو پیوستدر چھارم اكتبر ھمان سال در سن 

در خالل این احوال، پادشاه پیشگفتار مالیم را باطل شمرده و دستور اكید صادر كرده بود كھ عموم 
چند تني كھ چنین كردند بھ . راھبگان میبایست سوگندنامھ را بدون ھیچ گونھ الحاق و اصالحي امضا كنند

شان، بھ رھبري - د - روایال  -اما اكثریت بزرگ راھبگان پور . ایال پاریس انتقال یافتندرو - صومعھ پور 
مادر آنیس، اعالم داشتند كھ وجدانا نمیتوانند سندي را كھ تا آن اندازه متناقض با عقاید دینیشان است امضا 

ني وابستھ بھ ایشان اسقف اعظم ھفتاد نفر راھبھ و چھارده نفر خواھر غیرروحا ١۶۶۵در ماه اوت . كنند
را از حق دریافت نان و شراب مقدس بھ ھنگام مرگ، و داشتن ھر نوع رابطھاي با دنیاي خارج، محروم 

شان باال - د -روایال  - در مدت سھ سال بعد، كشیش ناشناس غمخواري گاه و بیگاه از دیوارھاي پور . كرد
 ١۶۶۶در سال . ر آخرشان را متبرك سازدمیرفت تا بھ راھبگان محتضر نان و شراب مقدس برساند و سف

آرنو با جامھ عوضي و . بھ فرمان پادشاه دستگیر شدند)) گوشھنشینان((ساسي، لومتر، و سھ نفر دیگر از 
دوشس پذیرایي او را در مدت اختفایش شخصا ; كالھگیس و شمشیرش بھ دوشس دو لونگویل پناھنده شد

چند نفر از بانوان معنون دیگر، بھ دفاع از راھبگان دوشس دولونگویل، بھ ھمراھي . بھعھده گرفت
نیز پاپ كلمنس نھم  ١۶۶٨در سال . پرداخت و با تدابیر بسیار لویي را واداشت كھ دست از سختي بدارد

ھاي مذھبي اجازه قبولش را  فرمان تازھاي صادر كرد كھ چنان مدبرانھ ابھامانگیز بود كھ بھ ھمھ فرقھ
شان بازگشتند، و ناقوس آن پس از سھ - د -روایال  - دند، راھبگان متواري بھ پور زندانیان آزاد ش. میداد
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آرنو بھ نزد پادشاه بار یافت و مورد عطوفت قرار گرفت و كتابي بر . سال سكوت دوباره بھ صدا درآمد
  . لیكن ھمان زمان نیكول كتاب دیگري بر ضد یسوعیان نوشت. ضد كالونیھا بھ نگارش درآورد

. آنگاه دوشس دو لونگویل مرد و صلح را نیز با خود بھ گور برد. فقط یازده سال پایید)) ح كلیساصل((این 
بھ نسبتي كھ پادشاه رو بھ پیري میرفت و پیروزیھایش تبدیل بھ شكست میشدند، ایمان مذھبي او بھ صورت 

اري در برابر بدعت آیا خدا میخواست كھ وي را بھ گناه رواد. مخلوط مكروھي از تعصب و ترس درمیآمد
ھنگامي كھ نام آقاي فونپرتویس . آیین یانسن تنبیھ كند بیزاریش از ژانسنیستھا رنگ كینھ شخصي گرفت

براي احراز مقامي دیواني بھ عرض رسید، لویي روي درھم كشید، زیرا او را از پیروان آیین یانسن 
لویي . یست، حكم انتصابش را امضا كرداما وقتي كھ بر او معلوم شد كھ آن مرد ملحدي بیش ن; میشناخت

راھبگان را از اینكھ در مورد امضاي سوگندنامھ بدون پیشگفتار الحاقي از فرمان او سرپیچي كرده بودند 
براي اینكھ بساط آن مركز بیمھري ھر چھ زودتر از میان برچیده شود، لویي قدغن كرد كھ . ھرگز نبخشود

بعدا از كلمنس یازدھم درخواست كرد كھ فتواي اكید بھ . اي نپذیردشان ھیچ عضو تازھ- د -روایال  -پور 
و پس از دو سال ابرام و تحریك لویي چھاردھم، پاپ توقیع صاعقھ ; تفكر پیروان آیین یانسن صادر كند

روایال -در آن ھنگام فقط بیست و پنج راھبھ در پور). ١٧٠۵(را توشیح كرد )) وینھ آم دومیني((آساي 
در سال . پادشاه ناصبورانھ در انتظار مرگ آنان بود. بودند، كھ جوانترینشان شصت سال داشتباقي مانده 

. میشل تلیھ، یسوعي شصت و شش سالھ، بھ سمت كشیش اقرار نیوش شاھي، جانشین پر الشز شد ١٧٠٩
بیدرنگ وي مصرانھ در گوش لویي ھفتاد و یك سالھ میخواند كھ اگر بخواھد رستگاري جاوداني یابد، باید 

بسیاري از روحانیاني كھ وابستھ بھ ھیچ فرقھ دیني نبودند، از . روایال را از بیخ و بن براندازد - مركز پور 
جملھ لویي آنتوان دو تو آي اسقف اعظم پاریس، نسبت بھ چنین اقدام شتابزدھاي اعتراض كردند، اما پادشاه 

شان را دستھاي سپاھي -د- روایال -ومعھ پور، ص١٧٠٩در بیست و نھم اوت . اعتراضات را ناشنیده گرفت
را بھ راھبگان ارائھ دادند كھ ھر چھ زودتر آن محل را ترك )) نامھ سر بھ مھر((بھ محاصره درآوردند و 

فقط پانزده دقیقھ وقت بھ ایشان داده شد كھ بار خود را ببندند و آماده ; كنند و ھر یك بھ سویي روانھ شوند
ھایي سوار كردند و، بھ فواصلي از  راھبگان را در كالسكھ. آنان سودمند نیفتاد نالھ و ندبھ. حركت شوند

در سال . ھاي وابستھ بھ كلیساي رسمي پراكنده ساختند صد تا دویست و پنجاه كیلومتري، در صومعھ
  . روایال تا كف ویران و با خاك یكسان شد-ساختمانھاي صومعھ معروف پور ١٧١٠

; )١۶٩۵ - ١۶٩۴(آرنو و نیكول در تبعیدگاه كشور فالندر وفات یافتند . ادامھ دادآیین یانسن بھ حیات خود 
ھاي اخالقي درباره  پاسكیھ كنل، كشیشي از اوراتوري پاریس، با انتشار كتاب اندیشھ ١۶٨٧لیكن در سال 

بھ  ، از آن گریخت،)١٧٠٣(عھد جدید بھ دفاع از اصول االھیات آیین یانسن برخاست، بھ زندان افتاد 
ھنگامي كھ كتابش در میان روحانیان غیرفرقھاي . آمستردام رفت، و در آنجا كلیسایي تاسیس كرد

ھواخواھان فراواني یافت، لویي چھارده پاپ كلمنس یازدھم را وادار بھ صدور توقیع معروف بھ 
ھ كنل كرد، كھ بھ موجب آن یكصدوچھار قضیھ دیني منسوب ب) ١٧١٣ھشتم سپتامبر )) (اونیگنیتوس((

بسیاري از پیشوایان روحاني فرانسھ آن فرمان را مداخلھ ناشایست پاپ در امور كلیساي . ابطال میشدند
در نتیجھ، آیین یانسن بار دیگر در لباس گالیكانیسم قوت ; گالیكان دانستند و نسبت بھ آن ابراز انزجار كردند

انسن در فرانسھ از ھر زمان دیگر بیشتر شده ھنگام وفات لویي چھاردھم شماره افراد پیروان آیین ی. گرفت
چون شمول  -امروزه براي ما دشوار است كھ بفھمیم چرا بھ خاطر مسائل مبھم و چند پھلوي دیني . بود

اما باید متذكر ; میبایست ملتي در نفاق و پادشاھي در خشم افتد - فیض خداوندي، تقدیر ازلي، و اراده آزاد 
آیین یانسن در . مان اندازه مھم بود كھ سیاست در عصر حاضر مھم استباشیم كھ دین در آن زمان ھ

این نھضت در . حقیقت آخرین تالش نھضت اصالح دیني در فرانسھ و نیز آخرین لمعھ قرون وسطي بود
. دورنماي تاریخ بیشتر بھ صورت نوعي حركت ارتجاعي، و كمتر بھ صورت حركت بھ پیش، جلوه میكند

 -این آیین در راه كسب اندكي آزادي تالشھا كرد . فوذ آن موجب پیشرفتھایي شدندلیكن از جھاتي چند ن
این آیین، . گرچھ بعدا خواھیم دید كھ در زمان ولتر پیروان آن از سران حكومت پاپ ھم سختگیرتر شدند

بھ  غیرت اخالقي آن. جلوگیري بھ عمل آورد)) تفسیر دین بر پایھ اخالق((ھمچنین از زیادھرویھاي روش 
منزلھ وزنھ متعادل كنندھاي بود در برابر شدت آسانگیري و ارفاق در اجراي آیین توبھ، كھ باید گفت یكي 

  . از عوامل فساد اخالقي جامعھ فرانسوي بوده است
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ژانسنیستي در زمان خود بھترین دبستانھا بھشمار )) دبستانھاي كوچك((; اما نفوذ تربیتي آن قابل تقدیر بود
وذ ادبي آنھا نھ تنھا در شخصیت پاسكال، بلكھ بھ طرزي مالیم در آثار كورني، و بھ طرز زنده نف. میآمدند

نفوذ فلسفي . روایال، منعكس شد - و آشكار در آثار راسین، یعني شاگرد و مكتب و تاریخنگار مركز پور 
عقوبت جاوداني میكند مفھوم خداوندي آن كھ بیشتر افراد بشر را محكوم بھ . آن غیرمستقیم و غیرارادي بود

یقینا در برانگیختن ولترھا و  - از جملھ عموم كودكان تعمید نیافتھ، ھمھ مسلمانان، و كلیھ یھودیان را  - 
  . دیدروھا بھ قیام بر ضد كل االھیات مسیحي سھمي بزرگ داشتھ است

VI  - ١٧١۵ - ١۶۴٣: پادشاه و ھوگنوھا   

ھ بود، زیرا در فرانسھ یك و نیم میلیون نفر پروتستان پادشاه ھنوز بھ رستگاري روحي خود دست نیافت
مازارن تدبیر ریشلیو را كھ عبارت بود از حفظ آزادي دیني ھوگنوھا، تا زماني كھ در امور . وجود داشت

كولبر بھ ارزش ھوگنوھا در تجارت و صنعت فرانسھ . كشوري فرمانبردار بمانند، ادامھ داد و كامل ساخت
لویي فرمان نانت را، كھ بھ دست پدر بزرگش ھانري چھارم توشیح یافتھ بود  ١۶۵٢در سال . پیبرد

. از وفاداري ھوگنوھا در دوران شورشھاي فروند تقدیر بھ عمل آورد ١۶۶۶، تایید كرد و در )١۵٩٨(
 ١۶٧٠جھت دین نیز مانند سیاست تامین نشده بود اندوھي بزرگ بر دل داشت، چنانكھ در حدود سال 

  :ون زیر را بھ خاطراتش افزودمضمون نامیم

كھ ... در مورد آن گروه كثیري از اتباع من كھ بھ مذھب ظاھرا اصالح شده درآمدھاند، یك مصیبت 
چنین مینماید كھ كساني كھ خواستھاند درمانھاي شدید بھكار برند بھ ... موجب تاسف خاطر من است 

ارت افكار بوده است، كھ باید اجازه داد تا ماھیت این مصیبت آگاھي نداشتھاند، و علت آن تا حدي حر
بھ . ... فرونشیند و بتدریج از بین برود، نھ اینكھ با چنین تناقضگوییھاي شدید آن را از نو بھ حركت درآورد

نظر من، در وھلھ نخست، بھترین راه كم كردن تدریجي تعداد ھوگنوھا در كشور من این بود كھ ایشان را 
دودیتھاي تازه قرار ندھند و كاري كنند كھ ایشان امتیازاتي را كھ از اسالف من بھ ھیچوجھ زیر فشار مح

بھدست آوردھاند در نظر داشتھ باشند، لیكن بیش از آن چیزي بھ ایشان تفویض نشود، بلكھ آنان را مكلف 
  .دارند كھ بھ مقتضاي موازین عدالت و نزاكت آنچھ را مقرر بوده است عینا مرعي و مجرا دارند

این اظھارات حالت تعصب صادقانھاي دارد، بھ عبارت دیگر عقیده پادشاھي مطلقالعنان است كھ شعار 
دیگر اثري از رواداري . را سرمشق خود قرار داده است - یك پادشاه، یك قانون، یك ایمان  -بوسوئھ 

و ; ھاي گران میگماشتریشلیو بر جاي نمانده است، كھ مردان الیق را از ھر دین و ایماني كھ بودند بھ كار
لویي چھاردھم، چنانكھ خواھیم دید، بھ جایي میرسد كھ آشكارا میگوید مشاغل دولتي را فقط بھ دست 

  . كاتولیكھاي واقعي خواھد سپرد، بدین امید كھ مردم را ترغیب بھ پذیرفتن دین كاتولیك كند

ھیئتي  ١۶۵۵در سال . ایید نكرده بودرا در مورد رواداري مذھبي ت)) فرمان نانت((خود كلیسا ھرگز مفاد 
ھمان  ١۶۶٠در سال . از نمایندگان روحانیان خواستار شدند كھ فرمان نانت با دقت بیشتري تفسیر شود

ھیئت از پادشاه درخواست كرد كھ فرمان بدھد كلیھ مدارس و بیمارستانھاي ھوگنوھا بستھ شوند و خود 
راي ھیئت مزبور بر این قرار گرفت كھ كودكان  ١۶٧٠ال در س. آنان را از مشاغل دولتي بركنار كنند

ھفتسالھ شرعا حق دارند از پیروي فرقھ بدعتگذار ھوگنوھا سرباز زنند و بھ مذھب كاتولیك درآیند، و در 
راي آن ھیئت بر این قرار گرفت كھ  ١۶٧۵در سال . این صورت از خانواده خود نیز باید جدا شوند

كشیشھاي باایمان و . پروتستانھا باطل و ثمره چنین پیوندي نامشروع بھشمار میآیدازدواج میان كاتولیكھا و 
مھرباني چون كاردینال دو برول بر این عقیده بودند كھ تنھا راه عملي براي از میان برانداختن مذھب 

اه سران روحاني یكي بھ دنبال دیگري این استدالل را در ذھن ش. پروتستان مداخلھ جابرانھ دولت است
تزریق میكردند كھ دوام دولتش وابستھ بھ نظم اجتماعي است، كھ خود مبتني بر اصول اخالق است، كھ 

كاتولیكھاي عادي نیز این استدالل را میپسندیدند . اساس آن بدون پشتیباني دین رسمي دولت واژگون میشود
و مذھب متخاصم را از شھرھاي ماموران دیواني شرح دشمنیھا و منازعات پیروان د. و با آن ھماوا میشدند

pymansetareh@yahoo.com



ھاي تشییع جنازه پروتستانھا  ھا و دستھ كاتولیكھایي كھ بھ كلیساھا و خانھ -مختلف كشور گزارش میدادند 
  . حملھ میبردند، و پروتستانھایي كھ معاملھ بھ مثل میكردند

راي تامین وي، كھ ھمواره ب. لویي، بھ رغم طبع مالیمش، كمكم بھ آن نھضت ضد پروتستاني پیوست
ھاي جنگي و تجمل دربارش نیاز بھ پول داشت، مشاھده كرد كھ روحانیان حاضرند مبالغ ھنگفت بھ  ھزینھ

عوامل دیگري ھم لویي را در ھمان مسیر . او كمك مالي دھند، بھ شرط آنكھ پیشنھادھاي ایشان را بپذیرد
م بود بھ اینكھ انگلستان را آماده قبول چارلز دو - یعني رشوه دادن  - وي در حال تشویق كردن . پیش میراند

در این وضع لویي چگونھ میتوانست مذھب پروتستان را در كشور خویش آزاد ; مذھب كاتولیك سازد
، و حتي بعد از آن، پروتستانھا )١۵۵۵(بگذارد آیا نھ این بود كھ در ھنگام عقد پیمان صلح و آوگسبورگ 

وا باید براي اتباعش اجباري باشد و آیا نھ این بود كھ در ھمان این اصل را پذیرفتھ بودند كھ دین فرمانر
ھایي را كھ سر از قبول مذھب  زمان فرمانروایان پروتستان مذھب در آلمان و ایاالت متحده خانواده

پروتستان باز میزدند از قلمرو خود بیرون میراندند از آغاز آن حكومت پر كوشش و تالش، لویي چھاردھم 
با موافقت او یك سلسلھ فرمانھایي صادر كرد كھ بتدریج از رواداري فرمان نانت میكاست تا  یا وزیرانش - 

لویي آیین پرستش پروتستاني در ایالت ژكس واقع در نزدیكي  ١۶۶١در سال . بھ نقض كامل آن منجر شود
حال ; ده بودمرز سویس را قدغن كرد، بھ این بھانھ كھ ژكس بعد از صدور فرمان نانت بھ فرانسھ ملحق ش

، بھ ١۶۶۴در سال . آنكھ در ایالت ژكس، در برابر چھارصد كاتولیك، ھفده ھزار پروتستان وجود داشت
موجب قانوني، ارتقا بھ مقام استادكاري و كارفرمایي در اصناف براي ھمھ كس بھ جز كاتولیكھا بسیار 

این حق داده شد كھ بھ مذھب بھ پسران چھاردھسالھ و دختران دوازدھسالھ  ١۶۶۵در سال . دشوار شد
در آن صورت والدینشان مكلف میشدند مقرري سالیانھاي براي ; كاتولیك درآیند و والدین خود را ترك كنند

ھوگنوھا از تاسیس مدارس تازه یا ادامھ كار در  ١۶۶۶در سال . تامین خوراك و پوشاك ایشان بپردازند
، بھ موجب قانون، كیفر مھاجرت براي ١۶٩٩در . دندھا براي تربیت فرزندان اشراف ممنوع ش دانشگاه

و كیفر مساعدت بھ مھاجرت ایشان محكومیت ابد بھ پاروزني در ; ھوگنوھا حبس و ضبط اموال بود
لویي فرمان بھ تشكیل خزانھ نوكیشان داد تا از آن بھ ھر  ١۶٧٧در سال . كشتیھاي جنگي تعیین شد

براي جلوگیري از بازگشت . در حدود شش لیور پرداخت شود ھوگنویي كھ بھ دین كاتولیك درآید مبلغي
كھ بھ موجب آن چنین افرادي ) ١۶٧٩(مجدد نوكیشان بھ مذھب پروتستان، لویي فرماني صادر كرد 

آنگاه اعتراضي از جانب برگزیننده براندنبورگ، . محكوم بھ نفي بلد شوند و اموالشان بھ ضبط دولت درآیند
دایر بر اینكھ آن گونھ سختگیریھا موجب فلج ماندن تجارت كشور میشود، و نیز شكایاتي از جانب كولبر 

لیكن . اشتغال پادشاه بھ لشكركشیھا دست بھ دست یكدیگر دادند و سیل تحریمھاي قانوني را متوقف ساختند
. سازش لویي با رسم تكگاني كاتولیكي بار دیگر او را بھ جھاد بر ضد ھوگنوھا برانگیخت ١۶٨١در سال 

ملزم است كاري كند كھ ((در آن ھنگام لویي چھاردھم بھ یكي از آجودانھاي خود گفتھ بود كھ حس میكند 
لویي اعالمیھاي منتشر  ١۶٨٢در سال .)) اتباعش بھ مذھب كاتولیك درآیند و ریشھ بدعت از بیخ كنده شود

در آن ; دعاكنندگان بخوانندكرد و دستور داد عموم كشیشان پروتستان متن آن را در كلیسا براي جماعت 
در .)) با كیفرھا و سختگیریھایي بمراتب مخوفتر و مھلكتر از سابق تھدید شده بودند((اعالمیھ ھوگنوھا 
كلیساي ھوگنوھا در فرانسھ بستھ شدند و بسیاري دیگر از  ٨١۵كلیسا از مجموعھ  ۵٧٠مدت سھ سال بعد 
د در مكان معابد مخروبھ خود بھ نیایش پردازند، بھ جرم و ھنگامي كھ ھوگنوھا خواستن; پایھ ویران گشتند

  . تمرد از قانون مورد تعقیب و تنبیھ قرار گرفتند

ھاي سپاھیان را  در این ھنگام، بھ دنبال لشكركشیشھاي لویي، رسم مالوف فرانسھ در این مورد كھ دستھ
. دھند دوباره برقرار شده بود ھاي بزرگ جاي ھا و خانھ باید بھ خرج اھالي و اربابان محلي در دھكده

كساني كھ تازه بھ مذھب كاتولیك درآمدھاند ) ١۶٨١آوریل  ١١(لوووا، وزیر جنگ، بھ پادشاه پیشنھاد كرد 
لویي فرماني بدان مضمون صادر . تا مدت دو سال از الزام بھ منزل دادن و پذیرایي سپاھیان معاف باشند

یاالت پواتو و لیموزن دستور داد كھ سواران و افراد خود را بھ سپس لوووا بھ فرماندھان نظامي در ا. كرد
در پواتو مارشال دو ماریاك بھ سپاھیان خود . ھاي ھوگنوھا، بخصوص آنھا كھ متمكن بودند، بفرستند خانھ

فھماند كھ در صورت بروز غیرتمندي دینیشان، اگر ھرگونھ ستمگري و شرارتي بر میزبانان بدعتگذار 
بزودي سواران و سپاھیان فرانسھ دست بھ غارت . ، مورد بازخواست او واقع نخواھند شدخود روا دارند
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وقتي لویي از این افراط كاریھا باخبر . اموال و تجاوز بھ عفت خانوادگي و شكنجھ و آزار ھوگنوھا زدند
ز كار بركنار شد، ماریاك را مورد توبیخ قرارداد، و چون سپاھیان بھ تجاوزات خود ادامھ دادند، او را ا

در نوزدھم ماه مھ ھمان سال، لویي فرمان داد كھ دیگر ھوگنوھا را بھ منظور آنكھ اجبارا بھ مذھب . كرد
كاتولیك درآیند ملزم بھ پذیرایي از سپاھیان نسازند و ھمچنین از اعمال ستمكارانھاي كھ در بعضي از نقاط 

لوووا محرمانھ بھ روساي ادارات ایالتي خبر داد . نسبت بھ پیروان اصالح دیني معمول بود جلوگیري كنند
ھا و امالك ھوگنوھا اعزام دارند، اما سفارش كرد كھ  كھ اجازه دارند مانند سابق سپاھیان را بھ خانھ

رسم پذیرایي اجباري از سپاھیان در قسمت بزرگي از خاك . موضوع را بكلي از پادشاه پنھان نگاه دارند
ن خانواده ھوگنو را مجبور كرد كھ مذھب كاتولیك را بپذیرند، تا آنجا كھ اھالي فرانسھ متداول شد و ھزارا
  . بكلي دست از ایمان كالوني خود برداشتند - مونپلیھ، نیم، بشاري  -برخي از شھرھا و ایاالت 

اكثریت ھوگنوھا از خوف جان و مال خود تظاھر بھ پذیرفتن مذھب كاتولیك كردند، لیكن ھزاران افراد 
سر از پیروي قوانین جابرانھ باز زدند، دل از خانھ و دارایي خود بركندند، و از راه خشكي و دریا  دیگر

خاك كشور را ترك كمي از ھوگنوھا در فرانسھ باقي ماندھاند، و تلقین میشد كھ دیگر فرمان نانت معني و 
ت كرد دایر بر اینكھ ھیئت عمومي روحانیون عریضھاي تقدیم مقام سلطن ١۶٧۴در سال . مفھومي ندارد

.)) از نو در كشور فرانسھ استقرار یابد... فرمانروایي فرخنده عیسي مسیح ((فرمان نانت بكلي ملغا شود و 
پادشاه فرمان نانت را براي فرانسھاي كھ تقریبا ھمگي اتباعش بھ مذھب كاتولیك  ١۶٨۵در ھفدھم اكتبر 

و بدین ترتیب آیین نیایش و اصول آموزش فرقھ  درآمده بودند غیرضروري دانست و آن را ملغا كرد،
ھاي ھوگنوھا ویران یا تبدیل بھ كلیساھاي  مقرر شد عموم پرستشگاه. ھوگنو در كشور ممنوع گشت

بھ روحانیون ھوگنو دستور داده شد كھ ظرف چھارده روز خاك فرانسھ را ترك كنند، لیكن . كاتولیكي شوند
ممنوع ماند و كیفر تمرد ایشان محكومیت ابد بھ پاروزني در مھاجرت ھوگنوھاي غیرروحاني ھمچنان 

بھ ھر جاسوسي كھ مقامات دولتي را از نقشھ مھاجرت یكي از ھوگنوھاي . كشتیھاي جنگي تعیین شد
عموم كودكاني كھ در فرانسھ بھ دنیا میآمدند . غیرروحاني آگاه میساخت نیمي از دارایي او جایزه داده میشد

یك ماده قانون نھایي نیز . كشیشان كاتولیك غسل تعمید یابند و باایمان كاتولیكي بار بیایندمیبایست بھ توسط 
این ماده . اجازه میداد كھ معدودي ھوگنو باقیمانده با صلح و آرامش در پارھاي از شھرھا سكونت گزینند

زیر حمایت و قانون در پاریس و قصبات حومھ آن بھ مورد اجرا گذاشتھ شد و بازرگانان ھوگنو در 
در پاریس و حومھ . مراقبت ماموران انتظامي توانستند در آن نقاط بھ زندگي و كسب و كار خود ادامھ دھند

  . آن رسم پذیرایي اجباري از سپاھیان معمول نشد

رقص در ورساي برقرار بود، و پادشاه با وجدان آسوده بھ خواب میرفت، لیكن در بسیاري از ایاالت، بھ 
ھا و امالك ادامھ یافت و ھوگنوھاي غیور و سرسخت مورد  ا، ورود سرزده سپاھیان بھ خانھتحریك لووو

مقتداي صاحبنظران فرانسوي در مورد الغاي فرمان نانت چنین . شكنجھ و نھب و غارت قرار گرفتند
  : اظھارنظر میكند

; امیداشتند تا از پا درآیندایشان ھوگنوھا را چندان بھ رقص و. ھمھ چیز بر سپاھیان مجاز بود جز قتل نفس
تركھ بھ كف ; ...آب جوشان بھ گلویشان میریختند ; آنھا را میان پتو میگذاشتند و بھ ھوا پرتاب میكردند

دست و پاي میزبانان خود را در شعلھ شمع ; ...موي ریششان را دانھدانھ میكندند; پایشان میزدند
این سپاھیان . ... ال را در كف دستھاي خود نگاه دارندیا ایشان را مجبور میكردند آتش زغ; ...میگرفتند

زنان را لخت در معابر ... ستمگر پاي بسیاري از ھوگنوھا را با نگاھداشتن بر روي آتش بسختي سوزانیدند
مادر شیردھاي را بھ چوب تختخواب بستند ; عام بر پا داشتند تا مورد تمسخر و توھین عابران قرار گیرند

را دور از وي نگاھداشتند تا در طلب پستان مادر زاري و بیتابي كند، و چون مادر  و نوزاد گرسنھاش
  . دھانش را بھ استغاثھ باز كرد، آب دھان در آن انداختند

بوده  ١٧٩٣بمراتب بدتر از دوره وحشت انقالب  ١۶٨۵بھ عقیده میشلھ، این دوره وحشت مقدس سال 
در مراسم قداس قرباني مقدس شركت جویند و نان و  قریب چھارصدھزار نوكیش مكلف بودند كھ. است

و بعضي كھ جرئت كردند تكھ نان مقدس را پس از خروج از كلیسا از ; شراب مقدس را از كشیش بگیرند
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مردان سرسخت ھوگنو را در سیاھچالھا یا . دھان تف كنند، محكوم بھ زنده سوختن بر توده آتش شدند
ھا میفرستادند، و ایشان در آنجا  رشان را چون اسیران بھ صومعھزنان غیو; سردابھا زنداني میكردند

دو ایالت با دالوري بیمانندي . بھطور غیرمنتظرھاي خود را با رفتار مشفقانھ راھبگان روبھرو میدیدند
در . از ودواھاي دوفینھ فرانسھ و پیمون در منطقھ ساووا بعدا سخن بھ میان خواھیم آورد. ایستادگي كردند

ي رشتھ جبال سون در النگدوك، ھزاران نفر از ھوگنوھایي كھ ظاھرا كاتولیك شده بودند مخفیانھ ھا دره
طبق مذھب خود عمل میكردند و در انتظار زمان و بخت مساعدي بودند كھ بتوانند خویشتن را از زیر 

یدادند كھ آن زمان ھر و پیشوایان آنان، كھ دعوي الھام االھي داشتند، بھ آنان اطمینان م; فشار ستم برھانند
لشكریان فرانسھ را بھ خود مشغول )) جنگ جانشیني اسپانیا((ھنگامي كھ . چھ زودتر فرا خواھد رسید

تشكیل دادند كھ در شب پیراھن سفید میپوشیدند تا )) كامیزارھا((ھاي یاغیاني بھ نام  داشت، دھقانان دستھ
ھاي غارتگري خود، آبھ دو شیال را، كھ با غیرتي  این یاغیان، ضمن یكي از حملھ. یكدیگر را بشناسند

آتشین كمر بھ آزارشان بستھ بود، بھ قتل رساندند، ھنگي از سپاھیان ناگھان بر سر این گروه ھجوم بردند و 
باقیماندگاني از ). ١٧٠٢(ھا و خرمنھایشان را نابود كردند  ھمھ آنان را بھ خاك ھالكت انداختند و خانھ

م بھ جنگ و گریز ادامھ دادند، تا آنكھ مارشال دو ویالر با روشھاي مسالمتآمیز خود آنھا یاغیان با خشم تما
  . را بھ آرامش دعوت كرد

در فرانسھ وجود داشتند، نزدیك بھ چھارصد  ١۶۶٠از مجموعھ یك و نیم میلیون ھوگنویي كھ در سال 
خطر انداختن جان خود، از مرزھاي  ھزار نفر در مدت دو دھسالھ قبل و بعد از الغاي فرمان نانت، با بھ

از آن سالھاي یاس و پریشاني ھزاران داستان دالوري و جانفشاني . پاسداري شده خاك فرانسھ فرار كردند
. كشورھایي كھ مذھب پروتستان داشتند فراریان را با آغوش باز پذیرفتند. تا مدت یك قرن بر زبانھا ماند

چارلز دوم و . عیت، جا براي چھار ھزار نفر ھوگنو پناھنده باز كردژنو، كھ شھري بود با شانزده ھزار جم
جیمز دوم، با وجود آنكھ كاتولیك مذھب بودند، بھ ھوگنوھاي متواري بھ خاك انگلستان انواع كمكھاي مادي 

برگزیننده . رساندند و راه مشاركت در زندگي اقتصادي و سیاسي انگلستان را پیش پایشان ھموار كردند
بیش از یك پنجم سكنھ برلین از فرانسویان  ١۶٩٧بورگ چنان ایشان را بگرمي پذیرفت كھ در سال براندن

ھاي خود را بھ روي تازه واردان گشود، یك ھزار خانھ براي جاي دادنشان بنا  ھلند دروازه. تشكیل یافت
ق شارمندي برخوردار كرده، پول بھ آنھا وام داد تا بھ كسب و كار مشغول شوند، و ایشان را از كلیھ حقو

كاتولیكھاي ھلندي با ھمكاري پروتستانھا و یھودیھا اعاناتي براي كمك بھ ھوگنوھاي درمانده گرد . ساخت
پناھندگان حقشناس نھ تنھا بھ توسعھ صنعت و تجارت ایاالت متحده خدمت كردند، بلكھ دوش بھ . آوردند

برخي از ایشان در ركاب ویلیام سوم بھ انگلستان . دوش لشكریان ھلند و انگلستان بر ضد فرانسھ جنگیدند
رفتند تا او را در جنگ با جیمز دوم یاري دھند، و مارشال شومبرگ، فرانسوي كالوني مذھبي كھ 

پیروزیھاي بسیار براي لویي چھاردھم بھدست آورده بود، فرماندھي لشكریان انگلیسي را بر ضد فرانسھ 
  ). ١۶٩٠(ویان در نبرد بوین، زندگي را بدرود گفت بھعھده گرفت و ضمن شكست دادن فرانس

ھوگنوھا در ھمھ جاي آن سرزمینھاي مھمان نواز مھارتھاي حرفھاي و تجاري و مالي خود را بھ ارمغان 
. در نتیجھ، سراسر اروپاي پروتستان مذھب از پیروزي مذھب كاتولیك در فرانسھ سود بسیار برد. بردند

ھوگنوھاي تبعید شده بھ انگلستان . كارگران ابریشمباف فرانسوي گشتیك محلھ كامل در لندن مسكن 
اندیشھ متفكران آن سامان را براي فرانسویان ترجمھ و تفسیر كردند و قلمرو ذھن فرانسوي را براي مسخر 

  . شدن بھ دست بیكن، نیوتن، و الك آماده ساختند

بھ دنبال الغاي فرمان نانت بھ وقوع پیوستند،  اقلیتي از كاتولیكھاي فرانسھ آدمكشیھاي دستھ جمعي را، كھ
لیكن اكثریت بزرگشان انھدام . در دل تقبیح كردند و محرمانھ بھ آن ستمدیدگان پناه دادند و كمك رساندند

بھ گفتھ ایشان، اكنون دیگر فرانسھ كال بھ مذھب . ھوگنوھا را بھ عنوان شامخترین خدمات پادشاه ستودند
نویسندگان بزرگي چون بوسوئھ، فنلون، الفونتن، البرویر، و حتي . ت یافتھ بودكاتولیك درآمده و وحد

مادام دو سوینیھ . آرنو، بطرك ژانسنیست، زبان بھ مدح شھامت پادشاه در عملي ساختن اراده ملت گشودند
از این ھیچ پادشاھي كاري فراموش نشدنیتر ; ھیچ اقدامي از این برتر نمیتوانست بود: ((در این باره نوشت
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خود لویي نیز از اینكھ توانستھ بود ظاھرا وظیفھاي شاق، لیكن مقدس، را .)) انجام نداده است و نخواھد داد
  : سیمون میگوید -سن . بھ پایان رساند خاطري خشنود داشت

ھاي مدحآمیز  اسقفان خطابھ. ... پادشاه میپنداشت كھ روزگار موعظھسرایي حواریون را تجدید كرده است
ھنگامي كھ پادشاه جز بلندي . ... امش مینوشتند و یسوعیان بر منبر زبان بھ تمجید و تجلیلش میگشودندبھ ن

نام خود چیزي نمیشنید، كاتولیكھاي واقعي و اسقفان پاك سرشت از اینكھ میدیدند كلیساي رسمي براي 
كافران ستمگر و مبارزه با گمراھي و ارتداد ھمان روش شقاوتآمیزي را پیشھ خود ساختھ است كھ 

. بدعتگذاران بیایمان بر ضد حقیقت دیني، كشیشان اقرار نیوش، و شھیدان بھ كار برده در دل مینالیدند
  . ایشان نمیتوانستند این ھمھ سوگندشكني و گناھكاري را تحمل كنند

ج آن ھمھ سیمون و وبان از نخستین فرانسویان انگشت شماري بودند كھ از ابتدا متوجھ شدند با خرو - سن 
شھر كان صنایع نساجي خود را از دست . افراد زحمتكش لطمھ بزرگي بر اقتصاد كشور وارد خواھد شد

از شصت كارخانھ كاغذ سازي در ایالت . ھاي خود شدند داد، و لیون و تور فاقد سھ چھارم از كارگاه
دكان، و از چھارصد  از صدونھ دكان در شھر مزیر ھشت. آنگوموا فقط شانزده كارخانھ باقي ماندند

بنادري چون مارسي رو بھ انحطاط .كارگاه دباغي در شھر تور پنجاه و چھار كارگاه بر جاي ماندند
  گذاردند، زیرا بازارھاي خود را در كشورھایي كھ ھوگنوھا را با آغوش باز پذیرفتھ 

سازي كلي اقتصاد فرانسھ كھ نو. خود بھ تولید اجناسي پرداختھ بودند كھ سابقا از فرانسھ خریداري میكردند
و صنایعي كھ وي خواستھ بود در فرانسھ توسعھ دھد با ; بھ دست كولیر شروع شده بود، تا حدي ناتمام ماند
با كاھش شدید عواید صنعتي، دولت بیپول ماند و دوباره . مھاجرت ھوگنوھا نصیب كشورھاي رقیبش شدند

نیروي . ر تازه آن را از زیر سلطھ ایشان رھانیده بودو حال آنكھ كولب; اسیر دست وامدھندگان خود شد
دریایي فرانسھ نھ ھزار ملوان، و نیروي زمیني فرانسھ ششصد افسر عالیرتبھ و دوازده ھزار سپاھي خود 

جنگھاي ((شاید ھمین زیان خود یكي از عوامل شكستھاي مضمحل كنندھاي بود كھ در ; را از دست داد
اما مھمتر از ھمھ اینكھ اروپاي پروتستان مذھب بر اثر وحشیگریھاي . انسھ شدنصیب فر)) جانشیني اسپانیا

بدفرجام فرانسھ نسبت بھ ھوگنوھا، و نیز بھ دنبال فریادھاي دادخواھي مھاجران، در عزم خود بھ متحد 
  . شدن بر ضد این كشور راسختر شد

تماعي و لطایف زندگي فرانسھ خدمت الغاي فرمان نانت محتمال بھطور غیرمستقیم بھ رونق ھنر و آداب اج
  . كرد

در واقع روحیھ كالوني، با بیزاریش از زینتكاري، مجسمھ سازي، و شادي سبكسرانھ، موجب ركود ھنر، 
و اصوال سوق دادن فرانسھ بھ سوي پیرایشگري نوعي خرق عادت و خطا ; ظرافت، و شوخ طبعي میشد

بیكن . رسمي كشور فرانسھ بلیھ بزرگي بھشمار میآمداما الغاي فرمان نانت براي مذھب . محسوب میشد
ھفت بار از آنچھ بود لذتطلبتر و ملحدتر ((گفتھ بود تماشاي منظره این جنگھاي مذھبي لوكرتیوس را 

اگر بیكن اكنون زنده بود، چھ میگفت براي اندیشھ قوم گل، در فاصلھ میان مذھب كاتولیك و )). میساخت
در آن حال كھ در كشورھاي سویس، آلمان، ھلند، و . ا توقفي باقي نمانده بودبیایماني محض، نقطھ اتكا ی

انگلستان مذھب پروتستان چون وسیلھاي براي عصیان بر ضد كلیسا بھكار میرفت، در فرانسھ چنین 
وسیلھاي براي ابراز نفرت و طغیان فكري باقي نماند، و در نتیجھ واكنش بر ضد كلیساي رم صالح خود 

دوره رنسانس فرانسھ، . دید كھ، در عوض میل بھ مذھب پروتستان، بھ فلسفھ شك مطلق بگرایدرا در آن 
كھ پایبند نھضت پروتستاني نمانده بود، پس از مرگ پادشاه، یكباره و مستقیما قدم بھ عصر روشنگري 

  . گذارد

VII - ١۶٨٨ -  ١۶٢٧: بوسوئھ   

pymansetareh@yahoo.com



بھ ھر صورت، اینك كلیساي فرانسھ پیروز بود و در اوج شكوه و اقتدار خود قرار داشت، و گرچھ در 
روحیھ صنفي خود متعصب و در قدرت نمایي بیرحم بود، گروھي از بافرھنگترین افراد اروپا را در دامان 

بسیاري از اسقفان  .بدان گونھ كھ در برابر ستمگرانش قدیسانش قد علم میكردند; خویش گرد آورده بود
دو . فرانسھ بشر دوستاني بودند كھ ھم خود را صادقانھ در راه آنچھ خیر عموم میدانستند مصروف میداشتند

  تن از ایشان با ھمان درخشندگي پاسكال در 

   

  

موزه لوور، آسمان ادب فرانسھ ظاھر شدند و حتي در عھد خود مقامي شامختر . ژاك بوسوئھ: یاسنت ریگو
بندرت در میان روحانیون فرانسھ افرادي با حیثیت بوسوئھ و محبوبیت فنلون قدم بھ دوران . یافتنداز او 

  . گذارده بودند

پدرش عضو پارلمان ). ١۶٢٧(ژاك بنیني بوسوئھ در خانواده وكیل دعاوي ثروتمند سرشناسي متولد شد 
لگي گردي باالي سرش را والدینش او را از كودكي وقف راه دین كردند، در ھشت سا. دیژون بود

در . تراشیدند، و در سیزدھسالگي نام او را در سلك كانتھاي كلیساي جامع مس بھ ثبت رساندند
وي در شانزدھسالگي چنان بھ فصاحت بیان . پانزدھسالگي او را بھ كولژ دو ناوار در پاریس فرستادند

در میان ھمان تاالر ھنري و با ھمان شھرت یافت كھ جوراب آبیھاي ھتل دورامبویھ او را وادار كردند 
بوسوئھ پس از آنكھ دانشنامھ خود را با امتیاز . حالت كمرویي غرور آمیزش براي ایشان موعظھ كند

بھدست آورد، بھ مس بازگشت، از طرف پاپ رسما بھ مقام كشیشي رسید، و كمي بعد دكتراي خود را در 
ار سكنھ شھر مس ده ھزار نفر پروتستانھاي لعنتي بوسوئھ چون دانست كھ از سي ھز. االھیات گذراند

وي با پول فري، كھ یكي از رھبران فرقھ ھوگنو بود، وارد در مباحثھاي . ھستند، سخت آشفتھ خاطر گشت

pymansetareh@yahoo.com



منطقي و مودبانھ شد و پارھاي از زیانكاریھاي مذھب كاتولیك را پذیرفت، لیكن استدالل كرد كھ شقاق در 
بوسوئھ مدت دوازده سال مناسبات دولتي خود را با پول فري برقرار . ي دارددین زیاني بس بزرگتر در پ

داشت، ھمچنانكھ چندي بعد میبایست، بھ قصد متحد ساختن عالم مسیحیت، با الیبنیتز پیمان دوستي و 
ھاي بوسوئھ را شنید، بھ فكر افتاد كھ وجود شریف او  اتریش وقتي یكي از موعظھ/آن د. ھمكاري ببندد

بوسوئھ در . چنان محیط نازیبندھاي حیف است، و پادشاه را وادار كرد كھ او را بھ پاریس بخواندبراي 
  . بھ پاریس نقل مكان كرد ١۶۵٩سال 

الزار براي جمعیتھاي كوچك بھ موعظھ  -ابتدا وي، زیر سرپرستي ونسان دو پول، در صومعھ سن 
اھي، براي گروھي از مردم برجستھ روز وعظ در كلیساي لھ مینیم، نزدیك كاخ ش ١۶۶٠در سال . پرداخت

پادشاه سخنان او را شنید و وجود خطیب جوان را ممزوجي خردمندانھ از فصاحت بیان، راستي . كرد
ایمان، و متانت اخالق یافت و او را دعوت كرد كھ مجموعھ مواعظ دوره روزه بزرگ بھاري را در سال 

بجز در روز  -ماني آشكار در ھمھ آن مواعظ شركت جست خود پادشاه با ای. در لوور تقریر كند ١۶۶٢
یكشنبھاي كھ ناگھان سوار بر اسب شد، و براي بازگرداندن لویز دو ال والیر از صومعھاي كھ بدان پناه 

حضور پادشاه در آن جلسات سبب شد كھ بوسوئھ سبك . برده بود، كاخ لوور را بتاخت ترك كرد
در . الیتي، اسكلت بندي مدرسي، و استداللھاي منطق جدلي بپیرایدخطابھسراییش را از ناھنجاریھاي و

واقع لطف سخنوري درباري در میان طبقھ باالي روحانیون سرایت كرده و عصري از فصاحت منبري 
در مدت . بھوجود آورده بود كھ با دوران خطابھ سراییھاي دادگاھي دموستن و سیسرون سر رقابت داشت

ھاي درباري  دریج خود را بھ مقام واعظ مورد عالقھ و منحصر بھ فرد نمازخانھھشت سال بعد، بوسوئھ بت
اورلئان، مادام دو لونگویل، و /د)) مادام((وي اداره امور دیني بانوان اصیلزادھاي چون ھانریتا، . رساند

اد گاھي اوقات ضمن موعظھسرایي پادشاه را مخاطب قرار مید. مادموازل دومونپانسیھ را در دست گرفت
معموال با افراط در بیاناتي مداھنھآمیز، اما یك بار با ندایي ناصحانھ و جدي دایر بر اینكھ دست از  - 

از آن پس تا چندي بوسوئھ از فیض تبسم شاھانھ . ھوسرانیھاي عاشقانھ بدارد و بھ سوي ھمسرش بازگردد
بار دیگر مشمول لبخند شاھانھ  اما وقتي كھ او توانست تورن را بھ مذھب كاتولیك درآورد،. محروم ماند

دو سال بعد بوسوئھ بر . اتریش انتخاب كرد/لویي او را براي خواندن خطبھ تدفین آن د ١۶۶٧در سال . شد
سر خاك ھنریتا مریا، ملكھاي كھ تاج پادشاھي انگلستان را از شوھرش بھ ارث برده بود، خطبھ خواند، و 

ش افتاد كھ خطبھ تدفیني بر مزار ھانریتاي جوان، یعني ھمان این وظیفھ اندوھبار بر عھدھا ١۶٧٠در سال 
  . نایب محبوبي كھ در بحبوحھ شكفتگي زودگذر، گل شبابش در آغوش وي پژمرده شده بود، تقریر كند

ھاي بوسوئھ بر مزار مادر و خواھر چارلز دوم، پادشاه انگلستان، در ادبیات فرانسھ شھرتي بسزا  خطبھ
  . یافتھاند

ھا با موضوعي كھ مورد عالقھ خاص بوسوئھ بود، و وي ھمواره با كمال دالوري  نخستین این سلسلھ خطبھ
مبني بر اینكھ پادشاھان میبایست از سیر تاریخ درسھاي عبرت ; درباره آن داد سخن میداد، آغاز میشود

اوندي ایشان را بھ كیفر بگیرند و اگر قدرت خود را در راه خیر عموم بھ كار نیندازند، دست انتقام خد
موضوع مھم دیگري كھ بوسوئھ در خاطر عزیز میداشت و بتفصیل در مواعظش میآورد . خواھد رساند

وي وقوع . ھاي پروتستان و نابساماني اخالقي حاصل از تزلزل ایمان بود دگرگونیھاي پایانناپذیر فرقھ
یدانست، كھ بر اثر جدا شدن آن كشور از را كھ در انگلستان روي داد كیفر خداوندي م)) شورش بزرگي((

بوسوئھ، در خطبھ تدفین ھنریتا مریا، ملكھ متوفارا چون قدیسي كھ . مركز روحاني رم بدان گرفتار شده بود
رفتار . تالش بسیار كرده بود تا پادشاه و كشور انگلستان را بھ مذھب كاتولیك درآورد مورد ستایش قرارداد

. وھر تاجدارش بھ آن وضع فجیع نمونھاي از بردباري و بزرگواري میشمردملكھ را پس از كشتھ شدن ش
ملكھاي كھ غمھاي بیپایانش را چون رحمت و بركت االھي پذیرفتھ، خداي را بھ خاطر آن عنایات 

وي . سپاسگزاري كرده، و مدت یازده سال با خضوع و بردباري بھ نیایش حضرت باري گذرانده بود
مادري كھ . از درگاه پروردگار دریافت كرد، و فرزندش بھ تخت پادشاھي بازگشتسرانجام پاداش خود را 

در مقام ملكھ میتوانست بار دیگر زندگي خود را در كاخھاي شاھي از سرگیرد، در صومعھاي در خاك 
  . فرانسھ گوشھ عزلت گزید و مكنت بازیافتھاش را جز در راه نیكوكاري صرف نكرد

pymansetareh@yahoo.com



ا، و در عین حال نزدیكتر بھ تاریخ و یادگارھاي ملت فرانسھ، خطابھاي بود كھ ھ غمانگیزتر از این خطابھ
وي تازه بھ مقام اسقفي كوندون واقع در ناحیھ جنوب . دھماه بعد بوسوئھ بر مزار ھانریتا آن ایراد كرد

ي خاوري فرانسھ رسیده بود و بھ خاطر آن خطابھ سرایي، با اختیارات كامل اسقفي، بھ سرپرستي كلیسا
در حالي كھ صف جلوداران با علمھا و پرچمھا پیشاپیش او حركت میكردند، كاله ; دني منصوب شد - سن 

اسقفي زینت بخش سرش بود، و زمرد درشتي كھ شاھزاده خانم متوفا بھ وي ھدیھ داده بود بر انگشتش 
طفي وي را مھار ھا اندیشھ واعظ درباره معناي كلي مرگ ھیجانھاي عا در این گونھ موعظھ. میدرخشید

اما اینك سخن از فقدان كسي در میان بود كھ تا روز گذشتھ مایھ شادي قلب پادشاه و درخشندگي . میكرد
و ھنگامي كھ آن روحاني باوقار زبان بھ شرح تلخي و بیرحمي آن ضربھ ناگھاني گشود ; زندگي دربار بود

خود بیاختیار  -كمتھاي یزداني ساختھ بود ضربھاي كھ عموم ملت فرانسھ را غرق در ماتم و متحیر از ح - 
وي نھ با واقعبیني ھمراه با خونسردي، بلكھ با غیرت عشقي آتشین بھ . سرشك حسرت از دیدگاه فرو ریخت

و با بیاني ; بود، پرداخت)) ھمواره مھربان و آرام و ھمیشھ بخشنده و خیرخواه((توصیف ھانریتا، كھ 
خوشبختي آن شاھزاده خانم در زندگي بھ فراخور شایستگیھایش نبوده موجز و در پرده اشاره كرد كھ سھم 

براي یك لحظھ حتي آن اسقف محتاط و آن ستون و ولي دین جرئت نكرد خداي خود را مورد . است
بازخواست قرار دھد كھ چرا میبایست آن ھمھ بدي و بیدادگري را در روي زمین روا دارد و سرانجام خود 

ادآوري ایمان پاك ھانریتا بھ ھنگام مرگ، و مراسم تقدسي كھ وجود او را از كلیھ و شنوندگانش را با ی
مسلما روحي چنان لطیف و پاك سزاوار رستگاري بود و عرصھ . عالیق دنیوي منزه ساختھ بود، تسلي داد

  . بھشت را بھوجود خود مزین میساخت

م سر زد، و نیز بھ دنبال ھیجان بر اثر اشتباه نادري كھ در سنجش صفات آدمیان از لویي چھاردھ
تحسینآمیزي كھ از آن فصاحت بیان بھ او دست داد، بوسوئھ بھ مقام معلم خصوصي ولیعھد انتخاب شد تا 

بوسوئھ با كمال وفاداري ھمت . آن كودك كودن را با دانش و سجایایي شایستھ پادشاھي فرانسھ بار بیاورد
د دست كشید تا بتواند پیوستھ در دربار و نزدیك شاگردش از شغل اسقفي خو; بر اجراي این مھم گماشت

ھایي آنچنان سودمند در مباحث تاریخ عمومي، منطق، ایمان مسیحي،  وي براي لویي جوان رسالھ. باشد
علم كشورداري، و وظایف یك پادشاه واقعي نوشت كھ با خواندن آنھا پسرك میبایست بھ صورت 

  . درآیداعجوبھاي از كمال و توانایي بشري 

بوسوئھ ) ١٧٠٩، ١۶٧٩(در یكي از این رساالت بھ نام علم سیاست مستخرج از نص صریح كتاب مقدس 
از سلطنت مطلق و حق االھي پادشاھان، با حدت و حرارتي فزونتر از آنچھ كاردینال بالرمینو در اثبات 

خداوند بھ ھر ((ده بود كھ مگر نھ در عھد قدیم تصریح ش. حق مرجعیت پاپھا بھ كار برده بود، دفاع كرد
و مگر نھ در عھد جدید با ھمھ سندیت و اعتبار قول بولس  ))استقومي فرمانروایش را اعطا كرده 

آري، و )) قدرتي جر از خدا نیست و آنھایي كھ ھست از جانب خدا مرتب شده است((حواري آمده است كھ 
حتي ھر كھ با قدرت مقاومت نماید مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد، و : ((آن حواري چنین افزوده است

پادشاه را قائم مقام خدا یا، چنانكھ اشعیا كورش كبیر را میخواند،  .))آوردم بر خود ھر كھ مقاومت كند حك
بنابراین، شخص پادشاه مقدس است، قدرت پادشاھي از جانب . حرمت بگذارد)) تقدیس شده خدا((چون 

اما آن مسئولیت تكالیفي بزرگ بر عھده او . ق است، و پادشاه فقط در برابر خداوند مسئول استخدا و مطل
بخت بلند لویي در این بود كھ . میگذارد كھ باید در ھر كالم و ھر اقدام از قوانین االھي فرمانبرداري كند

  . خداي كتاب مقدس با رسم چندگاني نظر مساعد داشت

بود كھ بوسوئھ كتاب معروف خود بھ نام گفتار در تاریخ عمومي را نگاشت  ھمچنین براي تدریس ولیعھد
در جایي كھ دكارت معتقد بود كھ در طبیعت، پس از اشاره نخستین از جانب پروردگار، ھمھ ). ١۶٧٩(

حوادث این دنیاي عیني براساس اصول مكانیكي و بھ تبعیت از قوانین و نھاد طبیعت قابل توجیھند، بوسوئھ 
شید تا در این اثر خود بھ ثبوت رساند كھ، برعكس عقیده دكارت، ھر واقعھ مھم تاریخي جزئي از میكو

كھ در مرحلھ نھایي  - اراده حضرت باري است تا منجر بھ قرباني كردن مسیح و رواج یافتن مسیحیت شود 
كھ كتاب مقدس از  بوسوئھ ھمچنین با اتكاي بر این اصل. باید بھ صورت مدینھ االھي ھمھ جا را فراگیرد
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جانب خداوند الھام شده است، ھمھ تاریخ را بھ شرح حال و اقوال یھودیان عھد قدیم و اقوام ارشاد شده بھ 
  . دین مسیح متمركز میسازد

پارسیان را برانگیخت تا ; خدا آسوریھا و بابلیھا را وسیلھ قرارداد تا قوم برگزیدھاش را گوشمالي دھند((
آنتیوخوس را ; اسكندر مقدوني را واداشت تا از ایشان حمایت كند; ان بازگردانندایشان را بھ زادبومش

و رومیان را مامور كرد تا آزادي یھودیان را در برابر پادشاھان سوریھ ; برگماشت تا ایشان را بیازماید
اقع عقیده اگر این سخنان امروزه ابلھانھ بھ نظر آیند، باید بھ خاطر بیاوریم كھ در و.)) محفوظ بدارند

مولفان كتاب مقدس بدان منوال بود و بوسوئھ با ایمان راسخ خود گفتھ ایشان را با كالم خداوندي یكي 
پس وي بھ تلخیص تاریخ عھد قدیم پرداخت و طبق معمول كار خود را با نظم و فشردگي و . میدانست

آشر، كھ آغاز خلقت را در فصاحت بارز بھ پایان رساند ترتیب تاریخي كتاب از طرح بزرگ اسقف اعظم 
بوسوئھ درباره اقوامي كھ خارج از بحث كتاب مقدس . م تعیین كرده بود، اقتباس شده است ق ۴٠٠۴سال 

قرار داشتند بھ اشارات كوتاه و زودگذر اكتفا كرده است، لیكن درباره آنھا كھ ذكرشان در كتاب مقدس آمده 
بخصوص در ادراك ; یي بھ رشتھ نگارش آورده استگزارشھاي كلي و زبدھاي در كمال فراست و توانا

  . خصایص و خدمات اقوام مشرك با عطوفت و حسن تفاھم اظھار نظر كرده است

وي در میان آن ھمھ نقشھاي رنگارنگ كھ از پیدایش و سقوط امپراطوریھا بر صفحھ تاریخ بستھ بود 
 - دھاي دیگر از معاصران نواندیش در وجود او، شارل پرو، و ع. نوعي پیشرفت عمومي استنباط میكرد

بود كھ مفھوم ترقي جامعھ بشري نضج گرفت و از آن راه دو زمینھ  -در برابر گروه بزرگ كھنھاندیشان 
كتاب بوسوئھ را با ھمھ اشتباھاتش باید بھوجود . فكري را براي ظھور تورگو و كوندورسھ آماده ساخت

  . براي یك انسان موفقیتي قابل مالحظھ استكھ  - آورنده فلسفھ تاریخ در عصر حاضر دانست 

دانشجوي پادشاه مقام بوسوئھ ظاھرا قدر این افتخار را نشناخت كھ بھ خاطر آموزش شخصي او آثاري 
و بوسوئھ نیز اخالقا سختگیرتر و جدیتر از آن بود كھ در مورد تربیت . آنچنان مھم بھ نگارش درمیآید

وي وقتي در كار خود توفیق بیشتر یافت كھ خواست لویز دو ال  .فرزند شاه چشمپوشي و خودشیریني كند
لویز سوگند ترك دنیا یاد . والیر را با رفق و مدارا از عالم عشق نامشروعش بھ دنیاي رھبانیت ارشاد كند

بوسوئھ بار دیگر بیوفایي پادشاه  ١۶٧۵در ھمان سال . كرد، در حالي كھ بوسوئھ برایش موعظھ میخواند
)) مو((لویي با ناشكیبایي سخنان او را شنید، لیكن اسقفي ناحیھ . مورد سرزنش قرار دادرا آشكارا 

و آن محل بھ اندازه كافي نزدیك كاخ ورساي قرار داشت كھ بوسوئھ بتواند طعم ; را بدو سپرد) ١۶٨١(
 در میان نسل مغرور آن عصر، بوسوئھ نماینده و مرجع و پیشواي. شكوه و تجمل درباري را بچشد

یعني ھمان مواردي كھ ; وي اصول چھارگانھ را براي ایشان استخراج و تنظیم كرد. روحانیان فرانسھ بود
البتھ بوسوئھ . را بھ پشتیباني كلیساي فرانسھ و در برابر سلطھ پاپ تثبیت میكردند)) آزادیھاي گالیكانیسم((

  . قام پاپي فرانسھ رسیدبا این عمل كاله كاردینالي را از دست داد، لیكن در عوض خود بھ م

گرچھ براي احترامات و تشریفات رسمي مقام اسقفي اھمیت بسیار قایل میشد، ھمھ وقت . وي پاپ بدي نبود
با عطوفت و انسانیت رفتار و از مقام روحاني خود براي تقویت انواع گوناگون اعتقادات مذھب كاتولیك 

ھاي والیتي را معذور بدارد، با طرد زیاده  ن كتاب نامھوي، بدون آنكھ تندي بیان و آتش ھیجا. استفاده كرد
ھیئت نمایندگان روحاني را  ١٧٠٠بوسوئھ در سال . موافق بود)) تفسیر دین بر پایھ اخالق((رویھاي علم 
و در عین حال روابط دوستي ; قضیھ اقتباس شده از آثار مفسران یسوعي را ابطال كند ١٢٧واداشت كھ 

گرچھ بوسوئھ بھ موافقت با گناھكاراني كھ بھ . ر سران آیین یانسن برقرار نگاه داشتخود را با آرنو و دیگ
اقرار معاصي نزدش میرفتند، و نیز بھ مخالفت با افراد غیر روحانیي كھ بھ ریاضت میپرداختند شھرت 
یافتھ بود، از طرفي ھم دنیاي زھد و ریاضت شخصیتي چون رانسھ را صمیمانھ میستود و مكرر براي 
گوشھنشیني بھ صومعھ التراپ میرفت و در لحظاتي آرزو میكرد كھ بتواند بھ آرامش یك اتاقك رھباني 

با این حال، جالل دربار بر آرمانھاي ملكوتي او چیره شد و نیات خداپرستانھ وي را بھ . دست یابد
)) مو((ھ صومعھ وي بھ رئیس. جاھطلبیھایي براي ارتقا بھ مقامات شامخ كلیسایي و كشوري آلوده ساخت

ما باید او . در سالھاي آخر عمرش بیشتر سختگیر شد.)) براي من دعا كن كھ دلبستھ دنیا نشوم: ((میگفت
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فن تئاتر و مولیر را ) ١۶٩۴(را معذور بداریم از اینكھ میبینیم در اثر خود بھ نام اصول كلي درباره كمدي 
ط در صورتھاي پیرایشگري یا ریاكاریش مورد بحث تقبیح میكند، زیرا مولیر در كمدیھاي خود دین را فق

و وصف قرار داده بود و درباره مقام و ایمان كساني چون ونسان دوپول بھ اشكال توانستھ بود حق مطلب 
  . را ادا كند

در نظر او ابلھانھ مینمود كھ فردي تنھا، ھر چند ھم داراي . بوسوئھ در عقیده سختگیرتر بود تا در عمل
اد فطري باشد، بخواھد در طول عمري كوتاه تا آن پایھ دانش و خرد بیندوزد كھ بتواند بر ھوش و استعد

عقل ((براي او . تخت داوري نشیند و درباره سنن و عقاید خانواده، جامعھ، كشور، و كلیسا راي صادر كند
عامي، بلكھ بھ عنوان  بھ معناي اندیشھ افراد)) عقل سلیم((البتھ نھ ; معتبرتر بود تا استدالل فردي)) سلیم

مدركات دستھ جمعي نسلھایي كھ از قرنھا تجربھ تعالیمي گرفتھ و آداب و عقایدي را تحویل بشریت 
كدام فرد آدمي میتوانست ادعا كند كھ بیش از میلیونھا افراد دیگر بر نیازمندیھاي روح بشري . دادھاند

شري بتنھایي قادر بھ گشودن آنھا نیست در نتیجھ آگاھي دارد، یا كلید رمزھایي را در دست دارد كھ دانش ب
و از اندیشھ آزاد كاري ساختھ نیست جز اینكھ ; ذھن آدمي محتاج مرجع معتبري است تا بدو آرامش بخشد

جامعھ بشري نیازمند مرجعي است كھ براي آن اصول اخالقي تعیین كند و . آن آرامش را برھم ریزد
بنابراین، ; رباني قوانین اخالقي، شالوده اخالق را ویران میكند اندیشھ آزاد، با شك آوردن در منشا

آنھا كھ معتقدند یك نفر امیر و ((و ; بدعتگذاري ھم خیانت بھ كلیساست و ھم خیانت بھ جامعھ و دولت
اسقف نیكو سرشت .))مرتكب خطایي كفرآمیز میشوند... فرمانروا حق ندارد در مسائل دیني اعمال نفوذ كند

بلیغ كافران بھ دین مسیح روش تلقین و ترغیب را بر اجبار و الزام برتري میدھد، لیكن بھ كار در مورد ت
فرماني آمیختھ با ایمان ((وي الغاي فرمان نانت را، بھ عنوان . بردن عنف را در مرحلھ نھایي الزم میداند

وزه اسقفي خویش بوسوئھ در ح. ، ستود))كھ ضربھ مرگ آسا را بر پیكر بدعتگزاري فروخواھد آورد
: چنان با ارفاق و مدارا فرمان را بھ مورد اجرا گذارد كھ بازرس مامور آن ناحیھ در گزارش خود نوشت

ضعف اسقف مانع از آن است كھ بدعتگذاران بھ مذھب ; در اسقف نشین مو ھیچ اقدامي نمیتوان كرد((
  . ندندبیشتر ھوگنوھاي آن محل در ایمان خود باقي ما.)) كاتولیك درآیند

بوسوئھ تا لحظھ آخر امیدوار بود كھ بتواند از راه بحث و استدالل حتي كشورھاي ھلند، آلمان، و انگلستان 
و از این رو سالھا نیز با الیبنیتز در گفتگو و ھمكاري بود تا نقشھ آن فیلسوف ; را بھ مذھب كھن درآورد

وي شاھكار  ١۶۶٨در سال . مرحلھ اجرا رساندھاي جدا افتاده مسیحیت را بھ  در مورد بھ ھم پیوستن پاره
: خود یعني تاریخ دگرگونیھاي كلیساھاي پروتستان را بھ نگارش درآورد، كھ با كل در اھمیت آن گفتھ است

خاصیت برجستھ چھار جلد اثر مزبور دقت و .)) محتمال قویترین نوشتھ علیھ مذھب پروتستان است((
وي كوشیده بود تا با ذكر منابع و مآخذ مختلف . ن بھكار رفتھ بودپركاري فاضالنھاي است كھ در تصنیف آ

مطالب ھر صفحھ از كتاب خود را مستند سازد، و این نوعي وجدان پژوھشگرانھ بود كھ در آن روزگار 
اسقف كوشیده است تا جانب انصاف را نگاه دارد، زیادھرویھا و خالفكاریھاي كلیسا را كھ . شكل میگرفت

ن لوتر بھ اعتراض و طغیان شده بود پذیرفتھ است، اما نتوانستھ است خشونت موجب برانگیخت
بوسوئھ . سرخوشانھاي را كھ در وجود لوتر با شھامت وطنپرستي و قوت ایمان مخلوط شده بود ھضم كند

با اینھمھ، امید وي بر آن بود كھ با . ھمچنین تصویري دوست داشتني از مالنشتون ترسیم كرده است
فھاي شخصي مصلحین دین و نشان دادن تفرقھ نظري، كھ در مباحث مذھبي میانشان حكمفرما شمردن ضع

وي این عقیده را بھ سخریھ میگرفت كھ ھر فرد . بود، پیروان نھضت اصالح دیني را از ایشان دلسرد كند
ھر بار  یعني در واقع با; آزادي آن را داشتھ باشد كھ كتاب مقدس را بھ نیروي ادراك خود تفسیر كند

ھر كس كھ با طبیعت . مطالعھ تازه در كتاب مقدس تاویل تازھاي بیاورد و مذھب تازھاي براي خود بسازد
بشر اندك آشنایي داشتھ باشد میتواند پیشبیني كند كھ این رویھ فكري اگر مقاومتي بر سر راه خود نبیند، 

را بھ صورت تعابیر فردي در خواھد ھاي بیشمار تجزیھ خواھد كرد، اصول اخالقي  مسیحیت را بھ فرقھ
آورد، و كار اختالف عقاید و بیبندوباري غرایز را بھ جایي خواھد رساند كھ حفظ نظم در آن جنگل بیقانون 

یا بھ عبارتي از انكار  - از لوتر تا كالون و سپس تا سوكینوس . با ھیچ نیروي انتظامي میسر نخواھد شد
اینھا ھمھ : و آنگاه از اونیتاریانیسم تا الحاد -دس و سپس تا انكار مسیح مقام پاپ تا انكار آیین قرباني مق

از طغیان دیني تا طغیان اجتماعي، از رساالت لوتر تا . ھاي پایین روندھاي بودند بھ سوي زوال ایمان پلھ
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مبتني  تنھا مذھبي. جنگ دھقانان، از كالون تا كرامول، و سپس تا فرقھ مساواتیان، و سرانجام تا شاھكشي
بر حاكمیت كلیسا میتوانست بھ اصول اخالق، حقانیت، و اساس سلطنت استقرار بخشد، و نیز روح آدمي 

  . را در مقابلھ با جھل و محرومیت و مرگ تقویت كند

ھر صفحھ از آن متضمن ; استدالل این كتاب محكم بود و دانش و بالغت سخن آن را موثرتر ساختھ بود
ھا، چیزي برتر از آن  ن عصر، جز نوشتھ پاسكال در جنگھاي قلمي و كتاب اندیشھنثري ممتاز بود كھ در آ

اگر نگارنده بھ عوض استمداد از قواي عقل، بھ استمداد از قواي جبر . در ادبیات فرانسھ وجود نداشت
نساختھ روشن بیني منطقي خود را آلوده )) الغاي فرمان نانت((نگراییده بود و با جانبداري از بیدادگریھاي 

در سرزمینھاي پروتستان مذھب صد كتاب در رد آن . بود، ممكن بود این اثر مقام شامختري بھ دست آورد
انتشار یافت و تظاھر بھ طرفداري از شرایط خرد، از جانب فردي كھ غارتگري و نفي بلد و مصادره 

یرفت، بھ باد مذمت و شماتت اموال و اسارت در كشتیھا را چون براھیني در تایید مسیحیت كاتولیكھا میپذ
معترضان میپرسیدند كھ آیا در داخل مذھب كاتولیك تفرق وجود ندارد كدام قرن بود كھ بدون . گرفتھ شد

وقوع تجزیھ و تفرقھ در كلیساي كاتولیك رومي، كاتولیكھاي یوناني، كاتولیكھاي ارمني، و كاتولیكھاي روم 
روایال با فرقھاي از برادران كاتولیك  -ن ژانسنیستھاي پور شرقي بھ پایان رسیده باشد آیا در ھمان زما

خود، یعني یسوعیان در مبارزه نبودند آیا روحانیان گالیكان، بھ پیشوایي بوسوئھ، دست بھ مجادلھ شدیدي 
علیھ ھواخواھان برتري پاپ نزده بودند كھ نزدیك بود منجر بھ جدایي آنان از مركز رم شود آیا خود 

  ون در ستیز نبود بوسوئھ با فنل

VIII - ١٧١۵ -  ١۶۵١: فنلون  

وي نیز مانند . فرانسوا دو سالینیاك دو الموت فنلون -این شخص از خانواده نجبا بود و سھ نام داشت 
بوسوئھ از كلیساي رسمي پیروي میكرد و جاھطلب، اسقف دربار، معلم شاھزادگان، و استاد نثر فرانسھ 

سیمون از كساني است كھ مسحور شخصیت  -سن . ا با بوسوئھ تفاوت داشتاما، بھ جز اینھا، یك دنی. بود
  . او شده بود

وي مردي بسیار بلند قد، الغر، خوش اندام، و رنگپریده بود، با دماغي درشت و چشماني كھ بھ نور ذوق 
ھا ھاي چھرھاش از تناقضھایي تركیب یافتھ بودند، اما این تناقض گویي نشانھ. و فطانت میدرخشیدند

ظاھر حالش مخلوطي از . رفتارش باوقار و در عین حال جذاب، جدي، و با نشاط بود. نامطبوع نبودند
و در صورت و ھیكلش بیش از ھر چیز ; شخصیتھاي حكیم و اسقف و اشرافي را در نظر مجسم میساخت

تا شخص بتواند كوششي ارادي الزم بود . آثار ظرافت طبع، فروتني، و بھ حد اعال بلندي فكر ھویدا بود
  .دیده از چھره او برگیرد

مقامي درخور ثمره آخرین شكوفندگي عشق  -میشلھ او را از ھمان ابتداي تولدش كمي پیر میدانست 
عالیجناب سالخوردھاي در شھر پریگور كھ، بھ رغم غرولندھاي پسران بالغش، دوشیزھاي بینوا لیكن با 

فنلون در . و رسیده وقف كلیسا شد و از ارثیھ نقدي محروم ماندپسر ن. خانواده را بھ عقد خود درآورده بود
زیر دست معلمي . آغوش مادرش بار آمد و در طرز سخنگویي و رقت احساسات ظرافتي نیمھ زنانھ یافت

وي . خصوصي و سپس یسوعیان پاریس با آثار كالسیك آشنایي وسیع پیدا كرد و كشیشي دانشمند شد
فرانسھ را بھ شیوھاي ; اران ھر گونھ حدیث و حجت مشركانھ را رد كندمیتوانست در بحث با بدعتگذ

  . مینوشت كھ عذوبت، حساسیت، و ظرافتش نقطھ مقابل خطابھ سرایي مطنطن و مردانھ بوسوئھ بودند

و چیزي نگذشت كھ بھ ) ١۶٧۵(فنلون در بیست و چھار سالگي بھ فرمان پاپ در سلك كشیشان درآمد 
در آن مقام وظیفھ دشوارش این بود كھ زنان . منصوب شد)) لیكھاي نوكیشكاتو((سرپرستي صومعھ 

در . جواني را كھ بتازگي از مذھب پروتستان خارج شده بودند با ایمان كلیساي رومي آشنایي و آشتي دھد
ابتدا ایشان با اكراه بھ سخنانش گوش میدادند، سپس در برابرش سر سپردند، و سرانجام دلبستھ كالمش 
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در سال . زیرا در واقع بآساني میشد بھ فنلون دل باخت، گذشتھ از اینكھ او تنھا مرد آن صومعھ بود شدند،
الغاي فرمان ((وي با . مامور ال روشل شد تا ھوگنوھاي آن ناحیھ را بھ مذھب كاتولیك ارشاد كند ١۶٨۶

آگاه میساخت كھ ترویج دین موافق بود، لیكن تندي و تعدي را تقبیح میكرد و حتي كشیشان شاھي را )) نانت
چون بھ صومعھاي در پاریس بازگشت، . كاتولیك از راه عنف نتیجھاي سطحي و ناپایدار بھ بار میآورد

كھ، از لحاظ تجویز روشھاي مالیم در امور ) ١۶٨٧(كتابي بھ نام رسالھ در تربیت دختران منتشر كرد 
  . تربیتي، تقریبا خاصیت آثار روسو را داشت

  دوك دو بوویلیھ از جانب پادشاه بھ سرپرستي  ھنگامي كھ

   

  

آرشیو نوه ھشت سالھاش موسوم، بھ لویي، دوك بورگوني، تعیین شد، وي (مونیخ . فنلون: ژوزف ویوین
  ). ١۶٨٩(فنلون را بھ نزد خود خواند تا تربیت آن كودك را بر عھده گیرد 

دوك جوان مغرور و سركش و لجباز بود و گاھي دست بھ وحشیگري و سنگدلي میزد، لیكن صاحب ذھني 
فنلون دریافت كھ فقط لگام دین میتواند او را رام سازد، و از این رو كوشید تا . مستعد و ذوقي سرزنده بود

نسقي كھ با حساسیت در عین حال از راه مقرر داشتن نظم و . ترس و عشق خدا را در دل وي رسوخ دھد
. و دلسوزي نسبت بھ روحیھ شباب اعتدال یافتھ بود، توانست احترام و اعتماد شاگردش را بھ خود جلب كند

وي بطالن جنگ، . آرزوي باطني این بود كھ، با اصالح پادشاه آینده كشور، فرانسھ را كامال اصالح كند
ستاییان و خرد كردن ایشان را در زیر فشار لزوم توسعھ كشاورزي، و اجتناب از دلسرد كردن طبقھ رو

مالیاتھایي كھ بھ خاطر بنا كردن شھرھاي پر تجمل و لشكركشیھاي پر خرج وضع میشدند بھ نوجوان 
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حكومت ((فنلون در كتابي بھ نام گفتگوي مردگان، كھ جھت شاگردش تالیف كرد، بر . خاطرنشان ساخت
: داغ ننگزده و سپس افزوده است...)) ه یك فرد وجود نداردستمگرانھاي كھ در آن ھیچ قانوني بھ جز اراد

آن كس كھ زمام فرمانروایي را بھ دست میگیرد باید خود قبل از ھر چیز مطیع قانون باشد، زیرا وجود ((
ھر جنگي را باید جنگ داخلي و ملي دانست، زیرا ھمھ افراد بشر .)) جدا مانده از قانون بھ پشیزي نمیارزد

دیني بس  -كھ كشور جھاني را بھوجود میآورند  - ھر شخص نسبت بھ ابناي بشر . ((یگرندبرادران یكد
پادشاه، كھ با این تعالیم رمزي .)) بزرگتر دارد تا نسبت بھ كشور محدود و معیني كھ در آن تولد یافتھ است

ا بھ مقام اسقفي اعظم آشنا نبود، اما در وجود نوادھاش پیشرفتي شگفتانگیز مشاھده میكرد، فنلون را با ارتق
وي سالي نھ ماه در مقر ماموریتش میماند و بدین شیوه بسیاري از روحانیان ). ١۶٩۵(كامبره پاداش داد 

فنلون سھ ماه دیگر را در دربار . عالیرتبھ فرانسھ را از وظیفھ نشناسي معمولشان دچار شرمندگي میكرد
شور مداخلھ كند و گاھي نیز تعالیم خود را بھ دوك بھ سر میبرد و در ضمن میكوشید بھ نوعي در سیاست ك

  . جوان ارزاني دارد

  . در خالل این ایام، فنلون با بانویي آشنایي یافت كھ میبایست بعدا بھ معناي واقعي مایھ عشق زندگیش شود

مادام ژان ماري دوالموت گوئیون در شانزدھسالگي ازدواج كرده و در بیست و ھشت سالگي بیوھاي 
و پولدار شده بود كھ دنیایي از خواستاران بھ دنبال داشت، لیكن تربیت دیني كاملي كھ در كودكي  خوشگل

وي براي ارضاي حس ایمان خود . یافتھ بود چون سپري او را در برابر مردان آرزومندش حفظ میكرد
سخنان رازوران دیگر حاضر نبود بھ اجراي آداب ظاھري نیایش كاتولیكي اكتفا كند، بلكھ شیفتھ استماع 

زمانش بود كھ، بدون تبعیت محض از مراسمي چون توبھ و تناول عشاي رباني و قداس، آدمیان را بھ 
سوي آرامش روح و استغراق در مشاھده مظاھر خداوندگار، كھ در ھمھ جا حاضر است، و واگذاري كامل 

از مسائل دنیوي را راه نبود، و  در چنین عشقبازي رباني ھیچ یك. و مجذوبانھ خود بھ خدا ارشاد میكردند
با این حال، سالكان آن طریقت نھ ; در آن نشئھ روحي كسي را اندیشھ رعایت آداب دین بر خاطر نمیماند

میگل د مولینوس، كشیش اسپانیایي، بھ گاه . فقط پس از مرگ، بلكھ در عین حیات بھ رستگاري میرسیدند
در ایتالیا بھ توسط دستگاه تفتیش افكار دستگیر و زنداني شد ، ))تسلیم و ترك نفس((تبلیغ روش رازورانھ 

در آلمان و )) متورعین((میان فرقھ  -لیكن آن نھضت در سراسر اروپا در حال نشر و رواج بود ). ١۶٨٧(
  . ھلند، میان كویكرز و افالطونیان كیمبریج در انگلستان، و میان فداییان در فرانسھ

روانھا، بنابر تعالیم وي، . مادام گوئیون عقاید خود را با فصاحتي ھیجانانگیز در چندین كتاب تشریح كرد
نھرھاي خروشاني ھستند كھ از دریاي یزداني سرچشمھ میگیرند و ھیچ وقت آرامش نمییابند تا دوباره خود 

; آنگاه فردیت از میان برمیخیزد. كنند ھایي كھ در كام دریا ناپدید میشوند، در او مستھلك را، مانند رودخانھ
در چنین حالتي روح . و دیگر یاد خویشتن، یاد جھان، و ھیچ آگاھي دیگري باقي نمیماند جز یگانگي با خدا

; ھر چھ میكند عین صواب است; خطاناپذیر میشود و فراتر از خوبي و بدي یا فضیلت و گناه قرار میگیرد
مادام گوئیون بھ بوسوئھ میگفت كھ نمیتواند براي گناھان . بي وارد آوردو ھیچ قدرتي نمیتواند بر آن آسی

برخي از بانوان اشرافي چون . خود طلب بخشش كند، زیرا در دنیاي جذبھ او اصوال گناھي وجود ندارد
مادام دو بوویلیھ، مادام دو شوروز، مادام دو مورتمار، و حتي تا درجھاي مادام دومنتنون آن عوالم 

خود فنلون . ھ را نوع شریفي از ایمان شمردند و غالب آنان در سلك یاران مادام گوئیون درآمدندرازوران
; نیز مجذوب آن طریقت، كھ از امتزاج دالنگیز پارسایي و استغنا و جمال معنوي بھوجود آمده بود، گشت

وي مادام دو  .در واقع صفات خود وي نیز متشكل بود از عالقھ بھ رازوري، جاھطلبي، و لطافت روح
منتنون را راضي كرد كھ بھ مادام گوئیون اجازه دھد در مدرسھاي كھ بھ توسط ھمسر پنھاني پادشاه در 

  . سیر تاسیس یافتھ بود بھ كار تدریس بپردازد - سن 

منتنون در این باره نظر بوسوئھ را خواست و او از بانوي رازور دعوت كرد كھ عقایدش را بر وي 
  . عرضھ كند
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اسقف محتاط آنھا را تھدیدي بر اصول خداشناسي و آداب كلیسا دانست، زیرا عقاید . ن چنین كردگوئیو
  . گوئیون نھ فقط بھ آیینھاي مقدس و اھمیت مقام كشیش، بلكھ بھ اناجیل و عیسي ھم توجھي مبذول نمیداشت

یس را ترك كند و بوسوئھ آن زن را سرزنش كرد، نان و شراب مقدس بھ او داد، و از وي خواست كھ پار
بوسوئھ او را در صومعھاي . مادام گوئیون ابتدا رضا داد و بعد امتناع كرد. از خیال تدریس منصرف شود

و پس از آن آزادش كرد، بھ شرط آنكھ بقیھ عمر را ) ١٧٠٣ - ١۶٩۵(بھ مدت ھشت سال زنداني ساخت 
در آنجا چشم از جھان فرو  ١٧١٧بھ سال  مادام گوئیون. بآرامي در ملك خود واقع در نزدیكي بلوا بگذارند

  . بست

) ١۶٩۶(بوسوئھ براي تعیین حدود رازوري كتابي با عنوان دستورالعمل مربوط بھ مراحل دعا خواني 
فنلون در . وي یك نسخھ خطي آن را براي فنلون فرستاد و نظر موافق او را خواستار شد. تصنیف كرد

. بھ نام تفسیر تعالیم قدیسان درباره حیات باطن) ١۶٩٧(ن نوشت تردید و تامل فرو رفت و كتابي در رد آ
با جنب و جوشي نظیر  - دو كتاب نامبرده تقریبا در یك زمان انتشار یافتند و عرصھ بحث و فحص را 

پادشاه، با اعتمادي كھ بھ بوسوئھ داشت، فنلون را از . روایال بھ خود اختصاص دادند - ھیاھو بر سر پور 
وصي دوك بورگوني معزول كرد و بھ او دستور داد كھ در اسقف نشین خود در كامبره باقي مقام معلم خص

لویي چھاردھم سپس، بھ تلقین بوسوئھ، از پاپ درخواست كرد كھ طي فرماني كتاب فنلون را تكفیر . بماند
نھ فنلون از اینوكنتیوس دوازدھم، كھ تمایل بوسوئھ بھ سوي عقاید گالیكانیسم و نیز فریاد مدافعا. كند

سپس از اطراف در زیر فشار بیشتري قرار . ھواخواھان برتري پاپ را از خاطر نبرده بود، در تردید ماند
فنلون نیز ). ١۶٩٩مارس (گرفت و تسلیم شد، لیكن كتاب فنلون را بھ مالیمترین لحن ممكن مطرود كرد 

  . بآرامي سر تمكین فرود آورد

وظیفھشناسي بھ خدمت دین پرداخت كھ احترام سراسر كشور را بھ سوي در كامبره فنلون با چنان تقوا و 
اگر ناشري، با موافقت نگارنده، اقدام بھ چاپ داستان سرگذشت تلماك نكرده بود، بوسوئھ و . خود جلب كرد

فنلون این داستان را قبال براي دانشجوي ; پادشاه نیز در جاي خود آرام گرفتھ بودند و كاري بھ او نداشتند
واالمقام خود تحت عنوان بظاھر بیزیان دنبالھ كتاب اودیسھ ھومر نوشتھ بود، و امروز ما آن را بھ این نام 

در این اثر، معلم شیرین سخن، با لطافت سبكي روان و رقت و روحي نیمھ زنانھ، بار دیگر بھ . میخوانیم
موسوم بھ منتور، كھ ھمیشھ از یكي از قھرمانان كتاب . شرح اصول آرماني فلسفھ سیاسي خود میپردازد

زبان نویسنده سخن میگوید، پس از آنكھ پادشاھان را راضي بھ امضاي صلحنامھ میكند، بدیشان چنین 
  :اخطار میكند

ھمھ افراد . ... بدین ترتیب شما با نامھاي مختلف و در زیر فرمان سران مختلف ھمھ یك قوم خواھید بود
بدبخت آن مردمان بیایماني كھ سروري . ... ھمھ اقوام باھم برادرند . ...نوع بشر اعضاي یك خانوادھاند

جنگ گاھي الزم است، ولي در ھر صورت مایھ . ... خود را بیرحمانھ در خون برادرانشان جستجو میكنند
بھ من نگویید كھ انسان باید طالب جنگ باشد تا بھ فر و ! اي پادشاھان جھان. ... ننگ نژاد انساني است

  . ت یابدشكوه دس

او ; ھر آن كس كھ پیروزي خویش را بر احساسات بشردوستي برتري دھد دیو غرور است نھ انسان... 
. ... فقط میتواند بر شكوه دروغین دست یابد، زیرا شكوه واقعي تنھا در اعتدال و نیكوكاري یافت میشود

ا در راه خودنمایي وحشیانھ خود بھ افراد بشر نباید از كسي كھ چندان در اندیشھ آن نبوده است و خونشان ر
فنلون حق االھي پادشاھان را میپذیرد، اما فقط بھ عنوان قدرتي كھ از . خاك ریختھ است بھ نیكي یاد كنند

جانب پروردگار بھ ایشان تفویض شده است تا در راه خیر و سعادت بشر بھ كار برند، آن ھم در 
  . چھارچوبي محدود و مقید بھ قوانین
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مردم با مداھنھ و . لق صاحبان زور و زر، ھر یك از اتباع آنان را بھ خفت بردگي تنزل میدھدقدرت مط
چاپلوسي ستمگر را در میان میگیرند، حتي او را تا مقام پرستش باال میبرند، و ھمھ كس از لمعھ نگاه او 

  . ھایش فرو میریزدلیكن، با وزش اندك نسیم طغیان، آن قدرت دیوآسا بر اثر بیدادگری; بر خود میلرزد

دوستان فنلون سراسیمھ . در این سطور تھورآمیز، لویي چھاردھم ذم خود و تقبیح لشكركشیھایش را خواند
و شتابزده دربار را پشت سرگذاشتند، چاپ كننده كتاب سرگذشت تلماك زنداني شد، و نیروي انتظامي 

رگذشت تلماك بار دیگر در ھلند بھ چاپ اما س. ھاي آن كتاب را توقیف كند ماموریت یافت كھ ھمھ نسخھ
بھ طوري كھ تا مدت یك قرن و نیم ; رسید و خواندن آن بزودي در سراسر دنیاي فرانسھ زبان رواج گرفت

فنلون اعتراض كرد كھ در نگارش قسمتھاي . پرفروشترین و دوستداشتنیترین كتاب فرانسھ زبان باقي ماند
دو سال گذشت تا دوك . اما چھ كسي باور میكرد; نداشتھ است انتقادي آن اثر نظري بھ لویي چھاردھم

آنگاه پادشاه نرمدل شد و بھ دوك اجازه داد كھ . بورگوني جرئت كرد تا با معلم سابق خود بھ مكاتبھ پردازد
اسقف در این امید بھ سر میبرد كھ دانشجوي او بزودي بر تخت فرانسھ . با فنلون در كامبره مالقات كند

اما نواده پادشاه سھ سال قبل از او درگذشت، و فنلون نیز نھ ماه . او را ریشلیو پادشاھي خود سازد بنشیند و
  . روي در نقاب خاك كشید) ١٧١۵ھفتم ژانویھ (زودتر از لویي چھاردھم 

وي سالھاي آخري عمرش را در بدبختي و رنج گذرانده . بوسوئھ مدت زماني پیش از ایشان وفات یافتھ بود
  . بود

گرچھ بر فنلون و فرقھ ھواخواھان برتري پاپ و رازوران چیره شده بود، و گرچھ بھ چشم خود پیروزي 
درد چنان او را . كلیسا را بر ھوگنوھا دیده بود، ھمھ این خوشدلیھا براي دفع سنگھاي مثانھاش كافي نبودند

ضمن آنكھ ; داشت تكیھ زندمیپیچاند كھ نمیگذاشت ھنگام تشریفات درباري بر مسندي كھ آنھمھ دوست می
وي در اطراف خود . بدبینان سنگدل میپرسیدند كھ چرا نمیخواھد بھ مو برگردد و در آنجا بیسروصدا بمیرد

 - ھاي شیوع فلسفھ پیروان مذھب شكاكیت، انتقادجویي از كتاب مقدس، و قلمفرساییھاي پروتستانھا را  نشانھ
مثال یكي از آنھا . مشاھده نمیكرد - ود قرار داده بودند كھ مغز سرش را كافرانھ ھدف تیرھاي مالمت خ

ژوریو، آن ھوگنوي نفي بلد شده، بود كھ بھ عالمیان میگفت بوسوئھ، ھمان اسقف اسقفان و مظھر مجسم 
بوسوئھ شروع . پارسایي و پاكدامني، دروغگو و عربدھجویي بیش نبود و با تعدادي ھمخوابھ بھ سر میبرد

زھاي كرد تا آن دشمنان نابكار را تارومار كند، اما در ھمان حال كھ مشغول نوشتن بھ نگارش تالیفات تا
  . رنجھایش بھ سر آمدند ١٧٠۴بود، مرغ جان از قفس تنش پرید و در دوازدھم آوریل سال 

  . در نگاه نخست چنین مینماید كھ شخصت بوسوئھ مظھر كمال قدرت كلیساي كاتولیك در فرانسھ جدید بود

. ظاھرا سرزمینھایي را كھ بھ دست لوتر و كالون افتاده بودند دوباره مسخر ساختھ بودمذھب كھن 
ھاي خود را بھ دین  راسین آخرین نمایشنامھ; روحانیان بھ اوضاع اخالقي خود سروساماني بخشیده بودند

لت خود دو; پاسكال مذھب شكاكیت را چون سالحي بر ضد شكاكان بھ كار انداختھ بود; اختصاص داده بود
  . و پادشاه تقریبا یك نفر یسوعي شده بود; را بھ صورت مجري فرمانبردار كلیسا درآورده بود

ھاي والیتي  یسوعیان ھنوز آلوده بھ غباري بودند كھ با انتشار نامھ. با اینھمھ، وضع كامال رضایتبخش نبود
از اروپا را بر ضد پادشاه پارسا بھ  ھوگنوھاي فراري نیمي; آیین یانسن از میان نرفتھ بود; برپا خاستھ بود

و ھابز، اسپینوزا، و بل در حال وارد آوردن ; مونتني بیش از پاسكال خواننده داشت; جنگ برمیانگیختند
چند كشیش شكایت كردھاند ((، )١۶۴٨(بھ گفتھ قدیس ونسان دوپول . ضربات سخت بر بناي ایمان بودند

اب مقدس در كلیسا حاضر میشوند كمتر از سابق است، مثال كھ تعداد اشخاصي كھ براي گرفتن نان و شر
شاردونھ پیبرده  -دو  - نیكوال  -كشیش كلیساي سن ; سولپیس سھ ھزار نفر كم شده است - در كلیساي سن 

بل در .)) است كھ در مراسم عید قیام مسیح ھزار و پانصد نفر از اھالي حوزه روحانیش شركت نداشتھاند
عصري كھ مادر آن زندگي میكنیم پر است از آزادفكران و خداپرستاني كھ (( :نوشتھ است ١۶٨۶سال 

بیاعتنایي كامل نسبت .)) ((انسان از كثرت شماره ایشان بھ شگفتي دچار میشود; منكر پیامبر و كلیسا ھستند

pymansetareh@yahoo.com



. و او این احوال را زاده جنگھا و مناقشات عالم مسیحیت میدانست.)) بھ دین در ھمھ جا حكمفرماست
شما باید بدانید كھ كفر بزرگ در دنیاي كنوني پیروي از كالون یا لوتر نیست، بلكھ الحاد : ((نیكول میگفت

اكنون بندرت جواني پیدا میشود كھ : ((چنین اظھار كرده است ١۶٩٩پرنسس كاخنشین در سال .)) است
آنچھ : ((ه بدین قرار استداد ١٧٠٣گزارشي كھ الیبنیتز از پاریس در سال .)) تظاھر بھ خدانشناسي نكند

در . ... و در پاریس دینداري را بھ سخریھ میگیرند; ذھن نیرومند خوانده میشود رسم رایج روز شده است
زیر حكومت پادشاھي پارسا و سختگیر و خود راي، نابساماني دیني از آنچھ تاكنون در عالم مسیحیت 

ذھنھایي آنچنان تند و تیز كھ تقریبا  -)) یرومندذھنھاي ن((در میان این .)) روي داده فراتر رفتھ است
برتیھ، شارح ; نینون دوالنكلو; اورمون - افرادي وجود داشتند چون سنت  - درباره ھر چیز شك میكردند 

  . و دوكھاي نور و بویون; افكار گاسندي

نند آنھا كھ شولیو، سیروین، الفار، و ما -صومعھ تامپل در پاریس مركز گروه كوچكي از آزادفكران شد 
و فونتنل، آن مرد تقریبا ; ھتك احترام نسبت بھ ھمھ معتقدات بشري را تا دوره نیابت سلطنت توسعھ دادند

صد سالھاي كھ كارش ردوبدل كردن طنز و طعنھ با اصحاب دایرھالمعارف بود، با انتشار كتاب تاریخ 
در حقیقت لویي . مسیح گذاشت ، مكارانھ دست بھ خراب كردن شالوده معجزآساي دین١۶٨٧وخشھا در 

  . چھاردھم در آن جذبھ عالم دینداریش راه را براي ظھور ولتر ھموار ساختھ بود

  فصل سوم

  

  پادشاه و ھنرھاي زیبا

١۶۴١٧١ -  ٣۵  

I  - سازمان ھنرھاي زیبا  

شاید بھ استثناي عصر پریكلس در یونان باستان، در سراسر تاریخ جھان ھیچ دولتي بھ اندازه دولت لویي 
  . چھاردھم در راه ترویج و رھبري ھنر كوشش بھكار نبرده باشد

سلیقھ ممتاز و خردمندي ریشلیو در خریداري آثار ھنري موجب شدند كھ ھنر فرانسھ از بیماري جنگھاي 
ھاي  اتریش ھنر پروراني كھ درصدد تھیھ مجموعھ/در دوران نیابت سلطنت آن د. بدمذھبي بھبود یا

تازه شروع بھ رقابت با یكدیگر در گردآوري نفایس ھنري  - مانند اشراف و بانكداران  - خصوصي بودند 
ست پیر كروزا، بانكدار بزرگ، یكصد پرده نقاشي از تیسین، یكصد پرده از آثار ورونزه، دوی. كرده بودند

ھاي نقاشي و  چنانكھ دیدیم، فوكھ پرده. پرده از روبنس، و بیش از یكصد پرده دیگر از وندایك داشت
ھا و دیگر اشیاي تزییني را، البتھ با بصیرتي ھنري كھ از فطانت سیاسي بھ دور بود، در قصر وو  پیكره

و پس از چندي ; ث بردلویي با از میان برداشتن فوكھ گنجینھ نفایسش را بھ ار. روي ھم میانباشت
مازارن، . ھاي خصوصي دیگري نیز بھ آثار موجود در كاخھاي لوور و ورساي ضمیمھ شدند مجموعھ

براي مصون داشتن ثروت خود از خطر كاھش بھاي پول، صالح دید كھ قسمتي از آن را در معاملھ نفایس 
ه بھ سوي آثار كالسیك عامل موثري خوش ذوقي ایتالیایي او در ترغیب سلیقھ پادشا. ھنري بھ كار اندازد

و محتمال ھمو بود كھ بھ لویي آموخت با پروردن و گردآوردن و بھ رخ كشیدن آثار ھنري، شوكت و ; بود
ھاي الزم براي برانگیختن ذوق و برقرار  ھا نمونھ این مجموعھ. قدرت فرمانروایي خویش را تثبیت كند
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د، و بر ھمان اساس بود كھ ھنر در فرانسھ پرورش و ساختن مالكھاي سنجش ھنري را فراھم میآوردن
  . كمال یافت

در این مورد نیز مازارن اداره امور را . مرحلھ بعدي تشكیل سازمانھایي براي ھدایت ھنرمندان بود
بھ  ١۶۵۵را تاسیس كرد، كھ در سال )) آكادمي نقاشي و مجسمھسازي(( ١۶۴٨بھدست گرفت و در سال 
بعدا یك رشتھ آكادمیھاي دیگر . یافت و نخستین آكادمي ھنري كشور شناختھ شد فرمان شاه امتیاز رسمي

. براي تربیت ھنرمندان و رھبري ایشان در كارھاي ساختماني و تزییني مورد نیاز كشور بھوجود آمد
. كولبر دنبالھ اقدامات مازارن را گرفت و فعالیتھاي ھنري فرانسھ را در سازماني اداري متمركز ساخت

كاري كند كھ ھنرھاي زیبا در فرانسھ بیش از ((ھ خود وي دعوي داوري ھنري نداشت، در پي آن بود گرچ
ھاي گوبلن بھ نام پادشاه بود  نخستین اقدامش در این راه خریداري فرشینھ.)) جاي دیگر رونق و ترقي یابد

و ھنرھاي تابع آن بھ مقام مباشرت كل ساختمانھا منصوب شد و معماري كشور  ١۶۶۴در سال ). ١۶۶٢(
در ھمان سال آكادمي نقاشي و مجسمھ سازي را تغییر داد و نام آن را . را زیر نظارت خود گرفت

ھانري چھارم صنفي از پیشھوران را در كاخ لوور منزل داده بود . گذارد)) آكادمي شاھي ھنرھاي زیبا((
كارخانھ شاھي اثاثھ سازي ((ھستھ اصلي كولبر این گروه را بھ صورت . تا تزیینات آن را بھ انجام رسانند

را بنیان نھاد، و در آنجا )) آكادمي شاھي معماري(( ١۶٧١در سال . درآورد) ١۶۶٧)) (براي دربار
. ھنرمندان تشویق میشدند كھ بھ پیروي از حسن سلیقھ، كھ مورد تایید پادشاه بود، معماري و زینتكاري كنند

ت ھنرمندان قرار داشتند، و ھنرمندان از خط مشي و شیوھاي در ھمھ این مراكز پیشھوران زیر نظار
  . واحد پیروي میكردند

براي ترویج تمایل بھ سوي كالسیسیسم، كھ از زمان فرانسواي اول جزو خصایص ھنر فرانسھ شده بود، و 
ي آكادمي شاھ((نیز بھ خاطر زدودن زنگ نفوذھاي ھنري فالندري، كولبر و شارل لوبرن اقدام بھ تاسیس 

را میبردند بھ ایتالیا )) جایزه رم((شاگرداني كھ در آكادمیھاي پاریس ). ١۶۶۶(در رم كردند )) فرانسھ
اینان میبایست ھر روز . اعزام میشدند تا بھ كمك مالي دولت فرانسھ مدت پنج سال در آنجا كارآموزي كنند

رآموزیشان عبارت بود از كا; شب دست از كار بكشند ١٠صبح از خواب برخیزند و در ساعت  ۵ساعت 
در پایان ھر سھ ماه كار، موظف بودند ; ھاي ھنر كالسیك و رنسانس رونوشت برداشتن از نمونھ

و ھنگامي كھ بھ فرانسھ باز میگشتند، دولت حق ; ، بھ معناي صنفي آن، از خود بسازند))شاھكاري((
  . داشت ایشان را بھ استخدام خود درآورد

ھا،  نتیجھ این پرورش و ملي ساختن ھنر در فرانسھ ایجاد سرمایھ عظیمي از كاخھا، كلیساھا، مجسمھ
 -ھا، مدالھا، كندھكاریھاي روي فلز و سكھ بود كھ عموما بھ مھر غرور و سلیقھ  ھا، سفالینھ ھا، فرشینھ پرده

چنانكھ برخي بھ شكایت وضع حاصل، . ممھور شده بودند)) پادشاه خورشید مثال((با عالمتھاي خاص
. اظھار داشتھاند، پیروي ھنر فرانسھ از مركز رم نبود، بلكھ تبعیت ھنر رم از اراده لویي چھاردھم بود

شیوه ھنري آن دوران از اصول كالسیك، كھ با شوكت دولتھا و پادشاھان سازگاري كامل داشت، تبعیت 
ھاي كالسیك و رنسانس را  ا آثار ھنري دورهكولبر پول فرانسھ را بھ كیسھ ایتالیا میریخت ت. میكرد

ھمھ كوششھا بھ كار میرفتند تا فروشكوه امپراطور روم بھ پادشاه و پایتخت فرانسھ منتقل . خریداري كند
  . نتیجھاي كھ بھ دست آمد دنیا را بھ شگفتي انداخت. شود

وي بیش از مجموعھ آنچھ ((بھ داوري ولتر، . لویي چھاردھم بزرگترین ھنر پرور تاریخ شناختھ شده است
البتھ او دست و دلبازترین .)) دیگر پادشاھان فرانسھ انجام داده بودند بھ پیشرفت ھنر فرانسھ خدمت كرد

ھاي نقاشي تاالرھاي خود را از دویست بھ دو ھزار و پانصد رسانید، كھ  خریداران زمان بود و تعداد پرده
لویي چنان تعدادي از آثار . شان فرانسوي بودندبسیاري از آنھا حاصل سفارشھاي شاھي بھ نقا

ھاي كالسیك و رنسانس را از ایتالیا خریداري كرد كھ دولت ایتالیا از برھنگي ھنري  مجسمھسازي دوره
لویي چھاردھم مردان ھنرمندي چون . كشور بیمناك شد و پاپ صدور آن گونھ كاال را ممنوع كرد

ھایي را كھ نمیتوانست بخرد برایش  تا نسخھ دوم مجسمھژیراردون و كویزووكس را بھ خدمت گرفت 
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كاخھا، باغھا، و پاركھاي . ھایي چنین برابر با اصل بھوجود آمدھاند و در عالم ھنر بندرت نسخھ; بسازند
  . ھاي بسیار زینت یافتند پاریس، ورساي، و مارلي با مجسمھ

ثري بود كھ زیباییش مسلم یا شھرتش جھاني مطمئنترین وسیلھ براي راه یافتن بھ دل پادشاه ھدیھ كردن ا
لویي . مجسمھ ونوس مشھور خود را بھ او تقدیم داشت ١۶٨٣و از ھمینرو بود كھ شھر آرل در سال ; باشد

ھاي  لیور در راه خریداري ساختھ ٠٠٠،٨٠٠تنگ نظر نبود و، بھ تخمین ولتر، ھر سالھ مبلغي در حدود 
را بھ شھرھا و سازمانھاي دولتي و مقربان خود ھدیھ میداد، با این ھنرمندان فرانسوي صرف میكرد و آنھا 

ھدف كھ در آن واحد ھم از ھنرمندان تشویق بھ عمل آورده باشد و ھم حس زیباپرستي و ادراك ھنري را 
سلیقھ پادشاه خوب بود و چنانكھ باید بھ ھنر فرانسھ خدمت كرد، لیكن از جانبي . در میان مردم اشاعھ دھد

وقتي كھ چند پرده از كارھاي تنیھ كھین را بھ وي عرضھ كردند، او . ال محدود در شیوه كالسیك بودھم كام
در سایھ عنایات پادشاه مقام اجتماعي و درآمد !)) این ناھنجاریھا را از نظرم دور كنید: ((بتندي فرمان داد

  . مالي ھنرمندان باال گرفت

سرمشقي براي دیگران قرار میداد، و چون بعضي كسان زبان  وي، با احترام گذاردن بھ ھنرمندان، خود را
مانسار معمار عناوین اشرافي عطا كرده -بھ شكوه گشودند كھ چرا پادشاه بھ لوبرن نقاش و ژول آردوئن

من در یك ربع ساعت میتوانم بیست نفر را بھ مقام دوكي و : ((است، وي با بیاني ھیجانزده جواب داد
لیور  ٠٠٠،٨٠مانسار ساالنھ .)) رنھا طول میكشد تا كسي بھ مقام مانسار برسداشرافي برسانم، اما ق

لوبرن در قصرھاي خود در پاریس، ورساي، و مونمورانسي با شادكامي و توانگري ; مقرري داشت
ھیچ ھنرمند با . ((لیور دستمزد دریافت میداشتند ۶٠٠الرژیلیر و ریگو براي ساختن ھر چھره ; میزیست

در احترام گذاردن و پاداش دادن بھ ھنر، شھرھا بھ رقابت با .)) نگدستي باقي نمانده بودارزشي در ت
ھر یك از شھرھاي عمده . پایتخت برخاستند و اشراف سرمشق پادشاه را نصبالعین خود قرار دادند

انس، پروو -آن  - روان، بووه، بلوا، اورلئان، تور، لیون، اكس  -ھایي براي خود تاسیس كردند  ھنركده
گرچھ اھمیت و نفوذ اشراف در مقام ھنر پروري، بھ نسبتي كھ پایتخت ھنرمندان قابل را . تولوز، و بوردو

بھ سوي خود جلب میكرد كاھش یافت لیكن ھیچ وقت ناچیز نشد و بھطور كلي ذوق پرورش یافتھ اشراف 
. صر لویي چھاردھم كردطراز اول اروپا خدمت بسزایي بھ تكوین شیوه ممتاز انواع نفایس ھنري در ع

مردان و زناني كھ در دامان توانگري و توانایي پرورش یافتھ بودند و بھ آداب پسندیده و مكانھاي دالنگیز 
ھاي  و اسباب و اثاثھ زیبا خو گرفتھ بودند از محیط زندگي و از بزرگترھایشان مالكھاي سنجش و سلیقھ

دند كھ آثاري بر طبق آن مالكھا بھ خاطر ارضاي آن ھنري را اكتساب میكردند، و ھنرمندان ناگزیر بو
چون در آن عصر اعتدال، خودداري، سخنگویي با ظرافت، و رفتار باوقار و قالب . ھا بھوجود آورند سلیقھ

آراستھ آرمانھاي واقعي اشرافیت فرانسھ را بھوجود میآوردند، طبعا خصایصي از آن قبیل در انواع ھنرھا 
ھنر از این . بھ عبارت دیگر، وضع اجتماع شیوه كالسیك را ایجاب میكرد; یگرفتمورد پسند روز قرار م

یعني رابطھ خود را با مردم از ; نفوذھا و نظارتھا مایھ گرفت و برخوردار شد، لیكن غرامتي ھم پرداخت
ي و آنچنانكھ ھنر ھلند - دیگر ھنر فرانسھ نمیتوانست حاالت و اوضاع مردم عادي را بیان كند . دست داد

ھنر فرانسھ نداي طبقھ ممتاز و دولت و پادشاه شد، نھ نداي . ھنر فالندري مردم ھلند را وصف میكردند
ما، در ھنر این دوره، نھ انتظار عمق و گرمي احساسات بشري را باید داشتھ باشیم، نھ . ملت فرانسھ

را كھ قدیسان، ربیھا، و ھاي عمیقي  انتظار رنگھاي ژرف و پرمایگي آثار روبنس را، و نھ توقع سایھ
در این ھنر ما نھ دھقانان ساده را میبینیم، نھ كارگران را، . بانكداران آثار رامبران را در میان گرفتھ است

  . و نھ گدایان دورھگرد را، بلكھ فقط خوشبختي زیبنده طبقھ ممتاز جھان را شاھدیم

و برن مردي را یافتند كھ میتوانست در آن شادماني بزرگ كولبر و ولینعمتش این بود كھ در وجود شارل ل
، بھ توصیھ كولبر، لوبرن بھ ١۶۶۶در سال . واحد خدمتگزار غیور دولت و مقتداي آن شیوه كالسیك باشد

ھاي  انتخاب شد و سال بعد سرپرستي كارخانھ)) آكادمي ھنرھاي زیبا((مقام نقاش خاصھ شاھي و ریاست 
ن ماموریت یافت كھ بر وضع تحصیل و نحوه كار عموم ھنرمندان وي ھمچنی. گوبلن نیز بھ او سپرده شد

بدین منظور كھ در میان مجموع آثار ھنري ایشان نوعي ھماھنگي بھوجود آورد كھ شایستھ و ; نظارت كند
لو برن، با كمك دستیاراني كھ بھ نیاتش وقوف كافي داشتند، در آكادمي نامبرده . نماینده آن پادشاھي باشد
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انیھایي دایر كرد تا ضمن آنھا اصول شیوه كالسیك بھ یاري دستورھا و سرمشقھا، و با سلسلھ سخنر
آثار رافائل در میان نقاشان ایتالیایي و آثار پوسن در میان نقاشان فرانسوي بھ . قاطعیت تام، تعلیم داده شوند

ي برپایھ اصول بھ طوري كھ ھر پرده نقاش; ھاي رسمي و مورد عالقھ عموم معرفي شدند عنوان نمونھ
. لوبرن و سباستین بوردون این مقررات را تعیین و تدوین كردند. منتزع از ھنر آن دو استاد داوري میشد

بھ عقیده آنان، وظیفھ . اینان خط را بر رنگ، انضباط را بر ابتكار، و قانون را بر آزادي مرجح میشمردند
منعكس كردن آشفتگیھا و عیبھا و ; آن بود نقاش نسخھبرداري از روي طبیعت نبود، بلكھ زیبا ساختن

  زشتیھاي آن در مجاورت زیباییھاي اتفاقیش نبود، بلكھ 

دستچین كردن آن گونھ عالیم و عناصري از طبیعت بود كھ روح آدمي را برانگیزانند و آن را قادر بھ بیان 
سازان، سفالگران، معماران، نقاشان، مجسمھ. ژرفترین احساسات و بلندپایھترین آرمانھایش سازند

درودگران، فلزكاران، شیشھگران و حكاكان ھمھ ملزم بودند كھ با آوایي ھماھنگ آرزوھاي بلند فرانسھ و 
  . مقام بزرگ پادشاه را بستایند

II - معماري  

با ھمھ آنچھ گذشت، این ھنرمندان پس از گذراندن دوره كارآموزیشان در ایتالیا، بدون آنكھ خود آگاه باشند، 
سترش بود قبال وصف این شیوه را كھ آن زمان در حال گ. بھ فرانسھ بازمیگشتند باروكبا روكشي از شیوه 

كردیم، و اینك فقط بھ اختصار یادآور میشویم كھ خاصیت برجستھ باروك عبارت بود از پر كردن قالبھاي 
ساده و آرامبخش كالسیك با وفور افراطآمیزي از احساسات و تزیینات در حالي كھ مجسمھ سازي، نقاشي، 

تقرب میجست،  -ا بھ آرمان ھنر ھلنیستي و خصوص - بھ آرمان ھنر كالسیك )) قرن بزرگ((و ادبیات آن 
ھاي ظریف و پرزیوري كھ از مرگ میكالنژ  معماري و زینتكاري عناصر ھنري خود را از شیوه

معماران پادشاه با نیت كالسیك دست بھ كار میشدند و . بھ بعد در ایتالیا رایج بودند وام میگرفت) ١۵۶۴(
در ورساي خصوصیات شیوه باروك بھطور كامل، و  -ند در آخر ساختماني بھ شیوه باروك تحویل میداد

  . در نماھاي لوور تركیب زیبندھاي از دو شیوه باروك و كالسیك جلب نظر میكند

اتریش نذر كرده بود كھ /آن د. گراس در پاریس بود -دو  -نخستین شاھكار معماري آن عھد كلیساي وال 
ھنگامي كھ دولت ھزینھ . د، زیارتگاه شایستھاي بسازداگر خداوند و لویي سیزدھم پسري بھ او عنایت كنن

نخستین سنگ بنا . اتریش فرانسوا مانسار را براي طرح نقشھ بھ خدمت خواست/الزم را تامین كرد، آن د
طرح مانسار بھ توسط لومرسیھ، بھ شیوه كالسیك . بھ دست لویي ھفتسالھ گذاشتھ شد ١۶۴۵در سال 

 -لویي  - لیبرال بروان كلیساي سن . مایھ تحسین معماران است، ساختھ شد ایتالیایي، و با گنبدي كھ ھنوز
و در سال ; )١۶٧٠(انوالید جاي داده شده بودند بنا كرد /انوالید را براي كھنھ سربازاني كھ در ھتل دز -دز 

ا با مانسار، نواده برادري فرانسوا مانسار، سفارش داد بناي آن كلیسا ر -لوووا بھ ژول آردوئن  ١۶٧۶
این گنبد، كھ با زیبایي ظریف خود ھنوز برپا ایستاده . جایگاه مخصوص ھمسرایان و گنبدش بھ پایان رساند

موفقیت دیگر آردوئن مانسار طرح نقشھ نمازخانھ، در . است، شاھكار معماري آن عصر بھشمار میآید
  رش روبر در آنجا و در بناي انوالید كار وي بھ توسط شوھرخواھ). ١۶٩٩(ورساي بود 
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  ، پاریس)١۶۴۵(كلیساي وال دو گراس 
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دني و نماي سن  -، دو كوت، كھ ساختمان شھرداري لیون و دیر سن )١۶٧٠(انوالید - دز-لویي-كلیساي سن
  . روش نیز از اوست، با زینتكاري پر تجمل بھ پایان رسید - 

ماري شاھي نیز جانشین معماري بھ نسبتي كھ دولت از لحاظ نفوذ و ثروت جاي كلیسا را میگرفت، مع
در برآوردن این نیاز، . اكنون دیگر وظیفھ ھنرمند نھ بیان پارسایي، بلكھ نمایش توانایي بود. كلیسایي میشد

چھ نسلھاي بسیار رویش تدریجي آن را مشاھده كرده بودند و ; كاخ لوور بھ مزیت سنتي كھن مستظھر بود
لومرسیھ، كھ براي مازارن كار میكرد، جبھھ باختري . ساختھ بودند پادشاھان متعدد گذشتھ آن را پر افتخار

از جناح اصلي را برافراشت و سپس بھ ساختن جناح شمالي پرداخت كھ اكنون در خیابان ریوولي قرار 
لو وو، كھ جانشین او شد، آن جناح را بھ اتمام رسانید و نماي جناح جنوبي را، كھ مشرف بر . دارد

در این ھنگام بود كھ كولبر بھ . از نو ساخت و زیركاریھاي جناح خاوري را بنا نھادرودخانھ سن است، 
با این طرح تازه كھ ساختمان . ھاي لو وو را طرد كرد وي نقشھ. مباشرت كل ساختمانھا منصوب گشت

. د بدھدلوور را، از جانب جناح باختري، تا آن حد ادامھ دھد كھ بھ بناي تویلري بپیوندد و تشكیل كاخي واح
و براي ; پس بھ معماران فرانسھ و ایتالیا اعالم داشت كھ براي طرح نمایي جدید وارد میدان رقابت شوند

آنكھ بھترین نتیجھ ممكن را بھدست آورد، پادشاه را وادار كرد از جوواني لورنتسو برنیني، كھ در آن زمان 
ل آورد كھ بھ عنوان مھمان پادشاه بھ پاریس استاد مسلم ھنرمندان اروپا شناختھ میشد، دعوتي رسمي بھ عم

برنیني با شكوه و دبدبھ وارد پاریس شد و ھنرمندان فرانسھ را، با تحقیري . بیاید و طرح خود را تقدیم دارد
كھ نسبت بھ كارشان نشان داد، سخت نسبت بھ خود خشمگین ساخت و نقشھاي بسیار وسیع و پرخرج، كھ 

  . ساختمانھاي لوور بود، عرضھ داشت مستلزم ویران كردن قسمت اعظم

برنیني بانگ برآورد . كولبر نقشھ وي را از جھت مجاري فاضالب و دیگر نیازمندیھاي زندگي ناقص یافت
آقاي كولبر خیال میكند با كودكي سروكار دارد و دایما درباره اطاقھاي خلوت و مجاري زیرزمیني بھ ((كھ 

pymansetareh@yahoo.com



پادشاه نخستین سنگ بناي نقشھ برنیني را بر زمین نھاد، . صل شدسرانجام سازشي حا.)) من دستور میدھد
و كمي بعد آن ھنرمند بزرگ، پس از شش ماه اقامت در پاریس، با تجلیلھا و طالھاي فراوان بھ ایتالیا 

  . بازگشت داده شد

ت، و پیكره برنیني كوشید تا آن نیكوییھا را با ساختن پیكره نیمتنھ لویي چھاردھم، كھ اكنون در ورساي اس
نقشھ او براي كاخ لوور . سوار بر اسب او، كھ اكنون در گالري بورگزه در رم قرار دارد، جبران كند

بیثمر ماند، ساختمانھاي موجود بر جاي نگاھداري شدند، و شارل پرو ماموریت یافت كھ جبھھ باختري آن 
مان قسمتي از بنا بود كھ معایب بدین ترتیب ستونبندي معروف لوور قد برافراشت، و این ھ. را بسازد

لیكن امروزه بھ عنوان یكي از باشكوھترین نماھاي موجود در . آشكارش سیل انتقادات را بھ راه انداخت
  . روي زمین شناختھ شده است

ژرمن دست بردارد و بھ لوور نو ساختھ شده  - كولبر امید داشت كھ پادشاه از عمارت نیمھ مخروبھ سن 
ا لویي ھنوز بھ خاطر داشت كھ او و مادرش مجبور شده بودند در غایلھ شورش فروند از ام. نقل مكان دھد

لویي نمیخواست . و صداي توده مردم را صداي بیحرمتي میدانست; پاریسي فرار كنند/ دست مردم 
و، برخالف میل كولبر، تصمیم گرفت ; فرمانروایي مطلق خود را با اظھارنظري مخالف مواجھ بیند

  . ا برپا سازدورساي ر

آندره لو نوتر . كلبھ شكاري محقري در انبوه درختزارھاي ورساي ساختھ بود ١۶٢۴لویي سیزدھم بھ سال 
در شیبھاي مالیم و جنگلھاي پر پشت آن مكان فرصت ھوس انگیزي براي ھنرنمایي خود در فن باغسازي 

مینھا تقدیم لویي چھاردھم وي نقشھاي عمومي براي آرایش سراسر آن ز ١۶۶٢در سال . بھدست آورد
و اگر امروزه ساختمانھاي ورساي در برابر زیبایي چمنزارھا و دریاچھ و گلھا و بوتھزارھا و ; كرد

. درختان گوناگون آن ناچیز مینماید، چھ بسا ھمان ادراك ھنري لو نوتر باشد كھ صورت تحقق یافتھ است
كھ دعوتي بود بھ زندگي در ھواي باز در دامن گویي منظور اصلي ایجاد شاھكاري از معماري نبود، بل

طبیعتي رام شده و تكامل یافتھ بھ یمن ھنر، براي استشمام عطر گلھا و درختان، براي فراھم آوردن بزمي 
ھاي خدایان و االھگان و قھرمانان اساطیري، براي تلذذ چشم و برخورداري حس المسھاي  از پیكره

ھا، براي رقصیدن و گستردن بساط غذاي صحرایي  نان در انبوه بیشھتخیلي، براي شكار كردن غزاالن و ز
بر روي چمنزار، براي زورق راني بر روي آبرو و دریاچھ، و براي گوش فرادادن بھ لولي و مولیر در 

ھاي مسین بیست میلیون  این باغي بود در خور خدایان و ساختھ شده بھ یاري سكھ. زیر آسمان گشاده
; رت امكان داشت حظي از آن برگیرند، لیكن بھ شوكت درگاه پادشاھان فخر میكردندفرانسویاني كھ بند

مایھ شادماني است كھ بدانیم، جز در مواقع جشنھا و مھمانیھاي شاھانھ، ورود بھ باغ ورساي براي عامھ 
  . مردم آزاد بود

خاستھ و صد گونھ تزیینات ھنر باغسازي بھ شیوه مناظر طبیعي، مانند آن ھمھ ھنرھاي دیگر، از ایتالیا بر
ھا، ھیاكل عجیب و غریب، سنگھاي  ھا، دخمھ و شگفتیھا با خود آورده بود، مانند آالچیقھا، داربستھا، مغازه

ھا، و حتي ارگھایي كھ  ھا، فواره ھا، گلدانھا، جویبارھا، حوضچھ ھاي مصنوعي پرندگان، پیكره رنگي، النھ
ھاي وو را براي فو كھ طرحریزي كرده بود و  تر قبال باغ و باغچھلو نو. با جریان آب بھ ترنم درمیآمدند

كلو را براي مادام ھانریتا، و باغ شانتیي را براي  - بزودي میبایست باغ تویلري را براي ملكھ، باغ سن 
  . كنده بزرگ بسازد

كولبر از  و; بھ بعد، لویي براي آرایش زمینھاي ورساي بھ لو نوتر اعتبار نامحدود داد ١۶۶٢از سال 
ھاي نابسامان بھ باغ بھشت بر عھدھاش میافتاد رنگ خود  ھا و بیشھ رویت مخارجي كھ براي تبدیل آن پشتھ

  . را باخت

عالوه بر آن در ; پادشاه عاشق دلباختھ لو نوتر شد كھ ابدا در بند زر نبود و فقط بھ زیبایي میاندیشید
ر در حقیقت بوالو باغھا بود و تصمیم داشت لو نوت. شخصیتش اثري از مكر و سالوس وجود نداشت
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شاید وي بیش از . طبیعت را بھ صورت نظم، ھماھنگي، و قالبي منطقي و معقول درآورد)) آشفتگي((
  لیكن آفرینش او ; اندازه پایبند اصول شیوه كالسیك بود

  . ھاي زیباپسندان زمان است ھنوز، پس از سیصد سال، یكي از زیارتگاه

لویي چھاردھم، كھ ھنوز رشك بر دم دستگاه فوكھ را در دل داشت، معمار قصر وو، یعني لو وو، را بھ 
مانسار در سال  -ژول آردوئن . خدمت خواست تا كلبھ شكاري ورساي را بھ صورت كاخي شاھي درآورد

ھا،  گاهمامور اجراي آن نقشھ شد و شروع كرد بھ ساختن اطاقھاي پذیرایي، راھروھا، خواب ١۶٧٠
تاالرھاي رقص، اطاقھاي نگاھبانان، و ساختمانھاي دفتري و اداري كھ رویھمرفتھ كاخ ورساي را بھوجود 

سي و شش ھزار تن آدم و شش ھزار راس اسب روزانھ و گاھي شبانھروز در دو  ١۶٨۵در سال . میآورند
ود كھ ھزینھ یك چنان معماري، كولبر از مدتي پیش بھ پادشاه خاطرنشان كرده ب. نوبت مشغول بھكار بودند

لویي دست بھ كار  ١۶٧٩لیكن در سال . بھ اضافھ جنگھاي پیدرپي، خزانھ كشور را بر باد خواھد داد
بناي گران  ١۶٨٧و در سال ; ساختن كاخ دیگري در مارلي زد از غوغا و ازدحام ورساي بدان پناه برد

لویي چھاردھم لشكري از كارگران و . ساي برپا كردتریانون را براي عزلتگاه مادام دو منتنون در باغ ور
كیلومتر  ١۵٠افراد سپاھي خود را بھ كار گماشت تا مسیر رودخانھ اور را بگردانند و آب آن را در طول 

در سال . ھا و حمامھاي ورساي برسانند ھا و جویبارھا و حوضچھ آبراھھ منتنون عبور دھند و بھ دریاچھ
رویھمرفتھ . اي ھنگفت، این اقدام شاھي با صداي شیپور جنگ متوقف ماندھ ، پس از صرف ھزینھ١۶٨٨

مبلغ  ١۶٩٠ھا، و آبگذرھا تا سال  كاخ ورساي، ساختمانھا، اثاثھ، تزیینات داخلي، باغ و باغچھ
از لحاظ معماري، ورساي بیش از آن . خرج برداشتند) دالر ٠٠٠،٠٠٠،۵٠٠(فرانك  ٠٠٠،٠٠٠،٢٠٠

  . شده است كھ بتواند بھ درجھ كمال نزدیك باشدآشفتھ و بینقشھ ساختھ 

نمازخانھ آن تجملي خیره كننده دارد، لیكن این گونھ خودنمایي در تجملپرستي كمتر با فروتني خاص نیایش 
بخشھایي از كاخ زیباست و پلكانھایي كھ از كاخ رو بھ باغ پایین میروند شكوه خاصي . سازگار است

ن بھ اینكھ كلبھ شكاري را دست نخورده نگاه دارند و فقط جناحھا و دارند، اما ملزم داشتن طراحا
گاھي انبوه اطاقھاي بیشمار موجب میشود . زینتكاریھایي بر آن بیفزایند بھ نماي كلي بنا زیان رسانده است

كھ بیننده احساس كند كھ بنا حالتي یكنواخت دارد و قالبھاي یكسان بھ صورت البیرنتي تكرار شدھاند، بھ 
تنظیم . متر میرسد ۴٠٢طوري كھ در جبھھ مقدم قصر طول اطاقھایي كھ پشت سر ھم قرار دارند بھ 

قسمتھاي داخلي ساختمان چنان است كھ گویي كسي اعتنایي بھ ضرورت قضاي حاجت آدمي نداشتھ یا 
گذشت  میبایست از نیم دوجین اطاق. مثانھ اشراف را داراي قدرت نگاھداري قابل مالحظھاي شمرده است

و عجیب نیست اگر در گزارشھاي تاریخي آن زمان بخوانیم كھ ھنگام ; تا بھ جایگاه مورد نیاز دست یافت
ھر اطاق كوچكتر از آن . ضرورت ناگھاني استفاده نابجا از راھروھا و پلكانھاي كاخ مرسوم بوده است

طول جبھھ مشرف بھ باغ آن  وسعت زیاد دارد و)) تاالر بزرگ((تنھا . است كھ وسیلھ آسایش قرار گیرد
  در آنجا بود كھ زینتگران از ھمھ مھارت خود استفاده كردند . متر است ٩٧/۵
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ھاي پراكنده در طول دیوارھا كھ بر اثاثھ و اشیاي تزییني كمالي دالنگیز  ھاي بووه، پیكره گوبلنھا و فرشینھ- 
لو برن بر . گ تاالر آینھ حاصل كار آنان استھاي بزر میبخشیدند، و باالخره انعكاس آن ھمھ تجمل در آینھ

 - ١۶٧٩(سقف تاالري كھ بھ نام خود وي مشھور است، در اوج قدرت ھنري خود، در مدت پنج سال 
و ضمنا بي آنكھ خود ; پیروزیھاي آن پادشاھي با دوام را بھ یاري نمادھاي اساطیري نقاشي كرد) ١۶٨۴

ھا، كھ پیروزي بر  رھا جلوھگر ساخت، زیرا این صحنھآگھي داشتھ باشد، فاجعھ آن را نیز در نظ
كشورھاي اسپانیا و ھلند و آلمان را مجسم میساختند، اثري جز آن نداشتند كھ فریادھاي خشم را بر ضد 

  . پادشاه دلباختھ جنگ برانگیزند

ورساي را مقر زندگیش ساخت، لیكن بھطور دایم در آنجا نمیماند و قسمتي از اوقاتش  ١۶٧١لویي از سال 
، ورساي مسكن ھمیشگي لویي ١۶٨٢پس از سال ; ژرمن، و فونتنبلو میگذراند -را در مارلي، سن 

  . چھاردھم شد

در ; ین بازي لویي بدانیماین بیانصافي بزرگي است كھ كاخ ورساي را محل زندگي و باغھاي آن را زم
ھا،  واقع خود وي در قسمت كوچكي از آن منزل داشت و بقیھ ساختمانھا را بھ ملكھ، فرزندان، نواده

ھاي خود، نمایندگان خارجي، روساي ادارات، درباریان، و خیل خدمتكاران شاھي اختصاص داده  معشوقھ
یعني براي مرعوب  - اسي برپا شده بود بیشك قسمت عمدھاي از آن جالل و جبروت بھ منظور سی. بود

ساختن سفیران كشورھاي اروپایي كھ انتظار میرفت از دیدن آن شكوه درباري پي بھ منابع ثروت و قدرت 
در واقع ایشان و دیگر مھمانان دربار لویي چھاردھم بشدت تحت تاثیر قرار میگرفتند . كشور فرانسھ برند

در . براي تقریبا یك دوجین از دربارھاي اروپایي شعار پر افتخاري شد و رفتھرفتھ تقلید از آن دم و دستگاه
; دوران پس از زوال آن دولت، توده وسیع ساختمانھاي ورساي چون مظھر كریھي از استبداد در انظار آمد

  . یا بھ منزلھ سركشي گستاخانھ غرور بشري در برابر سرنوشتي تغییر ناپذیر تعبیر شد
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III  - تزیین   

كفھاي مفروش بھ . یین حتي در زمان پاپھاي دوره رنسانس چنین حمایت و رونقي بھ خود ندیده بودفنون تز
قالیھاي ضخیم، ستونھاي تزییني، میزھا و سربخاریھاي حجیم، گلدانھاي چیني،شمعدانھاي نقرھاي، 

رسكوھا چلچراغھاي بلورین، ساعتھاي مرمرین مرصع بھ جواھرات، دیوارھاي قاببندي شده و مزین بھ ف
اینھا و ده دوازده نوع تزیین  -ھا و تابلوھاي نفیس، گچبریھاي عالي، و سقفھاي قاببند یا منقوش  یا فرشینھ

تقریبا ھر اطاقي را تبدیل بھ  -دیگر در ورساي، فونتنبلو، مارلي، لوور، و حتي در قصرھاي خصوصي 
لو برن و دستیارانش . مسحور میكردموزھاي از نفایس میساخت كھ دل و دیده آدمي را از لذت سر كمال 

چون خدایان، االھگان و ربالنوعھاي عشق در پیكر كودكاني بالدار با تبر و  -عناصر گوناگون نقاشي خود 
  كماني در دست، 

   

  

جامھاي پیروزي، نشانھاي رمزي، نقشھاي پیچ و خمدار آرابسك، تاجھاي گل و برگ، و شاخھاي لبریز از 
جولیو رومانو، جوواني دا اودینھ، و پرینو دل  -را از رافائل و دستیارانش  -زمین ھاي روي  انواع میوه

ونیز از نقاشیھاي دیواري تاالرھاي واتیكان بھ عاریت گرفتند تا فھرست پیروزیھاي پادشاه بر زنان  -واگا 
  . و زمامداران اروپا را مخلد سازند

مل ساختھ میشدند، و سادگي شیوه كالسیك جاي خود را در دوره لویي چھاردھم اثاثھ خانھ گرانبھا و پر تج
صندلیھا معموال با چنان ظرافتي كندھكاري، پارچھ كشي، و بخیھ كاري . بھ تزیینات فراوان باروك میداد

و از طرف دیگر، میزھا آنچنان ; میشدند كھ جز لطیفترین پیكرھا كسي جرئت نمیكرد روي آنھا بنشیند
میزھاي تحریر و . كھ گمان نمیرفت كسي بتواند آنھا را از جا بجنباندسنگین و درشت پیكر بودند 

چنان پرزیور و جذاب ساختھ میشدند كھ قلم را دعوت میكردند تا با )) میزھاي كشودار نامھنگاري((
ھا را  ھاي كشودار و قفسھ گنجھ. موشكافي الروشفوكو یا نشاط جوشان مادام دو سوینیھ بھ نگارش درآید

وصلھ و دقت بسیار حكاكي میكردند یا در آنھا جواھر مینشاندند و با قطعات فلز منقوش عموما با ح
آندره شارل بول، كھ بھ عنوان گنجھساز خاص لویي چھاردھم در لوور سكنا داده شده بود . میكردند
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جلد كار وي آن بود كھ قطعات فلز حكاكي شده و . ، نام خود را بھ نوع ممتازي از خاتمكاري داد)١۶٧٢(
مینشاند و سپس  - و بخصوص بر روي آبنوس  - الكپشت و صدف مروارید و مانند آنھا را بر روي چوب 

ھاي خاتمكاري  یكي از گنجھ. با كمال مھارت مارپیچھایي از گلھا و جانوران روي آنھا كنده كاري میكرد
دالر در سال  ٠٠٠،۵محتمال معادل  - لیره انگلیسي بھ فروش رسید  ٣٠٠٠بھ مبلغ  ١٨٨٢وي در سال 

اما ). ١٧٣٢(با این حال، بول در نود سالگي در نھایت تنگدستي چشم از جھان فرو بست . ١٩۶٠
كندھكاریھاي جایگاه چوبي گروه ھمسرایان، كھ در آن زمان در كلیساي نوتردام دو پاري نصب شد، از 

  . ھمھ اینھا كھ گفتھ شد با سلیقھ امروزي ما سازگارتر است

كولبر، كھ از بسط نظارت شاه بر كار . اكنون صنعتي مورد توجھ خاص پادشاه شده بودفرشینھبافي 
ھاي گوبلن و اوبوسون كامال رضایت خاطر نیافتھ بود، كوشید تا لویي را بھ خریداري  كارخانھ
فرشینھ ھنوز بھترین وسیلھ تزیین دیوارھا و جدارھاي كاخھا و . ھاي فرشینھبافي بووه وا دارد كارخانھ

صرھا بھشمار میآمد، و ھمچنین براي آذینبندي در جشنھاي عمومي و مسابقات و تشریفات دولتي و دیني ق
در بووه، آدامون در مولن، نقاش فالندري، تعدادي فرشینھ نفیس بھ نام پیروزیھاي لویي . بھكار میرفت

نگ رفت تا از بزرگ طراحي كرد و براي این منظور شخصا در التزام ركاب پادشاه بھ میدانھاي ج
كارخانھ گوبلن ھشتصد تن پیشھور در . ھاي سر راه طرحھاي الزم را ترسیم كند ھا و دژھا و دھكده اردوگاه

خدمت داشت كھ نھ فقط بھ فرشینھبافي، بلكھ بھ ریسندگي تاروپود ظریف، درودگري، نقره كاري، 
و برن، از روي طرحھایي كھ در آنجا، سرپرستي ل. فلزكاري، و منبتكاري روي مرمر اشتغال داشتند

ھاي بزرگ بافتھ  رافائل با قلم تواناي خود براي نقاشیھاي دیواري تاالرھاي واتیكان تھیھ كرده بود، فرشینھ
  چند مجموعھ . شد
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فرشینھ دیگر نیز با عناوین عناصر طبیعي، چھار فصل، تاریخ اسكندر، . كابینت آبنوس: آندره شارل بول
و تاریخ زندگي پادشاه بھ توسط خود لو برن طراحي شدند كھ شھرتشان دست كمي از  ھاي شاھي، اقامتگاه

مجموعھ آخري مشتمل بر ھفده پارچھ فرشینھ بود كھ بافتشان مدت ده سال بھ . نفایس مورد بحث نداشتند
اكل آن ھی - یك نمونھ ممتاز آن ھنوز بر دیوار یكي از اطاقھاي نمایشگاه گوبلن آویزان است . طول انجامید

جزئیات صحنھ، و حتي منظرھاي كھ بر دیوار نصب شده ; بھ طرز شگفت آوري شخصیت فردي دارند
ھاي رنگیني كھ بھ یاري بردباري انگشتاني  ھمھ با رشتھ - است، بخوبي در بافت فرشینھ مجسم شدھاند 

بشري موقوف بر بندرت آن اندازه از كوشش و مھارت . چابك در زیر چشماني خستھ بھ ھم گره خوردھاند
لویي در برابر كولبر با این توضیح عذر خود را میخواست كھ میگفت . مدح و مداھنھ یك فرد تنھا شده است

آن مدیحھ سراییھا، اوال ممر معاشي براي بافندگان و رنگرزانند، و ثانیا ھدایاي خیره كنندھاي بھوجود 
  . میآورند براي جال بخشیدن بھ چرخھاي سیاست

فرشھاي تجملي در ال ساوونري، واقع در . ي بھ یمن دستھاي بخشنده پادشاه رونق یافتھنرھاي دست
ظروف بدل چیني ممتاز در روان و موستیھ، یك نوع كاشي صورتي رنگ . نزدیكي پاریس، بافتھ میشدند

در اواخر قرن ھفدھم . كلو ساختھ میشدند -مرغوب در نور، و چیني اصل با خمیر نرم در روان و سن 
عتكاران فرانسوي، بھ ترغیب كولبر، رموز فني ونیزیھا در قالبریزي و غلتكزني و صیقلكاري صن

و بھ دست آنان بود كھ جامھاي بزرگ و پر تاللو زینتبخش تاالر آینھ ; ھاي شیشھاي را فراگرفتند لوحھ
دادند، در  زرگراني چون ژولین دو فونتن و ونسان پتي بھ یاري كولبر ولو برن كارگاھي تشكیل. شدند

لوور مسكن گزیدند، و براي پادشاه و دولتمندان ھزاران اشیاي نفیس از طال و نقره ساختند تا روزي برسد 
ھا بھ  جواھرات، نشانھا، و سكھ. كھ لویي و مقربانش آن نفایس را براي تامین ھزینھ جنگي ذوب كنند
اي اروپایي، جز ایتالیا، آنھا را شكلھایي ضرب زده میشدند و نقش و نگار مییافتند كھ عموم كشورھ

از دوران رنسانس تا آن زمان ھنر مدالیون سازي استاداني چون آنتوان بنوا و . سرمشق خود قرار میدادند
 ١۶۶٢كولبر، كھ سنگي را بدون نقش حكاكي شده باقي نگذارده بود، در سال . ژان موژه بھ خود ندیده بود

ھایي كھ بھ نام پر  با نشانھا و سكھ... تا اقدامات مھم پادشاه را((یس كرد را تاس)) ھا آكادمي نشانھا و كتیبھ((
این تدبیر وزیر روشن ضمیر بود كھ میخواست نخوت پولداري  - .)) افتخارش زده میشدند جاوداني سازد

و ; در لوور دایر شد)) مدرسھ گراوور سازي(( ١۶۶٧در سال . را در فھرست ھنرھاي گرانبھا درآورد
حكاكي ھنرمنداني چون روبر نانتوي، سباستین لو كلر، روبر بونار، و ژان لوپوتر با مھارت و قلمھاي 

حتي مینیاتور فرنگي با آنكھ از آن . نازك بیني شخصیتھا و وقایع دوران پادشاھي را بھ وصف درآوردند
فھخواران پادشاه مقام قرون وسطایي خود فروافتاده بود، باز در مجلدي چون كتاب ادعیھ، كھ از طرف وظی

باید گفت ھمین ھنرھاي دستي كھ بیش از ھر . بھ وي ھدیھ شد، بھ حیات خود ادامھ میداد)) انوالید((در 
  . را بر ما عرضھ میدارد)) قرن بزرگ((چیز سلیقھ و مھارت فني خاص آن 

IV  - نقاشي  

وشامپني و اوستاش فیلیپ د: دو ستاره قدر دوم آسمان نقاشي در مدار بیروني این عصر جاي دارند
  . لوسوئور

، در تزیین كاخ لوكزامبورگ شركت یافت، و )١۶٢١(فیلیپ در نوزدھسالگي از بروكسل بھ پاریس رفت 
ھاي نیمرخ كاردینال در گالري ملي  در لوور، بلكھ پرده نیمتنھ و چھره)) ریشلیو((نھ فقط تصویر تمام قد 
سازي موجب شد كھ در فاصلھ یك نسل پس از مرگ  شم حساس او در ھنر چھره. لندن آفریده قلم اوست

داوطلبانھ ... ریشلیو نیم دوجین از سران كشوري و لشكري فرانسھ چون مازارن، تورن، كولبر، لومرسیھ 
وي قبل از آمدن بھ فرانسھ تصویر یانسن را كشیده و پیروي فرقھ او . خود را بھ قلم واقعنماي وي بسپارند

ھاي مادر آنژلیك، روبر آرنو، سن سیران را  روایال را دوست میداشت و چھره - او پور . را پذیرفتھ بود
كھ  -نقاشي كرد ) لوور)) (زنان دیندار((روایال بزرگترین پرده خود را بھ نام  -براي صومعھ پور . ساخت

بھ  مادر آنیس را، با حالتي اندوھگین و در عین حال ملیح، در كنار دختر خود نقاش بھ نام سوزان، كھ
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گرچھ دامنھ ھنرمندي شامپني محدود بود، آثار وي با حساسیت و . راھبگان پیوستھ بود، نشان میدھد
  . صداقت بیاني كھ در بردارند ھنوز بگرمي در دلمان پذیرفتھ میشوند

در آن عصر كھ  - كھ بیشتر تابع كلیساي رسمي بود  -در وجود اوستاش لو سوئور حس دینداري مشابھي 
یكي وجود رقیبي توانا چون : لطھ دو عامل عمده قرار داشت، موجب آشفتگي خاطرش میشدنقاشي زیر س

لوبرن، و دیگر ایماني اساطیري در بخشیدن مقام الوھیت بھ پادشاھي كھ ھنوز حتي بھ مرحلھ پارسایي 
روي یك  ھر دو نقاش باھم بھ شاگردي ووئھ درآمدند، باھم در یك سرداب بھ كار پرداختند، از. نرسیده بود

لوبرن ھمراه . سرمشق نقاشي كردند، و ھنگام ورود بھ پاریس بھ یك اندازه مورد تحسین پوسن قرار گرفتند
لو سوئور پایبند پاریس و ھمسري بارور شد و . پوسن بھ رم رفت و جوھر شیوه كالسیك را جذاب كرد

ز حوادث زندگي اروس، پنج صفحھ ا ١۶۴۴بندرت توانست از چنگال فقر رھایي یابد، در حدود سال 
در قصر ولینعمتش المبر در تورینیي نقاشي كرد و در اطاق )) اطاق عشق((ربالنوع عشق، را بر سقف 

در سال . را كشید)) فائتون میخواھد ارابھ خورشید را ھدایت كند((دیگري از آن قصر پرده موضوع 
ومعھاي متعلق بھ فرقھ كارتوزیان لو سوئور بھ دام دوئلي لغزید، حریفش را كشت، خود را در ص ١۶۴۵

در آنجا بیست و دو پرده از وقایع زندگي قدیس برونو، باني فرقھ كارتوزیان، را نقاشي كرد، . پنھان ساخت
آن مجموعھ بھ توسط رھبانان  ١٧٧۶در سال . در این آثار بود كھ ھنرمند بھ اوج توانایي خود رسید

امروزه اطاق مخصوصي در موزه لوور بھ آن اختصاص  و; لیور خریداري شد ٠٠٠،١٣٢كارتوزي مبلغ 
، ھمھ انظار را بھ سوي خود جلب كرد، و لو )١۶۴٧(چون لوبرن از ایتالیا بازگشت . داده شده است

  . در سي و ھشت سالگي درگذشت ١٨۵۵وي در سال . سوئور بار دیگر بھ تھیدستي افتاد

  نر نشست، زیرا ھم لیاقت اداره شارل لوبرن در پاریس و ورساي بر تخت فرمانروایي ھ

وي فرزند مجسمھ سازي بود كھ تعداد . كردن و سازمان دادن داشت و ھم استعداد ادراك و آفرینش ھنري
زیادي دوست نقاش داشت و در محیطي پرورش یافت كھ آموختن نقاشي در آن بھ ھمان اندازه عادي و 

برن در پانزدھسالگي، با دیدگاني كھ پیوستھ در  لو. آسان بود كھ فراگرفتن مشق خط براي عموم كودكان
صدراعظم . جستجوي فرصتي مساعد بودند، تمثالي و ھمي از زندگي موفقیتآمیز ریشلیو بر پرده آورد

وقتي لو برن با . گلوگیر طعمھ شد و بھ او سفارش داد چند صحنھ اساطیري براي كاخ كاردینال بسازد
یر اساطیري و تزیینات نقاشیھاي رافائل، جولیو رومانو، و پیترو پوسن بھ رم رفت، خویشتن را در تصاو

و چون دوباره بھ پاریس بازگشت، شیوه تزیین دل انگیزش بھ مرحلھ كمال رسیده . دا كورتونا غرق ساخت
. در این مورد نیز فوكھ، با استخدام لو برن براي تزیین قصر وو، سرمشق لویي قرار گرفت. بود

ظرافت شھوتانگیز ھیكلھاي زنانھ، و ریزھكاریھاي پرمایھ گچبریھاي سقفھا و درخشندگي فرسكوھا، 
لو برن مشغول ترسیم  ١۶۶٠در سال . دیوارھاي آن قصر مورد پسند خاطر مازارن، كولبر، و پادشاه افتاد

لویي با این دلخوشي كھ عالیم چھره . فرسكوھایي از زندگي اسكندر براي كاخ شاھي در فونتنبلو بود
را زیر كالھخود اسكندر باز میشناخت، ھمھ روزه بھ تماشاي كار ھنرمند میرفت، كھ آثاري چون  خویش

لویي . را بھ وجود میآورد - ھر دو در موزه لوور  - نبرد آربال و خانواده داریوش در حضور اسكندر 
نقاشباشي ((مقام  او را بھ; تصویر ملوكانھ خود را، كھ با الماس مرصعكاري شده بود، بھ لو برنا عطا كرد

  . لیور در حقش مقرر داشت ٠٠٠/١٢و مستمري سالیانھاي بھ مبلغ ; برگزید)) دربار

لو برن طرح . حریقي تاالر مركزي لوور را بھ ویراني كشید ١۶۶١در سال . لو برن در كار سست نشد
و از ھمین ; ھاي آپولون آراست ھایي از افسانھ ھاي آن را با صحنھ تعمیر بنا را تھیھ كرد و سقف و حاشیھ

ب بھ تحصیل معماري، در این ھنگام نقاش جاھطل. نامیدھاند)) گالري آپولون((روست كھ آن تاالر را 
مجسمھسازي، فلزكاري، درودگري، طراحي فرشینھ، و دیگر فنوني كھ در آن زمان بھ خدمت تزیین 

ھمھ این انواع ھنري بھ یمن مھارتھاي گوناگون لو برن با یكدیگر . قصرھاي بزرگان درآمده بودند پرداخت
ھنرمندان فرانسھ را در مسیري واحد چنانكھ گویي تقدیر او را برانگیختھ بود تا عموم ; جوش خوردند

  . بھ كار وادارد)) سبك دوره لویي چھاردھم((براي بھوجود آوردن 
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لویي چھاردھم پیش از آنكھ لو برن را بھ ریاست آكادمي ھنرھاي زیبا منصوب كند، بھ وي اختیار كامل و 
) ١۶٨١ - ١۶۶۴(در آنجا وي مدت ھفده سال . اعتبار سرگشاده داده بود تا ورساي را چنان كھ باید بیاراید

پلكان ((ود وي طرح خ. پیوستھ زحمت كشید تا زمینھ كارھاي ھنري را براساسي واحد مستقر كند
بیست و ھفت فرسكو در )) تاالر بزرگ((و در )) تاالرھاي جنگ و صلح((را ریخت و در )) سفیران

در میان . بھوجود آورد) ١۶٧٩(تا پیمان نیمگن ) ١۶۵٩(توصیف پیروزیھاي پادشاه از زمان صلح پیرنھ 
  خیل بیشمار خدایان و االھگان، ابرھا، و 

   

  

آرشیو (موزه لوور، پاریس . خانواده داریوش در پاي اسكندر كبیر: گوبلنفرشینھ : شارل لوبرن
در حالي كھ آذرخش : ھا، لویي چھاردھم در جنگ و صلح نشان داده میشود ھا، و اسبھا و ارابھ رودخانھ

و نیز داد ; خشم بھ ھر سو میپراكند، با اسب بر رودخانھ راین میزند، یا شھر گان را در محاصره میگیرد
سترد، بھ امور مالي سروسامان میبخشد، بینوایان قحطي زده را غذا میدھد، بیمارستانھا میسازد، و از میگ

ھا را منفردا نمیتوان شاھكاري شمرد، زیرا اساس كالسیك آنھا  ھر یك از این پرده. ھنر حمایت میكند
فرانسھ در آن عصر بھ لیكن مجموعا درخشانترین آثار نقاشان ; سرشار از تزیینات بھ شیوه باروك است

زیادھروي در تجلیل پادشاه، كھ او را بھ صورت اعجوبھاي از غرور در نظرمان جلوھگر . شمار میروند
لیكن باید بھ خاطر داشتھ باشیم كھ این گونھ مداحي و تجلیل رسم ; میكند، بیننده را آزرده خاطر میسازد

ایي از لو برن را در كنار آثاري از ورونزه و ھ عجب نیست اگر بدانیم ھنگامي كھ لویي پرده. روز بود
كارھاي شما مقامشان را در برابر آثار استادان بزرگ بھ : ((پوسن تماشا میكرد، بھ نقاش خاص خود گفت

اما . خوبي حفظ میكنند، تنھا چیزي كھ كم دارند مرگ آفریننده آنھاست تا ارزششان را بیشتر معلوم كند
در میان ھمھ اشخاص حسودي كھ لو برن را در .)) متیاز را بھ دست نیاورندامیدواریم بھ این زودي آن ا
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ھمچنانكھ مولیر را، كھ از حمالت بدخواھان ; میان گرفتھ بودند، پادشاه حمایت خود را از او دریغ نداشت
درباره برخي رفتارھاي خاص لویي . بھ ستوه آمده بود، ھمواره در سایھ عنایت شاھي نگاه داشت

روایت شده است روزي كھ وي با وزیرانش بھ شور نشستھ بود، چون بدو خبر دادند كھ لو برن  چھاردھم،
براي تقدیم آخرین اثر خود بھ نام برپا كردن صلیب بھ خدمت شتافتھ است،با طلب پوزش شورا را ترك 

كرد كھ بھ و سپس از ھیئت مشاورانش نیز دعوت ; كرد تا بھ تماشاي آن نقاشي برود و اظھار خرسندي كند
بدین ترتیب، در دوره سلطنت لویي چھاردھم، حكومت و ھنر دوش بھ دوش ھم پیش . وي ملحق شوند

  . و ھنرمندان در برخورداري از عنایات و پاداشھاي شاھانھ با سران لشكر برابر بودند; میرفتند

ني تركیبي تزییني، بود ھنرنمایي لو برن گرچھ از شیوه تزیین ایتالیایي منشعب میشد، خود چیزي تازه، یع
ھنگامي . دوازده گونھ ھنر مختلف باھم جمع میآمدند تا معجون ھنري واحدي بھ وجود آورند -كھ در آن ده 

ھا بھ كار اندازد، آثارش بھ سطح عادي و متوسط تنزل  كھ وي خواست قلم خود را در ساختن تك چھره
ھایش مسند خود را بھ كشیشھا دادند،  ، و معشوقھزماني كھ پیروزیھاي پادشاه بھ شكست جاي سپرد. یافتند

وضع روحي آن پادشاه دگرگون شد و در نتیجھ آرایشگریھاي بھجتانگیز لو برن اثر و ارزش خود را از 
چون لوووا در شغل مباشرت كل ساختمانھا جانشین كولبر شد، لو برن از كرسي استادي . دست دادند

با مرگ او مظھري از فر و شكوه  ١۶٩٠در سال . مي باقي ماندھنرھا بركنار شد، اما در ریاست آكاد
  . زوال یافت و از میان رفت

پیرمینیار بخصوص نفرت شدیدي از سلطھ وي . بسیاري از نقاشان خالصي از زیر یوغ او را جشن گرفتند
  او، كھ نھ سال از لو برن مسنتر بود، چندي زودتر از وي با جعبھ . در دل داشت

شده بود كھ تصمیم داشت )) شھر ابدي((ایران راه رم پیوستھ بود و مانند پوسن چنان شیفتھ رنگ خود بھ ز
). ١۶۵٧ ١۶٣۵(و در حقیقت مدت بیست و دو سال در رم باقي ماند ; باقي عمر را در ھمانجا بھ سر برد

كھ سرانجام  ھایي كھ مینیار از سفارش دھندگان خود میساخت بھ اندازھاي مورد پسندشان واقع شدند چھره
پاپ اینوكنتیوس دھم كھ محتمال از قیافھاي كھ والسكوئز بھ وي بخشیده بود سخت نفرت داشت داوطلبانھ 

مینیار، كھ بھ سي  ١۶۴۶در سال . مینیار نیز با شفقت بیشتري صورت وي را بر پرده آورد. مدل وي شد
ي تازه میخواست شروع بھ انجام وظیفھ ول; و چھار سالگي رسیده بود، با زیبا رخي ایتالیایي ازدواج كرد

وي بھ اكراه قدم در آن . مشروع پدري كند كھ احضاریھاي از كشور فرانسھ او را بھ خدمت پادشاه خواند
امتناع )) آكادمي((سفر گذاشت مینیار در پاریس از قبول دستورات لو برن سرپیچید و از پیوستن بھ 

نتر از او حمایلھا و طالھا را براي خود خرمن میكند، از خشم و در ضمن ھر گاه میدید نقاشي جوا; ورزید
مولیر توصیھ او را بھ كولبر، كرد، لیكن ظاھرا حق با وزیر بود كھ لوبرن را بر او . برافروختھ میشد

قرن ((ترجیح داد، زیرا مینیار نمیتوانست بھ اوج آن قدرت قلمي كھ الزمھ توصیف شكوه و عظمت 
اما از طرفي لویي، كھ در آن زمان بیست سال داشت، میخواست تصویر دلپذیري  .بود دست یابد)) بزرگ

مینیار بھ خدمت پرداخت و خرسندي . از خود داشتھ باشد تا بتواند با آن عروسي را از اسپانیا بھ دام اندازد
 از آن پس مینیار كامیابترین نقاش چھرھساز عصر شد و. خاطر لویي و ماریا ترسا را فراھم ساخت

معاصران خود را یكي پس از دیگري بر روي پرده آورد مازارن، كولبر، دو رتس، دكارت، الفونتن، 
مولیر، راسین، بوسوئھ، تورن، نینون دو النكلو، لویز دوال والیر، مادام دومونتسپان، مادام دومنتنون، مادام 

بھ جاي آورد، زیباترین دست و  اتریش را/و نیز حق زیبایي دستھاي آن د; دو الفایت، و مادام دو سوینیھ
ملكھ با سفارش تزیین طاق قوسي گنبد بزرگ در كلیساي وال دو گراس بھ او . پنجھ دوران شناختھ شده بود

مینیار . و مولیر در وصف آن چكامھاي سرود; نقاشي روي آن طاق شاھكار مینیار شناختھ شد. پاداش داد
ین آنھا تصویر شاه سوار بر اسب است كھ در ورساي جاي چندین بار چھره پادشاه را ساخت، كھ مشھورتر

لیكن در ھمان كاخ چھره دالنگیز دوشس دو من در كودكي جلب نظر میكند كھ از بھترین تراوشھاي ; دارد
در مقام  ١۶٩٠وي بھ سال . پس از مرگ كولبر مینیار باالخره بر لو برن فایق آمد. قلم وي بھ شمار میآید
پنج سال بعد، در حالي . رقیب خود شد و با فرمان شاھي بھ عضویت آكادمي رسید نقاش درباري جانشین

  . كھ ھنوز بھ كار و پیكار ادامھ میداد، در ھشتاد و پنج سالگي وفات یافت
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; ده دوازده نقاش دیگر در خدمت پادشاھي كھ ھمھ چیز را بھ خود اختصاص داده بود تالش بسیار كردند
ردون، نوئل كواپل و پسرش آنتوان، ژان فرانسوا دو تروا، ژان ژوونھ، ژان شارل دوفرنوا، سباستین بو

باتیست سانتر، و آلكساندر فرانسوا دپورت كھ طبعا مایلند نامشان در این فھرست بیاید و در بزم شاھانھ 
  دو نقاش دیگر در پایان پادشاھي لویي بھ مقامي . شركت یابند

   

  

  پاریسموزه لوور، . پیر مینیار: دژاردن
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  . دوشس دو من در كودكي: پیر مینیار

نیكوال دوالرژیلیر جاي مینیار را گرفت و نھ فقط در فرانسھ، بلكھ حتي . شامخ رسیدند و نامي بزرگ یافتند
الرژیلیر با ساختن چھره درخشاني . نقاش مورد عالقھ طبقھ اشراف شد) ١۶٧۴١۶٧٨(چندي در انگلستان 

رنگھاي گلسرخي و تماس سبك قلم مویش با . وزه لوور است، قلب او را ربوداز لو برن، كھ اكنون در م
پرده در حقیقت نماینده تحول یافتن انحطاط تیره پایان عصر لویي چھاردھم بھ سوي نقاشي نشاط بخش 

  . و آثار دالنگیز واتوست)) نیابت سلطنت((دوره 

وي نیز با چھره سازي، اما نھ از . ھ شده بوداما نقاش دوم، یعني یا سنت ریگو، از تاروپود خشنتري ساخت
گرچھ ). تصویر بوسوئھ در موزه لوور نمونھ عالي آن است(راه مداھنھ، نان خود را در روغن انداخت 

ھیكل آمرانھاي كھ وي از لویي چھاردھم بر پرده نمایان ساختھ است و اكنون در انتھاي تاالر بزرگ لوور 
في مدحآمیز مینماید، لیكن چون از نزدیكتر بر آن بنگریم، چھره سخت از دور چون وص -بھ چشم میخورد 

آن پرده در ). ١٧٠١(و باد كرده پادشاه را كھ در دوره قدرت و بر ورطھ تقدیر ایستاده است آشكارا میبینیم 
. ھمچنانكھ امروزه پادشاه را بھ بھترین وجھي عرضھ میدارد; زمان خود بھ بھترین وجھي ارزش یافت

و شاید مبلغي بھ ھمان اندازه ھنگفت نیز در  - ) دالر ٠٠٠,١٠٠(فرانك بھ ریگو صلھ داد  ٠٠٠,۴٠لویي 
  . راه تھیھ جامھاي ھیبتانگیز صرف كرد كھ در این تصویر پیكر فرسودھاش را آراستھ است

V- مجسمھ سازي  
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اما لو برن آرزومند . در آن عصر مجسمھسازان كمتر از نقاشان مورد توجھ بودند و كمتر پاداش مییافتند
و در این راه پولھاي گزاف و ; بود كھ ھمھ ھنرھا در مسیر تندیسھاي مرمرین روزگار دیرین شكل بیایند

ھایي كھ پس از اضمحالل دنیاي كالسیك بر جاي مانده بودند صرف  ذوقھاي سرشار براي تقلید از مجسمھ
وي، كھ آرزوي باغھاي رومي . راضي نمیشد ھاي بدلي آن نفایس البتھ لویي تنھا بھ ساختن نسخھ. شدند

سالوستیوس و ھادریانوس را در دل داشت، گروھي از مجسمھسازان الیق را براي آراستن باغ ورساي با 
گلدانھاي حجیم، مانند گلدان جنگ كار كویزووكس، درون حوض . ھاي گوناگون بھ خدمت گماشت مجسمھ

برادران گاسپار و بالتازار دو مارسي حوض باكوس را . ندنپتون و بر باالي مھتابي بزرگ باغ ساختھ شد
، مظھر نمادین ))ربالنوع خورشید((ژان باتیست تو بیپیكره با شكوه ارابھ آپولون را با . از سنگ تراشیدند

و فرانسوا ژیراردون از دل سنگ چنان پریان در حال آبتني ; پادشاه، در میان دریاچھ ورساي برافراشت
  . ممكن بود خود پراكسیتلس ھم از امضا كردن پاي آنھا ابا نداشتھ باشدبیرون كشید كھ 

ژیراردون از فاصلھ یك قرن بھ گذشتھ نگریست تا دریابد كھ پریماتیتچو و گوژون چگونھ ھیكل زن را بھ 
لطف و رواني ھنر یوناني بار دیگر، و شاید ھم بھ حد افراط، در قلم او . صورتي آرماني درآورده بودند

  ر گشت چنانكھ با ھمھ كاوشھایي كھ شده است، ھنوز ھیكلھاي ظاھ

   

  

كاخ زنانھاي بھ زیبایي آنچھ در اثر وي بھ نام ھتك ناموس پرسفونھ . پریان در حال آبتني: ژیراردون
براي واندوم . لیكن وي در مجسم ساختن حاالت قوي و مردانھ نیز چیره دست بود. مشاھده میشود نیافتھایم

یساي سوربون آرامگاه پیكره تمام قد لویي چھاردھم را ساخت كھ اكنون در لوور جاي دارد، و در كل
لو برن از اینكھ دید ژیراردون با رغبت تام از ذوق و ھدفھاي . شایستھاي براي ریشلیو از سنگ ساخت

  . ھنري آكادمي پیروي میكند، خوشدل شد و با او گرم گرفت

ژیراردون، بھ سمت مجسمھ ساز خاص شاھي، جانشین لو برن شد و پس از درگذشت مینیار، بھ ریاست 
وي كھ ده سال پیش از لویي بھ دنیا آمده بود، تا چند ماه پس از مرگ او بھ زندگي ادامھ داد . رسید آكادمي

  . در ھشتاد و ھفت سالگي وفات یافت ١٧١۵و بھ سال 

خوي آنتوان كویزووكس چون نامش نامائوس نبود، و رفتارش بھ اندازه تابلو دوشس دو بورگوني، كھ از 
وي در لیون بھ دنیا آمد و ھنگامي كھ مشغول حك كردن نامي . خود بھ یادگار گذاشتھ است، دلپذیر بود

. ورساي شركت جویدبراي خود در میان مجسمھسازان زمان بود، لو برن او را احضار كرد تا در تزیین 
با الھام . ھاي كالسیك كرد ھاي بدل و اقتباسھاي ماھرانھ از روي مجسمھ آنتوان شروع بھ ساختن نسخھ

و ھمچنین بھ ; گرفتن از یك تندیس مرمرین باستاني درویال بورگزه، پیكره پري صدف را از سنگ تراشید

pymansetareh@yahoo.com



كھ ھر دو اكنون در  -نوس خمیده را ساخت تقلید از آثار باستاني دیگري در كاخ مدیچي، در فلورانس، و
كار دیگر او مجسمھ كاستور و پولوكس بود كھ از روي گروه . گنجینھ فرخنده ھنري لوور جاي دارند

  . ھاي باغھاي لودوویزي در رم اقتباس شده بود مجسمھ

اشكال براي پارك ورساي . وي بزودي توانست با قدرتي قابل مالحظھ آثاري ابتكاري بھ وجود آورد
و در باغ كاخ مارلي نیز ; ھاي گارون و دوردوني بودند ستبري از سنگ تراشید كھ مظاھر نمادین رودخانھ

چھار مجسمھ مرمرین دیگري كھ وي در مارلي . دو تندیس نمادین دیگر براي رودھاي سن و مارن ساخت
بر پگاسوس، كھ اكنون در  ، شھرت، حوري جنگلي، و مركور سوار[االھھ گل]برپا كرد عبارتند از فلورا 

  . ھاي تزییني اطاقھاي مھم ورساي نیز ساختھ قلم حكاكي آن ھنرمندند بیشتر پیكره. باغ تویلري جاي دارند

كویزووكس مدت ھشت سال در ورساي، و رویھمرفتھ پنجاه و پنج سال، در خدمت پادشاه بھ كار مشغول 
  . بود

آنتوان . رترینشان مجسمھ نیمتنھ او در ورساي استدوازده مجسمھ از لویي چھاردھم ساخت كھ مشھو
كویزووكس در مجسمھ سازي بھ ھمان پایھ رسید كھ مینیار، سرشناسترین چھرھساز فرانسھ، در نقاشي 

وي بھ جاي آنكھ با دشمنانش بھ جدال برخیزد، ایشان را در برابر خود نشاند و مجسمھ آنان را . رسیده بود
در حالي كھ معموال در آثار خود ھم در نمایش دادن نخوت ; ریختھگري كرد از مرمر تراشید یا با برنز

 ١۵٠٠ھنگامي كھ براي ساختن مجسمھ كولبر مبلغ . آنان امساك میكرد و ھم در تھي كردن كیسھ پولشان
وي تمثالھایي . لیور آن را براي كار خود زیادي دانست و مسترد كرد ٧٠٠لیور بھ وي دستمزد داده شد، 

  شبیھ و واقعنما از لو برن، كامال 

یكي در لوور و  - از كنده بزرگ دو نیمتنھ ساخت . و زمخت و دردمند بھ شیوھاي صریح و ساده ساخت
در شیوھاي كامال متفاوت، . كھ نشانگر حقیقت جویي سازشناپذیر و نیروي مردانھاند - دیگري در شانتیي 

و دیگري نیمتنھ دالنگیز ھمان شاھزاده خانم رعنا دو مجسمھ دیگر یكي دوشس دو بورگوني بھ جاي دیانا، 
وي نقشھ چند آرامگاه باشكوه براي مازارن، كولبر، وبان، و لو برن . در ورساي از او بر جاي ماندھاند

  . طرح كرد

ھاي گاه و بیگاھشان، روح شیوه باروك بھ خاطر میآید،  در آثار كویزووكس، با جنبھ ھیجاني شدید و مبالغھ
آنھا بھ منزلھ . ھاي عالیتر وي بھ بھترین وجھي آرمان كالسیك پادشاه و دربار عرضھ میشود مونھلیكن در ن

  . گفتار راسین در قالب مرمر و برنز ھستند

فرانسوا آنگیھ و . بھ گرد كویزووكس و ژیراردون گروھي ھفت نفري از مجسمھسازان چیره دست گرد آمد
ا، مارتن دژاردن، پیر لوگرو، و گیوم كوستو، كھ اسبھاي برادرش میشل، فیلیپ كوفیھ و پسرش فرانسو

  . مارلي او ھنوز در میدان كنكورد پاریس در حال خیز برداشتن بھ سوي آسمانند، ھمگي از این گروھند

پیر پوژه، كھ از این گروه دور و بركنار بود و با ایدئالیسم مجسمھسازي رسمي سر جدال داشت، قلم 
پوژه، كھ زاده شھر مارسي بود . شم و تیره بختي ملت فرانسھ بھ جنبش درآوردحكاكي خود را در خدمت خ

، زندگي ھنري خود را با كنده كاري روي چوب آغاز كرد، لیكن آرزوي باطنیش این بود كھ چون )١۶٢٢(
. در آن واحد نقاش، مجسمھساز، معمار، و در ھمھ این ھنرھا استاد باشد -میكالنژ  -بت مورد ستایش خود 

ي، با رویاي تحصیل در خدمت استادان ایتالیایي، پیاده از مارسي بھ راه افتاد و تا بندر جنووا، فلورانس، و
ھمھ ; زیر دست پیتر و داكورتونا با جدیت تمام بھ تزیین پاالنتسو باربریني پرداخت. و رم پیش رفت

. چند جانبھ برنیني افتادریزھكاریھا و دگرگونیھاي فنون بوئوناروتي را فراگرفت و در حسرت شھرت 
وي، در بازگشت بھ بندر جنووا، مجسمھ قدیس سباستیانوس را ساخت كھ براي نخستین بار موجب بلندي 

فوكھ، كھ در این مورد نیز پیشقدم لویي چھاردھم در عالم ھنر بود، بھ پوژه سفارش داد مجسمھ . نامش شد
مان فوكھ مغضوب شد، پوژه شتابان بھ سوي اما در ھمان ز. ھركول را از سنگ براي قصر وو بسازد
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چون بار دیگر براي تراشیدن . جنوب گریخت، و چندي در تولون با تنگدستي دست بھ گریبان ماند
ستونھاي اطلس از مرمر براي برپا داشتن باال خانھ بناي شھرداري استخدام شد، وي بدنھاي رنج كشیده 

ھاي متشنج از دردشان  داد، در عضالت بھ ھم تابیده و چھرهكارگران باراندازھا را سرمشق كار خود قرار 
نعره انقالب را مصور ساخت، و با این اثر وضع رنجبران ستمدیدھاي كھ بار گران دنیا را بر دوش داشتند 

  . اما این نوع ھنرنمایي بھ درد ورساي نمیخورد. نمایش داد

ي آغوشي باز و آماده داشت او را بھ خدمت با این حال، كولبر، كھ براي استقبال از ھر استعداد ھنر
  . خواست، بھ شرط آنكھ بھ پیروي از ھمان اسلوب بیزبان اساطیري مجسمھ سازي كند

   

  

پوژه سھ اثر تقدیم وي داشت كھ اكنون در موزه لوور جاي . دوشس دو بورگوني: آنتوان كویزووكس
جسمھ پرسئوس و آندرومده كھ در ساختن آن نقش برجستھ دل انگیزي از اسكندر و دیوجانس، م. گرفتھاند

رنج فراوان و تكلف بسیاري بھ كار رفتھ بود، و مجسمھاي ستبر از پھلوان كروتونا كھ آن گیاھخوار 
در سال . زورمند باستاني را در حال كشمكش براي رھایي از چنگال و دندان شیري بیایمان نشان میدھد

ون خوي سركش و قلم خشمگین خود را با عقل و ھنر دربار پوژه بھ دیدار پاریس شتافت، ولي چ ١۶٨٨
بازار ماھي ((و )) خانھ نیكوكاري((در آنجا وي دو ساختمان . ناسازگار یافت، بھ مارسي بازگشت

. در فرانسھ حتي بازار ماھي فروشي را میتوان بھ صورت اثري ھنري درآورد -را طرح افكند )) فروشي
تندیس سوار بر اسب : محتمال اشارھاي بود بھ افتخارات جنگي پادشاهبزرگترین مجسمھاي كھ وي ساخت 

اسكندر، نیكورو و خوشخو با خنجري در دست، كھ با بیاعتنایي قربانیھاي میدان نبرد را بھ زیر سم اسبش 
پوژه از پیروي شیوه فورمالیسم، و ھمچنین از رعایت انضباطي كھ مورد پسند لو برن و . لگدكوب میكند
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جاھطلبي وي در رقابت با برنیني، و حتي با میكالنژ، او را بھ لغزشگاه مبالغھ در . ود، سرباز زدورساي ب
  . و نمونھ بارز آن مجسمھ كراھتانگیز سرمدوز در لوور است; نمایش عضالت و بیان ھیجانات كشاند

  . لیكن رویھمرفتھ پوژه را باید تواناترین مجسمھ ساز عصر و كشورش دانست

شاھي بزرگ رو بھ زوال نھاد و شكستھاي پیاپي فرانسھ را بھ سوي انحطاط كشاند، غرور چون آن پاد
چنانكھ این بار مجسمھ ; شاھي بھ دینداري گرایید و ھنر از برازندگي خاص ورساي رو بھ فروتني نھاد

تاد و ھفت پادشاه، كھ اكنون ھف - لویي چھاردھم در حال زانو زدن در نوتردام، اثر كویزووكس، را میبینیم 
ھاي شاھانھ خودنمایي میكند، خاضعانھ تاج خود را بر خاك پاي مریم  سال دارد، با آنكھ ھنوز درون جامھ

در آن روزھاي آخرین، گرچھ اعتبارات ساختماني ورساي و مارلي سخت محدود شده . عذرا میگذارد
. ، و بھ صورتي زیبنده درآمدبودند، جایگاه ھمسرایان كلیساي نوتردام از نو طرحریزي شد، تعمیر یافت

عناصر طبیعي . ستایش بتپرستانھ نسبت بھ ھنر باستاني، بر اثر ھمان افراطكاریش، بھ سردي گرایید
كشش ھنر بھ سوي شرك و بیدیني، با الغاي فرمان . شروع بھ دست اندازي بر قلمرو شیوه كالسیك كردند

. بر روح پادشاه، متوقف ماند) كشیش یسوعي(لوتلیھ نانت، و نیز بھ دنبال تسلط یافتن مادام دومنتنون و 
حاال دیگر لویي ; ھا و عناصر تزییني در خدمت دین بھ كار میرفتند نھ در تجلیل پادشاه اكنون دیگر مایھ

  . خداوند را بھ رسمیت میشناخت

ز دولت آیا تبعیت ھنر ا. تاریخ ھنر در عصر فرمانرواي بزرگ ما را با پرسشھاي دشواري روبرو میكند
زبان آور بود یا نیكو ثمر آیا نفوذ كولبر، لو برن، و پادشاه سبب نشد كھ سیر تحول از فرانسھ از مجراي 

بومي و طبیعیش بھ سوي تقلیدي زبوني آور از راه و رسم دیرین یونان ناتوان و منحرف شود و آثار ھنري 
ست بھ ثبوت برساند كھ ھنر در سایھ توان)) سبك دوره لویي چھاردھم((را با ریزه كاري سبك چھل سال 

كھ با تمركز ھمھ ثروت خود بھ پرورش آن بپردازد و ھمھ ذوقھا را چون واحدي  - حمایت حكومتي مطلق 
بھتر میشكفد و بارور میشود یا در پناه اشرافیتي كھ آن را محفوظ نگاه  -ھماھنگ بھ خدمت آن بگمارد 

با كمال حزم و احتیاط در مالكھاي سنجش ذوق و ارزش  میدارد و تحویل اخالفش میدھد، لیكن ھمچنین
ھنري و اصول نظم و انضباط آن تغییراتي پدید میآورد یا در زیر لواي حكومتي ملي كھ پیش پاي ھنرمند 
راھي براي پیشرفت باز میكند و لیاقت فردي را از بند سنت پرستي رھا میسازد و ھنر را بھ خدمت خلق 

كند كھ محصوالت خود را با سلیقھ عامھ مردم منطبق سازد و در معرض داوري میكشد و آن را وادار می
ھاي كلیسا و اشراف و پادشاھان خود  ایشان قرار دھد آیا اگر ایتالیا و فرانسھ بھ یاري كوششھا و سلیقھ

آرایش ھنري نیافتھ بودند، امروزه چون دو مھد فرخنده ھنر و زیبایي شھرت جھاني میداشتند آیا بدون 
تمركز ثروت پیدایش ھنري برتر امكانپذیر میشد براي آنكھ بتوان بھ این پرسشھا پاسخي وافي داد، باید 

و تازه چنین پاسخي طبعا، با تشخیصھا و تردیدھاي ; عقالي جھان با ھمدیگر انجمن كنند و راي بزنند
ھ قدرت مركزي با حمایت میتوان گفت ك. بسیار، گاھي صراحت پیدا میكند و گاھي حالت ابھام خواھد یافت

ھنر زمان لویي . از ھنر و رھبري آن موجب شد كھ بخشي از سادگي و ابتكار قدرت آن از میان برود
از جھت شكوه و نظم عظمتي خسرواني داشت، و از لحاظ آراستگي ; چھاردھم ھنري با قاعده و مكتبي بود

گوتیك گرمي و عمق میبخشید، فاقد بود، ھماھنگي لیكن ابداع و آفرینندگي را، كھ بھ ھنر ; ھنري بیمانند بود
تا ; ھنرھا در زیر لواي لویي شگفتانگیز بود، اما در بیشتر موارد تنھا یك آھنگ را بھ طنین درمیآورد

جایي كھ، در آخر، آن مجموعھ ھنري بھ صورت بیاني از یك شخص و یك دربار درآمد، نھ از یك عصر 
است، اما اگر ھنر و ثروت بھ بھاي گسترش تنگدستي و خرافات زبوني ثروت الزمھ ھنر فاخر . یا یك ملت

زیرا زیبایي نمیتواند دیر زماني از ; آور رشد یابند، چنین ثروتي نكبت آور است و چنان ھنري ناخوشایند
وجود طبقھ اشرافي میتوانست، چون امانتدار و مشوقي نیكوكار، آداب پسندیده و مالكھاي . نیكي جدا افتد

ھاي برگزیده را برقرار نگاه دارد، بھ شرط آنكھ وسایل الزم فراھم میبود تا آن را براي  و سلیقھ سنجش
پذیرفتن استعدادھا و ابتكارات نوظھور نیز آماده دارد و در عین حال مانع آن شود كھ اشرافیت صرفا در 

نیز میتوانند ثروت را متراكم حكومتھاي ملي . زمینھ امتیاز طبقاتي و تفاخر بھ تجمل پرستي منشا اثر باشد
سازند و براي تجلیل و تھذیب آن از دانش و ادبیات و نیكوكاري و ھنرھاي زیبا یاري بگیرند، لیكن با 

كندي ; مغایرت آزادي نارس با ھر گونھ قرار و انضباط: مشكالتي نیز رو بھ رو خواھند شد كھ عبارتند از
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ل طبیعي استعداد مھار نشده بھ اینكھ نیروي خود را در و ھمچنین تمای; ھاي جوان رشد ذوق در جامعھ
آزمایشھاي و ھمي و در ھر حال، این حقیقت انكار ناكردني بود كھ طبقات اشرافي اروپا ھنر فرانسھ را با 

  . جان و دل میپسندیدند

، از كاخسازي، مجسمھ سازي بھ شیوه كالسیك، سبك ادبي كالسیك، و تزیین اثاثھ و جامھ بھ شیوه باروك
دربارھاي . فرانسھ، در میان عموم طبقات حاكمھ اروپاي باختري و حتي در ایتالیا و اسپانیا انتشار یافت

لندن، بروكسل، كولوني، ماینتس، درسدن، برلین، كاسل، ھایدلبرگ، تورن، و مادرید چشم بر ورساي 
رانسوي بھ نقاط دورافتادھاي معماران ف. دوختھ و آن را سرمشق آداب زندگي و ھنر خود قرار داده بودند

لو نوتر در وینزر و كاسل . در خاور اروپا، چون موراوي، دعوت میشدند تا كاخھاي شاھي بنا كنند
ھا و ابتكارات تازه رو بھ  كریستوفر رن، و دیگر معماران بیگانھ، در پي اندیشھ; باغھایي طراحي كرد

پراكنده شدند، تا آنكھ تقریبا ھر شاھزاده و مجسمھسازان فرانسوي در سراسر اروپا . پاریس نھادند
تمثالھاي اساطیري لو . فرمانروایي مجسمھ سوار بر اسب خود را، بھ تقلید از پادشاه فرانسھ، صاحب شد

فرمانروایان بیگانھ . برن در سوئد، دانمارك، اسپانیا، و در كاخ ھمتن كورت انگلستان رواج یافتند
یكي . یگو یا، اگر بھ او دسترس نباشد، یكي از شاگردانش قرار گیرنددرخواست میكردند كھ مدل نقاشي ر

ھایي بھ یادبود پیروزیھایش داد، از دوران  ھاي بووه سفارش ساختن فرشینھ از پادشاھان سوئد بھ كارخانھ

  فصل چھارمگسترش فرھنگ و ھنر روم باستاني در سراسر اروپاي باختري تا آن زمان، 

  

  مولیر

١۶١ ٢٢۶٧٣  

I - تئاتر در فرانسھ  

از طنز تاریخ ھمین قدر بس كھ . اینك نوبت تئاتر و شعر فرانسھ بود كھ اروپا را بھ زیر سلطھ خود گیرند
و تئاتر، كھ مدتي دراز مطرود كلیسا ; در آن عصر ادبیات فرانسھ میبایست بر صحنھ نمایش پایگاه گیرد

كمدي ایتالیایي میبایست بھ توسط ; واج یابدمانده بود، میبایست بھ یاري كاردینال ریشلیو رونق و ر
و لویي چھاردھم میبایست ذوق تئاتر دوستي خود را از این دو ; كاردینال مازارن وارد خاك فرانسھ شود

  . روحاني بزرگ، كھ كمر بھ خدمت و حراست دولتش بستھ بودند، اكتساب كند

لیا قالبي ادبي بھ خود گرفتھ بود، و لئو دھم بھ تئاتر نو در دوران پاپھاي با دانش و فرھنگ رنسانس در ایتا
لیكن نھضت اصالح . ھا براي جوانان ساده دل متناسبند یا نھ تماشاي تئاتر میرفت بیغم آنكھ آیا نمایشنامھ

با اینھمھ، تئاتر ایتالیا در سایھ غمض عین . دیني و شوراي ترانت بر این رواداري دیني خط ابطال كشیدند
تا از شر و زیانھاي بزرگتري جلوگیري  - بھ گفتھ بندیكتوس چھاردھم  -و نما یافت  سران روحاني نشو

اما در فرانسھ طبقھ روحانیان، . در اسپانیا نیز، با قبول خدمت كلیسا، توانست بھ حیات خود ادامھ دھد; شود
اخالق اجتماعي  كھ از آزادي جنسي نمایشھاي كمدي بھ انزجار آمده بودند، تئاتر را بھ عنوان دشمن بزرگ

سلسلھ دنبالھداري از اسقفان و پیشوایان روحاني بھ دنبال یكدیگر فتوا دادند كھ . ممنوع و مطرود ساختند
روحانیان پاریس، بھ . ھا را بھ صرف ماھیت شغلشان باید افرادي تكفیر شده دانست بازیگران تماشاخانھ

سم تدفین دیني براي بازیگران امتناع ورزیدند، علمداري آمرانھ بوسوئھ، از اجراي آیینھاي مقدس یا مرا
اینان كھ نمیتوانستند موافقت كشیشان را در . مگر آنكھ ایشان توبھ میكردند و از پیشھ خود دست برمیداشتند

قوانین مدني فرانسھ نیز . اجراي آیین ازدواج شرعي كسب البتھ این گونھ ازدواجھا سخت ناپایدار بودند
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ھا را مردمي بدنام و رسواي جامعھ میدانست و از شركت در ھر شغل آبرومندي  بازیگران تماشاخانھ
  . قضات و روساي محاكم قانوني حق نداشتند در تئاتر حضور یابند. محروم میكرد

یكي از خصوصیات بارز آن عصر ھمین است كھ تئاتر توانست در چنان زمینھ نامساعدي نشو و نما یابد 
اشتیاق عامھ مردم بھ تماشاي نموداري از زندگي كھ بتواند انتقام حقایق . شكندو مقاومت موجود را در ھم ب

و محرومیتھاي حاصل از ; تلخ را بگیرد موجب بھوجود آمدن رشتھاي پایانناپذیر از كمدیھا و فارسھا شد
ب ھاي عشق مشروع و نامشروع فراھم آورد كھ با طی رسم تكگاني مشتاقان بسیار براي تماشاي نمایشنامھ

: ریشلیو ظاھرا با نظر لئو دھم موافق بود كھ میگفت. خاطر پول خود را در تماشاخانھ خرج میكردند
ھاي خوب را بپرورانند، نھ آنكھ ھمھ  بھترین راه نگاه داشتن تئاتر در حدودي شایستھ آن است كھ نمایشنامھ

و، در عین حال، بازیگران الیق بدین ترتیب بود كھ وي توانست سلیقھ عمومي را رھبري كند . را بخشكانند
از آن ھنگام كھ كاردینال ریشلیو اجراي : ((بھ این گزارش ولتر توجھ كنید. را بھ نوایي برساند

كھ اینك پاریس را رقیب آتن باستاني ساختھ است  -ھایي را بھ طور مرتب در دربار معمول كرد  نمایشنامھ
آكادمي كھ عدھاي از روحانیون را در میان اعضاي خود در تاالر نمایش نھ تنھا یك ردیف صندلي براي  - 

، ظاھرا بنابھ ١۶۴١در سال .)) داشت، تعیین گشت، بلكھ ردیفي ھم بھ اسقفان اختصاص داده شد
درخواست كاردینال ریشلیو، لویي سیزدھم گروھي از بازیگران را بھ زیر حمایت خود درآورد كھ از آن 

وي مستمري سالیانھاي بھ . شھرت یافتند)) كمدي بازھاي شاھي((یا  ))دستھ بازیگران شاھي((پس بھ نام 
بھ موجب فرماني تئاتر را بھ طور رسمي در شمار انواع ; لیور براي ایشان مقرر داشت ١٢٠٠مبلغ 

و نیز نیت شاھانھ را اعالم داشت كھ از آن پس دیگر نباید پیشھ ; سرگرمیھاي مشروع معرفي كرد
این دستھ بازیگران بعدا . آنان شود و بھ موقعیت اجتماعیشان لطمھ وارد كند بازیگران موجب سرشكستگي

ھتل دو بورگوني را محل نمایشھاي خود قرار دادند، زیر سرپرستي افتخاري لویي چھاردھم درآمدند، و 
  . طي سالھا پادشاھي او در اجراي تراژدي مھارت تام یافتند

یكي از آنھا تیبریو . مازارن براي رفع نقایص و ترویج كمدي فرانسھ بازیگران ایتالیایي را دعوت كرد
، عالقھ پاریسیھا و )سكاراموش(فیورلي بود كھ، با ھنرنمایي در نقش دلقكي الفزن بھ نام سكاراموتچا 

تن شراره اشتیاق ژان مسلما این بازیگر و دستیارانش در افروخ. درباریان را بھ سوي خویش جلب كرد
. باتیست پوكلن چھارم بھ ھنر تئاتر، و نیز در آموختن فنون تئاتر كمدي بھ وي، سھمي بزرگ داشتھاند

، ژان پوكلن، كھ بر صحنھ و در سراسر جھان )١۶٣٩(بھ ایتالیا مراجعت كرد )) سكاراموش((ھنگامي كھ 
و بنابر داوري مشتاقانھ بوالو، خیلي زود بھ بھ نام مولیر شناختھ شده است، سردستھ بازیگران شاھي شد 

  مقام بزرگترین نویسنده آن عصر پادشاھي ارتقا 

II - دوره كارآموزي  

كوچھ سنت اونوره پاریس كتیبھاي بھ حروف طالیي با مضمون زیر  ٩۶بر ساختماني واقع در شماره 
  :نصب شده است

  . در آن بھ دنیا آمد ١۶٢٢نزدھم ژانویھ سال این ساختمان در محل خانھاي بنا شد كھ مولیر بھ تاریخ پا

لیور برایش  ٢٢٠٠ھمسرش ماري كرسھ مبلغ . و آن خانھ ژان باتیست پوكلن سوم پردھساز و زینتگر بود
ژان باتیست پوكلن چھارم، . جھیزیھ آورد، شش فرزند زایید، و پس از ده سال زندگي زناشویي وفات یافت

ھاي خود نیز ھرگز نامي از  طور مبھم در خاطر داشت و در نمایشنامھ كھ نخستین كودكش بود، مادر را بھ
  . او بھ میان نیاورد

چشم از جھان بست، پدر  ١۶٣٧، اما چون این نامادري نیز در سال )١۶٣٣(پدرش دوباره ازدواج كرد 
 وظیفھ پرورش نبوغ فرزند را خود بھ دست گرفت، وسایل تحصیلش را فراھم ساخت، و ھم خود را بھ
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ژان پوكلن سوم پردھدار خوابگاه پادشاه شد و با حقوق  ١۶٣١در سال . تامین آتیھ وي موقوف كرد
لیور، كھ البتھ مبلغ قابلي نبود، در سلك پیشخدمتان خاصھ شاھي درآمد، لیكن در  ٣٠٠سالیانھاي بھ مبلغ 

خریداري كرده بود، بھ پدر شغل مزبور را از برادر خود . ھر سال فقط سھ ماه نوبت خدمت بھ وي میرسید
لویي سیزدھم ژان پوكلن چھارم را در مقام وارث  ١۶٣٧در سال . این نیت كھ آن را بھ فرزند انتقال دھد

اگر آرزوھاي پدر صورت تحقق یافتھ بودند، مولیر میبایست در تاریخ . بر حق آن شغل بھ رسمیت شناخت
ي كھ رختخواب پادشاه را درست میكرده است بھ عنوان كس - ھرگاه اصوال نامي از او بھ میان میآمد 

اما از طرفي ھم در خانواده پدر بزرگي وجود داشت كھ دلبستھ تئاتر بود و گھگاه پسرك را با . شناختھ شود
  . ھاي معروف میبرد خود بھ تماشاي نمایشنامھ

كلرمون، كھ مھد براي آنكھ ژان پوكلن چھارم شایستھ شغل تختخوابداري پادشاه شود، او را بھ كولژ دو 
وي زبان التیني را بھ مقدار قابل مالحظھاي آموخت، از خواندن آثار . پرورش بدعتگذاران بود، فرستادند

ترنتیوس بھره بسیار برد، و بیشك نسبت بھ نمایشھایي كھ بھ توسط یسوعیان بھ منظور آموزش زبان التین 
بنابر گفتھ . و شاید ھم در آنھا شركت جست و ادبیات و سخنراني ترتیب داده میشد، عالقھ مخصوص یافت

ولتر، ژان ھمچنین از تعلیمات گاسندي فیلسوف، كھ بھ سمت معلم خصوصي ھمشاگردي توانگرزاده وي 
آنچھ مسلم است ژان درباره فلسفھ اپیكور مطالعھ بسیار كرد و قسمت . تعیین شده بود، برخوردار گشت

برخي از . (را ترجمھ كرد) درباره طبیعت اشیا(روم ناتورا عمده حماسھ اپیكوري لوكرتیوس بھ نام د ر
بھ احتمال كلي، ژان .) ابیات كمدي مردم گریز، اثر مولیر، تقریبا ترجمھ قسمتي از كتاب لوكرتیوس است

  . پیش از بھ پایان رساندن دوره شباب، ایمان دیني خود را از دست داده بود
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آرشیو ژان پس از پنج سال اقامت در كالج، بھ تحصیل علم حقوق (مجموعھ جوزف جوون . مولیر: اودون
سپس مدت چند ماه . ھا بھ وكالت دعاوي مشغول شد و چنین مینماید كھ اندك زماني ھم در دادگاه; پرداخت

نشاطي بھ سن بیست و در ھمان زمان با مادلن بژار، كھ بانوي با ) ١۶۴٢(شغل پدرش را در پیش گرفت 
پنج سال قبل، مادلن بژار معشوقھ كنت دومودن بود و كودك نامشروعي ھم از . و چھار بود، آشنایي یافت

ژان، كھ اكنون بیش از بیست سال . او بھ دنیا آورده بود كھ كنت با كمال لطف او را بھ فرزندي پذیرفت
نانچھ معلوم است، مادلن بژار ابتدا او را چون چ. نداشت، مفتون زیبایي و زنده دلي و مھرباني آن زن شد

عالقھ شدید مادلن بھ عالم تئاتر ھمراه با عواملي دیگر ژان را مصمم ساخت . دلباختھاي بھ نزد خود راه داد
لیور حق جانشیني خود را در مقام پردھبرداري پادشاه  ۶٣٠كھ شغل پردھداري را ترك كند، در ازاي مبلغ 

وي از پدرش جدا شد و ). ١۶۴٣(یكدل و یكجھت بھ كار تئاتر و بازیگري بپردازد  بھ دیگري واگذارد، و
ژان بھ ھمراھي مادلن، دو برادر او، و چند تن بازیگر دیگر . بھ خانھ مادلن رفت تا با او زندگي كند

كمدي ). ((١۶۴٣ژوئن  ٣٠(را بھ وجود آوردند )) ایلوستر تئاتر((شركتي رسمي تاسیس كردند و 
ھمچنانكھ رسم مالوف بازیگران . آن پیمان را آغاز زندگي طوالني و پر افتخار خود میشمارد)) فرانسز

  . بود، ژان نام تازھاي مخصوص عالم تئاتر بر خود نھاد و مولیر شد

شركت نو بنیاد میدان بازي تنیسي را براي كار خود اجاره كرد، نمایشنامھاي چند در آنجا بھ روي صحنھ 
پدرش، كھ . مولیر سھ بار بھ خاطر بدھكاریھایش بھ زندان رفت ١۶۴۵در سال . شد آورد، و ورشكست

امید داشت نوجوان وي اكنون دیگر از بیماري تب صحنھ شفا یافتھ باشد، وامھایش را پرداخت و از زندان 
  . خالصش كرد

. ت، پا در سفر گذاشتلیكن مولیر بار دیگر ایلوستر تئاتر را دایر كرد و، قصد اجراي نمایشھایي در والیا
گروه بازیگران، طي یك سلسلھ كامیابیھا و . اپرنون، حاكم گویین، بھ مولیر كمك مالي كرد/دوك د

شكستھاي پي در پي، در شھرھاي ناربون، تولوز، آلبي، كاركاسون، نانت، آژن، گرنوبل، لیون، مونپلیھ، 
مولیر بھ ریاست شركت انتخاب شد . وردندبردو، بزیھ، دیژون، آوینیون، و روان نمایشھایي روي صحنھ آ

در سال . و با صد فن و نیرنگ توانست گروه خود را بیقرض و با شكم سیر نگاھداري كند) ١۶۵٠(
پرنس دو كونتي، كھ رفیق قدیمي مدرسھاش بود، شھرت و كیسھ خود را در خدمت شركت مولیر  ١۶۵٣
ز زیبایي مادموازل دو پارك، بازیگر تازه تئاتر شاید علت اقدام وي این بود كھ منشي خصوصیش ا. گذارد

شاھزاده مزبور گرایش شدید مذھبي یافت و بھ گروه  ١۶۵۵اما در سال . مولیر، تعریف بسیار كرده بود
بعدا وي تئاتر و . مولیر خبر داد كھ وجدانش او را از ادامھ روابط دوستي با عالم نمایش نھي میكند

  . د كننده اخالق جوانان و دشمن ایمان مسیحي، آشكارا بھ باد انتقاد گرفتخصوصا مولیر را، بھ عنوان فاس

ھا، و عواید خود  در خالل این تحوالت، گروه بازیگران متدرجا توانست بر مھارت فن، فھرست نمایشنامھ
در اوایل سال . ضمن آنكھ ایفاي نقشھاي عمده را خود بر عھده میگرفت، شروع بھ نوشتن نمایشنامھ كرد

مولیر خود را آن قدر الیق و توانا دید كھ بتواند با بازیگران شاھي متمركز در ھتل دو بورگوني، و  ١۶۵٨
را تشكیل داده بودند، وارد رقابت شود تا حق تقدم اشغال )) تئاتر دوماره((نیز گروه خصوصي دیگري كھ 
آورد تا زمینھ كامیابي خود را مولیر با مادلن بژار از روان رو بھ پاریس . صحنھ پاریس را بھ دست آورد

پدرش از فیلیپ اول، . وي نخست بھ دیدن پدرش رفت تا عذر نافرمانیھاي خود را بخواھد.. آماده سازند
ھاي او در  اورلئان، درخواست كرد كھ از گروه مولیر حمایت كند و براي اجراي یكي از نمایشنامھ/دوك د

  . دربار اجازه بگیرد

در حضور پادشاه تراژدي كورني را، كھ )) دستھ بازیگران موسیو(( ١۶۵٨سال  در بیست و چھارم اكتبر
مولیر نقش اصلي را ایفا كرد، اما نھ با . نیكومد نام داشت، در تاالر نگھبانان لوور بھ روي صحنھ آورد

  . موفقیت، زیرا بیمار بود

اجراي نقش جدي سازگاري  وي بھ نوعي بیماري سكسكھ مبتال بود كھ بھ ھیچ وجھ با: ((بھ گفتھ ولتر
بعدا مولیر با اجراي یكي از .)) بازي او را در نمایشھاي كمدي بھ مراتب جالبتر میساخت((لیكن .)) نداشت
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وي با چنان . كھ اكنون اثري از آن در دست نیست شكست تراژدي كورني را جبران كرد -كمدیھایش 
تك ابروي باال افتاده و زبان الكن و ھرزه دراي  قریحھ و نشاطي نقش خود را ایفا كرد و با چنان مھارتي

خود را بھ كار كشید كھ در پایان نمایش ھمھ حضار در این شگفتي بودند كھ مولیر چرا قبال اجراي نقشي 
پادشاه ھنوز بھ اندازھاي جوان بود كھ از آن كمدي ھزآلمیز خوشش بیاید، و . جدي را بھ عھده گرفتھ بود

دستھ بازیگران ((پس دستور داد كھ . كھ جرئت و بیپروایي مولیر را بپسندد نیز چندان مرد شده بود
بر آن صحنھ نیز . با گروه ایتالیایي سكاراموش سھیم شود)) سالن دو پتي بوربون((در استفاده از )) موسیو

 تازه واردان در اجراي تراژدیھا توفیقي نیافتند، بھ طوري كھ از دستھ بازیگران شاھي فرسنگھا عقب
لیكن در نمایش كمدیھا، بخصوص آنھا كھ خود مولیر تصنیف میكرد، كامیابي شایان بھ دست . ماندند

با این وجود، دستھ مزبور بھ اجراي تراژدیھاي بزرگ ادامھ داد، زیرا بانواني كھ نقشھاي اصلي . آوردند
و عالوه بر آن، . انستندرا بازي میكردند تئاتر جدي را براي جلوھگري و ھنرنمایي خود وسیلھ بھتري مید

در واقع نامالیمات و . خود مولیر ھم ھرگز راضي نبود كھ منحصرا بازیگر صحنھ كمدي شناختھ شود
مبارزات زندگي دشوارش داغ غمي بر دلش نھاده بود و مولیر دلقكبازي دایمي بر روي صحنھ را مصیبتي 

قانھ و شخصیتھاي پیش پا افتاده و ضمن اینكھ احساس میكرد دیگر از كمدیھاي عاش; بزرگ میدانست
مولیر با مشاھده اوضاع . لودگیھاي زننده، كھ بیشتر انعكاسھاي تئاتر ایتالیایي بودند، خستھ شده است

اجتماعي محیطش در پاریس نكاتي استنباط میكرد كھ در نظرش بھ مراتب از شخصیتھاي ساختگي 
دیگر احتیاجي ندارم كھ پالوتوس و ترنتیوس را بھ استادي برگزینم یا : ((و سكاراموش شده است پولیشینل

  . بر آثار مناندر دستبرد بزنم

  .)) اكنون من باید فقط در اوضاع زمانھ نظاره كنم

III - مولیر و بانوان   

وجود داشت كھ در آن گروھي از مردان و زنان گرد میآمدند تا )) مبویھھتل دو را((در پاریس ھتلي بھ نام 
مولیر با الھام گرفتن از آن محفل ادبي . آداب نزاكت و سخنپردازي را چون بتھایي مورد پرستش قرار دھند

آغاز رواج  ١۶۵٩نمایشنامھ زنان متصنع مضحك را نگاشت، كھ نخستین نمایش آن در ھجدھم نوامبر سال 
نمایشنامھ . در فرانسھ شناختھ شده است، و نیز درھاي ثروت و شھرت را بھ روي او گشود)) آداب كمدي((

زنان متصنع مضحك چندان مختصر بود كھ ساعتي بھ ذھن تماشاگران مینشست و آنچنان نیشدار و 
گدالون و دو دختر عمو بھ نامھاي ما. كنایھآمیز بود كھ زخم خود را براي ھمیشھ در دلشان باقي میگذارد

كاتوس، كھ ھفت شھر نكتھ داني و آراستگي فكري را گشتھاند، نسبت بھ بزرگتران كم درك و تھي كیسھ 
  : خود، كھ اصرار دارند آنھا را شوھر دھند، زبان بھ اعتراض میگشایند

مھمتر از ھمھ اینكھ آداب نزاكت و زن نوازي : چھ عیبي در وجود آنھا مییابي ماگدالون: گورژیبوس
اگر ھمھ مردم مثل شما بودند، !... مگر خیال میكنید كھ باید فورا در فكر ازدواج بیفتد! سرشان نمیشود

دث دالنگیز دیگر پا بھ ازدواج ھرگز نباید پیش از وقوع حوا. ... بیشك میبایست فاتحھ عشق خوانده شود
یك نفر دلداده واقعي براي آنكھ محبوب ما زنان شود، باید بفھمد كھ چگونھ بیان احساسات . میان گذارد
ھاي مالیم و مھرآمیز و ھیجانزده از سینھ برآورد و رویھمرفتھ ابراز عشق  بداند كھ چگونھ آه; لطیف كند

در مرحلھ نخست، مرد عاشق باید . ورت گیرداز جانب او باید بر طبق مراسم و مقرراتي خاص ص
محبوب خود را در كلیسا یا پارك شھر در یكي از جشنھاي عمومي مالقات كند، یا بھ حكم تقدیر با 

پس از آن، وي تا چندي عشق خود را از قبلھ آمالش . میانجیگري دوست و خویشاوندي بھ وي معرفي شود
از خانواده او دیدن میكند و در آن مجالس میكوشد تا سخن از پنھان میدارد، لیكن چند بار بھ طور رسمي 

آنگاه ھنگام . ... رموز دلبري بھ میان آرد تا دیگر حاضران نیز در آن زمینھ لطیفھ و نكتھاي بر زبان رانند
آن فرا میرسد كھ راز درونش را افشا كند، و این اقدام معموال باید در خیابان سایھدار باغي دور از دیگر 

این ابراز عشق با اظھار خشم و آزردگي ما، كھ از سرخي گونھمان نمایان است، . راھان انجام گیردھم
بعدا وي تدبیر میجوید كھ ما را آرام . پاسخ داده میشود و براي چند صباحي عاشق را از نزدمان میراند
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كھ ما را وادار كند رازي سازد تا بھ اظھارات عاشقانھاش مانوس شویم، و بتدریج كار را بھ جایي میكشاند 
آن وقت است كھ سیل حوادث از . را كھ در دل نھفتھ داشتھایم، و مایھ آن ھمھ دردسر بوده است، ابراز كنیم

جا كنده میشود، رقیباني كھ میكوشند تا دل از دست رفتھ را بھ دام اندازند، پدراني كھ دست بھ آزار و تھدید 
ر اثر پارھاي مالقاتھاي غیرمنتظره برانگیختھ میشوند، شكوه، دخترانشان میگذارند، حسادتھایي كھ ب

و اینھا ; این است آیین زیبنده دلدادگي. ناامیدي از ھمھ چیز، اقدام بھ فرار از خانھ پدري و عواقب آن
اما اینكھ آدم بي مقدمھ و چشم بستھ بھ . مقرراتي ھستند كھ در یك عشقبازي مھذب رعایتشان اجباري است

شویي برسد یعني عشق را صرفا موكول بھ امضاي عقدنامھ سازد و بھ عبارت دیگر ماجراي مرحلھ زنا
دلباختگي را از آخرین شروع كند پدر جان باز ھم تكرار میكنم كھ ھیچ چیز از این كار خشكتر و بیروحتر 

  . ... نیست و من از تصور چنین عشقي دلم بھ ھم میخورد

چطور آدم میتواند خود . باید بگویم كھ ازدواج عملي دھشتانگیز است كاتوس و اما در مورد من، عمو جان،
  را راضي كند با مردي كھ واقعا عریان است ھمبستر شود

ھاي اربابان خود را بھ رعایت میگیرند و خود را ماركي و ژنرال معرفي میكنند و با  دو پیشخدمت جامھ
دو نفر سروران . نو نواي دلباختگي سر میدھندھمھ سازوبرگ دلبري و زبان بازي نسبت بھ آن دو نفر با

ایشان ناگھان سر میرسند و از سر خشم جامھ پرزرق و برق را بر تن آنان میدرند و دو بانو را با حقیقت 
  . عریان روبرو میكنند

مانند بیشتر كمدیھاي جنسي مولیر، در این نمایشنامھ نیز پارھاي قسمتھاي مستھجن و شوخیھاي زننده 
شت، لیكن قدرت بیان آن در ھجو كردن حماقتھاي اجتماعي چنان بود كھ در مسیر آداب زندگي وجود دا

بنابھ روایتي مشكوك، در یكي از شبھاي نمایش آن اثر، زني از میان تماشاگران . تحولي بھ وجود آورد
ھمچنین .)) كمدي خوب ھمین است! جرئت داشتھ باش! مولیر جرئت داشتھ باش: ((برخاست و فریاد كشید

نقل كردھاند كھ یكي از اعضاي پیوستھ انجمن ھنري مادام دو رامبویھ پس از پایان نمایش مزبور، اظھار 
دیروز آن ھمھ حماقتھایي را كھ با چنین نازكبیني و حساسیت مورد انتقاد قرار گرفتھاند : ((داشتھ است

یدیم و بسوزانیم و آنچھ را سوزاندھایم تحسین میكردیم، اما اكنون بھ قول قدیس رمي، باید آنچھ را میپرست
ماركیز دو رامبویھ در برابر حملھ حریفي چون مولیر زیركانھ زیركانھ سر تسلیم فرود .)) از نو بپرستیم

آورد و از او دعوت كرد كھ نمایشنامھ خود را یك بار بھطور خصوصي و بھ نفع انجمن ھنري وي بھ 
او، در پیشگفتاري اعالم داشت كھ وي در اثر خود نھ از  مولیر، ضمن قبول دعوت. مورد اجرا گذارد

بھ ھر حال، با انتقاد تند این نمایشنامھ، دوران . اعضاي انجمن ھنري، بلكھ از مقلدان آن انتقاد كرده است
آن ((بوالو در دھمین ھجو نامھ خود اشاره كرده است بھ . بھ پایان رسید)) زنان متصنع((خودنمایي 

كمدي .)) یروز چنان شھرتي داشتند و مولیر با یك ضربھ ھنر خود بادشان را خالي كردظریفطبعاني كھ د
مولیر چنان موفقیتآمیز از آب درآمد كھ پس از نخستین شب نمایش، بھاي بلیط آن دو برابر شد و در ھمان 

نند، و ھر پادشاه سھ بار فرمان داد آن را در دربار اجرا ك. سال اول چھل و چھار مرتبھ روي صحنھ آمد
تا ماه فوریھ سال . لیور بھ گروه بازیگران جایزه داد ٠٠٠,٣بار خود در تماشاي آن شركت جست و 

اما مولیر با ضمیمھ . لیور حق تالیف نصیب نویسنده نمایشنامھ ساختند ٩٩٩آن گروه حقشناس مبلغ  ١۶۶٠
تنھا ھنرمنداني ھستند كھ لیاقت [ دستھ بازیگران شاھي )) ] تئاتر شاھي((كردن گفتھ كنایھآمیز بازیگران 

بقیھ مخلوقات ناداني ھستند كھ موقع ایفاي نقش خود مثل آدمھاي عادي حرف میزنند و ; كسب شھرت دارند
توجھي ندارند بھ اینكھ شعر را چگونھ غرا بخوانند یا در ھنگام اداي جملھاي ادبي و لطیف تا چھ اندازه 

تھا تكیھ نكند و با مكث طوالني خود تماشاگران را بھ تحسین وادار اگر بازیگر بر روي شاه بی. درنگ كنند
نسازد، چگونھ زیبایي آنھا را آشكار خواھد ساخت گروه بازیگران ھتل دو بورگوني بھ مولیر تاخت و او 
را مورد اھانت قرار داد كھ توانایي نگارش نمایشنامھ تراژدي را ندارد، بلكھ تنھا ھنرش بھوجود آوردن 

مولیر با نگارش و نمایش كمدي تازھاي پر از سخنان لوده بھ نام غلتبان . ي خشن و زننده استكمدیھا
  . گرچھ پادشاه نھ بار از تماشاي آن لذت برد -خیالي دعوي ایشان را تایید كرد 
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ویران شد و چنین بھ نظر )) پتي بوربون((تاالر . در خالل این احوال، لوور كھن دستخوش تغییراتي شد
خوشبختانھ پادشاه، كھ ھیچ . بدون صحنھ نمایش خواھند ماند)) دستھ بازیگران موسیو((د كھ مولیر و میرسی

تاالر بزرگي را، كھ ریشلیو محل )) پالھ روایال((وقت عنایتش را از او دریغ نمیداشت، بھ كمكش آمد و در 
، كھ اكنون بھ صورت جزئي از گروه بازیگران مولیر. اجراي نمایشھا قرار داده بود، در اختیار او گذاشت

نخستین اثري كھ بر آن صحنھ تازه از . اثاثھ دربار درآمده بود، تا ھنگام مرگ مولیر در ھمانجا باقي ماند
مولیر تا . مولیر بھ معرض نمایش گذارده شد آخرین قلمفرسایي وي در عالم تراژدي بھ نام دون گارسي بود

خن سرایي پرطنطنھ تراژدي، آنچنانكھ از قلم كورني تراوش اندازھاي حق داشت كھ فكر میكرد شیوه س
و آرزوي قلبیش این ; میكرد و بر صحنھ ھتل دو بورگوني اجرا میشد، چیزي ساختگي و غیرطبیعي بود

اگر سلطھ تئاتر كالسیك و سكسكھاش بھ وي . بود كھ بر شیوه سخنگویي سادھتر و طبیعیتري دست یابد
یرفت كھ مولیر مانند شكسپیر از تركیب تراژدي با كمدي معجوني گوارا بھ مجال داده بود، امكان آن نم

اما . و در حقیقت مشاھده میشود كھ بزرگترین كمدیھاي وي خالي از لطف تراژدي نیستند; وجود آورد
تراژدي دون گارسي، بھ رغم تالشھاي پادشاه كھ با سھ بار حضور خود كوشید تا آن را در پرتو حمایت 

تقدیر مولیر این بود كھ از غمي واقعي رنج ببرد، نھ آنكھ روي صحنھ . رد، با شكست روبرو شدشاھانھ گی
  . بازیھاي غمانگیز درآورد

مكتب شوھران موفقیتي تسلي بخش نصیبش . پس وي یكسره ھم خود را بھ نگارش كمدي مصروف كرد
نمایشنامھ مقدمھ ازدواج خود این . مرتبا روي صحنھ آمد ١۶۶١سپتامبر سال  ١١ژوئن تا  ٢۴كرد و از 

و موضوع اصلیش این بود كھ ; مولیر، كھ در آن ھنگام سي و نھ سال داشت، با آرماند بژار ھجدھسالھ بود
دو برادر بھ نام آریست و . دختران جوان را چگونھ باید بار آورد تا ھمسري خوب و الیق از آب درآیند

وشیزگاني كھ قرار است بعدا بھ عقد ازدواجشان درآیند سگانارل بھ این سعادت رسیدھاند كھ سرپرستي د
بھ دست خودشان سپرده شده آریست، كھ شصت سال دارد، با كمال مدارا درباره لئونور، شاگرد ھجدھسالھ 

  :خود، چنین داوري میكند

ھمواره بھ خواستھاي جوانیش روي مساعد نشان . آزادیھاي جزئي را براي او جرم و جنایتي نشمردھام
بھ او اجازه دادھام كھ با مردم نیكو سیرت نشست . دادھام، و شكر خدا را كھ از این رفتار روسیاھي ندارم

نظر من، این چیزھا بھ . و برخاست كند، انواع سرگرمي و بازي داشتھ باشد، و بھ مجالس رقص برود
براي پروراندن ذھن جوانان كامال الزم و شایستھاند، زیرا دنیا را چون مكتبي میدانم كھ راه و رسم زندگي 

  . را بھتر از ھر كتابي بھ آدم میآموزد

. او دوست دارد كھ براي خریدن جامھ و زیرپوش و چیزھاي نوظھور دیگر بھ بازار برود و پول خرج كند
این خوشیھایي است كھ، تا اوضاع مالیمان اجازه میدھد، نباید ; وشم تا آرزوھاي او را برآورمو من میك... 

  .از زنان جوان دریغ داریم

سگانارل، كھ برادر كوچكتر است، آریست را تمسخر میكند كھ چون ابلھي در دام آخرین ھوسرانیھاي رسم 
سري و ھرزه درایي نسل لجام گسیختھ وي از منسوخ شدن اصول اخالقي كھن و سبك. روز افتاده است

جوان زبان بھ شكوه میگشاید و تصمیم میگیرد كھ شاگرد خود، یعني ایزابل، را انضباطي سخت بدھد و او 
  :را ھمسري فرمانبردار بار بیاورد

چون زني متین در منزل بماند و تمام ھم خود را صرف كارھاي ... او باید جامھ سنگین و برازنده بپوشد
ھا را رفو كند یا خود را با بافتن جورابھاي مردانھ سرگرم  در اوقات بیكاریش زیر جامھ; اري كندخانھد
تا بتوانم، نمیگذارم كسي . ... نباید بدون آنكھ كسي مراقبش باشد این طرف و آن طرف برود... وي . دارد

  . مرا بھ غلتباني بشناسد

ایزابل با دلدادھاي زیرك فرار ) انیایي تقلید شده استكھ از یك كمدي اسپ(پس از یك ماجراي باور نكردني 
  . نسبت بھ او وفادار میماند)) نمایشنامھ((میكند، در حالي كھ لئونور بھ عقد آریست درمیآید و تا آخر 
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، وي كھ ١۶۶٢در بیستم فوریھ سال . در ظاھر چنین مینماید كھ مولیر با خود در جدال فكري بوده است
آرماند بژار دختر مادلن . ا زن جواني ازدواج كرد كھ سنش كمتر از نصف سن او بودچھلسالھ شده بود، ب

دشمنانش بر او تھمت بستند كھ با دختر نامشروع . بژار بود كھ بیست سال قبل با مولیر ھمخانھ شده بود
مونفلوري، رھبر دستھ بازیگران ھتل دو بورگوني، یعني رقیب بزرگ دستھ . خود ازدواج كرده است

و لویي با ; نامھاي خصوصي در این باره بھ لویي چھاردھم نوشت ١۶۶٣ازیگران مولیر، در سال ب
ھنگامي كھ مادلن بژار با مولیر . پذیرفتن مقام پدر خواندگي نخستین فرزند مولیر و آرماند پاسخ او را داد

بھ طور مسلم  آشنایي یافت، بیش از آن در بخشش بدن خود اسراف میكرد كھ بتوان پدر آرماند را
ظاھرا مولیر خود را پدر آرماند نمیدانست، و از این جھت باید انصاف داد كھ خود او درباره . بازشناخت

  . اصل و نسب آرماند اندكي از ما آگاھتر بوده است

آرماند اكنون . خواستگار بدو بنگرد، او را تقریبا ھمھ روزه دیده و چون فرزندي دوستش داشتھ بود
ل عیار شده بود و، باسابقھ خانوادگیش، ابدا آمادگي زندگي زناشویي را آن ھم با مردي كھ بازیگري كام

آرماند در برابر خوشیھاي زندگي بیاختیار بود و . روحیھ شباب خود را بھ فرسودگي كشانده بود، نداشت
. میدانستعشوه گري و ھوسبازي را، یعني چیزي كھ در نظر عموم بھ بیوفایي زن تعبیر میشود، مجاز 

مولیر ده ماه پس از ازدواج . ھاي دوست و دشمن بر خود میپیچید مولیر رنج میكشید و از بدگوییھا و كنایھ
. با آرماند، كوشید تا، با انتقاد از حسادت مردان و دفاع از آزادي زنان، مرھمي بر ریشھاي خود بگذارد

شاید ھم خودش نتوانست چون آریست رفتار . وي خواست آریست باشد، اما آرماند نمیتوانست لئونور بماند
خود را ) ١۶۶٣اكتبر (در نمایشنامھ بداھھ گویي در ورساي . كند، زیرا مثل ھر كارگردان تئاتر ناشكیبا بود

و زن در !)) آرام باش زن، عجب خري ھستي: ((چون شوھري معرفي میكند كھ بھ ھمسرش میگوید
  . متشكرم اي شوھر خوب: ((پاسخش میگوید

یقینا یك سال و نیم پیش با من این جور ! ضع روزگار را ببین كھ عروسي چقدر آدم را عوض میكندو
ھاي خود درباره حسادت و آزادي ادامھ داد، و  مولیر در نمایشنامھ مكتب زنان بھ اندیشھ.)) حرف نمیزدي

موضوع غلتباني بھ تقریبا از ھمان سطور اول . اجرا شد ١۶۶٢دسامبر سال  ٢۶این اثر نخستین بار در 
آرنولف، كھ نقش او بھ توسط خود مولیر ایفا شد، نمونھ دیگري است از ستمگري كھنھ . میان كشیده میشود

پرست كھ گمان میكند زن مھار نشده از دست رفتھ است و تنھا راه تضمین وفاداري ھمسر در بھ انقیاد 
آنیس، شاگرد تحت . ورش فكري اوستدرآوردن و نگاھداري او در زیر مراقبت سخت و ممانعت از پر

سرپرستي و ھمسر آینده او، در چنان معصومیت شھد آگیني بار میآید كھ روزي، با تك بیتي كھ در سراسر 
از آنجا كھ )) مگر كودك نوزاد از مجراي گوش بھ دنیا میآید: ((فرانسھ طنین انداخت، از آرنولف میپرسد

ي نیاموختھ است، آنیس با لذتي بیشایبھ خوشخدمتیھاي جواني آرنولف كوچكترین مطلبي درباره عشق بھ و
وقتي . بھ نام ھوراس را میپذیرد كھ روزي با استفاده از غیبت كوتاه مربي كام دل از شاگردش برمیگیرد

  :آرنولف بھ خانھ باز میگردد، آنیس گزارشي عیني و دقیق از نحوه عمل ھوراس بھ اطالع وي میرساند

بھ من گفت كھ با عشقي بیھمتا مرا میپرستد، و : او با تو تنھا ماند چھ كرد آنیسخوب وقتي : آرنولف
چنان حالویت در . چیزھایي در گوشم خواند كھ در زیباترین زبان دنیا نمیتوان نظیري براي آنھا یافت

ني بیانش بود كھ ھر وقت صدایش را در گوش داشتم، لذتي بزرگ سراپایم را فرامیگرفت و در درونم ھیجا
  . برمیانگیخت كھ نمیدانم چگونھ مرا از خود بیخود میكرد

آن ھم درباره رازي شوم كھ رنج آن تنھا نصیب ; چھ بازپرسي شكنجھ دھندھاي است) با خود: (آرنولف
پس از این ھمھ شیرین سخنیھا، این ھمھ خوشرفتاریھا، آیا چند بوسھاي ) با صداي بلند! (بازپرس میشود

: ھا آرنولف البتھ دستھا و بازوھایم را گرفت و از آنھا بوسھ! اوه، نھ تا آن اندازه: سنثار رویت نكرد آنی
: ھان آنیس) و چون حس میكند دخترك خود را باختھ است(آنیس آیا مطمئني چیز دیگري از تونر بود 

: یسچھ میخواھي بگویي آن: آن آرنولف: چگونھ آنیس: ربود آرنولف: چھ گفتي آنیس: چطور بلھ آرنولف
  . میترسم خشمگین شوي; جرئت نمیكنم بگویم
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  . نھ نمیشوم: آرنولف

  . مطمئنم كھ خشمگین میشوي: آنیس

  . بھ تو میگویم نمیشوم! عجب: آرنولف

  . پس سوگند بخور: آنیس

  . سوگند میخورم. خیلي خوب: آرنولف

  . او بزور یقین دارم از جا در میروي: آنیس

  . ابدا: آرنولف

  . مطمئنم: آنیس

او : درست بگو چھ چیزت را ربود آنیس! لعنت خدا بر این راز پوشي تو. نھ، نھ، نھ، ابدا: رنولفآ
او بزور روبان سري را كھ بھ من داده بودي ربود، و راستش : آنیس! چھ رنج جھنمیي) با خود: (آرنولف

  . را بگویم نتوانستم مانعش شوم

میخواھم بدانم آیا بھ جز بوسیدن دستھایت كار . یستروبان سر چیز مھمي ن) نفسي براحت میكشد: (آرنولف
اما بھ طور خالصھ . ... نھ نھ: مگر دیگران كارھاي دیگري ھم میكنند آرنولف! چطور: دیگري نكرد آنیس

ھاي خصوصي و گوش فرادادن بھ اراجیف این گونھ كج كالھان خوش  باید بھ تو بگویم كھ پذیرفتن نامھ
اجازه بدھي كسي دستھایت را ببوسد و از این راه قلبت را تسخیر كند گناھي ظاھر، یا اینكھ با بیقیدي 

  . اخالقي است بزرگترین گناھي است كھ ممكن است از آدم سربزند

ھمین دلیل بس كھ ! دلیل عجب: تو این را گناه میداني آیا ممكن است لطفا دلیلش را بگویي آرنولف: آنیس
  . ین گونھ اعمال بیزار استصریحا اعالم شده است كھ خداوند از ا

من براي این . این كھ كاري بسیار شیرین و دالنگیز است! بیزار چرا باید بیزار باشد چھ حرفي است: آنیس
  . لذت احترام قایلم، و باید اعتراف كنم كھ قبال از این عوالم چیزي سرم نمیشد

ھاي  و نیازھاي عاشقانھ، این بوسھ این راز; البتھ در این مھرورزیھا خوشي بسیار نھفتھ است: آرنولف
  . اما مزه آنھا باید در عین عفت چشیده شود، یعني آن گناه باید با عقد ازدواج پاك شود; مشتاقانھ

  . نھ: پس وقتي كھ آدم بھ ازدواج كسي درآمد دیگر مرتكب گناھي نمیشود آرنولف: آنیس

آرنولف . نیس بھ آغوش ھوراس پناه میبرددر این صورت ترا بھ خدا ھم اكنون طبعا چندي بعد آ: آنیس
دوباره او را بھ چنگ میآورد و ھنگامي كھ میخواھد او را كتك بزند، صداي شیرین و اندام دلنشین وي 

آتش خشمش را فرو مینشاند و شاید بتوان گفت كھ مولیر در وصف حال آرنولف بھ وضع روابط خود با 
  :آرماند میاندیشیده است

رت خشم مرا دور میكنند و حالت مالطفتي در من بھوجود میآورند كھ ھمھ گناھانش را آن گفتار و آن صو
و عجیبتر آنكھ ما مردھا در ! چقدر عجیب است وقتي كھ انسان بھ دام عشق میافتند. در نظرم پاك میسازند

واقع ایشان در . ھمھ كس نقص وجود زنھا را میداند! ھا باید چنین خوار و ناتوان باشیم برابر این مكاره
ھیچ چیز از وجود زن شكنندھتر، . مظھر بیعدالتي و مجسمھ بیخردیند، روحشان پلید و فھمشان نارساست

pymansetareh@yahoo.com



ناپایدارتر و دروغینتر نیست و با ھمھ این احوال، باز ما مردان، بھ خاطر این جانوران، ھر چھ از دستمان 
  . بر آید فروگذار نمیكنیم

با ھوراس ازدواج میكند و كریسالد، دوست صمیمي آرنولف، وي را  سرانجام آنیس فرصت گریز مییابد و
خودداري از ازدواج تنھا وسیلھ قطعي براي اجتناب از شھرت یافتن بھ : با این گفتار تسلي میدھد كھ

  . غلتباني است

. نمایشنامھ مورد پسند تماشاگران قرار گرفت و در ده ھفتھ اول نمایش سي و یك بار بھ روي صحنھ آمد
اما عناصر ارتجاعیتر دربار كمدي . پادشاه نیز ھنوز چندان جوان بود كھ از ھرزھبافیھاي آن حظ وافر برد

. را برخالف مصالح خود یافتند بانوان روش تولید مثل از راه گوش. مولیر را بھ فساد انگیزي متھم ساختند
پرنس دوكونتي صحنھ گفتگو میان آرنولف و آنیس از پرده دوم كمدي را كھ در باال گذشت بھ عنوان 

بوسوئھ سراسر نمایشنامھ را بھ باد لعن و ; رسواترین چیزي كھ در عالم تئاتر بھوجود آمده است تقبیح كرد
. اخالق و ایمان عمومي دانستند و خواستار تحریم آن شدندعدھاي از قضات آن را تھدیدي بر . تكفیر گرفت

رقیبان فني بر ابتذال گفتگوھا، تناقضات موجود در خلق و رفتار ھر یك از شخصیتھاي نمایشنامھ و 
تا چندي نمایشنامھ مكتب زنان . ھا زدند شتابزدگي مصنف در بھ ھم یافتن حوادثي دور از حد واقع طعنھ

مولیر كینھجوتر از آن بود كھ این انتقادات )). ھ و انجمني در شھر پاریس بودموضوع گفتگوي ھر خان((
در  ١۶۶٣در نمایشنامھ یك پردھاي تازھاي بھ نام نقد مكتب زنان، كھ در اول ژوئن سال . را بیپاسخ گذارد

او را  پالھ روایال بر روي صحنھ آورد، انجمني را وصف میكند كھ در آن منتقدان با كمال شدت نمایشنامھ
اما تنھا پاسخ مولیر بھ آن ایرادات این است كھ با گذاردن بیاناتي مبالغھآمیز . مورد اعتراض قرار دادھاند

در دھان منتقدان و ذكر اظھارنظرھایي سخیف از طرف افرادي جلف و یاوھسرا روح انتقاد را تضعیف 
را با نمایش ھجویھاي بھ )) خندھآورجنگ ((گروه ھتل دو بورگوني این . میكند و آن را بھ تمسخر میگیرد

و مولیر گروه بازیگران شاھي را در اثر دیگري بھ نام بداھھگویي در ورساي از ; نام ضد منتقد دنبال كرد
لیور، نھ  ١٠٠٠و ضمنا مستمري سالیانھاي بھ مبلغ ; مولیر پرداخت و او را بھ شام خصوصي دعوت كرد

گذشت زمان نیز . او، در حقش مقرر داشت)) ام شایستھ شاعريمق((، بلكھ بھ خاطر ))كمدین((بھ عنوان 
پیروزي نھایي را از آن مولیر ساخت، زیرا امروزه مكتب زنان در عالم تئاتر فرانسھ مقام نخستین كمدي 

  . بزرگ را یافتھ است

IV - قضیھ تارتوف  

لویي چھاردھم بھ اندازھاي بذلھگویي و بیپروایي . مولیر با خدمتگزاري خود عنایت شاھانھ را پاسخ میداد
در یكي از . او را میپسندید كھ تنظیم برنامھ كلیھ جشنھا و نمایشھا در ورساي و سن ژرمن را بھ وي سپرد

ھاي  تمام بھ اجراي برنامھ، مدت یك ھفتھ ))لذات جزیره افسون شده((این جشنھاي مفصل، موسوم بھ 
ھفتم تا (گوناگون نیزه بازي سواره، ضیافت شبانھ، موسیقي، بالھ، رقص و تئاتر اختصاص داده شد 

، كھ ھر شبھنگام با شكوھي خاص در باغ و قصر ورساي، و در نور مشعلھاي فراوان )١۶۶۴سیزدھم مھ 
مولیر براي كوششي كھ در راه برپا . یشدو شمعدانھاي چھار شاخھ با چھار ھزار شمع فروزان، برگزار م

پارھاي از مورخان تاسف . لیور انعام گرفت ۶٠٠٠ساختن این جشن بزرگ بھ كار برده بود مبلغ 
خوردھاند كھ چرا پادشاه پادشاه آن ھمھ نبوغ مولیر را در راه سرگرمیھاي سبكسرانھ درباري بھ كار 

مھسرایي مكنون در وجود آن طنز آفرین فرصت بیشتري كشیده است و چنین پنداشتھاند كھ اگر قریحھ چكا
اما در نظر داشت كھ . براي اندیشیدن و نگاشتن مییافت، مسلما شاھكارھاي ارزندھتري بھوجود میآورد

مولیر اصوال گرفتار نیازمندیھاي گوناگون گروه بازیگرانش بود و بھ ھر حال مسئولیتھایش، در مقام 
ر تماشاخانھ، مانع از این میشدند كھ وي بتواند عالم خلوتي داشتھ باشد و در بازیگر اصلي و نویسنده و مدی

چھ بسا نویسندگان كھ در زیر فشار اوضاع محیط ھنر . فرصتھاي كافي بھ اندیشھ عمیق فرو رود
یعني در واقع فراخي وقت و فراغت بال ; نویسندگي خود را بھتر ظاھر میسازند تا در ھنگام فراغت

بزرگترین نمایشنامھ . و برعكس، الزام آني قریحھشان را بھ كار میاندازد; ار رخوت میسازدمغزشان را دچ
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ھاي جشن  ، یعني در بحبوحھ گرفتاریھایش براي تنظیم برنامھ١۶۶۴مولیر نخستین بار در دوازدھم ماه مھ 
  . و نیز بھ عنوان بخش مھمي از آن برنامھ اجرا شد -لذات جزیره افسون شده ((

مھ تارتوف در این جشن عمومي وصلھ ناجوري بود، زیرا با كمال بیرحمي ریاكاري و سالوسي را نمایشنا
جامعھاي از برادران دیني متشكل از افراد عامي بھ . كھ بھ لباس تقدس درمیآید مورد انتقاد شدید قرار میداد

ود را مكلف ساخت كھ انجمن سري فداییان معروف شد اعضاي خ((كھ بعدا بھ )) انجمن سن ساكرمان((نام 
پادشاه، كھ اكنون بھ سبب رابطھ . براي جلوگیري از نمایش اثر مولیر شروع اقدامات دامنھدار كنند

نامشروعش باال شماتتآمیز دینداران قرار گرفتھ بود، گرچھ شخصا اشارات كنایھآمیز مولیر را میپسندید، 
را شد، اجازه نداد كھ آن اثر بر صحنھ پس از تماشاي كمدي تارتوف كھ بھ طور خصوصي در ورساي اج

در عوض، براي دلجویي از مولیر، او را دعوت كرد . پالھ روایال بھ معرض نمایش عمومي گذارده شود
كھ متن تارتوف را در فونتنبلو براي جرگھاي مقربان شاھي بخواند، كھ تصادفا در میانشان یكي از 

لوم است، وي اعتراضي كھ ضبط تاریخ مانده باشد بر ولي چنانكھ مع; فرستادگان پاپ نیز حضور داشت
اورلئان /در ھمان ماه تارتوف در منزلگاه دوك و دوشس در). ١۶۶۴ژوئیھ  ٢١(آن اثر وارد نیاورد 

اینك زمینھ براي اجراي اثر مزبور در . ، با حضور ملكھ و ملكھ مادر و پادشاه، نمایش داده شد)ھانریتا آن(
آماده شدن بود كھ ناگھان در ماه اوت نایب اسقف سن بارتلمي، بھ نام پیر رولھ، حضور عامھ مردم در حال 

مقالھاي ستایشآمیز در سپاسگزاري از پادشاھي كھ نمایش تارتوف را ممنوع ساختھ بود منتشر كرد و در 
رزه شیطاني در جلد و كالبد آدمي و مخلوقي سرآمد مرتدان و ھ((آن، با فرصت كافي، مولیر را بھ عنوان 

بھ گفتھ پیر رولھ، . مورد افترا و بدگویي قرار داد)) درایان كھ مانندش ھرگز قدم بھ جھان نگذارده است
بھ منظور ھتك احترام كلیسا میبایست زنده بر توده آتش بسوزد تا ((مولیر بھ جرم نگارش تارتوف 

یخ كرد، لیكن بھ امتناع از صدور پادشاه رولھ را توب.)) ھاي جھنم را در كام آورده باشد پیشمزھاي از شعلھ
در ھمان ھنگام، لویي براي تایید مقام تقرب مولیر مقرري . اجازه بھ نمایش عمومي تارتوف نیز ادامھ داد

گرفت، و از آن )) موسیو((و نیز ریاست افتخاري گروه مولیر را از ; لیور افزود ۶٠٠٠سالیانھ وي را بھ 
  . معروف شدند)) ستھ بازیگران شاهد((بھ بعد مولیر و ھمكارانش بھ نام 

این جدال تا دو سال بشدت ادامھ داشت، تا آنكھ مولیر متن تجدیدنظر شده نمایشنامھ را بر پادشاه خواند و 
ابیاتي بدان افزود كھ تصریح میكرد در اثر مزبور دینداري ریاكارانھ بھ باد ھجو و طنز گرفتھ شده است نھ 

. بار از دادخواھي نویسنده تارتوف براي كسب اجازه نمایش پشتیباني كرد ھانریتا این. دینداري صادقانھ
لویي موافقت لفظي خود را اعالم داشت، ھنگامي كھ وي بھ فالندر لشكر كشید، تارتوف بھ تاریخ پنجم اوت 

، یعني سھ سال پس از نخستین اجراي آن در دربار، در پالھ روایال بھ معرض نمایش عمومي ١۶۶٧
، صبح روز بعد، رئیس پارلمان پاریس، كھ خود از اعضاي انجمن سن ساكرمان بود، فرمان بھ گذارده شد

بستن تماشاخانھ و پاره كردن كلیھ اعالناتش داد، در یازدھم اوت اسقف اعظم پاریس خواندن و شنیدن یا 
عمل را اجرا كردن آن اثر را، چھ در حضور عامھ و چھ در محافل خصوصي، ممنوع ساخت و كیفر این 

بھ ھمان پایھ دوام یابد، وي )) تارتوفھا((مولیر اعالم داشت كھ اگر پیروزي . طرد از مسیحیت مقرر كرد
پادشاه چون بھ پاریس بازگشت، نمایشنامھنویس خشمگین را فرمان بھ . صحنھ تئاتر را ترك خواھد گفت

و چندي بعد، با ملغا شدن دستور مولیر فرمان ولینعمتش را بھ دیده قبول گذارد . تمكین و بردباري داد
در پنجم نمایشنامھ تارتوف دوران زندگي پر از كامیابي خود . ممنوعیت شاھي، پاداش خود را دریافت كرد

در نخستین شب نمایش عمومي، گروه . را با بیست و ھشت اجراي پي در پي بر روي صحنھ آغاز كرد
از آن پس . میانشان چندین تن بھ حال خفگي افتادندكثیر تماشاچیان بھ اندازھاي التھابزده بود كھ در 

ھاي كالسیك فرانسھ بھ روي صحنھ آمده  تارتوف درام مشھور مولیر شناختھ شده و بیشتر از ھمھ نمایشنامھ
  . بار اجرا شده بود ٢۶۵٧)) كمدي فرانسز((، تنھا بھ توسط گروه ١٩۶٠است تا سال 

ازه میتواند اوال تعویق طوالني در نمایش آن، و ثانیا دوام شھرتش اینك باید دید محتویات این اثر تا چھ اند
مسلما علت اصلي این تعویق حمالت تند مولیر بر ضد ریاكاري زاھد نمایان بوده است و اما . را توجیھ كند

البتھ در . سبب دوام شھرتش را باید در مھارت و ذكاوت نویسندھاش بھ ھجوگویي و انتقادگري جستجو كرد
ریاكاري مردمان بندرت ممكن است بھ بیپروایي و : ان كنایھآمیز ھمھ چیز راه مبالغھ پیموده استآن بی
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و ; بالھت كمتر آنچنان بھ افراط میگراید كھ در فردي چون اورگون; برسد)) تارتوف((تمامیت شخصیت 
پایان . آغوش گیردیقینا ھیچ خادمھاي وجود نداشتھ است كھ بتواند با گستاخي دورین شاھد پیروزي را در 

داستان، ھمان طور كھ در اكثر آثار مولیر مشاھده میشود، وضعي باور نكردني بھ خود میگیرد، و اصوال 
بدین معني كھ وي پس از وصف ; معلوم است كھ مولیر از این جھت تشویشي بھ دل راه نمیداده است

ر كار نمیبیند كھ ھر قدرت پروردگاري مبالغھآمیز ریاكاري قھرمانش و اعالم جرم علیھ آن، دیگر مانعي د
یا عامل غیبي را بھ میان بكشد تا گره داستانش را از ھم بگشاید و نتیجھ اخالقي آن را، مبتني بر پیروزي 

احتمال بسیار میرود كھ انجمن سن ساكرمان آماج . فضیلت و زبوني رذیلت، بر عالمیان جلوھگر سازد
عضاي آن، حتي كساني كھ مقام روحاني نداشتند، مسئولیت ارشاد تیرھاي طعنھ مولیر بوده است، زیرا ا

وجداني افراد را بھ عھده میگرفتند، گناھان خصوصي و محرمانھ اشخاص را بر مقامات قانوني كشور 
در . افشا میساختند، و بھ منظور ترویج تقوا و تمكین دیني در امور و روابط خانوادگي مداخلھ میكردند

میشود كھ مسلما كنایھ بوده است ) ١٧٠۵و  ٣٩٧سطور )) (انجمن سري((وبار اشاره بھ نمایشنامھ مزبور د
  . كمي پس از نخستین نمایش عمومي آن اثر انجمن سن ساكرمان منحل شد)). انجمن سري فداییان((بھ 

  : اورگون، بورژواي پولدار، نخستین بار تارتوف را در كلیسا مالقات میكند و مبھوت شخصیت او میشود

وي ھر روز بھ كلیسا میآمد، با . مسلما چون من شیفتھ او میشدید... آه اگر با چشم خودتان او را میدیدید 
سیمایي آرام و موقر، و پھلوي من زانو میزد و چنان با خلوص نیت دعاھاي خود را از سینھ خارج میكرد 

وي بھ تنگي از سینھ آه . میكشید و بھ سوي آسمان میفرستاد كھ نگاه ھمھ حاضران كلیسا را بھ جانب خویش
ھنگامي كھ . برمیآورد، ندبھ و نیایش را سرمیداد، و ھر لحظھ با خضوع بیشتر زمین را بوسھ میزد

چون . میخواستم از كلیسا خارج شوم، زودتر خود را بھ كنار در میرساند تا آب مقدس را بھ من تعارف كند
او دادم، لیكن ھر بار سعي میكرد تا حد تواناییش در ازاي  ھایي بھ ھدیھ... پي بردم، ... بھ وضع محقرش 

من خود شاھدم . آنھا چیزي را با خود بھ خانھ ببرم و از آن زمان تاكنون درھاي نعمت بھ رویم باز شدھاند
كھ این مرد باایمان ھر كسي را كھ مرتكب خطایي میشود، بدون تبعیض و جانبداري، مورد سرزنش قرار 

ر مورد ھمسرم در ھمھ احوال كمال حزم و مراقبت را بھ كار میبرد كھ حیثیت مرا محفوظ و حتي د; میدھد
  .نگاه دارد و اگر كسي بخواھد با او نظر بازي كند، بیدرنگ مرا بر آن آگاه میسازد

اشتھاي خالصانھاش بھ . اما تارتوف تا این درجھ مورد توجھ ھمسر و فرزندان اورگون قرار نمیگیرد
یاق بیریایش بھ تنقالت، تنور شكمش، و سرخي آتشفام صورتش مواعظ وي را در نظر پرخوري، اشت

شوھرخواھر اورگون، بھ نام كلئانت، از تارتوف خواھش میكند كھ تفاوت . ایشان مالالنگیز ساختھاند
  :ریاكاري و ایمان دیني را براي او شرح دھد

ز پارسایي واقعي نیست و ھیچ چیز شریفتر و چون بھ نظر من در زندگي ھیچ خصلتي عالیتر و ارزندھتر ا
پاكتر از ایماني صادق یافت نمیشود، از این رو معتقدم كھ در عالم ھیچ چیز مكروھتر از ظاھر رنگ اندود 

... شده ایماني دروغین، و ھیچ چیز نفرت انگیزتر از آن ریاكاران و از آن زاھدان متظاھر وجود ندارد 
لھ كسب خود قرار دادھاند میخواھند با گردش دادن مكارانھ چشمان بھ سوي كساني كھ مقام االھي را وسی

  . آسمان، و تظاھر بھ بیخبري از خود، ھمھ مقامات و افتخارات دنیوي را بھ دست بیاورند

بھ ھر حال اورگون تارتوف را چون نمونھ پاكي و پارسایي میپذیرد و ارشاد روح خود را بھ دست او 
او بر اثر پرخوري آروغ میزند، رحمت خداوندگاري را براي حفظ سالمت وجود  و ھرگاه كھ; میسپارد

وي بھ كمك میطلبد و بھ او پیشنھاد میكند كھ ماریان، دخترش، را بھ ھمسري بپذیرد دختري كھ سخت دل 
 شیرزن واقعي نمایشنامھ دورین، خادمھ ماریان، است كھ، مانند. در بند عشق جواني بھ نام والر بستھ است

آنچھ معموال در دیگر كمدیھاي كالسیك میگذرد، ثابت میكند كھ پروردگار ظاھرا نبوغ را بھ نسبت معكوس 
نخستین برخورد دورین با تارتوف صحنھاي بس دالنگیز . ثروت در میان آدمیان توزیع و تقسیم كرده است

  :بھ وجود میآورد
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لورنس این پارچھ مویي و شالق مرا ): ندچون دورین را میبیند با مستخدمانش بلند حرف میز(تارتوف 
بگذار در گنجھ و درش را قفل كن و از خداي خودت بخواه كھ اندكي مغزت را بھ نور خودش روشن 

  . اگر كسي بھ دیدن من آمد، بگو رفتھام كھ صدقھ میان زندانیان تقسیم كنم. سازد

باید بھ شما بگویم تارتوف : دورین چھ میخواھید: تارتوف! عجب متظاھر دغلكاري است): با خود(دورین 
خواھش میكنم قبل از اینكھ چیزي بگویید، این دستمال را ! عجب! اوه): دستمالي از جیب بیرون میآورد(

  . بگیرید

این گونھ . براي پوشاندن آن سینھ بیرون جستھ كھ من طاقت دیدنش را ندارم: براي چھ تارتوف: دورین
پس شما بھ این زودي در برابر وسوسھ از دست میروید و جسم خاكي  :اجسام روح را آزار میدھد دورین

اما من بھ نوبھ ; بر روح شما چنین چیره میشود راستي كھ نمیفھمم چھ آتشي در درون شما زبانھ میكشد
مثال میتوانم سر تا پاي شما را لخت . خود میتوانم بگویم كھ در برابر وسوسھ نفس چندان بیاختیار نیستم

  .تماشا كنم، بدون آنكھ ریخت شما كوچكترین ھوسي در من برانگیزدمادرزاد 

تارتوف میخواھد با بیاني پارسامنشانھ عشق خود را بھ المیر، . صحنھ بعدي مغز خوشمزه كمدي است
نیت خیانتآمیز وي بھ گوش اورگون اورگون میرسد كھ ابدا حاضر بھ باور . ھمسر اورگون، ابراز كند

. برعكس، براي اثبات اعتماد قلبیش بھ تارتوف، تمام دارایي خود را بھ او میبخشدكردن آن نیست، بلكھ 
اراده پروردگاري ((تارتوف با اكراه خویشتن را راضي بھ قبول آن ھدیھ میسازد با ذكر این دعاي خیر كھ 

ي در زیر سرانجام، بھ تدبیر المیر، وضع روشن میشود كھ پس از پنھان ساختن شو.)) در ھمھ حال نافذ باد
میز، تارتوف را بھ نزد خود میخواند، با او گرم میگیرد، بھ وي میدان میدھد كھ راز درونش را افشا سازد 

و با عشوه گریھاي زنانھ تظاھر بھ قبول عشق او میكند، لیكن پاي وظیفھداري خود نسبت بھ شوھرش را بھ 
)) تفسیر دین بر پایھ اخالق((حر خود در علم تارتوف با استفاده از تب. میان میكشد و اظھار نگراني میكند

ھاي والیتي پاسكال را با حظ  ھاي او معلوم است كھ مولیر كتاب نامھ و از گفتھ; بھ تسلي خاطر او میپردازد
  . وافر مطالعھ كرده است

كار  اگر تنھا مشیت خداوند مانع رسیدن من بھ كام دل باشد، برداشتن آن مانع از سر راه براي من: تارتوف
ھایي براي  راست است كھ خداوند پارھاي كامجوییھا را حرام كرده است، اما ھمیشھ راه. سھلي است

این خود علمي شریف است كھ انسان . دوختن كاله شرعي و كنار آمدن با این گونھ منھیات موجود است
بھ عبارت دیگر غیر ھاي وجدانش را تنگ بكشد یاشل سازد و،  بداند تا چھ اندازه بھ فراخور حال رشتھ

  .اخالقي بودن عملش را با پاكي نیتش جبران كند

اورگون خشمگین از نھانگاه خود بیرون میآید و با تغیر بھ وي دستور میدھد كھ از خانھاش بیرون برود، 
اما تارتوف بھ او خاطر نشان میسازد كھ بر طبق سند رسمي، با امضاي خود اورگون، خانھ بھ او منتقل 

   .شده است

اینجاست كھ مولیر، بدون استفاده از ذكاوت شخصي در راه پیدا كردن تدبیري زیركانھ، گره داستان را 
بدین نحو میگشاید كھ ماموران پنھاني پادشاه بھ موقع سرمیرسند و تارتوف را، بھ عنوان مجرمي كھ از 

میستاند، والر معشوق خود اورگون دارایي خود را باز . مدتي پیش تحت تعقیب بوده است، دستگیر میكنند

  ملحد عاشق پیشھ - Vماریان را تصاحب 

شاید بتوان گفت نیكوكاري پادشاه زماني در حد اعالي خود بھ منصھ ظھور رسید كھ مولیر اقدام بھ 
پیروزمندانھ )) فداییان((در بحبوحھ جدال بر سر كمدي تارتوف، و ھمان ھنگام كھ . گستاخي تازھاي كرد

ایش آن اثر ادامھ میدادند، مولیر نمایشنامھ جدید خود بھ نام ضیافت مجسمھ سنگي را در بھ جلوگیري از نم
كھ با نثري نشاطانگیز داستان مكرر نقل شده دون ) ١۶۶۵فوریھ  ١۵(پالھ روایال بھ روي صحنھ آورد 
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حدي با این وصف كھ قھرمان عاشق پیشھ و بیپرواي خود را بھ صورت مل; ژوان را از نو بازگو میكرد
  . پرخاشجو درآورده بود

مولیر، كھ قالب داستان را از تیرسو دمولینا و دیگران بھ عاریت گرفتھ بود، آن را با وضعي جالب از 
سیرت مردي بدكار پر كرده است مردي كھ شر را بھ خاطر نفس شر دوست میداشت و از بھ كار بردن آن 

قع این اثر انعكاس شگفت آوري است از جدالي در وا. چون سالحي براي مبارزه با خداوند لذت میبرد
  . دامنھدار كھ دین و فلسفھ را بھ جان یكدیگر انداختھ بود

دون ژوان تنوریو ماركي متعیني است كھ وظایف خود را در راه حفظ حیثیت طبقاتیش از ھر جھت 
خدمت مخصوصش، پیش. اما غیر از این در زندگي پایبند چیزي جز برآوردن كام دل نیست; رعایت میكند

بھ نام سگانارل، تعداد زناني را كھ اربابش از راه بھ در برده و سپس ترك كرده بود تا یك ھزار و سھ نفر 
من نمیتوانم قلبم را از ھر . ... پایداري در عشق فقط كار ابلھان است((دون ژوان معتقد است كھ . میشمارد

قي ناگزیر نیازمند ایمان دیني شایستھاي بود كھ با آن یك چنین مرام اخال.)) زیبایي كھ میبینم مضایقھ كنم
پیشخدمت . از این رو، دون ژوان تنھا بھ خاطر آسایش شخصي وجود خدا را منكر میشود; منطبق درآید

  :مخصوصش در این باره با او بھ بحث میپردازد

  . وع را ول كناین موض: آیا ممكن است كھ شما بھ خدا اعتقاد نداشتھ باشید دون ژوان: سگانارل

. پس آن ھم ھمین طور: سگانارل! اھھ: جھنم چطور دون ژوان. پس یعني اینكھ اعتقاد ندارید: سگانارل
  . بلھ، بلھ: خوب لطفا بفرمایید بھ شیطان چطور دون ژوان

  . ھا، ھا، ھا: آیا اصال بھ زندگي بعد از مرگ اعتقاد ندارید دون ژوان. باز ھم خیلي كم: سگانارل

حاال بگویید ببینم البد بھ ! خوب. خیلي زور و زحمت دارد كھ بتوانم این آدم را بھ ایمان بیاورم: سگانارل
  . وجود دیو اعتقاد دارید

چون ھیچ چیز از این . دیگر این یكي را نمیشود تحمل كرد: سگانارل! لعنت حق بر آدم احمق: دون ژوان
بھ ھر حال آدم باید بھ یك چیز ایمان . ا التزام بدھمو من حاضرم گردنم ر; مسلمتر نیست كھ دیو وجود دارد

  . و باز معتقدم كھ چھار و چھار میشود ھشت; داشتھ دون ژوان، من معتقدم كھ دو و دو میشود چھار

پس این طور كھ من میفھمم دین شما علم حساب ! چھ اعتقاد دلچسبي، و چھ اصول دین زیبندھاي: سگانارل
آنقدر میدانم كھ این دنیاي بزرگ قارچي نبوده است كھ یكشبھ از خاك بیرون ... اما خود من آقا، . است

بروید، خیلي دلم میخواھد از شما بپرسم كھ چھ كسي این درختان، این تختھ سنگھا و این زمین را آفریده 
د آیا اینھا ھمھ خود بھ خود ساختھ شدھان. و چھ كسي آن آسمان را بر باالي سرمان نگھ داشتھ است. است

آیا نھ این است كھ براي بھوجود آمدن شما الزم بوده است كھ پدرتان ; مثال بھ ھیكل خودتان نگاه كنید
مادرتان را باردار كند آیا میتوانید بھ دستگاه بدن آدمي بنگرید، بي آنكھ از نظم و ھماھنگي میان اجزاي آن 

اگر ھمھ دانشمندان جھان جمع شوند،  ھر چھ بگویید، در بشر ودیعھ شگرفي است كھ... بھ شگفتي درآیید 
آیا این حیرتانگیز نیست كھ من در مغز خود چیزي دارم كھ در آن واحد . قادر بھ توصیف آن نخواھند بود

حاال میخواھم دست برھم : بھ صد چیز مختلف میاندیشد و بدن مرا بھ انجام دادن آنچھ اراده كنم وا میدارد
چشمانم را بھ سوي آسمان بلند كنم، سرم را پایین بیندازم، پاھایم را حركت زنم، بازویم را باال نگاه دارم، 

خوب شد كھ : دون ژوان) ضمن چرخ زدن بھ زمین میافتد(بدھم و بھ راست و بھ چپ بروم و بچرخم، 
  چانھ استداللت شكست 

وي با گدایي مواجھ میشود . در صحنھ بعدي نزاع میان دون ژوان با دین صورت دیگري بھ خود میگیرد
یقینا : ((دون ژوان میپرسد. كھ بھ او میگوید ھر روز كساني را كھ بھ وي صدقھ میدھند دعاي خیر میكند
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برعكس غالبا حتي : ((یدھدگدا پاسخ م.)) كسي كھ ھمھ روزه دعا میخواند باید زندگي با سعادتي داشتھ باشد
دون ژوان بھ او پیشنھاد میكند كھ اگر این بار جملھ كفرآمیزي بر زبان راند یك اشرفي .)) یك تكھ نان ندارم

دون ژوان از آن پایداري بھ .)) ترجیح میدھم از گرسنگي بمیرم: ((بھ وي بدھد، اما گدا امتناع میورزد
در پایان .)) در راه عشق بھ بشریت: ((گدا میدھد، میگویدشگفتي میافتد و، ضمن آنكھ سكھ زر را بھ 

داستان دون ژوان با مجسمھ سنگي فرمانده لشكري روبرو میشود كھ سالھا پیش دخترش را فریب داده و 
دون ژوان دعوت ; مجسمھ دون ژوان را بھ شام دعوت میكند. خودش را نیز در مبارزه بھ قتل رسانده بود

ھاي جھنم سازي صحنھ  دستگاه. ر دست او میگذارد و بھ درون جھنم ھدایت میشوداو را میپذیرد و دست د
تندر و آذرخش با صداي مھیب بر سر دون ژوان باریدن میگیرند، ((تئاتر قرون وسطایي بھكار میافتند، 

در .)) زمین دھان باز میكند و او را میبلعد، و از محل سقوط او شرارھاي بزرگ بھ بیرون زبانھ میكشد
ممكن بود ایشان مولیر را معذور . شب اول نمایش، بیایماني قھرمان مولیر تماشاگران را دچار انزجار كرد

یا تحمل آن را ; بدارند از اینكھ در اثر خود بھ توصیف رذایل فطري و خدانشناسي دون ژوان پرداختھ است
جا قدم میگذارد اندوه و فریب و  میكردند كھ قھرمان نمایشنامھ دیوخویي بیقلب و بیوجدان باشد كھ بھ ھر

و نیز شاید تماشاگران این نكتھ را نیز پسندیده بودند كھ قربانیان غمخواري و شفقت ; رنج با خود بیاورد
نویسنده قرار داشتھاند، اما آنچھ ایشان را سخت خشمگین ساخت یكي این بود كھ پاسخ بھ خدا نشناسي دون 

و دیگر ; بھ وجود دیو و اجنھ ایمان راسختري داشت تا بھ وجود خدا ژوان از دھان ابلھي بیرون میآید كھ
آنكھ دون ژوان حتي در ھنگام محكومیت بھ عذاب اخروي و فرو شدن در لھیب آتش جھنم، كلمھاي بھ 

; پس از نمایش شب نخست، مولیر لحن بعضي از مكالمات را مالیمتر كرد. ندامت یا ترس بر زبان نمیراند
سیور دو روشمون، مشاور حقوقي در پارلمان  ١۶۶۵در ھجدھم آوریل سال . فرو ننشستاما خشم عمومي 

پاریس، مقالھاي با عنوان مالحظاتي درباره یكي از كمدیھاي مولیر منتشر ساخت و در آن نمایشنامھ 
كھ ھرگز چیزي كفرآمیزتر از آن، حتي در ... اثري واقعا شیطاني ((ضیافت مجسمھ سنگي را بھ عنوان 

مورد نكوھش قرار داد و پادشاه را ترغیب كرد كھ )) رانھاي بت پرستي و بیدیني، بھ وجود نیامده استدو
  :اجراي آن نمایشنامھ را ممنوع كند

در حالي كھ این شاھزاده واالگھر تمامي ھم خود را وقف حراست دین میكند، مولیر مشغول متھم كردن آن 
، بھ یقین درمییابد ...روشن شده باشد، چون این نمایشنامھ را ببیندھركس كھ اندكي بھ نور ایمان . ... است

كھ مولیر تا زماني كھ بھ عرضھ داشتن آن اثر ادامھ دھد، بھ ھیچ عنوان شایستگي شركت در آیینھاي 
  .مقدس یا پذیرفتھ شدن بھ آستان توبھ را ندارد، مگر آنكھ در پیشگاه عامھ مردم گناه خود را بشوید

ضیافت مجسمھ سنگي از تاریخ پانزدھم فوریھ تا یكشنبھ . نایت خود را از مولیر دریغ نداشتلویي پرتو ع
این اثر تا چھار سال پس . نخل ھفتھاي سھ بار اجرا شد و با شروع ھفتھ عید پاك نمایش آن موقوف گشت

ماس و در آن زمان ھم فقط بھ صورت شعري كھ تو; از مرگ آفرینندھاش روي صحنھ را بھ خود ندید
كورني از آن اقتباس كرده بود، و با حذف صحنھ رسواییآمیزي كھ در باال نقل شد، بھ معرض نمایش 

رد آن در نسخھاي چاپي كھ بدون اجازه در  ١٨١٣نوشتھ اصلي مولیر از بین رفت، و بعدا بھ سال . درآمد
س منظوم كورني بر صحنھ تنھا ھمان اقتبا ١٨۴١تا سال . در آمستردام منتشر شده بود پیدا شد ١۶٨٣سال 

  . میآمد، و حتي ھم اكنون نیز در برخي چاپھا بھ جاي اثر اصلي در میان مجموعھ آثار مولیر گنجانده میشود

VI - اوج افتخار   

وي . مولیر، كھ شماره دشمنان خود را ھنوز كافي نمیدانست، براي حملھ بھ صنف طبیبان دست بھ كار شد
را مجسم كرده و از زبان او علم پزشكي را )) عتقادي نسبت بھ پزشكيبیا((قبال در شخصیت دون ژوان 

مولیر با مطالعھ شخصي بھ نقایص كار و ادعاھاي . خوانده بود)) یكي از بزرگترین خطاھاي بشریت((
دروغین طبیبان قرن ھفدھم پي برده و چنین میپنداشت كھ ایشان با تجویز داروي آنتیموان پسر بیمارش را 

پادشاه نیز از مسھل خوردن و خون گرفتنھاي ھفتگي . رمان سل پیشتازش بھ چشم مشاھده میكردد. كشتھاند
ھایش  بھ گفتھ مولیر، لویي چھاردھم بود كھ او را ترغیب كرد تا پزشكان را بھ سیخ طعنھ; بھ ستوه آمده بود
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ن موضوع كھنسال نوشتھ بدین ترتیب، مولیر، با وام گرفتن از كمدیھایي كھ از دیر زمان درباره ای. بكشد
اثر مزبور در پانزدھم سپتامبر . شده بودند، در مدت پنج روز نمایشنامھ عشق پزشكان را بھ پایان رساند

ھفتھ بعد ھم كھ این . در ورساي بھ روي صحنھ آمد و پادشاه از تماشاي آن حظ بسیار برد ١۶۶۵سال 
زني بیمار . تحسین فراوان از آن استقبال كردندنمایش در پالھ روایال اجرا شد، تماشاگران با قھقھھ و 

چھار پزشك بھ بالینش حاضر میشوند و بعدا بھ شور خصوصي میپردازند، كھ البتھ ضمن آن فقط ; است
  . درباره كارھاي شخصیشان بحث میكنند

مالھاي وقتي كھ پدر بیمار از آنان میخواھد كھ نظر خود را اعالم دارند و دارویي بدھند، یكي از آنھا ا
پس از چندي آن زن بیھیچ دارو . تجویز میكند، دیگري سوگند میخورد كھ امالھ سبب مرگ بیمار خواھد شد

بھ طوري كھ یكي از ایشان ; و درماني بھبود مییابد و ھمین وضع موجب برانگیختن خشم پزشكان میشود
آنكھ برخالف آن قوانین بھبود بھتر است شخص بر طبق قوانین پزشكي بمیرد تا : ((بھ نام با ھیس میگوید

و این پیش ; مولیر كمدي كوتاه دیگري بھ نام طبیب اجباري عرضھ داشت ١۶۶۶در ششم اوت سال .)) یابد
ھاي مولیر را تبدیل بھ بدبیني  درآمد بھجت انگیزي بود بر نمایشنامھ مردم گریز كھ میبایست تلخي طعنھ

اصوال مولیر این گونھ ھجوگویي از علم . زحمتش نمیارزدامروزه خواندن طبیب اجباري بھ . حكیمانھ كند
چنانكھ معلوم است، وي با پزشك مخصوص خود آقاي موویلن دوستي . پزشكي را كمتر جدي میگرفت

نزدیك داشت و یك بار ھم در نزد پادشاه شفاعت كرد تا براي پسر او حقوق سالیانھاي از موقوفات كلیسایي 
  ). ١۶۶٩(مقرر فرماید 

ما : ((درباره اینكھ چگونھ روابط او با موویلن بر پایھ حسن تفاھم دوام آورده بود چنین گفتھ است مولیر
ابتدا باھم وارد جروبحث میشویم، سپس او برایم داروھایي تجویز میكند و من از خوردن آنھا امتناع 

 ١۶۶۶م ژوئن سال در ھمان گیرودار جنگ بر سر تارتوف، مولیر باز در چھار.)) میورزم و خوب میشوم
اگر . ھجونامھ دیگري بھ روي صحنھ آورد كھ نھ بھ درد مردم میخورد و نھ مورد پسند دربار قرار گرفت

مایھ اصلي یا روح تئاتر باشد، باید مردم گریز را یك نوع مفاوضھ فلسفي دانست نھ داستاني )) عمل((
آلسست، كھ سخت پایبند : خالصھ كرد ھمھ داستان این اثر را در یك جملھ میتوان. عاطفي براي صحنھ

اصول اخالقي است و توقع ھمھ نوع درستكاري را از جانب خود و دیگران دارد، دل بھ عشق سلیمان 
سپرده است كھ با او گرم میگیرد، لیكن خوش است بھ اینكھ خواستاران بسیار داشتھ باشد و بھ چربزبانیھاي 

تان چون چوب بستي بوده است براي پژوھش در مسائل علم در دست مولیر این داس. ایشان گوش فرا دھد
آیا باید در ھمھ احوال سخن راست بگوییم یا آنكھ مزورانھاي كھ اجتماع در مورد حقیقتگویي روا . اخالق

وي ریاكاري دربار را منفور میشمارد یعني جایي كھ ھمھ كس تظاھر بھ داشتن . میداند بیزار است
میكند، و حال آنكھ در باطن، ھر یكیشان براي بھ چنگ )) میترین عوالمصمی((شریفترین احساسات و 

آوردن سود شخصي دست در توطئھاي دارد، از دیگران بدگویي میكند، و چاپلوسي را چون اھرمي براي 
آلسست این گونھ اعمال را تحقیر میكند و تصمیم میگیرد كھ در . باال بردن مقام و نفوذ خود بھ كار میبرد

اورونت، یكي از درباریان سست قلم، با اصرار تمام . ، حتي تا مرحلھ خودكشي، درستكار بماندھمھ حال
اشعار خود را براي آلسست میخواند و از او میخواھد كھ نظر انتقادي خود را صادقانھ بیان كند، و چون 

رد سرزنش سلیمن عشوھگري میكند و آلسست او را مو. آلسست چنین میكند، با او دشمن خوني میشود
گویي در اینجا مولیر فرصتي براي توبیخ . سلیمن وي را آدم كلھ خشك از خود راضي میخواند. قرار میدھد

در واقع، بر روي صحنھ، مولیر نقش آلسست و ھمسرش ; كردن ھمسر خوشگذرانش بھ دست آورده بود
  . نقش سلیمن را ایفا میكردند

با . ... ریا سخن بگویم من از رفتار شما سخت آزرده خاطرمبانوي من اجازه میدھید كھ با شما بی: آلسست
شما سر دعوا ندارم، اما بانوي من، باید بگویم حالت برخورد شما طوري است كھ در برابر ھر تازه آشنا 

شما عده بیشماري دلداده دارید كھ، چنانكھ میبینم، شما را از ھر سو . راھي كوتاه بھ سوي قلبتان میگشاید
  . گرفتھاند و روح من نمیتواند خود را با این وضع سازش دھددر محاصره 
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مرا از این جھت سرزنش میكنید كھ دلباختگاني بھ گرد خود جمع میكنم آیا گناه من است كھ مردم : سلیمن
مرا دوستداشتني مییابند و ھنگامي كھ ایشان تدابیر دلیرانھ بھ كار میبندند تا بھ من نزدیكي جویند، آیا باید 

  ! ي بردارم و آنھا را از نزد خود برانمچوب

ھاي  بھ جاي چوب باید قلبي بھكار برید كھ كمتر متزلزل باشد و دیرتر در برابر حرارت آه! نھ: آلسست
من بر این حقیقت واقفم كھ زیبایي شما در ھمھ جا چشمھا را بھ سوي خود متوجھ . سوزان ایشان ذوب شود

و ; جب جلب كساني میشود كھ چشمانتان از دور بھ دام اندوختھاندمیكند، لیكن خوشرویي شما بیشتر مو
مالحت رفتار شما نسبت بھ دلباختگانتان بھ اندازھاي است كھ اثر افسونگریھاي شما را در قلبشان دوچندان 

  . میسازد

شمشیر فلسفي براني كھ با آلسست سر برابري دارد دوست نزدیك وي فیلنت است كھ بھ او نصیحت میكند 
ویشتن را مشفقانھ با نقایص طبیعي سرشت آدمي سازش دھد و آیین نزاكت را چون روغني براي روان خ

تندي طعم نمایشنامھ از آن است كھ مولیر احساسات شخصي خود را . ساختن چرخھاي زندگي بھكار برد
تباني شناختھ یعني شوھري كھ میترسد بھ غل: آلسست مولیر است. در میان آلسست و فیلنت تقسیم كرده است

و نیز پردھدار شاھي است، كھ براي درست كردن خوابگاه پادشاه میبایست با صدھا اشرافي سر ; شود
از جانب دیگر، . سازش نشان دھد اشرافي كھ بھ نسبت خود ھمان اندازه میبالیدند كھ او بھ نبوغ خویش

در . یكند با انصاف بشري فتوا دھدیعني ھمان فرد فیلسوف منشي كھ خود را وادار م: فیلنت ھم مولیر است
  :قسمت زیر، كھ نمونھ بارزي است از قریحھ شاعرانھ مولیر، فیلنت مولیر بھ مولیر آلسست چنین میگوید

خداي من، بیا كمتر خود را در رعایت آداب زمان بھ دردسر بیندازیم، و بیشتر توجھمان را بھ سوي 
ا ھرگز بر طبق موازیني سخت مورد بررسي طبیعت آدمي ر; چگونگي سرشت بشري معطوف سازیم

  . قرار ندھیم، بلكھ نقایص آن را با اندكي شفقت و مدارا در نظر آوریم

در میان جھانیان باید تقوایي درخور عمل حكمفرما باشد، و حال آنكھ شدت خردمندي آدمي را بھ صورت 
خردمندي آمیختھ بھ میانھروي  عقل كامل از ھر افراطي گریزان است و; موجودي قابل سرزنش درمیآورد

  . را خواھان است

این سختگیري شدید در خصایل اخالقي كھ معمول دورانھاي گذشتھ بود، با قرن كنوني و آداب متداول آن 
تقواي كھن از بشر میرنده بیش از اندازه توقع كمال دارد، حال آنكھ در برابر گردش ; سازگاري ندارد

و این دیوانگي را ھمتایي نمیتوان یافت كھ انسان بخواھد با مداخلھ خود ; ددوران باید سر تمكین فرود آور
  . دنیا را اصالح كند

من ھم مثل تو ھمھ روزه صدھا چیز تازه نظاره میكنم كھ ممكن بود با پیش گرفتن مسیري دیگر ثمري 
تو بھ جاي دژخیم خود  اما من ھر چھ از ھر كس ببینم، كاري نمیكنم كھ آدمیان مرا چون; بھتر بھ بار آورند

بگیرند، بلكھ ایشان را، با كمال مدارا، ھمان طور كھ ھستند میپذیرم و روح خود را بھ شكیبایي، در برابر 
  . ھر چھ از ایشان سر بزند، خود میدھم

و معتقدم كھ چھ در دربار و چھ در میان بازار، مزاج بلغمي من ھمان اندازه فیلسوف منش است كھ مزاج 
  . وسودایي ت

ژان ژاك روسو فیلنت را شیاد میشمرد و راستگفتاري ; ناپلئون در آن مناظره حق را بھ جانب فیلنت میداد
سرانجام نیز آلسست مانند ژان ژاك روسو دل از دنیا برمیكند و بھ گوشھ عزلتي . آلسست را تایید میكرد

  . بیثمر پناه میبرد
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درباریان طعنھ مولیر را بھ آداب نزاكت خود چندان . نمایشنامھ فوق اندك موفقیتي بیش بھ دست نیاورد
و تماشاگران ردیفھاي آخر تئاتر نیز بزحمت از شخصیت آلسستي كھ صادقانھ ھمھ كس جز ; نپسندیدند

اما منتقدان، كھ نھ درباري بودند و نھ ردیف آخر نشین، مولیر را . خودش را تحقیر میكرد خوششان آمد
ھاي بعد  و روشنفكران دوره; رگذشتي از افكار و عقاید را نگاشتھ بود ستودندبراي اقدام متھورانھاش كھ س

در واقع، با گذشت زمان، ھنگامي كھ از آن نسل . نیز آن اثر را كاملترین نمونھ قلمفرساییھاي مولیر دانستند
از سال  و; ھجو شده اثري بر جاي نمانده بود، مردم گریز نظر عامھ تماشاگران را بھ سوي خود جلب كرد

گروه مولیر، كھ از امكان بھ سر بردن یك زندگي آرام با زني كھ اصوال زیبایي را با  ١٩۵۴تا سال  ١۶٨٠
ھمسرش را ترك كرد و بھ خانھ  ١۶۶٧مفھوم زناشویي مغایر میدانست مایوس شده بود، در ماه اوت سال 

شاپلن با زباني مالیم او را . رددوست خود شاپلن واقع در محلھ اوتوي در انتھاي باختري پاریس پناه ب
و ; مورد تمسخر قرار داد كھ چرا عشق را چنان جدي گرفتھ است، اما مولیر بیشتر شاعر بود تا فیلسوف

  ):اگر بتوانیم گفتھ شاعري را درباره شاعري دیگر باور كنیم(بھ دوست خود چنین اعتراف كرد 

اما اگر بداني چھ رنجي میبرم، ; ال ھمسر من نیستمن تصمیم گرفتھام با او چنان زندگي كنم كھ گویي اص
عشق من نسبت بھ او بھ درجھاي رسیده است كھ ھمھ چیز را با دلسوزي براي . بھ حالم ترحم میآوري
چون در نظر میآورم كھ براي خود من غلبھ یافتن بر عواطفم نسبت بھ وي تا چھ . آسایش او آرزو میكنم

خود میگویم كھ او نیز براي جلوگیري از تمایل بھ عشوھگریش با چنان اندازه دشوار است، بیاختیار بھ 
بیشك بھ . و در این حال آنچھ در دل نسبت بھ وي احساس میكنم رقت است نھ مالمت; مشكلي روبروست

من خواھي گفت كھ آدم باید خیلي شاعر پیشھ باشد تا دچار این گونھ احساسات شود، اما بھ عقیده من در 
و آنھا كھ عوالم لطیف آن را درك نكرده باشند، ھرگز عشق واقعي را ; نوع عشق وجود دارد دنیا فقط یك
ھر وقت او را میبینم ھیجاني . ... ھمھ نعمتھاي این دنیا در قلب من آمیختھ بھوجود اوست. نشناختھاند

حال، من دیگر در آن . وصفناپذیر مرا از خود بیخبر میسازد و قواي عاقلھام را بكلي از من سلب میكند
آیا این آخرین حد . عیبھاي او را نمیبینم بلكھ آنچھ از او در خاطر میآورم پسندیدني و دوستداشتني است

  جنون نیست

 ١۶۶٧در سال . مولیر كوشید تا با مستغرق گشتن در كار تئاتر و نویسندگي آرماند را از خاطر خود براند
و سپس در سیزدھم ژانویھ ; ه در سن ژرمن سرگرم ساختھاي تفریحي پادشا خویشتن را بھ تدارك برنامھ

یوپیتر، كھ ھمسر . كمدي آمفیتروئون را نگاشت و در آن بار دیگر عشقھاي یوپیتر را جاوداني كرد ١۶۶٨
  :آمفیتروئون را فریب داده و با خود برده است، بھ وي دلداري میدھد كھ

  . ھمخوابگي با یوپیتر بھ ھیچ وجھ مایھ بدنامي نیست

تعبیر بسیاري شنوندگان از دو سطر باال این بود كھ مولیر عذري براي رابطھ نامشروع پادشاه با مادام دو 
و اگر چنین میبود، باید گفت كھ، با این اظھار، مولیر جوانمردي مداھنھآمیزي از ; مونتسپان تراشیده است

بت بھ مردان عاشق پیشھ روي خود بروز داده است، زیرا وي ھرگز این آمادگي روحي را نداشت كھ نس
در . شك نیست كھ او نیز در تملقگویي از پادشاه دست كمي از دیگران نداشت. مدارا و ھمدردي نشان دھد

كمدي دیگري كھ بھ تاریخ پانزدھم ژوئیھ ھمان سال در دربار بھ معرض نمایش گذارده شد و عنوان ژرژ 
و در دست ندارد و فقط از شدت حسادت جگر خود را داندن یا شوھر گیج یافت، بار دیگر اثبات خیانت ا

  . گویي مولیر بر زخمھاي دل خویش نمك میپاشیده است; سوراخ میكند

مولیر یكي دیگر از معروفترین ) نھم سپتامبر(آن سال براي مولیر سال پر مشغلھاي بود، زیرا چند ماه بعد 
متي از اسباب چیني داستانش از كتاب موضوع اصلي و قس. آثار خود، یعني خسیس، را بھ وجود آورد

یونانیھا گرفتھ )) كمدي نوین((آولوالریا اثر پالوتوس اقتباس شده بود، لیكن خود پالوتوس آن را از مكتب 
اما . و باید گفت داستان اصلي خسیس و ھجونامھ آن ھمان اندازه كھنسال بوده است كھ پیدایش پول; بود

آرپاگون چنان دلبستھ . و شیرین بیاني مولیر بھ نگارش در نیاورده استھیچ كس این موضوع را با توانایي 
و بھ ; اندوختھ نقدي خویش است كھ اسبھایش را گرسنھ نگاه میدارد و بدون نعل بھ كارشان میكشد
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سالم را وام ((، بلكھ ))سالم نمیدھد((اندازھاي با ھر گونھ عمل بخشندگي مخالف است كھ حتي بھ كسي 
از دادن جھیزیھ بھ . میبیند بر سر میز شام دو تا شمع میسوزد، یكي را خاموش میكند چون.)) میدھد

در این زمینھ، . دخترش امتناع میورزد و یقین دارد كھ فرزندانش قبل از خود او قالب تھي خواھند كرد
تماشاگران شخصیت خسیس را . ھجوگویي مولیر مانند ھمیشھ بھ صورت مسخرگي مبالغھآمیز درمیآید

لیكن ھنگامیكھ بوالو زبان بھ . انزجار آور یافتند و نمایشنامھ پس از ھشت بار اجرا از برنامھ حذف شد
بھطوري كھ در ; تحسین اثر گشود، خسیس بار دیگر بر صحنھ آمد و مورد استقبال عمومي قرار گرفت

صلھ پس از تارتوف و از این جھت بالفا -نخستین چھار سال حیاتش چھل و ھفت بار نمایش آن تكرار شد 
  . حائز مقام گشت

 ١۶۶٩در دسامبر سال . نمایشنامھ بعدي، بورژواي نجیبزاده، ارزشي كمتر داشت و موفقیتي بیشتر یافت
دربار لویي ھمھ شكوه و شوكت خود را عرضھ داشت تا وي را . سفیري از تركیھ عثماني بھ فرانسھ آمد

پس از رفتن او، لویي چھاردھم . ن تظاھرات پاسخ دادمرعوب سازد، و سفیر با رخوت پر افادھاي بھ آ
تنظیم كنند و در آن سفیر را با حركات )) بالھ مسخرھآمیزي((مولیر و لولي را دعوت كرد كھ 

مولیر آن طرح مقدماتي را بھ صورت ھجونامھاي درآورد مبني بر . بھ باد استھزا گیرند)) تركبازیش((
طبقھ متوسط و كاسب پیشھ كھ میكوشیدند تا در طرز لباس پوشیدن و انتقاد شدید از گروه روزافزوني از 

دستھ بازیگران مولیر نمایش خود  ١۶٧٠در چھاردھم اكتبر سال . آدابداني از نجیبزادگان واقعي تقلید كنند
این كمدي بعدھا ھنگامي كھ در نوامبر ھمان ; را در حضور پادشاه و درباریان در كاخ شامبور آغاز كرد

. پالھ روایال بھ روي صحنھ آمد، تا حدي خسارتھاي مالي حاصل از كمدي خسیس را جبران كرد سال در
آقاي ژوردن، براي آنكھ از ھر جھت خود را . مولیر نقش آقاي ژوردن و لولي نقش مفتي ترك را ایفا كردند

رزني و فلسفھ بھ پاي نجیبزادگان برساند، چھار نفر معلم سرخانھ براي فراگرفتن موسیقي، رقص، شمشی
یعني اینكھ و تمیز، و یا سخنگویي بھ زبان  - آن چھار تن بر سر اثبات اولویت فن خود . استخدام میكند

شنونده در ھنگام گوش فرادادن بھ ادعاھاي معلم موسیقي متوجھ نیشخند . فرانسھ بلیغ بھ جان یكدیگر میافتند
شاید نیمي از . روزافزون گذارده بود، میشود مزورانھ مولیر بھ لولي پرافاده، كھ پا در مدارج ترقي

جھانیان شمھاي از گفتگوي زیر را، كھ ضمن آن آقاي ژوردن میفھمد زبان یا نثر است یا نظم، شنیده 
  :باشند

آیا این نثر )) نیكول كفش راحتي مرا بیاور و شب كالھم را بده: ((چطور وقتي كھ من میگویم: آقاي ژوردن
  . قابلھ آ: است معلم فلسفھ

شما بیش . پس متجاوز از چھل است كھ من بھ نثر سخن میگفتھام و خودم نمیدانستم! عجب: آقاي ژوردن
برخي از درباریان، كھ از . از ھر كس در دنیا حق بھ گردن من دارید كھ مرا بر این موضوع واقف كردید

ود را آماج تیرھاي طعنھ مدتي پیش موفق نشده بودند از كسوت تجارت بھ جامھ اشرافي ارتقا یابند، خ
لیكن پادشاه بھ . مولیر یافتند و آن نمایشنامھ را بھ عنوان اثري پر از یاوه سرایي مورد مذمت قرار دادند

بھ روایت گیزو، .)) شما تاكنون چیزي كھ تا این اندازه مرا خندانده باشد ننوشتھ بودید: ((مولیر اطمینان داد
مولیر و لولي بار دیگر دست ھمكاري دادند و .)) دچار حملھ تحسین شد دربار ناگھان((با اشاعھ این خبر، 

در برابر درباریان یك تراژدي بالھ بھ نام پسوخھ را بھ روي صحنھ آوردند كھ قسمت اعظم اشعار آن را 
كمدي جاي خود را : لولي اینك در میدان رقابت بر مولیر چیره شده بود. پیر كورني و كینو سراییده بودند

حاال دیگر میبایست ربالنوعھا و ; اپرا میداد و ھنر مكالمھ در برابر فن صحنھپردازي جا خالي میكردبھ 
  . ھا از آسمان پشت پرده بر صحنھ فرود آیند یا از درون جھنم سر بیرون كشند االھھ

ر خرج لیو ١٩٨٩این كار . صحنھ پالھ روایال را براي نمایش پسوخھ میبایست از نو بسازند و مجھز كنند
  . اما نتیجھ موفقیت مالي بزرگي شد. برداشت

لیكن بیان عشق لطیف ھنر مولیر نبود، بلكھ مھارت وي در آن بود كھ با شمشیر زبان بذلھ گوي خود جگر 
در نظر او، زن دانشمند خرق عادتي ناراحت كننده بود كھ . كساني را كھ رفتاري احمقانھ داشتند چاك دھد
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وي بھ گوش خود شنیده بود كھ این گروه زنان لغات منقح بھ كار . عاقبت ازدواج را بھ افتضاح میكشاند
ھاي بزرگان كالسیك را نقل میكردند،  میبردند، درباره نكات باریك صرف و نحو بھ بحث میپرداختند، گفتھ

. وعي انحراف جنسي میشمردمولیر این گونھ تظاھرات را در زنان ن. و از فلسفھ سخن بھ میان میآوردند
نیز در ھمان اوان دو نفر از آدمھاي سرشناس، یكي كوتن روحاني و دیگري مناژ شاعر مشھور، زبان بھ 

الجرم در . ھاي او گشوده بودند و مولیر فرصت را مناسب دید كھ بدانھا نیشي بزند بدگویي از نمایشنامھ
فیالمنت خادمھ خود را بھ گناه استعمال . رضھ داشتنمایشنامھ زنان فاضلھ را ع ١۶٧٢یازدھم مارس سال 

واژھاي كھ از طرف فرھنگستان طرد شده ازدواج را بھ عنوان تماس نفرت آور دو جسم، بھ جاي توافق 
تریسوتن اشعار سست خود را دو برابر تحسینھاي این گروه زنان متظاھر ; دو فكر، مردود میشمارد

در . ھاي خود بر آن میافزاید عار را غربال میكند و چیزي از سرودهوادیوس با خودنمایي آن اش; میخواند
بیزار است و )) منظم و مقفاي ده ھجایي((میان این جمع مولیر تنھا از ھانریت پشتیباني میكند كھ از شعر 

باید دید كھ آیا آرماند . دلش شوھري میخواھد كھ، عوض نقل قولھاي فاضالنھ، كودكان برومند تحویلش دھد
  . شده بود یا آنكھ مولیر عالیم پیري خود را بروز میداد)) زنان متصنع((چون یكي از ) ھمسرش(ار بژ

VII - پرده میافتد  

اینك مولیر بیش از پنجاه سال نداشت، لیكن زندگي پر دردسر، بیماري سل، ازدواج، و محرومیتھاي 
چھرھاي كھ مینیار از او بھ روي پرده آورده بود گرچھ وي را . دوران جواني قواي او را تحلیل برده بودند

ور، نشان میداد، در عین در نھایت نیرومندي، با بیني درشت و لبھاي شھواني و ابروان باال جستھ خندھآ
مولیر، كھ در . حال، چیزي از توصیف پیشاني چین خورده و چشمان حسرت بار او را نیز فرو نمیگذاشت

با زنان عصبي مزاج و ; گرداب دنیاي نمایش از شھري بھ شھري و از روزي بھ روز دیگر چرخ میزد
، گرفتار ھمسري ھوسباز و ولینعمتي پرافادھاي كھ نقشھاي اصلي صحنھ را ایفا میكردند سروكار داشت

حساس و مشكل پسند بود، و مرگ دو تن از سھ تن فرزندانش را بھ چشم دیده بود، طبعا دیگر نمیتوانست 
. بھ تفرجگاه خوشبیني و نشاط قدم گذارد، بلكھ میبایست دچار اختالل دستگاه گوارش و مرگ زودرس شود

وي . نامیدھاند)) آتشفشاني كھ درون خود را میبلعد(( خوب میتوان فھمید كھ چرا مورخان مولیر را
گروه . مالیخولیایي و تندخو بود و، در عین صراحت و تلخي بیان، قلبي مھربان و جوانمرد داشت

بازیگرانش بھ خلق او آشنا شده و فداییش بودند، زیرا بھ خوبي میدیدند كھ وي براي تامین معاش و موفقیت 
دوستان نزدیكش ھمیشھ حاضر بودند كھ سینھ خود را سپر بالي او كنند . یكندایشان با جان خود بازي م

بیشتر از ھمھ بوالو و ال فونتن كھ حتي در برخي اوقات بھ ھمراھي راسین با مولیر جمع آمده و جرگھ 
ایشان مولیر را مردي با دانش و فرھنگ، بذلھگو، و . معروف را تشكیل میدادند)) دوستان چھارگانھ((

و نیز او را بازیگري میدانستند كھ روي صحنھ چون دلقكان ; وش، لیكن معموال افسرده دل میشناختندتیزھ
  . ھمھ را میخنداند و در زندگي خصوصي بیش از قھرمانان مالیخولیایي شكسپیر در دل میگرید

بھ دنیا كودكي كھ از این آشتي ). ١۶٧١(مولیر پس از چھار سال و نیم جدایي، بھ نزد ھمسرش بازگشت 
مولیر در مدت اقامتش در اوتوي بھ تجویز پزشك فقط از شیر تغذیھ میكرد، . آمد یك ماه پس از تولد مرد

وي . ولي اینك بار مقداري شراب كرد، و نیز، براي سازش با ھمسرش، در مھمانیھاي شبانھ شركت جست
مایشنامھ خود بھ نام بیمار با وجود سرفھ روز افزونش تصمیم گرفت نقش آرگان، یعني قھرمان آخرین ن

  ). ١۶٧٣فوریھ  ١٠(خیالي، را شخصا اجرا كند 

آرگان خیال میكند كھ مبتال بھ یك دوجین بیماریھاي گوناگون شده است و نیمي از داراییش را خرج پزشك 
  :برادرش برالد او را بھ باد تمسخر میگیرد. و دارو میكند

فقط باید بدنمان را راحت . ... ھیچ كار، برادر جان: نیم برالدپس وقتي ناخوش شدیم چھ كار باید بك: آرگان
مزاج آدمي وقتي بھ حال خود گذارده شود، طبیعتا بتدریج اختالل و بینظمیش را برطرف میكند و . بگذاریم
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و باید دانست ; آنچھ موجب خرابي احوالمان میشود ناسپاسي و ناشكیبایي ماست. بھ وضع عادي برمیگردد
  .ھمھ مردمان از داروھاي خود میمیرند نھ از بیماریشانكھ تقریبا 

براي آنكھ فن پزشكي بیشتر بھ سخریھ گرفتھ شود، آرگان اطالع مییابد كھ خود نیز میتواند در اندك مدتي 
سپس صحنھ معروفي آغاز میشود . پزشكي تحصیل كند و بآساني خود را براي امتحان دكتري آماده سازد

  . امتحاني بھ زبان التیني صورت میگیرد و كار مضحكھ را بھ حد اعال میرساند كھ در آن پرسش و پاسخ

آرماند و دیگران، كھ شاھد  ١۶٧٣در ھفدھم فوریھ سال . مرگ مولیر تقریبا جزئي از این نمایشنامھ بود
فرسودگي و ضعف مزاجش بودند، از او خواھش كردند كھ تماشاخانھ را چند روزي تعطیل كند تا دوباره 

)) چگونھ میتوانم حاضر بھ این كار شوم: ((اما پاسخ مولیر این پرسش بود. واي تحلیل رفتھاش را بازیابدق
اگر من . پنجاه نفر كارگر بینوا منتظرند كھ آخر شب دستمزدشان را بگیرند: ((و بعد در توضیح آن افزود

رد كھ چرا تا زماني كھ قادر بھ بازي نكنم، تكلیف آنھا چھ میشود بعدا من ھمیشھ خود را سرزنش خواھم ك
در پرده آخر نمایشنامھ .)) بازي كردن بودم، حتي براي یك روز، پرداخت مزد آنھا را پشت گوش انداختھام

خواست براي تعھد ) در نقش آرگان كھ دو بار خیال كرده بود مرده است(بیمار خیالي، ھنگامي كھ مولیر 
ادا كند، سرفھ راه گلویش را )) جورو((را بھ زبان التین )) سوگند((سپردن بھ اداي وظایف طبابت كلمھ 

ھمسرش بھ كمك . وي با خندھاي دروغین سرفھ ناگھاني را پوشاند و نمایش را بھ پایان رساند. گرفت
  . بازیگر جواني بھ نام میشل بارون او را شتابان بھ خانھ برد

سرفھاش رو بھ شدت گذاشت، رگي در . دمولیر كشیشي خواست، اما ھیچ روحاني بھ بالین او حاضر نش
  . گلویش پاره شد، وجھش خون او را خفھ كرد

ھارلي دو شانوالون، اسقف اعظم پاریس، فتوا داد كھ چون مولیر بھ ھنگام مرگ توبھ نكرده و مغفرت 
باطن و آرماند، كھ مولیر را ھمیشھ در . نیافتھ بود، جسد او را نباید در گورستان مسیحیان بھ خاك بسپارند

حتي در مواقعي كھ بھ او خیانت میكرد دوست میداشت، رو بھ ورساي گذارد و خود را بھ پاي پادشاه افكند 
اگر شوھر من آدم تبھكاري بود، ھر جرمي مرتكب میشد بھ : ((و با كمال جسارت و و خردمندي، گفت

ھارلي فتوایش . م فرستادلویي پیغامي پنھاني براي اسقف اعظ.)) تایید نظر شخص اعلیحضرت بوده است
جسد نمیبایست براي انجام آیین تدفین مسیحي بھ درون كلیسا برده شود، لیكن بھ آن اجازه : را تعدیل كرد

ژوزف واقع در كوچھ  - داده میشد كھ، پس از غروب آفتاب، در گوشھ دورافتادھاي از گورستان سن 
  . مونمارتر، بي سروصدا بھ خاك سپرده شود

اما شھرت وي نھ زاده . اق آرا یكي از بزرگترین شخصیتھاي ادبي فرانسھ بھشمار میآیدمولیر بھ اتف
تقریبا . مھارتش در تكامل بخشیدن بھ اصول فني تئاتر است و نھ حاصل تواناییش بھ سرودن اشعار عالي

; قي دارندتقریبا ھمھ پایانھا و نتیجھگیریھایش حالتي تصنعي و غیرمنط; ھمھ داستانھاي وي عاریتي ھستند
تقریبا ھمگي شخصیتھایش بھ منزلھ صفاتي معین و مشخصند كھ بھ قالب آدمیان درآمده باشند، چنانكھ 

بسیاري از آنان، از جملھ آرپاگون، با بیاني كھ از شدت مبالغھگویي خاصیت كاریكاتور سازي یافتھ است 
چنانكھ معروف است دربار و . بھ وصف درآمدھاند و چھ بسا كھ كمدي وي حالت فارس بھ خود میگیرد

عامھ مردم مولیر را از جھت اجراي فارسھا بیشتر میپسندیدند تا ھنگامي كھ با ھجوگوییھاي گزندھاش 
محتمال اگر مولیر وظیفھ سنگین تامین معاش گروه بازیگرانش را . ضعفھاي باطني ایشان را برمال میكرد

  . د و بھ تئاتر جدي میپرداختبر دوش خود حس نمیكرد، دست از نمایش فارسھا میكشی

مولیر نیز مانند شكسپیر شكوه داشت از اینكھ باید ھمیشھ دلقك چھل تكھ پوش تماشاگرانش باشد، و در این 
بھ عقیده من، در عالم ادب و ھنر وظیفھ شاقي بر گردن ماست كھ مجبوریم خود را در : ((باره نوشتھ است

ھایمان را بھ دست داوري وحشیانھ مردمي ابلھ  نوشتھ معرض تماشاي جمعي دیوانھ قرار دھیم و یا
مولیر از الزام بھ اینكھ ھر گاه و بیگاه مردم را بخنداند بیزار بود و از زبان یكي از بازیگرانش .)) بسپاریم

وي ھمواره آرزوي نوشتن تراژدیھایي را در سر !)) خنداندن مردم چھ كار سخیفي است: ((چنین میگوید
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ھ بھ مراد دل نرسید، لیكن چندان بود كھ توانست بھ كمدیھاي بزرگ خود عمق و معناي گرچ; میپروراند
  . تراژدي بخشد

پس، رویھمرفتھ چنین برمیآید كھ در آثار مولیر آنچھ بخصوص نظر ھر فرانسوي باسواد را بھ سوي خود 
لوده خود مبتني بر فلسفھ این آثار در پایھ و شا. جلب میكند اشارات فلسفي و ھجو تند و ھزل شیرین آنھاست

ھمان . خودگرایي بودند كھ باطنا مورد پسند فیلسوفان قرن ھجدھم قرار داشت و دلشان را خنك میكرد
)) در آثار مولیر اثري از اعتقاد بھ مسیحیت مابعدالطبیعي یافت نمیشود: ((متفكرانند كھ درباره وي گفتھاند

اظھار میشود، اگر ) در نمایشنامھ تارتوف(ده افكار خود مولیر دیني كھ از دھان كلئانت، یعني نماین((و نیز 
مولیر ھرگز بھ ایمان مسیحي نتاخت و .)) از نظر ولتر بیدین میگذشت، یقینا مورد تاییدش قرار میگرفت

. اثر نیكویي بخش دین را در زندگي عامھ مردم بازشناخت و پاس احترام پارسایي صادقانھ را نگاه داشت
  . پنھان سازد، سخت بھ سخریھ میگرفت لیكن دینداري

. فلسفھ اخالقي مولیر از خداپرستي بھ دور بود، زیرا خوشي را مشروع میدانست و پایبند مفھوم گناه نبود
در واقع عقاید وي بیشتر بوي اپیكور و سنكا را بھ مشام جسم میرساند تا بیانات بولس حواري و قدیس 

ھ با رواداري دیني پادشاه در ابتداي سلطنتش بیشتر موافق بود تا با ھمچنانك; آوگوستینوس را بھ گوش جان
مولیر زیاده روي را در ھمھ چیز حتي در پرھیزگاري مذموم میشمرد و . سختگیریھاي زاھدانھ پور روایال

یعني آدمي فھمیده و اھل دنیا كھ بتواند در میان نامعقولیھا و بیھودگیھاي : را میپسندید)) انسان شریف((
ندگي راه اعتدالي سالمتبخش در پیش گیرد و توقعات خود را بدون زود رنجي و تعصب با ضعفھاي ز

  . طبیعت آدمي وفق دھد

شغلش در مقام یك كمدین دراماتیست او را بھ ھجویھسرایي و . خود مولیر بر آن سطح اعتدال دست نیافت
ه بدبین و بداخم و در عیبجویي از فن نسبت بھ زنان تحصیلكرده بیش از انداز. گزافھبافي وادار میكرد

اما مبالغھ جز . و اي بسا كھ براي تنقیھ بیش از پزشك احترام قایل میشد; پزشكي بیش از اندازه بیرحم بود
محتمال مولیر . جدا نشدني ھجویھ سرایي است، و نمایشنامھ بیچاشني آن بندرت میتواند اداي مقصود كند

ادشاھي یعني حرص بھ لشكر كشي و پافشاري در خود مختاري اگر میتوانست دو عیب اساسي آن پ
لیكن از جانبي ھمان ; زیانبخش لویي چھاردھم را مورد انتقاد قرار دھد، نویسنده بزرگتري شناختھ میشد

خود راي بنده نواز بود كھ وي را از آسیب دشمنانش مصون نگاه داشت و مبارزه وي را بر ضد تعصب و 
بخت با مولیر یار بود كھ چندان او را زنده نگذاشت تا روزي برسد كھ . خشك مغزي میسر ساخت

  . ولینعمتش را در مقام یكي از مخربترین ھمھ خشكھمقدسھا مشاھده كند

ھاي او را تحسین میكند، بھ ھمان اندازه كھ انگلستان  فرانسھ مولیر را دوست دارد و ھنوز نمایشنامھ
اما نمیتوان مانند برخي از فرانسویان غیرتمند او را . او را میپسندد ھاي شكسپیر را دوست دارد و نمایشنامھ

با سراینده انگلیسي برابر دانست، زیرا مولیر فقط جزئي از شكسپیر بود كھ اجزاي دیگرش را راسین و 
و باز نمیتوان، چنانكھ بسیاري از ادب دوستان عقیده دارند، مقام او را بر تارك ; مونتني تكمیل میكردند

حتي نمیتوان داوري بوالو را ھنگامي كھ در حضور لویي چھاردھم مولیر را . دبیات فرانسھ قرار دادا
. بزرگترین شاعر عصر خواند درست دانست، زیرا در آن موقع راسین ھنوز فدر و آتالي را نسروده بود

كھ شخصیت خود آن لیكن در وجود مولیر تنھا جنبھ نویسندگیش نیست كھ تعلق بھ تاریخ فرانسھ دارد، بل
ھمان مدیر تئاتر باوفا و محنتكشش، ھمان : مرد است كھ جزئي از میراث فرھنگي آن كشور بھشمار میرود

یا ; شوھر فریب خورده و بخشنده، ھمان نمایشنامھ نویسي كھ اندوه درون را در زیر خنده ظاھر میپوشاند

  فصل پنجمھمان بازیگر دردمندي كھ مبارزه 
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  كالسیك در ادبیات فرانسھاوج شیوه 

١۶۴١٧١- ٣۵  

I - وضع محیط  

دوران عظمت ادبیات كالسیك در فرانسھ آغاز و پایاني ھمزمان با پادشاھي لویي چھاردھم نداشت، بلكھ 
یعني پیش از آنكھ ; میرسید) ١۶۶٧ ١۶۶١(شروع آن بھ دوره صدارت مازارن و جواني بیحادثھ لویي 

نخستین محرك این شكفتگي ادبي تشویقي بود . یدان بیرون رانده باشدربالنوع جنگ االھگان ھنر را از م
و ) ١۶۴٣(دومین مھمیز با پیروزیھاي كنده در جنگھاي روكروا ; كھ ریشلیو از تئاتر و شعر بھ عمل آورد

و پیرنھ ) ١۶۴٨(سومین انگیزه از كامیابیھاي سیاسي فرانسھ در پیمانھاي وستفالي ; زده شد) ١۶۴٨(لنس 
چھارمین عامل جمع آمدن بزرگان علم و ادب و مردان با اصل و نسب و زنان ; سرچشمھ گرفت )١۶۵٩(

صاحب كمال در سالونھاي پاریس بود و در این فھرست، مسبب پنجم، یعني ادب پروري پادشاه و دربار، 
  . مقام آخر را داشت

، )١۶۶۴(تارتوف ; اسكالھاي پ و اندیشھ) ١۶۵۶(ھاي  بسیاري از شاھكارھاي ادبي آن پادشاھي نامھ
ھجاھا، ; اثر الروشفوكو) ١۶۶۵(اندرزھا ; مولیر) ١۶۶۶(، مردم گریز )١۶۶۵(ضیافت مجسمھ سنگي 

، و بھ قلم بزرگاني كھ تربیت شده ١۶۶٧راسین پیش از سال ) ١۶۶٧(و آندروماك ) ١۶۶٧(اثر بوالو 
  . دوران ریشلیو و مازارن بودند، بھ نگارش درآمده بودند

ھنوز . مطلب ناگفتھ نماند كھ لویي چھاردھم بخشندھترین ادب پرور سراسر تاریخ شناختھ شده است اما این
یعني فقط دو تا از آثار مھم مذكور در باال ) ١۶۶٢١۶۶٣(دو سال از آغاز فرمانرواییش نگذشتھ بود 

سازند تا فھرستھایي نگارش یافتھ بودند كھ بھ كولیر و چند تن دیگر دستور داد افراد شایستھاي را مامور 
از نویسندگان و دانشمندان و عالمان تھیدست، از ھر شھر و دیاري كھ بودند، تھیھ كنند و بھ وي عرضھ 

كریستیان ھویگنس، فیزیكدان ; ھاینسیوس ووسیوس، دانشمندان ھلندي. طبق آن فھرستھا، شدند. دارند
نگان با شگفتي تمام نامھاي از كولبر دریافت و عده دیگري از بیگا; ھلندي، و بویاني، ریاضیدان فلورانسي

با این . داشتند كھ بھ اطالعشان میرساند پادشاه فرانسھ مستمري سالیانھاي در حق ایشان مقرر فرموده است
برخي از این مستمریھا بھ مبلغ گزاف . شرط كھ دولت متبوعشان موافقت خود را در آن باره اعالم دارد

بوالو، كھ بھطور غیر رسمي مقتداي شعر فرانسھ شناختھ میشد، با مواجبي  .لیور در سال میرسید ٠٠٠,٣
فرانك وجھ  ٠٠٠,٢٨۶كھ از پادشاه میگرفت چون اربابان دولتمند زندگي میكرد، و در ھنگام مرگش مبلغ 

بھ احتمال . فرانك صلھ گرفت ٠٠٠,١۴۵راسین در مقام مورخ شاھي در مدت ده سال . نقد بر جاي گذارد
طاي مقرریھاي بینالمللي بیشتر براي جلب اذھان و كسب آوازه شھرت در میان كشورھاي بیگانھ قوي، اع

بود، اما انعامھا و مستمریھاي داخلي بدان منظور مقرر میشدند كھ فعالیتھاي فكري و ھنري بھ زیر نظارت 
تابع بازرسي مقامات بزودي كلیھ نشریات ; در واقع این مراد بھ طور كامل حاصل شد. و اداره دولت درآید

و نیروي فكري ملت فرانسھ، جز پارھاي سركشیھاي پراكنده و كم اھمیت، اختیار خود را ; دولتي شدند
افزون بر اینھا، لویي اطمینان یافت كھ از آن پس قلمھاي وظیفھ خوارش، بھ . یكسره بھدست پادشاه سپرد

ي از وي تحویل تاریخ خواھند داد والحق این نظم و نثر، ستایش او را خواھند سرود و سیماي سرخ و سفید
  . تكلیف بھ نحو احسن انجام یافت

لویي نھ تنھا بھ مردان عالم ادب كمكھاي مالي رساند، بلكھ ایشان را در پناه حمایت و احترام خود گرفت، 
بھ خاطر : ((وي بھ بوالو میگفت. مقام اجتماعیشان را باال برد، و دربار خود را بھ وجودشان مزین ساخت

گرچھ ذوق ادبیش تمایل .)) داشتھ باش كھ من در ھر حال نیم ساعت وقت خصوصي براي تو آماده دارم
شدید نسبت بھ نظم و قالب زیبنده ورزانت شیوه كالسیك داشت، از جھتي ھم معتقد بود كھ آن خصایص نھ 
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از پارھاي جھات در داوري  لویي. فقط موجب پایداري دولت، بلكھ مایھ سرفرازي كشور فرانسھ نیز ھستند
ھا  قبال او را دیدیم كھ چگونھ در برابر دسیسھ. و ذوق ادبي خود پیشرفتھتر از درباریان و مردم فرانسھ بود

بعدا او را خواھیم دید كھ تا چھ حد از ; و كینھتوزیھاي اشراف و روحانیان از مولیر حمایت كرد
  . اھد آوردبلندپروازیھاي شاعرانھ راسین تشویق بھ عمل خو

باز بھ تلقین كولبر، و بار دیگر بھ پیروي از ردپاي ریشلیو، لویي چھاردھم شخصا پشتیباني از آكادمي 
فرانسھ را بر عھده گرفت، آن را بھ مقام یكي از سازمانھاي مھم دولتي رساند، بودجھاي ھنگفت براي 

خود بھ عضویت آكادمي فرانسھ  كولبر. نگاھداریش اختصاص داد و محل آن را در كاخ لوور قرار داد
عضو آكادمي صندلي راحتي مجللي براي نشستن خویش در )) عالیجنابان((ھنگامي كھ یكي از . درآمد

آكادمي تھیھ كرد، كولبر نیز سي و نھ صندلي راحتي دیگر مانند آن براي باقي اعضا سفارش داد تا برابري 
  شان شامخ ایشان را، كھ در مقامي برتر از 
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نیز ضمیمھ آن شد تا وقایع )) ھا و ادبیات آكادمي كتیبھ(( ١۶۶٣در سال . ھم معني شد)) آكادمي فرانسھ((
. آن دوران پادشاھي را ضبط كند

كولبر كھ میخواست جاودانان چھلگانھ را در ازاي حقوقي كھ دریافت میداشتند بھ كار بكشد، ایشان را ملزم 
اما پیشرفت این . را بر عھدھشان سپرد)) لغتنامھ فرانسھ((بھ حضور در جلسات كرد و اھتمام در تدوین 

ست آرزوي خود را بھ كسب آغاز شد، بھ اندازھاي كند بود كھ بواروبر توان ١۶٣٨اقدام، كھ در سال 
 : عمري دراز، با كمك توالي حروف الفبا، چنین بیان كند

اي كاش بخت با من یاري كند، كھ چندان زنده بمانم تا بھ ; معطل ماندند Fمدت شش ماه بر سر حرف 
   .برسند Gحرف 

امكان استعمالھا و  یعني چنین مقرر میداشت كھ تا حد: بسیار وسیع و دامنھدار بود)) لغتنامھ((طرح اصلي 
و بدین ترتیب از آغاز آن ابتكار تا ; تحریفھاي ھر لغت با ذكر امثلھ و نقل قولھاي فراوان شرح داده شوند

این اقدام بر زبان ملت و اصطالحات . مدت پنجاه و شش سال طول كشید) ١۶٩۴(انجام نخستین چاپش 
آمیو و مونتني را نیازمند تصحیح و تنقیح  آثار رابلھ،; ھا و ھنرھا خط بطالن كشید متداول در حرفھ

باید گفت . شناخت، و ھزاران عبارت و كلمھ متداول را كھ مایھ تابناكي سخن بودند از استعمال انداخت
ھمان اختیار داري و ; ھمان منطق و قطعیتي كھ ھندسھ را كمال مطلوب علم و فلسفھ قرن ھفدھم قرار میداد

ھمان شوكت و ; تصاد و لو برن در مورد ھدایت ھنرھاي زیبا بھكار میبردندانضباطي كھ كولبر در اداره اق
و ھمان تبعیت برده وار از اصول شیوه كالسیك كھ سبك سخن سرایي ; نفاستي كھ بر دربار حكومت میكرد

بوسوئھ، فنلون، الروشفوكو، راسین و بوالو را پیریزي كرد ھمھ آن مقررات و موازین در تدوین لغتنامھ 
در حالي كھ ھمواره ; این لغتنامھ با گذشت زمان بارھا تجدید طبع یافتھ است. فرانسھ بھكار رفتند زبان

لیكن در كالسیك ; میكوشیده است تا، درگیر و دار نشو و تحول زبان، نظم اصلي خود را بر جاي نگاه دارد
مردم، لغتسازیھاي گرایي آن ناگزیر بھ دفعات در معرض حملھ عواملي چون غلطھاي مصطلح در میان 

در . علوم و فنون، زبانھاي صنفي و اصطالحات و محاورات سرگذر قرار گرفت و بتدریج مسخر آنھا شد
حقیقت لغتنامھ نیز، مانند تاریخ و حكومت، حاصل تركیبي است از قواي فعال در میان ثقل اكثریت و 

تي كشاند، لیكن در عوض شالوده دقت، این اقدام عمده بخشي از جنبش حیاتي زبان را بھ نیس. قدرت اقلیت
بھ بیان دیگر، گرچھ شكسپیري آشوبگر و ھرزھدراي بھ ; ظرافت، پاكي، و صراحت آن را مستحكم ساخت

وجود نیاورد، فرانسھ را زبان مورد ستایش عموم كشورھاي اروپایي قرارداد و آن را واسطھاي شایستھ و 

 - IIبراي مدت یك قرن . اشرافي ساختنافذ براي برقراري روابط سیاسي و گفتگوھاي 
  ١۶٨۴ - ١۶۴٣: حاشیھنویسي كورني

زبان فرانسھ با رواني انعطافپذیر گفت و شنود مولیر، فصاحت پر طنین شعر كورني، و نغزگویي 
  . خوشاھنگ راسین بھ دوره كمال خود رسید

وي خدمت . رسید ظاھرا كورني در عین شكفتگي یعني در سي و ھفت سالگي بود كھ لویي بھ پادشاھي
ادبي خود را در آغاز آن پادشاھي با نمایشنامھ دروغگو شروع كرد، كھ مقام كمدي نویسي فرانسھ را باال 

وي از . برد، ھمانطور كھ اثر دیگرش، سید، تراژدي نویسي فرانسھ را براساسي بس شامختر استوار كرد
، تئودور )١۶۴۴(رودوگون : رانسھ كردآن پس تقریبا با گذشت ھر سال تراژدي تازھاي تقدیم تئاتر ف

و ) ١۶۵١(، نیكومد )١۶۵٠(، آندرومد )١۶۴٩(آراگون /، دون سانچو د)١۶۴۶(، ھراكلیوس )١۶۴۵(
تعداد كمي از این آثار قرین كامیابي شدند، لیكن چون رویھمرفتھ ھر كدامشان رد پاي ). ١۶۵٢(پرتاریت 

كھ كورني بیش از حد با شتابزدگي كار كرده و شیره  پیشقدم خود را دنبال كرد، پس از چندي آشكار شد
مھارت وي در مجسم ساختن سیماي اخالقي اشراف در سیالبي از . نبوغش بھ رقت گراییده است

مولیر . استداللھاي عقالني غرق شد و فصاحتش بر اثر مداومت و یكنواختي اثر خود را از دست داد
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دي دارد كھ او را ملھم بھ سرودن عالیترین شعر جھان دوست من كورني ھمزا: ((دربارھاش گفتھ است
میسازد، اما گاھي این ھمزاد او را در ھنر سرایندگیش تنھا میگذارد و در آن ھنگام كار كورني خراب 

پرتاریت با چنان پذیرایي سردي روبرو شد كھ كورني مدت شش سال از عالم تئاتر كناره گرفت .)) میشود
ر یك سلسلھ مقاالت بھ نام بررسیھا، و نیز سھ خطابھ درباره نمایشنامھ نویسي وي با انتشا). ١۶۵٣١۶۵٩(

ھا بھ خوبي نشان دادند كھ استعداد نقادي و نكتھ  و این نوشتھ; بھ شعر، وارد جنگ قلمي با منتقدان خود شد
لھ سلس. سنجیش تا چھ اندازه رو بھ كمال رفتھ ضمن آنكھ قریحھ شاعري وي رو بھ زوال گذارده بود

مقاالت نامبرده بھ منزلھ سرچشمھ شیوه نوین نقد ادبي مورد توجھ قرار گرفت، و حتي ھنگامي كھ درایدن 
  . میخواست از شعر متوسط خود با نثري ممتاز دفاع كند، آنھا را سرمشقي سودمند یافت

نمایشنامھ . دھدیھاي عاقالنھ از جانب فوكھ بار دیگر كورني را بھ دنیاي صحنھ باز گردان ١۶۵٩در سال 
لیكن آثاري كھ بھ دنبال آن . اودیپ، در سایھ مدیحھ سراییش از پادشاه جوان، اندك شھرتي بھ دست آورد

) ١۶۶٧(، و آتیال )١۶۶۶(، آژسیالس )١۶۶۴(، اوتون )١۶۶٣(، سوفونیسب )١۶۶٢(آمدند سرتوریوس 
بوالو بیرحمانھ در جملھاي مقفا راي . چنان ناچیز بودند كھ فونتنل باور نمیكرد ھیچ كدام كار كورني باشد

!)) اما بعد از آتیال، نوشتن موقوف! پس از آژسیالس، آه و افسوس: ((خود را درباره آنھا چنین صادر كرد
ھنگامي كھ از كورني و ; مادام ھانریتا، كھ معموال معجوني از مھرباني بود، اوضاع را وخیمتر ساخت

را بھ نمایشنامھ ) شق آتشین امپراطور تیتوس قرار گرفترقیبش راسین دعوت كرد با اطالع ھدف ع
، یعني نزدیك بھ پنج ماه پس از مرگ ھانریتا، ١۶٧٠برنیس راسین در بیست و یكم نوامبر سال . درآورند

  . بر صحنھ ھتل دو بورگوني با موفقیت شایان روبرو شد

این . را شد و پذیرش سرد یافتتیتوس و برنیس كورني یك ھفتھ بعد بھ توسط گروه بازیگران مولیر اج
) ١۶٧۴(و سورنا ) ١۶٧٢(بار دیگر كورني با نگارش پولشري . شكست روحیھ كورني را ضعیف كرد

و از آن پس كورني دھسالھ باقیمانده ; اما آن دو نیز با شكست مواجھ شدند. قدم بھ میدان قلمفرسایي گذارد
  . عمرش را در دینداري آرام و اندوھبار بھ سر برد

لیور و  ٢٠٠٠كورني در مورد امور مالي بھ اندازھاي بیمباالت بود كھ با وجود مقرري سالیانھاي بھ مبلغ 
در حقیقت، زماني بر اثر اشتباه دیواني . ھاي لویي چھاردھم، در تھیدستي چشم از دنیا فرو بست دیگر صلھ

. ، آن را دوباره برقرار سازدمقرري وي مدت چھار سال قطع شد و كورني توانست، با استمداد از كولبر
بوالو چون از آن وضع باخبر شد، بھ عرض لویي . اما با مرگ كولبر، باز پرداخت آن بھ تعویق افتاد

لویي بیدرنگ ; رساند كھ حاضر است از دریافت مقرري خود چشم بپوشد و آن را بھ كورني واگذار كند
  . لیور براي شاعر پیر فرستاد ٢٠٠مبلغ 

در آكادمي ). ١۶٨۴(از خرج آن وجھ بود كھ كورني در ھفتاد و ھشت سالگي وفات یافت  اندك مدتي پس
فرانسھ رقیبي كھ بھ جاي او نشست خطابھاي در ستایش مقام وي ایراد كرد كھ بھ سبب فصاحت بیان و 

 و این كسي بود كھ در آن زمان نمایشنامھ; ھا باقي مانده است نیت جوانمردانھ سرایندھاش در خاطره
  . نویسي و شعر فرانسھ را بھ اوج اعتالي تاریخیشان رسانده بود

III ١۶٩٩-١۶٣٩: راسین   

پدرش در اداره انحصار نمك شغل بازرسي داشت و در شھر . راسین نیز چون مولیر از طبقھ متوسط بود
مادرش دختر یك وكیل دعاوي . الفرتھمیلون، واقع در ھشتاد كیلومتري شمال خاوري پاریس، بھ سر میبرد

پدر وي نیز سال  ،)١۶۴١(ژان راسین ھنوز دو سالھ نشده بود كھ مادرش مرد . در شھر ویلر كوتره بود
در آن خانواده اعتقاد شدیدي ; بعد درگذشت، و كودك در دامن پدر بزرگ و مادر بزرگش پرورش یافت

ھاي كودك بھ انجمن خواھران پور روایال  مادربزرگ و یكي از عمھ; نسبت بھ آیین یانسن حكمفرما بود
، كھ توسط ))تانھاي كوچكدبس((و خود ژان نیز در سن شانزدھسالگي بھ یكي از ; پیوستھ بودند
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ژان در زیر تعالیم ایشان علوم دیني و زبان یوناني یعني دو . دایر گشتھ بود، فرستاده شد)) گوشھنشینان((
وي شیفتھ . عامل موثري كھ میبایست بھ نوبت مسیر زندگي او را تعیین كنند را با مطالعھ بسیار آموخت

با ; آركور پاریس بھ فراگرفتن فلسفھ پرداخت/ي كولژ دھاي سوفوكلس و ائوریپیدس شد و برخ نمایشنامھ
و نیز بھ لطایف اسرارآمیز جواني زن، خواه تازه ; دانش و ادب یونان و روم باستاني آشنایي بیشتر یافت

ژان راسین مدت دو سال در اسكلھ گرانزو گوستن با عموزادھاش . باشد یا دستخورده، چنانكھ باید پیبرد
راسین بھ چندین . دانست میان دو قطب پور روایال و تئاتر كدام یك را برگزیند بھ سر بردنیكال ویتار كھ نمی

اثر مزبور شایستگي . نمایشنامھ او گوش داد، خودش نمایشنامھاي نوشت، و آن را بھ نظر مولیر رساند
خود را سكھ لویي بھ او جایزه داد و تشویقش كرد كھ بار دیگر قلم  ١٠٠صحنھ را نداشت، اما مولیر 

  . راسین تصمیم گرفت كھ نویسندگي را پیشھ خود سازد. بیازماید

خویشان ژان، كھ از شنیدن این نقشھ جنونآمیز و گزارش عشقبازیھاي وي بھ ھراس افتاده بودند، او را بھ 
تا در نزد عمویش، كھ مقام كانن كلیساي جامع را داشت، ) ١۶۵٩(شھر اوزس در جنوب فرانسھ فرستادند 

او بھ ژان وعده داد كھ اگر حاضر بھ تحصیل علم دین و رسیدن بھ مقام كشیش رسمي باشد، ; ي كندشاگرد
شاعر جوان، كھ ھنوز در حسرت پاریس . از محل درآمد كلیسا مواجبي در حقش مقرر خواھد كرد

قدیس  میسوخت، مدت یك سال آتش درون را در زیر خرقھاي سیاه پنھان نگاه داشت و بھ مطالعھ آثار دیني
وي در آن زمان . ھاي ائوریپیدس پرداخت توماس آكویناس و در ضمن آن اشعار آریوستو و نمایشنامھ

  :ضمن نامھاي بھ الفونتن چنین نوشت

اما چون نخستین چیزي كھ در گوشم خواندھاند این . و بدني محكم و پر از شھد دارند... ھمھ زنان جذابند
بھ عالوه، بحث . نمیخواھد بیش از این درباره ایشان حرف بزنماست كھ مواظب اعمال خودم باشم، دلم 

خانھ من خانھ ; طوالني در این باره ھتك حرمت خانھ كشیشي وظیفھ خوار است كھ من در آن زندگي میكنم
  . عبادت است

آدم . ..زیرا ; ، كھ اگر نتوانم آن دستور را اجرا كنم، دست كم باید الل باشم))كورباش((بھ من گفتھاند ... 
  باید با رھبانان رھبان باشد، درست ھمان طور كھ با شما و دیگر گرگھاي دستھ شما گرگي بودم

راسین نیز . سرپرست كلیسا دچار مشكالت مالي شد و وضع پرداخت مقرري موعود بھ تزلزل افتاد. 
را برھم گذارد،  خرقھاش را از تن بھ در كرد، مدخل االھیات. دریافت كھ استعداد خدمت روحاني را ندارد

  ). ١۶۶٣(و رو بھ پاریس نھاد 

. سكھ لویي از خزانھ شاھي بھ جیبش ریخت ١٠٠وي بھ مجرد رسیدن بھ پاریس چكامھاي منتشر كرد كھ 
مولیر آن را در . راسین بھ تلقین مولیر داستان ال تبائید را موضوع اصلي دومین نمایشنامھ خود قرار داد

صحنھ آورد، لیكن مجبور شد پس از چھار نمایش آن را از برنامھ حذف بھ روي  ١۶۶۴بیستم ژوئن سال 
عمھ راھبھ وي . با این حال، سروصداي اثر تازه راسین چنان بلند شد كھ بھ پور روایال دشان رسید. كند

بیدرنگ نامھاي بدو نوشت، كھ آن را چون بخشي از یك نمایشنامھ فصیح و تاثرانگیز، ھمشان آنچھ در آثار 
مان اجازه گرفتم كھ ))مادر((با شنیدن این مژده كھ قصد آمدن بھ اینجا را دارید، از مشاھده میشود،  راسین

من این نامھ را با تاثري . اما این روزھا خبري رسید كھ سخت مایھ اندوھم شد. ... شما را مالقات كنم
لب رستگاري شما در برابر در حالي كھ اشكھاي فراواني را كھ میخواستم براي ط; عمیق بھ شما مینویسم

خداوند بیفشانم اكنون با حسرت بر زمین میبارم، زیرا آرزوي باطنیم در دنیا بیش از ھر چیز این بوده 
  . است كھ روح شما قرین پاكي و پرھیزكاري شود

لیكن اینك با تاسف بسیار میشنوم كھ شما بیش از پیش با مردماني معاشرت میكنید كھ نامشان حتي در نظر 
و حق ھم با ایشان است، زیرا آن افراد بدنام را اجازه ; كساني كھ اندك ایماني در دل دارند منفور است
پس برادرزاده عزیزم، خودت انصاف بده كھ من، با آن . ... ورود بھ كلیسا و دسترسي بھ آیین مقدس نیست

مني كھ جز این آرزویي نمیداشتم . دلبستگي شدید كھ ھمواره بھ تو داشتھام، اكنون در چھ غمي بھ سر میبرم
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برادرزاده عزیزم، اینك من از تو خواھش میكنم كھ بھ . كھ ترا بھ مقامي آبرومند در خدمت خداوند ببینم
روح خود ترحمآوري، بھ درون قلبت خوب بنگري، و متوجھ شوي كھ خویشتن را بھ چھ غرقاب گناھي 

  . انداختھاي

اما اگر تو تا این حد نگونبخت شده باشي كھ بھ ; از حقیقت بھ دور باشد امیدوارم كھ آنچھ درباره تو شنیدھام
شغلي كھ مایھ رسواییت در برابر خدا و خلق میشود ادامھ بدھي، دیگر نباید براي دیدن ما بھ اینجا بیایي، 

تو را زیرا البد میداني كھ من با داشتن آگھي بر بدنامي و بیایماني تو اجازه روبرو شدن و سخن گفتن با 
در عین حال، من دست از استغاثھ بھ درگاه خداوند بر نخواھم داشت تا مگر خود او بر تو . نخواھم داشت

بخشایش آورد و از این راه مرا نیز غریق رحمت خود فرماید، زیرا رستگاري تو تنھا مایھ تسلي آالم من 
  .است

نعكس میشود یعني عالم اعتقاد خالص و این عالمي است بكلي جدا از آنچھ معموال در صفحات این كتاب م
خواننده را جز ھمدردي با زني كھ . عمیق بھ آیین مسیحي و اشتیاق بھ فرمانبرداري از اصول اخالقي آن

عواطف خود را چنین صادقانھ بھ نگارش در میآورد گزیر نیست، زیرا با یادآوري موقعیت بازیگران و 
اما لحن اعالمیھ . ا عذر طرز فكر و داوریش پذیرفتھ میشودوضع تئاتر فرانسھ در دوره جواني او، طبع

  . عمومي نیكول، كھ زماني راسین را در پور روایال درس داده بود، آمیختھ با چنین مھر و نوازش نبود

در نظرم مردم خردمند چنین شغلي . ... ھایي براي صحنھ نوشتھ است نمایشنامھ... ھمھ میدانند كھ این آقا 
اما اگر در پرتو دین مسیحي و تعالیم انجیلي بر آن بنگریم، متوجھ میشویم . ندي بھ دور استخود از آبروم

رمان نویسھا و نمایش نویسھا سمفروشاني ھستند كھ نھ فقط . كھ آن شغل بھ تمام معني كراھتانگیز است
  .جسم آدمیان، بلكھ ھمچنین روح ایشان را تباه میكنند

و راسین در جواب خود چنان ; طور جداگانھ پاسخي بر این افترا دادند كورني، مولیر و راسین ھر یك بھ
  . بیان تند و خشمالودي بھكار برد كھ در سالھاي آخر عمر سخت موجب ندامتش شد

دستھ  ١۶۶۵در چھارم دسامبر سال . راسین اندكي پس از قطع رابطھ با پور روایال از مولیر ھم جدا شد
در تنظیم این . مھ راسین، بھ نام اسكندر كبیر، را بھ معرض نمایش گذاردبازیگران مولیر سومین نمایشنا

برنامھ مولیر میدانست راسین او را در مقام بازیگري نقشھاي تراژدي بھ ھیچ وجھ شایستھ نمیداند، و از 
رین طرف دیگر پي برده بود بھ اینكھ نویسنده جوان دلباختھ زیباترین بازیگر زن در گروه وي لیكن نھ الیقت

آنھا شده است، پس نام خود و بژار را از فھرست بازیگران نمایشنامھ اسكندر كبیر حذف كرد، نقش زن 
نمایش . اول را بھ ترز دو پارك سپرد، و از ھیچ خرجي در راه بھ روي صحنھ آوردن آن اثر مضایقھ نكرد

وي ترتیبي داد كھ . داشتبا استقبال گرم عامھ روبرو شد، لیكن راسین از بازیگران آن رضایت كامل ن
و چنان از نتیجھ آن خشنود شد كھ حق ; تراژدیش بار دیگر بھ توسط دستھ بازیگران شاھي اجرا شود

بعدا راسین مادموازل دو پارك یعني . انحصار نمایش را از مولیر گرفت و بھ گروه بازیگران رقیبش سپرد
. را ترك كند و بھ آن بازیگران باسابقھتر بپیوندد معشوقھ تازه خود را وادار كرد كھ دستھ بازیگران مولیر

. نمایشنامھ مزبور در جایگاه تازه خود، یعني ھتل دو بورگوني، در مدتي كمتر از دو ماه سي بار اجرا شد
گرچھ این اثر از شاھكارھاي راسین نبود، مقام واقعي او را بھ جانشیني كورني مسلم ساخت و دوستي 

من اشعارم را با : ((ھنگامي كھ راسین الفزنان میگفت. د بزرگ را نصیبش كردارشاد كننده بوالو منتق
من میخواھم بھ تو بیاموزم كھ اشعارت را با دشواري : ((، بوالو پاسخ میداد))سھولتي شگفتانگیز میسرایم

  . و بدین ترتیب منتقد بزرگ قوانین ھنر كالسیك را بھ شاعر آموخت.)) بسرایي

آندروماك را با چھ دشواري تصنیف كرد، اما بھ ھر حال در این اثر وي بھ كمال  معلوم نیست كھ راسین
اھداي این اثر بھ مادام ھانریتا یادآور این خاطره است . قدرت داستانپردازي و شیوه شعرسرایي خود رسید

ایشنامھ با این حال نم. كھ راسین تراژدي خود را براي ھانریتا خواند و او از شدت تاثر بھ گریھ افتاد
مزبور بیشتر رعبانگیز است تا رقت آور و پایان آن بھ ھمان گونھ فاجعھ اجتناب ناپذیري منجر میشود كھ 

pymansetareh@yahoo.com



. ھاي عشق بھوجود آمده است تار و پود داستان از رشتھ. از تراژدیھاي اشیل و سوفوكلس انتظار میرود
بھ نوبھ خویش دلباختھ اورستس عاشق ھرمیونھ است، كھ خود پورھوس را دوست میدارد، كھ او 

. آندروماخھ است، كھ او نیز عشق پاك خویش را نسبت بھ ھمسر متوفایش ھكتور ھمواره در دل دارد
پورھوس، پسر اخیلس، بھ خاطر سھم بزرگي كھ در پیروزي یونان بر تروا داشت، بھ دریافت سھ جایزه 

بھ عنوان اسیرش و ) بیوه ھكتور(كشور اپیروس بھ عنوان قلمرو پادشاھیش، آندروماخھ ; نایل میآید
آندروماخھ ھنوز جوان و زیباست، گرچھ پیوستھ . بھ عنوان ھمسرش) دختر منالئوس و ھلنھ(ھرمیونھ 

اشك میریزد و ایام زندگیش را در یادآوري از شوھر واالگھر و بیمناكي از آینده پسرش آستواناكس 
ر میدھد و آستواناكس را بھ قدرت تخیل نگارندگي در اینجا راسین داستان ائوریپیدس را تغیی. میگذراند

. خویش از مرگ نجات میبخشد تا بعدا او را چون مھره تقدیر در ھنگام مناسب مورد استفاده قرار دھد
اورستس، پسر و قاتل كلوتایمنسترا، بھ عنوان فرستاده یونانیان بھ كشور اپیروس میآید تا از پورھوس 

واھد، زیرا او تنھا كسي است كھ ممكن است روزي بھ قصد پورھوس با واگذاري مرگ آستواناكس را بخ
  :قطعھ شعر زیر، كھ موسیقیش ترجمھ نشدني است، بھ وي پاسخ رد میدھد

از آن بیمناكند كھ تروا روزي بھ یمن خاطره ھكتور دوباره زنده شود، و پسرش عمري را كھ بر او 
  . ارزاني داشتھام از خود من بازستاند

و عقل من توانایي پیشبیني مسائل را از چنین : عالیجناب، این ھمھ مآل اندیشي تشویش بسیار بھ بار میآورد
  . راه دور ندارد

باید ! من در اندیشھام كھ تروا در گذشتھ چھ شھري میبود، سرافراز بھ چنان قالع و بار آور چنان قھرماني
  . ر با آن چھ كرد و روزگارش بھ كجا كشیدو دیدیم كھ سرانجام تقدی; گفت عروس شھرھاي آسیا

اكنون دیگر چیزي در آن نمییابیم جز برجھایي بھ زیر خاكستر شده، رودخانھاي بھ خون آمیختھ، 
من نمیتوانم این اندیشھ را بھ خود راه دھم كھ ; ھایي متروك مانده، و نیز كودكي بھ زیر زنجیر افتاده دھكده

  . بھ دل راه دھد تروا در چنین وضعي آرزوي انتقام

وانگھي، اگر بھ نابودي فرزند ھكتور سوگند یاد شده بود، چرا یك سال تمام آن را تاخیر انداختیم آیا 
نمیتوانستیم او را بر سینھ پریاموس قرباني كنیم یا در زیر آن ھمھ جسد مردگان و ویرانیھاي تروا مدفونش 

ناه بردن سالخوردگان و كودكان بھ سنگر ناتوانیشان كھ حتي پ: سازیم در آن ھنگامھ ھر شقاوتي مجاز بود
پیروزي و شب، كھ از خودمان خونخوارتر بودند، ما را بھ كشتار تحریص میكردند و ھدف ; بیثمر مینمود

  . ضرباتمان را نامعلوم میساختند

  . در آن معركھ خشم من بر مغلوبان از حد بھ در شده بود

خشم باز بھ خونریزي خود ادامھ دھم آیا روا بود بھ رغم رافتي كھ بر  اما آیا میبایست پس از فرونشستن آن
بھتر است یونانیان در طلب ; دلم سایھ افكنده بود، بھ فراغ بال در خون كودكي آبتني كنم خیر عالیجناب

كھ دوران : بھتر است ایشان آنچھ را از تروا باقي مانده در مكان دیگري بجویند; طعمھ دیگري برآیند
  . توزیھاي من بھ سر رسیده استكینھ

   .و اكنون كشور اپیروس آنچھ را تروا از مرگ نجات داده است در امان نگاه خواھد داشت

پورھوس و شاید ھم خود راسین، متوجھ این نكتھ نیستند كھ رافت فاتح بزرگ : در اینجا نقصي دیده میشود
ر كودك گرفتار آمده است تا آنجا كھ حتي بھ وي تا چھ اندازه زاده این واقعیت است كھ وي بھ دام عشق ماد

با تعھد بھ اینكھ آستواناكس را چون ) كسي را كھ میبایست بھ كنیزي پذیرفتھ باشد(پیشنھاد ازدواج میكند 
آندروماخھ امتناع میورزد، زیرا نمیتواند فراموش كند كھ شوھر . فرزند و وارث حقیقي خود بشناسد
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و ; پورھوس تھدیدش میكند كھ كودك را تسلیم یونانیان كند. شتھ شده استمحبوبش بھ دست پدر پورھوس ك
اما ھرمیونھ كھ كشتنش میگیرد، و بدین منظور دلباختگي ; آندروماخھ از ترس رضا بھ ازدواج میدھد

اورستس با اكراه موافقت . اورستس را میپذیرد، بھ شرط آنكھ او بھدست خویش پورھوس را بھ قتل رساند
ھا وجود دارد كھ بھ صورت  ھر مرحلھ و درون ھر قھرمان این داستان تعارضي بین انگیزه در. میكند

  . عقدھاي رواني درمیآید كھ در ادبیات جھان نظیر آن كمتر دیده میشود

سربازان یوناني حرمت معبد را نقض میكنند و پورھوس را در كنار محراب، بھ ھنگامي كھ مشغول مبادلھ 
ھرمیونھ در دل اھانت شدیدي نسبت بھ اورستس حس . دروماخھ است، بھ قتل میرسانندسوگندھاي نكاح با آن

میكند، بھ درون معبد میدود، كاردي در كالبد بیجان پورھوس فرو میكند و سپس با ھمان كارد ضربتي بر 
سپیر و این بزرگترین تراژدي راسین و شایستھ برابري با آثار شك. قلب خود فرود میآورد و بھ خاك میغلتد

تا اعماق روح قھرمانان مورد بررسي قرار ; داستان با استحكام طرحریزي شده است: ائوریپیدس است
چنان  جملگي با ;آمدھاندگرفتھ است و عواطف آدمي در اوج پیچیدگي و شدتي كھ دارند بھ وصف در 

در اندك مدتي . اشعار موزون و بلندپایھاي كھ كشور فرانسھ پس از رونسار مانند آن را بھ خود ندیده بود
آندروماك بھ مقام شاھكاري بزرگ رسید و شھرت راسین را بھ عنوان جانشین كورني، و حتي شاعري باال 

در ھر قدم بھ كامیابي ; ه بوداینك ژان راسین وارد خوشترین دھسالھ زندگیش شد. دست وي، تثبیت كرد
با مولیر بھ ) ١۶۶٨(تازھاي دست مییافت، و نیز با نگارش نمایشنامھ خنده آوري بھ نام اصحاب مرافعھ 

در این اثر راسین تجربیات شخصي خود را از حقوقدانان آزمند، گواھان گزافگو و . رقابت برخاست
ر ابتدا تماشاگران از آن حظي نبردند، اما وقتي كھ د. قضات دغلكار با بیاني مبالغھآمیز بھ وصف درآورد

در دربار بھ معرض نمایش گذارده شد، لویي چھاردھم چنان از تھ دل بر ھزلیات آن قھقھھ زد كھ مردم 
  . عقیدھشان را عوض كردند و در نتیجھ این كمدي ناچیز در پر كردن كیسھ راسین سھم بزرگي یافت

معشوقھ راسین، یعني  ١۶۶٨در یازدھم دسامبر سال . وع پیوستدر این ھنگام حادثھ كوچكي بھ وق
پس از . مادموازل دو پارك، در شرایطي اسرارآمیز مرد بعدا شرح بیشتري درباره آن داده خواھد شد

این زن گرچھ شوھري بسیار محتاط و . تاخیري شایستھ، راسین معشوقھ دیگري گرفت بھ نام ماري شانملھ
راسین از حسادت شوي . سحرانگیز صدایش ھر مقاومتي را درھم میشكستمراقب داشت، لیكن اثر 

دوران دلدادگي آن دو از برنیس تا فدر بھ طول انجامید و سپس، بھ . گریخت و بھ جذبھ صدا آویخت
نیز آن را، چون  .))شداز ریشھ جدا ((اصطالح یكي از بذلھگویان، آن بانو بھ دست كنت دو كلرمون تونر 

اما باید گفت كھ خواننده امروزي، حتي اگر مجذوب تاسیت بوده . فدر و آتالي، برتر از آندروماك شمردھاند
با اگریپیناي عبوس، بریتانیكوس ناالن، بوروس : باشد، باز آن را نمایشنامھاي نامطبوع خواھد یافت

یشنامھاي كھ در آن ھیچ شخصیتي عمق روحي و ولنگار، ناركیسوس مكار، و نرون از سر تا پا تبھكار نما
نشو و تحول خود را نشان نمیدھد و ھیچ یك از قھرمانانش آن رگھ واالمنشي را كھ حاكي از تراوش قلمي 

  . شاعرانھ است در وجود خویش ندارد

س ھمچنانكھ نمایشنامھ بریتانیكوس تنھا چشم بر مغاك شقاوتگریھاي تاسیت دوختھ بود، نمایشنامھ برنی
آن ھم بدان وجھ كھ از ; نیز عشق ناپایدار امپراطور تیتوس را موضوع اصلي داستان قرار میدھد) ١۶٧٠(

وي بیدرنگ، با نارضایي، برنیس : ((استنباط میشد) بھ زبان التیني(این مصرع فشرده سوئتونیوس 
بود، دل بھ عشق ھنگامي كھ تیتوس اورشلیم را در محاصره گرفتھ .)) ناراضي را از شھر بیرون راند

آن زن، كھ قبال سھ بار ازدواج كرده است، بھ عنوان معشوقھ تیتوس ھمراه او . شاھزاده خانم یھودي میبندد
لیكن ھنگامي كھ تیتوس تاج امپراطوري را بھ ارث میبرد، با این حقیقت روبرو میشود كھ ; بھ رم میرود

ملھ خشمي شاھانھ، بر سر موضوعي عامیانھ، و در ح; كشورش تحمل وجود ملكھاي بیگانھ را نخواھد كرد
نمایشنامھ آكنده از احساسات گرم بود و مورد توجھ عامھ مردم و نیز . شاھزاده خانم را از نزد خود میراند

پادشاه مغرور قرار گرفت، كھ گویي با خرسندي خاطر انعكاسي از عظمت دربار و پیروزیھاي خود را در 
  : پراطور جوان باز مییافتوصف مدحآمیز برنیس از شوكت ام
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آیا شكوه این شب را دیدي و از عظمت آن دیدگانت را پر كردي این مشعلھا، این توده آتش، این شب 
شعلھور، این عقابھا، این شعاعھا، این خلق، این خیل لشكر، این گروه شاھان، این سران سپاه، این اعضاي 

این رداي ارغواني، این زر ناب، كھ ; كي گرفتھاندسنا، كھ ھمگیشان بھ یمن وجود عاشق من چنین تابنا
و این تاج از برگھاي غار كھ ھنوز بھ پیروزیھاي ; رنگ خود را در جالي شوكت وي تابناكتر ساختھاند

ھاي مشتاق خود را تنھا بر قامت  ھمھ دیدگاني كھ از ھر سو بدو دوختھ شدھاند تا نگاه; وي گواھي میدھند
  . ر آن مظھر رفتار موقر و گرمي محضریعني ب; او در ھم آمیزند

بگو، آیا میشود كسي ! با چھ حرمت و چھ مھر بیپایاني ھمھ قلبھا در نھان با او پیمان ایمان میبستند! اي فلك
او را ببیند و چون من نیندیشد كھ، دست تقدیر در ھر تیرگي ژرفي او را بھ دنیا آورده باشد، از جھانیان 

   ن او سرور خود را باز نشناختھ باشدكسي نبوده است كھ با دید

آیا مایھ شگفتي تواند بود كھ راسین، با چنین مھارتي در مداھنھ، پادشاه درآمده باشد اكنون ما با احترام از 
ھایي كھ ھنوز ھم صحنھ تئاتر فرانسھ را در  ھاي كماھمیت وي میگذریم نمایشنامھ كنار تعدادي نمایشنامھ

كھ لویي آن را بر دیگر آثار راسین ترجیح میداد، و ) ١۶٧٣(، میتریدات )١۶٧٢(بایزید : اشغال دارند
ایفیژني نخستین بار در . كھ ولتر آنان را ھمپایھ آتالي و نمونھ بھترین شعر جھان میدانست) ١۶٧۴(ایفیژني 

معرض باغ ورساي و در زیر تاللو چلچراغھاي بلوریني كھ بر درختھاي نار و نارنج آویختھ شده بودند بھ 
  . ویولونھا در ترنم بودند و نیمي از تماشاگران عالیمقام سخت تحت تاثیر قرار گرفتھ بودند. نمایش درآمد

راسین قدم بھ صحنھ گذارد تا از پرشورترین تحسیني كھ در سراسر دوران شاعریش از او بھ عمل آمده 
سھ ماه چھل بار بھ روي صحنھ  در پاریس موفقیت او تجدید شد و ایفیژني در مدت. بود سپاسگزاري كند

چنین مینمود كھ از خوشبختي . در خالل این احوال راسین بھ عضویت آكادمي فرانسھ انتخاب شد. آمد
  . چیزي كم نداشت

اما سھم شاعران از زندگي خوشبختي تعیین نشده است، مگر آنكھ زیبایي ھنر خود شادماني جاوداني بھ 
اگر : ((راسین بھ فرزند خود میگفت. برانگیختن نغمھ مخالف نشود شمار آید و تمجید از ھنر نیز موجب

اما كوچكترین ; چھ غریوھاي تحسیني كھ مردمان نثارم كردھاند ھمواره لذتي بزرگ نصیبم ساختھ است
  ... اشاره انتقادآمیز 

خود وي نھ فقط .)) بیش از مجموع خوشیھاي حاصل از آن تحسینھا موجب آزار خاطرم شده است
در آن ھنگام كھ وي . اندام بلكھ بسیار زود رنج بود و ھیچ گفتھ دور از مالطفتي را بیپاسخ نمیگذاشتالغر

بھ اوج شھرت و افتخار خود رسیده بود، متوجھ شد كھ نیمي از مردم پاریس یا زبان بھ بدگویي او 
خود رسیده بود،  گرچھ حاال دیگر كورني بھ پایان شھرت. گشودھاند یا كمر بھ سرنگون كردنش بستھاند

ھواخواھانش نخستین تراژدیھاي او را، با لحن و مضامین حماسي و حالت واالمنشي و فصاحت بیاني كھ 
داشتند، از یاد نبرده بودند و ھنوز طالب شیوه داستانسراییش بودند كھ نداھاي وجدان و وظیفھشناسي را در 

راسین را متھم میكردند كھ مقام بلندپایھ تراژدي  ایشان. مقامي برتر از ھیجانات قلبھاي لرزان قرار میداد
را با دلباختگي نیمھ جنونآمیز مخلوقاتي فرومایھ آلوده كرده و صحنھ تئاتر را محل نمایش دلرباییھاي 

اینان تصمیم گرفتھ بودند كھ راسین را از مقام شامخش . درباري و اشكریزیھاي قھرمانانش قرار داده است
  . بھ پایین كشند

معلوم شد كھ راسین دست بھ كار نگارش فدر زده است، گروھي از دشمنانش نیكوال پرادون را چون 
ھر دو اثر در اصل یك عنوان داشتند . برانگیختند تا بھ رقابت وي نمایشنامھاي با ھمان موضوع تنظیم كند

نقل كرده بود  فدر و ھیپولیت و از ریشھ افسانھاي كھ نخست ائوریپیدس با رزانت وامساك شیوه كالسیك
  . مایھ میگرفتند
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، كھ ھمسر تسئوس است، سخت عاشق ھیپولوتوس پسر شوھرش از زوجھ پیشین وي میشود، )فدر(فایدرا 
در حالي كھ از ; و ھنگامي كھ میفھمد آن جوان نسبت بھ زنان سرد است، از حسرت خود را بھ دار میآویزد

تسئوس . م میكند كھ قصد تجاوز بھ وي داشتھ استراه خود برجاي میگذارد و در آن ھیپولوتوس را متھ
. و او اندكي بعد، بھ ھنگام راندن دستھ اسباني در كناره تروزن، كشتھ میشود; فرزند بیگناه را نفي بلد میكند

بدین ترتیب كھ فایدرا پس از شنیدن خبر مرگ ھیپولوتوس خود را ; راسین دنبالھ داستان را تغییر داد
  . مسموم میسازد

نمایشنامھ پرادون ; بر صحنھ ھتل دو بورگوني اجرا شد ١۶٧٧نسخھ بود كھ در تاریخ اول ژانویھ سال  این
تا مدتي ھر دو بھ یك اندازه طرف توجھ عموم قرار . دو روز بعد در تئاتر گنگو بھ معرض نمایش درآمد

از شاھكارھاي وي بھ گرفتند، اما اكنون اثر پرادون متروك مانده است و حال آنكھ تراژدي راسین یكي 
ھمچنانكھ ; و ایفاي نقش فایدرا در آن ھدف آرماني كلیھ بازیگران زن در تئاتر فرانسھ است; شمار میآید

راسین، كھ مقتداي  .داردمیشخصیت ھملت شكسپیر بازیگران بزرگ تئاتر انگلستان را مجذوب خود 
. شعراي كالسیك فرانسھ بود، در وصف ھیجانات عشق لطیف فایدرا بر شعراي رمانتیك نیز پیشي گرفت

و این كامال برخالف افسانھ (آنجا كھ فایدرا بر عشق سوزان ھیپولوتوس نسبت بھ شاھزاده خانم اریشھاي 
حساس حالت زني خفت كشیده را بھ وصف  پي میبرد، راسین با قلمي رقیق و) كھن یوناني بوده است

ھاي شاعرانھ را با بیاني نیرومند و حماسي در شرح واقعھ كشتھ  سپس در مقام دیگر این جذبھ. درمیآورد
  . شدن ھیپولوتوس در زیر دست و پاي اسبان ھراس زده جبران میكند

در دیباچھ فدر شاخھ زیتوني در ) كھ اینك ایمان دینیش با فرونشستن اشتیاق جنسیش قوت گرفتھ بود(راسین 
  : مقام تكریم تقدیم پور روایال میكند

لیكن یقین دارم ھیچ اثر دیگري ننوشتھام ... بھترین تراژدي من است... جرئت ندارم بھ خود بگویم كھ این 
در این اثر كوچكترین لغزشي با . كھ در آن پاكدامني و پرھیزكاري را بھ وجھ بھتري وصف كرده باشم

ھر چھ تمامتر بھ كیفر خود میرسد و حتي فكر گناه با ھمان كراھت و انزجار تلقي میشود كھ خود شدت 
شھوات سركش از آن جھت بھ . ضعفھاي عشق در اینجا بھ منزلھ ضعفھاي اخالقي تعبیر شدھاند. گناه

بھ  وصف درآمدھاند كھ ھمھ آشفتگیھاي حاصل از آن را عرضھ دارند و فساد اخالقي در این صفحات
این كمال مطلوبي است كھ . رنگھاي تند نقاشي شده است تا نگاه ما را بیشتر بھ سوي كراھت خود جلب كند

شاید این خود . ... ھر كس بخواھد در راه خیر عموم خدمت كند باید آن را ھدف آرماني خود قرار دھد
یشوایان روحاني كھ اخیرا بكرات وسیلھاي باشد براي آشتي دادن نمایشنامھ تراژدي با بسیاري از فتواھاي پ

آن را مطرود شمردھاند، و حال آنكھ اگر نویسندگان و شاعران ضمن فراھم آوردن سرگرمي براي 
تماشاگران جنبھ آموزش تعالیم اخالقي را نیز در نظر داشتھ باشند، یعني از ھدف واقعي تراژدي پیروي 

   .مساعدتري درباره عالم تئاتر داوري خواھند كرد كنند، یقین میرود كھ آن روحانیان نامور نیز با نگاه

آرنو، كھ بھ خاطر پارسایي و ارشادات دیني شھرت بسیار یافتھ بود، مقدم گفت و موافقت خود را با نمایش 
شاید در ھنگام نگارش این دیباچھ، راسین، كھ اكنون بھ سي و ھشت سالگي رسیده بود، . فدر اعالم داشت

با بیوھاي مالدار  ١۶٧٧در اول ژوئن ھمان سال . ود كھ از كثرت بھ وحدت پناه بردبھ این خیال افتاده ب
آنگاه مزه آسایش زندگي خانوادگي را چشید و از بھ دنیا آمدن نخستین فرزند خود بیش از . ازدواج كرد

و را نسبت اكنون كینھتوزیھا و دستھبندیھاي رقیبانش كام ا. بزرگترین كامیابیش در عالم نویسندگي لذت برد
ھاي بعدیش آماده ساختھ بود بھ  وي یادداشتھا و داستانھایي را كھ براي نمایشنامھ. بھ تئاتر تلخ كرده بودند

گوشھاي انداخت و مدت دوازدھسال سرایندگي را بھ نوشتن پارھاي قطعات نظم و نثر بیشتر درباره 
   .تاریخچھ پور روایال و توصیف پدرانھ و محترمانھ آن محدود كرد

دادگاه خاصي كھ  ١۶٧٩در سال . در این زمان واقعھ تلخي زندگي قرین آرامش او را برھم ریخت
رسیدگي بھ اتھامات علیھ كاترین مونووازن را بھ جرم مسموم كردن افرادي بھ دست گرفتھ بود، ضمن 

. رده استبازجویي از آن زن با این افترا روبرو شد كھ راسین معشوقھ خود ترز دو پارك را مسموم ك
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شاید آن زن كھ گناه خویش را . مونووازن جزئیات ماجرا را شرح داد، اما ھیچ مدرك مثبتي بھ دست نیامد
و بعدا نیز معلوم شد كھ یكي از مشتریان و ; مستوجب مرگ میدانست از بستن اتھامي دروغین ابا نداشت

. مخالفان راسین ھمدست بوده است با گروه)) ماجراي فدر((دوستان دایمیش، یعني كنتس دو سواسون، در 
: بھ آقاي بازن دو بزون رئیس دادگاه نامبرده چنین نوشت ١۶٨٠با این حال، لوووا در اول ژانویھ سال 

.)) بھ مجرد آنكھ تقاضا كنید، دستخط شاھانھ براي دستگیري آقاي راسین جھت شما ارسال خواھد شد((
كھ پاي مادام دومونتسپان نیز بھ میان كشیده شود، پادشاه  لیكن ھنگامي كھ با ادامھ بازجویي چیزي نماند

لویي ھمچنان . دستور داد آن پرونده را مسكوت گذارند، و از آن پس دیگر اقدامي علیھ راسین بھ عمل نیامد
وظیفھاي در حق او  ١۶۶۴در سال . نمایشنامھ نویس بزرگ فرانسھ را در پرتو عنایت خود نگاه داشت

; لیور بھ او سپرد ٢۴٠٠یكي از موقوفات كلیسا را با عایدي ساالنھاي بھ مبلغ  ١۶٧۴ در سال; مقرر كرد
راسین را در  ١۶٩٠و در ; راسین و بوالو را بھ سمت وقایعنگاران دربارش بھ خدمت گماشت ١۶٧٧در 

در . لیور در سال بھ عایدیش میافزود ٢٠٠٠سلك ندیمان خاصھ شاھي درآورد، عنواني كھ در حدود 
  . راسین چنان پولدار شده بود كھ توانست شغل منشیگري خصوصي پادشاه را بخرد ١۶٩۶

. موجب دیگري بود كھ او را از عالم تئاتر دور كرد)) وقایعنگار شاھي((جدیت وي در انجام وظایف 
. راسین در التزام ركاب پادشاه بھ لشكركشیھا و جنگھا میرفت تا وقایع تاریخي را با دقت كامل ضبط كند

در غیر این صورت، عموما در خانھ میماند و بھ پرورش دو پسر و پنج دختر خود میپرداخت، و نیز گاھي 
اگر مادام . در میان جار و جنجال و نافرماني ایشان بھ این خیال میافتاد كھ وارد سلك رھبانان شود

ي بھ نگارش درآورد تا دومنتنون از او درخواست نمیكرد نمایشنامھاي دیني و منزه از ھرگونھ عشق زمین
بانوان جواني كھ در آكادمي سن گرد وي جمع آمده بودند آن را اجرا كنند، امكان آن میرفت كھ راسین 

البتھ قبال آندروماك در آن مكان مقدس بھ معرض نمایش گذارده شده . دیگر ھرگز قلم خود را بھ كار نیندازد
ھاي عشقي آن لذت شیطاني برده  گان راه خدا از صحنھبود، ولي منتنون بھ فراست دریافتھ بود كھ دوشیز

  . راسین براي آنكھ ایشان را دوباره بھ سوي دین دعوت كرده باشد استر را تصنیف كرد. بودند

پیش از آن ھیچ گاه راسین موضوعھاي نمایشنامھ خود را از كتاب مقدس اقتباس نكرده بود، لیكن آن كتاب 
ده بود و بر سراسر تاریخ پیچیدھاي كھ در عھد قدیم ضبط شده بود دیني را مدت چھل سال مطالعھ كر

  . اطالع داشت

ھاي ایراني  وي شخصا راھبگان سن سیر را براي ایفاي نقشھایشان تمرین داد و پادشاه نیز براي تھیھ جامھ
، )١۶٨٩ژانویھ  ٢۵(ھنگامي كھ آن اثر بھ روي صحنھ آمد . فرانك ھدیھ كرد ٠٠٠,١٠٠آن نمایشگاه مبلغ 

آنگاه طبقھ روحانیان و سپس . لویي نیز در عداد چند تن مرداني قرار داشت كھ اجازه حضور یافتھ بودند
این . درباریان خواستار تماشاي استر شدند و سن سیر دوازده بار دیگر آن را بھ مورد اجرا گذارد

و ; عمومي قرار نگرفت، یعني شش سال پس از مرگ پادشاه، در معرض تماشاي ١٧٢١نمایشنامھ تا سال 
  . با موفقیت شایاني روبرو نشد) كھ دین تكیھگاه حمایت پادشاھي را از دست داده بود(در آن ھنگام نیز 

ملكھ ) آتالي(عتلیا . سن سیر آخرین اثر راسین بھ نام آتالي را بھ روي صحنھ آورد ١۶٩١در پنجم ژانویھ 
كرد، تا سرانجام )) بعل((ستمكاري بود كھ مدت شش سال یھودیان بیشماري را جبرا وادار بھ پرستش 

راسین از این . كشیدندگروھي از روحانیان سر بھ طغیان گذاشتند و او را از تخت فرمانروایي بھ زیر 
ماجرا نمایشنامھاي بھ وجود آورده است كھ فقط كساني كھ ایمان بھ دین رسمي یھود و مسیحي دارند و با 

دیگران سخن سراییھاي ; روایت آن در كتاب مقدس آشنا ھستند گیرایي و قدرت آن اثر را درك میكنند
چنین مینمود كھ نمایشنامھ آتالي اخراج ھوگنوھا . طوالني و حالت روحي تلخ و تیره آن را مالل آور مییابند

ضمنا از زبان كاھن بزرگ، ھنگامي كھ یوآب ; را خواستار بود و نفوذ مقامات كاتولیكي را تایید میكرد
پادشاه جوان را مخاطب قرار داده است، اعتراض شدید خود را نسبت بھ اصول حكومت مطلق ابراز 

  : میدارد
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شما دور از تخت پادشاھي پرورش یافتھاید، با افسون زھرآلود آن آشنایي ندارید و ھنوز نشئھ حاصل از 
بزودي ایشان بھ گوش شما خواھند خواند كھ . قدرت مطلق و مزه تملق گوییھاي فرومایگان را نچشیدھاید

ھ الزامي جز تبعیت از اراده كھ پادشاه ھیچ گون; باید سر بھ فرمان پادشاه گذارند... آسمانیترین قوانین 
این سطور فوق در ! افسوس... كھ حق دارد ھمھ چیز را فداي سروري و برتري خویش كند; شخصي ندارد

قرن ھجدھم مورد تمجید فراوان قرار گرفتند و نیز شاید موجب شدند كھ ولتر و بزرگاني دیگر آتالي را در 
منا این نكتھ ھم از نظر دور نماند كھ در دنبالھ ھمان ض. ھاي فرانسھ نام برند شما بزرگترین نمایشنامھ

خطابھ اندرزآمیز آشكار میشود كھ منظور كاھن بزرگ صرفا این بوده است كھ پادشاھان را بھ تمكین در 
  . برابر كاھنان وادار كند

و با  لویي، كھ اینك بیش از راسین در بند دینداري بود، نمایش آن اثر را برخالف مصالح مسیحیت نیافت
اما در . وجود آنكھ بر تمایل شاعر بھ اصول عقاید پور روایال واقف بود، باز او را بھ نزد خود بار میداد

راسین، بنابھ درخواست مادام دو منتنون، گزارشي از . عنایت شاھانھ رو بھ زوال گذارد ١۶٩٨سال 
ھنگامي كھ . د میآمد تھیھ كردستمگریھایي كھ در سالھاي آخري آن دوران پادشاھي بر مردم فرانسھ وار

مادام دو منتنون مشغول خواندن آن سند بود، پادشاه او را غافلگیر كرد، نوشتھ را از دستش ربود، او را 
آیا گمان میبرد : ((مجبور ساخت كھ نام نگارندھاش را فاش كند، و از شنیدن نام راسین فریاد خشم بر كشید

را میفھمد یا اینكھ چون تراژدي نویس بزرگي است، میخواھد كھ چون استاد مسلم شعر است، ھمھ چیز 
منتنون با كمال شرمندگي در برابر راسین حاضر شد و او را اطمینان داد كھ )) وزیر با تدبیري ھم بشود

  . توفان خشم شاھي بزودي برطرف خواھد شد

وبرو شد، گرچھ، بھ گفتھ ھمین طور ھم شد و راسین بار دیگر بھ دربار راه یافت و با عنایات شاھانھ ر
آنچھ موجب مرگ شاعر شد نگاه سرد پادشاه نبود، بلكھ فساد دملي بود كھ  .سابقخودش، نھ با ھمان گرمي 

كن فریب آن بھبودي را نخورد، وي پس از یك عمل جراحي اندكي بھبود یافت، لی. در كبدش ظاھر شد
بوالو، كھ خود در بیماري و .)) مرگ صورت حسابش را برایم فرستاده است: ((زیرا ھمان ھنگام گفتھ بود

خوشحالي بزرگم این است كھ : ((راسین بھ وي گفت. درد بھ سر میبرد، نزدش آمد تا بر بالین او بماند
راسین وصیتنامھ سادھاي تنظیم كرد كھ تایید و اصرار  پیش از مرگ،.)) اجازه دارم در حضور شما بمیرم

  : در حفظ حیثیت پور روایال موضوع اصلي آن را تشكیل میداد

من با . ... آرزوي من این است كھ جسد مرا بھ پور روایال د شان ببرند و در گورستان آن بھ خاك سپارند
این افتخار را بر من ارزاني دارند،  كمال خضوع از رئیسھ صومعھ و دیگر راھبگان درخواست میكنم كھ

گرچھ زندگي جوانیم آلوده بھ بدنامیھا بوده است، و از جانب دیگر در این مدت دراز نتوانستھام از تربیت 
بلند مرتبتي كھ قبال در آن جایگاه بھ من داده شد و سرمشقھاي بزرگي كھ از زھد و پرھیزگاري در آن خانھ 

لیكن ھر چھ بیشتر نسبت بھ خداي خود گناه كرده باشم، بیشتر . ... اي برگیرمدیني دیدم طرفي ببندم و بھرھ
  .نیازمند دعاي خیر چنان جامعھ مقدسي ھستم

پادشاه مقرري ساالنھاي . در پنجاه و نھ سالگي جھان را بدرود گفت ١۶٩٩وي در بیست و یكم آوریل سال 
  . ایشان پرداخت شدبراي بیوه و فرزندان وي تعیین كرد كھ تا پایان عمر بھ 

كشور فرانسھ راسین را در مقام بزرگترین سرایندگان خود قرار میدھد و آثار او و كورني را عالیترین 
راسین بھ اصرار بوالو اجراي اصل وحدتھاي سھ . نمونھ تكامل نمایشنامھ كالسیك در عصر جدید میشمارد

اد و براساس آن توانست، با استفاده از گانھ را با كمال مراقبت ھدف نمایشنامھ نویسي خود قرار د
سرگذشتي واحد، كھ در یك محل بھ وقوع پیوندد، و در گردش یك شب و روز بھ پایان رسد، عمق 

وي از آمیختن ماجراھاي . احساسات و كمال قدرت روحي آدمي را در خالصھاي بیمانند بھ وصف درآورد
الناس را بكلي از تراژدیھاي خود بیرون راند، و فرعي و امتزاج تراژدي با كمدي اجتناب ورزید، عوام

. ھاي خود قرار داد ھا را قھرمانان نمایشنامھ عموما شاھزادگان و شاھزاده خانمھا و پادشاھان و ملكھ
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مجموعھ كلمات مورد استعمالش از ھر گونھ كلماتي كھ مطرود انجمنھاي ادبي و زبان درباري بود، یا 
  . مي فرانسھ را برمیانگیخت، پاك و منقح بوداحتماال ایراد و اعتراض آكاد

شكایت راسین یكي این بود كھ وي جرئت نمیكرد در آثار خود ذكري از عمل سخیف خوردن بھ میان 
ھدف اصلي نویسندگي در آن زمان تكوین شیوھاي بود كھ . آورد، و حال آنكھ نمایشنامھ ھومر پر از آن بود

این موازین و مقررات دامنھ . فرانسھ را در ادبیات منعكس سازدبتواند طرز سخنگویي و آداب اشرافیت 
ھایش بھ  بیان راسین را محدود میكردند، بھ طوري كھ پیش از استر، شیوه نویسندگي ھر یك از نمایشنامھ

  . اثر قبلي شباھت داشت و در عموم آنھا عواطف قھرمانان داستانھا از یك نوع بودند

وه كالسیك میبایست عقل بر كلیھ شئون زندگي حكمفرمایي كند و فعالیت بھ رغم این طرز فكر كھ در شی
عاطفي و قدرت سخنگویي آدمي را در زیر نظارت خود گیرد، راسین در توصیف خوي قھرمانان و بیان 

در حالي كھ كورني احساسات را چون . پرھیجان احساسات ایشان قدم بھ مرز شیوه رمانتیسم گذارد
اصول وجداني و میھن پرستي و واالمنشي بھ كار میبرد، راسین احساسات را بھ دور وسیلھاي براي تایید 

اورفھ، /بھ طوري كھ میتوان گفت نفوذ سرگذشتھاي عشقي د; عشق و شھوات میتنید تا بر شدت آنھا بیفزاید
لیقدر راسین در میان نمایش نویسھاي عا. مادام دو سكودري، و مادام دو ال فایت در آثار وي منعكس است

سوفوكلس را بیش از ھمھ كھ در آثارش آن وقار و متانت بیان خاص سوفوكلس گھگاه جاي خود را بھ 
بھ قیاس دیگر، متانت كالم در ھملت یا مكبث شكسپیر بیشتر است تا در ; شور و آشفتگي احساس میدھد

در نمایش نویسي )) لنخستین اص: ((راسین بصراحت عقیده خود را چنین ابراز میداشت. آندروماك یا فدر
براي رسیدن بھ این ھدف، وي در ھر مورد پاي قلب را بھ .)) این است كھ قلب را مسرور یا متاثر سازد((

یعني قھرمانان خویش را از میان افرادي و معموال زناني پرشور و احساساتي انتخاب میكرد ; میان میكشید
  . آوردھایش را بھ صورت تفسیر رواني عشق درمی و نمایشنامھ

راسین این محدودیت یا ممانعت شیوه كالسیك را میپذیرفت كھ ھیچگونھ عمل شقاوتآمیز و كشتار بر روي 
صحنھ بھ وقوع نپیوندد و از اینرو، خویشتن را مقید میساخت كھ در عوض ھیجان عشق را با بیاني 

ت و گفتگوي قھرمانانش این الزام بار سنگیني بر دوش شیوه سرایندگیش میگذاش. پرشور بھ وصف درآورد
ھایي رسمي درمیآورد ھمچنانكھ استعمال شعر دوازده ھجایي را با دو مصراع  را بھ صورت توالي خطابھ

در واقع آثار راسین و كورني فاقد آن رواني و . ھاي مداوم و یكنواختش اجباري میساخت مقفا و ضربھ
پس . قفاي دوره الیزابت در انگلستان بودندیا شعر موزون و نام)) شعر سفید((سادگي و گوناگوني بیحد 

متوجھ میشویم كھ نبوغ آن دو نفر تا چھ اندازه میبایست در فیضان باشد تا بتوانند بھ نیروي زیبایي بیان 
آثار راسین و كورني را نباید خواند، بلكھ باید ! قالب محدود شعر را از یكنواختي مالل آور رھایي بخشند

  . شب و در صحنھ با شكوه بناھاي انوالید و لوورشنید، آن ھم بھ ھنگام 

مادام دو سوینیھ پس . مقایسھ راسین و كورني از دیر زمان براي اھل ذوق فرانسھ تفنن مطبوعي بوده است
از تماشاي بایزید، و پیش از آنكھ ایفیژني و فدر بر صحنھ آید، با ھمان حدت ذوق عادیش بھ ھواخواھي 

  :ا صراحتي شتابزده، لیكن شاید مقرون بھ حقیقت، چنین پیشبیني میكردوي ب. كورني راي صادر كرد

ھاي وي براي  نمایشنامھ. قدمي فراتر نھد)) ... آندروماك... ((راسین ھرگز نخواھد توانست از حد
زماني كھ راسین بھ آستانھ پیري قدم گذارد و ھیجانات عاشقانھ خود را از . مادموازل شانملھ نوشتھ شدھاند

پس دعا كنیم كھ رفیقمان كورني زنده بماند و . دھد، آنگاه معلوم خواھد شد كھ حق با من است یا نھدست ب
نیز ابیات سستي را كھ در گوشھ و كنار آثارش مییابیم بھ شكرانھ آن قسمتھایي از اشعار آسماني و شیوایش 

  . ... كھ ما را از خود بیخود میسازند، معذور بداریم

اما وقتي كھ ولتر كار تصحیح و تجدید . الصھ عقیده ھمھ صاحبان ذوق سلیم استآنچھ گذشت بھ طور خ
چاپ آثار كورني را بھ دست گرفت، چندان در آنھا اشتباه لفظي، خامفكري و نقص معاني بیان جست و 

اعتراف میكنم : ((ولتر در این باره چنین نوشتھ است. یادداشت كرد كھ آكادمي فرانسھ را بھ لرزه انداخت
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گذشت زمان بھ وجود آن معایب و .)) كھ با تجدیدنظر در آثار كورني بھ حلقھ پرستندگان راسین درآمدم
اشتباھات كھ خود بنیانگذار تراژدي در فرانسھ بود و چون راسین این امتیاز را نداشت كھ پس از پیشقدم 

از مرحلھ نازل پیشین بھ برافراشتن تراژدي نویسي . بزرگي قدم بھ عرصھ ادب گذاشتھ باشد بخشوده است
ھاي عاشقانھ و بھ وجود  مقام شامخ سید و پولیوكت كاري بس خطیرتر بود تا توفیق یافتن در وصف جذبھ

در واقع كورني و راسین بھ ترتیب مظھر یا معرف دو . آوردن زیباییھاي خوشاھنگ كالم آندروماك و فدر
یند اولي شرف مردانھ را و دومي شور دلدادگي جنبھ مردي وزني در عالم شعر آن قرن بزرگ بھشمار میآ

براي پیبردن بھ وسعت و اھمیت تراژدي كالسیك در فرانسھ باید . زنانھ را با بیاني موثر تجلیل میكنند
ھمچنانكھ براي داوري درباره نھضت رنسانس ایتالیا در زمینھ ھنر ; كورني و راسین را باھم در نظر آورد

در كنار ھم قرارداد، یا براي دریافتن بلندي مقام موسیقي آلمان در پایان قرن باید میكالنژ و رافائل را 
  . ھاي ھر دو نابغھ زمان یعني موتسارت و بتھوون آشنایي یافت ھجدھم باید بھ ساختھ

در ھنر ((دیوید ھیوم، اسكاتلندي محتاطي كھ بھ زبان و ادبیات فرانسھ تسلط كامل داشت، معتقد بود كھ 
.)) ویان حتي بر یونانیان پیشي گرفتھ بودند یونانیاني كھ بھ مراتب بر انگلیسیھا مزیت داشتندتئاتر، فرانس

این داوري یقینا موجب شگفتي راسین میشده است كھ خود سوفوكلس را در مقام كمال آرمانیش میپرستید، 
مھم كامیاب شد، و  اما باید گفت كھ راسین در این. گرچھ دل بھ دریا زد و بھ رقابت ائوریپیدس برخاست

وي نمایشنامھ نویسي عصر متاخر را بر . ھمین كامیابي است كھ او را شایستھ ھر گونھ ستایشي كرده است
و بعد از آنان نیز ; پایھاي استوار داشت كھ تنھا نوابغي چون شكسپیر و كورني بر آن پاي گذارده بودند

  . كسي جز گوتھ نتوانست بر آن دست بساید

IV - ١۶٩۵- ١۶٢١ :الفونتن  

در آن دوران كھ بازار دشمنیھاي ادبي گرم بود و سبكھا با یكدیگر در پیكار بودند، بھ میان آوردن ذكري از 
دوستي معروف و نیمھ افسانھاي میان بوالو، مولیر، راسین و ال فونتن یا انجمن دوستان چھارگانھ مایھ 

  . خشنودي خاطر میشود

او نیز چون دیگر دوستانش در خانوادھاي از طبقھ متوسط بھ دنیا آمده . ژان دو الفونتن بزرگ آن جمع بود
در واقع اشرافیان معموال بیش از آن دلبستھ ھنر زندگي بودند كھ بخواھند زندگي خود را وقف ھنر ; بود
الفونتن كھ پسر رئیس بخش جنگلباني و آبیاري ناحیھ شاتو تیري واقع در ایالت شامپاني بود، دوران . كنند

ودكي خود را در ھمان محل گذراند و چون جزئي از طبیعت مجاور نشو و نما یافت و سخت دلبستھ ك
وي بر اثر ممارست طوالني بھ . مزارع، جنگلھا، درختان، جویبارھا و ھمھ موجودات زنده آن نواحي شد

ت، ھمین قدر و ھنگامي كھ بھ نویسندگي پرداخ; عادات جانوران مختلف آشنایي جانوران را پیشگویي كند
برایش كافي بود كھ این فیلسوفان چند پا را بھ سخنگویي وادارد تا بھ مقام قصھسراي بزرگي چون ازوپ 

  . ارتقا یابد و نام خویش را در خاطر میلیونھا نفر مردم جایگزین سازد

ملكوت  والدینش میخواستند وي را بھ خدمت كلیسا بگمارند، لیكن او ھیچ گونھ تمایلي بھ سیر در عالم
چندي بھ تحصیل علم حقوق پرداخت، اما شعر را بھ مراتب براي استعداد فكري خود مناسبتر . نداشت

  . یافت

، بھ )١۶۵٨(، صاحب پسري شد، ھمسرش را طالق داد )١۶۴٧(الفونتن با دختر دولتمندي ازدواج كرد 
لیور  ١٠٠٠پاریس رفت، مورد لطف فوكھ قرار گرفت، و از آن مختلس مشفق مقرري سالیانھاي بھ مبلغ 

فونتن با قلمي وقتي فوكھ سقوط كرد، ال. دریافت داشت، بھ شرط آنكھ در ھر سھ ماه اشعاري برایش بسراید
پر شھامت عریضھاي در شفاعت از وزیر دارایي بھ پیشگاه پادشاه تقدیم داشت و در نتیجھ ھرگز فرصت 

با قطع شدن مقرري فوكھ، الفونتن كھ . آن را نیافت كھ در پرتو خورشید شاھي اندكي خود را گرم كند
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جراي فروند نامش بھ میان آمده بود، وسیلھ امرار معاشي نداشت دعوت دوستش دوبویون را، كھ قبال در ما
  . پذیرفت و مھمان دایمیش شد

ھاي منظوم را بھ چاپ رساند  در سایھ حمایت و میزباني دوستش بود كھ الفونتن نخستین مجلد قصھ
و این مجموعھاي بود از حكایتھاي كوچك بھ نظم كھ چون اشعار بوكاتچو آمیختھ بھ ھزل و ). ١۶۶۴(

لیكن با چنان سادگي مجذوب كنندھاي بھ بیان آمده بودند كھ در اندك زماني نیمي از ھرزگي فراوان بودند، 
   .شدندمردم فرانسھ، حتي دوشیزگان با آزرم، سرگرم خواندن آنھا 

رلئان، ال فونتن را در كاخ لوكزامبورگ بھ سمت آجودان او/چندي بعد، مارگریت دولورن، بیوه دوك د
ھاي منظوم ادامھ داد و پس از مدت  در آنجا وي بھ نگارش قصھ. خصوصي خویش بھ خدمت گماشت

). ١۶۶٨(زماني شش مجلد نخست از فابلھاي منتخب منظوم سحرانگیز خود را براي ناشرش فرستاد 
لیكن در حقیقت تعدادي ; رداني از آثار ازوپ و فایدروس بودندھا برگ الفونتن ادعا میكرد كھ ھمھ آن قصھ

از آنھا بھ اقتباس از حكایتھاي تمثیلي بیدپاي، شخصیت افسانھاي ھند، و برخي دیگر از فابلھاي فرانسھ 
البتھ رویھمرفتھ بیشتر الفونتن بھطور ندانستھ خالصھاي است از زندگي شخصیش كھ در . گرفتھ شدھاند

جیرجیرك، كھ سراسر تابستان را بھ نغمھ سرایي گذرانده بود، : زلسرایي صرف میشدغفلت كاري و غ
  . ناگھان خود را سخت بیبرگ و نوا یافت

; اكنون با فرارسیدن فصل یخبندان، حتي خرده خورشي ھم از كالبد مگسي یا كرمكي بھدست نمیآمد
ھاش مورچھ رساند و از او خواھش جیرجیرك نالھ و فریاد گرسنگي سرداد و خود را بھ در خانھ ھمسای

كرد براي قوت زمستاني دانھ و حبھاي چند بھ وي وام دھد، و در برابر بھ وي قول جانورانھ داد كھ با 
  . آمدن فصل نو، حتي قبل از ماه اوت، اصل و فرع وام را بھ او بازگرداند

: پس از بانوي وامخواه پرسید; تو این شیوه او ھم كھ عیب بزرگي نیس; اما مورچھ كھ اھل وام دادن نیست
!)) امیدوارم بدت نیاید. شب و روز براي ھمھ كس آواز میخواندم)) ((مگر ھنگام ھوا خوشي چھ میكردي((
  . از این كھ خیلي خوشم میآید! آواز میخواندي((

  .)) بسیار خوب پس حاال ھم برقص

شاعر ما برعكس . نست خردمندتر بودالفونتن از دكارت كھ عموم جانوران را خود كارھاي بیمغزي میدا
آنھا را از جان و مال دوست میداشت، بھ منطقشان پیمیبرد و در زندگیشان كلیھ درسھاي فلسفي زندگي را 

فرانسھ از اینكھ توانست داروي خرد را با چنان مقادیر قابل ھضمي مصرف كند بسیار . باز میشناخت
  . شادمان شد

براي نخستین بار منتقدان داوري عامھ مردم را تایید . نویسنده كشور شد افسانھسرا بزودي پرخوانندھترین
كردند و در تحسین و تمجید الفونتن با آنان ھماوا گشتند، زیرا با وجود آنكھ بیپروایي روح سرایندگي 

الفونتن بود، وي زبان فرانسھ را با رنگھاي روستایي و مزه خاكیش میشناخت و بھ ھر بیت از شعر خود 
بورژواي ((ن شیوایي پرمالحت، تعابیر دالنگیز، و توصیفھاي زندھاي میبخشید كھ كلیھ افراد طبقھ چنا

در فرانسھ وقتي دانستند دامھا و حتي حشراتشان ھمھ وقت بھ نظم سخن میگفتھاند، بر خود )) نجیبزاده
.)) یكنم تا بھ آدمیان بیاموزماز جانوران استفاده م: ((الفونتن این جملھ را از خود بھ یادگار گذاشت. بالیدند

مارگریت دو لورن درگذشت، و شاعر ولخرج، كھ غافل از مآل اندیشي ایام را بھ نغمھ  ١۶٧٣در سال 
اما بخت وي از بخت جیرجیركش . سرایي گذرانده بود، خویشتن را از جھت بدھكاري بسیار غني یافت

مسكن و غذا و پرستاري مادرانھ ارزاني داشت و  بلندتر بود، خانھ خود واقع در خیابان سنت اونوره بھ وي
وي اوقاتش را . با رضایت و آرامش خاطر در ھمانجا باقي ماند) ١۶٩٣(الفونتن تا ھنگام مرگ آن بانو 

البرویر او را شخصي . یكي براي خواب و دیگري براي تنبلي: دو قسمت میكرد) چنانكھ خود گفتھ است(
وران و درختان و سنگھا را با بیاني شیوا بھ سخن درآورد، اما خودش معرفي كرده است كھ میتوانست جان
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گرچھ گزارشھاي دیگري ھم حاكي از آنند كھ ; مینمود)) مالل آور و خشك و ابلھ((در ھنگام محاوره 
درباره پریشانحواسي وي صد . الفونتن گاھي در جرگھ دوستان یكرنگ حرافي زنده دل و پرشور میشد

یك بار كھ دیر بھ ضیافت شامي رسیده بود، . ل شدھاند كھ بیشترشان ساختگي مینمایندحكایت شوخیآمیز نق
اول ھمراه دستھ . من االن از تشییع جنازه مورچھاي برمیگردم: ((عذر تاخیر خود را چنین خواستھ بود

با  لویي چھاردھم.)) مشایعت كنندگان تا گورستان رفتم، و بعد خویشان مرحوم را بھ منزلشان رساندم
ھاي منظوم شاعر  انتخاب الفونتن بھ عضویت آكادمي فرانسھ مخالفت كرد، بھ این بھانھ كھ زندگي و قصھ

، با ذكر )١۶٨۴(اما سرانجام دست از مخالفت خود برداشت ; در نوع خود نمونھ قابل سرمشقي نبودھاند
اما شاعر سالخورده ھنوز میان . این دلیل كھ الفونتن بھ وي وعده داده است رفتار شایستھاي در پیش گیرد

زیرا تعلیمات ; تقوا و گناه تمیزي قایل نمیشد، بلكھ گویي فقط امور طبیعي را از غیرطبیعي تشخیص میداد
وي نیز مانند مولیر نسبت بھ پور روایال عالقھاي نشان نداد، بلكھ . اخالقي خود را در جنگل آموختھ بود

درس ایشان براي من قصھ مالل آوري : ((نیز میگفت; خواندمی)) مشاجره گران ماھر((رھبران آن را 
پیوست، لیكن روزي كھ نزدیك بود بر اثر یك حملھ )) تامپل((چندي بھ گروه آزاداندیشان مركز .)) است

قلبي در خیابان از پا درآید، موقع را مناسب یافت كھ با كلیسا آشتي كند، گرچھ ھنوز در این شك بود كھ 
بھ سن ھفتاد و چھار سالگي  ١۶٩۵الفونتن در سال )) تینوس بھ اندازه را بلھ عقل داشتآیا قدیس آوگوس((

او چنان آدم : ((پرستاري كھ بر بالینش بود بھ رستگاري جاوداني وي یقین داشت، زیرا میگفت. وفات یافت
  .)) سادھاي است كھ خدا دلش نمیآید او را در آتش جھنم بسوزاند

V- ١٧١١ -١۶٣۶: بوالو   

تشكیل میشد، معموال نیكوال بوالو بود )) ویو كولومبیھ((در مجالس مالقات دوستان چھارگانھ، كھ در كوي 
، ))سر ترك((كھ رشتھ سخن را بھ دست میگرفت و، با تسلط و ایقاني نظیر آنچھ دكتر جانسن در میخانھ 

بوالو . القیات را وضع میكرددر لندن، بھكار میبرد، اصول و مباني ادبیات و اخ)) سوھو((واقع در محلھ 
نیز مانند جانسن در سخنگویي مقام برتر و شھرت بیشتري یافت تا در نویسندگي و در واقع بھترین لیكن 
فرمانھایي كھ صادر كرد در عالم ادب اثري پایدارتر از منشورھاي لویي چھاردھم در عالم سیاست باقي 

ود كھ بھ مولیر و راسین امكان آن را داد كھ از آسیب ھاي تقریظآمیز او ب حمایت وي و نوشتھ. گذاردند
  . توطئھچینیھاي دشمنانشان جان بھ در برند

چون خدمت روحاني برایش در نظر . نیكوال بوالو چھاردھمین فرزند یكي از منشیان پارلمان پاریس بود
كرد و رشتھ حقوق اما بعدا از دستور سرپیچي . گرفتھ شده بود، در سوربون بھ تحصیل االھیات پرداخت

و ارثیھاي براي ) ١۶۵٧(ھنگامي كھ میخواست شروع بھ شغل وكالت كند، پدرش مرد . را در پیش گرفت
بوالو مدت ده سال را بھ آماده كردن . او باقي گذارد كھ براي حفظ بقاي وي در سرزمین شعر كفایت میكرد

، داوریھاي خویش را درباره ابناي )ھ بعدب ١۶۶۶از سال (خود گذراند، و آنگاه، با نگارش دوازده ھجاھا 
و ایشان را ; بھ ستوه آمده بود)) آن جماعت نفرتانگیز قافیھ پردازان قحطیزده((وي از . شھر اظھار داشت

بھ ردیف قوافي براي ; بار دیگر افراد را بھ باد دشنام گرفت; چون دستھاي ملخ آفتزا زیانبخش میدانست
كھ زنان را نیز بر سر خویش بشوراند داستانھاي عشقي مادام دو سكوردي و براي آن; خود دشمن میتراشید

و مادام دو الفایت را بھ زیر تازیانھ طنز میگرفت، بدین اتھام كھ از دست آن كاري جز تلف كردن وقت و 
بوالو استادان عھد باستان را میستود، و در میان معاصران از مالرب، . كاغذ كشور فرانسھ ساختھ نبود

بھ گمانم حق داریم بدون آنكھ موجب رنجش خاطر : ((وي میگفت. ان، مولیر و راسین تمجید میكردراك
اكنون .)) دولت یا وجدان عمومي شده باشیم، شعر بد را بد بخوانیم یا از مطالعھ یك اثر ابلھانھ ملول شویم

ھا در ھمان زمان  نوشتھ ھجاھاي بوالو نیز بھ نوبھ خود براي خواننده مالل آور شدھاند، زیرا مراد آن
شاعراني كھ مورد انتقاد وي قرار گرفتھ بودند پیش از آنكھ در قلب و : برآورده شد و دورانشان بھ سررسید

بھ عالوه، در میان این خوانندگان كساني كھ قلبي . ذھن خواننده امروزي جایي یافتھ باشند، از میان رفتھاند
منتقداني را ترجیح میدھند كھ ذھن ایشان را بھ سوي  حساس دارند، بخصوص آنھا كھ صاحبقلمند،

  . زیباییھاي آثار گذشتگان رھبري كند نھ بھ سوي زشتیھایشان
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قلم ) ١۶۶٩١۶٩۵(ھا  بوالو، كھ در ھجاھا لحني بھ تندي آثار یوونالیس اختیار كرده بود، در نگارش رقعھ
ثري مالیمتر و لطیفتر بھ یادگار تواناي خود را بھ پیروي از روح آرامش جوي ھوراس واداشت و ا

. ھاي شاعرانھ بودند كھ موجب شدند لویي چھاردھم او را بھ دربار خویش دعوت كند این نامھ. گذاشت
بوالو، كھ در پي فرصت مناسب بود، ھیچ یك . پادشاه از او پرسید كھ كدام شعر خود را از ھمھ بھتر میداند

بود، ابیاتي چاپ )) كمتر معیوب((رد، بلكھ، بھ عنوان شعري كھ از اشعار انتشار یافتھ خود را انتخاب نك
لیور در سال  ٢٠٠٠لویي وظیفھاي بھ مبلغ . سروده بود برخواند)) سلطان عالیقدر((نشده را كھ در مدح 

من بوالو را دوست دارم، : ((لویي میگفت. و او را یكي از مقربان خاص دربار ساخت. برایش تعیین كرد
لویي ھمانطور كھ در برابر حمالت خشكھ مقدسان .)) لزوم میتوانم او را چون بالي بیندازمزیرا در موقع 

از مولیر پشتیباني میكرد، ھنگامي كھ بوالوھم حماسھ تمسخرآمیز خود بھ نام لوترن را در طعنھزني بھ 
انویس ھج ١۶٧٧در سال . ، ایرادي بر او نگرفت)١۶٧۴(روحانیان خواب آلود و شكمپرست منتشر كرد 

سرانجام بھ  ١۶٨۴معروف بھ سمت وقایعنگار رسمي پادشاه با راسین بھ ھمكاري پرداخت و در سال 
دستور صریح پادشاه و بھ رغم اعتراضھاي كساني كھ تلخي طنز او را چشیده بودند، بھ عضویت آكادمي 

  . فرانسھ منصوب شد

) ١۶٧۴(ه اثري است بھ نام فن شعر منظومھ بزرگي كھ شھرت او را از دستبردھاي زمان رھایي بخشید
كھ در طول زمان از جھت وسعت دامنھ نفوذ با پیشقدم و سرمشق خود، یعني كتاب فن شعر ھوراس، 

بوالو در آغاز سخن خود سرایندگان جوان را از دشواري صعود بھ جایگاه بلند موز . برابري كرده است
 پارناسوس،ش از اقدام بھ باال رفتن از كوه مقدس شعر برحذر میدارد و بھ ایشان خاطرنشان میكند كھ پی

ابتدا یقین پیدا كنند كھ چیزي قابل بیان در چنتھ دارند چیزي كھ مایھ قوت و قوت حقیقت شود و بھ اصطالح 
بوالو شاعران جوان را اندرز میدھد كھ نحوه بیان خود را متنوع )). اندذوق و فھم آدمي را بپرور((فرانسھ 

) مانند شیوه خود بوالو(سازند، زیرا بھ عقیده وي شیوه گفتاري كھ بیش از اندازه متعادل و یك شكل باشد 
بھ  نیكبخت آن شاعري است كھ با قلمي چابك از كالم متین: ((و چنین میافزاید; خواننده را بھ خواب میبرد

اندرزھاي دیگرش بھ .)) بیاني شیرین میجھد و در لحظھاي كوتاه شوخي و جدي را بھ ھم درمیآمیزد
; گوش خود را در گرفتن وزن كلمات بھ ھوش دارید: سرایندگان جوان بھطور خالصھ از این قرار است

معاصران، آثار  ھاي بھ جاي نوشتھ; قوانین مالرب را در استعمال زبان و شیوه سرایندگي بھكار بندید
تئوكرتیوس، در  اكلوگدر كمدي نویسي ترنتیوس، در ھجاگویي ھوراس، در : متقدمان را مطالعھ كنید

با درنگ . ((شعر حماسي ھومر و ویرژیل، و در تراژدي نویسي سوفوكلس را سرمشق خود قرار دھید
بیست بار كار خود را روي سندان بگذارید، گاھي چیزي بیفزایید و بیشتر . شتاب كنید، بي آنكھ دلسرد شوید

داشتھ باشید و با فرود آوردن سر تمكین كساني را كھ از شما عیبجویي میكنند دوست .)) ((اوقات حذف كنید
براي سربلندي بیافرینید و ھرگز .)) ((در برابر دلیل عقل، بیھیچ شكوه و ماللي، كارتان را اصالح كنید

اگر نمایشنامھ مینویسید، اصول وحدتھاي سھ .)) اجازه ندھید كھ سودجویي پلید ھدف تالشتان قرار گیرد
  : گانھ را مرعي دارید

ضمن آنكھ بر چگونگي دربار آشنایي مییابید، خویشتن را با ((واقعھ در یك مكان و یك روز  كھ تنھا یك
ھاي آدمیانند، و شاید از این راه  زیرا آن ھر دو منبعي پر از احوال و نمونھ; زندگي شھري دمخور دارید

زنان ((اد تا بوالو بھ مولیر دست ھمكاري د.)) بود كھ مولیر در فن خود گوي سبقت از دیگران ربود
را بھ مضحكھ گیرد و نداي خود را بلند كرد تا غزلسرایي در بیان عشقي سطحي و ساختگي را، )) متصنع

در میان پرستش عمق احساسات، بوالو از جانبي ھم . كھ مایھ سستي شعر فرانسھ شده بود، مطرود شمارد
ي تسلط بر ھیجانات و امساك در كالم ستایش عقل را بھ شیوه فلسفي دكارت تبلیغ میكرد و در كار سرایندگ

وي اصول شیوه كالسیك را ضابطھ بندي كرد و خالصھ آن را در دو مصراع چنین . را ضروري میدانست
  :سرود

ھایتان ھم تابناكي و ھم ارزندگي خود را تنھا از آن منبع كسب  پس عقل را بستایید، و چنان كنید كھ نوشتھ
  . كنند
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