
بھ یاري اصطالحات فني و طبقھبندیھاي اصالح شده یوآخیم . گیاھشناسي انگلیسي است، منتشر كرد
منتشر شده بود، روش گیاھشناسي جدید خودش را، كھ گیاھان گلدار را، بر حسب  ١۶٧٨یونگیوس كھ در 

یكي ). ١۶٨٢(رح كرد دو لپھ و یك لپھ بودن تخمشان بھ گیاھان دو لپھاي و تك لپھاي تقسیم كرده بود، مط
نوع گیاه نام  ۶٢۵,١٨از شاھكارھاي دانش جدید كتابي است در سھ مجلد بھ نام تاریخ گیاھان كھ در آن از 

را بھ مفھوم زیستشناسي بھ عنوان )) جنس((وي نخستین كسي بود كھ كلمھ ). ١۶٨٢١٧٠۴(برده است 
این . شوند و میتوانند مثل خود را تولید كنندگروه حیواناتي بھ كار برد كھ از پدر و مادر مشابھ مشتق می

، مرحلھ مباحثات مربوط بھ اصل و دگرگوني انواع را بھ وجود )١٧۵١(تعریف، و طبقھبندي بعدي لینھ 
ھاي ویلوبي در ماھیشناسي و پرندھشناسي را ویرایش كرد و خالصھ  وي در این ضمن نوشتھ. آورد

قھبندي حیوانات را در دسترس جانورشناسي جدید قرار میدھد، ردھبندي حیوانات چھارپا را كھ نخستین طب
حتي در زمانھاي كھن، گیاھشناسان پي برده بودند . نظم و تربیت نخستین قانون ري بود. بدان اضافھ كرد

و . كھ بعضي درختاني را كھ باردار میشوند میبایستي ماده، و آنھا را كھ بار ندارند میبایستي نر نام نھاد
م پي برده بود كھ درخت خرماي ماده در صورتي خرما میدھد كھ گرده  وس در قرن سوم قتئوفراست

نیمایا گرو، یكي از اعضاي انجمن . لیكن این عقاید تقریبا از یاد رفتھ بودند; درخت نر روي آن پاشیده شود
وي با . ، با اثبات قطعي امیال جنسي گیاھان، فریبندگي جدیدي بھ گلھا بخشید١۶٨٢سلطنتي، در 

میكروسكوپ بھ مطالعھ بافتھاي گیاھان پرداخت و، در نتیجھ، بھ مسامات سطح باالیي برگھا پي برد و 
مادگي بھ : گلھا را اندامھاي تولید مثل شناخت. اظھار داشت كھ برگھا اندامھاي تنفسي گیاه بھ شمار میروند

داشت كھ ھمھ گیاھان ھم نر و ھم مادھاند وي اشتباھا میپن. جاي ماده، پرچم بھ جاي نر، و گرده بھ جاي تخم
رودولف كامراریوس، استاد گیاھشناسي در توبینگن، جنسیت  ١۶٩١در . و نري و مادگي را یكجا دارند

. بدین صورت كھ اگر كاللھ قسمت گردھدار پرچم را بردارند، گیاه بار نمیدھد; گیاھان را كامال ثابت كرد
انجمن آن را . یگر از مارچلو مالپیگي اھل بولونیا نیز بھ دست آوردآغاز شد را دریافت كرد، یك نوشتھ د

مالپیگي در افتخار . التیني ھنوز زبان بینالملل علوم بود; )١۶٧۵(بھ نام تشریح خانواده گیاھان منتشر نمود
ماریوت . بھ وجود آوردن بافتشناسي گیاھان با گرو سھیم شد، ولي خدمت وي بیشتر در جانورشناسي بود

، با تجزیھ شیمیایي باقیمانده گیاھان و خاكي كھ در آن روییده بودند، نشان داد كھ آنھا عنصر ١۶٧۶ در
نھ ماریوت، نھ گرو، و نھ مالپیگي و ھیچ كدام . غذایي موجود در آبي را كھ از زمین میگیرند جذب میكنند

ھ اكنون كشف شده بودند، بر شرح روندھاي تغذیھ و تولید مثل، ك; بھ نیروي تغذیھ گیاھان از ھوایي نبردند
در . میل بھ رشد دارند بسیار پیشي گرفت)) روح گیاھي((مبھم ارسطو مبني بر اینكھ گیاھان فقط بھ سبب 

فرانچسكو ردي اھل آرتتسو با انتشار تجربیاتي بھ منظور رد خلقالساعھ موجودات جاندار از  ١۶۶٨سال 
تا نیمھ دوم . پیكر آن عقیده متداول و قدیمي را وارد آورد ماده بیجان نخستین ضربھ از ضربات متعدد بر

معتقد بود كھ جانوران و گیاھان را ) بھ استثناي ویلیام ھاروي(قرن ھفدھم، تقریبا دانشمندان در ھمھ جھان 
در نتیجھ، شكسپیر از این سخن ; میتوان در لجن یا گل و الي، مخصوصا در گوشت فاسد، بھ وجود آورد

ردي نشان داد در گوشتھایي كھ دور از حشرات .)) تاب در سگ مرده كرم بھ وجود میآوردآف((گفت كھ 
محفوظ نگاه داشتھ شوند، كرمھاي حشرھاي بھ وجود نمیآیند، ولي در گوشتي كھ در فضا باشد بھ وجود 

  . میآید

ھنگامي . كرد صورتبندي)) ھر موجود زنده از تخم یا بذر بھ وجود میآید((نتیجھگیریش را در این جملھ 
سپاالنتساني در ; كھ حیوانات تك سلولي كشف شدند، بحث خلق موجود زنده از ماده بیجان از نو مطرح شد

  . ، بھ آن پاسخ گفتند١٨۶١و پاستور نیز در  ١٧۶٧

  . كشف موجودات تك سلولي، كھ بعدھا آغازیان نامیده شدند، خدمت عمده این عصر بھ جانورشناسي است

ھوك دانشمندي ھلندي اھل دلفت بود، لیكن نتایج علمي چھل سال از نودویك سال عمرش را آنتون وان لیون
وي، كھ از یك خانواده آبجوساز ثروتمند بود، توانست شغلي . از طریق انجمن سلطنتي در لندن منتشر كرد

دنیاي جدید را كھ بیشتر براي سرگرمي، و نھ درآمد، الزم داشت بپذیرد و با جدیت و شیفتگي بھ مطالعھ 
دویست و چھل و ھفت وسیلھ در اختیار داشت كھ . زندگي كھ میكروسكوپ بھ رویش میگشود بپردازد
نوع عدسي میدرخشید، كھ شماري از آنھا را  ۴١٩بیشتر آنھا را خودش ساختھ بود و آزمایشگاھش با 
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پطر . ود، تراشیده باشدو در ھمان سرزمین بھ دنیا آمده ب) ١۶٣٢(ممكن است اسپینوزا، كھ در ھمان سال 
آن . بھ دلفت آمده بود، بر خود الزم شمرد كھ در میكروسكوپ لیونھوك نگاه كند ١۶٩٨كبیر، كھ در سال 

دانشمند مقدار آبي را كھ چند روز پیش در ظرفي جمعآوري كرده بود زیر یكي از میكروسكوپھا گذاشت و 
ھزار بار كوچكتر از آنھایي بودند كھ آقاي  جانوران ریزي بھ چشم من آمدند كھ ده((با كمال حیرت 

سوامردام نشان داده و كك آب یا شپش آبي نامیده جانوراني كھ آنھا را میشد با چشم غیرمسلح در آب 
)) تك یاختھاي زنگي((و از موجوداتي نام برد كھ اكنون آنھا را موجودات ریز زنگي یا )) ;مشاھده كرد

سازوارھاي ریزتر،  ١۶٨٣لیونھوك در . عریف حیوانات تك سلولي استاین، بدون شك، نخستین ت. مینامیم
وي این موجودات را نخست روي دندانھاي خودش یافت و اعتراض كنان . یعني باكتري، را كشف كرد

و بعضي از ھمسایگانش را با آزمایش آب ; ))ولي من دندانھایم را ھمیشھ تمیز نگاه میداشتم: ((گفت
در آن، بھ وحشت انداخت، در )) موجودات زنده بیشمار((كوپ، و با نشان دادن دھانشان در زیر میكروس

از زیادي وسیلھ تولید مثل در طبیعت سخت . اسپرماتوزوئید را در مني انسان كشف كرد ١۶٧٧سال 
در مقدار كمي مني انسان یك ھزار اسپرماتوزوئید، و در یك تخم ماھي روغن یكصد و : درشگفت شده بود

یون نطفھ برآورد كرد یعني بیش از ده برابر جمعیتي كھ دنیا بتواند بھ ھمان نسبت شلوغي ھلند در پنجاه بیل
یان سوامردام پنج سال جوانتر از لیونھوك بود، اما چھل و سھ سال پیشتر از وي روي در . خود جاي دھد

در سن ; ییر میدادمقصدش را ھمیشھ تغ; وي مردي حساس، احساساتي و علیاللمزاج بود; نقاب خاك كشید
وي ). ١۶٨٠(و در چھل و سھ سالگي شعلھاش فرو نشست ; سیوشش سالگي از كارھاي علمي دست كشید

ھمینكھ دانشنامھاش را در طب گرفت، خود را . نامزد مقام روحانیت بود، اما االھیات را با علم عوض كرد
روز بھ تشریح آنھا، . ا و امعاي آنھاھ بھ زنبورھا عالقھمند شد، مخصوصا بھ روده. وقف كالبدشناسي كرد

ھنگامي كھ رسالھ كالسیك خود را در باره .و شب بھ گزارش و مصور كردن اكتشافات خود میپرداخت
، جسما شكستھ شد و بالفاصلھ پس از آن از علم، بھ عنوان امور كامال )١۶٧٣(زنبورھا بھ پایان رساند

  . دنیوي، دست كشید و مجددا بھ مذھب بازگشت

ھایش را گردآوري و تحت عنوان بیبلیاناتورا، یا كتاب مقدس  جاھوھفت سال پس از مرگش، نوشتھپن
در آن كتاب مشروحا از تاریخ زندگي تعدادي حشره نمونھ، از جملھ زنبور زرد و . طبیعت منتشر كردند

نان، و زنبور عسل، و از مطالعات میكروسكوپي نوعي از ماھیھاي صدفي حلزون بعضي از انواع نرمت
در آن از تجربیاتي سخن بھ میان آمده است كھ بھ كمك آنھا سوامردام ثابت كرد كھ . قورباغھ نام برده است

او نیز . ھاي بافتھایي كھ از بدن یك حیوان جدا شده باشند با تحریك عصب رابط منقبض میشوند ماھیچھ
ن داد كھ كھ این گوشت فاسد نیست كھ آن پا را فراتر گذاشت و نشا; مانند ردي تولید خلقالساعھ را رد كرد

سوامردام . موجودات ریز را بھ وجود میآورد، بلكھ این موجودات ھستند كھ موجب فساد ماده زنده میشوند
در دوران كوتاه زندگیش علم حشرھشناسي جدید را بنیان نھاد و مقام خود را بھ عنوان یكي از محققان 

  . دقیقالنظر در تاریخ علوم تسجیل كرد

بازگشت وي از علم بھ دین نشان دھنده وضع انسان جدیدي است كھ بین جستجوي حقیقتي كھ بر امید 

IX- كالبدشناسي و فیزیولوژي  

 ١۶۵١در . بدن انسان بسیاري از اسرار نھفتھ خود را در زیر میكروسكوپ بھ سپاه پیشتاز دانش تسلیم كرد
اولوف رودبك اھل اوپساال جھاز  ١۶۵٣در ; سازدژان پكھ اھل پاریس توانست مسیر كیلوس را مشخص 

سوامردام در سال ; و تامس بارتولین از كپنھاگ بھ تشریح و توصیف آن پرداخت. لنفاوي را كشف كرد
در ھمان سال، دوستش راینیر دو گراف وظیفھ و عمل لوزالمعده . ھاي لنفاوي را كشف كرد دریچھ ١۶۶۴

  . و صفرا رانشان داد

كھ ھنوز ھم بھ نام وي مشھور (مجراي غده بناگوشي را  ١۶۶١ھ نام نیكوالوس ستنو در دوست دیگر وي ب
ھا  گراف مخصوصا روي ساختمان ظریف بیضھ. و یك سال بعد، مجراي اشكي چشم را كشف كرد) است

ھاي حامل تخم را بھ دست داد، كھ ھالر  نخستین گزارش در باره كیسھ ١۶٧٢در ; و تخمدان مطالعھ میكرد
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بارتولین نام خود را بر دو جسم بیضي شكل، كھ بھ مھبل . افتخار وي آنھا را گلچھ دو گراف نامیدبھ 
و بھ ) ١٧٠٢(ھایي را كھ بھ پیشابراه میریزند كشف  غده) نھ آن كھ شاعر بود(و ویلیام كوپر; متصلند، نھاد

  . نام خود نامگذاري كرد

نام خود را بر یك ) ام، ستنو و ویلیس در لیدنآموزگار محبوب گراف، سوامرد(فرانسیسكوس سیلویوس 
كالبدشناسي مغز را،  ١۶۶۴تامس ویلیس، كھ یكي از موسسان انجمن سلطنتي بود، در . شیار مغز گذاشت

، یعني ))حلقھ ویلیس((نامش ھنوز ھم بر ; كھ كاملترین گزارش درباره سیستم اعصاب بود، منتشر كرد
مارچلو مالپیگي كالبدشناس برجستھ آن عصر . ھ جاي مانده استشبكھ شش گوش شریانھاي قاعده مغز، ب

پس از چند ; در نزدیكي بولونیا بھ دنیا آمد و دانشنامھ پزشكي را ھم در آنجا گرفت ١۶١٨در سال . بود
سالي كھ در پیزا و مسینا بھ شغل استادي مشغول بود، بھ بولونیا برگشت و بیستوپنج سال در دانشگاه آن 

در پي مطالعاتي كھ بر كالبدشناسي میكروسكوپي گیاھان كرد، عدسیھایش . س پزشكي پرداختشھر بھ تدری
چشمش را در این . ھایش را طي یك گزارش عالي ضبط كرد را روي كرم ابریشم متمركز ساخت و یافتھ

از با انجام این تحقیقات، چشمانم بسیاري ((با وجود این، چنین نوشت، ; تحقیقات تقریبا از دست داد
.)) در نتیجھ بھ آن چنان شعف دروني رسیدم كھ قلم از شرح آن ناتوان است; شگفتیھاي طبیعت را دیدند

بیشك وي بھ ھمان حالتي دچار شد كھ بھ كیتس، كھ نخستین بار ترجمھ ھومر چپمن را نگاه میكرد، دست 
یي كھ از فرط ریزي كھ چگونھ خون در ریھ قورباغھ از سرخرگھا، از طریق رگھا) ١۶۶١(داد، و دید 

یافت كھ خون شریاني )) مویرگھا((وي شبكھاي از این . نامید، وارد سیاھرگھا میشوند)) مویرگ((آنھا را 
اكنون براي نخستین بار سیستم گردش خون آن طور كھ ; ضمن عبور از آنھا تبدیل بھ خون وریدي میشود

از كارھاي مالپیگي در كالبدشناسي بھ شمار این قسمت، با وجود اھمیتي كھ دارد، جزئي . بود آشكار شد
اما اشتباھا آنھا را ذرات چربي (ھاي قرمز خون را شناخت  وي نخستین شخصي بود كھ گویچھ. میرفت

نخستین كسي بود كھ بھ توصیف دقیق سیستمھاي گردش خون و اعصاب در جنین ; )فرض كرده بود
و نخستین كسي بود كھ نظریھ عملي ; اع را شرح داداولین فردي بود كھ بافتشناسي قشر مخ و نخ; پرداخت

ھاي  كالفھ((نام وي بحق روي بدن ما در . ھا امكانپذیر كرد تنفس را با شرح دقیق ساختمان حفرھاي ریھ
و در الیھ مالپیگي پوست ; طحال)) ھاي مالپیگي دانھ((ھا در  ھاي مویرگي، در كلیھ یا شبكھ)) مالپیگي

ولي وي با سرسختي از خود دفاع ; اكثر مكتشفات و تفسیراتش را نمیپذیرفتندمعاصرانش . پراكنده است
ھمچون كسي . كرد و در این مبارزه پیروزي را بھ قیمت از دست دادن نسبي نیروي اعصابش بدست آورد

كھ بخواھد ادعاھایش را در دادگاه عالي دانشھاي عصرش مطرح كند، گزارشي از تالشھا، كشفیات و 
تنظیم كرد و براي انجمن سلطنتي در لندن فرستاد و انجمن آنھا را بھ عنوان زندگینامھ وي  مباحثاتش را

بر  ١۶٩۴در سال ; بھ سمت پزشك خصوصي پاپ اینوكنتیوس دوازدھم برگزیده شد ١۶٩١در . انتشار داد
شمار  اكتشاف مویرگھاي وي یكي از رویدادھاي برجستھ تاریخ كالبدشناسي بھ. اثر سكتھ مغزي درگذشت

توسعھ تحقیقات كالبدشناسي شباھتھاي زیادي را . مجموعھ آثارش دانش بافتشناسي را تثبیت كردند; میرود
. بین اندامھاي انسان و جانوران آشكار ساخت و دانشپژوھان را بھ سوي نظریھ تكامل تدریجي نزدیك كرد

اورانگوتان، یا انسان جنگلي را  ١۶٩٩در سال ) كھ نامش را بر غدد چربي غلفھ گذاشتھاند(ادوارد تایسن
انتشار داد و اورانگوتان را انسان جنگل تعریف كرد، وي كالبدشناسي انسان و میمون را با یكدیگر 

فقط بیم از تزلزل االھیات بود كھ نگذاشت . مقایسھ، و شمپانزه را حد واسط بین آن دو فرض كرد
محققان از كالبدشناسي و ساختمان بھ . یایدزیستشناسي در قرن ھفدھم، قبل از داروین، بھ وجود ب

اما ; تنفس را بھ عنوان یك روند خنككننده تغییر میكردند ١۶۶٠تا حدود سال . فیزیولوژي و عمل پرداختند
ھوك ثابت كرد كھ ذات تنفس قرار دادن خون وریدي . اكنون آزمایشگران آن را بھ احتراق شبیھ میدانستند

كھ ) ١۶۶٩(ریچارد لوور، كھ از اعضاي انجمن سلطنتي بود، نشان داد . تدر مجاورت ھواي تازه ریھ اس
خون وریدي را میتوان با مجاورت دادن با ھوا بھ خون شریاني تبدیل كرد و نیز اگر خون شریاني بھ طور 

روح ازت ((وي چنین نظر داد كھ . مداوم از تماس با ھواي آزاد محروم بماند، بھ خون وریدي تبدیل میشود
دوست لوور بھ نام جان میو، بھ پیروي از وي، این عامل . موجود در جو عامل اصلي تھویھ است)) ردا

; وي معتقد بود كھ ھنگام تنفس، ذرات ازتدار ھوا جذب خون میشوند. نامید)) ذرات ازتي ھوایي((فعال را 
حیواني از اختالط گرماي . بنابراین، ھواي بازدم از نظر وزن و حجم سبكتر و كمتر از ھواي دم است

گرماي زیادي كھ ھنگام ورزش ایجاد ; ذرات ازتدار با عناصر محترقھ موجود در خون بھ وجود میآید
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میو میگفت كھ این . میشود بھ این علت است كھ با افزایش تنفس، ذرات ازتدار بیشتري وارد ریھ میشوند
تفسیر روندھاي حیاتي بھ یكي از . ذرات در زندگي جانوران و گیاھان نقشي بس اساسي بازي میكنند

ھرچھ فیزیولوژي كنجكاوانھتر بھ كالبدشناسي انساني . فناناپذیرترین مباحث تاریخ دانش جدید انجامید
میپرداخت، عمل اعضاي بدن گویي یكي پس از دیگري تسلیم تعبیر مكانیكي و تبیین فیزیكي و شیمیایي 

اعمال بزاق، صفرا، و ; ت از انبساط، تھویھ، و انقباضاین طور معلوم شد كھ تنفس تشكیل شده اس. میشد
و جوواني آلفونسو بورلي ظاھرا تحلیل مكانیكي عمل ماھیچھ را ; شیره لوزالمعده آشكارا شیمیایي بودند

ستنو، آن كاتولیك متعصب، نگرش مكانیكي روندھاي فیزیولوژي را پذیرفت و ). ١۶٧٩(تكمیل كرد 
  . رد كرد)) كلمات پوچ((جالینوس را بھ عنوان )) ح حیوانيرو((گفتارھاي مبھمي از قبیل 

با این احوال، بسیاري از . تصور دكارت، كھ میگفت جسم انسان مانند ماشین است، بھ ثبوت رسید
دانشمندان میپنداشتند كھ مكانیسمھاي بدن صرفا آلت و اسباب یك اصل حیاتي ھستند كھ از نظر فیزیكي 

فرانسیس گلیسن، یكي دیگر از پایھگذاران انجمن سلطنتي، بھ تمام . یل نیستشیمیایي قابل تجزیھ و تحل
ویژه، حساسیت در مقابل تحریك نسبت میداد و میپنداشت كھ ماده بیجان از )) تحریكپذیري((اجساد زنده یك 
را ھمان طور كھ نیوتن، پس از تبدیل عالم بھ یك ماشین، نیروي محرك اولیھ ماشین دنیا . آن محروم است

بھ خدا نسبت داد، بورلي نیز، پس از تبیین مكانیكي روندھاي ماھیچھاي، وجود روح را، كھ منشا كلیھ 
كھ ) ١۶٨٠(كلود پرو معمار و پزشك چنین نظر داد. حركات حیواني است، در بدن انسان مسلم دانست

ري روح بودھاند، ولي كنشھاي فیزیولوژیكي، كھ اكنون مكانیكي بھ نظر میرسند، قبال اختیاري و تحت رھب
شاید كار قلب ھم زماني ارادي ; با تكرار پي درپي، ھمان طور كھ عادت بھ وجود میآید، مكانیكي شدھاند

كھ تغییرات شیمیایي حاصل در بافتھاي زنده با آنچھ در ) ١٧٠٢(گئورگ شتال استدالل میكرد . بوده است
روح ((ه وي تغییرات شیمیایي در جانوران بھ وسیلھ یك ھا دیده میشوند فرق میكنند، زیرا بھ عقید آزمایشگاه

شتال میگفت كھ روح ھر عمل . ، كھ در سراسر بدن پخش شده است، بھ وقوع میپیوندند))حساس
و ھر اندام بدن را، یعني در حقیقت تمام بدن را، بھ . فیزیولوژیكي، حتي گوارش و تنفس، را ھدایت میكند

میپنداشت كھ بیماري روندي است كھ روح بدان وسیلھ میكوشد چیزي را  وي. عنوان وسیلھ میل بنا میكند
موجب دردمندي )) روح حساس((و با اعتقاد بھ اینكھ اختاللھاي ; كھ مانع كنشھاي آن است از میان بردارد

  . تن میشوند، نظریھ روانپزشكي قرن بیستم را از پیش خبر داد

عقیده بھ یك نیرو یا اصل حیاتي بھ صورتھاي گوناگون تا نیمھ دوم قرن نوزدھم در علوم تفوق و چیرگي 
  . داشت

و ھمراه با شكوه و زیبایي ادبي، در تطور خالق ; زماني چند تسلیم نفوذ و اعتبار فزاینده فیزیك مكانیكي شد

X-  پزشكي  

گیاھشناسي زمان پیش از ري در خدمت . اسي بودندنیازمندیھاي پزشكي نیرومندترین محرك دانش زیستشن
تندرستي غایت خوبیھا بود و مردان و زنان و كودكان آن را از دعا، ستاره، شاھان، . داروسازي بود

براي دعا ((اوبري میگوید یكي از پزشكان پیش از آنكھ نسخھ بنویسد، . قورباغھ و دانش طلب میكردند
علم .)) زانوھایش از فرط دعا خواندن پینھ بستند((ري كھ سرانجام ، بھ طو))خواندن بھ پستویش میرفت

جراحي كھ در خدمت لویي چھاردھم بود توصیھ كرده بود ; احكام نجوم ھنوز ھم در پزشكي دخالت داشت
زیرا در این اوقات اخالط چھارگانھ در مركز بدن جمع ((كھ در ھفتھ اول و آخر ماه از شاه خون بگیرند، 

فو میگفت كھ با پولي كھ مردم بھ پزشكان زبانباز و شیاد پرداختھاند میتوانستند قروض ملي را د.)) میشوند
  . تادیھ كنند

این پزشك ; فلمستد، رئیس رصدخانھ گرینیچ، فرسنگھا راه میپیمود تا والنتین گریتریكس پشتش را بمالد
اید فلمستد ھم یكي از صدھزار ش. شیاد و معروف میگفت خنازیر را بھ ھمین سادگي میتواند مداوا كند

این پادشاه خوش مشرب تنھا در . نفري بوده كھ چارلز دوم آنھا را براي بھبود خنازیر شان لمس كرده است
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فشار بیماران آن قدر زیاد بود  ١۶٨۴ھشت ھزار و پانصد مریض را با دست لمس كرد و در  ١۶٨٢سال 
ویلیام سوم از این كار خودداري میكرد و ھنگامي كھ . كھ شش نفر از آنان زیر دست و پا از بین رفتند

این یك موھومپرستي احمقانھ است، بھ این : ((جمعیت زیادي دور قصرش اجتماع كرده بودند، گفت
یك بار دیگر بسیار اصرار كردند و سرانجام حاضر شد .)) بیچارگان مبلغي پول بدھید و روانھ شان كنید

مردم او را متھم .)) خداوند بھ تو شفا و شعور بدھد: ((د، ولي گفتھ بوددستش را روي بدن یك بیمار بگذار
نارسایي بھداشت فردي و عمومي با آمادگي عود بیماریھا ھمكاري میكرد، فحشا بیماري . بھ بیدیني كردند

  . ھا شایع میكرد سیفلیس را در شھرھا و اردوگاه

یم كھ این بیماري در بین ھنرپیشگان زن و مرد شیوع با در نظر گرفتن این لطیفھ مادام دو سوینیھ در مییاب
. مردي ھنرپیشھ، با وجود ابتال بھ این بیماري، میخواستھ است ھمسر اختیار كند: ((فراوان داشتھ است

بھتر نیست باز ھم صبر كني تا بیماریت كامال برطرف شود تو ھمھ ما را ! اوھوي: دوستي بھ وي میگوید
شده بود،  سپیروكت،ل فرانسوي، بھ نام واندوم، بدون بیني، كھ قرباني باكتري ژنرا.)) بدبخت خواھي كرد

مادام دو موتویل از سرطان پستان صحبت میكند از بیماري ; در دربار حضور یافت سرطان ھم در راه بود
درماني ; آبلھ مخصوصا در انگلستان بسیار شایع بود. نام برده میشود ١۶٩۴تب زرد نخستین بار در سال 

امراض مسري، مخصوصا . بلھ مردندملكھ مري و پسر مارلبره از بیماري آ; نیز براي آن پیدا نشده بود
بھ صورت بیمارستان  ١۶۵٧ماالریا، در ھمھ كشورھا وجود گزارش تامس ویلیس، انگلستان در سال 

یكصد ھزار  ١۶٧٩لندن را بھ نابودي كشاند، در  ١۶۶۵طاعون در سال . مبتالیان بھ ماالریا درآمده بود
بیماریھاي حرفھاي نیز با . ا در پراگ نابود كردھشتادوسھ ھزار نفر ر ١۶٨١نفر را در وین، و در سال 

 ١٧٠٠برناردینو راماتتسیني، استاد پزشكي پادوا، در سال : تكامل و گسترش صنعت رو بھ افزایش رفتند
در رسالھ كالسیك خود بھ نام امراض حرفھاي، از مواد شیمیایي درون رنگھا كھ بھ نقاشان صدمھ میزنند، 

ھاي رنگین زیان میرساند، از صدمھاي كھ از سل بھ بناھا و  سازنده شیشھ از آنتیموان كھ بھ كارگران
كارگران معدن میرسد، از سر گیجھ كوزھگران، از درد چشم كارگران چاپخانھ، و از جیوھاي كھ موجب 

  . آزار پزشكان میشود نام برده است

; ھ را از پیشرفت باز میداشتپولپرستي این حرف. علم پزشكي در میان جھالت و فقر آھستھ گام برمي داشت
بعضي از پزشكان، كھ بھ كشف درمانھایي توفیق یافتھ بودند، از افشاي روش درمان خود بھ دیگران 

اعضاي پزشكي انجمن سلطنتي از این آز بدور بودند و اكتشافات خود را با شوق و ذوق . امتناع میورزیدند
، مدارس پزشكي خوبي بھ ھدایت مدارس پزشكي در این عصر. در اختیار ھمقطارانشان قرار میدادند

در اروپاي باختري معموال داشتن دانشنامھ از یك موسسھ علمي ; لیدن، بولونیا، و مونپلیھ تاسیس شده بودند
بورلي از روش . آموزگاران در دو مكتب بھ معالجاتشان ادامھ میدادند. رسمي الزمھ طبابت قانوني بود

نبداري میكرد و معتقد بود كھ با بیماریھا باید بھ عنوان اختاللھاي مكانیسم جا)) پزشكي فیزیكي((درماني 
  . بدن مبارزه كرد

، و از استفاده از ))پزشكي شیمیایي((سیلویوس، با توسعھ استداللھاي پاراسلسوس و ھلمونت، از شیوه 
ھا غالبا از اسیدي وي میپنداشت كھ اختالل; طرفداري میكرد)) اخالط((داروھا براي مداواي اختاللھاي 

از این رو ; ھاي كلي دیگر باثمرتر بود كشف جدید علل بیماریھاي خاص از نظریھ. شدن زیاد ناشي میشوند
. سیلویوس نخست برآمدگیھاي داخل ریھ را معلوم كرد و این زواید بیمار گونھ را بھ سل مربوط دانست

ان، شرقشناس، موسیقیدان، و پزشك بزرگ یكي از كشفیات بنیادي این عصر، كار آن ریاضیدان، فیزیكد
اھل فولدا، یعني آتانازیوس كیرشر یسوعي، بود كھ محتمال نخستین فردي است كھ در تحقیقات بیماریھا از 

وي با كمك میكروسكوپ دریافت كھ در خون قربانیان طاعون . میكروسكوپ استفاده بھ عمل آورده است
وي در مواد فاسد . رط ریزي با چشم غیرمسلح دیده نمیشوندبیشماري وجود دارند كھ از ف)) كرمھاي((

موجودات بسیار ریز مشابھي مشاھده كرد و فساد و گندیدگي و بسیاري از امراض را بھ فعالیت آنھا نسبت 
  . داد
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تشریح كرد و براي نخستین بار آنچھ را كھ ) ١۶۵٨رم (اكتشافاتش را در تحقیقات درباره طاعون 
فقط حدس زده بود صریحا بیان داشت این نظریھ حاكي از این بود كھ انتقال  ١۵۴۶فراكاستورو در 

موجودات زیانآور از شخصي یا حیواني بھ شخص یا حیواني دیگر موجب سرایت مرض بھ دیگري 
  . میشود

امور تحقیقاتي برتري داشتند میخواستند از آنان كھ طبابت میكردند و دانش كامل در این زمینھ نداشتند 
اوبري از یك موفقیت . ھنوز بعضي از روشھاي قرون وسطایي در مداوا تجویز میشدند. ایز باشندمتم

با جوشاندن ) كھ بھ بیماري استسقا دچار بوده است(میكوشید شوھرش را..... زني : ((نابھنگام نام میبرد
براي كشف قورباغھ در شوربایش مسموم كند، ولي موجب مداواي بیماریش میشود و این فرصتي بود 

: در نیمھ دوم قرن ھفدھم، چند داروي جدید بھ اسامي داروھاي دیگر اضافھ شدند.)) داروي آن بیماري
پزشكان ھلندي عوامل مطلوبي براي بازرگاني ھلند بودند، چھ چاي را تقریبا ....اپیكا، كاسكارا و غیره

  . داروي ھمھ دردھا میدانستند و آن را تجویز میكردند

سیلویوس و بورھاوه كھ ھر دو در : از آموزگاران بزرگ پزشكي این قرن بھ شمار میآیند دو نفر ھلندي
ھرمان بورھاوه شیمي، فیزیك، و گیاھشناسي تدریس میكرد و شاگردان بسیاري از شمال . لیدن میزیستند

باال برد  او مقام پزشكي بالیني را با بردن شاگردانش بر بالین بیماران; اروپا بھ محضرش روي میآوردند
آثار وي بھ اكثر زبانھاي . بھ آنان تعلیم میداد; و، با مشاھده مستقیم و درمان خاص ھر مورد انفرادي

در انگلستان تامس سیدنم از . اروپایي، حتي بھ زبان تركي، ترجمھ شدھاند و شھرتش بھ چین نیز رسید
در آكسفرد، كھ خدمت در ارتش  پس از دوبار اقامت. ھاي درخشان پزشكي بالیني بھ شمار میآید چھره

با اطالعات نظري ناقص، ولي با . بینشان جدایي انداختھ بود، در لندن بھ طبابت مردم پرداخت
تالش طبیعت، كھ با : ((تجربھاندوزي زیاد، بھ فلسفھ بیماریھا آگاھي یافت و آن را بدین نحو توصیف كرد

ولي عالیم .)) یمار گونھ، تندرستي را بھ بیمار باز گرداندھمھ نیرو میكوشد تا، با از بین بردن ماده و مایھ ب
را آنھایي كھ از مقاومت )) عارضي((را آنھایي میدانست كھ از مواد خارجي بھ وجود میآیند، و )) اصلي((

بنابراین، تب بیماري نیست، بلكھ تدبیري است كھ عضو براي دفاع ; بدن در برابر آنھا حاصل میشوند
در نتیجھ سیدنم بقراط را ستود، زیرا . پزشك این است كھ بھ یاري این دفاع بپردازدكار . برمي گزیند

  )) پدر پزشكي((

از ھنر چیزي نخواستھ بود، مگر اینكھ بھ طبیعت در زمان ناتواني یاري دھد، و ھرگاه تالشھایش بیش از 
ھا طبیعت میتواند بیماري را زیرا این مشاھدھكننده بصیر دریافت كھ تن... حد شدت یافتند، مواظب آن باشد

  . برطرف كند، و، بھ یاري چند داروي ساده، شفا ببخشد، و بعضي اوقات حتي بدون دارو

ھر موردي را با ; امتیاز سیدنم در این است كھ تشخیص داد ھر بیماري عمده شكلھاي مختلفي دارد
و مداوا را با ; ا تشخیص دھدگزارشھاي بالیني مورد مطالعھ قرار داد تا بتواند بیماري مورد نظر ر

در نتیجھ، مخملك را از سرخك جدا كرد و اسم كنونیش را بر آن . دگرگوني خاص بیماري مطابقت داد
  مشھور بود، زیرا تئوري )) بقراط انگلستان((وي در رشتھ پزشكي بھ . گذاشت
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موارد جزئي، و دارو را تابع كالج را تابع مشاھده، نظریات كلي را تابع . تامس سیدنم: ھنرمندي ناشناس
. كتاب فرایند كامل وي تا یك قرن مورد استفاده پزشكان معالج انگلیسي بود. معالجات طبیعي قرار داد

بزرگترین نمایندگان آن از ھر . جراحي نیز میكوشید تا بھ عنوان یك دانش آبرومند بھ رسمیت شناختھ شود
كھ ھنوز ھم بعضي از عملیات جراحي (دت دالكھا دو سوي در معرض فشار كینھتوزي پزشكان و حسا

گي پاتن، رئیس دانشكده پزشكي دانشگاه . قرار داشتند) كوچك، از جملھ دندانپزشكي، را انجام میدادند
پاریس، از جراحان بھ خاطر اینكھ خود را بھ لباس و رفتار پزشكان میآراستند متنفر بود و ھمھ جراحان را 

جراحي  ١۶٨۶اما در . نامید)) ي شریري كھ سبیل میگذارند و تیغ جوالن میدھندنژاد خودنمایان گزافگو((
 ٠٠٠,١۵شاه چنان مسرور شده بود كھ ; بھ نام فلیكس فیستول لویي چھاردھم را پیروزمندانھ عمل كرد

این بزرگداشت موجب باال رفتن ارج . لویي طال، یك ملك روستایي، و لقب اشرافي بھ فلیكس بخشید
  . ر فرانسھ شدجراحان د

رسما جزو تحصیالت آزادگان قلمداد كردند، و نمایندگان آن در اجتماع فرانسھ بھ ١۶٩٩جراحي را در 
ھنري كھ فرانسویان در ((; توصیف نمود)) سودمندترین ھنرھا((ولتر جراحي را . مقامات بزرگي رسیدند

 ١۶۶٢در : تان بھ دو افتخار نایل آمداما در این دوره، جراحي در انگلس.)) آن سرآمد ملتھاي دیگر ھستند
توانست  ١۶۶۵١۶۶٧میجر نخستین تزریق وریدي را در انسان انجام داد، و ریچارد لوور در . دي.جي

پیپس در یادداشتھاي خود از عمل اخیر ; خون یك حیوان را از رگ گرفتھ و بھ بدن حیواني دیگر منتقل كند
كھ عمل جراحي معموال با داروي . نین استنباط میكنیماز روي آن یادداشت خصوصي چ. یاد كرده است

  . بیھوشي ضعیف، یا بدون آن، انجام میگرفتھ است

موقعي كھ پیپس بھ علت سنگ مثانھ تحت عمل جراحي قرار گرفت، از كلوروفورم یا داروي ضد عفوني 
  . بھ وي خوراندند)) جرعھاي داروي مسكن((استفاده نكردند، بلكھ فقط 
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مردم از حقالزحمھ وي، از لبادھاش، از كالھگیسش، از كاله . ل ھمھ ادوار رایج بودھجو پزشك مث
بویل میگفت كھ .مخروطیش، از قلمبھگوییھایش، و بعضي اوقات از اشتباھات مرگآورش متنفر بود

كاریكاتورھایي كھ مولیر از این حرفھ بزرگ بھ . بسیاري از مردم از پزشك بیش از بیماري میھراسند
دھد نمایانگر كسي است كھ ھرچند با خوشخلقي پزشكان را دست میاندازد، ولي میكوشد با پزشك دست می

با وجود پرتاب این ھمھ تیرھاي جفا، معلوم شد كھ علم پزشكي در . معالجش روابط حسنھاي داشتھ باشد
اني دانش مبادلھ جھ; قرن ھفدھم در كالبدشناسي، فیزیولوژي و شیمي بھ صدھا اكتشاف دست یافتھ بود

جراحي ; آموزگاران محصالن خود را بھ ھمھ نقاط اروپاي باختري میفرستادند; پزشكي افزایش مییافت
متخصصان دانش و تجربھ بیشتري میاندوختند، و اقدامات بسیاري ; ھا و وضع خود را بھبود میبخشید شیوه

، ١۶۵۶در . ھداشتي وضع كردندشھرداریھا قانون ب. براي توسعھ و بھبود بھداشت عمومي بھ عمل میآمدند
كھ طاعون در رم شیوع فاضالبھا، بازرسي دایمي آبروھا، گندزدایي پوشاك مردم، و گواھي صحت مزاج 

ھا را  مردم با افزودني ثروتشان خانھ. را براي كلیھ كساني كھ از خارج بھ شھر میآمدند اجباري كرد
با . ، و بدین ترتیب از خط شیوع طاعون كاستندطوري ساختند كھ از ورود موشھا بھ خانھ جلوگیري شود

ھرچھ میگذشت، امكان تمدن . وسیلھ آبرساني بھتر نخستین نیازمندي تمدن بدنھا را تمیز نگاه داشتند
  . جسماني براي مردم بیشتر میشد

XI- نتایج   

در پھنھ وسیع آن، مشاھده . قرن ھفدھم رویھمرفتھ یكي از دورانھاي درخشان تاریخ دانش بھ شمار میآید
; میكنیم كھ بیكن مردم را بھ پیشرفت علوم و دانش تشجیع میكند، و دكارت جبر را با ھندسھ در میآمیزد

ن سیارھاي كپلر، قوانین فلكي قوانی; تكامل تلسكوپ، ھواسنج، دماسنج، تلمبھ بادي، و ریاضیات را میبینیم
ھاي لجوج گریكھ، شیمي شكاكانھ بویل،  بزرگ گالیلھ، ترسیم مسیر گردش خون توسط ھاروي نیمكره

فیزیك گوناگون ھویگنس، آزمایشھاي متعدد ھوك، و پیشگوییھاي كیھاني ھالھ را، كھ ھمھ در حساب 
كدام قرن گذشتھ در این كارھا . اوج رسیدند دیفرانسیل و انتگرال الیبنیتز و صورتبندي كیھاني نیوتن بھ

میتواند با این قرن كوس برابري بزند الفرد نورث وایتھد گفتھ است كھ ذھن نوین در علوم، ادبیات، و فلسفھ 
نفوذ دانش در .)) ھایي كھ نوابغ قرن ھفدھم برایش تھیھ دیدند تغذیھ كرده است از سرمایھ گرد آمده اندیشھ((

این امر با تدارك فیزیك و شیمي براي اقدامات متھورانھ جدید در زمینھ . یافت شعاعي وسیع گسترش
) ادبیات، تاریخ و فلسفھ(فرھنگ را ناچار كرد كھ كمتر بر علوم انساني . تكنولوژي، بر صنعت تاثیر گذارد

. ند بودزیرا تكامل و پیشرفت صنعت، بازرگاني، و دریانوردي بھ دانایي و دانش عملي نیازم; تاكید كند
در نثر و نظم ھم الزم بود كھ، مثل دانشمندان، از نظم، دقت، و : خود ادبیات ھم این تاثیر را احساس كرد

ھایي  صراحت پیروي كنند، و این با سبك كالسیكي كھ مولیر، بوالو، راسین، ادیسن، سویفت، و پوپ نمونھ
بھ گفتھ مورخ آن، از اعضاي خود انجمن سلطنتي، بنا . از آن را نشان داده بودند سازگاري داشت

و تا آنجا كھ ممكن است ھمھ چیز را بھ وضوح ... صریح، بیشایبھ و طبیعي صحبت كنند، . ((میخواست
پیروزیھاي ریاضي و فیزیكي، با تعیین سیر ادواري ستارگان دنبالھدار و وضع .)) ریاضي نزدیك سازند

ارت و اسپینوزا ھندسھ را بھ عنوان آرمان فلسفھ و دك. قوانین ستارگان، بر فلسفھ و دین اثر گذاشتند
از آن پس، دیگر الزم نبود كھ در كیھان از چیزي جز ماده و حركت صحبتي بھ . بازنمود فلسفي پذیرفتند

ھابز با این نظریھ بھ مخالفت ; دكارت جز انسان و ذھن الھي ھمھ چیز را ماشین تصور میكرد. میان آید
چنین بھ نظر میرسید كھ فیزیك، شیمي و . ھ كارانداختن ماشینھاي انساني بودبرخاست و براي تحریك و ب

در این قوانین نھ معجزه را ; نجوم جدید میخواستند نشان دھند كھ كیھان از قوانین تغییرناپذیر تبعیت میكنند
ماشین جھاني  شاید فقط الزم بود كھ. راھي بود و نھ دعا اثري داشت و در نتیجھ، بھ خداوند ھم نیازي نبود

را براي حركت اولیھ بھ كار اندازد و بعد، مثال خداي اپیكوروسي لوكرتیوسي، فارغ از وضع دنیا و بشر، 
  . بھ گوشھاي بنشیند

اصول و تعالیم مسیحیت اكنون غیر قابل : ((مشھور است كھ ھالھ بھ یكي از دوستان باركلي گفتھ بود
وي . ود، بھ دالیلي اضافي مبني بر وجود خدا پي برده بودولي بویل، در مكتشفات علمي خ.)) تصور است
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و با .)) كردار دنیا چنان است كھ گویي در تمام جھان موجودي عاقل پراكنده شده است: ((نوشتھ است
روح انسان شریفتر و با ارزشتر از تمام جھان جسماني : ((جملھاي كھ یادآور پاسكال است، اضافھ میكند

رگ، وصیت كرد و سرمایھاي ھم براي تاسیس جلسات سخنرانیي تعیین كرد كھ بویل، ھنگام م.)) است
كفار شریر كھ عبارت باشند از ملحدان، موحدین، كفار، ((بتواند بر حق بودن دین مسیح را در برابر 

ثابت كند و نیز این شرط را ھم اضافھ كرد كھ در آن جلسات از اختالف بین )) یھودیان و مسلمانان
  . ري بھ میان نیایدمسیحیان ذك

و بسیاري از مسیحیان مومن بھ ستایش از علم و دانش . بسیاري از دانشمندان با بویل موافق بودند
  . پرداختند

در این صد سال اخیر تقریبا طبیعتي جدید بر ما مكشوف شده است : ((درایدن در پایان قرن چنین گفت
آمده و رموز بسیاري كھ در نورشناخت، پزشكي،  اشتباھاتي كھ رفع شده، تجربیات سودمندي كھ بھ عمل

كالبدشناسي، و نجوم كشف شدھاند بیش از آن است كھ در اعصار ساده و جاھالنھاي كھ شامل زمان 
این یك اغراق ھیجانزده ولي پرمعنایي است كھ اعتقاد )) ارسطو تا كنون میشود آشكار شدھاند

در ھر صورت، انسانھا بھ . ر نبرد كتابھا آشكار میساختد)) پیشینیان((را مبني بر شكست )) نوگرایان((
ناچار میدیدند كھ دانش شناخت انساني را توسعھ میبخشد، حال آنكھ مذاھب باھم ستیزھجویي میكنند و 

علوم اكنون در میان اعمال متھورانھ انسانھا بھ افتخاري بزرگ نایل آمده . سیاستمداران باھم میجنگند
فونتنل . اواخر این دوره، بھ آن ھمچون منادي آرمانشھر و منجي بشر درود فرستادنددر حقیقت، در ; بودند

بھ كاربردن علم در طبیعت روز بھ روز توسعھ مییابد و ھر روز با شگفتي تازھتري : ((گفت ١٧٠٢در 
 ھنر پیشرفت خواھد. روزي فرا خواھد رسید كھ انسان با گذاشتن بال بھ ھوا پرواز كند. مواجھ میشویم

  تا آنجا كھ سرانجام یك روز خواھیم توانست ... كرد

  فیزیك نوزدھم

  

  آیزك نیوتن 

١۶۴١٧٢٧- ٢   

I -  ریاضیدان  

، سال درگذشت گالیلھ، در مزرعھاي كوچك واقع در  )قدیمتقویم ( ١۶۴٢وي در بیستوپنجم دسامبر 
رھبري فرھنگي در این دوره، مانند رھبري اقتصادي، از جنوب ; وولستورپ در والیت لینكن بھ دنیا آمد

میتوانستند او ) مادرش بعدھا بھ او گفت(ھنگام تولد آنقدر ضعیف و نحیف بود كھ . بھ شمال انتقال مییافت
ي جاي دھند، و نیز آنقدر ناتوان بود كھ ھیچ كس باور نمیكرد بیش از چند روز را توي شیشھاي یك لیتر

او . زنده بماند چون پدرش چند ماه پیش از آن بدرود حیات گفتھ بود، مادر و عمویش وي را بزرگ كردند
در آنجا پیشرفتي نمیكرد و از مدرسھ ; را در سن دوازدھسالگي بھ مدرسھ دولتي در گرانتم فرستادند

است، از انجام تكالیف درسي غفلت میورزد، و بیشتر وقتش را )) بیعالقھ((و )) تنبل((زارش دادند كھ گ
پس از دو سال . صرف اختراعات مكانیكي از قبیل ساعت آفتابي، چرخھاي آبي، و ساعتھاي خانگي میكند

رش كمك كند، لیكن در كھ در مدرسھ گرانتم بود، وي را از مدرسھ بیرون آوردند تا در كار مزرعھ بھ ماد
عموي . آنجا ھم از انجام وظیفھ شانھ خالي میكرد و بھ خواندن كتاب و حل مسائل ریاضي میپرداخت
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دیگرش، كھ از استعدادش آگاه شده بود، او را مجددا بھ مدرسھ فرستاد و ترتیبي داد كھ وي را بھ عنوان 
ار و خدمت تامین میكند در كالج ترینیتي دانشجوي مستخدم یعني دانشجویي كھ ھزینھ تحصیلیش را با ك

. چھار سال پس از آن، دانشنامھاش را گرفت و اندكي بعد بھ عضویت كالج برگزیده شد. كیمبریج بپذیرند
بھ مبحث اخیر حتي تا زمان ; بیشتر با ریاضیات، نور شناخت نجوم، و علم احكام نجوم سروكار داشت

  . پیري ھم عالقھمند بود

   

  

استاد ریاضیاتش بھ نام آیزك برو از مقام خود استعفا داد  ١۶۶٩گالري در . آیزك نیوتن: اشناسھنرمندي ن
این توصیھ مورد قبول قرار ; میخواند، بھ جانشیني خود توصیھ كرد)) نابغھاي بیھمتا((و نیوتن را، كھ 

او استاد موفقي . اندسال در مقام كرسي استادي كالج ترینیتي باقي م ٣۴گرفت، نیوتن برگزیده شد و مدت 
كمتر كسي در ساعت درسش حاضر میشد، و تعداد انگشتشماري :((منشیش درباره او چنین گفتھ است. نبود

از تدریسش چیز میفھمیدند، بھ طوري كھ بعضي اوقات، بھ سبب نبودن شنونده كافي، با دیوار صحبت 
در آنجا یك . اطاقش برمیگشتبعضي اوقات كھ ھیچ شنوندھاي نبود، اندوھگین بھ سوي .)) میكرد

وي بھ تحقیقات . این تنھا آزمایشگاھي بود كھ در آن زمان در كیمبریج یافت میشد. آزمایشگاه درست كرد
اكسیر ((و نیز بھ )). تبدیل فلز ھدف عمده وي بود((بسیار، غالبا در كیمیاگري، میپرداخت و در ھمھ حال، 

، و حتي در آن زمان ھم كھ كتاب اصول را ١۶٩٢تا  ١۶۶١از . عالقھ داشت)) كیمیا((و )) زندگي
ھاي صدھزار كلمھاي یا بیشتر خود را درباره  دستنوشتھ; مینوشت، بھ مطالعات كیمیاگري ادامھ میداد

بویل و دیگر اعضاي انجمن سلطنتي ساخت بھ كار . میپنداشت، منتشر نكرد)) فاقد ارزش((كیمیاگري، كھ 
بھ منافع مادي ھرگز عالقھ نشان ; وتن آشكارا مادي و بازرگاني نبودھدف نی. طالسازي سرگرم بودند

محتمال در پي یافتن قانون یا فرایندي بود كھ بدان وسیلھ عناصر را بتوان بھ عنوان دگرگونیھاي . نمیداد
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در آن قدم میزد و چون ; در كیمبریج بیرون از اطاقش باغچھاي داشت. تبدلپذیر یك ماده اصلي تعبیر كرد
اندكي مینشست، ولي . ري در سرش راه مییافت، شتابان بھ پشت میزش بر میگشت تا آن را یادداشت كندفك

. مشایین بود)) گویي از پیروان فرقھ ارسطویي) ((بنابھ گفتھ منشیش(بیشتر توي اطاق آن قدر قدم میزد كھ 
; كھ آن را نخورده استمقدار كمي غذا میخورد، اغلب ھم نادیده از آن میگذشت و حتي فراموش میكرد 

براي صرف غذا . ((متاسف بود از اینكھ قسمتي از اوقات خود را براي خوردن و خوابیدن صرف میكند
كمتر بھ سالن غذاخوري میرفت، و اگر ھم بھ یادش میآوردند، بیتوجھ، با كفش پاشنھ خوابیده، در حالي كھ 

داستانھاي ...)) پریشان در آنجا حضور مییافت فراموش میكرد بند جورابش را ببندد، و با موھاي تقریبا
در این مورد مطمئنیم كھ چون از خواب . بسیاري در خصوص حواس پرتي او گفتھ و پرداختھاند

ھرگاه شخصي بھ دیدارش . برمیخاست، ساعتھا برھنھ توي رختخوابش مینشست و در اندیشھ فرو میرفت
داشت كردن نظراتش سرگرم میشد، و وجود مھمانش را میآمد، بعضي اوقات بھ اطاق دیگر میرفت، بھ یاد

  . از یاد میبرد

یعني )) قوانین فلسفي كردن. ((در آن سیوپنج سالي كھ در كیمبریج كار میكرد، معتكف درگاه دانش بود
قوانیني را كھ دكارت در گفتار در روش خود بھ عنوان . قوانین روش و تحقیقات علمي را تنظیم كرد

من :((موقعي كھ نیوتن گفت. رده بود تا حقایق عمده با استنتاج از آنھا اخذ شوند رد كرداصول لمي وضع ك
بنابراین، ; ، چیزھایي كھ از حدود مشاھده پدیده خارجند نظریھاي بھ وجود نیاورده است))فرضیھ نمیسازم

تنظیم  خاصیت گرانش را بر فرض و حدس بنیاد نمینھاد، بلكھ شیوه عمل آن را وصف و قوانینش را
وي مدعي نبود كھ از فرضیھ بھ عنوان راھنماي تجربیات پرھیز میكرده است، بلكھ، بالعكس، . میكرد

آزمایشگاھش را وقف امتحان صدھا نظر و احتمال كرد و یادداشتھایش مملو بودند از فرضیاتي كھ روزي 
ار داشت كھ قیاس باید از او فقط اصر; قیاس را ھم رد نكردھاست. آنھا را آزمایش و سپس طرد كرده بود

ھاي ممكن براي حل یك مسئلھ را تصور  روشش این بود كھ راه. امور واقع آغاز كند و بھ اصول منتج شود
وظیفھ كلي فلسفھ : ((وي نوشت. كند، مشكالت ریاضي آن را برطرف سازد، و با محاسبھ آنھا را بیازماید

ھاي حركت تحقیق، و بعد، از روي این  د از روي پدیدهنیروھاي طبیعت را بای: در این نھفتھ است[ طبیعي]
وي تركیبي از ریاضیات و تخیل بود، و كسي كھ این دو را ندارد .)) ھاي دیگر را ثابت كرد نیروھا، پدیده

وي كار بر روي . شھرتش در دو چیز است حساب و گرانش. بھ سخن ادامھ دھیم. نمیتواند او را درك كند
وي این . ، با یافتن مماس و شعاع انحنا در ھر یك از نقاط منحني، آغاز كرد١۶۶۵مبحث نخستین را در 

خواند و این اصطالح را چنان توضیح داد كھ كاملتر از آن )) فلوكسیون((شیوه را حساب ننامید، بلكھ 
  : نمیتوانیم بیاوریم

; ن طریق بھ وجود آوردھا، و نھ با تقابل اجزا، میتوان تعریف و بھ ھمی خطوط را با حركت مداوم نقطھ
را با حركت خطوط، اجسام را با حركت سطوح، زوایا را با چرخش ) سطح مستوي(ھمچنین سطوح 

بنابراین، نظر بھ اینكھ كمیتھا، كھ ... اضالع، و اجزاي زمان را با شار مداوم، و ھمین طور كمیتھاي دیگر
د میآیند، با ازدیاد یا كاھش سرعتي كھ با آن در زمانھاي مساوي ازدیاد مییابند و با ازدیاد یافتن بھ وجو

من روشي پیدا كردم كھ كمیتھا را از سرعت حركت یا ; ازدیاد یا ایجاد میشوند، بزرگتر یا كوچكتر میشوند
افزایشي كھ با آنھا بھ وجود میآیند معلوم میكند، و چون این سرعتھاي حركت یا افزایش را فلوكسیون، و 

 ١۶۶۶و  ١۶۶۵در سالھاي ... نامیدیم، تا حدودي بھ روش فلوكسیون)) یرپذیرتغی((كمیتھاي حاصلھ را 
  . دست یافتم

براي  ١۶٧٢براي برو نوشت، و در نامھاي دیگر كھ بھ سال ١۶۶٩نیوتن این روش را در نامھاي كھ در 
در  احتمال میرود كھ او در بھ دست آوردن بعضي از نتایجي كھ. جان كالینز فرستاد، تشریح كرده است

احتماال براي سھولت (، لیكن در آنجا )١۶٨٧.(كتاب اصول ذكر كرده است از این روش استفاده كرده باشد
او گزارھاي از فرایند فلوكسیون خود . از فرمولھاي پذیرفتھ شده ھندسي پیروي كرده است) درك خواننده

توضیحي را كھ شرح آن آورده . دبھ كتاب جبر والیس افزو ١۶٩٣را، بدون آنكھ نام خود را بر آن نھد، در 
یكي از . كھ در ضمیمھ نورشناخت خود آن را نوشت، در جایي ذكر و منتشر نكرد ١٧٠۴شد، تا سال 

صبر  ١۶٧۶تا سال  خودبنابراین، براي اعالم قضیھ دو جملھاي . خصوصیات اخالقي نیوتن این بود كند
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ھمین تاخیرات ریاضیدانان اروپایي را . صورتبندي كرده بود ١۶۶۵كرد، ھرچند كھ احتماال آن را در سال 
زیرا در فاصلھ بین . بھ چنان مباحثھ شرمآوري برانگیخت كھ تا یك نسل موجب گسیختگي بینالملل علوم شد

براي دوستانش باز نمود، و زماني كھ روش جدیدش را  ١۶۶٩خود را در )) فلوكسیون((زماني كھ نیوتن 
نامھاي  ١۶٧١وي در سال . انتشار داد، الیبنیتز در ماینتس و پاریس سیستمي مشابھ كسب كرد ١٧٠۴در 

الیبنیتز در مسافرتي كھ در ژانویھ تا مارس . حاوي نطفھ حساب دیفرانسیل را بھ آكادمي علوم فرستاد
دوستان نیوتن بعدھا ;قبال با وي و بویل مكاتبھ داشت; القات اولدنبورگ نایل آمدبھ لندن كرد، بھ م ١۶٧٣

ھایي از فلوكسیون نیوتن  اظھار عقیده میكردند مورخان شك دارند كھ الیبنیتز در این سفر بھ اشاره
 بھ تقاضاي اولدنبورگ نامھاي براي الیبنیتز فرستاد و ١۶٧۶نیوتن در ژوئن . دسترسي پیدا كرده بود

الیبنیتز در ماه اوت نامھاي براي اولدنبورگ نوشت . روش تحلیل خود را براي وي تشریح و تعریف كرد
، طي نامھاي دیگر براي اولدنبورگ ١۶٧٧و نمونھاي از حساب خود را در آن ذكر كرد و در ژوئن 

دا در شماره فرستاد، فرق روش حساب دیفرانسیل و سیستم عالمتي خود را با نیوتن توضیح داد، وي مجد
سیستم  ١۶٨۶نشریھ آكتا ارودیتوروم بھ تعریف حساب دیفرانسیل خود پرداخت و در  ١۶٨۴اكتبر سال 

كشف مستقل محاسبات الیبنیتز ) ١۶٨٧(نیوتن در طبع نخستین اصول .حساب انتگرال خود را منتشر كرد
  : را ظاھرا پذیرفت

الیبنیتز، در ده سال پیش مبادلھ شد . دبلیو. مقام، جيھایي كھ بین من و آن ھندسھدان عالی وقتي كھ در نامھ
آن مرد عالیمقام پاسخ .... اشاره كردم كھ بھ تعیین بیشینھ و كمینھ، ترسیم مماس، و امثالھم آگاھي یافتھام، 

داد كھ وي نیز بھ شیوھاي مشابھ دست یافتھ است و آن را برایم فرستاد كھ با روش من تقریبا اختالفي 
  . از نظر كلمات و عالمات... نداشت، مگر

یك ریاضیدان  ١۶٩٩اما در . این اعتراف بزرگوارانھ میبایستي از مباحثھ و جدال جلوگیري میكرد
سویسي، در نامھاي كھ براي انجمن سلطنتي فرستاد، ابراز عقیده كرد كھ الیبنیتز حسابش را از نیوتن 

  . اقتباس كرده است

طور ناشناس بر نور شناخت نیوتن نوشت، اشاره كرد كھ فلوكسیون  طي نقدي، كھ بھ ١٧٠۵الیبنیتز در 
بھ كمیتھاي ماموریت داد تا بھ  ١٧١٢انجمن سلطنتي در سال . نیوتن تقلیدي است از محاسبات الیبنیتزي

انجمن سلطنتي تا پیش از پایان سال گزارشي تحت عنوان كومركیوم . اسناد مربوطھ رسیدگي كنند
الیبنیتز، . لي مسئلھ ابتكار یا اصالت الیبنیتز را براي بحث بیشتر بالجواب رھا گذاشتاپیستولیكوم منتشر و

كھ براي یك كشیش ایتالیایي در لندن فرستاد، اعتراض كرد كھ تفسیر  ١٧١۶طي نامھ مورخ نھم آوریل 
لھ نیوتن بالفاص. بدرود حیات گفت ١٧١۶وي در چھاردھم نوامبر . نیوتن موضوع را فیصلھ داده است

.)) مستقل از مال من است) الیبنیتز(ثابت میكند كھ اختراع حساب دیفرانسیل وي ((انكار كرد كھ آن تفسیر 
این نزاع در خور این دو فیلسوف نبود، زیرا این دو . حذف شد)) ١٧٢۶((آن تفسیر در طبع سوم اصول 

  . مدعي میبایستي بھ تقدم فرما سر تعظیم فرود میآوردند

II -  فیزیكدان  

مدعي مفھوم ساختن یا بیان واقعیت ; ریاضیات، با وجود زیبایي، فقط ابزاري بود براي محاسبھ كمیات
ھنگامي كھ نیوتن از ابزار رویگردان شد و بھ تحقیقات نھایي پرداخت، قبل از ھرچیز متوجھ اسرار ; نبود

  . نور شد

را، طبق عادت، سیوپنج سال  نور شناخت; نخستین تدریس وي در كیمبریج روي نور، رنگ و رویت بود
  . وي بھ چاپ رغبتي نشان نمیداد. ، منتشر كرد١٧٠۴بعد، یعني در 
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، در بازار مكاره ستوربریج، یك عدد منشور خرید و بھ تحقیقات و تجربیات نوري ١۶۶۶در سال 
ب بھ این امید كھ از عیو. بھ بعد، تلسكوپھاي متعددي، یكي پس از دیگري، ساخت ١۶۶٨از . پرداخت

خاص تلسكوپھاي انكساري در امان باشد، با دست خود یك تلسكوپ انعكاسي برمبناي اصول مرسن 
بھ آن انجمن  ١۶٧١ساخت و بنا بھ تقاضاي انجمن سلطنتي آن را در ) ١۶۶٢(و جیمز گرگوري ) ١۶٢٩(

كوپ، بھ حتي پیش از ساختن تلس. بھ عضویت انجمن سلطنتي برگزیده شد ١۶٧٢در یازدھم ژانویھ . بخشید
نور سفید، یا نور آفتاب، ساده یا از یك جنس نیست، ): ١۶۶۶(یكي از كشفیات بنیادي خود نایل شده بود 

بلكھ تركیبي است از نور قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نیلي، و بنفش، وقتي كھ شعاع كوچكي از نور 
گ نیست، بلكھ ھمھ رنگھاي رنگین آفتاب را از یك منشور شفاف گذراند، معلوم شد كھ نور یكدست و یكرن

و ; كمان در آن وجود دارند، و ھر رنگ ساده از زاویھ یا با درجھ انكسار ویژه خود از منشور گذشتھ است
ھا با نوارھایي در آمده و تشكیل طیفي پیوستھ دادھاند كھ یك سر آن قرمز و  اینكھ رنگھا بھ صورت دستھ

ت كردند كھ مواد مختلفي ھنگام سوختن نوراني میشوند، طیفھاي محققان بعدي ثاب. سر دیگر آن بنفش است
با مقایسھ این طیفھا با طیفي كھ از یك ستاره معین بھ دست میآید، تا حدي ; مختلفي از خود ساطع میكنند

حتي با مشاھدات دقیقتري كھ روي طیف ستاره بھ . تجزیھ اجزاي متشكلھ شیمیایي ستاره امكانپذیر گشت
از روي این محاسبات، مسافت ستارگان را بھ طور . دور شدن آن را از زمین معلوم كنندطرف زمین یا 

بنابراین، كشف تركیب نور و انكسار آن بھ صورت طیف، و بھ وسیلھ نیوتن، تقریبا . نظري استنتاج كردند
  . نتایج و اثراتي كیھاني در علم نجوم داشتھ است

حس میكرد ) ھمان طور كھ بھ اولدنبورگ نوشت(ني نكرده بود، ولي نیوتن، كھ این نتایج را تا این حد پیشبی
دسترسي پیدا كرده )) عجیبترین، ھرچند نھ مھمترین، كشفي كھ تا كنون در كار طبیعت بھ دست آمده((بھ 

براي انجمن )) نظریھ جدید در باره نور و رنگ((نامھاي كھ تحت عنوان  ١۶٧٢است، در اوایل سال 
فوریھ براي اعضاي انجمن قرائت شد و چنان مباحثھ و جنجالي  ٨ن نامھ در تاریخ ای. سلطنتي فرستاد

خودش ) ١۶۶۴(ھوك در كتاب میكروگرافي . برانگیخت كھ از انگلستان گذشت و بھ قاره اروپا رسید
وي یك نظریھ موفق رنگ را از آن استنتاج نكرده ; تجربھاي مشابھ تجربھ منشور نیوتن را بیان داشتھ بود

د، اما چون نیوتن تقدم وي را در این زمینھ نادیده گرفتھ بود، احساس كوچكي میكرد و بھ آن دستھ از بو
نیوتن . این مجادلھ تا سھ سال ادامھ داشت. اعضاي انجمن سلطنتي كھ از نتایج نیوتن انتقاد میكردند پیوست

یختھ است آنقدر معذب شدھام كھ از بحث و مجادلھاي كھ نظریھ من درباره نور برانگ: ((الغر اندام نوشت
.)) خودم را بھ سبب بیاحتیاطي و جدا شدن از چنین آرامش متبركي، در پي چیزھاي بیھوده، سرزنش میكنم

با عزم ثابت تا ابد با فلسفھ وداع گویم و فقط براي ارضاي خاطر خودم كار ((زماني بھ این اندیشھ بود 
ھوك نظریھ ھویگنس را، كھ . ھ انتشار نور بھ وجود آمداختالف دیگر وي با ھوك بر سر وسیل.)) كنم

نیوتن استدالل میكرد كھ این نظریھ نمیتواند . حركت میكند، پذیرفتھ بود)) اثیر((میگفت نور روي امواج 
را عنوان )) نظریھ ذرھاي((در عوض وي . توضیح دھد كھ چرا نور روي خطوط مستقیم حركت میكند

ھ انتشار ذرات ریز بیشماري است كھ در فضاي خالي روي خطوط مستقیم با نور اجسام نوراني نتیج: كرد
وي وجود اثیر را بھ عنوان وسیلھ یا واسطھ .سرعتي حدود سیصد ھزار كیلومتر در ثانیھ حركت میكنند

نیوتن بحث نور را  .پذیرفتانتشار نور رد كرد، لیكن بعد آن را بھ عنوان واسطھاي براي نیروي گرانشي 
اصول بھ زبان (این كتاب را خوشبختانھ بھ زبان انگلیسي . در كتاب نور شناخت گرد آورد ١٧٠۴در 

. نوشت))خوانندگان سریعاالنتقالي كھ از نورشناخت ھنوز اطالع ندارند((و براي ) التیني نوشتھ شده بود
سوال اول نوعي را خم نمیكنند و این عمل در مسافات . در پایان كتاب سیوشش سوال اضافي مطرح كرد

اجسام  آیا ممكن نیست كھ طبیعت اجسام را بھ نور و نور را بھ: ((و سوال سیام ))نیستكمتر نیرومندتر 
  ))تبدیل كند

III - منشا و اصل گرانش  

در آن سال نخستین اثرش در نورشناخت بھ . نیوتن در نخستین مراحل تكامل علمي خود بود ١۶١۶بھ سال 
و در ; من بھ روش معكوس فلوكسیون دست یافتھ بودم: ((لیكن بعد، در ماه مھ آن سال، گفت; وجود آمد
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بدین وسیلھ نیرویي را كھ ... ار زمین تا ماه ادامھ دارد، در اندیشھ شدمھمان سال، در باره جاذبھ، كھ از مد
ماه را در مدار خودش نگاه میدارد با نیروي جاذبھ در سطح زمین مقایسھ كردم و دیدم كھ این دو تقریبا 

تن طاعون بھ كیمبریج رسید و نیو ١۶۶۶در .)) در آن سالھا من در عنفوان زندگي بودم. .... باھم برابرند
در اینجا بھ داستاني جالبتر . براي آنكھ از این بیماري در امان باشد، بھ مسقطالراسش وولستورپ رفت

  : نوشت) ١٧٣٨(ولتر در كتاب فلسفھ نیوتن خود . برخورد میكنیم

، كھ ١۶۶۶دختر برادر نیوتن، مادام كوندویي، برایم چنین تعریف كرد كھ نیوتن دریكي از روزھاي سال 
ھ سر میبردھاست، میوھاي را میبیند كھ از درختي بھ زیر میافتد و سخت در اندیشھ علتي كھ در ییالق ب

جسمي را در یك خط مستقیم بھ سوي خود میكشد، و اگر ادامھ یابد، تقریبا از مركز زمین نیز میگذرد فرو 
  . میرود

ھاي اولیھ نیوتن  ر زندگینامھاین داستان نھ د. این كھنترین گفتھاي است كھ در باره داستان سیب شنیدھایم
این داستان ; دیده شده و نھ از زبان خودش شنیده شده كھ چگونھ بھ مفھوم گرانش عمومي رسیده بوده است

بیگانھاي : یكي دیگر از داستانھاي ولتر احتمال واقعیت بیشتري دارد. اكنون بھ صورت افسانھ درآمده است
با اندیشیدن مداوم بھ : ((نھ كشف كرده است، و او جواب میدھداز نیوتن میپرسد كھ قوانین گرانش را چگو

نیروي جاذبھاي را كھ سیارات را در مدار شان نگاه میدارد و  ١۶۶۶واضح است كھ نیوتن تا سال )) آنھا
اما تا آن زمان نتوانستھ بود . با جذر مسافتشان از خورشید بھ طور معكوس تغییر مییابد محاسبھ كرده بود

آن را بھ كناري گذاشت و تا ھجده سال چیزي در آن باره . را با محاسبات ریاضي وفق بدھدآن نظریھ 
  . منتشر نكرد

یكي از ستارھشناسان قرن پانزدھم فكر . نیوتن نخستین كسي نبود كھ گرانش بین ستارگان را مطرح كرد
و چون زمین نیز از ھر  میكرد كھ آسمان نیرویي كھ مغناطیس بر آھن وارد میكند بر زمین وارد میآورد،

افكار را متوجھ تاثیرات ) ١۶٠٠(كتاب مغناطیس گیلبرت . سوي كشیده نیروھا معلق بھ جاي میماند
پس از مرگش انتشار یافت ) ١۶۵١(مغناطیسي حول اجسام كرد، و خود او در اثري كھ چھل و ھشت سال 

  :چنین نوشت

ین طور خاصیت مغناطیسي زمین نیز در منطقھ ماه نیرویي كھ از ماه بیرون میآید بھ زمین میرسد، و ھم
اما زمین ; ھر دو برحسب یك نسبت و عمل مشترك جاذب و مجذوب بوده و درھم میآمیزند; نفوذ میكند

  . چون بزرگتر و پھناورتر است، بر ماه بیشتر اثر میگذارد

است كھ جاذبھ متقابل سیارات با  ایسمایلیس بویار در اثر خود بھ نام آسترونومیا فیلوالئیك چنین نظریھ داده
ھایي درباره سیارات مدیچي  آلفونسو بورلي در كتاب نظریھ. عكس مجذور مسافت بین آنھا تغییر مییابد

ھر سیاره و قمر دور یك كره اصلي كیھان، كھ منشا نیروست، میچرخد و آن : ((چنین گفتھ است) ١۶۶۶(
ز از آن جدا نمیشوند و، در حالي كھ ھمیشھ بھ دوران خود كره آنھا را طوري میكشد و نگاه میدارد كھ ھرگ

و نیز توضیح داد كھ مدارا این سیارات و .)) ادامھ میدھند، ھرجا كھ آن كره برود، بھ دنبالش حركت میكنند
ھمانطور كھ در چرخ یا قالب سنگي كھ پرتاب شده است (((اقمار نتیجھ نیروي گریز از مركز دورانشان 

كپلر جاذبھ را جز . یروي جاذبھ مركز خورشید شان، كھ متقابال بر آنھا وارد میشود، میباشدو ن))) میبینیم
الینفك اجرام سماوي میدانست و تا چندي فرض میكرد كھ نیروي آن با عكس مجذور فاصلھ آنھا تغییر 

نمود كھ اما او این فرمول را بعدھا رد كرد و فرض . این نظر پیش از نیوتن مطرح شده است. میپذیرد
بررسي نظریھ گرانش با فرضیھ گردشارھاي . جاذبھ با ازدیاد مسافت، بھ نسبت مستقیم كاھش مییابد

. دكارت، كھ در اجرام اولیھ تشكیل میشوند و آنگاه عمل و مدار ھر جز را تعیین میكنند، دگرگون شد
ھوك . متحیر مانده بودبسیاري از تحقیقات ھوشمندانھ انجمن سلطنتي روي ریاضیات گرانش سرگردان و 

در كتاب كوشش براي اثبات حركت ساالنھ زمین یازده سال از اعالم گرانش نیوتن پیشي  ١۶٧۴در 
  : گرفت
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من بھ تبیین نظامي از جھان خواھم پرداخت كھ از بسیاري جھات با آنچھ تا كنون گفتھاند متفاوت است و 
این تبیین بر سھ فرض بنا نھاده شده است، . ھمھ اشیا را با قوانین مشترك حركات مكانیكي ھماھنگ میسازد

كز خود است، كھ بدان نخست، ھریك از اجسام كلیھ اجرام سماوي داراي نیروي جاذبھاي بھ طرف مر
، بلكھ اجسام سماوي دیگري ...وسیلھ نھ تنھا ذراتش را بھ سوي خود میكشد و نمیگذارد از آن دور شوند 

را ھم كھ در میدان فعالیتش باشند، چون بھ حركت راستوار و ساده در آیند، در امتداد ھمان خط مستقیم بھ 
فرض سوم چنین است كھ . ... گري آنھا را منحرف سازدحركت خود ادامھ میدھند، تا اینكھ نیروي موثر دی

این نیروھاي جاذبھ ھر قدر مركز شان بھ جسمي كھ میچرخانند نزدیكتر باشد، بیشتر و نیرومندتر بر آن 
. ھوك در این رسالھ حساب نكرده بود كھ نیروي جاذبھ با مجذور فاصلھ نسبت معكوس دارد. تاثیر میگذارد

باور كنیم، وي این اصل را براي نیوتن، كھ خود مستقال بدان دست یافتھ بود،  لیكن اگر حرف اوبري را
. فرمول عكس مجذور را بھ رن و ھالھ، كھ آن را پذیرفتھ بودند، ارائھ داد ١۶٨۴ھوك در ژانویھ . فرستاد

 :آنان بھ ھوك یادآوري كردند كھ آنچھ مورد نیاز است فرض صرف نیست، بلكھ یك اثبات ریاضي است كھ
رن براي ھوك و ھالھ جایزھاي بھ مبلغ . بر مبناي آن، قانون گرانش بتواند مسیر سیارات را تبیین نماید

تعیین كرد كھ ھر كدام توانستند گرانش را از نظر ریاضي در ظرف دو ماه ) دالر ١٠٠(چھل شیلینگ 
  . تا آنجا كھ ما آگاھیم، ھیچ كدام موفق نشدند. ثابت كنند، آن را تصاحب میكنند

بھ كیمبریج رفت و از نیوتن پرسید كھ چنانچھ نیروي جاذبھ خورشید  ١۶٨۴ھالھ در یكي از روزھاي اوت 
. بر یك سیاره بھ نسبت عكس مجذور فاصلھ بین آن دو تغییر كند، مدار آن سیاره بھ چھ صورتي در میآید

این نتیجھ رسیده بود كھ  چون كپلر با مطالعھ ریاضي مشاھدات تیكو براھھ بھ. بیضي: نیوتن پاسخ داد
مدارات سیارھاي بیضوي ھستند، در نتیجھ، ریاضیات موجب تثبیت نجوم شد، بالعكس نیوتن اضافھ كرد 

بھ تفصیل روي این محاسبات كامال عمل كرده است، اما چون پي برد كھ مقادیري  ١۶٧٩كھ وي در سال 
بودند مطابقت ندارند، آنھا را بھ كنار كھ در آن موقع براي قطر زمین و مسافت زمین از ماه درنظر 

یا شاید ھم بیشتر بھ این علت كھ مطمئن نبود بتواند نیروي جاذبھ خورشید، سیارات، و ماه را ; گذاشت
ھاي  اندازه ١۶٧١اما پیكار در سال . ھمان بداند كھ اگر تمامي جرم آنھا در مركز شان قرار داشت میبود

كیلومتر حساب كرده بود، اعالم  ١١١١جغرافیایي را، كھ برابر  جدید شعاع زمین و یك درجھ از طول
بھ كاین رفتھ بود، بھ وي امكان داد تا فاصلھ خورشید از  ١۶٧٢و ھیئت اعزامي پیكار، كھ در سال ; داشت

این ). كیلومتر است ٠٠٠,٠٠٠,١۴٨رقم كنوني (كیلومتر تخمین بزند  ٠٠٠,٠٠٠,١۴٠زمین را 
بھ  ١۶٨۵و با محاسبات بیشتري كھ در ; ھ نیروي گرانش نیوتن تطبیق میكردندبرآوردھاي جدید با محاسب

عمل آمدند، وي متقاعد شد كھ یك كره اجسام را طوري بھ سوي خود میكشاند كھ گویي ھمھ جرم آن در 
وي میزان سرعت سقوط . از آن پس، اطمینان بیشتري بھ فرضیھ خود پیدا كرد. مركزش متمركز است

سوي زمین پرتاب میشود با سرعتي كھ ممكن است ماه، با كاھش نیروي گرانش زمین بر  سنگي را كھ بھ
او دریافت كھ این نتایج با . ماه و بر اثر مجذور مسافت بین آن دو، بھ سوي زمین سقوط كند مقایسھ كرد

با ھاي نجومي توافق دارند، و چنین نتیجھ گرفت كھ نیرویي كھ موجب سقوط سنگ میشود  آخرین داده
موفقیت نیوتن . نیرویي كھ ماه را، علیرغم نیروي گریز از مركز خودش، بھ سوي زمین میكشاند یكي است

در این بود كھ این نتیجھ را در مورد ھمھ اجسام در فضا بھ كار میبرد، با این برداشت كھ كلیھ اجرام 
نیوتن مجددا روي محاسباتش كار كرد و  .دارندسماوي منجمان، خاصھ با قوانین سیارھاي كپلر، موافقت 

ھالھ، كھ بھ اھمیت آنھا پي برده بود، بھ وي اصرار كرد تا آنھا . آنھا را براي ھالھ فرستاد ١۶٨۴در نوامبر 
ھاي حركت را، كھ خالصھاي از  ا رسالھ گزارهنیوتن در پاسخ بھ این تقاض. را بھ انجمن سلطنتي بدھد

تشریح  ١۶٨۶در مارس ). ١۶٨۵فوریھ (نظریاتش درباره حركت و گرانش بود، براي مجمع فرستاد 
از اصول ریاضي ) حركت اجسام(دستنوشتھ كتاب اول  ١۶٨۶آوریل  ٢٨مفصلتري را آغاز كرد و در 

متذكر شد كھ وي این نظریھ را قبل از نیوتن، در ھوك بالفاصلھ . فلسفھ طبیعي را بھ انجمن عرضھ داشت
نیوتن، در نامھاي كھ براي ھالھ نوشت، پاسخ داد كھ ھوك تصور عكس مجذور را از . ، آورده است١۶٧۴

ھالھ در این میان نقش یك ; این بحث موجب رنجش خاطر طرفین شد. بورلي و بویار اقتباس كرده است
دوستانمان رن، ھوك و ((نكھ از ھوك دلجویي كند و ضمنا اعتبار مصلح را بازي كرد، و نیوتن براي ای

فراھم كرده باشد، تفسیري را تحت عنوان )) قانون عكس مجذور را قبال استنتاج كردھاند((را كھ )) ھالھ
  . بھ آن كتاب اضافھ كرد)) گزاره چھارم((
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كھ براي ھالھ در خصوص حاضر لیكن این بحث و مجادلھ آن قدر وي را درمانده كرده بود كھ در نامھاي 
اكنون قصد دارم نوشتن كتاب سوم را متوقف ((، اضافھ كرد كھ )١۶٨٧ژوئن  ٢٠(بودن كتاب دوم نوشت 

فلسفھ ھمچون زن گستاخ و ستیزھجویي است كھ مرد بھتر است درگیر دعواھاي دادگاه باشد تا با او . كنم
صورت كامل اثر او، با مھر چاپ  ١۶٨٧سپتامبر ھالھ او را بھ ادامھ كار تشجیع كرد و در .)) بسازد

چون انجمن پول كافي در اختیار نداشت، . انجمن سلطنتي و رئیس آن زمان آن، سمیوئل پیپس، منتشر شد
سرانجام، پس از بیست سال تدارك، . ھالھ، با وجود فقر مالي، تمام ھزینھ چاپ را از جیب خود پرداخت

كوپرنیك و اصل اجناس ) ١۵۴٣(فقط كتاب گردش افالك آسماني مھمترین كتاب دانش قرن ھفدھم كھ 
منتشر شد، این . از لحاظ عظمت تاثیر بر ذھن اروپاي تحصیلكرده با آن برابري میكردند) ١٨۵٩(داروین 

  . كتاب بنیان رویدادھاي تاریخ اروپاي جدید بھ شمار میروند

IV -  كتاب اصول  

  : پیشگفتار عنوان را روشن میكند

دانش مكانیك بسیار ارج میگذاشتند و چون امروزیھا، كھ با كنار  پاپوسھمان طور كھ (تگان چون گذش
 ھاي طبیعت را تابع قوانین و كیفیات پنھاني كوشیدھاند تا پدیده[ حكماي مدرسي]گذاشتن صورتھاي ذاتي 

بستگي دارد، بسط و گسترش [ طبیعي]ریاضي بنمایاند، من در این رسالھ ریاضیات را تا آنجا كھ بھ فلسفھ 
زیرا بھ نظر میرسد كھ ھمھ ; لذا ما این اثر را بھ عنوان اصول ریاضي فلسفھ عرضھ میداریم. ... دادھام

ھاي  كات، و آنگاه تبیین پدیدهھاي حر بررسي نیروھاي طبیعت از روي پدیده; مشكالت فلسفھ در این باشد
  .دیگر از روي این نیروھا

  :این دیدگاه قطعا میباید مكانیكي باشد

ھاي طبیعت را با استفاده از اصول مكانیكي بھ دست  كاش با ھمین گونھ استدالل میتوانستیم بقیھ پدیده
بھ نیروھاي معیني بستگي  بیاوریم، زیرا من با دالیل بسیاري كھ در دست است بھ این شك افتادھام كھ ھمھ

دارند كھ اجزاي ذرات جسم بر اثر آن نیروھا، و بھ عللي كھ ھنوز بر ما آشكار نشدھاند، یا متقابال بھ سوي 
یكدیگر گرایش پیدا میكنند و بھ اشكال منظم بھ ھم میپیوندند، یا اینكھ از یكدیگر جدا میشوند و ھمدیگر را 

اما من امیدوارم ; ختھ، فالسفھ بیھوده در طبیعت بھ كاوش پرداختھانددر مورد نیروھاي ناشنا; دفع میكنند
  اصولي كھ مطرح كردھام موجب روشن شدن این روش یا پدیدار شدن شیوه فلسفي صحیحتري بشوند

  : نیوتن، پس از طرح چند تعریف و اصل متعارف، سھ قانون حركت را صورتبندي كرد

  . ركنار باشد یا ساكن است یا حركت راستوار متشابھ داردجسمي كھ از تاثیرات نیروھاي خارجي ب- ١

ھر تغییري در مقدار حركت متناسب است با نیرویي كھ موجب این تغییر میشود و امتدادش ھمان امتداد - ٢
  . نیروست

نیوتن با این قوانین و قانون عكس مجذور بھ . در مقابل ھر عمل، عكسالعملي متقابل با آن ھست- ٣
صورت كنوني آن یعني اینكھ ھر ذره ماده ذره دیگر را با نیرویي بھ . ل گرانش اقدام كردصورتبندي اص

سوي خود میكشد كھ با جرم دو جسم رابطھ مستقیم، و با مجذور فاصلھ آنھا رابطھ معكوس دارد با چنین 
ان میبخشد، اما نیوتن این فكر را در طي تفسیري كلي، كھ كتاب دوم را پای; كلماتي در كتاب اصول نیست

وجود دارد ) خورشید و سیارات(بر طبق كمیت ماده جامدي كھ در آنھا ... جاذبھ : ((چنین بیان كرده است
و ھمیشھ بھ نسبت عكس مجذور فاصلھ كاھش ... عمل میكند و خاصیت خود را از ھر سو گسترش میدھد

بھ كار بست و پي برد كھ وي این اصل و قوانین حركت خود را در مورد مدارات سیارھاي )). مییابد
نیوتن استدالل كرد كھ سیارات . محاسبات ریاضیش با مدارات بیضویي كھ كپلر استنتاج كرده بود ھماھنگند
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بر اثر نیرویي كھ آنھا را بھ سوي خورشید میكشد و با مجذور مسافتشان از مركز خورشید مدار بیضوي 
اقمار آن، و نیروي كشش زمین بر ماه را تعیین  با اصول مشابھ، نیروي كشش مشتري بر. قرار میگیرند

وي ثابت كرد كھ نظریھ گردشارھاي دكارت، كھ بھ منزلھ نخستین صورت كیھان بیان شدھاند، . كرد
نیوتن حجم ھر سیاره را حساب كرد و چگالي زمین را پنج برابر آب . نمیتواند با قوانین كپلر سازگار باشد

مسطح بودن قطبین زمین را از نظر ریاضي توضیح داد و برآمدگي . )است ۵,۵رقم كنوني (تعیین نمود
محاسبات كشندھا را، كھ ناشي از كشش . زمین در قسمت استوا را ناشي از كشش گرانشي خورشید دانست

مشترك خورشید و ماه بر دریا میدانست، پیدا كرد و، از روي ھمین عمل مشترك خورشید و ماه، نقاط 
خط سیر ستارگان دنبالھدار بھ سمت مدارھاي منظم را تعیین، و پیشگوییھاي ھالھ . موداعتدالین را تعیین ن

با تعمیم كشش گرانشي بھ ھمھ ستارگان و سیارات، بھ تصویر یك دنیاي مكانیكي پرداخت كھ . را ثابت كرد
تي كھ تحت زیرا اكنون ھر سیاره یا ستارھاي را بھ صور; بسیار پیچیدھتر از آن بود كھ فرض كرده بودند

  . تاثیر یكدیگر قرار دارند مینگریستند

دورترین ستارگان تابع ھمان اصول : اما نیوتن براي ھمین پیچیدگیھاي اجرام سماوي قانون وضع كرد
تا كنون پنداشت انساني از قانون نتوانستھ . مكانیكي و ریاضي ھستند كھ ذرات زمین از آنھا پیروي میكنند

چاپ نخست اصول بزودي بھ فروش رسید و چاپ دوم تا سال . ا رسوخ كندبود چنین بیباكانھ در فض
ھاي این كتاب چنان نایاب شده بودند كھ یكي از دانشمندان آن را با دست استنساخ  نسخھ. منتشر نشد ١٧١٣

این كتاب بھ عنوان یكي از بزرگترین آثار علمي پذیرفتھ شده بود، اما ھنوز ھم عدھاي از آن انتقاد . كرد
شرحي  ١٧٣٨فرانسھ بھ گردشارھاي دكارت چسبیده بود و دستگاه نیوتن را تا زماني كھ ولتر در . یكردندم

كاسیني و فونتنل ایراد میگرفتند كھ گرانش فقط یكي از نیروھا یا . ستایشگرانھ از آن بھ دست داد، نپذیرفت
ه بود، ولي خواص و طبیعت نیوتن پارھاي روابط بین اجرام سماوي را مطرح كرد; كیفیات مرموز است

الیبنیتز استدالل میكرد كھ اگر نیوتن نتواند . گرانش را، كھ مثل وجود خدا پوشیده میماند، آشكار نساختھ بود
ثابت كند كھ مكانیسم گرانش در فضاي بھ ظاھر خالي چھ تاثیري بر اشیایي كھ میلیونھا كیلومتر دور از ما 

  . انش ارزشي بیش از یك حرف نمیتواند داشتھ باشدقرار دارند میتواند داشتھ باشد، گر

ولتر مدعي بود كھ، با وجودي كھ چھل سال از چاپ . حتي در انگلستان این نظریھ را بالفاصلھ نپذیرفتند
در حالي كھ در . آن گذشتھ است، بھ زحمت بیست دانشمند پیدا میشوند كھ روي موافق بھ آن نشان دھند

ند كھ این نظریھ در مقایسھ با گردشارھاي اولیھ دكارت بھ حد كافي مكانیكي فرانسھ منتقدان شكوه میكرد
جورج بار كلي، در رسالھ درباره . نیست، در انگلستان انتقادات عمدتا جنبھ مذھبي بھ خود گرفتھ بودند

، اظھار تاسف كرده بود كھ نیوتن مكان، زمان و حركت را بھ منزلھ چیزھاي )١٧٠١(مباني علم انساني 
  . طلق و ظاھرا جاوداني و بودند كھ محلي براي خدا وجود نداشتم

نیوتن ھنگامي كھ پس از تاخیر خاص خود حاضر بھ انتشار و چاپ دوم كتابش شد، كوشید تا منتقدان خود 
الیبنیتز و فرانسویان را مطمئن كرد كھ مقصود وي آن نیرویي نیست كھ در فضاي خالي و . را تسكین دھد
وي بھ یك محیط واسطھ معتقد است كھ انتقال را سبب میشود، ولي قصد توضیح آن را ; میكنداز دور تاثیر 

در ھمین مورد بود كھ در . ندارد و آشكارا اعتراف كرد كھ بھ ماھیت و طبیعت گرانش آگاھي نیافتھ است
: اضافھ كردو .)) من فرضیھ نمیسازم: ((طبع دوم كتابش این كلمات را كھ بارھا سو تعبیر شدھاند نوشت

لیكن مادي یا غیرمادي بودن ; جاذبھ باید ناشي از عاملي باشد كھ مدام بنا بھ قوانین ویژھاي عمل میكند((
براي اینكھ بتواند از عھده پاسخگویي بھ .)) این عامل را من بھ مالحظھ و بررسي خوانندگانم وا میگذارم
. در دستگاه خود بھ طبع دوم اضافھ كرداعتراضھاي مذھبي برآید، شرحي كلي در مورد نقش خداوند 

حتي در دنیاي مذكور نیز از نقش خداوندي اثري ; تبیینھاي مكانیكي خود را بھ دنیاي طبیعي محدود كرد
این ماشین بزرگ، براي جنبش، بھ یك منبع حركت اولیھ نیازمند بود كھ آن منبع میبایستي ; دیده میشد

ھ شمسي بینظمیھایي پیش میآمدند كھ خداوند ھمھ را ھر چند یك بار بھ عالوه، در كار منظوم; خداوند باشد
براي اینكھ محلي براي مداخلھجویي معجز اثر باقي بماند، نیوتن اصول بقاي انرژي را . اصالح میكرد

اكنون آن ماشین دنیایي كھ وي فرض میكرد انرژي خود را با گذشت زمان از دست میدھد و اگر . ارائھ داد
این منظومھ : ((لت نكند و نیروي از دست رفتھ را بھ آن باز نگرداند، وي چنین نتیجھ گرفتخداوند دخا
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بسیار زیباي شمسي، سیارات و ستارگان دنبالھدار فقط بھ واسطھ تدبیر و قدرت نظارت موجودي عاقل و 
  :ني تعبیر شودسرانجام بھ فلسفھاي گرایید كھ ممكن بود بھ ھر دو وجھ حیاتي و ماشی. نیرومند در حركتند

و اكنون میبایستي چیزي اضافھ كنیم كھ بھ روحي بس لطیف مربوط میشود كھ اجسام جامد را فرا گرفتھ و 
اجزا و ذرات اجسام، بر اثر نیرو و عمل این روح، ھمدیگر را در فواصل كم جذب . در آنھا پنھان است

ریكي مسافات بیشتري را در و شعاع عمل اجرام الكت; میكنند و اگر بھ ھم نزدیك باشند، بھ یكدیگر میچسبند
بر میگیرد و این اجسام اشیاي ریز مجاور را، ھم بھ خود جذب و ھم از خود دفع میكنند، و نور پخش 

و ھمھ احساسات، تحریك ; میشود، منعكس میگردد، میشكند، منحرف میشود، و اجسام را گرم میكند
ھاي این روح، كھ متقابال در طول میشوند، و اعضاي جسم جانور بھ فرمان اراده، یعني با ارتعاش

ھاي محكم اعصاب از اندامھاي حسي بیروني بھ سوي مغز و از مغز بھ عضالت منتشر میشوند،  رشتھ
اما اینھا چیزھایي ھستند كھ با گفتن چند كلمھ نمیتوان بیان كرد، و ما نیز براي تعیین دقیق و . حركت میكنند

  . تریكي و كششي میشوند از تجربیات چنداني برخوردار نیستیماثبات قوانیني كھ موجب عمل این روح الك

ایمان مذھبي او در واقع چھ بود براي اینكھ بتواند بھ استادي دانشگاه كیمبریج برگزیده شود، الزم بود كھ بھ 
من معتقدم كھ مطالعھ ; در مورد دعاھاي شخصي وي چیزي نمیتوانم بگویم: ((مییافت، اما منشیش میگوید

با اینھمھ كتاب مقدس را با ھمان شوق و ذوقي كھ بھ .)) و را از انجام قسمت اعظم آنھا باز میداشتزیاد ا
شما االھیات را : ((یكي از اسقفھاي اعظم در تحسین وي گفتھ است. مطالعھ كیھان داشت مطالعھ میكرد

ي را بھ پایھ وي كمتر كس: ((و الك در باره دانش او از كتاب مقدس گفت)) ;بیش از ھمھ ما میدانید
بر اثر مطالعات بسیار، مانند میلتن بھ . ھاي مذھبي وي بیش از آثار علمي او ھستند نوشتھ.)) میشناسم

با وجود آنكھ مسیح پسر خداست، اما از نظر زمان یا نیرو بھ پایھ خداوند، : نتایجي نیمھ آریوسي رسیده بود
گویا كتاب مقدس را . ني اصیل آیین بود یا شداما نیوتن در مواردي دیگر موم. یعني پدرش، نمیرسد

نوشتھاي از جانب خداوند میدانستھ است و صحیفھ دانیال نبي و مكاشفھ یوحناي رسول را واژه بھ واژه بھ 
این دانشمند بزرگ زمان خود رازوري بود كھ با عالقھ تام بھ . عنوان حقیقتي تمام عیار پذیرفتھ است

)) اسب سفید((ومھ پرداخت و از الك خواست كھ با وي در باره مفھوم نسخھبرداري از گفتار یاكوب ب
دوستش جان كریگ را بر آن داشت تا اصول ریاضي االھیات مسیحي را . مكاشفھ یوحناي رسول بحث كند

براي اثبات ریاضي زمان رجعت مسیح و نسبت بین باالترین لذت دنیوي و سعادت اخروي مومنان در 
بر مكاشفھ یوحنا تفسیري نوشت و استدالل كرد مقصود از ضد ). ١۶٩٩(رآورد بھشت بھ رشتھ تحریر د

افكار نیوتن مخلوطي بود از مكانیك گالیلھ و قوانین كپلر . مسیحي كھ در آن پیشگویي شده، پاپ رم است
  . ھمانند او را بھ این زودیھا نخواھیم دید. باب االھیات بومھ

V- غروب  

مردي بود بھ ظاھر مجذوب نظریھ ریاضي و رازوري، و در : عادي بودبھ معني دیگر، وي تركیبي غیر
، از طرف دانشگاه كیمبریج ماموریت یافت كھ بھ ١۶٨٧در . عین حال صاحب توانایي عملي و عقلي سلیم

اتفاق چند نفر دیگر علیھ اقدام جیمز دوم، كھ میخواست یك راھب بندیكتي را بھ درجھاي ارتقا دھد كھ 
این ھیئت نتوانست . راي یك كاتولیك بدون اداي سوگندھاي معمول ممكن نبود، اعتراض كندرسیدن بھ آن ب

 ١۶٨٩پادشاه را متقاعد سازد، اما دانشگاه میبایستي عمل نیوتن را در این خصوص پسندیده باشد، زیرا در 
در آن  ١۶٩٠ر وي تا زمان انحالل پارلمنت د. وي را بھ نمایندگي دانشگاه كیمبریج در پارلمنت برگزید

  . مجددا برگزیده شد، ولي در امر سیاست شركت قابل مالحظھاي نداشت ١٧٠١سمت باقي ماند و در 

براي پیپس و الك نوشت از بیخوابي، مالیخولیا، و ترس از اذیت و آزار شكایت كرد، و نیز از اینكھ 
  : بھ الك نوشت ١۶٩٣سپتامبر  ١۶در . را از دست داده است افسوس خورد)) ثبات فكري گذشتھ((
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چون معتقد شده بودم كھ سعي میكردید مرا گرفتار زنان و چیزھاي دیگر كنید، آن چنان تحت تاثیر : آقا
قرار گرفتم كھ ھنگامي كھ شخصي بھ من گفت شما بیمار بودھاید و زنده نخواھید ماند، پاسخ دادم كاش 

  . میمردید

را اكنون متقاعد شدھام كھ شما منصفانھ رفتار كردھاید، زی. امید است مرا بھ خاطر این سختگیري ببخشید
و از اینكھ در این مورد درباره شما بد قضاوت كرده بودم، از اینكھ چنین فرا نموده بودم كھ شما در اصلي 
كھ در كتاب نظریات خودتان عنوان كردھاید تیشھ بھ ریشھ اخالقیات زدھاید و قرار است باز ھم در كتاب 

مھ دھید، و از اینكھ شما را طرفدار ھابز پنداشتھ بودم، از شما پوزش میطلبم، ونیز از اینكھ دوم بدان ادا
  . میپنداشتم یا میگفتم كھ شما قصد داشتید مرا بفریبید یا دچار دردسر كنید، از شما پوزش میخواھیم

  خدمتگزار حقیر و بدبخت شما 

  آیزك نیوتن 

نوشت، بھ  ١۶٩٣سپتامبر  ٢۶پیپس، با توجھ بھ پیغامي كھ از نیوتن دریافت داشتھ بود، در نامھاي كھ در 
نوشتھاي بر جاي گذارد كھ ) ١۶٩۵(ھویگنس بھ ھنگام مرگ . اشاره كرد)) فكري یا مغزي...پریشاني ((

كالین بھ من اطالع داد كھ آقاي ((مینویسد كھ یك اسكاتلندي بھ نام  ١۶٩۴مھ  ٢٩در آن طي یادداشت مورخ 
بعدا صحت خود را بازیافتھ، بھ ((اما .)) ھندسھدان مشھور، آیزك نیوتن، در ھجده ماه پیش دیوانھ شده است

براي  ١۶٩۴ژوئن  ٨ھویگنس این خبر را طي نامھ مورخ .)) طوري كھ توانستھاست اصول را بفھمد
دچار شده و تا ھجده ماه بدان بیماري دچار بوده  آقاي نیوتن مھربان بھ ضایعھ مغزي: ((الیبنیتز فرستاد

جمعي میپندارند كھ نیوتن .)) است و میگویند دوستانش با دارو و بستري كردنش وي را معالجھ كردھاند
براثر ھمین بیماري عصبي از كارھاي علمي كناره گرفتھ و بھ مكاشفھ یوحناي رسول پرداختھ است، ولي 

دیگر نمي توانست ھمچون گذشتھ اندیشھاش را ((گفتھ میشد كھ . زي بگوییمما نمیتوانیم در این مورد چی
فورا مسئلھاي را كھ  ١۶٩۶با وجود این، نیوتن در )) ;تمركز بخشد و اثر تازھاي را ھم بھ وجود نیاورد

و ھمچنین مسئلھاي كھ الیبنیتز در ; داده بود حل كرد)) بھ باھوشترین ریاضیدان جھان((یوھان برنویي 
پاسخ وي را انجمن سلطنتي ناشناختھ براي برنویي فرستاد، اما . طرح كرده بود بدین سان حل شد ١٧١۶

شیر از سرپنجھاش معلوم : ((برنویي بالفاصلھ حدس زد كھ بایستي كار نیوتن باشد و چون آگاه شد، گفت
جز بھ ھالھ بھ وي این نكتھ را مخفي نگاه داشت و ; تئوري سكستان را كشف كرد ١٧٠٠در سال .)) است

و چنین بھ نظر میرسد كھ . ناچار شدند آن را مجددا اختراع نمایند ١٧٣٠كسي دیگر نگفت، تا اینكھ در 
كارھاي الك، پیپس، و دیگر دوستان نیوتن چندي میكوشیدند مقامي دولتي برایش درنظر بگیرند تا وي را 

ھالیفاكس را متقاعد كردند كھ سرپرستي  لرد ١۶٩۵در . از گیر اطاق و آزمایشگاھش در كیمبریج برھانند
این سمتي نبود كھ براي دادن یك مقرري ماھانھ یا انجام عملي خیرخواھانھ . ضرابخانھ را بھ وي محول كند

ھاي شیمي و فلزگري در ضرب سكھ  بلكھ دولت میخواست كھ از اطالعات وي در پھنھ; بھ وي محول كنند
ندن آمد و با خواھر زادھاش كثرین بارتن، معشوقھ ھالیفاكس، زندگي بھ ل ١۶٩۵در سال . جدید استفاده كند

ولتر میپنداشت كھ زیبایي این خواھر زاده ھالیفاكس را، كھ رئیس خزانھداري بود، بر آن داشت تا . كرد
اما این شایعات نمیتوانند دلیل بقاي بیستوھشت سالھ نیوتن . بھ ریاست ضرابخانھ برگزیند ١۶٩٩وي را در 

در پیري میبایستي روزھاي خوبي را سپري . ین سمت و رضایت دولت از كار وي در آن مقام باشنددر ا
تا این زمان ھیچ دانشمندي مانند او از ; از وي بھ عنوان بزرگترین دانشمند زنده تجلیل كردند. كرده باشد

تا روز مرگ، بھ ریاست انجمن سلطنتي برگزیده شد و  ١٧٠٣در . چنین تحسیني بھرھمند نشده است
  . اعطا كرد)) سر((ملكھ آن بھ وي لقب  ١٧٠۵در . ھرسال در آن سمت ابقا میشد

موقعي كھ با درشكھاش از خیابانھاي لندن میگذشت، مردم با دیده خشوع بھ سیماي گلگون، بزرگوار، و 
كنند كھ وي بھ  خیراندیش او، كھ در زیر تودھاي موي سفید قرار داشت، نگاه میكردند و تمي توانستند باور

پوند، برخوردار بود و  ١٢٠٠از حقوق خوبي، سالیانھ . چنین مقام ارجمند و با شكوھي دست یافتھ باشد
پساندازھایش را عاقالنھ بھ كار میانداخت، بھ طوري كھ، با وجود بخششھایي كھ میكرد و ھدایایي كھ 
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یاي جنوب را پیروزمندانھ از شركت در. پوند از وي بھ جاي ماند ٠٠٠,٣٢میداد، بھ ھنگام مرگ 
با ھمھ این احوال، عبوس، بعضي اوقات زود رنج، مظنون، تودار، و ھمیشھ محجوب . ورشكستگي رھانید

از بیوھاي ثروتمند  ١٧٠٠بھ سال . خلوت را دوست داشت و بآساني با كسي دوست نمیشد. ولي مغرور بود
چون بسیار حساس و عصبي مزاج . دواج نرفتنتیجھاي نگرفت و دیگر ھیچگاه گرد از; خواستگاري كرد

بود، از انتقاد آزرده میشد، سخت از آن بیزار بود، و در مباحثھ با شدت وحدت در مقام پاسخ بدان 
وي از كار و استعداد خود آگاه بود، اما با فروتني میزیست، تا آنكھ با حقوق و پسانداز توانست .برمیآمد

در ھفتادونھ سالگي اداي دین بھ طبیعت آغاز . دن بھ مقامي بزرگ برسدشش نوكر اجیر كند و در اجتماع لن
بھ بیماریھایي كھ بھ نوابغ ھم اعتنا نمیكنند سنگ مثانھ و عدم قدرت ضبط ادرار دچار شد و در سن . شد

درد  ١٧٢٧مارس  ١٩در . ھشتادوسھ سالگي نقرس و در ھشتاد و چھار سالگي بواسیر ھم در كار آمدند
از آن بیھوشي بیرون نیامد و روز بعد در سن . آن چنان شدت یافت كھ وي را بیھوش كردسنگ مثانھ 

; سیاستمداران، اشراف، و فالسفھ در تشییع جنازھاش شركت جستند. ھشتاد و پنج سالگي از دنیا رفت
ھا  شعرا در مرثیھ. تابوتش را دیوكھا و ارلھا حمل كردند، و در كلیساي وستمینستر بھ خاك سپرده شد

  :سرودند و پوپ براي سنگ قبرش این شعر مشھور را سرود

آنگاه ھمھ اسرار ! طبیعت و قوانین آن در ظلمت اسرار نھفتھ پنھان بود، خداوند فرمود نیوتن ھستي یابد
  . برمال شد

در ولتر در سنین كھولت، و در دوران تبعید در انگلستان، از اینكھ میدید جنازه ریاضیداني را با تجلیلي كھ 
  . شاھي است دفن میكنند، بھ سختي تحت تاثیر قرار گرفت

الیبنیتز خدمات رقیبش را در ریاضیات با . شھرت نیوتن حتي تا ابعادي تقریبا نامعقول گسترش یافت
بزرگترین و نادرترین نابغھاي كھ تا كنون ((ھیوم نیوتن را . مجموع آثار پیشین در آن علم برابر دانست

دانست و ولتر با فروتني این نكتھ را پذیرفت الگرانژ كتاب )) ش انسانھا برخاستھ استبراي آرایش و آموز
خواند، و الپالس اطمینان داد كھ این اثر در تمام )) بزرگترین محصول فكر انساني((اصول نیوتن را 

ن و اضافھ كرد كھ نیوتن خوشبختتری)) برتر از سایر محصوالت اندیشھ آدمي خواھد بود، ((زمانھا 
مردمان روي زمین بود، زیرا كیھان فقط یكي است و تنھا یك اصل غایي در آن وجود دارد و نیوتن آن 

اگر ما . این قضاوتھا ناپایدارند زیرا حقیقت، حتي در علوم، مثل گل پژمرده میشود. اصل را كشف كرد
یم، نیوتن را فقط بزرگي یك فرد را بر اساس حداقل آزمون ذھني، یعني گسترش و ادامھ نفوذش، بسنج

نفوذش تا زماني چند بر ریاضیات . میتوان با بنیانگذاران دینھاي جھان و فیلسوفان طراز اول مقایسھ كرد
او و رقمنویسي آن از محاسبات و رقم نویسي )) فلوكسیون((انگلیسي حكمروایي آزاردھندھاي داشت، زیرا 

چنین مینماید كھ نظریھ ذرھاي نور وي تا یك قرن . یدالیبنیتز، كھ در اروپا رایج بود، مشكلتر بھ نظر میرس
موجب كندي پیشرفت علم نورشناخت شده است اما، با ھمھ این احوال، برخي از دانشجویان ھنوز ھم از 

: ارنست ماخ نوشتھ است. كار او در مكانیك خالقیتي بیپایان در برداشتھ است. نظر نیوتن یاري میگیرند
زمان وي بھ بعد صورت پذیرفتھ، بسط و توسعھاي است استقرایي، صوري، و  ھمھ آنچھ در مكانیك از((

روحانیون در ابتدا از تاثیر اصول نیوتن در .)) ریاضي كھ از ھمان اساس قوانین نیوتن بھ دست آمده است
و نیوتن ) ١۶٩٢(اما سخنرانیھاي بنتلي، كھ بنابر وصیت بویل صورت گرفتند; مذھب سخت بیمناك بودند

بھ ایراد آنھا تشجیع كرد، بھ ثبوت رساند كھ جھانبیني جدید، با تاكید بر وحدت نمایان، نظم، و  وي را
ھایي از خرد، قدرت، و جالل خداوند و تكیھگاھي است براي ایمان  شكوھمندي جھان، بھ منزلھ نشانھ

یت خداوند معتقد با وجود این، ھمین دستگاه نیوتني موجب شد كھ خدا پرستاني كھ فقط بھ وحدان. مذھبي
بودند آن را بھ عنوان پشتیبان عقاید یكتاپرستي خود یا یكي دانستن خداوند با طبیعت و قوانینش، كھ 

علیرغم . احتماال تاثیر نھایي نیوتن بر دین زیان آور بود. میخواستند جایگزین االھیات مسیحي كنند، بپذیرند
، آزادفكران میپنداشتند كھ او تسلي دھنده در آن ھاي مذھبي یك میلیون كلمھاي وي اعتراضات و نوشتھ

كیھانشناسي نیوتن مخصوصا در فرانسھ، ھرچند كھ ولتر میكوشید آن را خداپرستانھ جلوه . گنجانده است
در فاصلھ بین زوال . فراھم آورد)) فیلسوفان((دھد، موجبات پرورش الحاد مكانیكي را در بسیاري از 

و پیدایش نظریات نسبیت و مكانیك كوانتوم در قرن بیستم، ) ١٧۴٠حد (كیھانزایي دكارتي در فرانسھ 
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نیوتن با مخالفت چنداني رو بھ رو نشد، و بھ نظر میرسید كھ صدق آن بھ توسط ھر )) دستگاه دنیایي((
اختالف اصولي فیزیك معاصر را با . پیشرفت یا اكتشاف فیزیكي یا ستارھشناسي مورد تایید قرار میگرفت

نیوتن فضا و مسافت،  ١: یوتن، براي آنان كھ با چنین اسراري ناآشنا ھستند، میتوان چنین شرح دادمكانیك ن
و زمان و حركت را مطلق میپنداشت یعني اینكھ از نظر كمیت، بر حسب چیزھاي بیرون از خود، تغییر 

. ن و زمان میشمرداینشتین اینھا را نسبي یعني تغییرپذیر بر حسب وضع و حركت ناظر در مكا. نمیپذیرند
ھر جسمي یا در حالت سكون ((نخستین قانون حركت نیوتن آشكارا این فرض را مسلم میپنداشت كھ  ٢

، مثل سكون ))سكون((اما .)) باقي میماند و یا در امتداد یك خط مستقیم بھ حركت متشابھ خود ادامھ میدھد
ا حركت میكنند و حركت آنھا ھرگز روي ھمھ اشی; مسافر در یك ھواپیماي سریعالسیر، ھمیشھ نسبي است

یك خط مستقیم نیست، زیرا ھر خط حركت یا ھر عمل بھ وسیلھ اجرام مجاور یا محیط بر آن تغییر مییابد 
  ). ھمان طور كھ نیوتن تشخیص داد(

بعضي از فیزیكدانان معاصر میپندارند كھ بر حسب سرعت نسبي ناظر و ; نیوتن جرم را ثابت میپنداشت ٣
ھمچون مفھومي براي سھولت تعریف، و نھ ضروري، علم )) نیرو((اكنون بھ  ۴. شھود تغییر میكندشي م

ما نمیدانیم و الزم ھم ) میگویند. (علم بر آن است كھ بھ توصیف آثار، روابط و نتایج آن اكتفا كند. مینگرند
ما ; د میكند منتقل میشودچیست كھ از یك شي متحرك بھ شي دیگري كھ بدان برخور)) آن((نیست بدانیم كھ 

كھ اینھا در آینده ھمان ) ولي نھ ھیچگاه با یقین مطلق(فقط باید بھ ضبط نتایج آن بپردازیم و فرض كنیم 
در این نظریھ، گرانش نھ یك نیرو، بلكھ یك سلسلھ روابط بین . خواھند بود كھ در گذشتھ، ظاھرا بودھاند

ر باید دانست كھ اینھا و دیگر اصالحات مكانیك نیوتن فقط براي تسلي خاط. رویدادھاي زمان و مكان است
مھمند كھ در آنھا ذرات گویي با سرعتي تقریبا معادل سرعت ) ھاي برقاطیسي از قبیل پدیده(در قسمتھایي 

. در جاھاي دیگر، اختالف بین فیزیك قدیم و فیزیك جدید رامي توان نادیده گرفت; نور حركت میكنند
ریخ از یقین و اطمینان محض رھایي یافتھاند، ھنوز ھم ممكن است شكي فروتنانھ نسبت فالسفھ، در طول تا
آنھا در فرمولھاي نسبیت، نسبیتي تغییرپذیر . از جملھ نظریات خودشان، پیدا كنند; بھ نظریات معاصر

اما ; كرد و برآورد نھایي نیوتن را من نمیدانم كھ بھ چشم جھانیان چگونھ جلوه خواھم. احساس خواھند كرد
من خود را ھمچون كودكي میبینم كھ در كنار ساحل بھ بازي سرگرم است و گاه و بیگاه خود را با یافتن 

ھا و یا گوش ماھیھاي زیباتر و صافتر از معمول دلخوش میكند، و حال آنكھ اقیانوس بزرگ  سنگریزه
  حقیقت، كھ ھنوز كشف نشده، پیش رویم 

  فصل بیستم 

  

  فلسفھ انگلیسي 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - ١۶٧٩- ١۵٨٨: تامس ھابز   

  تاثرات سازنده - ١

مادرش این تولد نابھنگام را بر اثر ترسي میدانست كھ ; ، پیش از موعد، بھ دنیا آمد١۵٨٨آوریل  ۵وي در 
این . آمدن جھازات شكستناپذیر اسپانیا و خطر حملھ ھمھجانبھ بتپرستان آدمكش در دلش انگیختھ بودند
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ودش را بھ این رانده شدن نابھنگام بھ عالم ھستي نسبت میداد، اما او از بیباكترین فیلسوف بزدلي خ
ممكن است پدرش، كھ كشیش انگلیكان مامزبري در ویلتشر بود، خلقي . بدعتگذاران عصر خود بود

ستیزھجو را براي پسرش بھ ارث گذاشتھ باشد، زیرا در یكي از منازعات كھ دم كلیسا در گرفت شركت 
كار برادر باال گرفت و . سپس ناپدید شد و سھ كودكش را بھ دست برادرش سپرد تا بزرگشان كند جست و

تامس در پانزدھسالگي بھ كالج مگدلن در آكسفرد وارد شد و یقینا در آن ھنگام، بھ جوان ترسویي میمانست 
میشد چندان خوشش از فلسفھاي كھ در آن دانشكده تدریس . كھ در غار مخصوص بتھاي قبیلھ وارد میشود

خود را با دروس خارج از برنامھ سرگرم میساخت، و بدین وسیلھ با آثار كالسیك یوناني و التیني ; نیامد
در بیست سالگي فارغالتحصیل شد و خوشبختانھ بھ آموزگاري سر خانھ ویلیام كوندیش، . مستقیما آشنا شد

نواده از وي در روزھاي بدعتگذاري بسیار ارزنده پشتیباني این خا; بعدا دومین ارل آو دونشر، استخدام شد
ھنگام برگشت، مدتي منشي ویژه فرانسیس ). ١۶١٠(بھ اتفاق شاگردش بھ قاره اروپا مسافرت كرد . بود

در این ایام، بھ گفتھ . شاید ین اشتغال بر تحرك در ایجاد فلسفھ كامال تجربیش تاثیر داشتھ است; بیكن بود
جانسن در این موقع از .)) انسن، ملكالشعرا، دوست مورد عالقھ و نزدیك وي بودآقاي بنجمین ج((اوبري، 

ھابز بزودي بھ نزد خانواده كوندیش برگشت و تا سھ نسل بھ آن . ھابز داناتر بود، ولي ھنوز خشن نشده بود
كھ عقاید و احتماال با برخورداري از پشتیباني آن حامیان نیرومند و متنفذ بود ; خانواده پیوستگي داشت
  سلطنتطلبانھ و نظرات 
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كلیساي عالي را پذیرفت و این خود وسیلھاي شد تا فلسفھ ماده گرایانھاش در مورد مابعدالطبیعھ را بر او 
  . ببخشند و از سوزاندن در امان بماند

ھاي خصوصي  در سن چھلسالگي در یكي از كتابخانھ. كشف اقلیدس زندگي فكریش را دگرگون ساخت
بھ خدا سوگند : ((چون آن را خواند، فریاد كشید. چشمش بھ قضیھ چھل و ھفتم كتاب اول اصول ھندسھ افتاد

ین قضیھ بھ این قضیھ براي اقامھ برھان بھ قضیھ پیشتري رجوع میكرد، و ا!)) كھ این غیرممكن است
از این . قضیھاي دیگر، و ھمین طور تا آخر میرفت تا بھ تعاریف نخستین و اصول متعارف میرسید

وي بھ موسیقي بسیار ((اما اوبري اضافھ میكند كھ . معماري منطقي بسیار شاد و دلباختھ ھندسھ شد
ا آشكارا بھ این مقصود ترجمھ آثار توسیدید ر ١۶٢٩در .)) عالقھمند بود و روي نوعي ویول كار میكرد

در ھمان سال با . منتشر كرد كھ با ترساندن انگلستان از دموكراسي، این رژیم را از آن كشور دور سازد
سمت آموزگار سر خانھ و خصوصي پسر نخستین شاگردش یعني سومین ارل آو دونشر مسافرتش را از 

ھان از دیدگاه مكانیكي را در وي تقویت تمایل بھ تبیین ج) ١۶٣۶(ممكن است كھ دیدار گالیلھ . سرگرفت
موقعي كھ اختالف بین پارلمنت و چارلز اول گسترش . بھ انگلستان برگشت ١۶٣٧در سال . كرده باشد

یافت، ھابز مقالھاي تحت عنوان اصول قانون طبیعي و سیاسي در دفاع از قدرت مطلقھ شاه، بھ منزلھ جز 
ین مقالھ بھ صورت دستنوشتھ بین این و آن ردوبدل میشد، و ا. الینفك نظم اجتماعي و وحدت ملي، نوشت

چون كار اختالف بھ درازا كشید، . چنانچھ چارلز پارلمنت را منحل نمیكرد، ھابز را بازداشت میكردند
در آنجا یازده سال ماند و اكثر اوقات را ). ١۶۴٠(ھابز صالح خود را در آن دید كھ بھ اروپا مسافرت كند 

. در پاریس دوستي مرسن و گاسندي و، در عین حال، دشمني دكارت را برانگیخت. نددر پاریس گذرا
وي این كار را تا حدي بانزاكت، ولي با ; گاسندي از وي دعوت كرد تا نقدي بر تفكرات دكارت بنویسد

ن زماني كھ جنگ داخلي در انگلستا. نكتھبیني بسیار، انجام داد، بھ طوري كھ دكارت ھرگز وي را نبخشید
، مھاجران سلطنت طلب در فرانسھ یك مھاجرنشین تشكیل دادند، و بعید نیست كھ ھابز )١۶۴٢(آغاز شد 

آموزگار ) ١۶۴٨ ١۶۴۶(دو سال . انگیزه بیشتري را براي احساسات سلطنتطلبي از آنان كسب كرده باشند
ز بھ وي ریاضیات ھاب; خصوصي پرینس آو ویلز بود كھ در تبعید بھ سر میبرد و بعدھا چارلز دوم شد

با شروع جنگ فروند در فرانسھ كھ مثل انقالبات انگلستان، خواھان تجدید قدرت سلطنت بود . میآموخت
. چنین معتقد شد كھ تنھا یك حكومت مطلقھ سلطنتي میتواند بھ اوضاع داخلي كشور ثبات و استحكام بخشد

او بسیار راه میرفت و میاندیشید و در :((اوبري میگوید. وي اندك اندك بھ بیان قطعي فلسفھاش نزدیك شد
سر عصایش قلم و دوات داشت، دفترچھ یادداشت ھمیشھ در جیبش بود، و چون فكري بھ مغزش راه 

عقایدش  ١۶۵١اما در ; اكنون مھم نیستند كھ بیشتر شان كردیك رشتھ آثار كوچك منتشر .)) فراموش كند
لویاتان یا ماده، صورت و قدرت دولت روحاني و : را در شاھكاري بیباكانھ از اندیشھ و سبك گرد آورد

اكنون باید بھ طور مشروح درباره آن ; مدني، این كتاب یكي از فصلھاي جدید تاریخ فلسفھ بھ شمار میرود
  . صحبت كنیم

   منطق و روانشناسي -٢

ھرچند بھ آن اندازه از استعارات درخشان غني نیست، لیكن ھمھ اجزایش ھمان : سبكش بھ خوبي بیكن است
نھ آرایشي در آن ھست و نھ نشاني . قدر پر مغز، موثر، منسجم، صریح، و گھگاه آمیختھ بھ نیش طعنھاند

سخت صرفھجویي كرده از فصاحت، بلكھ بیاني روشن از افكاري صریح است كھ در بھ كار بردن كلمات 
  . است

اما ; كلمات براي حكیمان دستگاه حساب است و از آن تنھا براي محاسبھ استفاده میكنند: ((ھابز میگوید
وي .)) و براي آن ارزشي ھمچند امثال ارسطو، سیسرون، و توماس قایلند; براي جھال بھ منزلھ پول است

بھ حال ((آن زمان كھ بھ مسئلھ . معني را وجین كردبا این تیغ جدید علفھاي ھرزه گفتارھاي گزاف و بی
گفتنش آسان است، گرچھ مشتاق : ((قدیس توماس آكویناس پرداخت، با تردید چنین متذكر شد)) جاوداني

بنابراین، .)) آنان كھ میتوانند از من خوشبخت ترند; بودم بگویم، با وجود این، ھرگز تصورش را ھم نكردم
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صنف با اسامي معني، مثل انسان یا فضیلت، صرفا : میھ بھ شمار میرفتھابز صریحا از اصحاب تس
ھمھ اعیان موجودیتھاي انفرادیند ; آنھا نماینده اعیان نیستند; نامھایي براي تعمیم بخشیدن بھ تصوراتند

  ... اعمال مقرون بھ فضیلت انفرادي، انسانھاي انفرادي 

)) جمھور یا دولت((را بھ )) لویاتان((تابش كلمھ اصطالحاتش را محتاطانھ تعریف و در صفحھ نخست ك
یافت كھ در آنجا خداوند آن را براي یك ھیوالي ) ۴١باب (وي این كلمھ را در كتاب ایوب . تعبیر میكند

ھابز میخواست از دولت دستگاھي بزرگ . دریایي نامعلوم، كھ تمثیلي از نیروي الھي است، بھ كار میبرد
اما پیش از آنكھ بھ فرض اصلي خود بپردازد، با دستي . ا جذب و ھدایت میكندبسازد كھ افعال انساني ر

برداشت او از فلسفھ ھمان است كھ ما اكنون علم . بیرحمانھ بھ كاوش منطق و روانشناسي مشغول شد
وي بھ .)) شناخت معلولھا بھ علت، و شناخت علتھا بھ معلولشان، بھ وسیلھ استدالل درست: ((مینامیم

)) استدالل حقیقي((وي فقط بھ دنبال . ز بیكن معتقد بود كھ چنین مطالعھاي براي زندگي میگرفتپیروي ا
استدالل ھمانند جمع و تفریق ((در ستایش از ریاضیات اضافھ كرد كھ ; بود و بھ برھان قیاس توجھ داشت

ھ نیست، بلكھ او میپنداشت آن چیزي كھ ما كم داریم تجرب. یعني تركیب یا انتزاع تصورات -)) است
اگر بتوانیم زواید نامطلوب كلمات بیمعني را از پھنھ مابعدالطبیعھ و . استدالل صحیح در باره تجربھ است

تعصبات و تمایالت بیجھتي را كھ بر اثر رسوم، تعلیم و تربیت، و روح تعصب منتقل شده است بزداییم، 
قل جایزالخطاست و، جز در ریاضیات، یقین بھ با ھمھ این احوال، ع! چھ بار خطایي را بھ دور انداختھایم

. و معلول، كھ قبال گفتھام كھ علم نام دارد، مطلق نیست، بلكھ شرطي است)) شناسایي علت. ((دست نمیدھد
بلكھ . ھیچ انساني با استدالل نمیتواند بھ طور مطلق بداند كھ این یا آن ھست، بوده است یا خواھد بود((

و اگر این در آینده باشد، آن خواھد ; اگر این بوده است، آن بوده است; ، آن ھستمیتواند كھ اگر این باشد
ھمچنانكھ این بیان بر استدالل ھیوم دایر بر اینكھ ما فقط توالیھا و نھ علل .)) این شناسایي شرطي است; بود

تھا از حس آغاز ھمھ شناخ. را میتوانیم بشناسیم تقدم داشت، ھابز بر روانشناسي، حسي الك نیز پیشي جست
در ذھن انسان ھیچ گونھ تصور ذھني، پیش از آنكھ جزئا یا كال بھ وسیلھ اندامھاي حسي تولید . ((میشوند

بیرون و درون ما : این صریحا یك روانشناسي مبتني بر اصول مادھگرایي است.)) شود، وجود ندارد
نور، رنگ، شكل، (نده میشوند ھمھ كفایتي كھ محسوس یا حسي خوا. ((چیزي نیست مگر ماده و حركت

در شیئي كھ آنھا را بھ وجود میآورد چیزي جز حركات ) سختي، نرمي، صدا، بو، مزه، گرما و سرما
ھر كدام از اینھا كھ بر ما اثر . مختلف ماده نیستند كھ بھ طریق مختلف بر اندامھاي ما اثر میگذارند

حركت، بھ .)) جز حركت بھ وجود نمیآوردمیگذارد چیزي جز حركاتي چند نیست، زیرا حركت چیزي 
ھمیشھ یك چیز را احساس كردن مثل این است كھ ھیچ ; صورت تغییر و دگرگوني، الزمھ احساس است

در نتیجھ سفید پوست و سیاھپوست ھیچ كدام از بوي بدن آگاه نیستند، زیرا این بو . ((چیزي احساس نشود
  .)ھمیشھ زیربیني آنھا قرار گرفتھ است

از طریق كاربرد ویژه آنچھ نخستین قانون نیوتن درباره حركت شد، میكوشد تا تخیل و حافظھ را از ھابز 
  :حس استنتاج كند

اینكھ ھرگاه شیئي ساكن باشد و تا شیئي دیگر آن را بھ حركت درنیاورد، باري ھمیشھ در حال سكون باقي 
اما اینكھ شیئي كھ در حال حركت است تا چیزي . میماند حقیقتي است كھ ھیچ كس نمیتواند در آن شك كند

یعني ھیچ (ورد باالست آن را متوقف نسازد، براي ھمیشھ بھ حركت خود ادامھ میدھد گرچھ علت نظیر م
  . ... بھ آساني مورد قبول نیست) چیز بھ خودي خود تغییر نمیكند

مگر اینكھ شیئي دیگر آن را (چون جسمي كھ یك بار بھ حركت درآید براي ابد بھ حركتش ادامھ میدھد 
انجام دھد،  حال این شیئي متوقف كننده، ھرچھ میخواھد باشد، نمیتواند عمل توقف را یكباره; )متوقف سازد

ھمان طور كھ در آب مشاھده میكنیم، با آنكھ باد پس از آن ھنوز . بلكھ بتدریج و در طول زمان چنین میكند
ھمچنین این امر در مورد آن حركتي كھ در درون انسان بھ ھنگام دیدن، خواب ; در تالطم خود باقي میمانند

پس از اینكھ شیئي ناپدید یا چشم بستھ میشود، زیرا ما . دیدن، و جز اینھا صورت میگیرد نیز صادق است
ھنوز ھم تصویري از آن جسم، البتھ بھ وضعي مبھمتر از آن زمان كھ آن را دیده بودیم، در خود نگاه 
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) تخیل( Imaginationاین ھمان است كھ از آن بھ قوه تصور تعبیر میكنیم و التیني زبانھا آن را . میداریم
بیان این زوال، و اینكھ میگوییم . ... نیست)) حس در حال زوال((ور چیزي جز بنابراین، تص. ... میگویند

حافظھ زیاد با خاطره چیزھاي . ... احساس جنبھ ضعیف، قدیم و گذشتھ پیدا كرده است، حافظھ نام دارد
  . زیاد را تجربھ مینامند

. از توالي این تصورات است اندیشھ عبارت. افكار تصوراتي ھستند كھ از احساس یا حافظھ بھ وجود میآیند
  .این توالي را نھ اراده و اختیار، بلكھ قوانین مكانیكي حاكم بر تداعي معاني تعیین میكند

بلكھ بھ ھمانگونھ كھ ما ھیچ تصوري از آنچھ . ھیچ اندیشھاي خود بھ خود و بیسبب جانشین دیگري نمیشود
ونھ انتقالي از یك تصور بھ تصوري دیگر كھ كھ پیشتر كال یا جزئا احساس نكرده باشیم نداریم، ھیچگ

تصورات، (ھمھ خیاالت :دلیلش این است. ھمانندش را در حواسمان نداشتھایم نیز برایمان روي نمیدھد
و آن حركات كھ در حواس ما ; حركات درون ما ھستند كھ اثراتشان را بھ حس درآوردھایم) افكار

اما چون در . ... س یا ادراك نیز ھمان طور باھم میمانندبالفاصلھ جانشین یكدیگر میشوند، پس از احسا
حس گاھي یك چیز، گاھي چیزي دیگر، بعد از یك مدرك واحد میآید، پس در تصور كردن چیزي تصور 

  . یقین، امري است كھ قبال آمده باشد; چیز بعدي یقین نخواھد بود

ھ وسیلھ خواست یا طرحي منظم شده ب((این تسلسل افكار ممكن است، نظیر رویا، بدون نظم باشد یا 
تحریك اعضاي داخلي بدن انسان، انگیختھ ((در رویا تصویرھایي كھ در مغز آرمیدھاند، بر اثر .)) باشد

من معتقدم كھ از مغز . ((زیرا ھمھ اعضاي بدن بھ نحوي با قسمتھاي خاص مغز پیوستگي دارند.)) میشوند
كات متقابلي وجود دارند، و بدان وسیلھ نھ تنھا تصور یا بھ اعضاي اصلي و از اعضاي اصلي بھ مغز حر

در آن اعضا حركتي بھ وجود میآورد، بلكھ، متقابال، حركت نیز در آن اعضا تصوري نظیر ھمان [ فكر]
رویاھاي ما بازتاب تصورات زمان بیداري ما .)) ((كھ موجب ایجاد خودش شده است بھ وجود میآورد

توالي .)) ي از یك سوي و بھ ھنگام خواب از سوي دیگر آغاز میشودحركت بھ ھنگام بیدار: ھستند
غیرمنطقي تصویرھا در رویا بھ این علت است كھ احساس بیروني براي ممانعت از آنھا و نیز ھدفي براي 

خود قوه یا ھستي . در روانشناسي ھابز محلي براي اختیار یا اراده آزاد نیست. تنظیم آنھا وجود ندارد
نیست، بلكھ فقط آخرین میل یا نفرت در فرایند انتباه است، و انتباه یكي از دو شق امیال یا جداگانھاي 

در انتباه آخرین میل . ((نفرتھاست كھ چون انگیزھاي آنقدر ادامھ یابد كھ بھ عمل منتج شود، از بین میرود
یا عواطف دیگر را اختیاري  میل، ترس، امید،.)) یا نفرت كھ، بالفاصلھ، پیوستھ بھ عمل یا اراده نام دارد

از آنجا .)) ((نمینامند، زیرا آنھا از اراده سرچشمھ نمیگیرند، بلكھ خود اراده ھستند و اراده اختیاري نیست
كھ ھر یك از اعمال اراده انسان و ھر گونھ میل و رغبت از علتي ناشي میشود، و آن نیز از علتي دیگر، 

از ) ھ اول آن در دست خداوند، یعني علت نخستین، قرار داردكھ حلق(ھمھ بھ صورت یك زنجیر پیوستھ 
بنابراین، آن كس كھ میتواند ارتباط بین این علل را ببیند، وجوب كارھاي . منبعث میشوند< وجوب>

. در سراسر جھان زنجیر ناشكستھاي از علت و معلول وجود دارد.)) اختیاري انسان را آشكارا درمییابد
دنیا ماشیني از مواد است كھ از روي قانون حركت . آسا، یا معلول تصادف نیست ھیچ چیز اتفاقي، معجز

حواس بھ صورت حركت در او رسوخ مییابند و تصاویر یا . میكند، و انسان خود ماشیني مشابھ آن است
ھر فكر سرآغاز یك حركت است و اگر فكر دیگري سد راه آن نگردد بھ عمل . افكار را بھ وجود میآورند

سلسلھ . ھر فكر، ھر قدر ھم كھ مجرد باشد، بدن را بھ حركتي، ھر قدر ھم نامرئي، درمیآورد. میشود مبدل
ارواح وجود دارند، اما آنھا . اعصاب مكانیسمي است كھ حركت حسي را بھ حركت عضالني مبدل میكند

كھ بر فراگردھاي آنھا نامھایي ھستند ; روان و ضمیر غیرمادي نیستند. فقط صورتھاي ظریفي از مادھاند
ھابز نمیكوشد بگوید كھ چرا آگاھي بایستي بھ این گونھ فراگرد . حیاتي بدن و اعمال مغز گذاشتھ شدھاند

مكانیكي احساس بھ تصور بھ پاسخ مبدل شود، وي با تبدیل ھمھ كیفیات مدرك اشیا بھ تصاویر ذھني، بھ 
استفاده كرد یعني ھر واقعیتي كھ میشناسیم  وضعي نزدیك شد كھ بعدھا باركلي از آن براي رد مادھگرایي

  . ھمان ادراك حسي، ذھن، است
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  علم اخالق و سیاست - ٣

ھابز، مثل دكارت كھ پیش از او بود، و اسپینوزا كھ از پي او آمد، بھ تجزیھ و تحلیل انفعاالت میپردازد، 
طور وسیع بھ معني ھر نوع  را بھ)) انفعال((ھر سھ فیلسوف . زیرا آنھا را منشا اعمال انساني میداند

و نفرت، عشق و تنفر و شادي و ترس بھ )) با میل((غریزه، احساس، ھیجان مخصوصا شھوت خواست 
در وراي كل اینھا، لذت و درد فرایندھاي فیزیولوژیكي كھ نیروي حیاتي ارگانیسم را زیاد یا . كار بردھاند

عشق میلي است كھ بھ یك ; ست كھ نوید لذت دھدمیل سرآغاز حركت بھ سوي چیزي ا. كم كنند قرار دارند
شكلھایي ) ھمان طور كھ الروشفوكو چھارده سال بعد در آن بحث پرداخت(ھا  ھمھ انگیزه. فرد متوجھ باشد

شفقت یا ترحم تصوري است از مصیبتي كھ در . از حب نفسند و از غریزه صیانت نفس سرچشمھ میگیرند
دستگیري یا اعانت حس ; راك مصیبت شخصي دیگر انگیختھ شده استآینده بر سر خودمان آید، كھ با اد

. حقشناسي، بعضي اوقات، متضمن نوعي دشمني است. اقناع شده قدرت یاري دادن بھ دیگران است
دریافت احسان بھ آن مقدار كھ امید جبران آن نرود، از كسي كھ میپنداریم با او یكسان ھستیم، موجد ((

آن چنان وضع نومیدانھ یك انسان بدھكار قرار میگیرد كھ براي اینكھ روي عشق یا عالقھاي شخص در 
زیرا احسان كردن منت میآورد، و . طلبكار خود را نبیند، بھ طور ضمني آرزو میكند كھ وي را ھرگز نبیند

تمایل كلي نوع بشر را . ((میل بنیادي براي قدرت است; ترس نفرت بنیادي است.)) منت بندگي است
ما ثروت و دانش .)) داوم و آرام ناپذیر براي كسب قدرت میدانیم كھ تنھا مرگ بدان پایان میبخشدخواست م

و قدرت را براي این ; را بھ عنوان وسیلھاي براي كسب قدرت، و افتخار را بھ عنوان دلیل قدرت میخواھیم
  .خنده بیاني است از برتري و قدرت. میخواھیم كھ از عدم ایمني بیمناكیم

كھ از تصور ناگھاني خود با مقایسھ با حقارت [ اقناع نفس]ل خنده چیزي نیست مگر افتخار ناگھاني انفعا
زیرا مردم از یادآوري ناگھاني بالھت قبلي ; دیگران یا با مقایسھ با قدرت پیشین خود مان بھ وجود میآید

خنده در آناني كھ . ... ھا نشودخود بھ خنده میافتند، مگر اینكھ یادآوري موجب خواري و بیمقداري كنوني آن
اینھا ناچارند با دین عیوب دیگران با چشم و رضا و قبول ; از بیاستعدادي زیاد خود شان آگاھند اتفاقي است

زیرا یكي از كارھاي . بنابراین، بر عیوب دیگران زیاد خندیدن نشان جبن و ترس است. بھ خود بنگرند
  . تحقیر كردن برھانند و خود را با قابلترین مردم مقایسھ كنند پسندیده عقال این است كھ دیگران را از

اصطالحاتي ھستند ذھني كھ مضمون آنھا نھ تنھا در زمان و مكان مختلف، بلكھ نسبت )) بد((و )) خوب((
میخواند، و ھدف نفرت یا )) خوب((انسان .. ھدف ھر میل یا خواست را . ((بھ اشخاص نیز تفاوت میكند

ھمیشھ متناسب با شخصي كھ از آنھا استفاده میكند بھ كار میرود، ... زیرا این كلمات ; ))دب((انزجار را 
زیرا چنین مفھومھایي نھ مطلق ھستند و نھ قانوني عمومي براي خوب و بد كھ از طبیعت خود اشیا بتوان 

ثروت، دانش آن كس كھ بھ قدرت، .((قدرت انفعاالت ممكن است خوب باشد و بھ بزرگي بینجامد.)) گرفت
ضعف .)) نمیتواند اندیشھ بزرگ یا نیروي قضاوت زیادي داشتھ باشد... یا افتخار چندان مشتاق نباشد... 

سعادت .)) عاري بودن از خواھشھا یعني مرگ((; انفعال فوقالعاده زیاد یعني دیوانگي; انفعال یعني كودني
خیر ((و )) ھدف غایي((چیزھایي از قبیل زیرا . این زندگي در آن نیست كھ ضمیر ارضا شود و بیاساید

سعادت پیشرفت مداوم امیال ... ، كھ در كتابھاي فالسفھ قدیم علم اخالق آمدھاند، وجود ندارند، ))اعال
نفساني است از یك ھدف بھ ھدف دیگر، و بھ دست آوردن آن نخستین، وسیلھاي است براي دست یافتن بھ 

  . دیگري

كھ تا این حد فراگیر و رقابتآمیز و تا این اندازه از فرط انفعاالت پر حرارت و دولت تشكیل یافتھ انسانھا، 
مستعد ستیزھجویي است، یكي از پیچیدھترین و دشوارترین كارھاي بشري است، و بھ آنان كھ آن را تقبل 

ي آزاد ھر چند اراده انسان. باید حق بدھیم كھ از ھر نوع سالح روانشناسي و قدرت استفاده كنند. میكنند
این اقدام با مذھب . نیست، اجتماع حق اطالق عنوان رذیلت، نھي كند و براي آنھا كیفري در نظر بگیرد

امر بھ معروف و نھي از منكر اجتماعي، كھ براي خیر و صالح مردم آمدھاند، : دترمینیسم تناقضي ندارد
حكومت، دین و )) ;عقاید اداره میكننددنیا را . ((ھایي كھ بر رفتار تاثیر دارند اضافھ میشوند بھ انگیزه
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قوانین اخالقي عمدتا دخل و تصرفي در عقایدند، بدین منظور كھ در لزوم و مقدار قدرت كاھشي حاصل 
في نفسھ ... امیال و دیگر انفعاالت((حكومت الزم است، نھ بھ این علت كھ بشر طبعا بد است زیرا . شود

ھابز گفتھ ارسطو را كھ میگفت انسان . یشتر فردگراست تا اجتماعيبلكھ چون انسان طبیعتا ب)) گناه نیستند
بھ . است یعني موجودي كھ طبیعت وي را براي اجتماع مجھز كرده است رد كرد)) حیواني سیاسي((

را حالتي از رقابت و تجاوز متقابل میدانست كھ ) و بنابراین طبیعت اصلي انسان)) (وضع طبیعي((عكس، 
ھابز میگفت ما میتوانیم آن وضعیت فرضي را با مشاھده . ، میتواند آن را مھار كندفقط ترس و نھ قانون

ھستند و )) وضع طبیعي((ملتھا ھنوز تا حدود بسیار زیادي در : روابط بینالمللي دوره خود مان مجسم كنیم
  .ھنوز تحت یك قانون یا نیروي بزرگ در نیامدھاند

برخورداري از استقالل ھمیشھ حسادت میورزیدھاند و حالتي  در ھمھ زمانھا شاھان و حكمرانان بھ خاطر
سالح و چشمھایشان بھ روي یكدیگر متمركز شدھاند یعني دژھایشان، ; شبیھ گالدیاتورھا داشتھاند

پادگانھایشان، و توپھایشان در مرزھاي قلمرو شان و بھ جاسوسي مداوم از احوال و اعمال ھمسایگانشان 
آنجا كھ قدرت عمومي نیست، قانون و بیعدالتي نیست، قدرت . ... حالت جنگ است و این نوعي. پرداختھاند

  . و فریبكاري در جنگ فضیلتھاي مھم بھ شمار میروند

ھا، پیش از آمدن سازمان اجتماعي، بالقوه یا بالفعل در حالت جنگي  لذا، بھ عقیده ھابز، افراد و خانواده
جنگ تنھا نھ ھمان نبرد در میدانھا، . ، بھ سر میبردند))دي دیگرھر فرد علیھ فر((مداوم با یكدیگر، یعني 

بلكھ در آن زمانھایي است كھ اراده معطوف بھ كشمكش و رقابت بھ وسیلھ جنگ بھ خوبي خود را نشان ... 
  . میدھند

بھ مفھوم قوانین صواب و )) قانون طبیعت((وي این نظریھ حقوقدانان رومي و فیلسوفان مسیحي را كھ یك 
وي معترف است كھ انسان : وجود دارد رد كرد)) حیوان معقول((طا، مبتني بر طبیعت انسان بھ عنوان خ

گاھي معقول است، اما او را بیشتر مخلوقي آكنده از انفعاالت و از ھمھ بیشتر، قدرتطلبي میدید كھ از عقل 
زندگي بدوي یعني . میداردبھ عنوان دست ابزار امیال استفاده میكند و فقط ترس از قدرت وي را نگاه 

بھ .)) نكبتبار، حیواني و كوتاه بوده است((زندگي پیش از ایجاد سازمان اجتماعي بیقانون، خشن، ترسناك، 
وضع ((نظر ھابز، انسانھا با موافقت ضمني یكدیگر براي تسلیم شدن بھ یك قدرت مشترك، از این 

عي است كھ بھ وسیلھ روسو در رسالھاش تحت ھمین این ھمان نظریھ قرارداد اجتما. بیرون آمدند)) طبیعي
این قرارداد را بھ )) ١۶۴٩((میلتن در رسالھ در مقام پادشاھان و قضات . نام معروف پیشپا افتاده شده بود

توافق بین یك شاه و افراد ملت تعبیر كرده است كھ از وي اطاعت كنند و او نیز متقابال بھ وظیفھاش خوب 
میگفت چنانچھ شاه در این امر كوتاھي كند، مردم ) ثل بیوكنن، ماریانا و بسیاري دیگرم((میلتن . عمل كند

  . حق دارند وي را خلع كنند

ھابز چون معتقد بود كھ چنین وضعي موجب اضمحالل قدرت و نیروي اجرایي آن قرارداد یا توافق 
وي نوعي قرارداد اجتماعي را . میشود، یا پس از نابودي دیگر تامین نمیگردد، بر این نظریھ ایراد گرفت

  ترجیح میداد كھ مثل توافق بین شاه و رعیت نباشد، بلكھ بین خود رعایا بستھ شود تا موافقت كنند 

چون . ... بھ یك نفر یا بھ یك گروه تفویض نمایند[ حق اعمال زور بر یكدیگر]كھ قدرت و نیروھایشان را 
بزرگ، یا )) لویاتان((این نسل . چھ میشوند جمھور مینامندچنین شود، این گروه مردمي را كھ چنین یكپار

آسایش و امنیت خود را )) خداوند الیزال((نام دارد كھ تحت توجھات )) خداوند فاني... ((بھتر بگوییم
زیرا با آن قدرتي كھ ھمھ افراد جمھور بھ وي تفویض میكنند، از ھمھ آن قدرتي كھ بھ . مرھون وي ھستیم

تا اینكھ سرانجام، ... استفاده میبرد و با صالبت آن نیرو بر اراده شان حكمروایي میكندوي عطا شده است 
آن كس . ھر طور كھ مقتضي بداند، از قدرت و امكاناتش در راه تامین صلح و دفاع از مردم استفاده میكند

و دیگران را اتباع  ;كھ این اقتدار را در خود تجسم بخشد پادشاه نامیده میشود و میگویند قدرت مطلق دارد
  . وي میخوانند
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كھ قبال ذكر )) نكبتبار و حیواني((این نظریھ بدون مالحظھ چنین فرض میكرد كھ در میان این وحشیان 
ھابز حكیمانھ ھر . شان آمد، اندكي نظم، تعقل و فروتني بوده است كھ حاضر شدند قدرتشان را تسلیم كنند

  : ھ استیك از شقوق پیدایش دولت را مجاز دانست

فرزندان و ... نخست با نیروي طبیعي، ھمچون وقتي كھ مردي. از دو راه میتوان بھ قدرت مطلق رسید
ھایش را بھ اطاعت از فرمانش ناچار میسازد و چنانچھ از اطاعتش سرپیچي كنند، میتواند معدومشان  نوه
یگر این است كھ انسانھا بین خود راه د. ... یا دشمنانش را از راه جنگ منكوب و مغلوب ارادھاش كند; كند

توافق كنند كھ داوطلبانھ بھ حكومت یك نفر یا یك گروه چند نفري تن در دھند، با این اطمینان كھ وي آنھا 
  . مورد اخیر را میتوان دولت سیاسي نامید. را در برابر دیگران حفظ میكند

باید قدرت مطلق داشتھ باشد، زیرا بي آن پادشاه، بر ھر اساس، براي اینكھ بتواند حقیقتا پادشاه باشد، 
مخالفت با وي نقض آن قرارداد اجتماعي است كھ ھر . نمیتواند امنیت فردي و آرامش عمومي را تامین كند

استبداد نظري . فرد اجتماعي بھ طور ضمني آن را با پذیرش سرپرستي فرمانرواي خود قبول كرده است
مردم ممكن است از اوامر سلطاني كھ امر میكند مردي : بداند ممكن است در عمل محدودیتھایي را جایز

خودش را بكشد یا فلج كند یا بھ جنایتي اعتراف نماید، یا از امر حاكمي كھ نتواند از جان اتباعش دفاع نماید 
تعھد اتباع در برابر سلطان تا زماني بھ قوت خود باقي است كھ قدرت وي مدافع و حافظ . ((سرپیچي كنند

اما اگر انقالب بتواند دولتي پایدار و موثر بھ ; زیرا قانون عدالت در دست سلطان است.)) ان باشدجانش
حكومت سلطان بھ واسطھ حق االھي نیست، . وجود بیاورد، اتباع ناچار میشوند از قدرت جدید اطاعت كنند

. ون و یا كلیسا محدود كننداما قدرتش را نباید گروھي از مردم، یا قان; زیرا نیروي وي از مردم آمده است
سلطان باید حقوق مالكیت را ھم تعیین كند و مالكیت خصوصي یا ; این قدرت باید مالكیت را ھم شامل شود

استبداد الزم است، زیرا وقتي . فردي را، بھ خاطر آنچھ كھ بھ خیر عموم بداند، مورد تجدید نظر قرار دھد
آنگاه جنگ داخلي، سپس ھرج و ; ف بزودي آشكار میشودكھ قدرت بین شاه و مجلس تقسیم شود، اختال

و چون امنیت و صلح یا آرامش نیازمندیھاي نھایي ; مرج، و بھ دنبال آن ناامني جاني و مالي آغاز میشود
یك اجتماع بھ شمار میروند، پس ھیچ جدایي نباید بھ وجود آید، بلكھ نیروھاي دولتي باید متحد و متمركز 

  . ت تقسیم شود، سلطنت وجود ندارد، و آنجا كھ سلطنت نباشد، دولت نیستھرجا كھ قدر. شوند

این حكومت باید موروثي باشد، چھ انتخاب . در نتیجھ، تنھا شكل منطقي حكومت، حكومت سلطنتي است
حكومت گروھي ممكن . شق دیگر ھرج و مرج است; وارث نیز جزئي از اقتدار شھریاري یك پادشاه است

باشد، اما فقط در صورتي كھ قدرتي مطلق داشتھ باشد و تابع امیال و خواستھاي متغیر  است منشا خدماتي
مردم عامھ چنان .)) دموكراسي چیزي جز یك آریستوكراسي ناطقان نیست. ((مردم نامطلع قرار نگیرد

; دزود تحت تاثیر عوامفریبان قرار میگیرند كھ دولت حتما باید بر بیان و مطبوعات نظارت داشتھ باش
مھمالتي از قبیل آزادي فردي، . انتشارات و ورود و خواندن كتابھا باید تحت سانسور شدید قرار گیرند

ھرچیز كھ موجب تحدید قدرت پادشاه و درنتیجھ ; قضاوت شخصي، یا وجدان نباید وجود داشتھ باشند
عقیده و نظریھ شخصي، اگر قرار باشد ھر فردي، بنا بھ . آرامش عمومي گردد، باید از ریشھ بركنده شود

اختیار داشتھ باشد از اطاعت قانون سرپیچي كند، آن وقت دولت چگونھ میتواند حكومت كند یا روابط 
  خارجیش را محفوظ بدارد 

   دین و دولت -۴

زیرا ھرگاه ایمان مذھبي قوي شود و در دل جاي گیرد، ; شھریار باید بر دین مردمش نیز نظارت كند
ترس از قدرتي نامرئي : ((ھابز تعریف خالصھاي بھ دست میدھد. مخرب مبدل شودممكن است بھ نیرویي 

و ھر چھ را كھ عامھ ; را كھ مخلوق فكر یا متخیل از داستانھاي مورد قبول عامھ است، دین نام گذاشتھاند
یگر دین اما ھابز در جایي د. این امر دین را بھ ترس، تخیل و تظاھر مبدل میكند.)) نپذیرد، خرافات گویند

دنبالگیري و بررسي علل در مرحلھ . را ناشي از پژوھش پراشتیاق در علل و آغاز اشیا و رویدادھا میداند
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ھمان طور كھ فالسفھ داشتھ باشد، یعني یك علت اولي و (میبایستي ((نھایي بھ این اعتقاد منجر میشود كھ 
ھا طبیعتا میپنداشتند كھ این علت نخستین، مثل انسان.)) ابدي براي ھمھ اشیا، كھ مردم آن را خداوند میدانند

آنھا ھمھ حوادثي را كھ تعیینكننده طبیعي . خود شان، یك شخص، روح و اراده البتھ خیلي نیرومندتر است
ھا و پیشگوییھاي  آنھا را تشخیص نمیدادند بھ این علت نسبت میدادند و در رویدادھاي شگفتانگیز، نشانھ

  .اراده الھي را میدیدند

چھار چیز عقیده بھ ارواح، بیخبري از علل دوم، ایمان بھ چیزي كھ مردم از آن بیمناك ھستند، و فرض بھ 
دیني كھ بھ دلیل تصورات، قضاوتھا، و انفعاالت مختلف چند ; علل پیشگوییھا موجب پیدایش دین شدھاند

قرار میگیرد، درنظر  نفر بھ صورت آیینھاي چنان متفاوت درآمده است كھ آن كھ مورد پذیرش یك نفر
  . دیگري خندھآور مینماید

و ھوشمند و دانا معتقد بود، اما اضافھ )) خداي متعال((وي بھ وجود یك . ھابز بیشتر خداپرست بود تا ملحد
ما نباید تصور كنیم .)) ممكن است طبیعتا بدانند كھ خدا ھست، ھرچند ندانند كھ چھ ھست...مردم: ((میكرد

یا در این ; یا اینكھ صاحب اعضا و جوارحي است. رد، زیرا صورت محدود استكھ خداوند صورتي دا
و نھ اینكھ حركت میكند و ; ))زیرا ھرچیز كھ در مكان باشد، محدود و مقید است((مكان یا آن مكان است، 

در غم، توبھ، خشم، ) مگر با استعاره(و نھ اینكھ ; میایستد، زیرا در این صورت بھ مكان تعلق میگیرد
ھابز چنین نتیجھ گرفت كھ . رحم، خواست، شھوت، امید، و یا ھر خواھش نفساني دیگر مشاركت دارد

وي خدا را غیر مادي و بیجسم وصف نمیكند، زیرا ما .)) ماھیت خدا نامتناھي و غیرقابل فھم است((
  . محتمال روح ھم ماده ظریفي است; نمیتوانیم تصور كنیم كھ چیزي جسم نداشتھ باشد

براي . پس از توصیف دین و خداوند، بر آن شد كھ آنھا را ھمچون ابزار و خادم دولت بھ كار بندد ھابز
  .ھاي معتبري را بھ گواه میآورد اثبات این مدعا پیشینھ

نخستین بنیانگذاران و قانونگذاران دولتھا در بین امتھا، كھ تنھا منظور شان این بود كھ مردم را مطیع كنند 
در ذھن مردم این اعتقاد را جایگیر : نگاه دارند، در ھمھجا توجھ كردھاند كھ، اوال و در صلح و صفا

سازند كھ احكام و فرایضي كھ آنھا میدھند نھ ساختھ و از جانب خود شان، بلكھ اوامر خداوند است یا یك 
در نتیجھ،  یا اینكھ بگویند كھ خود شان از طبیعتي واالتر از دیگر مردمان ھستند تا،; روح دیگري است

بر ھمین مبنا، نوما پومپیلیوس مدعي بود آییني را كھ براي ; قوانین و احكامشان آسانتر پذیرفتھ شوند
ه و بنیانگذار پادشاھي پرو گرفتھ است و نخستین پادشا اگریارومیان آورده است از یك پري دریایي بھ نام 

مدعي بود كھ خود و ھمسرش فرزندان خورشیدند، ثانیا آنھا مواظب بودھاند بھ مردم بقبوالنند چیزھاي 
  . ناخوشایند خدایان ھمانھایي ھستند كھ قوانین نھي كردھاند

نسبت داده است، ھابز براي اینكھ مردم فكر نكنند كھ موسي ھم آیین و قوانینش را بھ ھمین روش بھ خداوند 
خداوند خودش، با وحي ماوراي طبیعي، مذھب را ((با اشاره بھ تمثیل آتش، اضافھ كرد كھ در بین یھودیان 

اما با آوردن مثالھاي تاریخي، بھ خود حق داد كھ دین را بھ عنوان ابزار دولت توصیھ .)) برقرار ساخت
اگر كلیسا مستقل از . ف پادشاه صادر شوندو در این صورت، احكام و فرایض دیني میبایست از طر; كند

دولت باشد، آنگاه دو پادشاه بھ وجود میآیند و، در نتیجھ، شاھي از بین میرود، و اتباع بین دو صاحب یا 
  .ارباب تقسیم میشوند

وقتي كھ قدرت روحاني مدعي است كھ در تعیین گناه محق است، درنتیجھ، مدعي میشود كھ قانون را ھم 
بھ مخالفت با ) كلیسا و دولت(وقتي كھ این دو قدرت ). ... گناه یعني تجاوز بھ قانون(ع كند وي باید وض

  . یكدیگر برخیزند مملكت ناچار بھ جنگ داخلي و از ھم پاشیدگي كشانده خواھد شد

زیرا ھر فرد عاقل از آن كس كامال پیروي میكند كھ معتقد ((كلیسا در این ستیزه یك برتري خواھد داشت، 
وقتي كھ نیروي .)) باشد اصول و احكامي كھ او آورده است موجب نجات یا بھ دوزخ رفتنش میشوند
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و با ((طبیعي برمیانگیزد این نوع افكار ماوراي )) بیم از مكافات وامید بھ اجر خیر((روحاني اتباع را با 
سخنان عجیب و ناگوار شعور شان را خفھ میكند، مردم ناچار منحرف میشوند، و این نیرو با سركوبي و 

ھابز چنین میپندارد كھ، براي فرار .)) فشار بر جمھور تسلط مییابد یا آن را در آتش جنگ داخلي میاندازد
چون كلیساي كاتولیك راه حلي مخالف این در پیش گرفتھ  .از این آشفتگي، كلیسا را باید مطیع دولت ساخت

او بھ . بود، ھابز در قسمت پنجم لویاتان بر آن، بھ عنوان آخرین و نیرومندترین دشمن فلسفھاش، میتازد
از كتاب مقدس میپردازد در نوشتن اسفار خمسھ بھ دست موسي شك میكند و تاریخ كتابھاي )) نقد عالي((

نظر وي چنین است كھ مسیحیت فقط باید . در سنت مذھب ارتدوكس است دیرتر میداندتاریخي را از آنچھ 
ایمان داشتھ باشند و در مورد بقیھ باید مردم را آزاد بگذارد تا، )) عیسي مسیح((از پیروانش بخواھد كھ بھ 

ك و مھذب براي عقیدھاي چنین پا. در محدوده ایمن نظام عمومي، ھر عقیدھاي را كھ میخواھند برگزینند
وي با . نھ تنھا پشتیباني دولت را پیشنھاد میكند، بلكھ میخواھد كھ دولت با تمام نیرو در اشاعھ آن بكوشد

بھ شارمندان توصیھ . پاپ فقط در این خصوص ھمعقیده است كھ دولت فقط بھ یك مذھب آزادي عمل بدھد
بھ خود راه دھند، اصول دیني  میكند كھ ھمھ بھ عنوان وظیفھ اخالقي و ملي خود، بي آنكھ تردید

كھ ;زیرا اسرار دین ما مثل خواص قرصھاي شفابخشي ھستند كھ بھ بیمار میدھند. ((شھریارشان را بپذیرند
اگر ھمھ را از گلو پایین كند، از خاصیت آن شفا مییابد و چون بجود، نیمي بھ ھدر میرود و باز ھم بیاثر 

ون یك انگلیسي بر مسیحیت كرده بود با تثبیت مسیحیت بھ عنوان نیرومندترین حملھاي كھ تا كن.)) میماند

   غذا دادن خرس-۵قانون گریز 

بدین طریق، گفتارم را پیرامون حكومت مدني و روحاني، كھ : ((آخرین عبارات لویاتان چنین است
ز آن نابسامانیھاي زمان كنوني موجب نوشتن آن شد، بدون تعصب و غرض، بھ پایان رساندھام و نظري ج

این بینظري مورد تصدیق .)) نداشتم كھ رابطھ متقابل بین حمایت و اطاعت را جلو چشمان مردم بیاورم
  . ھمگان قرار نگرفت

مھاجراني كھ در فرانسھ بھ دور چارلز دوم گرد آمده بودند از دفاع ھابز از سلطنت استقبال كردند، اما 
ش، بلكھ براي غیرعاقالنھ بودن آن، محكوم كردند و مادھگرایي او را، ھرچند نھ بھ خاطر كفرآمیز بودن

متاسف بودند كھ فیلسوف رام نشدنیشان براي حملھ بھ كلیساي كاتولیك، آنھم در زماني كھ آنھا از پادشاھي 
روحانیون انگلیكان، كھ از دست . كاتولیك تقاضاي یاري دارند، چندین بند كاغذ بھ مصرف رسانده است

راري شده بودند، چنان غوغایي علیھ كتاب ھابز بھ راه انداختند كھ بھ ھابز پیرایشگران پیروزمند ف
ھابز، كھ اكنون خود را در فرانسھ تنھا و بییار و یاور .)) دستور داده شد دیگر پاي بھ دربار نگذارد((

ت، در بنا بھ گفتھ اسقف برن. میدید، تصمیم گرفت كھ با كرامول از در آشتي درآید و بھ انگلستان برگردد
اما یقین است كھ ; در این امر یقین نیست.)) تا جمھوریخواھان را راضي كند((متن لویاتان تغییراتي داد 

آیین انقالب، كھ در اصل غیرقانوني ولي بر اثر پیروزي تقدیس شده است، با آیین بنیادي اطاعت بیچون و 
تجدید نظر و . ((ھم قرار گرفتند ھاي ناجور، در كنار چرا از یك حكومت مطلقھ سلطنتي، ھمچون وصلھ

نھایي، كھ مثل یك چارھجویي بعدي میماند، شرایطي را تشریح كرد كھ آن رعیتي كھ قبال بھ شاه )) نتیجھ
این كتاب، در موقعي كھ . وفادار است، ممكن است زماني بھ رژیمي كھ شاه را برانداختھ است تسلیم شود

وي در پایان آن سال، در زمستاني سخت، بھ ). ١۶۵١(تشر شدخود ھابز ھنوز در پاریس بود، در لندن من
انگلستان آمد و نزد ارل آو دونشر، كھ از چندي قبل با پارلمنت انقالبي ھمراه شده بود، پناھگاھي آشنا 

و این فیلسوف با مقرري اندكي كھ از ارل دریافت نمود، ; پذیرفتھ شد; ھابز تسلیم نامھاش را فرستاد. یافت
اكنون .)) فقدان صحبتھاي فاضالنھ سخت باعث ناراحتي بود((انھاي گرفت، زیرا در روستا در لندن خ

اندك اندك كھ خوانندگاني براي كتابش پیدا شدند، گروھي منقد نیز . شصت و سھ سال از عمرش گذشتھ بود
حیوان ((ن كشیشان یكي پس از دیگري بھ دفاع از مسیحیت پرداختند و میپرسیدند كھ ای. دورش را گرفتند

كیست كھ علیھ ارسطو، آكسفرد، پارلمنت، و خداوند برخاستھ است ھابز، در عین ترسو بودن، )) مامزبري
در اصول فلسفھ مجددا بھ بحث در باره عقاید مادھگرایانھ و دترمینیستي  ١۶۵۵در ; جنگندھاي سخت بود

ھابز را مورد حملھ قرار داد و ) ١۶۵٨(جان برامال، اسقف دانشمند دري، با نشر صید لویاتان . پرداخت
حملھ بر .)) جاي ضربھ ھنوز بر بیني ھابز مانده است((چنان بھ او ضربھ زد كھ، بنا بھ گفتھ اسقفي دیگر، 
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ارل آو كلرندن پس از اینكھ مقام لرد چانسلري افتاد، بھ ھنگام تبعید، . ھابز تا زمان مرگش ادامھ داشت
اه از اشتباھات خطرناك و زیانآور در كلیسا و دولت در كتاب لویاتان كتابي با عنوان نظریھ و بررسي كوت

صفحھ خود با نثر شیوا و روشن ھمھ مباحث  ٣٢٢این كتاب در خالل ; )١۶٧۶(آقاي ھابز منتشر ساخت 
كلرندن بھ عنوان مردي سیاستمدار و بسیار . مجلدات را، یكي پس از دیگري، بھ طور منظم جواب گفت

و بر فلسفھ ھابز، بھ عنوان مردي كھ مسئولیتي نداشتھ است تا نظریات و اصولش را  مجرب سخن میگوید
كاش آقاي ھابز در پارلمنت راه ((و اظھار امیدواري كرده بود ; بھ صورت عمل درآورد، لبخند زده است

یافتھ بود، در شورا شركت میجست، و در دادگستري و دیگر محاكم قضایي حضور مییافت تا در آنجا 
ھاي تنھاییش، ھر قدر ھم عمیق باشند، و دلبستگیش بھ نوعي عقاید فلسفي، ھر  حتمال پي ببرد كھ اندیشھم

  . قدر ھم قاطع باشد، و حتي قوانین ھندسھاش وي را در بررسي سیاست بھ راه خطا بردھاند

تا ((ر كرد ھاي خود را مامو یكي از كمیتھ ١۶۶۶مجلس عوام در سال . ھا چنین مالیم نبودند ھمھ حملھ
درباره كتابھایي كھ موجب بیدیني، كفر و الحاد میشوند، یا علیھ ذات و صفات باریتعالي ھستند، و 

منتشر شده بود [ كیش سابق كاتولیك كھ در خلود روح شك میكرد]مخصوصا كتاب خاصي كھ بھ نام وایت 
و صحیح نیز (ارشي رسیده بود گز: ((اوبري میگوید.)) و كتاب ھابز بھ نام لویاتان اطالعاتي گرد آورد

  ... كھ در پارلمنت) بود

ھابز بسیاري از .)) عدھاي از اسقفھا پیشنھاد كردند كھ این جنتلمن پیر را، بھ خاطر بدعتگذاري، بسوزانند
ھایي منتشر نشدھاش را براي رھایي از گرفتاریھاي آتن از بین برد و سھ گفتار نوشت و بھ طور  نامھ

در اینجا شاه . ھیچ دادگاھي در انگلستان حق ندارد وي را بھ خاطر بدعت محاكمھ كندمستدل بحث كرد كھ 
چارلز دوم، اندكي پس از رسیدن بھ لندن، ھابز را در خیابان دید، . دوباره تاج و تخت یافتھ بھ دادش رسید

، ))رتبازگشت خاندان استوا((دربار عصر . مربي خود را شناخت و مقدمش را در دربار گرامي داشت
كھ بھ شكاكیت مذھبي تمایل داشت و از قدرت مطلقھ سلطنتي در برابر پارلمنت دفاع میكرد، در فلسفھ ھابز 

اما سر طاس، موي سفید، و لباس پیرایشگران درخور سرزنش بھ نظر . اصول موافق چندي یافت
خرس دارد میآید ((: نامید، و ھابز چون نزدیك میآمد، میگفت)) خرس((چارلز شخصا وي را . میرسیدند

دستور داد تكچھرھاش را . با وجود این، پادشاه شوخ از حاضرجوابي ھابز خوشش میآمد.)) غذا بخورد
گرچھ این . پوند مقرري براي وي تعیین كرد ١٠٠آن را در اطاق خصوصیش گذاشت و سالي . نقاشي كنند

پوندي كھ از خانواده  ۵٠ن سالي مقرري را مرتب بھ وي نمیدادند، احتیاجات ساده این فیلسوف با ھما
  . كوندیش میگرفت برطرف میشدند

تا ھفتادوپنج سالگي تنیس بازي . اوبري میگوید كھ در جواني دردمند و در پیري تندرست و سرحال بود
عرق میكرد و بھ نوكرش پول ((ھرگاه كھ بھ زمین تنیس دسترسي نداشت، آنقدر راه میرفت كھ ; میكرد

  میداد تا 
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در زندگي بیش از صد ((الف میزد كھ . پس از سن ھفتادسالگي، نھ شراب مینوشید و نھ گوشت میخورد
اما اوبري حساب كرد كھ این زیاده روي بیش از سالي یك بار نمیشده است، )) بار زیاده روي كرده است، 

ع داشت كھ تداركات میگویند دختري نامشرو. ھرگز ازدواج نكرد. بنابراین چیز فوقالعادھاي نبوده است
ھمیشھ میگفت كھ اگر بھ اندازه دیگران ((در اواخر عمر، كمتر میخواند و . سخاوتمندانھاي برایش تھیھ دید

شبھا موقعي كھ بھ رختخواب میرفت، درھا را میبست و چون .)) ((خوانده بود، بیش از آنھا نمیدانست
بھ ) لبتھ نھ بھ این جھت كھ صدایي خوش داشتا(مطمئن میشد كھ كسي صدایش را نمیشنود، با صداي بلند 

با .)) ھایش سودمند است و بھ طول عمر میانجامد معتقد بود كھ براي ریھ; خاطر تندرستي آواز میخواند
بھ لرزش دست دچار شد، بھ طوري كھ روز بھ روز بدتر شد و سرانجام  ١۶۵٠وجود این، از اوایل سال 

. دخطش را نمیتوانستند بخوانن ١۶۶۶در 

چون از فلسفھ رو بر گردانده و بھ ریاضیات گرویده . اما، با ھمھ این احوال، دست از نوشتن بر نمیداشت
بود، از روي بیاحتیاطي با متخصصي بھ نام جان والیس در افتاد كھ ادعاي پیرمرد را در تربیع دایره 

كھ تاریخ جنگ داخلي بود، ، بھ سن ھشتاد و دو سالگي، كتاب بھیموت را، ١۶٧٠در سال . سخت رد كرد
مقاالتي چند در پاسخ بھ منتقدانش نوشت و با عالقھ تام لویاتان را بھ زبان التیني ترجمھ . منتشر ساخت

شرح زندگي خودش را بھ شعر نوشت و ھمھ ایلیاد و اودیسھ را بھ شعر انگلیسي درآورد  ١۶٧۵در . كرد
مان سال، در سن ھشتادوھفت سالگي، از لندن بھ در ھ.)) دیگر كاري ندارم بكنم: ((میگفت). ١۶٧۵((

در این ضمن رعشھ دستش . ییالق رفت و بقیھ عمر را در امالك خانواده كوندیش در داربي شد سپري كرد
موقعي كھ ارل آو . بیشتر شده بود و بھ بیماري عسرالبول اشكال در دفع ادرار، كھ دردناك است دچار شد

مسافرتي بس خستھ . ال رفت ھابز با اصرار تام ھمراه وي عزیمت كرددونشر از چتسورث بھ ھاردویك ھ
، پس از ١۶٧٩در روز چھارم دسامبر . یك ھفتھ بعد فلجش گسترش یافت، و در نتیجھ الل شد. كننده بود

اینكھ آیین مقدس را بھ صورت یك انگلیكان مومن دربارھاش انجام دادند، در حالي كھ چھار ماه دیگر مانده 
 . نودودومین سالش را بھ پایان برساند، چشم از جھان فرو بستبود تا 

  نتایج  -۶

در نگاه اول منطقي بھ نظر میرسد، اما با . روانشناسي ھابز شاھكار استنتاج از مقدمات ناكافي است
فرضیاتي سست بنیاد، كھ وي با تحقیقات بیشتر میتوانست آنھا را اصالح كند، عدم انسجام آن آشكار 

  . میشود

دترمینیسم منطقي است، اما میتوان آن را با قالب منطق خودمان، كھ بیشتر با اشیا رابطھ دارد تا معاني و 
ھمین طور نیز مشكل ; براي ھابز مشكل بود تصور كند كھ چیزي غیر جسماني باشد. تصورات، تعیین كرد
یما آنھا را میشناسیم بقیھ ھمھ با وجود این، اینھا تنھا واقعیتھایي ھستند كھ مستق; بتوان جسماني باشند

  . فرضیھاند

ھابز از عین بھ احساس، و از احساس بھ تصور پرداخت، بي آنكھ بتواند فرایند مرموزي را كھ بھ وسیلھ 
. آن عیني كھ آشكارا جسماني است فكري را كھ آشكارا غیر جسماني است بھ وجود میآورد روشن سازد

با وجود این، ھابز تنھا در روانشناسي بود كھ آثار . ھ لكنت میافتدروانشناسي مكانیكي در مقابل آگاھي ب
مدرسي، را در )) استعدادھاي((بعضي از ارواح یا توھمات متافیزیكي، مثل . زیادي براي ما بھ جا گذاشت

ھاي فعالیت ذھني تعبیر كرد، نھ  این رشتھ از میان برداشت گرچھ اینھا را بیدرنگ میتوان ھمچون جنبھ
وي اصول آشكارتري در تداعي معاني وضع كرد، ولي نقش مقصود و دقت را در . ي ذھني جداگانھھستیھا

تجزیھ . در خصوص اراده و انتباه شرحي مفید داد. تعیین انتخاب، توالي، و دوام تصورات دست كم گرفت
ن بود و تحلیل و دفاعش از شھوات و خواھشھاي اختصاري درخشان بود و قرضي را كھ بھ دكارت مدیو

ھاي روانشناسي، الك توانست اثر خود، تحقیقي درباره قوه درك  از روي ھمین نوشتھ. بھ اسپینوزا ادا كرد
الك رسالھاش را در باب حكومت بیشتر بھ خاطر جوابگویي بھ . انساني، را دقیقتر و مفصلتر توسعھ دھد
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، سیاست ماكیاولي را از نو صورتبندي فلسفھ سیاسي ھابز، در رابطھ با چارلز اول. ھابز نوشت تا بھ فیلمر
این فلسفھ از استبداد موفق ھنري ھشتم و الیزابت در انگلستان، و ھانري چھارم و ریشلیو در . میكرد

و بدون شك، ھم از پشتیباني دوستان دوك و ھم از حمایت پناھندگان سلطنت ; فرانسھ سرچشمھ میگرفت
با بازگشت مسرتانگیز یك پادشاه استوارت بھ سلطنت، موجھ  تاثیر بالفاصلھ آن. طلب برخوردار بوده است

اما چند . و بحق مینمود كھ ھنوز قدرت نامحدودي را طلب میكرد و ھرج و مرجي مخرب را پایان میبخشید
براي ایجاد حكومت كافي )) نكبتبار و حیواني((انگلیسي مقتدر میپنداشتند ھمان طور كھ رضایت وحشیان 

كھ در وضع پیشرفتھتري زیست میكنند در مقابل حقطلبي پارلمنت فرو ریخت و است، رضایت مردمي 
پس از رشد دموكراسي . لیبرالیسم الك، كھ محدودیت و انتزاع قدرتھا را اعالم میداشت، جانشین آن شد

نسبي قرن نوزدھم در انگلستاني كھ دریاي مانش حافظ آن بود، و در امریكا كھ بھ وسیلھ دریاھا حفاظت 
د، خودكامگي تعدیل شدھاي بھ شكل دولتھاي یكھتاز بھ وجود آمد كھ قدرت دولت را بر جان، مال، میش

ھا و خندقھا فایق  اختراع بر كوه. صنعت، مذھب، تعلیم و تربیت، انتشارات، و افكار مردم مستولي ساخت
جنگ است، و  حكومت مطلقھ زاده. آمد، مرزھا برداشتھ شدند، و انزوا و امنیت ملي از بین رفتند

  . دموكراسي از تجمالت صلح

شاید سازمان اجتماعي پیش از ; ھابز ھرگز وجود داشتھ است یا نھ)) وضع طبیعي((ما نمیدانیم كھ آیا 
. قبیلھ قبل از دولت بوده است و رسوم از قانون كھنتر، گستردھتر و عمیقترند. انسان وجود داشتھ است

گرچھ اینھا (مجاز ساختن دولت بھ تعیین و تحدید اخالقیات . میبخشدخانواده زمینھ وفاداري آن را توسعھ 
حس . یعني ضایع كردن یكي از نیروھاي اصالح كننده دولت) ھمھ در رژیمھاي یكھتاز وارد شدھاند

اخالقي بعضي اوقات موجب گسترش ھمكاري یا اخالص آن، و بنابراین موجب گسترش ایمني قانون 
. ور ممكن است دولتي مسیحي باشد ھمانطور كھ آشوكا زماني بودایي بوددر آیندھاي بسیار د. میشود

ھاي روشنفكر بھ درون طبقات  ھاي ھابز از گروه اندیشھ. بزرگترین تاثیر ھابز از را مادھگرایي وي بود
ھا، حتي  ھا و قھوھخانھ میخانھ((گزارش داد كھ  ١۶٩٣بنتلي خشمناك در ; بازرگان و پیشھور جریان یافتند

بسیاري از دولتیان بھ طور خصوصي آن .)) ، و كلیساھا ھم از آن پر شده بودند)پارلمنت(الر وستمینسترتا
را پذیرفتھ بودند، ولي در انظار مردم پردھاي از احترامي آشكار بھ كلیساي رسمي، بھ عنوان شكل 

در . ر آن میكشیدندسودمند كنترل اجتماعي كھ فقط ابلھان بیمالحظھ ممكن بود آن را خدشھدار كنند، ب
فرانسھ فلسفھ مادھگرایي بر شكاكیت بل اثر كرد و در المتري، اولباك، و دیدرو توسعھ حساب نشدھتري 

چھ مفتخر و چھ متھم، وي . شمرد)) یكي از بزرگترین نوابغ قرن ھفدھم((بل ھابز را در ردیف . یافت
نگام بھ وجود آورده بود و اولین فرد انگلیسي نیرومندترین فیلسوف شناختھ شد كھ انگلستان از بیكن تا آن ھ

وي فلسفھاش را بھ نظمي : ما یك دین آشكار بدو داریم. بود كھ رسالھاي رسمي در تئوري سیاسي اراده داد
با خواندن آثار وي و بیكن و الك، یا فونتنل و بل و ولتر، یك بار . منطقي و با نثري شیوا صورتبندي كرد

ھا از یادمان برده بودند درك میكنیم، و آن اینكھ الزم نیست كھ ابھام نشان شاخص یك دیگر آنچھ را كھ آلمان
  . فیلسوف باشد و نیز اینكھ ھر نوع ھنر باید این تعھد اخالقي را بپذیرد كھ یا قابل فھم باشد یا ساكت بماند

II -مدینھ فاضلھ ھرینگتن   

ري میكرد، جیمز ھرینگتن یك مدینھ فاضلھ در آن زمان كھ ھابز از یك حكومت سلطنتي بیمار جانبدا
اكنون كھ سیاحت و بازرگاني زوایاي دورافتاده جھان را مكشوف میساختند و . دموكراتیك را پیشنھاد كرد

ھا بھ اروپا میآمدند، براي گویندگان خیالپرور آسان بود كھ با كمك خیال  ھا ھمراه اجناس و مااللتجاره افسانھ
از نقشھ سفر كنند یا، مثل سیرانو دو برژراك و تومازو كامپانال بھ ماه یا خورشید  ھاي سعادتمندي بھ گوشھ

میزیستند )) تمدن((بروند كھ رسوم سیاسي و اجتماعیشان استبداد و خودكامگي و فالكت مردمي را كھ با 
كم و  دلبستگي رنسانس بھ روزگار باستان جاي خود را بھ زندگي دالنگیز آتي حكومتھاي. شرمنده سازد

اثر خود اوشینا  ١۶۵۶لذا ھرینگتن در . بیش كاملي داد كھ در سرزمینھاي دور و فاسد نشده وجود داشتند
ھاي وي، كھ از طبقھ نجبا بھ دنیا آمده بود، طبیعتا بھ آن فلسفھ سیاسي گروید كھ از خرده  را بھ قھوھخانھ

مد، در سراسر قاره اروپا بھ سفر پرداخت، پس از اینكھ از آكسفرد بیرون آ. مالكین انگلیسي حمایت میكرد

pymansetareh@yahoo.com



آن )) جمھوریخواه((ونیز را دید، تحت تاثیر موسسات . جمھوري ھلند را ستود، در ارتش ھلند خدمت كرد
دیار قرار گرفت، بھ مالقات پاپ رفت و از پاي بوس پاپ امتناع ورزید، و چون بھ انگلستان برگشت، 

گفت كھ او فكر این را ھم نمیكرده است كھ بعد از آنكھ دست  گناھانش بخشیده شد، چون بھ چارلز اول
موقعي . الجرم مورد عفو شاه قرار گرفت; پادشاه انگلستان را بوسیده است، پاي امیر بیگانھاي را ببوسد

او آن زنداني نگونبخت را دوست . كھ چارلز بازداشت شد، پارلمنت ھرینگتن را بھ مالزمت وي برگزید
تا دم آخر با چارلز ھمراه بود، تا محل . ایاي یك دولت جمھوري را برایش توضیح میدادمیداشت، لیكن مز

  . اعدام نیز رفت، و میگویند نزدیك بود از اندوه بمیرد

چون از پیدایش جمھوري انگلیسي خرسند شده بود، عقاید جمھوریخواھي خودش را در قالب داستان منتشر 
گرم نوشتن بود، كرامول جمھوري جدید را بھ یك حكومت اما، در آن حال كھ ھرینگتن سر. ساخت

ھنگامي كھ مشتركالمنافع اوشینا زیر چاپ بود، لرد پراتكتور دستور ; سرپرستي نیمھ سلطنتي، مبدل ساخت
دختر نازپرورده كرامول، یعني خانم كلیپول از آن كتاب شفاعت كرد، ھرینگتن . داد آن را جمع آوري كنند

انگلستاني است كھ نویسنده )) اوشینا. ((منتشر شد ١۶۵۶تر تقدیم كرد و در سال آن را بھ پدر آن دخ
وي اصلي را وضع كرد كھ دو قرن بعد بھ تفسیر اقتصادي تاریخ . امیدوار بود كرامول آن را از نو بسازد

 فقط در این صورت. ھرینگتن میگوید تفوق سیاسي طبیعتا و حقا تابع تفوق اقتصادي است: توسعھ یافت
نسبت مالكیت زمین ھرچھ باشد، ماھیت امپراطوري . ((است كھ یك دولت میتواند از ثبات برخوردار باشد

ھمھ كشور را مالك ) ھمان طور كھ در تركیھ چنین است(اگر یك نفر .)) یعني حكومت ھمان خواھد بود
حكومت ((، دولت اگر بھ چند نفر تعلق داشتھ باشد. باشد، دولت یك حكومت مطلقھ سلطنتي خواھد بود

و اگر ھمھ مردم مالك ((; اي است كھ اشراف از آن پشتیباني، ونیز آن را محدود میكنند))سلطنتي آمیختھ
ھم بیش از دیگران زمین نداشتھ ... باشند یا زمین را طوري بین خود تقسیم كنند كھ حتي یك نفر یا چند نفر 

  . یك حكومت جمھوري است )خود بھ خود و بدون عمال زور(باشد، این امپراطوري 

ھرینگتن بھ ھابز، كھ میپنداشت بنیان ھمھ دولتھا بر زور گذاشتھ شده است، پاسخ داد كھ بھ ارتشھا باید غذا 
  . و اسلحھ داد، لذا قدرت در دستان كساني قرار میگیرد كھ پول غذا دادن و مسلح كردنشان را داشتھ باشند

ھرینگتن، بنابر ھمین . ك نوع انطباق با تغییر توزیع مالكیت استتغییر در شكل یا در خط مشي دولت فقط ی
بنیان، پیروزي پارلمنت، طویل را، كھ نماینده طبقھ متوسط بود، بر شاه، كھ نماینده مالكان عمده بود، 

براي جلوگیري از درآمدن دولت بھ صورت اولیگارشي امالك بزرگ، ھرینگتن یك قانون . تشریح كرد
دموكراسي حقیقي مستلزم . پوند محصول نمیداد محدود میكرد ٠٠٠,٢سالیانھ بیش از  برابري در بخش((

در جمھوري . تقسیم وسیع ملك است، و بھترین دموكراسي آن است كھ ھر مالك در دولت شركت جوید
فقط سنا قانون طرح . حقیقي انگلیسي، مردم مالكان را براي خدمت در یك مجمع ملي یا سنا خواھند فرستاد

سناتورھا كاندیداھاي امور دولتي را . واھد كرد، و مجمع حق خواھد داشت كھ آنھا را تصویب یا رد كندخ
ھر . و مردم، از روي آن صورت، قضات را با انداختن راي مخفي انتخاب خواھند كرد; نامزد خواھند كرد

با این تسلسل، . شد سال یك سوم از اعضاي مجمع، سناتورھا، و قضات طي انتخاباتي دیگر عوض خواھند
انتخابات ملي اجتماع را در مقابل وكالیي كھ منافع شخصي . ھمھ مالكان در دولت شركت خواھند جست

در مدارس و كالجھاي . حفظ خواھد كرد)) آن دشمنان شناختھ شده و دیرینھ قدرت مردم((دارند، و كشیشان 
این ((اوبري گزارش داده است كھ . خواھد شد ملي تعلیم و تربیت ھمگاني اجرا و آزادي كامل دیني برقرار

از (ھرینگتن چند تن از اینھا . و بزودي طرفداران با حرارتي گرد آورد)) آیین فكري خیلي فراگیر بود
كھ براي یك پارلمنت سیار جمھوري غوغاي ) ١۶۵٩(را در یك باشگاه سیار جمع كرد ) جملھ اوبري

نافع را ناشي از عدم توانایي آن در ضبط امالك بزرگ و تقسیم وي سقوط مشتركالم. زیادي بھ راه انداخت
این شكست موجب نیرومندي بیشتر نجبا و فقیرتر و ضعیفتر . زمین بھ قطعات كوچك بین مردم میدانست

بر اساس این اصل كھ مالكیت آمر و حاكم بر دولت است، برگشت حكومت سلطنتي ; شدن مردم میشد
اوبري . راي دھد)) قانون برابري در بخش زمین((، مگر اینكھ پارلمنت بھ اولیگارشي اجتنابناپذیر بود

اما اكثر اعضاي پارلمنت كامال از این طرح سیار با راي مخفي تنفر داشتند، زیرا آنھا مستبدان ((میگوید، 
چون . دآنھا ترجیح دادند كھ چارلز دوم را بازگردانن)) ;نفرین شدھاي بودند كھ بھ قدرتشان عشق میورزیدند
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ھرینگتن میكوشید كھ حتي پس از برگشت شاه باز ھم این طرح را اشاعھ دھد، پادشاه وي را در برج لندن 
و اقداماتي بھ عمل آمدند تا با استفاده از حق احضار بھ دادگاه او را ). ١۶۶١(بھ اتھام توطئھ زنداني كرد 

سپس وي را . در آنجا دیوانھ شد. تبعید شدآزاد كنند، ولي بھ زنداني مجرد در جزیرھاي خارج از پلیموت 
ھاي فاضلھ دیگر  مدینھ فاضلھ او از بسیاري از مدینھ. آزاد كردند، لیكن دیگر سالمتي خود را باز نیافت

  . عملیتر بود و بسیاري از اصول آن بھ حقیقت پیوستھ است

ھرینگتن از نقش . ه بودشاید فقط یك نقطھ ضعف داشت، و آن این بود كھ زمین تنھا شكل ثروت فرض شد
; قدرت پول در بازرگاني و صنعت یاد كرد، ولي پیشبیني نكرد كھ ثروت موجب قدرت سیاسي ھم میشود

یكي از . شاید میپنداشتھ است كھ حتي ثروت بازرگاني و صنعتي نیز سرانجام وابستھ بھ مالكان است
با وجودي كھ ; لھ آراي مخفي بودامیدھاي وي گسترش تدریجي حقوق و امتیازات و انتخابات بھ وسی

و الك، مونتسكیو، و امریكا تفكیك ; انگلستان اصل را در انتخابات ادواري قسمتي از كنگره خود پذیرفت
زمان ممكن است، با برآورد ; بگذارید تا خیالپردازان نومید نشوند. قواي دولتي وي را تصویب كردند

  . ان را بھ نثر درآوردخواستھایشان، آنھا را متحیر سازد و اشعار ش

III - خداپرستان  

ھمان طور كھ جنگھاي مذھبي بھ عقاید مذھبي در فرانسھ زیان رساندند، جنگ داخلي نیز در انگلستان 
خاطرات رژیم پیرایشگر بیدیني را بین سلطنت طلبان پیروزمند اشاعھ . شكیبایي را در االھیات موجب شد

اولین ارل آو شافتسبري، . ن استوارت بیپرده و پر سرو صدا ساختداد و الحاد را در دربار بازگشت خاندا
و بعد از آنھا ھالیفكاس و ; دومین دیوك آو باكینگم، و دومین ارل آو راچیستر بھ الحاد متھم شدند

ھر روز مسافر . توسعھ دانش جغرافیایي، تاریخي، و علمي موجب گسترش شكیات مذھبي شد. بالینگبروك
ملتھاي بزرگي تعریف و توصیف میكرد كھ اخالقیات و مذھبشان بھ وضعي تكاندھنده با یا وقایعنگاري از 

مسیحیت و اخالق آن فرق میكرد، ولي معموال ھمان قدر بھ فضایل آراستھ بودند و بندرت بھ آدمكشي و قتل 
  . نفس دست میزدند

كشف ; انظار دور میكردجھانبیني مكانیكي دكارت پرھیزكار و نیوتن فرضیھآور گویي االھیات را از 
پیروزي تدریجي كوپرنیك و تعقیب غمانگیز گالیلھ ; قانون در طبیعت معجزات را غیرقابل درك نشان میداد

كوشش دلیرانھ بسیاري از علماي االھیات مسیحي، كھ میخواستند ایمان را با . بھ فرسایش ایمان كمك كرد
قبل از اینكھ سخنرانیھاي بویل عھدھدار : ینز گفتآنتوني كال; برھان ثابت كنند، موجب ضعف عقیدتي شد

  . اثبات وجود خدا شوند، ھیچكس در وجود آن شك نكرده بود

در باره كساني كھ با گفتن چیزھایي كھ، بھ ((سر ویلیام تمپل . رد الحاد موجب و نیرو دھنده گسترش آن شد
در ھمان سال، ). ١٧۶٢(را نوشت  ))قول داوود، آدم احمق در دلش میگوید، بھ ھوشمندي مشھور میشوند

بیدیني اصوال در ھر دوره بوده است، لیكن دفاع آشكار و عمومي از : ((سر چارلز وولزلي اظھار داشت
  ): ١۶٨١(سر شماس سمیوئل پاركر چنین میگوید .)) آن خاص این دوره است

الحاد و بیدیني مثل فسق و فساد . ..بیخبران و نادانان بین ما بزرگترین مدعیان شكاكیت و بیایماني ھستند... 
عوام و طبقات پست با فلسفھ بافي بھ اصول بیدیني رسیدھاند و گفتار الحادآمیز خود ... عمومیت یافتھ است

  . میتوانند ثابت كنند كھ خدایي وجود ندارد)) لویاتان((ھا میخوانند و از روي كتاب  را در معابر و شاھراه

  . و خداپرستي را لحاظ شكاكیت مورد توجھ بودند)) دین طبیعي((تاریانیسم، در بین طبقات تحصیلكرده اونی

براي طرفداران دین طبیعي، ایماني مستقل از كتاب مقدس و . اصالت االھي كتاب مقدس را قبول داشتند
خداپرستان، كھ جنبش اصلي آنھا از انگلستان . محدود بھ معتقدات كلي، چون خدا و خلود روح، ارجح بود
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یا )) طبیعت((آغاز شد، فقط بھ خدا ایمان داشتند و بعضي اوقات شخصیت را از او سلب میكردند و با 
نخستین بار در )) خداپرست((كلمھ . ماشین جھاني دكارتي یا نیوتني مترادف میگرفتند)) محرك اول((

ار گرفت، لیكن در نامھاي بھ یك خداپرست نوشتھ سر شماس ادوارد ستیلینگ فلیت مورد توجھ قر ١۶٧٧
چارلز بالنت، . آغاز شده بود ١۶٢۴ادبیات خداپرستي یا در پیرامون حقایق لرد ھربرت آو چربري در 

استدالل آن چنین بود كھ ھمھ . دنبال كرد ١۶٧٩مرید لرد ھربرت، این عقیده را با نوشتن روح جھاني در 
بھشت و دوزخ نیز از شمار . ي بودھاندادیان ساختھ شیاداني ھستند كھ طالب قدرت سیاسي یا انتفاع ماد

. روح با بدن میمیرد. اختراعات زیركانھ آنان بودھاند تا بدان وسیلھ بر مردم نظارت كنند و آنھا را بدوشند
بعضي از نویسندگان معتقدند كھ انسان چیزي جز ((انسان و جانوران آن چنان بھ یكدیگر شبیھند كھ 

كشیشان ) ١۶٨٠(اب عظمت دیاناي افسوسیان، یا خاستگاه بتپرستي بالنت در كت.)) میموني متمدن نیست
. را نیز آلت دست طبقات ممتازي میداند كھ از استثمار كار بردبارانھ مردم و ساده لوحي آنان فربھ شدھاند
وي با ظرافت و باریك بیني شیطاني كتاب زندگي آپولونیوس توانایي، اثر فیلوستراتوس، را ترجمھ كرد، 

ھ بین معجزات ساحران طوایف مشرك و آنچھ را كھ مسیحیان بدان معتقد بودند اشاره كرد و گفت بھ تشاب
بالنت دیني را پیشنھاد ) ١۶٨۶(كھ ھر دو بھ یكسان باور نكردني ھستند، در خالصھاي از آیین خداپرستان 

القي را در كرد كھ فاقد ھر گونھ آیین پرستش و مراسم عبادت بود و فقط پرستش خدا با زندگي اخ
خاطرنشان ساخت كھ مبناي االھیات مسیحیت، در وھلھ اول، بر ) ١۶٩٣(وي در وخشھاي عقل . برداشت

حوا از زنده )) بنا كردن((; وي داستانھاي آفرینش كتاب مقدس. انتظار اشتباھآمیز پایان بسیار زود دنیاست
را بھ باد تمسخر گرفت، آنھا را  پیامبرحضرت آدم، گناھكاري ذاتي، و ایستادن خورشید بھ دست یوشع 

این ذره ناچیز و حقیر كاینات كھ (اعتقاد بھ اینكھ زمین ما ((یاوھسراییھاي بچھگانھ میدانست، و میگفت كھ 
اصلیترین و حیاتیترین بخش ) نظر مقام، حقیرتر استاز ھر ستاره ثابت، چھ از نظر بزرگي جرم و چھ از 

اثري بدون نام مولف بھ معجزات .)) این مجموعھ با عظمت است، نا معقول و منافي طبیعت اشیا مینماید
، كھ تصنیف آن را با تردید بھ بالنت نسبت میدھند، میكوشید تشریح )١۶٨٣(مخالف قوانین طبیعت نیست 
نیز اضافھ میكند كھ كتاب مقدس براي آموزش فیزیك نوشتھ نشده، بلكھ . بیعیندساده از علل و رویدادھاي ط

ھرچھ كھ خالف طبیعت . ((است و بھ ھمان گونھ نیز باید تعبیر شود)) انگیختن احساسات مذھبي((براي 
و اگر این گفتھ صحیح .)) باشد خالف عقل است و ھرچھ كھ خالف عقل باشد پوچ است و باید طرد شود

ھ وي خودش را بھ خاطر اینكھ قانون انگلستان او را از ازدواج با خواھر ھمسر فقیدش منع میكرد باشد ك
. جان تالند این مبارزه را ادامھ داد. ، معلوم میشود كھ وي مآال عقل را نمیپرستیده است)١۶٩٣(كشتھ باشد 

در . واني بھ آیین پروتستان گرویداما در ج; وي در ایرلند متولد شده و با ایمان كاتولیك رومي بار آمده بود
وي نیز در سن بیست و شش سالگي اثري موسوم بھ مسیحیت . گالسگو، لیدن، و آكسفرد تحصیل كرد

رسالھاي است كھ در آن نشان داده : ((و چنین گفت) ١۶٩۶(مرموز نیست را بدون نام و نشان منتشر كرد 
وي با پذیرش كتاب جدید الك بھ نام .)) تر از آنمیشود كھ در انجیل نھ چیزي مخالف عقل است و نھ باال

تحقیقي درباره قوه درك انساني، بھ عنوان كتابي كھ بنیاد حسي ھمھ دانشھا را ثابت كرده است، یك عقیده 
  : خردگرایانھ تمام عیار از آن بیرون آورد

ھاي  آن را، مانند پدیده كھ نتوان... ھیچ چیز وجود ندارد; ما معتقدیم كھ عقل تنھا بنیاد ھمھ ایقانھاست
یا معني ھر یك از )) كتاب مقدس((اعتقاد بھ الوھیت . ... معمولي طبیعت، تحت بازجویي عقل درآورد

كھ ... عبارات و قسمتھاي آن، بدون دلیل عقلي و برھان بدیھي، یك نوع سادھلوحي قابل سرزنش است
  . یك چشمانداز پرسود باقي میماندگرچھ معموال ناشي از جھالت و خودسري است، بیشتر بھ خاطر 

این اعالم جنگ بود، اما تالند ھمینكھ پیشتر رفت، با آغاز این بحث كھ االھیات مسیحیت، بھ استثناي اصل 
ھیئت . با ھمھ این احوال، مبارزھاش را نبخشودند. قلب ماھیت، كامال معقول است، نشان صلح برافراشت

; ي دریاي ایرلند دست اتفاق بھ ھم دادند تا كتابش را محكوم كنندقضات عالي میدل سكس و دوبلن از دو سو
بھ انگلستان گریخت، اما . آن را رسما جلو در مجلس ایرلند سوزاندند، و خود تالند ھم بھ زندان محكوم شد

چند زماني نزد شاھزاده خانم سوفیا، زوجھ . چون نتوانست در آنجا شغلي بیابد، بھ قاره اروپا مھاجرت كرد
ھایي بھ سرنا را بھ عنوان  نامھ. رگزیننده ھانوور و دخترش سوفیا شارلوت، ملكھ پروس، بھ احترام زیستب

; ھا كوشید كھ منشا و رشد عقیده بھ خلود روح را پیدا كند در یكي از آن نامھ). ١٧٠۴(ملكھ پروس نوشت 

pymansetareh@yahoo.com



در نامھاي دیگر، این . رفتاین یكي از تالشھاي نخستین تاریخ طبیعي معتقدات فوق طبیعي بھ شمار می
تالند میگفت كھ حركت جزو ذاتي ماده ; نظریھ را كھ ماده بھ خودي خود ساكن و بیحركت است رد كرد

ھاي عیني، از جملھ حركات جانوران و پیش  ھمھ پدیده. است و ھیچ جسمي در سكون مطلق قرار ندارد
مان اعتقادات مرسوم خود، ھمچون وسیلھ روي ھمگان بیان كرد، زیرا توده تحصیل نكرده را باید بھ ھ

آزاداندیشي باید وظیفھ و امتیاز انحصاري اقلیت . مراقبت اخالقي و اجتماعي، دست نخورده رھا كرد
بگذارید ھمھ مردم آزادانھ، بي آنكھ در خطر ((; سانسور نباید در میان اینان اعمال شود. تحصیلكرده باشد

آزاد اندیشي و ((اصطالح .)) قرار بگیرند، صحبت كنند) عمال شریرانھالبتھ مگر بھ خاطر ا(اتھام یا داغ 
  . را ظاھرا تالند ساختھ است)) ھمھ خدایي

اظھار نظر كرد كھ مسیح نمیخواست امتش را از یھودیت جدا كند و اینكھ ) ١٧١٨(در مقالھ نصارا 
طرح اصلي و راستین ((یھودیان مسیحي ھنوز ھم قوانین دیني موسي را محترم میشمردند، نماینده 

  . است)) مسیحیت

لژ ((شاید تالند عضوي از ; پرستش و مراسم مذھبي یك انجمن پنھاني خیالي را شرح میداد)) ھمھ خدایي((
انجمني را كھ تالند توصیف . در لندن تاسیس یافتھ بود ١٧١٧فراماسونري بوده است كھ در )) بزرگ مادر

ردود میشمرد و یك دین جدید و سازگار با فلسفھ پیشنھاد میكرد كھ میكند ھمھ الھامات ماوراي طبیعي را م
این . خدا را با جھان یكي میگرفت و قھرمان آزادي و افكار را جایگزین قدیسان عالم مسیحي میساخت

انجمن پیروانش را مجاز میدانست مادام كھ در دوران نفوذ سیاسیشان از گزند تعصب در امان باشند، با 
  . روي موافق نشان دھندعبادت عمومي 

لرد مو لذورث و . تالند پس از یك زندگي متغیر و پرماجرا، در انگلستان بھ یك زندگي فقیرانھ گرفتار آمد
دلیرانھ در برابر طوفان مخالفتھایي كھ از كتابھایش . فیلسوف شافتسبري وي را از گرسنگي نجات دادند

)) صفاي كامل((وي مدعي بود كھ فلسفھ . دگي كردایستا) پنجاه و چھار بار در عرض شصت سال(میشد 
بر اثر بیماري عالجناپذیري كھ در سن پنجاه و دو . رھانیده است)) بیم مرگ((بھ وي بخشیده وي را از 

  :، كتیبھ پرافتخار روي گورش را چنین نوشت)١٧٢٢(سالگي بدان دچار شد 

ادبیات مختلف را مورد غور و . بھ دنیا آمد... نزدیك الندن دري... در اینجا جان تالند آرمیده است كھ در
، بھ ھیچ كس دل ))مدافع آزادي((، ))قھرمان حقیقت. ((بررسي قرار داد و با بیش از ده زبان آشنا بود

یده بود بازنگرداند، تا پایان آن نھ تھدید نھ بدبختي او را از راھي كھ برگز. نبست و مدح ھیچ كس نسرود
روحش بھ پدر آسماني، كھ نخست از او آمده بود، . راه رفت، و منافع خود را فداي پیگیري خوبي كرد

. ... بدون شك در ابدیت بھ زندگي خود ادامھ خواھد داد، اما ھرگز تالند دیگري پیدا نخواھد شد. پیوست
  . یدھایش مراجعھ كن براي بقیھ ماجرا بھ نوشتھ

چون از پول، خانھاي در ییالق، و . آنتوني كالینز سلك خداپرستان را با مھارت و تواضع بیشتري ادامھ داد
رفتاري نیكو و شخصیتي پاك و .خانھاي در شھر برخوردار بود، نمیشد او را با گرسنگي از پاي درآورد

را بھ خاطر حقیقت دوست داشتن حقیقت : ((الك، كھ بھ خوبي با وي آشنا بود، بھ وي نوشت. منزه داشت
و اگر اشتباه نكرده باشم، در شما بیش از ; جزو اصولي تكامل انسان در این دنیا و زادگاه ھمھ فضایل است

یكي از شایستھترین تفسیرھایي است كھ ) ١٧١٣(گفتار پیرامون آزاد اندیشي كالینز ; .))ھمھ كساني دارد
  . در این عصر بر خداپرستي نوشتھ شدھاند

بھ كار بردن فھم در تالش كشف مفھوم ھر نوع قضیھ، : ((وي آزاد اندیشي را این طور تعریف میكرد
براي كشف ... براي مالحظھ ماھیت دالیل لھ یا علیھ آن، و قضاوت درباره آن بنا بھ قدرت یا ضعف مدارك

كتاب مقدس ما را ناچار  گوناگوني اعتقادھا و تناقض بین تفاسیر عبارات.)) حقیقت راه دیگري وجود ندارد
آیا بھ كدام دادگاه دیگري میتوانیم مراجعھ كنیم، مگر اینكھ بھ حكم قھر ; میكند كھ قضاوت عقل را بپذیریم

باشد جز با دلیل و برھان چگونھ میتوانیم تصمیم بگیریم كھ كدام یك از كتابھاي كتاب مقدس را باید معتبر 
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شیشي نام میبرد كھ تخمین زده است فعال فقط سي ھزار نوع تفسیر دانست و كدام یك را مشكوك كالینز از ك
  . و بھ انتقاد متني كتاب مقدس نوشتھ ریشار سیمون اشاره میكند; براي عھد جدید پیشنھاد كردھاند

اینان بر آن بودند كھ اكثر مردم . وي میكوشد كھ بھ محتاطاني كھ بر آزاداندیشي، ایراد میگیرند پاسخ گوید
را ندارند كھ در باره مسائل اساسي بھ نحوي بیندیشند كھ ھم آزادانھ باشد و ھم عاري از ضرر  ظرفیت آن

; ھا و، بنابر این، بھ بي نظمي اجتماعي میانجامد كھ این چنین آزادي بھ تقسیم بیپایان عقاید و فرقھ; و زیان
یونان باستان و تركیھ جدید را وي . كھ آزاداندیشي ممكن است بھ الحاد در مذھب و فساد اخالقي منتج شود

  . ھایي از نظم اجتماعي نشان میدھد كھ، علیرغم آزادي عقیده و گوناگوني مذاھب، پاي بر جا ماندھاند نمونھ

از گفتار و امثلھ بیكن در خصوص اینكھ ; وي این عقیده را كھ آزاداندیشي الحاد میآورد رد میكند
ر بلند ما را از آن دور میسازد، جانبداري میكند و اضافھ مینماید كوتھفكري ما را بھ الحاد میكشاند، و افكا

وي از آزاداندیشاني نام میبرد .)) بنیان الحاد است و آزاداندیشي داروي آن((كھ ناداني، با صداقت ظاھر، 
سقراط، افالطون، ارسطو، اپیكور، پلوتارك، وارو، )): بافضیلتترین مردم در ھمھ اعصار بودھاند((كھ 

، سیسرون، سنكا، سلیمان، پیامبران، اوریگنس، [كاتو كھین]، كاتو اوتیكایي [كاتو مھین]سنسور  كاتو
در این جا و در تالند نمونھاي از قدیسان پیرو ; اراسموس، مونتني، بیكن، ھابز، میلتن، تیلتسن، و الك

رستي دیگر از دشمنان میتوان فھ) كالینز پیشنھاد میكند(و . در تقویم اگوست كنت داریم) تحققي(مذھب 
. آزادي فكر تھیھ كرد كھ با بیرحمیھاي وحشیانھ خود، بھ بھانھ بزرگداشت، خداوند، ننگ انسانیت بودھاند

ھا بر سرش باریدن گرفتند، بھ حدي كھ كالینز  پاسخھاي بسیاري از منبرھاي وعظ كلیساھا و از دانشكده
ھنگام اقامت در ھوالند تحت تاثیر اسپینوزا و بل قرار احتماال در . صالح در این دید كھ بھ مسافرتي برود

  . گرفت

، كھ در آن آشكارا و با قدرتي تام )١٧١۵(ھنگامي كھ بھ انگلستان برگشت، با نوشتن تحقیق در آزادي بشر 
كالینز خود را آزاداندیشي یافت كھ اسیر اراده دربند ; از جبر بحث كرده بود، طوفاني دیگر برانگیخت

وي گفت كھ حواریان . ھاي گفتار در مباني و براھین دین مسیح دنیاي االھیات را بھ ھیجان آوردگرفتار شد
و پاسكال پیشگوییھاي عھد قدیم را، كھ سیستم مذھبي جدید ظاھرا بھ ثبوت رسانده است، اساس اثبات 

سیوپنج . ندارند مسیحیت خود قرار دادھاند، و چنین استدالل كرد كھ پیشگوییھا ربطي بھ مسیحیت یا مسیح
بھ  ١٧٢۶مباحثھ ھنوز گرم بود كھ ولتر در . عالم االھیات، طي سي و پنج مقالھ، بھ وي پاسخ گفتند

لذتي شیطنتآمیز از آن برد و آن را با خود بھ فرانسھ یا كانون نھضت روشنگري شكاك ; انگلستان وارد شد
ثیو تیندل، تامس چاب، و كونیرز میدلتن ادامھ جنبش خداپرستي در انگلستان بھ وسیلھ ویلیام ویستن، م. برد

طبقھ حاكمھ بھ خاطر اشاعھ . یافت و توسط بالینگبروك و فیلسوف شافتسبري بھ گیبن و ھیوم انتقال یافت
در . ولي تاثیر فوري آن تزلزل موقتي معتقدات دیني بود; نظریات و افكار دموكراتیك از آن استقبال نكردند

ي از این موضوع براي مجلس عالي انجمن روحانیون انگلیسي در كنتربري یك گزارش رسم ١٧١١سال 
در این گزارش از گسترش وسیع بیایماني و بیحرمتي دیني نسبت بھ مقدسات، رد ملھمات كتاب . تھیھ شد

مقدس، رد و افسانھ دانستن معجزات، تمسخر آیین تثلیث، تردید در خلود روح، و شیاد خواندن كشیشان یاد 
در این بحران بود كھ چند تن .)) مذھب مغلوب خداپرستي شد((با آغاز قرن ھجدھم در انگلستان، . دشده بو

 -IV. از تواناترین دانشمندان و عقالي انگلیسي نیرومندانھ بھ دفاع از دین مسیح پرداختند
  مدافعان ایمان 

این . و تاریخ رو بھ رو شوند بیشترین آنھا میخواستند كھ با مھاجمین خود شان بر مباني دلیل، دانشوري،
چارلز لسلي این دفاع را با روش كوتاه و آسان براي مقابلھ با . خود في نفسھ روح عصر را آشكار میساخت

وي میگفت دالیلي كھ براي . ، كھ در اصل پاسخي بھ بالنت بود، رھبري كرد)١۶٩٧(خداپرستان 
ر اقناع، مثل ھمانھایي ھستند كھ براي داستانھاي كتاب مقدس آوردھاند، از نظر ماھیت و از نظ

شھادتھایي كھ براي اثبات معجزات آورده شدھاند از نظر ازدیاد ; سرگذشتھاي اسكندر و قیصر ذكر شدھاند
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كشیشان ھرگز نمیتوانستند ; ھاي انگلیسي مورد قبول است و اعتبار از ھمان نوعي ھستند كھ در دادگاه
دریاي سرخ معتقد كنند، مگر اینكھ شاھد عیني بھ آنھا ارائھ  ))كردنمنشق ((مردم را بھ معجزاتي از قبیل 

لسلي استداللش را با نشان دادن دین یھود بھ عنوان میثاقي نخستین كھ با آمدن مسیح عوض شد، و . دھند
  . تنھا دین مسیح بوده است كھ از بوتھ آزمایش دلیل و برھان روسفید بیرون آمده است. بتپرستي خاتمھ داد

الرك، كھ ریاضیات و فیزیك را آن قدر میدانست كھ بتواند در برابر الیبنیتز از نیوتن دفاع كند، سمیوئل ك
در جلسات . تقبل كرد كھ با ارائھ دالیلي، بھ دقت براھین ھندسھ، حقانیت دین مسیح را ثابت كند

ود، حضور در یك سلسلھ قضایاي دوازدھگانھ ارائھ داد كھ بھ عقیده وي وج ١٧٠۴سخنرانیھاي بویل در 
وي تصور میكرد كھ زنجیر ھستیھا و . ھمھ جا، قدرت مطلق، علم كل، و خیراندیشي خدا را ثابت میكرد

علل غیر مستقل و ممكن ما را بر آن میدارند كھ ھستي واجب و مستقلي را بھ طور مسلم قبول كنیم كھ 
و خالق باید از ; شعور وجود داردخداوند باید ذي شعور باشد، زیرا در مخلوقات . نخستین علتالعلل است

. خداوند باید آزاد باشد، در غیر این صورت، شعورش یك بندگي بیمعني خواھد بود; مخلوق كاملتر باشد
اما در دوره دوم سخنرانیھاي بویل، ; البتھ این امر بھ فلسفھ كھن یا قرون وسطي چیزي اضافھ نمیكرد

وي میپنداشت كھ اصول اخالقي مثل . را ثابت كند)) یتحقیقت و ایقان الھام مسیح((كالرك خواست كھ 
با وجود این، طبیعتي را كھ انسان فاسد كرده است فقط میتوان با تلقین یا تعلیم ; قوانین طبیعت مطلق ھستند

از این رو الزم آمد كھ خداوند كتاب مقدس و آیین ; عقاید مذھبي وادار بھ بھ اطاعت از قوانین اخالقي كرد
تاریخ، با مزاح معمولي خود، اضافھ میكند كھ ملكھ آن . بھشت و دوزخ را براي ما بفرستدمربوط بھ 

كالرك را، كھ كشیش خاصھاش بود، بھ خاطر اینكھ بھ تردید در تثلیث مظنون شده بود، از خدمت بر كنار 
اسقفي اعظم ، وي را از تصدي مقام [جورج اول]كرد، بنا بھ گفتھ ولتر شیطان، در زمان سلطنت شاه بعد 

كنتربري محروم ساختند، زیرا اسقفي بھ شاھزاده خانم كروالین اطالع داده بود كھ كالرك یكي از 
  . دانشمندترین مردم انگلستان است، لیكن یك عیب دارد و آن ھم اینكھ مسیحي نیست

اي بویل در را در مجالس سخنرانیھ)) بالھت و نامعقولي الحاد((ھمچنین بنتلي، كھ فاضلتر از او بود، 
بیست سال بعد، كتاب كالینز وي را بھ انتشار مالحظاتي درباره عقاید متاخر . ثابت كرده بود ١۶٩٢١۶٩٣

استدالل وي بھ نظر قاطع و . در این اثر بیشتر اشتباھات كالینز را آشكار ساختھ بود. آزاداندیشي برانگیخت
جانثن سویفت، كھ . از بنتلي سپاسگزاري كردندموثر رسید، و اعضاي ھیئت حاكمھ دانشگاه كیمبریج متفقا 

در آن زمان در خدمت بالینگبروك خداپرست بود، میپنداشت كھ چون كالینز سري را كھ ھمھ آقایان نگاه 
وي این مطلب را در رسالھاي بھ نام عقاید آزاد ; میدارند فاش ساختھ است، بھ تادیب بیشتري سزاوار است

وي، با اغراقگوییھاي خنده آورد . سي ساده براي استفاده بینوایان نوشتاندیشي آقاي كالینز بھ انگلی
استداللھاي كالینز را بھ باد ریشخند و تمسخر گرفت و اضافھ كرد كھ چون اكثر مردم ابلھ ھستند، آزاد 

بیشتر آدمیان ھمان قدر براي پرواز كردن شایستھاند كھ ((; گذاردنشان در اندیشیدن مصیبت بھ بار میآورد
این گفتار میپنداشت، وي مثل ھابز معتقد بود كھ استبداد یا خودكامگي، حتي در  - .)) براي فكر كردن

ما دیدیم كھ انگلیكانھاي ایرلندي میپنداشتند . روحانیت، تنھا شق منحصر بھ فرد در برابر ھرج و مرج است
افالطونیان كیمبریج با  .كھ اگر آن كشیش بدبین بھ خداوند معتقد بود، میتوانست اسقفي بزرگ باشد

[ پلوتینوس]آنھا بھ افالطون و فلوطین .ھوشمندي كمتر ولي با صداقت بیشتري از مسیحیت دفاع میكردند
ایمانشان را آن طور كھ با فضیلت اخالقي و فداكاري .مراجعھ میكردند تا پلي بین خداوند و عقل پیدا كنند

حس الوھیت نیرومندي آنھا را در بر گرفتھ بود كھ این حس  چنان. نشان میدادند، با استدالل نشان نمیدادند
بنابراین، نخستین رھنمونشان بھ نام بنجمین ویچكت مدعي شد كھ . را بالفصلترین شاھد عقل میپنداشتند

ھنري مور، عضو برجستھ این گروه، كھ زماني مشھور شده بود، پاي را از .)) عقل نداي خداوند است((
ایي بیرون گذاشت و تقریبا بھ مفھوم فناي ھندو، خال واقعي، شناخت حسي، و ناتواني ھاي اروپ حدود فلسفھ

مكانیسم كیھاني دكارت . آن در اقناع اشتیاق روح منزوي براي یافتن دوستي و مفھومي در كاینات پرداخت
  . بھ وي آرامش و تسالیي نبخشید

آیا دانش ((از خود میپرسید كھ . وب بومھ یافتنیاز خود را بیشتر در نوافالطونیان، رازوران یھودي، و یاك
یا، ; اشیا در حقیقت سعادت اعالي انساني است یا چیزي بزرگتر و خداییتر چنین سعادتي را بھ ھمراه دارد
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اگر فرض شود كھ چنین باشد، آیا آن را میتوان با اشتیاق و توجھ بھ خواندن آثار نویسندگان، یا تعمق كردن 
تصمیم گرفت خود را از قید خودخواھي، )) با از راه تزكیھ ذھن از ھمھ بدیھا; ددر اشیا بھ دست آور

وقتي كھ این خواست مفرط از پي شناخت اشیا در . ((تعلقات دنیوي، و ھمھ كنجكاویھاي دانشمندانھ برھاند
ھ من تسكین یافت و من جز این پاكي و سادگي فكر و آرزویي نكردم، نور اطمیناني بزرگتر از آنچھ ك

.)) انتظار داشتم و حتي از چیزھایي كھ قبال سخت در آرزوي دانستنشان بودم ھر روز بر من تابیدن گرفت
وي میگوید كھ تدریجا آن چنان خودش را جسما و روحا تصفیھ كرد كھ جسمش در بھاران بوي خوش 

  . میداد و از ادرارش بوي بنفشھ بھ مشام میرسید

نین مینمود كھ حقیقت روح را ھمچون قانعكنندھترین تجربیاتي كھ براي وي كھ بدین سان تزكیھ شده بود، چ
و از این ایقان بالفاصلھ بھ این عقیده گروید كھ ارواح دیگري نیز، با ; بشر ممكن است احساس میكرد

وي میپنداشت كھ ھر حركتي در ماده عمل . درجات، از پستترین تا خود خداوند، در این دنیا وجود دارند
مور، بھ جاي فضاي مادي ھابز، از جھاني روحاني صحبت میكرد كھ در آن ماده فقط . روح است چند نوع

در غیر این ; جانبخش بعضي اوقات از حدود منزلش فراتر میرفت)) روح((این . ابزار و وسیلھ روح بود
 صورت، مغناطیس، برق، و جاذبھ را چگونھ میتوان توجیھ كرد مور تا آن حد پیش رفت كھ وجود

شیاطین، جادوگران، و ارواح مردگان را بھ او پیشنھاد میشدند نمیپذیرفت، و دوستي خود را با ھابز 
فلسفھ دكتر مور را با ((ھابز میگفت كھ اگر وي عقاید خودش را غیرقابل دفاع ببیند، . مادھگرا حفظ كرد

بر آن شد تا غیرقابل دفاع  رلف كدورث، دانشمندترین نوافالطونیان كیمبریج،.)) آغوش باز خواھد پذیرفت
، از ھابز دعوت كرد تا )١۶٧٨(در اثر خود، نظام عقالني حقیقي جھان . بودن عقاید ھابز را تایید كند

توضیح دھد چرا عالوه بر حركات مختلف حسي و عضالني، كھ وي اعمال ذھن را بھ آنھا محول كرده 
چگونھ یك فلسفھ مادي ; حركات ھم وجود دارد از این)) آگاھي((است، در بسیاري دیگر از حاالت، نوعي 

میتواند براي این آگاھي محل و طرز عملي پیدا كند اگر ھمھ چیز ماده متحرك است، پس چرا سلسلھ 
اعصاب بھ وسیلھ احساس و پاسخ، مانند رفلكس، بھ ھمھ چیز رسیدگي نمیكند تا آگاھي زاید در كارش نیاید 

رتري آگاھي را، كھ بدون آن ھیچ واقعیتي شناختھ نخواھد شد، منكر چگونھ ما میتوانیم واقعیت و حتي ب
كدورث از خیلي . شویم دانش ظرف انفعالي احساسات نیست، بلكھ تبدیل فعاالنھ احساسات بھ افكار است

  . پیش پاسخ بار كلي و كانت را بھ ھابز و ھیوم داد

ي جزو افالطونیان كیمبریج نبود، جوزف گلنویل، كشیش مخصوص چارلز دوم، از نظر منطقھ جغرافیای
وي تقصیر جزمیت را بھ گردن علم و ) ١۶۶١(در بیھودگي اصول جزمي . اما با آنان سخت موافقت داشت

فلسفھ انداخت و چنین استدالل كرد كھ آنھا بناي نظامھاي عالي نمایي از آیینھاي فكري را بر بنیادھاي 
  . نااستوار گذاشتھاند

ما ; فرضي توجیھ ناپذیر است) كھ گلنویل آن را براي علم ضروري میپنداشت(بنابراین، مفھوم علت 
توالیھا، روابط، و موقعیتھا را میشناسیم، ولي نمیدانیم كھ در یك شي چھ چیز موجب ایجاد اثر در خود آن 

نیادي گلنویل میگوید ببینید كھ ما از چھ بسیار چیزھاي ب). ھاي ھیوم یكي دیگر از گفتھ(یا دیگري میشود 
درآمیزد وجود این ... چگونھ یك اندیشھ میتواند با یك تكھ گل . ((بیخبریم طبیعت و مبدا و ارتباط آن با جسم

آویزان كردن وزنھ بر بالھاي . ... آمیزش عجیب مثل یخ زدن كلمات در اقلیم شمالي غیر قابل تصور است
را براي تدبیر معاش، و نھ براي درك حقایق  گلنویل، پیش از برگسون، عقل.)) باد نافھمیدنیتر از این است

و علم، خواند، یعني آن چنان بھ ماده دل بست كھ گنجایش اندیشیدن بھ حقایق دیگر را ندارد مگر با 
طوري نشان ! حواس ما چقدر جایزالخطاست. یا تصورات مادي )) برگشت بھ سوي توھمات مادي((

نكھ علماي اخیر بھ ما اطمینان دادھاند كھ با حركات میدھند كھ گویي زمین در فضا ثابت است، حال آ
و حتي وقتي كھ فرض شود حواسمان ما را نفریفتھاند، چھ بسا كھ با . ھمزمان گوناگوني در گردش است

ما بھ سھولت ((; احساسات ما كرارا ما را بھ خطا رھنمون میشوند! مقدمات صحیح استدالل خطا میكنیم
  . و محیط ذھني ما اغلب بر استدالل ما مسلط است.)) میكنیمھرچھ را كھ میخواھیم، باور 

  عقاید اقلیم و دگرگونیھاي ملي ویژھاي 
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متعارف، كھ فھم زودباورشان نخست از آنھا تعلیم گرفتھ است، ھرگز پاي بیرون نمیگذارند، بدون شك، بھ 
ھاي مختلف عقیده مسافرت روحھاي بزرگي كھ بھ اقلیم. ... حقیقت و ادراك نسبتا بزرگ خود مطمئن ھستند

در تصمیمات خود محتاطترند و در گرفتن تصمیم [ اینجا یك عبارت معروف بھ وجود آمده است]كردھاند 
  . بیشتر تامل میكنند

گلنویل، با وجود این ھمھ ھشدار بھ علم، یكي از اعضاي فعال انجمن سلطنتي بود، در برابر اتھامات 
ش را شادباش گفت، و بھ دنیاي شگفتانگیزي كھ تحقیقات علمي بھ وجود بیدیني از آن دفاع كرد، پیروزیھای

  :میآورد امیدوار بود

من ھیچ شك ندارم كھ نسلھاي آینده بسیار چیزھایي را كھ اكنون شایعھاي بیش نیستند كشف، و حقیقت 
تماال بھ ماه، از شاید قرنھا بعد، مسافرت بھ نقاط جنوبي ناشناختھ، و اح. واقعي آنھا را معلوم خواھند كرد

براي آنان كھ پس از ما میآیند، خرید یك جفت بال براي پرواز بھ . سفر بھ امریكا شگفتتر نخواھد بود
مسافرت كردن آیندگان بھ جزایر ھند در . دورترین نقاط شاید مثل پوتین خریدن ما براي مسافرت ساده باشد

موي سپید و تعویض استخوانھاي فرسوده ممكن است سیاه كردن . آتیھ مثل مكاتبھ ادبي ما آسان خواھد بود
و تبدیل نقاط نسبتا متروك فعلي بھ بھشت از كشاورزي آینده بعید ; سرانجام بدون معجزه انجامپذیر باشد

  . نخواھد بود

آنھا میگفتند كھ اگر دنیاي . باید اضافھ كنیم كھ گلنویل، مانند كدورث و ھنري مور، بھ جادوگري معتقد بود
و با قضاوت از ; مثل دنیاي مادي وجود داشتھ باشد، ارواح نیز باید مثل جسم در این جھان باشند معنوي

اگر افراد متدین . روي حاالت شگفتانگیز اشیا معلوم میشود كھ بعضي از این ارواح نیز باید شیطاني باشند
ا شیطان و اعوان و انصارش در ھا گفتگو میكنند، ھیچ دلیلي ندارد كھ مفسدین ب با خداوند، قدیسان و فرشتھ

گلنویل معتقد بود كھ سیاست آخرین شیطان این است كھ مردم را بھ عدم وجود خودش معتقد . تماس نباشند
با انكار وجود روح و ) بھ عنوان آغاز(آنان كھ بھ سادگي نمیتوانند بگویند خدا نیست، خود شان را . ((سازد

  . ایست بھ خاطر خدا نجات دادشیطان را میب.)) جادوگران قانع میكنند

V- ١٧٠۴- ١۶٣٢: جان الك   

  زندگینامھ - ١

وي . متنفذترین فیلسوف این عصر در رینگتن نزدیك بریستول و در ھمان سال تولد اسپینوزا، بھ دنیا آمد
او نداي انقالب آرام ; در انگلستاني پرورش یافت كھ انقالبي خونین بھ راه انداختھ و پادشاھش را كشتھ بود

پدرش یك وكیل . د انگلستان بودو عصر مدارا و رواداري، و نماینده سازشكاري بسیار عاقالنھ و سودمن
دعاوي پیرایشگر بود كھ با فداكاري از نظریات پارلمنت دفاع، و اصول حكومت مردم و حكومت نمایندگي 

  الك بھ . را بھ فرزندش القا كرد
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گالري ملي درسھا وفادار ماند و از انضباطي كھ وي را چنین متین، ساده و كوشا . جان الك: گرینھیل. جي
  لیدي مشم در مورد پدر الك میگوید كھ وي . ورد سپاسگزار بودبار آ

در كودكي رفتارش با . بعد از وي، با تحسین از او سخن میگفت) پسرش(رفتارش با او چنان بود كھ او 
وي چنان بود كھ از او میترسید و ھمیشھ دوري میگرفت، اما چون بزرگتر شد، از نسبت آن سختگیري 

  . كاست، بھ طوري كھ چون قابلیت یافت، بھ عنوان یك دوست با او زندگي كرد

در مدرسھ وستمینستر در زبانھاي التیني، یوناني، عبري، و . موزگارانش چنین حقشناسي نكردالك از آ
را در محوطھ قصر وایتھال، كھ ) ١۶۴٩(احتماال اجازه نیافت كھ اعدام چارلز اول . عربي مستغرق بود

اخلي نگذاشت اغتشاش ناشي از جنگ د. اما این رویداد بر فلسفھاش اثر گذاشت; در آن نزدیكي بود، ببیند
در آنجا بھ تحصیل آثار ارسطو، بدان . كھ وي تا سن بیست سالگي بھ كالج كرایست در آكسفرد وارد شود

مقداري ھندسھ و معاني بیان ; یوناني را بیشتر خواند; سان كھ در لباس مدرسي التیني مرسوم بود، پرداخت
را از این لحاظ كھ از نظر معني كھنھ و از و، زیادتر از آن، منطق و اخالق فرا گرفت، كھ بعدھا اثر آن 

، بھ عنوان )١۶۵٨(پس از اینكھ دانشنامھاش را گرفت . نظر صورت غیرقابل درك میدانست رد كرد
بھ یك ماجراي عاشقانھ . آموزگار در آكسفرد ماند و بھ تدریس خصوصي و تدریس دانشگاھي پرداخت

مثل تقریبا ھمھ . ازیافت، و آن زن را از دست بدادعقلش را ب; ))عقل را از كف بربود((كشیده شد كھ 
بھ وي . فیلسوفان آن دوره مالبرانش، بل، فونتنل، ھابز، اسپینوزا، و الیبنیتز ھرگز بھ ازدواج تن در نداد

صعود بھ جایي است كھ شاید ((توصیھ كردند تا وزارت را بپذیرد، ولي نپذیرفت، زیرا عقیده داشت كھ 
; از بیماري سل درگذشت ١۶۶١پدرش در .)) ز آنجا بدون پرت شدن فرود نمیآیمسزاوار آن نباشم و ا

موفق بھ  ١۶٧۴بھ تحصیل پزشكي پرداخت، ولي تا . ثروتي اندك و ریھاي ضعیف برایش بھ ارث گذاشت
ضمنا آثار دكارت را مطالعھ، و فریبندگي فلسفھ را، آنجا كھ قابل درك بود، . گرفتن دانشنامھ پزشكي نشد
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در . در كارھاي آزمایشگاھي بھ رابرت بویل یاري میداد، و در نتیجھ شیفتھ روشھاي علمي شد. ردحس ك
از وي دعوتي بھ عمل آمد تا بھ اكستر ھاوس بیاید و بھ سمت پزشك شخصي آنتوني اشلي  ١۶۶٧سال 

در آنجا  كوپر كھ بزودي بھ مقام نخستین ارل آو شافتسبري و عضو ھیئت وزیران چارلز اول برگزیده شد
در آكسفرد ماندگار بود، در مسیر سیاسي  ١۶٧٣الك از آن روز بھ بعد، با وجودي كھ تا . زندگي كند

در مقام یك پزشك، جان . انگلستان قرار گرفت و حوادث سیاسي موجب شكل گرفتن افكارش شدند
كرد، بھ ھنگام  در كار مذاكرات ازدواج پسر ارل كمك). ١۶۶٨(شافتسبري را با عمل غدھاش نجات داد 

زایمان عروس حضور داشت، و در تربیت نوه ارل، كھ در فلسفھ جانشین وي شد، كوشش و چنان نزد پدر 
وي او را بر این . بزرگم محترم بود كھ بزرگیش در پزشكي در نظر او كمترین جنبھاش بھ شمار میرفت

ھ جز در خانھ خود یا نزد دوستان میداشت تا افكارش را بھ چیزھاي دیگر مشغول دارد و اجازه نمیداد ك
وي را بھ مطالعھ امور دیني و مدني ملت و اموري كھ بھ وزیر یك دولت . صمیمي بھ كار پزشكي بپردازد

مربوط میشوند تشویق كرد و در این كار آن چنان موفق بود كھ پدر بزرگم او را بھ دوستي برگزید و ھمھ 
  . یپرداختوقت در اموري از آن نوع با وي بھ مشورت م

، كھ شافتسبري رئیس آن )مھاجرنشینھا(در شوراي بازرگاني و كشاورزي ) ١۶٧۵ ١۶٧٣(الك دو سال 
وي بھ شافتسبري كمك كرد تا براي كارولینا، كھ ارل موسس و مالك عمده . بود، بھ سمت منشي خدمت كرد

وال در مھاجرنشینھا اجرا را معم)) قوانین اساسي((این ; آن بود، پیش نویس اساسنامھاي را تھیھ كند
  . لیكن آزادي وجداني كھ در آنھا بود اكثرا از طرف ماندگاه جدید پذیرفتھ میشد. نمیكردند

از ریاست بر كنار شد، الك بھ مسافرت پرداخت و در فرانسھ  ١۶٧۵موقعي كھ شافتسبري در سال 
  . تحصیل كرد

و در آن، بھ نحوي معقول، بھ رد ; ندي آشنا كرددر آنجا فرانسوا برنیھ را مالقات و او را با فلسفھ گاس
مفاھیم لدني یا فطریات پرداختھ و گفت كھ نفس انساني بھ ھنگام تولد، مانند لوحي مجرد و سفید و خالي از 

در ذھن چیزي نیست : ((و این جملھ معروف را گفت كھ بعدا در قاره اروپا انتشار یافت; ھر چیزي است
بھ سوي انگلستان و شافتسبري برگشت، اما  ١۶٧٩الك در .)) س درآمده باشدمگر آنچھ كھ قبال بھ حوا

و زندگي ) ١۶٨٠(چون ارل پیوستھ و بیشتر بھ سوي انقالب گرایش پیدا میكرد، در آكسفرد معتكف شد 
دستگیري و فرار شافتسبري و گریختن او بھ ھلند سو ظن سلطنت طلبان را . دانشپژوھي را از سر گرفت

جاسوسان بھ آكسفرد گسیل شدند تا الك را در ضمن اظھار سخني كھ ممكن بود . ان وي كردمتوجھ دوست
الك، كھ احساس ناامني میكرد و نزدیك شدن دشمن خودش . بنیاد تعقیب قانونیش قرار گیرد، دستگیر سازند

) ١۶٨۵(مث انقالب نافرجام دیوك آو مان). ١۶٨٣(جیمز دوم را پیشگویي مینمود، بھ ھوالند پناھنده شد 
جیمز را برانگیخت تا از دولت ھلند بخواھند كھ ھشتادوپنج انگلیسي را، كھ بھ شركت در توطئھ براي 

وي با اسم عاریھ خود . اسم الك ھم در میان آنھا بود; برانداختن پادشاه جدید شركت جستھ بودند، تسلیم كند
تاد، ولي الك ترجیح داد كھ در ھوالند یك سال بعد، جیمز پیشنھاد عفوش را برایش فرس. را پنھان كرد

چون در اوترشت، آمستردام، و روتردام میزیست، نھ تنھا از دوستي پناھندگان انگلیسي، بلكھ با . بماند
دانشمنداني مثل ژان لوكلر و فیلیپ وان لیمبورخ، كھ ھر دو از رھبران االھیات بیتعصب آرمینیوسي 

الك، تحت تاثیر آن محیط، در ابراز عقیده حكومت مردم و آزادي . بودند، آشنا و از دوستیشان بھرھمند شد
در توطئھاي كھ بھ  ١۶٨٧در آنجا كتاب تحقیقي در باره قوه درك انساني و اولین .مذھب بسیار تشجیع شد

منظور خلع جیمز دوم و انتصاب ویلیام سوم بھ پادشاھي انگلستان بھ جاي وي ترتیب داده شده بود شركت 
كھ لشكركشي فرماندار ھلند بھ پیروزي رسید، الك با ھمان كشتیي كھ ملكھ مري آینده در آن  موقعي. جست

پیش از ترك ھلند، نامھاي بھ زبان التیني براي لیمبورخ فرستاد كھ ). ١۶٨٩(بود بھ سوي انگلستان رفت 
بیروح  احساسات گرم آن ممكن است این فرض را كھ مالیمت عادي وي ناشي از اخالق سرد و شخصیت

  : اوست تصحیح كند

زیرا ھر آنچھ كھ بھ خویشاوندي، ; گویي میخواھم میھن و خویشانم را ترك كنم; اكنون من از اینجا میروم
حسن نیت، عشق، مھرباني ھرچیزي كھ انسانھا را با عالیقي نیرومندتر از خون بھ یكدیگر مربوط میسازد 
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اني را پشت سر رھا میكنم كھ ھرگز نمیتوانم فراموششان من دوست. تعلق دارد من در میان شما بسیار دیدم
و پیوستھ آرزومندم كھ باز فرصتي پیش آید تا یك بار دیگر از سرود دوستي بیدریغ مرداني كھ بھ ; كنم

ھنگام دوري از خویشان، و ھنگامي كھ از ھر سوي در فشار و سختي بودم، آرامش قلبم بودند برخوردار 
اي عزیزترین دوستان و ارجمندترین مردم، زماني كھ بھ فضل تو، بھ خردمندي تو  و اما در مورد تو. شوم

و مھربانیھا و صفا و نجابت تو میاندیشم، بھ نظر میرسد كھ در دوستي با تو بھ چنان چیزي دست یافتھام كھ 
  . ھمیشھ از اینكھ ناچار شدم در میان شما چند سالي بگذرانم خوشحالم

متصدي  ١۶٩٠در . وستانش آن را اداره میكردند چندین سمت دولتي را تقبل كردالك در انگلستاني كھ د
دادستان (با جان سامرز . مسئول امور بازرگاني و كشاورزي شد ١۶٩۶١٧٠٠در ; دادگاه استیناف شد

، و آیزك نیوتن، كھ در ضرب سكھ بھ وي یاري داد، )نخستین ارل آو ھالیفاكس(، چارلز مانتگیو )كل
، اكثر اوقاتش را در اوتسمنر واقع در اسكس با سر فرانسیس مشم و ھمسرش ١۶٩١پس از . دوستي گزید

وي در آن پناھگاه آرامش بخش پیوستھ تا . لیدي داماریس مشم، یكي از دختران رلف كدورث میگذراند
  . زمان مرگ بھ نوشتن مشغول بود

  دولت و مالكیت  -٢

تا آن زمان فقط چند مقالھ كوچك و خالصھ فرانسھ . بود موقعي كھ از تبعید برگشت، پنجاه و شش سالھ
وي ھنوز بھ عنوان فیلسوف، جز ). ١۶٨٨(كتابخانھ جھاني لوكلر منتشر كرده بود [ ماھنامھ]تحقیق را در 

آنگاه، در یك سال شگفتانگیز، سھ اثر براي چاپ فرستاد كھ موجب . نزد چند دوست، شھرتي نیافتھ بود
نامھاي در باره عدم تعصب و سختگیري  ١۶٨٩در مارس . روپا بھ شھرت برسدشدند در دنیاي حكمت ا

نامھ  ١۶٩٠بھ دنبال آن در ; وي در ھلند انتشار یافت و در پاییز ھمان سال، بھ زبان انگلیسي ترجمھ شد
دو رسالھ درباره حكومت كھ سنگ  ١۶٩٠در فوریھ . دوم درباره عدم تعصب و سختگیري بھ چاپ رسید

ھ دموكراتیك جدید انگلستان و امریكا بود و یك ماه پس از موثرترین كتاب در روانشناسي جدید بناي نظری
با وجودي كھ این كتاب پیش از آنكھ از ھلند برگردد بھ پایان رسیده بود، رسالھ درباره . بود، منتشر كرد

اي فلسفھاي شالودھ ١۶٨٨١۶٨٩حكومت را منتشر كرد، زیرا مشتاق بود كھ براي انقالب با شكوه 
تا تاج و تخت پادشاه دوباره : ((این ھدف را آشكارا در پیشگفتاري بر رسالھ نخست ذكر كردھاست. بگذارد

و تا مردم ... تا نامش با رضایت مردم بھ خوبي یاد شود; برگشتھ ما، یعني ویلیام سوم فعلي، تثبیت شود
تصمیمي كھ براي حفظ آن داشتند ملت را از انگلستان را، كھ عشق آنھا بھ حقوق عادالنھ و طبیعي خود و 

از دو رسالھ درباره حكومت، نخستین و كم .)) بردگي و فساد نجات داد، در نظر دنیا محق جلوھگر كند
 ١۶۴٢اھمیتترین آنھا، در جواب پدر شاھي، یا تاكید قدرت طبیعي پادشاھان بود كھ سر رابرت فیلمر در 

در زمان اوج حكومت مطلقھ ) ١۶٨٠(تھ و فقط در ھمین اواخر در دفاع از حق االھي چارلز اول نوش
 ١۶۴٨وي در . ھاي خوب سر رابرت بھ شمار نمیرفت این اثر از نوشتھ. چارلز دوم بھ چاپ رسیده بود

ھرج و مرج حكومت مخلوط سلطنتي محدود را، بدون ذكر اسم خودش كھ پیشتاز نظریات ھابز بود، 
مان شكست خوردھاي بھ زندان افتاد، مجددا در مالحظاتي پیرامون گرچھ بھ خاطر دفاع از ای. نوشت

، یعني یك سال پیش از مرگ نویسنده، بھ چاپ ١۶۵٢سیاست مدن ارسطو، كھ آن ھم بھ طور ناشناس در 
خداوند سلطنت بر نخستین . فیلمر دولت را شبیھ گسترش خانواده نشان داد. رسید، بھ دفاع از آن پرداخت

بھ الھام ) مثل مخالفان فیلمر(آنان كھ . دم داد، كھ از وي بھ شیوخ و بزرگان رسیده استخانواده را بھ آ
االھي كتاب مقدس معتقدند، باید معترف باشند كھ خانواده پدر شاھي و قدرت شیوخ از سوي خداوند آمده 

و مشتقي از شاھان نخستین شیوخ بودند و قدرتشان شكل ; این سلطنت از شیوخ بھ شاھان رسیده است. است
این سلطنت، جز در ; بنابراین، پادشاھي بھ آدم و از آدم بھ خداوند منتھي میشود. حكومت پدري بود

صورتي كھ خالف قوانین خداوند باشد، االھي و مطلق است و شورش علیھ آن گناه و جنایت فیلمر در 
ان در لحظھ تولد تابع رسوم و مخالفت با این نظریھ كھ انسان آزاد آفریده شده است متذكر میشود كھ انس

)) آزادي طبیعي((; قوانین گروھي و حقوق طبیعي و قانوني پدران و مادران نسبت بھ فرزندانشان است
دولت . ((ھمچنین این كھ دولت در اصل بنا بھ اتفاق مردم بھ وجود آمد افسانھ است. افسانھاي رمانتیك است
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. اینده را اقلیت كوچك و فعال ھر حوزه انتخاباتي بر میگزینددر حقیقت نم; افسانھاي دیگر است)) پارلماني
طبیعت دولت این است كھ از قانون برتر باشد، زیرا، . ھر دولتي اكثریتي است كھ اقلیتي آن را اداره میكند

اگر ما امیدوار باشیم كھ بدون یك قدرت . ((بنا بھ تعریف قوه مقننھ، میتواند قانون را وضع یا فسخ كند
اگر قرار باشد كھ دولت تابع اراده اتباعش .)) مطلق اداره شویم، بیھوده خود را دلخوش كردھایم حاكمھ

این را ھرج و مرج یا . مطالبھ یا از قانون سرپیچي كند)) وجدان((باشد، بزودي حقوقش را بھ موجب 
الك حس .)) نستھیچ استبدادي را نمیتوان با استبداد گروه مردم برابر دا((حكومت جماعت میگویند و 

  . این است كھ استداللھاي فیلمر را از بین ببرد)) انقالب باشكوه((میكرد كھ نخستین كار وي در دفاع از 

ھاي  تا كنون سابقھ نداشتھ است كھ چنین یاوه. ((وي میپنداشت، جز آنچھ كھ در گفتار سر رابرت آمده است
اگر در این اواخر جامعھ روحاني از .)) ((بافندچرب و نرمي را با چنین انگلیسي خوشلحني بھ یكدیگر ب

آیین وي جانبداري نمیكرد و آن را اصول االھي زمان محسوب نمیداشت، الزم نمي دیدم كھ از این آقا كھ 
یعني چنانچھ كشیشان انگلیكان از حق )) دیر زماني بھ پاسخ احتیاج داشت آشكارا صحبت بھ میان آورم

مان شاھي كاتولیك مثل جیمز دوم ھم قرار گرفتھ باشند، جانبداري االھي شاھان، حتي اگر تحت فر
الك با بذلھگوییھاي كنایھآمیز، و بعضي اوقات دور از نزاكت، بھ نظریات فیلمر كھ قدرت . نمیكردند

الزم نیست كھ بھ رد طوالني وي از روي ; سلطنتي را مشتق از سلطنت آدم و شیوخ میدانست پاسخ میگفت
. امروز ما عقاید سیاسي را از روي استداللھاي كتاب مقدس تعبیر و تفسیر نمیكنیم; شویم كتاب مقدس وارد

بعضي از نظریات فیلمر، با وجود با وجود تاخت و تاز الك بر آنھا، ھنوز باقي ماندھاند یعني كوششي كھ، 
یخ و حتي در با وجود اشتباھات بیشمار آن، بر این بود كھ ماھیت دولت را در كاوش مبدا آن در تار

محتمال ھم فیلمر و ھم الك نقش جھانگیري و قدرت را در تاسیس دولتھا دست كم . زیستشناسي آشكار سازد
الك در رسالھ دوم حكومت كشوري براي حكومت ویلیام سوم در انگلستان بھ یافتن اساسي پرداخت . گرفتند

براي اشتقاق لقب . اند، قابل دفاع باشدكھ بیشتر از حق االھي، كھ متاسفانھ جیمز دوم را بھ قدرت میرس
مردم بھ تصرف : ویلیام از رضایت اتباع چیزھایي آورد كھ از نظر تاریخي نمیتوانست آنھا را ثابت كند

انگلستان توسط ویلیام رضایت نداده بودند و آریستوكراتھایي كھ گرداننده آن بودند بھ تامین رضایت مردم 
با وجود این، الك، براي اینكھ . ند كھ از مقاومت مردم جلوگیري كرده باشندنیندیشیده بودند، بلكھ میخواست

در حالي كھ از یك . یك تكیھگاه فلسفي براي قدرت ویلیام بنا نھد، از حاكمیت مردم سخت بھ دفاع پرداخت
و  پادشاه دفاع میكرد، نظریھ حكومت پارلماني را توسعھ داد و، در آن حال كھ یك اساس منطقي بھ ویگھا

وي در فلسفھ سیاسي . مدافعان مالكیت پیشنھاد میكرد، قانون و اصول آزادي سیاسي را صورتبندي كرد
قبل از پیدایش دولتھا را )) وضع طبیعي((الك، بھ پیروي از ھابز، . انگلستان تسلط ھابز را پایان بخشید

اما برخالف ; شكلي دادوي، مانند ھابز و فیلمر، براي ھدف خویش، بھ تاریخ ; امري مسلم فرض كرد
وي این كلمھ را، مثل جفرسن كھ از او ; آزاد و برابر بودند)) وضع طبیعي((ھابز، میپنداشت كھ افراد در 

حالت ((و در ; تبعیت كرد، بدین معني بھ كار برد كھ طبیعتا ھیچ انساني حقوقي بیش از انسان دیگر ندارد
الك بعضي . لوژیكي براي اجتماع، انسان جایز میداندغرایز خاصي را، از قبیل آمادگي فیزیو)) طبیعي

طبیعتا آزاد است و ھیچ چیز نمیتواند وي را، بي ... ھر فرد انساني((اوقات فرضیات خوشایند ارائھ میدھد 
در این نظریھ، وضع طبیعي جنگ ھابزي . ...)) آنكھ خود رضایت دھد، مطیع یك قدرت خاكي قرار دھد

. از حقوق انسان، كھ حیواني عاقل است، جانبداري میكرد)) قانون طبیعت((یرا یك نفر علیھ ھمھ نبود، ز
قرارداد اجتماعي با یكدیگر تنظیم كردھاند كھ ((مردم از روي عقل بھ توافق رسیدھاند ) الك فكر میكرد(

قعي بنابراین، جامعھ سلطان وا. حقوق داوري و كیفر دھي فردي خود را بھ جامعھ بدھند نھ بھ یك پادشاه
وي ممكن است پادشاه . با راي اكثریت خود رئیسي براي خود برمي گزیند تا مجري ارادھاش باشد. است

مثل (اگر . خوانده شود، اما او نیز، مثل ھمھ مردم، باید از قانوني كھ جامعھ وضع كرده است اطاعت كند
قدرتي را كھ بدو داده است  بخواھد از آن تخلف ورزد یا مانع اجرایش شود، اجتماع حق دارد) جیمز دوم

  . از وي باز پس بگیرد

در برابر شاه دفاع ) فعال پیروزمند(الك در حقیقت از ویلیام در برابر جیمز دفاع نمیكرد، بلكھ از پارلمنت 
این قوه باید با راي آزاد و خریداري نشده مردم برگزیده . قوه مقننھ ھر دولت باید باالترین قوا باشد. مینمود
قوانین باید ھر كوششي را كھ براي خریدن راي یك شارمند یا یك قانونگذار بھ عمل میآید شدیدا شود و 
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الك پیشگویي نمیكرد كھ این ویلیام سوم، كھ وي را میستود، روزي ناچار میشود راي ; مجازات كنند
نظارت )) دهشھرھاي پوسی((ھاي متنفذ تا یكصد و چھل سال بر راي  اعضاي پارلمنت را بخرد و خانواده

ھاي مجریھ جدا باشد، و ھر یك  كار قوه قانونگذاري باید كامال از كار دستگاه. كنند و آنھا را از بین ببرند
  . از این دو قوه دولتي باید بر كار یكدیگر نظارت داشتھ باشند

 زماني كھ غذا بدون كشت و زرع بھ دست.)) دولت وظیفھاي جز حفظ مال مردم ندارد: ((الك میگفت
; میآمد و مردم نیازي بھ كار كردن و زحمت كشیدن نداشتند، یك جامعھ اشتراكي بدوي وجود داشتھ است

اما موقعي كھ كار آغاز شد، جامعھ اشتراكي پایان یافت، زیرا ھر فرد مدعي چیزھایي شد كھ كارش تعیین 
الك بي آنكھ خود قصد اینجا (پس كار منشا نودونھ درصد ارزشھاي طبیعي است . كننده ارزش آنھا بود

تمدن با كار، و بنابراین با وضع مالكیت بھ ). داشتھ باشد یكي از اصول بنیادي سوسیالیسم را پیریزي میكند
; از لحاظ نظري، ھیچ كس نباید بیش از نیاز خود مال داشتھ باشد. عنوان حاصل یا نتیجھ كار، رشد میكند

و بدین طریق، ; صل كارش را، كھ بدان نیازي نداشت، بفروشداما اختراع پول بھ وي امكان داد تا مازاد حا
ما میبایستي منتظر باشیم كھ در این نقطھ بھ انتقاد از تمركز . نابرابري بزرگ تملك بین انسانھا بھ وجود آمد

اما، در عوض، الك مالكیت را، با وجود تقسیم نامساوي آن، طبیعي و مقدس ; ثروت برخورد كنیم
ري نظم اجتماعي و تمدن مستلزم آن است كھ حمایت از مالكیت بزرگترین ھدف دولت ماندگا; میدانست

اما، بھ . قدرت عالي نمیتواند بر این اساس، الك انقالبي را كھ موجب سلب مالكیت شود نمیپذیرفت. ((باشد
نند كھ اعمالي ھرگاه مردم ببی. ((منكر حق برانداختن دولتھا نبود)) پیامبر و منادي انقالب باشكوه((عنوان 

ھدف دولت ((، زیرا ))برخالف آزادي و اموالشان صورت میگیرند، حق دارند از اطاعت سرپیچي كنند
خیر و سود انسان است و براي نوع بشر كدام بھتر است كھ مردم ھمیشھ دستخوش اراده نامحدود استبداد 

ند و آن را بھ جاي اینكھ در جھت حفظ باشند یا اینكھ با فرمانروایاني كھ از اختیار خود سو استفاده میكن
گرچھ بعضي )) دارایي ملت خود بھ كار برند، براي انھدام وي بھ كار میبرند، بعضي اوقات مخالفت كنند

از فالسفھ ھوگنو و یسوعي انقالب را بھ منظور حفظ دین حقیقي یگانھ مجاز میشمردند، الك آن را براي 
  . مكان و تعریف تقدس را تغییر میداددنیاپرستي . حفظ مالكیت مجاز میدانست

فلسفھ وي بر دولت آن چنان . نفوذ الك بر افكار سیاسي تا زمان كارل ماركس برتري خود را حفظ كرد
موافق برتري ویگھا و خوي انگلیسي بود كھ تا یك قرن خطاھاي آن را ھمچون عیوبي ناچیز در 

، بلكھ، با پیش ١۶٨٩این امر نھ تنھا براي سال . تندماگناكارتا، منشور شكوھمند بورژوازي، نادیده میگرف
ھالھاي بھ وجود آورده بود یعني براي مراحل  ١٧٨٩و  ١٧٧۶افتادگي قابل مالحظھاي، براي سالھاي 

امروز منتقدان بر اشتقاق دولت از رضایت . سھگانھ شورش تجارت علیھ اصل و نسب، و پول علیھ زمین
ك میگفت، ھمانطور میخندند كھ الك بر عقیده فیلمر مبني بر اشتقاق آن آزاد مردان در وضع طبیعي، كھ ال

در یك اجتماع بي قانون، تنھا حقوق ; مظنون و نظري است)) حقوق طبیعي. ((از شیوخ، آدم و خدا میخندید
طبیعي قدرت برتري ایجاد میكنند ھمانطور كھ اكنون بین دولتھا رایج است، و در تمدن، حق آن آزادیي 

حكومت اكثریت در جوامع كوچك ممكن است در مورد . ھ فرد میخواھد و موجب زیان گروه نیستاست ك
. معموال یك اقلیت متشكل حكومت را در دست دارد; اموري كھ اھمیتشان كمتر است وجود داشتھ باشد

  . دولتھا اكنون تعھداتي بزرگتر از حفظ مالكیت را منظور میدارند

از جملھ موجب گسترش پیروزي پارلمنت و . رسالھ دوم بسیار زیاد استبا وجود این، پیروزیھاي آن 
ویگھا بر سلطنت، و توریھا بھ سوي نظریھ حكومت پارلماني و مسئول شد، كھ ملتھا یكي پس از دیگري 

انگلستان نظریھ الك را در تفكیك قوا رد كرد و ھمھ را تابع . از آن الھام گرفتند و سوي آزادي گام برداشتند
اما مقصود نظریھ او این بود كھ بر قوه مجریھ نظارت داشتھ باشد، و این مقصود ; قانونگذاري نمود قوه

  . كامال بھ انجام رسید

اطمینان وي بھ شایستگي و معقول بودن انسان و میانھروي وي در انطباق نظریھ با عمل، بھ روش نمونھ 
 ١٧٢٩عقاید الك در . نش غیر محسوس ساختسیاست انگلیسي مبدل شد و انقالب را با وجود واقعي بود

از انگلستان بھ عمل  ١٧٢٩١٧٣١مونتسكیو در دیداري كھ در ; بھ وسیلھ ولتر از انگلستان بھ فرانسھ آمدند

pymansetareh@yahoo.com



نداي این عقاید بھ وسیلھ روسو و دیگران، چھ پیش و چھ بعد از انقالب حقوق بشر ; آورد، آنھا را پذیرفت
موقعي كھ مھاجرنشینان امریكایي علیھ . كامال عالمگیر شد ١٧٨٩سال توسط مجلس موسسان فرانسھ در 

حكومت سلطنتي قدرت یافتھ جورج سوم سر بھ شورش برداشتند، از عقاید، فرمولھا و تقریبا از كلمات الك 
حقوقي كھ الك از آنھا جانبداري میكرد، در ده اصالحیھ نخستین . براي اعالم استقالل خود استفاده كردند

موسسان امریكا بھ صورت بیلھ حقوق درآمدند و تفكیك قوا، كھ وي گفتھ بود و مونتسكیو آن را  مجلس
جانبداري وي از مالكیت در ; شامل قوه قضایي ھم كرد، عامل زندھاي در شكل امریكایي دولت شد

انتزاع ھایش در آزادي مذھبي موجب تشویق كشیشان عالقھمند بھ  نوشتھ; قانونگذاري امریكایي وارد شد
در تاریخ بندرت دیده میشود كھ فلسفھ سیاسي یك فرد تا این . كلیسا از دولت و اعالم آزادي مذھب شدند

  .اندازه نفوذي دیرپا بھ دست آورده باشد

  ذھن و ماده - ٣

 ١۶٧٠وي از سال . نفوذ الك در روانشناسي بھ اندازه نفوذي كھ در نظریھ دولت داشت عمیق و وسیع بود
طبق عادت، پس از بیست سال كھ در آن تجدید نظر ; ن تحقیقي درباره قوه درك انساني بودمشغول نوشت

خود وي آغاز . و براي ھمین شاھكار روانشناسي سي لیره دریافت نمود; كرد، آن را براي چاپ فرستاد
  :نسبت داده است ١۶٧٠تحقیق را بھ محاورھاي در لندن بھ سال 

آمده بودند و پیرامون موضوعي كھ بسیار از این دور بود سخن  پنج یا شش دوست كھ در اطاقم گرد
میگفتند، از دشواریھایي كھ از ھر سو بر میخاست بھ حیرت و سرگشتگي افتادند زماني در حیرت بودیم، 

آنگاه چنین بھ اندیشھام رسید كھ راه خطا پیمودھایم و . ...بي آنكھ بتوانیم براي این تردیدھا راه حلي بیابیم
از اینكھ بھ تحقیقاتي از آن گونھ وارد شویم، الزم بود توانایي و استعداد خود را بررسي بكنیم و ببینیم پیش 

من بھ آن گروه این را پیشنھاد كردم، كھ . را دارد یا ندارد)) چیزھایي((كھ فھم ما قابلیت درگیري با چھ
چند اندیشھ شتابزده و . ق ما باشددر نتیجھ قرار بر این شد كھ این نخستین تحقی; فیالمجلس پذیرفتند

  . كھ من براي مالقات بعدي یادداشت كردم، نخستین راه ورود بھ این رسالھ شدند... نسنجیده

. ظاھرا مباحثھ افالطونیان كیمبریج كھ از فالسفھ مدرسي پیروي میكردند انگیزه وي در نوشتن تحقیق بود
ن را از تجربھ نگرفتھایم، بلكھ از درون نگري اتخاذ آنھا معتقد بودند كھ ما تصور خدا و اخالق خودما

كردھایم و اینكھ این معاني فطري ما و بخشي از اسباب ذھن ما ھستند، ولو آنكھ در ھنگام تولد ناخودآگاه 
، الك را بر این داشت كھ )نظریات(ھاي اتفاقي دكارت بر مفاھیم لدني این نظریھ، بیش از گفتھ. باشند

الك بھ این . و تصورات دیگري ھستند كھ از احساسات دنیاي خارج حاصل نشده باشند بیندیشد آیا معاني
وي میدانست كھ با استدالل در . نتیجھ رسید كھ ھمھ معلومات میشوند و جزو ساختمان فطري ذھن نیستند

ت و جبھھ اصالت تجربھ بسیاري از معاصران خود را، كھ حس میكردند اخالق بھ پشتیباني دین نیازمند اس
اگر واالیي منشا تصورات آنان كمتر از خود خداوند باشد، دین و اخالق ضعیف میشوند، از خود خواھد 

و بھ نوبھ خود، با روحي آمیختھ، بھ عدم ; وي از خوانندگانش خواست كھ در برابرش بردبار باشند. رنجاند
  . یقین، فروتنانھ بھ آن بحث خطرناك وارد شد

و اعتراف كرد كھ ; وي آرام، مالیم و با تامل صحبت میكرد.)) بلكھ تحقیق میكنم من ادعاي تعلیم ندارم،((
  . چون بسیار تنبل و گرفتار بوده، بھ خالصھ نویسي نپرداختھ است

  . بعضي از فیلسوفان اعتراض میكند)) ابھام تصنعي((وي بھ . اما دست كم بھ تعریف اصطالحاتش پرداخت

باید اعتراف كرد كھ آموزش .)) بحث را پایان میبخشد... در بسیاري حاالت... دقیق دانستن معاني كلمات((
)) ادراك((اما . تعریف میكند)) قوه ادراك((را )) فھم((وي . الك، در این خصوص، بھتر از عمل وي است

ادراك سازگاري و ) ٣(، و )كلمات(ادراك معناي عالیم ) ٢(ادراك تصورات در ذھن، ) ١(را شامل 

pymansetareh@yahoo.com



تاثیر اشیاي ) ١(اما تصور چیست الك این اصطالح را بھ معني . ناسازگاري بین تصورات بھ كار میبرد
كھ باید ادراك (آگاھي دروني از این تاثیر ) ٢(یا ; )كھ باید آن را احساس بنامیم(بیروني بر حواس ما 

كھ )) (مفھوم) ((۴(، و یا )ید آنھا را تصور بنامیمكھ با(تصویر یا حافظھ مربوط بھ تصور ) ٣(، یا )بنامیم
.) یك طبقھ اعیان مشابھ تركیب میكند)) كلي((تصویرھاي انفرادي بسیاري را بھ صورت مفھوم مجرد یا 

الك ھمیشھ روشن نمیكند كھ این اصطالح پردردسر را بھ چھ معني بھ كار . مورد استفاده قرار میدھد
   .میبرد

در برخي مردمان این عقیده جایگیر شده است كھ در فھم، . ((آغاز میكند)) اصول فطري((وي با رد 
كھ در ذھن انساني نقش بستھاند و روح، از ھمان ... فطري و مفھومھایي اولیھ وجود دارند)) اصولي((

را نشان )) نادرستي این فرض((وي میخواھد .)) را دریافت میكند و با خود بھ دنیا میآوردآغاز ھستي، آنھا 
ولي، بھ عقیده ; فطري كھ بعدھا تروپیسم، رفلكس، یا غریزه نام گرفتند نیست)) تمایالت((وي منكر . دھد

: چنین تعریف میكندبھ پیروي از ھابز، این فرایندھا را . وي، اینھا عادات فیزیولوژیكي ھستند و نھ تصور
سلسلھ حركاتي در روح حیوان كھ چون یكباره بھ حركت درآمد، در مسیرھایي كھ بدان عادت گرفتھ ((

ھاي  وي میخواھد تداعي معاني را بھ چنین راه.)) این مسیرھا بر اثر یا فطري ھستند. است قدم مینھد
در نزد . الك این را رد میكند; ري استدكارت میپنداشت كھ معني خدا نزد ما فط. فیزیولوژیكي مبدل كند

بعضي از طوایف چنین تصوري پیدا نشده است، و آنان كھ چنین ادعایي میكنند از خداپرستي آن چنان 
برداشتھا و تصویرھاي دگرگوني دارند كھ بھتر است اندیشھ فطریت را كنار بگذاریم و اساس اعتقاد بھ خدا 

. بگذاریم یعني بر تجربھ)) در ھمھ آثار آفرینش... وي شگفتانگیزھاي ھویداي حكمت و نیر نشانھ((را بر 
تاریخ دگرگوني فاحش ; یعني مفھوم ذاتي از خوب و بد وجود ندارند)) اصول عملي فطري((ھمین طور 

داوریھاي اخالقي را آن چنان نشان میدھد كھ، بعضي اوقات، تا حد زیادي ضد و نقیض یكدیگرند و 
آنھا میراث اجتماعي ھستند كھ بر حسب زمان و مكان فرق ; یراث طبیعي انسان باشندنمیتوانند پارھاي از م

  . میكند

پس بگذارید . ((الك، پس از رھایي از مفاھیم فطري، بھ تحقیق درباره چگونگي ایجاد تصورات میپردازد
ھر گونھ بھ قول ما مثل كاغذ سفید و از ھر خصوصیتي خالي و بدون ) ھنگام تولد(فرض كنیم كھ ذھن 

تمام دانش ما ; پاسخ این سوال فقط یك كلمھ است، تجربھ... پس چگونھ صاحب معني میشود; تصوري باشد
ھمھ تصورات یا از احساس یا تفكر .)) بر اساس تجربھ تكیھ دارد، و سرانجام خودش از آن مشتق میشود

نخستین ((ھا ادراك است، كھ نتیجھ ذھني آن; احساسھا خود فیزیكي ھستند. بر حاصل احساس حاصل میشوند
  . است)) قوه ذھن

الك دلیلي نمیدید شك كند كھ ما میتوانیم از دنیاي بیروني خود دانش حقیقي و معتبر داشتھ باشیم، اما تمایز 
چنان ھستند كھ در ھر حالت ((خواص نخستین . دیرینھ بین خواص نخستین و دومین مدركات را پذیرفت

خود ((خواص ثانوي . صالبت، بعد، شكل، عدد، و حركت یا سكون)): یر نیستندكھ باشند، از جسم انتزاعپذ
چیزي نیستند كھ در اشیا باشند، بلكھ نیروھایي ھستند كھ بھ واسطھ خواص نخستین در اشیا احساسات 

بنابراین، رنگ، صدا، مزه، و بو خواصي ثانوي ھستند كھ بھ وسیلھ ; ))گوناگوني در ما بھ وجود میآورند
اشیا خود شان رنگ، وزن، مزه، بو، صدا، یا ; شكل، تركیب، یا حركت اشیا در ما بھ وجود میآیند حجم،

این تمایز را، كھ از زمان آلبرتوس كبیر و توماس آكویناس سابقھ داشت، دكارت، گالیلھ، . گرمي ندارند
اكنون دنیاي ; بھ آن داد تفسیر و تاكید الك رواج جدید و گستردھتري; ھابز، بویل، و نیوتن پذیرفتھ بودند

خارج، از جنبھ نظري، از لحاظ علم ھمچون پدیدھاي خنثا، ساكت، و بیرنگ تصویر میشد كھ گل و میوه 
شعر ممكن بود كھ با این تصور ذھني بھ صورت نظم كسل كننده . آن بو و طعم را از دست داده بودند

سرانجام، كشف كرد كھ خاصیتھاي احساس  اما،; اوایل قرن ھجدھم در انگلستان درآید)) عصر طالیي((
و رمانتیسم، با بخشیدن واقعیت برترین بھ احساسات، از كالسیسیسم انتقام ; شده مثل خود اشیا حقیقت دارند

  . گرفت
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تجزیھ كردن اشیا بھ خواص این سوال را پیش آورد كھ ذات چیست كھ خواص نخستین جز الینفك آن 
زمینھ بنیادي خواص كال مفھوم و ظاھرا )) ذات((را از میان بردارید، و  اینھا; ھستند خواص آن، نمیدانیم

اگر ما فقط از خواص اشیا آگاه . بار كلي در این مورد اظھار نظر میكند. ھمھ وجودش را از دست میدھد
 الك، آن مدافع; باشیم و آنھا را بھ عنوان تصورات بشناسیم، در نتیجھ، ھر واقعیتي خود ادراك خواھد بود

میشود و ماده را بھ تصور )) ایدئالیست((بزرگ مذھب اصالت تجربھ كھ تجربھ را منشا دانش میداند یك 
الك در یك قطعھ قابل توجھ از . ، مثل ذات، جسم یا ماده فرضي است))ذھن((بھ عالوه، . مبدل میسازد

وي میدھد، یعني ھمین امر در خصوص اعمال ذھن ر: باركلي سبقت میگیرد و بر ھیوم پیشدستي میكند
تفكر، تعقل، ترس، و غیره، كھ ما، پس از آنكھ نتیجھ گرفتیم قائم بھ ذات نیستند و چگونگي وابستگي آنھا بھ 

دیگري ھستند )) جوھر((جسم و ایجاد شان بھ وسیلھ آن از فھممان بیرون است، چنین میاندیشیم كھ اعمال 
ر یا پنداره دیگري از ماده نداریم جز آن چیزي كھ واضح است كھ ما تصو. مینامیم)) روح((كھ ما آن را 

از این رو، با فرض ذاتي كھ در آن فكر ; بین خواص محسوس آن وجود دارد و بر حواس ما تاثیر میگذارد
كردن، دانستن، شك كردن، نیروي حركت، و غیره وجود دارد، تصور ما از روح بھ ھمان وضوح تصور 

معاني یا تصورات سادھاي )) ماده اصلي) ((ي آنكھ بدانیم چیستب(یكي مفروض است كھ : از جسم است
ماده ((مفروض است كھ ) كھ نیز از وجودش ناآگاھیم(و دیگري ھم ; باشد كھ از بیرون كسب كردھایم

  . اعمالي است كھ ما در درون خود تجربھ میكنیم)) اصلي

این ((و )) بھم است یا اصال وجود نداردتصور ما از ذات متساویا در ھر دو دنیا م((آنگاه كھ اعتراف كرد 
الك چنین نتیجھ میگیرد كھ .)) فرضي است كھ نمیدانیم تصوراتي را كھ ما عرض مینامیم چگونھ بپذیریم

اعتقاد بھ یك ماده : اعتقاد بھ وجود یك ذات، با وجودي كھ نمیتوانیم آن را بشناسیم، در دو حالت موجھ است
حسي است، و ذھني كھ پشت سر مالك معاني است عاملي روحي كھ  كھ در پشت سر و ناشر خاصیتھاي

  . اعمال مختلف ادراك، تفكر، احساسات، و تمایل را انجام میدھد

درون ذھن را از قبیل )) ھاي قوه((الك نظریھ مدرسي . ذھن ھر چھ باشد، اعمالش یكسانند بازي تصورات
فكر تركیب تصورات است، و احساسات انعكاس فیزیولوژیكي یك . تفكر، احساسات، و اراده رد میكند

كھ تصور اراده تصوري است كھ در عمل جریان مییابد، كما اینكھ ھمھ تصورات، جز موقعي ; تصور
اما یك تصور چگونھ بھ عمل تبدیل میشود چگونھ فرایند  .دارنددیگري سد راھشان شود، چنین گرایشي 

ن جسماني و ذھن بھ فرایند فیزیولوژیكي و یك حركت فیزیكي مبدل میشود الك، ناچار، ثنویت ت)) روحي((
این از . باشد)) ماده((ممكن است صورتي از )) ذھن((غیر جسماني را لحظھ بیاحتیاطي، میگوید كھ 

  : گفتارھاي معتبر الك است

محتمال ما ھرگز قادر نخواھیم بود بدانیم كھ موجودي صرفا مادي آیا فكر میكند یا نھ با بررسي و غور در 
ھاي  ما غیر ممكن است بدانیم كھ آیا قادر متعال بھ بعضي از دستگاه تصورات خود، و بدون مكاشفھ، براي

مناسب مادي قدرت ادراك و اندیشیدن داده یا اینكھ بھ مادھاي چنین مستعد و مناسب یك ذات اندیشمند 
با توجھ تصورات خودمان، از فھم ما آن قدر مھجور نیست كھ متصور ; غیرمادي متصل و پیوستھ است

دارد بھ ماده اضافھ كند، )) قوه تفكر((گر مشیت كند، میتواند بھ جاي آنكھ ذات دیگري را كھ شویم خداوند ا
آن كس كھ میپندارد احساس موجود در افكار ما بھ . ... ارزاني دارد)) قوه تفكر و اندیشھ((راسا بھ آن 

راف خواھد كرد كھ، در سختي با ماده داراي بعد، یا وجود یا چیزي كھ ھیچ بعد ندارد، آشتیپذیر است، اعت
. ... عقل آن كس كھ میخواھد آزادانھ فكر كند. ... حقیقت، از شناسایي قطعي روح خودش بسیار دور است

  . بندرت میتواند وي را لھ یا علیھ مادیت روحش بھ نتیجھ یقین برساند

ر زمینھ فكري گرچھ ھابز خود را از حیص و بیص مادھگرایي رھانده بود، اشاره بھ امكان حقیقت آن د
زمان الك براي اصالت آیین چنان اھانتآمیز بود كھ یكصد مدافع مذھب، بھ عنوان اینكھ الك با بیپروایي بھ 

اینان بھ احترام زودگذرش نسبت بھ مكاشفھ، یا بھ اظھار قبلي وي . نفع ملحدان سخن میگوید، بر وي تاختند
، ))وابستھ بھ یك ذات غیرمادي یگانھ و اثر آن است محتملترین عقیده این است كھ آگاھي((دایر بر اینكھ 

شاید پیشبیني میكردند كھ چگونھ المتري، اولباك، دیدرو و دیگر مادھگرایان در . اعتناي چنداني نكردند
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اسقف ستیلینگ فلیت دقیقا وي را بھ داشتن . اشاره الك گرایشي نھاني نسبت بھ نظریھ خود شان خواھند دید
الك، كھ . د و بھ وي اخطار كردند كھ االھیات مسیحیت را چگونھ بھ خطر خواھد انداختاین تمایل متھم كر

دوام  ١۶٩٧احتیاط عادي خود را فراموش كرده بود، در مباحثھاي با ستیلینگ فلیت و دیگران، كھ تا سال 
، ابھامات، و تحقیق، علیرغم انتقادات، تناقضات. یافت، با حرارت تام بھ بیان فرضیھ مادي خود ادامھ داد

در عرض چھارده سال، یعني بین . اشتباھات ضمني دیگرش، ھر سال اعتبار و نفوذ بیشتري كسب میكرد
ترجمھ فرانسوي آن بھ چاپ رسید و  ١٧٠٠در سال . انتشار آن و مرگ الك، چھار بار بھ چاپ رسید

نوندگان اطمینان داد كھ تریسترم شندي بھ ش. در انگلستان نقل محافل شد. سخت مورد ستایش قرار گرفت
.)) در یك انجمن متافیزیكي مورد تمسخر قرار نگیرند((مراجعھ بھ تحقیق بھ ھمھ كس امكان خواھد داد كھ 

نفوذ تحقیق بر باركلي و ھیوم چنان زیاد بود كھ باید آن را تاریخ عطف فلسفھ انگلستان از مابعدالطبیعھ بھ 
، الك را ))مطالعھ شایستھ نوع بشر، خود بشر است((مینوشت  شاید پوپ، ھنگامي كھ. شناخت دانش بدانیم

با اظھار نظرھایي پرشور و مبالغھآمیز رو بھ رو  ١٧٠٠چاپ فرانسوي آن در . كامال در نظر داشتھ است
پس از آنكھ خردمندي راستین پدید آمد كھ، با محجوبترین روش قابل تصور، تاریخ : ((ولتر نوشت. شد

آقاي الك، درست مانند یك كالبدشناس دانشمند، كالبدشناسي روح را پیش . اده استواقعي آن را بھ ما د
تنھا الك فھم انساني را در كتابي كھ غیر از حقیقت چیز دیگري در آن ((و نیز .)) روي انسان گذاشت

تحقیق كتاب مقدس روانشناسي .)) نیست بسط داد، كتابي كھ با روشني بیان این حقیقت بھ كمال میرسد
كوندیاك مذھب اصالت حس الك را گرفت و آن را گسترش داد و فكر میكرد كھ از . وشنگري فرانسھ شدر

زمان ارسطو تا زمان الك ھیچ كاري در روانشناسي انجام نگرفتھ است بي انصافي كامال آشكار در حق 
; علمي شناختآالمبر، در دیباچھ معروف دایره المعارف، الك را موجد فلسفھ /حكماي مدرسي و ھابز د

تحقیق، علیرغم ادعاي اصیل آییني خود، راه . فیزیك علمي را بنیان گذاشت) بھ فرض وي(كما اینكھ نیوتن 
را براي یك مذھب اصالت تجزیھ تعقلي باز كرد كھ بزودي وجود روح را بھ عنوان فرضیھاي غیرالزم 

  . ترك گفت و سپس ھمین استدالل را در مورد خداوند بھ كار برد

  مذھب و رواداري  -۴

علیرغم شك و تردیدھاي شخصي، ھمچون یك انگلیسي . الك خودش بھ این زیادھرویھا تمایلي نداشت
اگر فلسفھ . شریف، حس میكرد كھ ادب و اخالق حكم میكنند كھ عامھ مردم از كلیساي مسیحي پشتیباني كنند

آشكار زندگي قرار گرفتھ است، از آنھا ایمان مردم بھ عدالت االھي را، كھ در پشت بیعدالتیھا و رنجھاي 
بگیرد، آن وقت چھ چیزي عرضھ میكند كھ بتواند امید و شھامت مردم را نگاه دارد پیشرفت تدریجي بھ 
سوي یك مدینھ فاضلھ دموكرات آیا در این مدینھ فاضلھ، آز و نابرابریھاي طبیعي انسانھا وسیلھاي جدید 

نگ و نیرومند از ساده دالن و ضعفا نخواھند بود نخستین كار وي این براي استفاده و سو استفاده افراد زر
و تصمیم گرفت كھ این كار را در فصل ; را تعیین و تنظیم كند)) اندازه و حدود بین ایمان و عقل((بود كھ 

ھا تا حدودي كھ میتوانند از عقل یاري  من دریافتم كھ ھمھ فرقھ. ((كتاب پنجم تحقیق صورت بخشد ١٨
و ھر وقت كھ نتوانستند، بانگ برمي آورند كھ موضوع ایمان و ; د، با خوشحالي از آن استفاده میكنندبگیرن

، اما فقط استدالل از ))ھرچھ را كھ خداوند آشكار كرده حقیقت است.)) ((چیزي باالتر از عقل در كار است
حكمي را كھ ((و ; یا نھ روي مدارك موجود است كھ میتواند بھ ما بگوید كھ آیا نوشتھاي كالم خداست

وقتي بتوان بھ وسیلھ چنین .)) مخالف علم آشكار و شھودي ما باشد نمیتوان براي الھام االھي پذیرفت
مشاھده مستقیمي درباره موضوعي حكم كرد، علم ما فراتر از ھر الھام فرضي است، زیرا الوھیت آن الھام 

بسیاري چیزھا ھستند كھ تعبیر ما از آنھا یا بسیار ((با وجود این، . بر ایمان از ھر یقیني بدیھیتر است
و چیزھاي دیگري ھستند كھ با استفاده طبیعي استعدادھاي خود ; ناقص است یا اصال تعبیري از آنھا نداریم

ھستند، اگر آشكار )) باالتر از عقل.... ((نمیتوانیم از وجود گذشتھ، حاضر، یا آینده آنھا آگاه اینھا چون
ھرچیز كھ مخالف و ناسازگار : ((الك چنین نتیجھ میگیرد.)) را تشكیل میدھند)) ه اصلي ایمانماد((شوند، 

با دستورھاي آشكار و بدیھي عقل باشد، نباید ماده اصلي ایماني بھ شمار آید كھ عقل را در آن راھي 
بیشتر از آنچھ حكمي را با اطمینان ((این است كھ )) عشق بھ حقیقت((یكي از نشانیھاي مطمئن .)) نیست

الجرم .)) عقل باید آخرین داور و راھنماي ما در ھمھ چیز باشد.)) كھ برھانھا مجاز میشمارند نباید پذیرفت
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وي . ، معقول بودن مسیحیت بھ نحوي كھ از كتاب مقدس بھ ما رسیده است را منتشر كرد١۶٩۵الك، در 
ھمھ ) ھمان طور كھ فكر میكرد(جددا خواند و عھد جدید را بھ سان كسي كھ بخواھد یك كتاب جدید بخواند م

وي تحت تاثیر نجابت و اصالت دوست داشتني مسیح و حسن . عقاید جزمي و تفسیرھا را بھ كنار گذاشت
اگر قرار باشد چیزي الھام . تقریبا ھمھ تعلیماتش، كھ بھترین و درخشانترین امید نوع بشر بود، قرار گرفت

الك بر آن بود كھ الوھیت آن را بپذیرد، و نیز میخواست ثابت كند . ان استخدایي باشد، ھمین آیین و داست
اما، بھ نظر وي، این اصول بسیار سادھتر و معمولیتر از . كھ ھمھ اصول آن با دالیل عقلي كامال منطبقند

وي از عھد . ، بودند))اعتقادنامھ آتاناسیوسي((االھایت پیچیده مواد سي و نھ گانھ، اعترافنامھ وستمینستر و 
جدید قطعاتي آورده است كھ در آن از افراد مسیحي خواستھ شده است كھ فقط بھ خداوند و بھ مسیح، پیامبر 

الك میگوید كھ این دین یك دین ساده و قابل فھم است و مناسب . االھي یا مسیحاي وي، ایمان داشتھ باشند
ر خصوص وجود خداوند میگوید كھ د. براي حال ھر انسان و مستقل از ھر گونھ دانش و االھیات

با استدالل از روي وجود خودش، بھ )) ;كارھاي طبیعت از ھر لحاظ دلیل كافي بر وجود خداوندند((
و چون ادراك و دانش در خود یافت، نتیجھ گرفت كھ این صفات باید بھ خداوند ; رسید)) علت نخستین((

كھ منتقدان الك شكوه كردند كھ وي آیینھاي مھمي ھنگامي .)) ذھن ابدي است((خداوند ; نیز تعلق گیرند
چون خلود روح و مكافات و اجر را فرو گذارده است، پاسخ داد كھ با پذیرش مسیح، تعلیماتش را كھ شامل 

با وجود این، او . در نتیجھ، الك از ھمان دري كھ وارد شده بود، خارج شد. این آیینھاست پذیرفتھ است
. ي مسیحي، بجز كیش كاتولیك، باید در انگلستان از آزادي كامل بھرھمند باشندھا مصر بود كھ تمام فرقھ

، رواداري )١۶٨٣(وقتي كھ بھ ھلند رفت . مقالھاي درباره آزادي مذھب نوشتھ بود ١۶۶۶در اوایل سال 
از مذھبي را در آنجا بیشتر از انگلستان یافت، و طي مدتي كھ در آنجا بوده، حتما از دفاع سرسختانھ بل 

با تاثري كھ از مھاجرت و آزار كردن ھوگنوھا بھ وي دست داده بود . آزادي مذھب آگاھي یافتھ است
این نامھ بھ زبان التیني ; ، نامھاي بھ دوستش لیمبورخ نوشت كھ انتشار آن را سخت خواستار شد)١۶٨۵(

سال بھ پایان  ، تحت عنوان نامھاي درباره عدم تعصب و سختگیري، بھ چاپ رسید و ھنوز١۶٨٩در 
ھایي در باب رواداري بھ  نرسیده بود كھ ترجمھ اكنون بھ انگلستان برگشتھ بود، طي دومین و سومین نامھ

نمیتوانست بھ پیشنھادات  ١۶٨٩سال )) قانون رواداري مذھبي). ((١۶٩٢، ١۶٩٠(دفاع از آن پرداخت 
ودیان، و مشركان را مستثنا میساخت و این قانون كاتولیكھا، پیروان اونیتاریانیسم، یھ; وي تحقق بخشد

وي آزادي را براي ملحدان : الك نیز استثناھایي قایل شد. را از كارھاي دولتي باز میداشت)) ناسازگاران((
قایل نبود زیرا عقیده داشت كھ نمیشود بھ گفتار شان اطمینان كرد، چون از ھیچ خدایي نمیترسیدند ھمچنین 

كردن انسان موجب آزار جسماني شود، یا ھر مذھبي كھ خواستار وفاداري  براي ھر مذھبي كھ با قرباني
وي اسالم را نمونھ قرار داده بود، ولي ضمنا آیین كاتولیك را ھم درنظر ; نسبت بھ یك نیروي بیگانھ باشد

س، الك صریحا خواستار رواداري مذھبي براي پرسبیتریان، استقاللیان، آناباتیستھا، پیروان آرمینیو. داشت
جرئت نمیكرد پیروان اونیتاریانیسم را جزو آنان بیاورد، گرچھ شافتسبري اول، ھنگام . و كویكرھا بود

را از منشي ) اونیتاریانیسم(، گفتھ بود كھ وي آریانیسم و آیین سوكینوسیان )١۶٨٣(مرگ در آمستردام 
  . خود، الك، آموختھ است

حق دارد فشارھاي مخرب دولت را سركوب كند، ; باشد الك میگفت كھ قانون باید فقط حافظ نظم اجتماعي
ھیچ كلیسایي حق ندارد كھ مردم را بھ تبعیت از خود ناچار . ولي بر روح انسانھا اختیار و حقي ندارد

چقدر خندھآور است كھ در دانمارك اشخاص را بھ خاطر اینكھ لوتري نیستند، در ژنو چون كالوني . سازد
رویھمرفتھ كدام فرد یا گروه میتواند مدعي دانستن . ولیك نمیباشند مجازات میكنندنیستند، و در وین چون كات

تمام حقایق زندگي و سرنوشت انساني باشد الك دریافت كھ اكثر ادیان چون ضعیف میشوند، طالب آزادي 
وي میگفت كھ آزار و اذیت از شھوت قدرت خواھي و از . مذھبند و بھ ھنگام قدرت، آن را نمیپذیرند

آزار كردن ریاكاري میآفریند . حسادت، كھ بھ صورت تعصب و غیرت مذھبي تظاھر میكند، ناشي میشود
و چطور ممكن است یك فرد مسیحي كھ در گرو پیمان . و آزادي مذھبي دانش و حقیقت را پیش میبرد

د و خیرخواھي و محبت است بھ آزار دست بیازد الك تا زمان مرگ در راه رواداري مذھبي تالش كر
مرگ زماني بھ وي . دست اندر كار نوشتن نامھ چھارمي پیرامون این موضوع بود كھ عمرش بھ سرآمد

حتي پیش از . كھ بآرامي نشستھ بود و بھ مزامیر خواندن لیدي مشم گوش فرا میداد) ١٧٠۴(روي آورد
مردم ھمھ جا از وي ; مرگ، در فلسفھ بھ چنان شھرتي رسید كھ فقط نیوتن در دانش از او پیشي گرفتھ بود
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كتابھایش، ; در صورتي كھ خودش سرانجام بھ تورع اصالت آیین رو آورد. یاد میكردند)) فیلسوف((بھ نام 
ھاي متعدد، وارد اندیشھ اروپاي  كھ نمیتوانستند با گذشتن سن تغییر یابند، از طریق چاپھا و ترجمھ

مذھب خردگرایي . منشا انگلیسي دارد فلسفھ روشنگري غرب: ((شپنگلر گفتھ است. تحصیلكرده شدند
اما انسان در مورد چھ كس دیگري بجرئت میتواند . البتھ نھ ھمھ آن.)) اروپا، ھمھ از الك نشئت یافتھ است

  ١٧١٣-١۶٧١: شافتسبري - VIتا این حد مبالغھ كند 

البتھ این . خود بودآنتوني اشلي كوپر، سومین ارل آو شافتسبري، شاگرد الك، مایھ اعتبار و سربلندي استاد 
روانشناس پوینده با نثري بیروح مینوشت كھ ساده و ; بدان معني نیست كھ الك مسئول سبك شافتسبري باشد

شافتسبري، كھ مردي ثروتمند و فارغالبال بود، با ادب خاص ; معموال روشن بود، ولي بندرت زیبا مینمود
اربابي انگلیسي بود كھ براي فیلسوف شدن  -نوشت شھري، خلقي بردبار و تقریبا با ظرافت سبك فرانسھ می

باید اندكي درباره وي بحث و گفتگو كنیم، زیرا وي تقریبا باني زیباییشناسي در . خود راي پایین آورده بود
فلسفھ جدید است و، با رھا ساختن احساسات و ھمدردي از دستھاي سرد ھابز و الك، سرچشمھ جویبار 

الیزابت برچ، كھ در زبان یوناني و التیني استاد بود، تحت . اوج رسیدعواطفي شد كھ در روسو بھ 
توجھات الك و با شیوه الك براي درس دادن بھ وي از راه محاوره، آنتوني را تا سن یازده سالگي بھ آن دو 

سپس بھ مدرسھ وینچستر رفت و بعد، سھ سال بھ مسافرت پرداخت، كھ طي آن بھ . زبان كامال آشنا ساخت
ن و آداب فرانسوي آشنا شد و تشخیص ھنر چنان در وي نیرو گرفت كھ در یك لرد انگلیسي ناشایستھ زبا

آگاه )) بیعدالتي و فساد ھر دو حزب((ھمین مدت كافي بود تا از  -یكسال در پارلمنت خدمت كرد . مینمود
ھ محیط علمي آنجا از دریافت ك; اما دود لندن بیماري آسم او را چنان شدید كرد كھ بھ ھلند رفت; شود

، بقیھ عمر را در ملك شخصي )١۶٩٩(پس از آنكھ عنوان ارل یافت . اسپینوزا و بل پرھیجان شده است
در . چند سال پیش از مرگ، ازدواج كرد و با كمال تعجب خود را مانند پیش خوشبخت یافت. سپري كرد

صوصیات انسان، رسوم، عقاید و زمان ھمھ مقاالتش را در یك مجلد گرد آورد و با عنوان متنوع خ ١٧١١
ھیچ انتظار نمیرفت شخصي كھ وارث . ، در سن چھل و دو سالگي، درگذشت١٧١٣در . منتشر ساخت

  . چنین ثروتي در جھان شده است چندان در بند آخرت و االھیات باشد

ھامات االھي انگلیسیھایي را كھ میپنداشتند موجب نشر ال - در زمان او بھ معني تعصب  -)) شوق((وي 
بھ راي وي، احساسات یا گفتار تند و خشن نشان بیتربیتي است، اما در عوض عاقالنھتر . ھستند تقبیح كرد

در حقیقت خوش مشربي را، كھ موضوع اصلي ; میدانست كھ، بھ جاي اذیت كردن این افراد، بر آنھا بخندد
وي نیز، مثل بل، . حتي االھیات میدانستیك رسالھ قرار داده بود، بھترین وسیلھ نزدیك شدن بھ اشیا و 

دیگر آنكھ آنھا كمتر از خشونت ادیان قدرتمند بھ ; معتقد بود كھ ملحدان میتوانند شارمندان شایستھاي باشند
پرسش و عشق بھ خداوندي عیبجو، كینھتوز، دستخوش خشم ((وي با . دین و اخالقیات زیان رسانده بودند

و بیرحم ... بكاري و خیانت در بین انسانھا، مھربان در حق عدھاي قلیل ، مشوق فری...و غضب، انتقامجو
وي آن نوع فضیلت را كھ بر امید بھ بھشت رفتن یا بیم از دوزخ . و رفتار انسان میگذارد)) نسبت بھ بقیھ

با وجود . فضیلت زماني واقعي است كھ بھ خاطر خود آن دنبال شود; استوار باشد پست و بزدالنھ میدانست
این، با وضعي كھ انسان دارد، جایگیر كردن عقیده بھ كیفر و پاداش دنیاي دیگر در ذھن مردم ضروري 

كھ ... شاید الزم باشد. ... پنھان كردن حقایق بزرگ از چشمان ضعیف، انساندوستي واقعي است. ((است
باني میكرد و درنتیجھ، شافتسبري از یك كلیساي رسمي پشتی.)) عقال و حكما با تمثیل صحبت كنند

میكوشید، با فلسفھ خوشبینانھاي كھ بدي را بھ تعصب انساني بدل میكرد، شر و خدا پرستي را باھم آشتي 
با وجود این، الگزاندر پوپ معتقد بود كھ خصوصیات در انگلستان بیش از آثار بیدینان رك گو بھ دین . دھد

  . آسیب رسانده است

وي فلسفھ ; خوشبختي را ھدف بر حق اعمال انساني میپنداشتند، موافق بودشافتسبري با ارسطو و الك، كھ 
ھاي انساني را بھ خودخواھي و سودجویي  اما با اینكھ ھمھ انگیزه. تعریف كرد)) مطالعھ خوشبختي((را 

  )كھ اخیرا ھابز و الروشفوكو تشریح كرده بودند(طبق آن تجزیھ و تحلیل . تعبیر كنند مخالف بود
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یك . ننوازي، و انسانیت در حق بیگانگان یا بیچارگان فقط نوعي خودخواھي سنجیدھتري استادب، مھما
عالقھ بھ . حب نفس آراستھتر...... و شرافت و خوي نیكو یك; قلب شریف فقط یك قلب مكارتر است

علو طبع و رشادت .... خویشان، كودكان و اعقاب صرفا عالقھ بھ خود و بھ خویشان خوني بالفصل است
  . نیز بدون شك صورتھاي دگرگون این حب نفس جھاني ھستند

شافتسبري، در برابر این نظریھ، تجھیز مضاعف طبیعت بشري با غریزه سودجویي شخصي و غریزه 
وي معتقد بود كھ وجود اجتماع و دولت از قرارداد اجتماعي . زندگي كردن بین اجتماع را در كار آورد

كھ در بیشترین مردم طبیعي و نیرومند ... ل جرگھجویي و تمایل ھمنشینياص((نشئت نیافتھ است، بلكھ از 
در قالب عشق، مھرباني، حسن نیت، و ھمدردي نسبت بھ .... عالیقي طبیعي. ((سرچشمھ میگیرد)) است

برخورداري كامل از این عالیق طبیعي و خوب وسیلھ عمده ارضاي خاطر و . ... نوع خود وجود دارد
بودن، یعني تمایل شدید و مداوم انسان بھ )) خوب.)) ((بیچارگي و بیماري مسلم استمحرومیت از آنھا 

خواستن خیر گروه، و ھر قدر تعداد افراد گروھي كھ الھامبخش این احساساتند بیشتر باشد، خوبي انسان 
ورت این فطري است، البتھ نھ بھ ص. آگاھي از این تمایل اجتماعي را حس اخالقي گونید. بیشتر میشود

مفاد صحیح و ((; ، بلكھ در زمینھ غریزي خود)ھاي مختلف متفاوت است كھ در گروه(احكام ویژه خود 
شافتسبري با ھمانند دانستن اخالق و .)) براي ما مثل عالقھ، طبیعي و اصل نخستین سرشت ماست... غلط

زیباپسندي و لذت از ((یات اخالق: خوب و زیبا ھر دو یكي ھستند. زیباییشناسي از اولي بھ دومي روي نھاد
درنتیجھ، ما رفتارھاي خالف اصول اجتماعي ھماھنگي جز با كل میشود، كھ آن ; است)) ھر چیز شایستھ

انسان با تكامل حس زیباییشناسي، كھ اخالق یكي از عناصر آن بھ شمار . ھم خوبي و ھم زیبایي است
بھ )) (كامال اصیل((انسان ; گي مبدل سازدمیرود، میتواند زندگیش را بھ یك كار ھنري وحدت و ھماھن

نمیتواند بھ عملي گستاخانھ و بیرحمانھ دست ((این كارھا را میكند و در نتیجھ تربیت ) عقیده اشرافزاده ما
حقیقت نیز خود نوعي . سلیقھ خوب و تربیت یافتھاش وي را در ھنر و رفتار رھنمون خواھد بود)) ;بزند

از این رو، شافتسبري بالدرنگ جانب كالسیسیسم را در ; دانش با كل است زیبایي و ھماھنگي ھمھ اجزاي
بھ نظر وي صورت، وحدت و ھماھنگي لوازم برتري در شعر، معماري، و مجسمھ سازي : ھنر گرفت

وي نخستین متجددي بود كھ زیبایي را مسئلھ . و در نقاشي خط از رنگ اساسیتر و واالتر است; ھستند
. داد و بحثي را آغاز كرد كھ، در پایان قرن ھجدھم، در لرد كیمز و برك بھ اوج رسیدبنیادي فلسفھ قرار 

اھمیتي كھ بھ احساس . چیزھاي بسیار دیگري ھم در كار بودند; این یكي از خطوط تاثیر شافتسبري بود
الطون اف((میداد، بر جنبش رمانتیك، مخصوصا در آلمان بھ وسیلھ لسینگ، شیلر، گوتھ و ھردر كھ وي را 

. در فرانسھ این نفوذ در دیدرو و ھمچنین روسو ظاھر گشت. مینامیدند اثر گذاشت)) دوستداشتني اروپا
تعبیر او از دین ھمچون چیزي كھ نظرا ضعیف ولي اخالقا ضروري است، در نقادي عقل عملي كانت بھ 

نظرات وي . ت ظاھر گشتتاكید وي بر ھمدردي، بھ عنوان پایھ اخالق، در ھیوم و ادم سمی. چشم میخورد
چون از شاگردي الك آغاز كرد كھ دانشمند . در ھنر در شكل گرفتن جذبھ كالسیك وینكلمان سھیم بودند

) شاید بھ علت مقاومت طبیعي ھر نسل در برابر نسل بھ وجود آورنده خود(ولي نھ چندان زیباشناس بود، 
كھ بھ سبك كالسیك ھنر عشق میورزید، منشا  از آنجا. بھ فیلسوف احساسات، عواطف، و زیبایي مبدل شد

. احیاي رمانتیك در قاره اروپا شد، ولي در انگلستان شعر و معماري از گرایش كالسیك وي پیروي كردند
امتیازش در این بود كھ فلسفھ را با شیوھاي زیبا، كھ یاد آورنده افالطون بود و فقط باركلي میتوانست با آن 

  . دگي بخشیدبھ رقابت برخیزد، درخشن

VII - ١٧۵٣-١۶٨۵: جورج باركلي   

در سن پانزده سالگي بھ كالج ترینیتي دوبلن . وي در دیزرت كاسل، واقع در والیت كیلكني، بھ دنیا آمد
  . وارد شد
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در بیست و یك سالگي . ، یعني فلسفھ الك، تشكیل داد))فلسفھ جدید((در بیست سالگي انجمني براي مطالعھ 
ھیچ : خود كرد كھ امیدوار بود مادھگرایي را براي ابد نابود كند)) كتابچھ یادداشت(( اندیشھاي را وارد

  . و، بنابراین، ذھن تنھا واقعیت، و ماده یك افسانھ است; چیز وجود ندارد مگر آنكھ درك و احساس شود

پایھ این اعتقاد آیین ماده، یا جوھر جسماني، تمام طرحھاي ناپاك الحاد و بیدیني نیز بر ... ھمان طور كھ
حال اینكھ این جوھر مادي در طول اعصار چقدر یار بزرگ منكرین وجود خدا بوده . ... بنیان گرفتھاند

ھاي مھیبشان آشكارا و ضرورتا بر این اساس متكي بودھاند، و  ھمھ دستگاه. است، الزم بھ گفتن نیست
خت، بھ اندازھاي كھ دیگر ارزش این را ھرگاه كھ این سنگ زیربنا برداشتھ شود، ھمھ بنا فرو خواھد ری

  . نخواھد داشت كھ بررسي ویژھاي از پوچي و بطالت ھر فرقھ بینواي ملحد صورت پذیرد

بنابراین، باركلي در مدت ھفت سال بعد، و پیش از آنكھ بیست و نھمین سالش را بھ پایان برساند، مھمترین 
، و سھ )١٧١٠(رسالھ درباره مباني علم انساني  ،)١٧٠٩(آثارش را بھ چاپ رساند، نظریھ جدید رویت 

آنھا نقش برجستھاي در ). ١٧١٣(مكالمھ میان ھیالس و فیلونوئوس در مخالفت با شكاكان و ملحدان 
نظریھ جدید رویت . و بقیھ دریاي فلسفھ جدید را سخت متالطم ساختند. روانشناسي و نورشناخت ایفا كرد

آموزگاري در كالج (یح اینكھ الك متذكر شد كھ چگونھ ویلیام مولینوتوض; از آثار الك اقتباس شده است
آیا اگر نابیناي مادرزادي بینایي خود را بازیابد، میتواند : این مسئلھ را از وي پرسیده بود) ترینیتي دوبلن

ر فقط بھ وسیلھ دیدن، جسم كروي و جسم مكعب را، كھ ھر دو از یك جنس و بھ یك اندازه باشند، از یكدیگ
باركلي نیز با آن دو ھم عقیده بود و تجزیھ ; تشخیص دھد مولینو و الك ھر دو بر پاسخ منفي آن متفق بودند

ما نمیتوانیم مسافت، اندازه، محل نسبي، یا حركت اشیا را با دیدن . و تحلیل خود را ھم بدان اضافھ كرد
و ; این تصحیح تقریبا آني میشودبا تجربھ مكرر، ; ادراك كنیم، مگر پس از تصحیح با كمك حس المسھ

آنگاه بینایي نیروي حكم كردن درباره شكل، مسافت، مكان و حركت اشیاي رویت شده را، بھ ھمان گونھ 
  . كھ اگر لمس میشدند بودند، بھ ما میدھد

گویي ; اگر نابیناي مادرزادي بینا شود، در ابتدا از راه دیدن نمیتواند تصوري از مسافت داشتھ باشد
اشیایي كھ در . شید و ستارگان و اشیاي دور و نزدیك ھمھ در چشمش یا، بھتر بگویم، در ذھنش ھستندخور

و در حقیقت (معرض دیدش قرار میگیرند بھ نظرش چیزي جز دستھاي از افكار یا احساسات جدید نیستند 
ت یا درونیترین و ھر یك از آنھا ھمان قدر بھ او نزدیك است كھ ادراك درد یا لذ) ھم ھمین طور است

در حقیقت، نظر ما در باره دوري و نزدیكي اشیاي رویت شده، یا خارج بودنشان از . انفعاالت روحي
  . ذھن، تماما معلول تجربھ است

پس، مكان یك ساختھ ذھني، و عبارت از سیستمي از روابط است كھ براي ھماھنگ كردن ادراكھاي بینایي 
این ) ١٧٢٨، ١٧٠٩(جراحیھایي كھ انجمن سلطنتي انجام داد . دو بساوایي در طي تجربھ ساختھ میشو

بھ قدري از ((موقعي كھ نابینایي مادرزاد را با عمل جراحي بینا كردند، نخست : نظریھ را ثابت كردند
شكل اشیا را . ... صدور حكم درباره مسافتھا عاجز بود كھ میپنداشت تمام اشیا چشمانش را لمس میكنند

ا را، با رسالھ درباره مباني علم انساني براي یك جوان بیست و پنج سالھ اثري بسیار نمیدانست و آنھ
اگر ھر دانش از راه حواس حاصل شود، . باركلي این بار نیز تحقیق الك پا را فراتر گذاشت. برجستھ بود

وجود ((; اشیمھیچ چیز براي ما واقعیت نخواھد داشت، مگر اینكھ آن را ادراك كنیم یا قبال ادراك كرده ب
الك میپنداشت كھ ادراكھا نتیجھ فشار اشیاي بیروني بر اندامھاي )). داشتن عبارت است از مدرك شدن

باركلي پرسید چگونھ میتوان فھمید كھ این اشیا وجود دارند مگر ما ھنگام رویا تصوراتي . حسي ما ھستند
تقل اشیا را با تمایز بین خواص نخستین و بھ ھمان روشني زمان بیداري نداریم الك میكوشید كھ واقعیت مس

ھستند و بقیھ بعد، صالبت، شكل، عدد، حركت، و )) درون ذھني((خواص دومین : دومین آنھا حفظ كند
آنھا در یك ماده اصلي مرموز وجود دارند كھ الك معترف بود از آنھا بیخبر است، ولي خود ; سكون عیني 

بار كلي اكنون اعالم میداشت كھ خواص نخستین مثل خواص . تھاندیكي گرف)) ماده((وي و دنیا آن را با 
; ما و بعد، صالبت، شكل، عدد، حركت و سكون اشیا را فقط از راه ادراك میشناسیم; دومین ذھني ھستند

  . بنابراین، خواص نخستین نیز دھني و تصورات ھستند
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گوناگوني اجسام متشكلھ جھان مرئي را بھ این ذھن است كھ تمام آن . ((دنیا براي ما فقط مشتي ادراك است
اگر از ماده خواص نخستین و .)) قالب در میآورد و ھیچ یك از آنھا تا بھ ادراك در نیاید، موجودیت نمییابد

آن وقت دیگر مادھگرا چیزي براي گفتن . بھ نیستي، بیمفھوم مبدل میشود)) ماده((دومین را بگیرند، 
  . ندارد

كھ، عالوه بر مادھگرایان، دیگراني نیز علیھ این چشمبندي و بھ نیستي كشانیدن باركلي خوب میدانست، 
وقتي كھ از وي پرسیدند اگر كسي نباشد كھ مبلھاي درون . دنیاي خارجي لب بھ اعتراض خواھند گشود

وي واقعیت یك دنیاي خارجي . اطاق ما را ادراك كند، آیا دیگر وجود نخواھند داشت، در پاسخ فرو نماند
اشیاي خارجي . بلكھ فقط مادیت آن دنیا را انكار میكرد; را، كھ منشا ادراكھاي ما ھستند، انكار نمیكرد

ممكن است ھنگامي كھ آنھا را ادراك نمیكنیم، بھ موجودیت خود ادامھ دھند و این بدان جھت است كھ در 
ا معلول ماده خارجي در حقیقت، احساسھاي م) میگفت. (ذھن خداوند بھ عنوان مدركات وجود دارند

; فقط روح بر روح اثر میگذارد. نیستند، بلكھ معلول نیروي االھي ھستند كھ بر حواس ما اثر میگذارد
   .ماستخداوند تنھا منشا احساسات و تصورات 

دكتر : لرد چسترفیلد براي پسرش نوشت. بذلھگویي یا لطیفھ ایرلندي میشمردند معاصران باركلي این را یك
باركلي، آن دانشمند ارجمند و ھوشمند كتابي نوشتھ است تا ثابت كند چیزي بھ نام ماده نیست، و دیگر اینكھ 

ردن، و من تصمیم دارم بھ خو. اما ھنوز این گفتارھا نتوانستھاند قانعم سازند; نمیتوان پاسخي گفت
اي كھ بھ اشتباه تصور میكنم بدنم را تشكیل داده ))ماده((آشامیدن، راه رفتن و سواري ادامھ دھم تا این 

  . است ھرچھ بیشتر شاداب باقي بماند

  :و ھمھ میدانند كھ دكتر جانسن چھ رنجي متحمل شد تا بھ دكتر باركلي پاسخ گوید

تي ایستادیم تا در خصوص سفسطھ ھوشمندانھ اسقف ، مد)بھ نقل از بازول(چون از كلیسا بیرون آمدیم 
من دیدم با . باركلي در اثبات عدم وجود ماده، و اینكھ در كاینات ھمھ چیز تصوري است، بحث كنیم

من ھرگز اشتیاق شدید جانسن . وجودي كھ ھمھ معتقدیم آیین وي صحیح نیست، اما نمیتوانیم آن را رد كنیم
او پایش را چنان محكم بھ سنگي بزرگ نواخت كھ . د فراموش نمیكنمرا كھ میخواست بھ وي پاسخ گوی
  !)) آن را این چنین رد میكنم: ((خودش بھ عقب پرت شد و گفت

البتھ باركلي میبایستي بھ نویسنده بزرگ خاطرنشان سازد كھ ھرچھ او از سنگ و حتي از درد شست پایش 
ا مشتي احساسھاي شنوایي بھ نام بازول، و مشتي مشتي از مدركات بھ نام سنگ، كھ ب: میداند ذھني است

تصورات تلقین شده بھ نام فلسفھ در ھمآمیختھاند و انعكاس ایجاد كردھاند كھ بھ مشتي احساسھاي دیگر 
نھ پاسخي را قبول میدارد و ((استداللھاي باركلي : ھیوم با بازول و چسترفیلد ھمعقیده بود. منتج شده است

وي . معماري باركلي براي ھیوم دلفریب بود، اما نتیجھاي نامطلوب از آن گرفت.)) نھ قانع كننده است
را از ھمھ كیفیاتي كھ ادراكھاي ما بدان نسبت میدھند عاري كنیم، محو و )) ماده((معترف بود كھ ھرگاه 

ما نظریات الك را در این خصوص . صادق میدانست)) ذھن((اما ھمین را ھم در مورد ; نابود میشود
در سومین مكالمھ، ھیالس فیلونوئوس را بھ . اما باركلي ھم آن را پیشبیني كرده بود. حظھ كردھایممال

  : مبارزه میطلبد

شما، با وجود این، معترفید كھ یك . ... شما اقرار كردید كھ، در حقیقت، تصوري از روح خود ندارید
ال آنكھ شما وجود چیزي را، كھ و ح; جوھر روحاني، با وجودي كھ تصوري از آن ندارید، وجود دارد

بھ ... آیا این عمل شما منصفانھ است. جوھر مادي نام دارد، بھ جھت آنكھ تصوري از آن ندارید، نفي میكنید
نظر من این طور میرسد كھ طبق شیوه تفكر خودتان، و در نتیجھ اصولي كھ از آن پیروي میكنید، چنین 

صورات سیالي ھستید كھ جوھري براي نگھداري آنھا وجود استنباط میشود كھ شما تنھا دستگاھي از ت
و چون دیگر جوھر روحاني مفھوم جوھر مادي . كلمات را بدون معني خاص نباید بھ كار برد. ندارد

  . ندارد، پس ھر دو باید نابود شوند
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  : پاسخ میگوید) آقاي ماده(بھ ھیالس ) دوستدار ذھن(فیلونوئوس 

و اینكھ خودم و نھ تصوراتم، بلكھ چیزي دیگر، ; چند بار تكرار كنم كھ من ھستیم را میشناسم یا از آن آگاھم
یك اصل متفكر و فعال است كھ ادراك میكند، میشناسد، میخواھد، و در باب تصورات عمل میكند من میدانم 

گ صدا، یا صدا رنگ من یك اصل كھ من، یعني خودم بھ نفسھ، ھم رنگ و ھم صدا را ادراك میكنم، و رن
  . فردي ھستم و متمایز از رنگ و صدا

وي چنین نتیجھ گرفت كھ باركلي، خواه ناخواه، ھم روح و ھم ماده را بھ ; ھیوم از این پاسخ قانع نشد
تعلیماتي را تشكیل ((ھاي این اسقف برجستھ، كھ آرزومند بود از دین دفاع كند،  نابودي كشیده است و نوشتھ

باركلي چھل سال پس از انتشار ) .)میدھد كھ از تعلیمات فالسفھ قدیم و جدید، و حتي بل، شكاكانھتر است
، بھ امید دریافت پولي از ١٧٢٨در . بھ سمت كشیش دري منصوب شد ١٧٢۴در . سھ رسالھاش زنده بود

اصالح اخالق انگلیسیاني كھ در كشتزارھاي باختري ما ((دولت، بھ برمودا رفت تا در آنجا یك كالج براي 
چون بھ نیوپورت در رود آیلند . تاسیس كند)) ن امریكایيكار میكنند، و براي اشاعھ انجیل در میان وحشیا

در آن مدت كھ در . پوند موعود كھ ھرگز بھ دستش نرسید نشست ٠٠٠,٢٠رسید، بھ انتظار وصول آن 
تا بھ ھمھ تردیدھا و شكھاي مذھبي پایان ) ١٧٣٢(آنجا بود، آلكیفرون یا خرده فیلسوف را تصنیف كرد 

امپراطوري راھش را بھ سوي غرب : ((تاثیر گذاشت و بیت مشھوري گفتوي بر جانثن ادواردز . بخشد
بھ  ١٧٣۴در . پس از سھ سال كھ بیھوده بھ انتظار وصول پول نشست، بھ انگلستان برگشت.)) ادامھ میدھد

دیدیم كھ چگونھ ونساي سویفت وي را یكي از اوصیاي خود كرد و نیمي از . اسقفي كلوین برگزیده شد
خاصیت آب قطران ... رسالھاي شگفتانگیز بھ نام سیریس،  ١٧۴۴در . ا براي او گذاشتدارایي خویش ر

منتشر كرد و این آبي بود كھ وحشیان وي را بدان آشنا ساختھ بودند و اكنون آن را براي درمان آبلھ 
  . ، در شصتوھشت سالگي در آكسفرد چشم از جھان فرو بست١٧۵٣سرانجام، در . توصیف میكرد

در كوششھاي خود براي باز . ھیچ كس نتوانستھ است در اثبات عدم واقعیت واقع از او پیشي گیردتا كنون 
گرداندن ایمان واز بین بردن روح پلید مادھگرایي ھابز، كھ انگلستان را میآلود، فلسفھ را زیر و رو كرد و 

را معاني و )) مند دنیاھمھ اجسام تشكیل دھنده چارچوب نیرو... ھمھ سرودھاي بھشتي و اسباب دنیایي((
این عمل خطرناكي بود، و باركلي اگر میدانست كھ ھیوم و كانت از اصول . تصورات ذھني بشر دانست

ثواب آمیزش نقدي عقلي را استنتاج خواھند كرد كھ ھیچ جزم بنیادي در بناي دوستداشتني و باستاني ایمان 
ما ظرافت وي را در طرح انكار و تصورات و . مسیحي را پایدار نمیگذارد، از وحشت بر خود میلرزید

مفھومھا میستاییم و چنین میپذیریم كھ از زمان افالطون ھیچ كس نتوانستھ بود مھمالتي تا این حد زیبا 
با ; نفوذ وي را در ھمھ جاي انگلستان و آلمان قرن ھجدھم، و در فرانسھ بھ میزاني كمتر، مییابیم.بنویسد

فلسفھ اروپایي حتي تا . ت شناسي پیروان كانت، در قرن نوزدھم، اشاعھ یافتاین حال، دگر باره در معرف
امروز ھم نتوانستھ است كامال از وجود دنیاي خارجي مطمئن شود، و تا زماني كھ خود را با احتمال بسیار 

. رفتزیاد آن آشتي دھد و با مسائل رویھمرفتھ این عصر بھترین دوره در تاریخ فلسفھ انگلیسي بھ شمار می
رنگي كھ فرانسیس بیكن براي بھ ھم گرد آوردن دانشمندان نواختھ بود، پس از گذشت ھیاھوي جنگ داخلي 

ھابز در آن خال بیشعور چون پل بود، و نیوتن اھرمي كھ علم مكانیك با آن االھیات را . نیز شنیده شده بود
از . ھ روشني در دیدرس واقع شدندالك قلھاي بود كھ مسائل فلسفھ جدید از روي آن ب. بھ حركت درآورد

این دستھ چھار نفري انگلیسي، كھ ھیوم محتاط و مرموز در تقویت آن كوشید، نفوذي عمیق فراھم شد كھ 
متفكران آن زمان فرانسھ مثل انگلیسیھا اصیل و عمیق نبودند، اما ھوشمندتر . فرانسھ و آلمان را فرا گرفت

تند، و از طرف دیگر سانسور شدید ناچارشان میساخت تا مایھ و بودند، زیرا از طرفي اقوام گل را داش
، ولتر بھ ١٧٢۶سپس، در سال . جوھرشان را در قالب فرم، و خردشان را در بذلھ گویي مصرف كنند

انگلستان آمد، و چون بھ فرانسھ برگشت، نیوتن، الك، بیكن، ھابز و دیگر اشیاي قاچاق را در خورجین 
فرانسھ، تا نیم قرن بعد از آن در جنگ علیھ موھومپرستي، تاریك ; یار آوردگذاشت و با خود بدان د
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فصل یك قابلھ انگلیسي بھ زایمان روشنگري فرانسھ . اندیشي، و جھالت از آنھا استفاده میكرد
  بیست و یكم

  

  ایمان و خرد در فرانسھ 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - دگر گونیھاي فلسفھ دكارت  

  :را چنین تعریف كرده است)) فیلسوف(( ١۶٩۴فرھنگ آكادمي فرانسھ در 

كسي كھ در رابطھ با دانشھاي گوناگون خودش را وقف كار پژوھش كند و اثرات، علل و اصول آنھا را 
  . جویا شود

بھ كسي اطالق شده است كھ در آرامش و انزوا، و دور از ھیاھو و دردسرھاي جھان، ) ھمچنین(این نام 
بعضي اوقات كساني كھ افكار لجام گسیختھ دارند و خودشان را از مسئولیتھا و وظایف زندگي . زندگي كند

  . مدني برتر میدانند بھ این نام خوانده میشوند

علوم بھ ; نین بر میآید كھ فلسفھ و علوم ھنوز از ھم متمایز نشده بودنداز قسمت نخستین این تعریف چ
از آخرین قسمت تعریف . تا قرن نوزدھم بھ صورت شعبھاي از فلسفھ باقي ماند)) فلسفھ طبیعي((عنوان 

، در زمان حكومت لویي چھاردھم، بوي انقالب را در )) چھلگانھجاودانان ((چنین استنباط میشود كھ 
در میان سھ . ھواي فلسفي استنشاق كرده و گویي پیشتازان روشنگري قبال پیشگفتارھایشان را گفتھ بودند
ھ خود میراث س. مظھر و بلندگوي این تعریف، میراث فكري رنھ دكارت در میان رد و قبول در نوسان بود

دومین صداي مكانیسم كلي دنیاي ; یكي شیپور شك را مینواخت، كھ پیش درآمد فلسفھ است: بلندگو داشت
و سومین آھنگھاي خوش معتقدات دیني سنتي را مینواخت و خدا، اختیار، و خلود ; خارج را اعالم میداشت

و ; تورع بھ پایان رسانددكارت با شك آغاز كرد و با . روح را از درون گردشارھاي دنیا بیرون میكشید
مورد طنز مولیر قرار گرفتھ بودند تسبیح و دعا  ١۶٧٢وارثان وي میتوانستند او را در ھر دو انتھاي این 

مادام دو سوینیھ فلسفھ . را كنار گذاشتند و در گردابھاي كیھانشناسي نوین آسایشي ھیجان انگیز یافتند
وي، مادام دو گرینیان، مادام دو سابلھ، و مادام دوال ; بود بعد از شام خود ساختھ)) نقل مجلس((دكارت را 
زنان خوشبوي عطرآگین در جلسات سخنراني پیروان دكارت در پاریس . بودند)) دكارتي((فایت ھمھ 

ھر ھفتھ در قصر دوك دو لوین، در ; فلسفھ در نزد نجیبزادگان بزرگ باب و متداول شد. حضور مییافتند
ھاي دكارتي خوانده  گفتارھا و مقالھ)) ي پایتخت<ھتلھا>شكوھمندترین ((ه، و در كاخ پاریس پرنس دو كند

ھاي مذھبي اوراتوریان، بندیكتیان، و آوگوستینوسیان فلسفھ جدید را در مدارس خود تدریس  فرقھ. میشدند
آن را  ولي در دین; معمول آن روزگار چنین شد كھ عقل را در علوم و امور انساني ستایش كنند. میكردند

- ژانسنیستھا و پور. محتاطانھ تابع الھامات االھي نمودند، بدان سان كھ مورد تعبیر كلیساي كاتولیك باشد
اما ھوشمندترین ھمكیش جدید . روایال فلسفھ دكارت را بھ عنوان آشتي دھنده مطبوع دین و فلسفھ پذیرفتند

وي . بھ الحاد منتھي میشود، محكوم كرد آنان، یعني بلز پاسكال، فلسفھ دكارت را بھ عنوان راھروي كھ
او اگر در سرتاسر فلسفھاش از خدا صرفنظر میكرد، خوشحال . من دكارت را نمیتوانم ببخشم: ((گفت
از آن پس دیگر كاري با ; ولي از اظھار اینكھ با یك تلنگر دنیا را بھ حركت انداختھ است ناگزیر بود; میشد
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، فلسفھ دكارت را بھ ١۶۵٠پس از سال ; با پاسكال ھمعقیده بود یسوعیان در این مورد.)) خدا نداشت
سوربون . عنوان عاملي كھ زیركانھ، ولو نھ بھ عمد، موجب تباھي ایمان مذھبي میشود، رد كردند

نینون دو النكو و دیگران ; بوالو از آن بھ دفاع برخاست; ھاي دكارت را ممنوع سازد میخواست نوشتھ
ھوئھ، . سوربون ایراد جویي خود را بھ تعویق انداخت; د تا سوربون را ھجو كندمولیر را متقاعد ساختن

دانشمندي كھ مدتھا بود فلسفھ دكارت را پذیرفتھ بود، علیھ آن قیام كرد و آن را گاھي موافق و لھ و زماني 
با  علماي االھیات ھمیشھ از مشكالت موجود در راه توجیھ قلب ماھیت. مخالف و علیھ مسیحیت دانست

لویي چھاردھم در . نظریھ دكارت در خصوص ماده بھ عنوان بعد خالص در وحشتي افزاینده میزیستند
این منع را بھ دانشگاه  ١۶٧١تدریس این فلسفھ دو پھلو را در كولژ روایال ممنوع ساخت و در  ١۶۶۵

  . پاریس نیز گسترش داد

ا عالقھ بھ فلسفھ دكارت را از نو زنده كردند این محكومیتھ. نیز بھ خیل مخالفان پیوست ١۶٨٧بوسوئھ در 
شك نخستین آن مقالھ بھ طور پنھاني ; و نظرھا را بھ مدخل شكاكانھ آن، یعني گفتار در روش، جلب كردند

در قرن ھجدھم از دستگاه پیروزمند پیشین چیزي بھ جاي ; اھمیت ضمایم سنتي آن از میان رفت; پخش شد
. ل دنیاي خارج بھ مكانیسمي كھ از قانون فیزیكي و شیمیایي پیروي میكندنماند، مگر كوشش آن براي تبدی

چنین بھ نظر میرسید كھ ھر كشف جدید علمي اعتبار مكانیسم دكارتي را فزوني میبخشید و از اعتبار 
مسیح ھم در ; در تصویري كھ دكارت از اسحاق، و یعقوب جایي وجود نداشت: االھیات دكارتي میكاست

بود كھ دنیا را با نخستین ضربھ بھ جنبش انداخت و بعد )) خداي بیكاره((تنھا چیزي كھ میماند ; آنجا نبود
این . ھم از صحنھ كناره گرفت و اكنون فقط بھ صورت ضامن اشراق و درون بیني دكارت باقي مانده بود

اوند خداپرستي، فاقد وي خد; نھ آن خداوند قھار و جبار كتاب عھد قدیم بود، و نھ آن پدر مھربان عھد جدید
دیگر چھ كسي بھ فكر میافتد كھ این بیھودگي ; شخصیت، بي وظیفھ، ناچیز، و تابع قوانین نامتغیر بود

استاد دانشكده پزشكي دانشگاه پاریس، ; در كتابھاي گیوم المي ١۶٧٨و  ١۶۶٩اپیكوري را بپرستد قبال در 
پیشي گرفت و ) ١٧۵۴(سالھ درباره حواس كوندیاك بھ بیان یك روانشناسي كامال مكانیكي پرداخت كھ بر ر

در میان این ). ١٧۴٨(بھ تشریح یك فلسفھ ماده گرایانھ مبادرت ورزید كھ بر انسان ماشین المتري بود 
  .ھنگامھ و ھیاھو، سیرانو دو برژراك مسافرتھاي افتخار آمیزش را بھ ماه و خورشید آغاز كرد

II - ١۶۵۵-١۶١٩: سیرانو دو برژراك  

اكثرا وي را عاشق پیشھاي میدانیم كھ روستان یك كمدي از او تھیھ كرده و، با آن بیني مشھور، در  ما
وي زندگي و عشق را با خنده ; سیرانو حقیقي چندان ناكام نبود. زیبایي از ونوس شكست خورده است

یالت معمولي یك اضافھ بر تحص. رویي بھ بازي گرفتھ بود و عمر را تا سر حد ممكن بھ بطالت میگذراند
پیر گاسندي، آن كشیش دوستداشتني كھ دوستدار اپیكور ) ھمراه با مولیر(فرزند نجیبزاده، در جلسات درس 

داشت و یك عنان )) قوي((بھ ویژه )) روحي((سیرانو . مادھگرا و لوكرتیوس ملحد بود، حاضر شد
یس بھ گروھي بیدین و ھوچي پیوست، در پار. گسیختھ بھ ھردو مفھوم كلمھ، یعني آزاداندیش و عیاش، بود

در دوئل كردن شھرتي بھ ھم رسانید، در ارتش خدمت كرد، و زماني چند، بھ علت زخمي كھ برداشتھ بود، 
  . از عیاشي كناره گرفت و بھ فلسفھ پرداخت

وي نخستین نمایشنامھ فلسفي فرانسوي را نوشت و با شرح مسافرتھایي بھ نقاط دور افتاده كیھان، كھ 
آن ((وي بر قدیس آوگوستینوس محترم میخندید، . شاینده راه سویفت بود، انسان را بھ باد تمسخر گرفتگ

شخصیت بزرگ، كھ فكرش را روحالقدس منور كرده است، بھ ما اطمینان میدھد كھ در زمان وي زمین 
ر ھر فرم ادبي قلمش را تقریبا د.)) مثل تنور مسطح بوده است و ھمچون یك نیمھ پرتغال روي آب شناور

نمایشنامھ كمدي فضل . میآزمود، كھ این آزمونھا با اینكھ بندرت جدي بودند، ارزش تعیین كنندھاي مییافتند
تراژدیش بھ نام . فروش فریب خورده وي، بھ نظر مولیر، براي اشغال كردن یك یا دو صحنھ خوب ود

مقامات دولتي ممنوع اعالم شد و آن بھ روي صحنھ آمد، اما بالفاصلھ از طرف  ١۶۴٠مرگ آگریپین در 
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ولي انتشار آن بھ سال پاریسي شعرھاي . مجددا بھ معرض نمایش گذاشتھ شد ١٩۶٠قدر ماند تا در سال 
  : ملحدانھ سژان را فریاد میخواندند

; . . . چیزھاي نابوده قشنگي كھ آنھا را میپرستیم و نمیدانیم چرا ; پس این خدایان چھ ھستند زاده ترس ما
یك ساعت : و در مورد خلود روح. خدایاني كھ انسان آنھا را آفریده است و آنھا انسان را ھرگز نیافریدھاند

  . پس از مرگ، روح نابود شده ما ھمان خواھد بود كھ ساعتي پیش از زندگي بوده است

ن ضربھ اندكي پس از چاپ این نمایشنامھ، تیري از سقف بر سرش فرود آمد و در سي و شش سالگي از آ
یا ممالك و ; جھان دیگر: دستنوشتھاي از او بھ جاي ماند كھ در دو قسمت انتشار یافت. در گذشت

آنھا نوع خنده ). ١۶۶٢(یا ممالك و امپراطوریھاي خورشید ; ، و جھان دیگر)١۶٧۵(امپراطوریھاي ماه 
ارتي نوشتھ شده بودند و آوري از داستانھاي علمي و تخیلي بھ شمار میروند كھ بر پایھ كیھان شناسي دك

سیرانو . سیارات را از گردشارھایي كھ از تكانھاي انقالبي ماده اولیھ تشكیل یافتھ بودند مشتق میكردند
  میگفت كھ سیارات زماني مثل خورشید شعلھ ور بودھاند، 

از دست  ھا شدھاند، اما در طول زمان، نور و حرارت را بر اثر انتشار مداوم ذراتي كھ موجب این پدیده
ما حتي كلفھاي خورشید را میبینیم . دادھاند و در نتیجھ بھ اجسامي سرد، تیره و تقریبا بي نیرو مبدل شدھاند

از كجا كھ این كلفھا پوستھاي نباشند كھ از جرم . كھ روز بھ روز از نظر اندازه بزرگتر میشوند. . . 
مثل . . . از كجا كھ خورشید ھم ; ده باشندخوشید تشكیل یافتھ و بھ نسبت از دست دادن نور خود سرد ش

وي . زمین بھ كرھاي تیره مبدل نشود سیرانو با موشك زمین را ترك میگوید و بھ سرعت بھ ماه میرسد
و در ربع آخر ; متذكر میشود كھ سھ چھارم اولیھ مسیر حس میكند كھ زمین وي را بھ سوي خود میكشد

  . نیروي كشش ماه ھمین عمل را انجام میدھد

بنابراین، دایره عملش نیز در فضا ; بھ خودم گفتم كھ این بدین جھت است كھ حجم ماه از زمین كمتر است((
در آنجا در . وقتي كھ بھ حالت گیج در سطح ماه فرود میآید، خودش را در باغ عدن میبیند.)) كمتر است

در . اي برھوت ماه تبعید میشودخصوص گناھكاري ذاتي با ایلیاي نبي بھ بحث میپردازد و از باغ بھ صحر
متر برخورد میكند كھ بھ صورت انسان ھستند، ولي  ۶آنجا با دستھاي از جانوران عظیمالجثھ بھ طول 

در آن میان یك تن، كھ در آتن از خدایان حامي سقراط بوده است، بھ . روي چھار دست و پا راه میروند
طالع میدھد كھ راه رفتن بھ شیوه چارپایان شیوھاي وي بھ سیرانو ا. زبان یوناني فلسفي صحبت میدارد

كھ این آقایان ماه نشین، بھ عوض پنج یا شش حس، صد حس دارند و واقعیتھاي ; طبیعي و سالم است
). فونتنل، ولتر و دیدرو این نظر را بھ بازي میگیرند. (بیشماري را حس میكنند كھ بر انسان پوشیدھاند

; بھ سیر خود ماه از بخاري كھ از غذا بر میخیزد تغذیھ میكنند نھ از خود غذاتخیالت سیرانو آزاد و بیقید 
در ماه، قوانین . در نتیجھ، از شر سر و صداي دستگاه ھاضمھ و خواري و نابھنگامي دفع در امان میماندند

; عزوبت، پاكدامني، و عفت محكوم است; را جوانان، كھ مورد احترام بزرگساالنند، وضع میكنند
ھمین خداي حامي سقراط شرح میدھد كھ دنیا خلق . كشي، مردھسوزاني، و بیني بزرگ را میپسندندخود

پذیرش ; قابل تصور نیست) كھ فیلسوفان مدرسي تعلیم میدادند(از ھیچ بھ وجود آمدن ; نشده ولي ابدي است
است، زیرا دنیا در حقیقت، فرضیھ وجود خداوند كامال ناالزم ; ابدیت مشكلتر از ابدیت خداوند نیست

سیرانو استدالل میكند كھ خداوندي باید وجود داشتھ باشد، زیرا . ماشیني است خودكار كھ ھمیشھ میچرخد
خداي حامي سقراط بھ این گفتارھا، كھ آنھا را ; وي معالجات معجزھآسا را شخصا با چشم خود دیده است

ام از اصالت آیین بر میخیزد، سیرانو را با یك یك حبش نیرومند بھ انتق. از تلقین یا تخیل میشمرد، میخندد
دست و آن خداي حامي را با دست دیگر بر میدارد، خداي حامي را بھ دوزخ میاندازد، و سیرانو را در سر 

جانثن سویفت نیز . سگھاي محل بھ وي، كھ بوي ماه میدھد، پارس میكنند; راه خود در ایتالیا فرو میاندازد
  . مجذوب شده بود

II - ١٧١۵- ١۶٣٨: البرانشم   
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فنلون . دین، در برابر فرزندان كافر گاسندي و دكارت، نھ تنھا مدافعان نیرومندي از قبیل پاسكال، بوسوئھ،
  . داشت، بلكھ از یكي از ھوشمندترین علماي مابعدالطبیعھ عصر جدید نیز برخوردار بود

یك ماه پیش از وي بھ دنیا آمد و یك : ر بودنیكوال دو مالبرانش تقریبا بھ طور دقیق با لویي چھاردھم معاص
چون . نیكوال روحا شریف و در زندگي منزه بود. شباھت دیگري بین آن دو نبود. ماه پس از وي درگذشت

پدرش دبیر لویي سیزدھم، و عمویش نایبالسلطنھ كانادا بود، از نظر تولد و تربیت از ھمھ امتیازات، جز 
یف و ناقص بود و فقط اعتدال خاص در غذا و شیوه آرام یك زندگي جسمش ضع; تندرستي برخوردار بود

در بیست و دو سالگي بھ فرقھ اوراتوریان، . منزوي و عابدمنشانھ دلیل ھفتاد و ھفت سال زندگي وي شدند
در بیست و شش سالگي . ھاي مذھبي میكرد، پیوست یعني فرقھاي مذھبي كھ خود را وقف تفكر و موعظھ

  . یافترسما سمت كشیشي 

پیرو افكار . در ھمان سال بھ رسالھ درباره بشر دكارت دست یافت و مجذوب استدالل و سبك آن شد
بالفاصلھ بر آن شد كھ آیین كاتولیك را، كھ مایھ زندگي ; دكارت شد، در عین حال بھ عقل ایماني واال داشت
انھ كھ از پاسكال دور میشد و بھ این جنبشي بود دلیر. و امیدھایش بود، از روي برھان و تعقل ثابت كند

سوي نمایشگر یك اعتماد بھ نفس عالي جواني بود، اما دژ ایمان را در معرض تاخت و تاز عقل قرار 
  . میداد

مالبرانش، پس از ده سال مطالعھ و نوشتن، یكي از آثار كالسیك فلسفھ فرانسھ را در چھار مجلد بھ نام 
ر آن، بھ شیوه ھمھ فیلسوفان فرانسوي، تعھد اخالقي بھ روشن و د; )١۶٧۴(جستجوي حقیقت منتشر كرد 

دكارت نھ تنھا مطالعات ژرف و دشواري را درباره . نویسي را پذیرفت و فلسفھ را بھ ادبیات مبدل كرد
نفس آغاز كرده بود، بلكھ بین تن جسماني و مكانیكي و ذھن روحاني و آزاد، آن چنان فاصلھاي بھ وجود 

با وجود این، عمل متقابل بین آنھا مسلم و بي ; مال متقابل بین آن دو تصورناپذیر مینمایندآورده است كھ اع
یك تصور میتواند یك دست یا یك ارتش را بھ حركت درآورد، و یك دارو میتواند : چون و چرا بھ نظر میآید

بین اندیشھ و تن نیمي از مشكالت كار جانشینان دكارت این بود كھ شكاف . ذھن را مخدوش و تیره سازد
فیلسوفي فالندري بھ نام آرنولد گلینكس، با انكار عمل متقابل، زمینھ را براي . را از میان بردارند

جسم مادي بر ذھن غیر مادي اثر ندارد، یا بالعكس، اینكھ بھ . مالبرانش، اسپینوزا، و الیبنیتز آماده ساخت
ست كھ خداوند حقیقت را در دو جریان متمایز نظر میرسد یكي بر دیگري اثر دارد فقط بھ این علت ا

ھمزماني آن دو مثل ھمزماني دو ساعت است كھ ; رویدادھا، یكي جسماني و دیگري ذھني، خلق كرده است
ھر دو در یك ثانیھ و سرعت معین میزان شدھاند و ھر دو با ھم در یك لحظھ ساعت مشابھي را اعالم 

ل از یكدیگر كار میكنند، فقط منشا آنھا یكي است و آن عقلي است كھ میكنند، اما، با وجود این، كامال مستق
بھ ھمین ترتیب ھم، خداوند تنھا منشا سلسلھ علت و . آن دو را میزان كرده و بھ حركت انداختھ است

و ; حالت روحي انگیزه حركت منتجھ فیزیكي ظاھري است نھ علت آن; معلولھاي جسماني و روحي است
د یا احساس فقط انگیزه عرضي یا سببي حالت روحي است كھ بھ نظر میرسد علت حركت جسماني رویدا

در این قسمت گلینكس، كھ از دترمینیسم بیم داشت،  .استدر ھر دو مورد فقط خداوند علت ; آن باشد
دستگاه فكري خود را تغییر داده است و میگوید كھ اراده انسان با ھمكاري خداوند در اعمال آگاھانھ میتواند 

خداوند ھمیشھ ھم علت . مالبرانش این موقع گرایي تردیدآمیز را كامل كرد. علت واقعي نتایج جسماني باشد
فقط خداوند است كھ ((ھیچ یك از آن دو ; عقل متقابل این دو واھي است; الت روحي استجسماني و ھم ح

من علي رغم خودم تنفس ; این من نیستم كھ نفس میكشم. . . میگذارد من نفسي را كھ فرو بردھام پس بدھم 
انرژي كلي ] خداوند.)) من فقط میخواھم با شما صحبت كنم; این من نیستم كھ با شما صحبت میدارم.میكنم 
علت حركت یا تفكر ھر چیزي آن نیروي االھي است كھ بوسیلھ فرایندھاي جسمي . یگانھ نیروست[ جھان

تفكر، خداوند است كھ در ما ; حركت، خداوند است كھ بھ صورتھاي مادي عمل میكند. و روحي عمل میكند
ند كھ مالبرانش در رساالت بعدي در این فلسفھ ظاھرا دترمینیستي مشكالت بیشماري وجود دار. فكر میكند

وي میكوشید مقداري از اختیار انسان را با فعلیت كیھاني خدا دمساز و . كوشید آنھا را بر طرف كند
ھماھنگ سازد و شر و رنج و شرارت عمومي را با علیت ھمھ جا حاضر یك خیراندیش قادر مطلق و عالم 

اما، در جریان ھمین سرگرداني، سر . خواھیم رفتما در این پیچ و خمھا بھ دنبال او ن; كل وفق دھد
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ذھن ; وي میپندارد كھ احساسات در جسم است نھ در ذھن. رشتھاي سودمند از روانشناسي بھ جاي مینھد
تصوراتي دارد و اشیا را فقط بھ صورت گروه یا دستھاي از تصورات تركیب، اندازه، بو، صالبت، صدا، 

بسیاري از كیفیات نامبرده در شي ; اي تصور تنھا از شي بھ وجود نمیآینداین پیچیدگیھ. دما و مزه میشناسد
وجود ندارند و بسیاري از احكام ما در خصوص شي یعني بزرگ، كوچك، درخشنده، تیره، سنگین، سبك، 
گرم یا سرد بودن، و تند و یا كند حركت كردن آن بیشتر وضع یا حالت و طرز فكر بیننده را بیان میدارند 

فقط از ادراكات و تصورات و معاني ; ما اشیا را نمیشناسیم. ات ویژه خود شي مورد مشاھده راتا صف
مالبرانش علي رغم ). ھمھ اینھا یك نسل پیش از الك و بار كلي ھستند(دگرگون شده و متمایل خود آگاھیم 

زیولوژیكي مورد زمینھ روحگراییش، عادت و حافظ و تداعي معاني را، پس از دكارت و ھابز، از نظر فی
عادت نوعي آمادگي است كھ بدان وسیلھ روح حیواني، در نتیجھ اعمال یا تجربیات . بحث قرار میدھد

حافظ فعالیت مجدد تداعیھاي حاصل از . مشابھ و مكرر، در شیارھا یا مجاري معیني در جسم تداخل مییابد
نیروي اخالق و قدرت اراده . شوندمعاني بر حسب توالي و پیوستگي گذشتھ خود تداعي می. تجربھ است

ھاي مغز جریان مییابند و شیارھاي تداعي و روشني تخیل را  نیروھاي روح حیوانیند كھ در طول رشتھ
ھر چند مالبرانش خداپرست و دیندار بود، در فلسفھاش عناصري دیده میشدند كھ بنیني . عمق میبخشند

با یك جنبش زیركانھ توانست قلم . طراب انداختھ بودندبوسوئھ، آن پاسدار ھوشیار اصالت آیین، را بھ اض
احساساتي آنتوان آرنو را از پرداختن بھ منطق آیین یانسن منصرف، و بھ دفاع از ایمان خاص وادار سازد 

آن فیلسوف طي چند . و وي را قانع كند تا مالبرانش را بھ خاطر بدعتھاي پنھاني مورد حملھ قرار دھد
مادام دو سوینیھ، كھ میدید موشھا . نخستین شیوا و باور ھم براي حملھ بھ یاري گرفت رسالھ، كھ مثل رسالھ

محصوالت، و كرمھا درختانش را میخورند، شكوه كنان گفت كھ وي از نظر مالبرانش در خصوص شر، 
  . بھ عنوان عنصر الزم بھترین دنیاھاي ممكن، چندان راضي و خشنود نیست

مردان جوان و . وري براي پاسخگویي بھ این منقدان در اختیار داشتمالبرانش دوستان غیور و پرش
پیرزنان در آیین وي، كھ میگفت خداوند تنھا فاعل ھمھ اعمال است، نوعي لذت رازورانھ و پیوند خدایي 

  . میدیدند

ود كھ یك انگلیسي گفتھ ب; فرانسویان و بیگانگان رنج سفر را بر خود ھموار میساختند و بھ دیدارش میآمدند
بار كلي با احترام . وي بھ فرانسھ آمده است تا از دو شخصیت بزرگ دیدن كند، لویي چھاردھم و مالبرانش

مالبرانش، اندكي پس از آن، در ھفتاد و . تمام وارد شد و كشیش كھنسال را بھ محاورھاي طوالني گرفت
دیگر نمیتوانست علت سببي ھر روز الغرتر میشد، تا سرانجام، ذھنش ; ھفت سالگي بھ ضعف دچار شد

شھرتش پس از مرگ بھ . در خواب چشم از جھان فرو بست ١٧١۵اكتبر سال  ١٣در . اندیشھاش باشد
; سرعت از میان رفت، زیرا فلسفھ دیني او نھ با شكاكیت منطبق بود و نھ با خوشگذرانیھاي نیابت سلطنت

ن دنیا را جانشین خداوند كردند، توافقي و حتي با تمایالت فالسفھ دایرھالمعارف پس از وي، كھ ماشی
اما نفوذ وي در تالشي كھ الیبنیتز براي اثبات دنیاي فعلي، بھ عنوان بھترین دنیاي ممكن، نشان . نداشت

و در عقاید بار كلي، كھ میگفت اشیا فقط در ادراك ما یا در ادراك خداوند وجود دارند، ; میداد ظاھر شد
در تاكید كانت ; تجزیھ ویران كننده علت بھ عنوان كیفیت پنھاني نمایان شددر ھیوم بھ صورت ; جلوه كرد

  . حتي در دترمینیسم عصر روشنگري پدیدار شد; بر عناصر ذھني براي تشكیل معرفت ظاھر گشت

این سخن كھ خداوند تنھا علت كلیھ حركات، امیال، معاني، و تصورات است از این گفتار كھ تغییرات 
حاصل در ماده یا ذھن نتیجھ غیر قابل اجتناب نیروھایي كلي ھستند كھ در آن لحظھ در كیھان عمل میكنند، 

د بھ نوعي دترمینیسم دست در این جذبھ، مالبرانش، با وجودي كھ خود انكار میكرد، خو. چندان دور نیست
عالوه بر آن، دستگاه موقع گرایي چون خانھاي . یافتھ بود كھ انسان را بھ یك ماشین بي اراده مبدل میكرد

مالبرانش خداوند ; دكارت در ماده مكانیسم را میدید، اما در روح آزادي را. بود میان راه دكارت و اسپینوزا
، با وي موافق بود كھ تسلسل ))مست خدا((نوزا، ھمچون راھب اسپی; را تنھا علت افعال روح میدانست

این متدین پیرو اوراتوریان، كھ خداوند را در ھمھ جا . ذھني و جسماني محصول تقارن نیرویي خالقھ است
میدید، مذھب وحدت وجود را سھوا بھ ھمھ، حتي بھ مومنان، آموختھ بود، بھ طوري كھ الزم بود فقط 

  را بدان اضافھ كنیم تا بھ فلسفھ اسپینوزا و روشنگري )) طبیعتخداوند یا ((عبارت 
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IV - ١٧٠۶-١۶۴٧: پیربل   

پسر یك كشیش ھوگنو بود كھ در شھر كارال در والیت فوا در دامنھ پیرنھ خدمت )) پدر روشنگري((
و مذھب پیر بیست و یك سال عمر خود را در آنجا سپري كرد، یوناني و التیني را در آنجا آموخت، . میكرد

) ١۶۶٩(وي را بھ كالج یسوعي در تولوز فرستادند . جواني حساس و تاثیرپذیر بود. كالوني را فرا گرفت
در آنجا عاشق . تا با ثروت و امكانات خانوادگي كھ در اختیار داشت بھ تحصیالت كالسیك بپردازد

وشید پدر و برادرش را ھم بھ آموزگارانش شد و بزودي بھ مذھب كاتولیك گروید و آن چنان پایبند شد كھ ك
آنھا بردبارانھ در برابرش ایستادگي كردند، و او . ترك آیین خود و گرویدن بھ مذھب كاتولیك وادار سازد

چون اكنون مرتد از دین برگشتھ شده بود مورد تعقیب كلیساي . ھم ھفده ماه بعد بھ ایمان پدري برگشت
را از آزار كلیساي رومي در امان نگاه دارد، او را بھ  پدرش براي اینكھ بتواند وي. رومي قرار گرفت

پیر در آنجا . ، بھ امیدي كھ پیر بھ سلك كشیشان پروتستان وارد شود)١۶٧٠(دانشگاه كالوني ژنو فرستاد 
چون تحصیالتش بھ پایان رسید، در . بھ آثار دكارت دست یافت و بھ تمام صورتھاي مسیحیت شك آورد

آموزگاري خصوصي پرداخت و بھ استادي فلسفھ آموزشگاه روحاني ھوگنوھا در ژنو، روان و پاریس بھ 
بھ دستور لویي چھاردھم، بھ عنوان جزئي از مبارزه علیھ  ١۶٨١آموزشگاه در ) ١۶٧۵(سدان ارتقا یافت 

د بل بھ روتردام پناه برد و در آكادمي شھرداري، بھ نام اكول ایلوستر، بھ سمت استا. فرمان نانت، بستھ شد
وي اولین فرد گروه مھاجران دانشمندي بود كھ جمھوري ھلند را بھ دژ استقالل . تاریخ و فلسفھ برگزیده شد

حقوقش اندك بود، ولي تاز ماني كھ میتوانست بھ كتاب دسترسي داشتھ باشد، از زندگي . افكار مبدل ساختند
بھ زیبایي و طنازي زنان . ح میدادوي ھرگز ازدواج نكرد و كتابخانھ را بر ھمسر ترجی. ساده راضي بود

ولي چون ھمھ عمر از سردرد میگرن ; بي توجھ نبود و از توجھات لطیف زني خوب سپاسگزاري میكرد
ضمنا بدبینیھایي ھم . یا مالیخولیا رنج میبرد، بي شك نخواست كھ دیگري را شریك رنجھاي خود كند

مبور در تاریخ مذھب كالوني بھ بیان این نكتھ داشت، زیرا وقتي كھ یك یسوعي فرانسوي بھ نام لویي م
پرداخت كھ كشیشان كاتولیك مذھب پروتستان را صرفا بھ خاطر یافتن اجازه ازدواج پذیرفتھاند، بل از 

كتاب  ١۶٨٢در )) زیرا صلیب بھ مراتب بزرگتر از ازدواج است((خود پرسید این چطور ممكن است، 
وي پرسید آیا ممكن است كسي كھ بھ ایمان خاصي . نتشر شدھا م ممبور بھ صورت مجموعھاي از نامھ

سخت وابستھ باشد، بتواند تاریخي بیغرض و حقیقي بنویسد چطور ممكن است انسان بھ مورخي مانند 
)) عادالنھ، شرافتمندانھ و خیرخواھانھ((با ھوگنوھا را [ ١۶٨٢پیش از ]ممبور، كھ رفتار لویي چھاردھم 
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از ھلندي كھ در این اواخر مورد حملھ وقیحانھ فرانسھ قرار گرفتھ بود، لویي را شخصا مورد حملھ قرار 
داد و پرسید كھ یك پادشاه چھ حقي دارد كھ دین خود را بر رعایایش تحمیل كند اگر وي چنین حقي داشتھ 

بل میپنداشت كھ فقط وجدان باید بر عقاید . ھاندباشد، پس امپراطوران روم نیز در آزار مسیحیان محق بود
ھاي كتاب بل را  ممبور با دستوري كھ از لویي چھاردھم دریافت داشتھ بود، كھ نسخھ. انساني حكمروا باشد

 ١۶٨٢بل در ھمان سال . باید در فرانسھ توسط مامور اعدام در مال عام بسوزانند، بھ طور قاطع پاسخ داد
ھاي مختلف در خصوص ستاره دنبالھ دار منتشر كرد كھ نكات  ا بھ نام اندیشھنخستین اثر مھم خود ر

سراسر اروپا . از آسمان گذشتھ بود در بر داشت ١۶٨٠مختلفي در مورد ستاره دنبالھ داري كھ در دسامبر 
را در  اگر ما خودمان. از آن ستاره، كھ دنبالھ آتشینش را نشانھ آتش گرفتن دنیا میدانستند، بھ وحشت افتاد

ترس و وحشت آن دوره فرض كنیم زماني كھ كاتولیكھا و پروتستانھا متفقا این پدیده را زنھاري االھي 
میدانستند و معتقد بودند كھ ھر آن ممكن است صاعقھ خدایي بر سر این دنیاي گناه آلود فرود آید میتوانیم 

. نظرات خردمندانھ بل را ستایش كنیمبیم و وحشت ناشي از پیدایش این روح شعلھ ور را درك، یا شھامت 
از موھاي وحشتانگیز ستاره دنبالھ دار طاعون و جنگ فرو ((حتي میلتن دانشمند ھم اخیرا گفتھ بود چگونھ 

ستاره دنبالھدار (وي كھ بحث خود را بر مبناي مطالعات اخیر ستاره شناسان استوار كرده بود .)) میریزد
بھ خوانندگانش اطمینان داد كھ ستارگان دنبالھ دار طبق قوانین ثابت در ، )ھالھ ھنوز ظاھر نشده بود ١۶٨٢

وي از پایداري موھومات سخت . آسمان حركت میكنند و وجودشان ربطي بھ مصیبتھا یا خوشبختي ندارد
او .)) كسي كھ تمام علل اشتباھات مردم را بیابد، ھرگز كارش تمام نشده است: ((ابراز تاسف كرده است

در غیر این صورت كتابش را در ھلند (ات را جز آنچھ كھ در كتاب عھد جدید بود، رد كرد ھمھ معجز
در یك فلسفھ سالم، طبیعت فقط ھمان خدایي است كھ طبق قوانین معیني، كھ بھ اراده ). ((چاپ نمیكردند

اگر چنین  و; بھ طوري كھ آثار طبیعت ھم اثر معجزه و ھم نیروي خداییند; خود آفریده است، عمل میكند
نیروي بزرگي را معجزه فرض كنیم، بھ وجود آوردن انسان از راه قوانین طبیعي توالد و تناسل، مثل زنده 
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: بل دلیرانھ بھ بحث درباره یكي از مشكلترین مسائل تاریخي پرداخت.)) كردن مردگان، مشكل خواھد بود
وان بدون یاري عقیدھاي ماوراي طبیعي آیا اخالق طبیعي امكان دارد آیا مجموعھ قوانین اخالقي را میت

نگاه داشت آیا الحاد بھ فساد اخالقي میانجامد بل میگفت كھ اگر چنین باشد، باید از جنایت، فساد و فساد، 
یھودیان، . اخالقیي كھ در اروپا رایج است چنین نتیجھ گرفت كھ بیشتر مسیحیان ملحداني پنھاني ھستند

ظاھرا اعتقاد مذھبي و . ا از نظر اعتقادات با ھم متفاوتند نھ از نظر عملمسلمانان، مسیحیان، و كفار تنھ
ھا و امیالي نیرومندتر از عقاید مذھبي  این از خواستھ; عقاید بھ طور كلي اثر اندكي بر رفتار و كردار دارد

ند دستورات مسیح بر برداشتي كھ شجاعت و شرافت دارند مردي را بیشتر ستایش میكن. سرچشمھ میگیرد
كسي كھ در جنگ برتر باشد و، با اختراع ; كھ از توھین و صدمات بي درنگ و با خشونت انتقام میگیرد

ھا را جنایتكارانھتر و ھراس انگیزتر كند چھ اثر داشتھ است  ھر چھ بیشتر سالحھاي گوناگون، محاصره
كھ اخالق جامعھ ملحدان  بل چنین نتیجھ گرفت.)) كفار استفاده از سالحھاي بھتر را از ما میآموزند((

چیزي كھ ما را مطیع نظم اجتماع كرده است ترس و وحشت از دوزخ . فاسدتر از جامعھ مسیحیان نیست
دور دست و مشكوك نیست، بلكھ ترس از پلیس و قانون، ترس از محكومیت و خفت و خواري اجتماعي و 

اي بردارید، ھرج و مرج بھ وجود خواھد ھمینكھ این موانع دنیوي را از پیش پ; ترس از مامور اعدام است
ممكن است بسیاري از مردان ; آنھا را نگاه دارید، در این صورت، وجود جامعھ ملحد ھم مانعي ندارد; آمد

ما در گذشتھاي دور ملحدان نمونھاي از قبیل اپیكوروس، پلیني . شرافتمند و زنان پاكدامن در آن باشند
  . در این زمان نیز كساني مثل میشل دو لوپیتال و اسپینوزاو ; میھن، و پلیني كھین داشتھایم

اینكھ آیا اخالقیات انسان متوسط در صورتي كھ مذھب بھ كمك قانون نشتابد، بدتر میشود یا نھ سوالي است (
رسالھاي كھ درباره ستاره دنبالھ دار نوشتھ شده بود بدون اسم نویسنده .) كھ بل بھ آن پاسخي نگفتھ است

بل ھمین احتیاط را ھنگام انتشار یكي از بزرگترین و مشھورترین مجالت آن زمان بھ نام اخبار . منتشر شد
در آمستردام منتشر  ١۶٨۴صفحھ در مارس  ١٠۴شماره نخست این مجلھ با . جمھوري ادبیات رعایت كرد

خنگاري را در این مجلھ پیشرفتھاي مھم ادبي، علمي، فلسفي، دانشپژوھي، اكتشافات قارھاي، و تاری. شد
تا آنجا كھ میدانیم، بل كلیھ موضوعھا را، تا سھ سال، ھر ماھھ خودش . اختیار خوانندگان خود قرار میداد

در . ھاي بزرگ دنیاي ادبي بھ شمار میرفت با انتقاداتي كھ وي بر كتابھا مینوشت، یكي از وزنھ. تھیھ میكرد
دو سال بعد، بیمار شد و مدیریت مجلھ را بھ . شد جرئتي یافت، و از آن پس نویسندھاي مورد توجھ ١۶٨۵

مادرش بر . در این اثنا، خانواده بل در ماجراي شكنجھ ھوگنوھا در فرانسھ چھار قرباني داد. دیگري سپرد
در ھمان ; مردند ١۶٨۵، و پدرش در ١۶٨١اثر نتیجھ مستقیم یا غیر مستقیم ھجوم نظامیان بھ مردم در 

، )اكتبر ١٨(شش روز پس از آن . ھاي وارده در گذشت اد و بر اثر شكنجھسال برادرش بھ زندان افت
مثل ولتر، سالحي جز قلم . بل از این رویدادھا سخت دگرگون و ناراحت شد. لغو شد)) فرمان نانت((

. ، با نوشتن یكي از آثار كالسیك ادبي در آزادي مذھب، با آزار دھندگان بھ نبرد پرداخت١۶٨۶در . نداشت
آزاردھنگان براي . مجبورشان كنید كھ وارد شوند نامید: را تفسیر فلسفي این سخنان عیسي مسیحاو آن 

مجاز نشان دادن اعمالشان دنبال یك حكم االھي بودند و یكي از امثلھ اخالقي مسیح را شاھد آوردند و آن 
بھ نوكرش میگوید،  حكایت از مردي بود كھ چون مھماناني را كھ بھ مھماني خوانده بود نیامده بودند،

ھاي شھر بگرد و بینوایان، افلیجان، لنگان و نابینایان را  فورا از خانھ بیرون شو و در خیابانھا و كوچھ((
بل بآساني توانست ثابت كند كھ این سخنان ھیچ ربطي .)) مجبورشان كن شوند تا خانھام پر شود. ... بیاور

اعمال فشار بھ منظور یگانگي مذھبي نیمي از اروپا را بھ برعكس، . بھ قبوالندن اجباري دین واحد ندارد
خون كشیده است و اختالف مذاھب نگذاشتھ است كھ یك فرقھ دیني خاص نیرومند شود و كار شكنجھ را بھ 

بھ عالوه، كدام یك از ما میتواند مطمئن باشد كھ دین وي از ھمھ برحقتر است تا دیگري را بھ . عھده بگیرد
خود آزار دھد بل اعمال فشار و زور را، چھ توسط پروتستانھا و چھ توسط كاتولیكھا، و  خاطر اختالف با

  . آزار غیر مسیحیان توسط مسیحیان را بھ طور كلي محكوم كرد

ضمنا . وي، بر خالف الك، پیشنھاد كرد كھ بھ یھودیان، مسلمانان، و آزاداندیشان آزادي مذھب داده شود
ملحدان نیز مثل سایر مسیحیان میتوانند شارمندان خوبي باشند از یاد برد و با  ادعاي خود را مبني بر اینكھ

اینان كھ در پیمان شكني از ; آزادي دادن بھ آنھایي كھ بھ خداوند و مبدا جزا ایمان ندارند مخالفت ورزید
آیا یك . زادي دادبراي بقیھ، فقط تعصب را نباید آ. خداوند بیمناك نیستند در كار اجراي قانون اخالل میكنند
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دولت پروتستان بھ آیین كاتولیك، كھ بھ بھانھ اینكھ بھترین و راستترین ایمانھا را دارد، از عدم آزادي 
باید از نیروي ((مذھبي پشتیباني میكند باید آزادي عمل بدھد بل میپنداشت كھ در این صورت كاتولیكھا را 

ا نمیدارم كھ بھ آنھا توھین شود، از آنھا سلب مالكیت با وجود این، من رو. ... آزار رساني محروم ساخت
.)) كنند، از آزادي اعمال مذھبیشان جلوگیري نمایند، و یا از نظر قانون آنان را مورد بیعدالتي قرار دھند

پیر ژوریو، كھ در سدان از . پروتستانھا و كاتولیكھا متفقا از این برنامھ آزادي مذھبي ناراضي بودند
اران دانشگاھي وي و اكنون یكي از پیشوایان روحاني جامعھ كانوني شده بود، در رسالھاي دوستان و ھمك

ژوریو بر آن بود كھ . بھ بل حملھ كرد) ١۶٨٧(بھ نام حقوق دو سلطان در مورد مذھب وجدان و فرمانروا 
فلسفي از بین عقیده بیطرفي مذاھب و آزادي جھاني مذھب را باید در برابر كتابي تحت عنوان یك تفسیر ((

; وي با پاپھا ھم عقیده بود و میگفت كھ حكمروایان حق دارند مذاھب دروغین را نابود كنند.)) برد
مخصوصا از نظریھ آزادي عمل دادن بھ یھودیان، مسلمانان، سوكینوسیان، و كفار سخت بھ وحشت افتاده 

آنھا . ت استادي معزول كنندبھ شھرداران ھلند پیشنھاد كرد كھ بل را از سم ١۶٩١ژوریو در . بود
كارمندان رسمي بھ وسیلھ انتخابات تغییر یافتند، ژوریو مبارزھاش را از سر  ١۶٩٣لیكن در ; نپذیرفتند

خداوند : ((آن فیلسوف چنین گفت. گرفت، بل را بھ الحاد متھم كرد، و در نتیجھ، بل از سمتش بر كنار شد
پنج یا شش سال دیگر، چنان عرصھ بر مردم تنگ میشود ; دما را از شر تفتیش افكار پروتستان نگاه دار

طولي نكشید كھ بل روحیھ خود را بازیافت و خود را با وضع .)) كھ خواستار برگشت رومیھا خواھند شد
تسلي خاطر خود را اكنون در تصنیف كتاب تاریخي فرھنگ تاریخي و انتقادي پیدا كرد . موجود وفق داد

خود را بھ زندگي با پس اندازي كھ داشت و حقالتالیف اندكي كھ از . ز كرده بودكھ بتازگي نوشتنش را آغا
سفیركبیر فرانسھ در ھلند و سھ ارل انگلیسي پیشنھاد حمایت از وي . ناشرین دریافت میكرد عادت داد

گیني ھدیھ تقدیمي ارل آو شروزبري را براي اھداي  ٢٠٠وي مودبانھ آنھا را نپذیرفت و حتي ; كردند
سرگرمیھاي عمومي، ورزش، . ((وي دوستان زیاد، ولي سرگرمي اندك داشت. ھنگ بھ وي رد كردفر

من عمرم را نھ صرف آنھا میكنم، نھ صرف توجھ بھ امور . و دیگر تفریحھا كار من نیستند... گردش 
مییابم، و آنھا من در مطالعاتي كھ سرگرم شدھام لذت و آرامش . ... داخلي، و نھ اشتیاقي بھ ترفیع مقام دارم

; بنابراین، درون اطاقش آرام گرفت.)) <براي خودم و موزھا آواز میخوانم>... مایھ شادي من ھستند 
روزي چھارده ساعت كار میكرد و ھر روز بر صفحات كتابي كھ قرار بود سرچشمھ مكتب روشنگري 

در  ١۶٩٧ند، در سال دو كتاب قطور، كھ جمعا بالغ بر دو ھزار و ششصد صفحھ میشد. شود میافزود
البتھ فرھنگ لغات نبودند، بلكھ بررسي ; وي آنھا را فرھنگ تاریخي و انتقادي نامید. روتردام منتشر شد

انتقادي از افراد، مكانھا، و عقاید موجود در تاریخ، جغرافیا، علم اساطیر، االھیات، اخالق، ادبیات، و 
این قمار !)) قرعھ فال را زدند: ((اپخانھ داد، فریاد زدوقتي آخرین برگ تصحیح شده را بھ چ. فلسفھ بودند

بزرگي با زندگي و آزادي بود، زیرا بیش از ھر كتاب معاصر خود عقاید بدعتآمیز داشت شاید بیش از نوه 
منظور محدود بل در آغاز این بود كھ اشتباھات فرھنگ . دیدرو و دآالمبر) ١٧۵١(خود دایرھالمعارف 

آن را از دیدگاه كاتولیك اصیل آیین منتشر كرده بود،  ١۶٧۴رري را، كھ در بزرگ تاریخي لویي مو
ادعاي وي . اما چون پیش رفت، ھدفش نیز گستردھتر شد; تصحیح كند و از قلم افتادگیھاي آن را بنویسید

ي بنابراین، در آن مطلب; آنجا كھ چیزي براي گفتن نداشت، سخن نمیگفت; كتابي از نوع دایرھالمعارف نبود
از بیشتر دانش و . پیرامون سیسرون، بیكن، مونتني، گالیلھ، ھوراس، نرون، و تامس مور وجود ندارد

از طرف دیگر، مقاالتي در مورد شخصیتھایي گمنام، از قبیل عقیبا، ; علوم و ھنر چشمپوشي شده است
اد نھ از نظر اھمیت تعداد سطرھاي مقالھ براي افر. اوریل آكوستا، و اسحاق ابراونل، در آن نوشتھ است

بنابراین، اراسموس، كھ در فرھنگ مورري . تاریخي، بلكھ بر حسب توجھ و عالقھ بل منظور شده است
  . یك صفحھ بھ وي تخصیص داده شده است، در بل پانزده صفحھ شرح دارد، و آبالر ھجده صفحھ

مطلب اصلي در متن بیان شده، لیكن بل، : تركیب كتاب را بر حسب ترتیب الفبا، ولي نیمھ تلمودي، داده بود
در بسیاري موارد، یادداشتھا یا حواشي را با حروف كوچكتر نوشتھ و مطالب گوناگوني را بھ صورت 

وارد شده )) فلسفي((ت و حتي بعضي اوقات بھ یك رشتھ تفكرا... مجموعھاي از دالیل و بحثھا آورده ((
در حاشیھ كتاب . در ھمین چاپ زیبا بود كھ عقاید بدعتگذارانھ خود را از انظار عامھ پوشیده داشت. است

رویھمرفتھ این كتاب نشاني از دانش وسیع و گستردھاي ; بھ منابعي كھ از آنھا استفاده كرده اشاره شده است
ھا مقدار  بل امیدوار بود با ذكر این لطیفھ; استفاده برده است ھاي ناشایستھ است كھ كمتر انساني ممكن لطیفھ
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ھا شخصا لذت میبرده  فروش كتابش را باال ببرد، اما بي شك، در دوران انزواي دانشگاھي، از این لطیفھ
از شیوه محیالنھاي كھ در نشان دادن نقاط ; خوانندگان از این سبك با روح، بیترتیب و گستاخانھ او. است

در . ھاي مذھبي داشت، و نیز از گزافھگوییھاي طعنھ آمیزش از تعصب كالوني لذت میبردند قھضعف فر
روش بل این بود كھ كھ مدارك . عرض چھار ماه، یك ھزار نسخھ از كتاب نخستین وي بھ فروش رسید

برھان بھ نتیجھ  معتبر را با ھم مقابلھ كند، حقایق را بیابد، عقاید مخالف و متضاد را تفسیر و تعبیر كند، از
برسد، و سپس، اگر اینھا موجب رنجش روحانیون شود، آنھا را از روي دینداري بھ سود كتاب مقدس و 

مگر ممكن است با آوردن كلمھاي شتابزده بھ نفع برتري : ((ژوریو خشمگین پرسید. ایمان مسیحي رد كند
وگرنھ نظمي در فرھنگ )) رد كند; یداندایمان بر عقل، انسان ایرادات بل را، كھ آنھا را شكست ناپذیر م

; بعضي از مباحثات كلي وي زیر عنوانھاي گمراه كننده و جزئي ظاھر میشوند. وي وجود نخواھد داشت
من اغلب . من بھ دگرگوني بسیار عالقھمندم; من نمیتوانم روي یك موضوع با نظم و ترتیب زیاد فكر كنم((

معموال .)) یآیم كھ پیدا كردن راه خروج آن بسیار مشكل استاز موضوع دور میافتم و در جایي فرود م
ولي بعضي اوقات نیز ; استداللش مودبانھ، محجوبانھ، عاري از اصول جزمي، و توام با خوشخویي است

مثال در مقالھاي كھ پیرامون قدیس آوگوستینوس نوشتھ است، تعلل در پاكدامني، ; نیش زبان بھ كار میبرد
پشتیباني آن كالوني مذھب بزرگ از عدم رواداري مذھبي را سخت بھ باد انتقاد گرفتھ االھیات بیروح، و 

  . است

بل ادعا داشت كھ كتاب مقدس را بھ منزلھ كالم خدا پذیرفتھ است، اما زیركانھ خاطر نشان ساخت كھ اگر 
ھاي  از افسانھ. آن كتاب چنین نویسنده متشخصي نداشت، ما ھرگز داستان معجزات آن را باور نمیداشتیم

دوران شرك مثال فرو رفتن ھركولس در دھان وال ھمراه با داستانھاي مشابھ كتاب مقدس یاد میكند و 
در مشھورترین مقالھ خود از . خواننده را متحیر میسازد كھ چرا یكي را رد و دیگري را باید بپذیرند

نده را بھ شگفتي میاندازد كھ چرا مسیحیان كشتارھا، خیانتھا، و زناكاریھاي داوود پادشاه یاد میكند و خوان
پذیرش موضوع فرو رفتن یونس در دھان وال . باید سلطان شریري چون وي را از اجداد مسیح بدانند

چطور ممكن است خداي قادري آنھا را بیافریند و پیشگویي كند كھ با . آسانتر از سقوط آدم و حواست
  لعنت ھزاران بدبختي بر سرش فرود میآورند  گناھكاري ذاتي نسل بشر را آلوده میكنند و

اگر انسان مخلوق دست یك منشا كامال رحیم، مقدس، و مقتدر است، چرا باید در معرض امراض، گرما و 
سرما، گرسنگي و تشنگي، و درد و رنج قرار گیرد آیا این ھمھ گرایشھاي بد در او ھست آیا ممكن است 

ست كھ خالقي چنین منزه و مقدس مخلوقي جنایتكار بیافریند آیا چنین این ھمھ جنایت مرتكب شود آیا ممكن ا
خیر محضي ممكن است مخلوقي نگونبخت خلق كند آیا ممكن نبود كھ این قادر مطلق با خیر الیتناھي در 

ھم آمیزد و آفریده خود را بسیار چیزھاي نیكو بخشد و از شر ظلم و جور و فساد نگاه خداوند سفر پیدایش 
از این رو، بل با عالقھ شدید برداشت مانوي را از دو . یي ظالم بوده یا قدرتي محدود داشتھ استبا خدا

چون . خداوند، خداوند خوبي و خداوند بدي، كھ براي نظارت بر دنیا و انسان باھم در نبردند، بیان میدارد
ي انگشت شمار از لعنت دوزخ كاتولیكھا و پروتستانھا و پروتستانھا ھر دو متفقا معتقدند كھ فقط تعداد((

; بھ عالوه; ، بنابراین، چنین بھ نظر میرسد كھ در این نبرد شیطان بر مسیح پیروز میشوند))میرھند
  . پیروزمندیش ھمیشگي و ابدي است، زیرا علماي االھیات بھ ما اطمینان میدھند كھ از دوزخ گریزي نیست

ز آنھا كھ بھ بھشت میروند بیشتر است، و دوزخیان چون تعداد آنان كھ بھ دوزخ رفتھاند یا میروند ا
پس تعداد مخلوقاتي كھ از خداوند متنفرند بیش از آنھایي است كھ وي ; ھمیشھ نام خدا را با لعن یاد میكنند((

ما نباید، مادام كھ آیین تعالي ایمان و پست ((بل با شیطنت چنین نتیجھ میگیرد كھ .)) را دوست دارند
در مقالھاي كھ در خصوص پورھون .)) ع نكردھایم، بھ مانویان كاري داشتھ باشیمشمردن عقل را وض

چیزھایي كھ با اقنوم سوم تفاوت نكنند با دو اقنوم دیگر نیز ((نوشتھ، در مورد تثلیث شك كرده است، زیرا 
اب و و بنابراین شكل ظاھري شر)) دگرگوني ذات((و اما در مورد قلب ماھیت، .)) متفاوت نخواھند بود

در خصوص بشر كھ گناه را از .)) نمیتواند بدون ذاتي كھ تغییر میپذیرد موجودیت داشتھ باشد((نان مقدس 
او ھمھ این شكلھا .)) مخلوقي كھ وجود ندارد نمیتواند شریك جرم گناه باشد((آدم و حوا بھ ارث برده است، 

بل چنین نقل قول . مان مذھبي رد كردرا در دھان كساني غیر از خودش نھاد و آنگاه ھمھ را بھ نام ای
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دین صرفا ساختھ دست بشر است و شاھان آن را برپا ((كھ )) افراد كافر بھ نادرستي میگویند: ((میكرد
در مقالھ مربوط بھ اسپینوزا از این راه .)) كردھاند تا رعایایشان را در زنجیر فرمانبرداري نگاه دارند

اما ممكن است كھ چیز ; ھمھ خدایي را بھ عنوان ملحھ محكوم میكندفراتر میرود و آن یھودي پیرو مذھب 
بل بھ تظاھر بھ . دلفریبي در وي دیده باشد، زیرا این مقالھ بزرگترین مقالھ كتاب فرھنگ بھ شمار میرود

دانشمندان االھیات اطمینان میدھد كھ شكلھایي كھ در كتابش ذكر كرده است موجب نابودي دین نمیشوند 
  . موضوعات از حدود درك و فھم مردم خارجند زیرا این

فاگھ معتقد بود كھ بل ملحد مسلم است، اما منصفانھتر این است كھ وي را شكاك بخوانیم و بھ خاطر داشتھ 
چون خواص حسي ثانوي بیشتر ذھني ھستند، دنیاي عیني با آنچھ . باشیم كھ او در شكاكیت ھم شك داشت

ما فقط از جزئي از روابطشان ; ماھیت مطلق اشیا بر ما پوشیده است. ((كھ بھ نظر ما میرسد متفاوت است
آن ; در دو ھزار و ششصد صفحھ استدالل، بھ ضعف برھان معترف شده است)) نسبت بھ یكدیگر آگاھیم

نیز ممكن است مثل حواسي كھ بھ آنھا اتكا دارد ما را بفریبد، زیرا اغلب انفعاالت آن را میپوشاند و این 
عقل شكاكیت را بھ ما میآموزد، ولي . و انفعال است كھ رفتار و كردار ما را تعیین میكند نھ برھانخواھش 

چھ ھرج . بنابراین، انسان باید در شك كردن شك كند; بندرت ما را بھ سوي دالیل شك كردن خود مشكوكند
كھ خودش را با  عقل ما را بھ سرگرداني میكشاند، چون موقعي!... چھ شكنجھاي براي ذھن! و مرجي

عقل انساني اصل ویراني است نھ . ... زیركي تمام نشان میدھد، ما را در ورطھاي عظیم میاندازد
فقط براي آغاز شك مناسب است، و راھي است براي این سو و آن سو چرخیدن و جاودانھ ; سازندگي

  . كردن بحث

ند، و بھ مصلحین نصیحت میكرد كھ از درنتیجھ، بل بھ فالسفھ پند میداد كھ بھ فلسفھ زیاد ارج نگذار
از آنجا كھ طبیعت بشر ظاھرا در طول قرنھا عوض نشده است، پیوستھ . اصالح چندان توقعي نداشتھ باشند

با آز، جنگ و ستیزھجویي و اشتھاي جنسي مسائلي بھ وجود خواھد آورد كھ موجب بینظمي اجتماعات و 
ھر نسل حاصل انفعاالت، گمراھیھا، ; ز تاریخ درس نمیآموزدانسان ا. فناي سریع آرمان شھرھا خواھند شد

آزاد گذاردن توده : بنابراین، دموكراسي بھ ھمان نسبت كھ حقیقت دارد، اشتباه است. و جنایات مشابھ است
. فضول، از خود بیخود، و بیاطالع در برگزیدن حكمروایان و سیاستھاي خود، خودكشي دولت خواھد بود

پیشرفت نیز نوعي فریب . ي، حتي اگر شكل دموكراتیك ھم داشتھ باشد، الزم استنوعي حكومت سلطنت
بھترین امیدي كھ میتوانیم . ما حركت را با پیشرفت اشتباه میكنیم، لیكن احتماال نوعي نوسان است; است

زه كافي داشتھ باشیم دولتي است كھ، با وجودي كھ مردان فاسد و ناالیق آن را اداره كنند، بتواند بھ اندا
قانون و نظم ایجاد كند تا ما در محیطي امن بتوانیم كارھاي خود را سروسامان دھیم و در صلح و صفا بھ 

  . كار تحصیل یا بھ سرگرمیھاي خود بپردازیم

; پس از آنكھ خوانندگان بھ حواشي كتابش متوجھ شدند. بل در نھ سال آخر عمر بھ چنین آرامشي دست یافت
ھیئت حاكمھ كلیساي والون در روتردام بل را كھ عضو انجمن آن . وي برانگیختھ شدموجي از نفرت علیھ 

بسیاري عبارات و سواالت ((كلیسا بود احضار كرد تا اتھاماتي كھ علیھ وي دایر بر اینكھ فرھنگ حاوي 
ناپسند، نقل قولھاي مستھجن، و سخناني نفرتانگیز در خصوص الحاد و اپیكوروس، و خصوصا مقاالت 

بر آیین مانویھا تعمق ((بل وعده داد كھ . بل ایراد درباره داوود، پورھون و مانویھا است جواب گویدقا
پاسخي دریافت كند یا اگر كشیشان انجمن كلیسا جوابھایي در اختیارش ((و اگر )) بیشتري خواھد كرد

در مقالھ ) ١٧٠٢( در چاپ دوم فرھنگ.)) بگذارند، با كمال مسرت آنھا را بھ خوبي تنظیم خواھد كرد
ژوریو، كھ ھنوز ھم آرام نشده بود، حملھ را . داوود تجدید نظر كرد و آن را بھ صورت مالیمتري درآورد

مقالھ شدیداللحن خود را بھ نام فیلسوف متھم، مصدوم و محكوم روتردام،  ١٧٠۶از نو آغاز كرد و در 
  . منتشر ساخت

در . او نیز مثل اسپینوزا بھ بیماري سل دچار بود. دست دادبل پس از انتشار چاپ دوم، سالمت خود را از 
سالھاي آخر زندگي اغلب سرفھ میكرد، كرارا در آتش تب میسوخت، و سردرد او را بھ نومیدي و دلسردي 

بیشتر اوقات از اطاقش بیرون نمیآمد و، شبانروز، روي پاسخي كھ بھ انتقاداتش مینوشت ; مرگ تسلیم شد
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روز بعد، دوستانش وي را در . آخرین صفحات را بھ چاپخانھ فرستاد ١٧٠۶دسامبر  ٢٧در . كار میكرد
فرھنگ وي مكرر بھ چاپ میرسید و مایھ . نفوذش قرن ھجدھم را فرا گرفت. اطاقش در بستر مرده یافتند

نھ بار بھ زبان فرانسھ، سھ بار بھ زبان انگلیسي و یك بار  ١٧۵٠تا . مسرت ھزاران متفكر عصیانگر شد
  . بھ زبان آلماني بھ چاپ رسید

ستایشگرانش در روتردام میخواستند كھ مجسمھاش را در كنار مجسمھ اراسموس بنا كنند و ناشرین را قانع 
در ده سال پس از مرگش، . كردند تا مقالھ اصلي را كھ بر داوود نوشتھ بود مجددا بھ چاپ برسانند

طبق برآوردي كھ . یستادند تا بنوبت فرھنگ را بخواننددانشجویان در كتابخانھ مازارن پاریس بھ صف میا
تقریبا ھر متفكر با . ھاي شخصي بھ عمل آمد، معلوم شد كھ فرھنگ در بیشتر آنھا وجود دارد در كتابخانھ

در بیشتر مندرجات عدل االھي یا تئودیسھ، اثر الیبنیتز، آشكارا . اھمیتي نفوذش را در خود احساس میكرد
آزادي روحي لسینگ و دفاعش از آزادي مذھبي، از بل ریشھ . بھ بل پاسخ داده شودسعي شده بود كھ 

وي فرھنگ را ; احتماال فردریك كبیر نیز شكاكیت خود را بیشتر از بل گرفتھ بود تا از ولتر. میگرفت
چھار جلد آن را در كتابخانھ داشت و خود بر انتشار خالصھ دوجلدي و . میدانست)) بیاض عقل سلیم((
رزانقیمت آن، براي اینكھ خواننده بیشتري را بھ سوي آن جلب كند، نظارت كرد، شافتسبري و الك اندكي ا

ھر دو آنان در ھلند با وي آشنا شده بودند و نامھاي درباره عدم تعصب و ; تحت تاثیر بل قرار گرفتند
فوذ و تاثیر بل در فالسفھ البتھ بزرگترین ن. گام برداشت) ١۶٨۶(در راه تفسیر بل ) ١۶٨٩(سختگیري الك 

احتماال از اثر . آنھا از فرھنگ اقتباس كردند; مشاھده شد)) اصحاب دایرھالمعارف((عصر روشنگري و 
برخالف . بل بود كھ مونتسكیو و ولتر مسئلھ مقایسات آسیایي و انتقادات موسسات اروپایي را طرح كردند

صرفا نسخھ اندكي بزرگتر و تجدیدنظر و تصحیح (( ١٧۵١آنچھ فاگھ داوري كرده است، دایرھالمعارف 
ھا و موضوعات اصلیش از آن دو جلد گرفتھ شده  ، بلكھ بسیاري از نظرگاه))شده از روي فرھنگ بل نبود

بودند و مقالھ رواداري مذھبي آن شاید بھ طور سخاوتمندانھاي خواننده را بھ تفسیر بل، كھ چیزي از مطلب 
دیدرو با صراحت معمولیش خود را مرھون بل میداند و وي را چنین . میشد فروگذار نكرده بود، رھنمون

ھاي  ولتر خود یك بل بود كھ با ریھ.)) نیرومندترین نماینده مكتب شك اعصار قدیم و جدید: ((میستاید
  . سالمتر، نیروي بیشتر، عمر زیادتر، ثروت ھنگفتتر و ھوش و تدبیر بیشتر مجددا بھ دنیا آمده بود

مثال ولتر فكر ; ولتر اغلب با بل تفاوت داشت. فلسفي او را بحق انعكاسي از فرھنگ بل خواندھاندفرھنگ 
میكرد كھ مذھب موجب پرورش و تشویق اخالقیات است و اگر بل مجبور میبود كھ بر پانصد یا ششصد 

  ; جزاي خیر میبخشددھقان حكمفرمایي كند، وي بیتامل آنھا را از وجود خدایي میآگاھانید كھ كیفر میدھد و 

. بھ شمار میآورد)) بزرگترین عالم دیالكتیكي كھ آثاري از خود بھ جاي گذاشتھ است((وي بل را 
قرن ھجدھم با . رویھمرفتھ فلسفھ فرانسھ در قرن ھجدھم ھمان فلسفھ بل، اما با گسترشي، انفجارآمیز بود

سیحیت و فلسفھ آغاز كرد كھ بھ سقوط ھابز، اسپینوزا، بل و فونتنل، جنگ طوالني و شدیدي را بین م
  .منجر شد)) االھھ خرد((باستیل و جشن 

V- ١٧۵٧-١۶۵٧: فونتنل   

برنار لو بوویھ دو فونتنل در چھل سال نخستین عمر صد سالھ خود جنگ فلسفي را مستقل از بل، حتي 
. گ بل، ادامھ دادگاھي اوقات پیش از وي، آغاز كرد و این جنگ را كمي آرامتر، تا نیم قرن پس از مر

ھاي طول عمر، و پلي بین بوسوئھ و دیدرو بود و شكاكیت محتاطتر و مالیمتر قرن ھفدھم  وي یكي از پدیده
بھ ; در شھر روان بھ دنیا آمد ١۶۵٧فوریھ  ١١وي در . را با خود در غوغاي فكري قرن ھجدھم وارد كرد

یش از پایان روز بمیرد، وي را بالفاصلھ تعمید ھنگام تولد، چنان ضعیف بود كھ از ترس اینكھ مبادا تا پ
و حتي بھ ھنگام بازي بیلیارد ; ھایش سالم نبودند ریھ; در تمام دوران زندگي ھمان طور ضعیف ماند. دادند

اما با جلوگیري از اتالف نیرو، تن در ندادن بھ ازدواج، ; ھم اگر فشاري بھ خود میآورد، خون سرفھ میكرد
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و خوابیدن زیاد، بیش از ھمھ معاصرانش عمر كرد و موقعي كھ با ولتر صحبت جلوگیري از شھوات، 
  . میكرد، از مولیر یاد مینمود

ھا و اپراھا  وي نیز خواب درام میدید، اما نمایشنامھ. چون خواھرزاده كورني بود، گرایشي بھ ادبیات داشت
احساس بودند و از فرط و شعرھاي شباني و شعرھاي عاشقانھاي كھ تصنیف كرد عاري از شور و 

و فونتنل خود را زماني ; ادبیات فرانسھ ھنر را از دست میداد و اندیشھ كسب میكرد. بیمزگي فراموش شدند
. بازیافت كھ كشف كرد علوم از مكاشفھ یوحنا الھامبخشترند و فلسفھ نبردي است سھمگینتر از ھمھ جنگھا

كشمكش تن در دھد، با تجربھتر از آن بود كھ در مباحثات  مالیمتر از آن بود كھ بھ; البتھ وي رزمنده نبود
خشمگین شود، و آگاھیش بھ نسبیت حقیقت بیشتر از آن بود كھ افكارش را بھ یك مطلب مطلق محدود 

ھرجا كھ وي در حال گفتگوھاي ساختگي با .)) ھاي او جنگ بھ بار میآوردند شیوه((با وجود این، . سازد
ارتش روشنگري با اسب سبكبال ولتر، پیاده نظام سنگین اولباك، سربازان ماركي خیالیش قدم میزد، 

  . دایرھالمعارف، و توپخانھ دیدرو بھ حركت درمیآمد

نخستین حملھاش در فلسفھ یك مقالھ پانزده صفحھاي بھ نام منشا فابلھا بود یك تحقیق جامعھ شناختي در 
سش را باور كرد كھ وي در بیست و سھ سالگي این بھ سختي میتوان سخنان زندگینامھ نوی. اصالت خدایان

بھ صورت دستنوشتھ  ١٧٢۴كتاب را نوشتھ باشد، گرچھ محتاطانھ آن را تا زمان رفع سانسور در سال 
  اساطیر را نھ در ; بود)) جدید((روح آن نوشتھ . نگاه داشت
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اختراعات كشیشان، بلكھ در تخیل بدوي باالتر از ھمھ در آمادگي اذھان ساده بھ شخصیت بخشیدن بھ 
ھمھ اعمال طبیعي افعال ; میگفت رودخانھ جاري است چون خدایي آب در آن میریزد. فرایندھا میجست

  . خدایانند

، وزش بادھا، و برخاستن فرو افتادن صاعقھ: انسانھا شگفتیھاي بسیاري را مافوق نیروي خود دیدھاند
  . ... امواج

این موجودات . بشر موجوداتي نیرومندتر از خود را، كھ قادر بھ ایجاد این اثرات ھستند، بھ تصور میآورد
بنابراین، خداوندان ... برتر بایستي شكل انساني داشتھ باشند، زیرا چھ شكل دیگري میتوانستند تصور كنند 

بشر اولیھ صفتي را تحسینانگیزتر از نیروي . ... رتر برخوردار بودندبشر بودند، لیكن از نیرویي ب
  . ھنوز براي حكمت و عقل و عدالت كلماتي نیندیشیده بود و تصوري از آنھا نداشت; جسماني نمیدانست

; فونتنل، نیم قرن پیش از روسو، این نظر را كھ وحشیان سرمشق و ایدئال زندگي قرار گیرند رد كرد
انسانھا چنان بھ ھم شبیھ ھستند كھ ھیچ ((اما اضافھ میكند كھ . اولیھ ابلھ و وحشي بوده استمیگفت بشر 

با كمال احتیاط متذكر شد كھ تعبیر طبیعت گرایانھ وي .)) نژادي نیست كھ بالھتش ما را بھ وحشت نیندازد
اي ایام امنتر كنار گذاشت فونتنل این مقالھ كوچك را بر. از خدایان شامل خداي مسیحیان یا یھودیان نمیشود

، با اقتباس یكي از عنوانھاي لوكیانوس، كتاب كوچكي بھ نام گفتگوي مردگان منتشر ١۶٨٣و در ژانویھ 
این مكالمات خیالي بین بزرگان و شخصیتھاي مرده چنان شھرتي بھ دست آورد كھ در ماه مارس . ساخت

بل در مجلھ اخبار خود از آن . ز آن انتشار یافتچاپ دوم آن منتشر شد و چاپ سوم آن نیز بالفاصلھ پس ا
سال ھنوز بھ پایان نرسیده بود كھ بھ زبانھاي ایتالیایي و انگلیسي ترجمھ شد، و . بسیار تعریف و تمجید كرد

شكل مكالمھ در دنیایي كھ سانسور آن . فونتنل در سن بیست و شش سالگي در قاره اروپا بھ شھرت رسید
رد ((ھر نظریھاي كھ یكي از گویندگان میگفت دیگري آن را ; تتر از ھمھ بودرا در چنگال داشت راح

فونتنل، با وجود این، بھ بذلھگویي رغبت بیشتري داشت تا . و نویسنده آن را از خود سلب میكرد)) میكرد
عقایدي كھ وي مورد بحث قرار میداد مالیم بودند، و بھ ھیچ كشیش یا اسقفي حملھور ; بھ بدعتگذاري

در نتیجھ، میلو، ورزشكار گیاھخوار كروتونایي، از اینكھ در بازیھاي المپیك گاوي را بر دوش ; یشدنم
سمیندیرید از اھالي سوباریس او را سرزنش میكند كھ عضالتش را بھ ; حمل كرده است بھ خود میبالد

ست، زیرا لذت ولي سوباریس اعتراف میكند كھ زندگي اپیكوري بیھوده ا. قیمت ذھنش پرورش داده است
ھومر ازوپ را تحسین میكند، زیرا . را بر اثر تكرار یكنواخت میسازد و بر منابع و مقدار رنج میافزاید

. ولي بھ وي ھشدار میدھد كھ حقیقت آخرین چیزي است كھ انسان میطلبد; ھا میآموزد حقیقت را با افسانھ
د شكل دروغ را بھ خود بگیرد تا ذھن انسان آن حقیقت بای. ... روح انسان دروغ را فوقالعاده دوست دارد((

اما احتماال این امر ناشي از عالقھ بھ نوع )) ;را با حقیقت را دوست میداشتم، احتیاط میكردم آن را باز نكنم
در شیرینترین قسمتھاي گفتگو، مونتني با سقراط، البتھ در . بشر و عالقھ بیباكانھ بھ تعقیب كار خود است

  :مونتني: میشود و در خصوص پیشرفت بھ بحث میپردازد دوزخ، رو بھ رو

من اكنون بھ این حدود آمدھام و ھمواره در جستجوي ! این تویي، اي سقراط مقدس چھ خوب شد تو را دیدم
  . حال كھ كتابم را با نام و ستایش تو پر كردھام، میتوانم با تو بھ گفتگو بپردازم. تو بودھام

... اما چون بتازگي از آن جھان آمدھاي. فیلسوف بھ نظر میرسد خوشحالم از دیدار مردھاي كھ: سقراط
بسیار : دنیا در چھ حالي است زیاد تغییر نكرده است مونتني. خوب است از اخبار آن دیار از تو بپرسم

  . دیگر آن را نخواھي شناخت. زیاد

چھ : مونتني. زمان من خواھد شد شك نداشتم كھ دنیا بھتر و عاقلتر از. خوشحالم كھ چنین میشنوم: سقراط
و ; من در خصوص ھمین تغییر میخواستم با تو صحبت كنم. میگویي از پیش دیوانھتر و فاسدتر شده است

  . منتظر بودم كھ چیزي از زمان خودت بھ من بگویي كھ در آن شرافت و عدالت بسیاري حكمفرمایي داشت
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چھ انسان ھنوز نادانیھاي عصر . یھاي عصر تو آگاه شومو من نیز، در مقابل، منتظر بودم از شگفت: سقراط
من امیدوار بودم كھ ھمھ بھ سوي عقل گرایش یابند و انسان از تجربیات ... كھن را از دست نداده است
ھان بشر از تجربھ سود برگیرد آنھا ھمچون پرندگان ھستند كھ مكرر : مونتني. سالھاي گذشتھ سود برگیرد

افراد تازه در . شوند كھ تا كنون صدھزار پرنده از ھمان نوع را اسیر كرده استدر ھمان دامي اسیر می
بشر ھمھ ادوار از ھمان . ... زندگي وارد میشوند، و اشتباه پدران و مادران در فرزندان نابود میشود

تي بنابراین، ھرجا كھ انسان است، بیخردي و ح. تمایالتي برخوردار است كھ عقل را بر آن نیرویي نیست
شما دوران كھن را سرمشق و ایدئال قرار میدھید چون از دوران خود : سقراط. ھمان بیخردیھا وجود دارد

آنگاه كھ ما زنده بودیم، نیاكان خود را بیش از آنچھ سزاوار باشند محترم میشمردیم، و اكنون . ... خشمگینید
ما نیاكان، خودمان، و اعقابمان كامال مساوي ا; اوالدانمان ما را بیشتر از آنچھ سزاوار باشیم تمجید میكنند

الزاما : اما مگر بعضي اعصار با فضیلتتر و بعضي دیگر شرارتآمیزتر نیستند سقراط: مونتني. ... ھستیم
... ادب یا خشونت، و دانایي یا ناداني. لباسھا تغییر مییابند، لیكن این تغییر دلیل تغییر شكل جسم نیست. نھ

و ھمھ چیز انسان در قلب ; لیك قلب ھرگز تغییر نمیپذیرد; ن است كھ تغییر مییابدبرون انسان است و آ
در میان خیل كثیر نادانان، كھ در یكصد سال تولید یافتھاند، طبیعت ممكن است در اینجا و آنجا . ... است

  . بیست یا سي نفر دانا بپراكند

ژانویھ (رھاي پیرامون متقدمان و متجددان فونتنل، چندین سال پس از این نتیجھگیري بدبینانھ، در اشا
در شعر و ھنر پیشرفت : اندكي دید خوشبینانھ پیدا كرد و تشخیص مفیدتري از كار درآورد) ١۶٨٨

اما در علوم و دانش، كھ بھ اندوختن ; چشمگیري نبوده دارند و از یك نسل بھ نسلي دیگر كمتر تغییر میكنند
و فونتنل میگوید . انتظار داشتھ باشیم كھ بر دنیاي كھن برتري یابیم تدریجي معرفت بستگي دارد، میتوانیم

در كودكي خود را وقف برآورد نیازھاي جسماني : كھ ھر ملت، مثل یك فرد، از مراحل مختلف میگذرد
. و در بزرگي ممكن است بھ علوم و فلسفھ دست یازد; در جواني تخیالت، شعر، و ھنر بدان میافزاید; میكند

ما مدیون . ((میپنداشت حقیقت را میبیند كھ، با رفع تدریجي نظریات اشتباھآمیز، رشد میكندفونتنل 
یعني باید فراموش كرد كھ با ھر حقیقت )) گذشتگانیم، كھ ھرچھ نظریات نادرست بود تقریبا تمام كردند

افتھ است روش وي میپنداشت كھ دكارت روش استدالل جدید و بھتري ی. تعداد بیشماري اشتباه وجود دارد
  .اكنون امیدوار بود كھ علم با جھش رشد كند; ریاضي

وقتي میبینیم كھ علوم در این صد سال اخیر، علیرغم غرض ورزیھا، موانع، و تعداد اندك دانشمندان، 
خواھیم دید كھ علوم جدید از ھیچ . پیشرفت كرده است، امیدمان بھ ارتقاي بسیار آینده تقریبا فزوني مییابد

  . ر میشوند، حال آنكھ دانش ما ھنوز دوران طفولیت را میگذراندپدیدا

مانند كوندورسھ در یك قرن ; تنظیم كرد)) پیشرفت اشیا((بدین ترتیب، فونتنل یك نظریھ پیشرفت بھ نام 
تكاملپذیري الیتناھي نوع ((در اینجا ; بعد، تصور میكرد كھ پیشرفت در آینده پایبند محدودیت نخواھد بود

اكنون، اندیشھ پیشرفت كامال بھ جریان افتاد، در سراسر قرن ھجدھم در فعالیت بود . مطرح شده بود)) بشر
  . و بھ صورت زیباترین گردونھ افكار نوین درآمد

در حدود سال . ضمنا فونتنل، با اینكھ در تخیالت درخشانش راه احتیاط میپیمود، بھ نزدیك باستیل آمده بود
داستان جزیره بورنئو را، كھ مسافرتي خیالي بود و بھ صورتي واقعگرایانھ خالصھاي تحت عنوان  ١۶٨۵

، منتشر ساخت و بل آن را ھمچون )كھ بر راست نمایي دفو و سویفت پیشي گرفت(بھ توصیف درآمده بود 
ولي مشاجرات بین ائنگو و مرئو، كھ وي در آن آورد، ھجو . یك داستان واقعي در مجلھ اخبار درج كرد

موقعي كھ مقامات فرانسوي بھ این قلب پي بردند، بازداشت . نازعھ دیني بین ژنو و رم بودندآشكار م
وي . منتشر شده بود)) فرمان نانت((فونتنل، اجتناب ناپذیر مینمود، زیرا آن ھجو درست پس از الغاي 

رش قرار پوزشطلبي وي مورد پذی. سرود)) پیروزي دین در زمان لویي بزرگ((شتابان شعري در ستایش 
آنگاه بھ سوي علم روي . گرفت، و از آن پس فونتنل میكوشید كھ فلسفھاش براي دوستان غیرقابل درك باشد

از نظر راحتطلبي، بھ كار آزمایش تحقیقات مستقیم چندان . آورد و یكي از مبلغین آن در اجتماع فرانسھ شد
آمیختھ با ھنر ادبي بھ شنوندگان راغب نبود، اما علوم را خوب درك میكرد و آن را اندك اندك و 
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براي اینكھ نجوم كوپرنیكي را اشاعھ دھد، كتاب گفتار در كثرت جھانھا . روزافزونش عرض میكرد
سال از انتشار گردش افالك آسماني كوپرنیك گذشتھ بود، تعدادي و  ١۴٣با وجودي كھ . را نوشت) ١۶٨۶(

كلیسا گالیلھ را، بھ خاطر . مركزي را پذیرفتھ بودند حتي در میان فارغالتحصیالن دانشگاه، نظریھ خورشید
و دكارت جرئت نكرده بود كھ رسالھ )% ١۶٣٣(اینكھ گفتھ بود آن فرضیھ حقیقت دارد، محكوم كرده بود

فونتنل با ظرافتي . دنیاي خود را، كھ در آن عقاید و نظریات كوپرنیكي را مسلم دانستھ بود، منتشر كند
اندامش ; وي تصور میكرد كھ با ماركیز زیبایي در آن مورد بحث میكند. د شدقاطع در این موضوع وار

زیرا ھر وقت كھ زیبایي صاحب عنوان ; ناپیدا، ولي محسوس در طول صحبت بھ نحوي فریبنده میخرامید
صحنھ قصر ; ششگانھ در شب روي داده بود)) مكالمات. ((است، ستارگان را میتواند خاموش سازد

مقصود این بود كھ مردم فرانسھ، یا اقال بانوان طبقات ممتاز، گردش و چرخش . وان بودماركیز نزدیك ر
فونتنل، براي اینكھ وسیلھ اغوا كننده دیگري ارائھ داده . زمین و نظریھ گردشارھاي دكارتي را بفھمند

اما ; كون باشندوي مایل بود كھ مس. باشد، این سوال را مطرح كرد كھ آیا ماه و سیارات مسكون ھستند یا نھ
چون بھ خاطر آورد كھ بعضي از خوانندگان ممكن است تصور كنند كھ در جھان ھستي زنان و مرداني 

. ھستند كھ از آدم و حوا بھ وجود نیامدھاند، محتاطانھ شرح داد كھ ساكنان ماه یا سیارات بشر حقیقي نیستند
اگر چنین ; شند كھ از حواس ما حساسترندبا وجود این، گفت كھ ممكن است از حواس دیگري برخوردار با

پس، در این صورت، آیا حقیقت نسبي خواھد بود این امر ھمھ چیز ; باشد، اشیا را طور دیگري خواھند دید
فونتنل، با اشاره بھ زیبایي و نظم كیھان و . را زیر و رو میكرد، حتي بیش از آنچھ كھ كوپرنیك كرده بود

از . االھي از مكانیسمھاي كیھان استنتاج كرد كھ صاحب عقل برتر است مقایسھ آن با یك ساعت، مخترعي
ھایش بود، ناشناختھ  آنجایي كھ میل آموختن نیرومند است، فونتنل رسالھ كوچكش را، كھ بیباكانھترین نوشتھ

منتشر كرد و مجددا در معرض خطر زنداني شدن در  ١۶٨٨و تحت عنوان تاریخ وخشھا، در دسامبر 
وي اعتراف كرد كھ موضوع را از كتاب درباره سروش دانشمند ھلندي بھ نام وان . ر گرفتباستیل قرا

خوانندھاي چنین گفتھ . لیكن آن را با روشني و نشاط سبك خود تغییر شكل داد; دائل اقتباس كرده است
تشبیھ در نتیجھ، ریاضیدانان را بھ عشاق .)) او با ناز و نوازش ما را فریفتھ حقیقت میكند: ((است
كوچكترین اصل را بھ ریاضیدان بدھید، نتیجھاي از آن بیرون میآورد، و چون مجددا آن را در :((میكند

  . اختیارش بگذارید، از این نتیجھ نتیجھاي بھتر

دانشمندان االھیات بعضي پیشگوییھا و سروشھاي زمان شرك را معتبر میدانستند، اما دقت اتفاقي آنھا ...)) 
یطاني نسبت میدادند و بیاثر شدن این سروشھا را پس از ظھور عیسي، دلیل بر الوھیت را بھ الھامات ش

وي . اما فونتنل ثابت كرد كھ این سروشھا تا قرن پنجم میالدي ادامھ داشتھاند. خاستگاه كلیسا میدانستند
مشرك بودند كھ  ھاي روحانیان این سروشھا از حیلھ. آنھا تبرئھ كرد)) دخالت خدایان((شیطان را بھ عنوان 

در معابد راه میرفتھاند تا معجزه كنند یا غذایي را كھ پرستندگان براي خدایان میآورند مستحقا بھ مصرف 
چنین وانمود میكرد كھ مقصودش فقط سروشھاي دوران شرك است و صریحا سروشھا و كشیشان مسیحي 

براي روشنگري ھمچون ضرباني زیركانھ  این مقالھ و منشا فابلھا نھ تنھا. را از تحلیل خود مستثنا داشت
بھ شمار میرفت، بلكھ نمونھاي از بررسي جدید تاریخي مسائل االھیات براي تبیین منابع معتقدات ماوراي 

تاریخ وخشھا آخرین حملھ تھاجمي . جھاني و، بدان وسیلھ، طبیعي جلوه دادن امور مافوق طبیعي بود
در . سین و بوالو، بھ عضویت آكادمي فرانسھ برگزیده شد، علیرغم مخالفت را١۶٩١در . فونتنل بود

تاریخ . منصوب شد و چھل و دو سال در آن سمت باقي ماند)) منشي دایمي آكادمي علوم((بھ سمت  ١۶٩٧
; ھاي درخشان و زیبایي بھ افتخار اعضاي متوفاي آن بسرود آكادمي را بھ رشتھ تحریر درآورد و یادنامھ

فونتنل، . باز نمود درخشاني ھستند كھ حدود نیم قرن دانش فرانسھ را نشان میدھندھا مدارك  این یادنامھ
نخست سالون مادام دوالمبر، بعد سالن . توانست با كیفیتي دلپسند جلسات علمي خود را با سالونھا وارد كند

ر اینكھ در ھمھ جا از وي استقبال میشد، اما نھ بھ خاط. مادام دو تانسن، و سپس سالن مادام ژوفرن
وي حقیقت و راستي . نویسندھاي مشھور بود، بلكھ بھ این سبب كھ رعایت ادب را ھرگز فراموش نمیكرد

را با احتیاط بھ كار میبرد، شیریني مكالمات را با مخالفت ترش نمیكرد، و تیزھوشي و ھوشمندیش را 
مادام دو .)) صبتر از او نبودھیچ مردي در زمان وي آزاداندیشتر و ھوشمندتر و بیتع. ((نیشدار نمیساخت

تانسن، كھ یكپارچھ احساس بود، نابخردانھ درباره او گفت كھ جایي كھ باید قلبي نھفتھ باشد، مغز دیگري 
  . وجود دارد
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ولي نھ آنان از مدارا و مالیمت او چیزي درك میكردند، . تعداد خداكشھاي جوان در اطرافش فزوني مییافت
من از ایقاني كھ در اطرافم حكمفرماست در . ((ویشان خوشوقت بودنھ او از اصول جزمي و تندخ

در . از این رو، از دست دادن شنوایي بھ علت پیري روزافزون را مصیبت محض نمیدانست.)) وحشتم
  . حدود پنجاه سالگي ظاھرا تصمیم گرفت كھ از این پس، بھ نحوي بیآالیش، كمر بھ خدمت بانوان ببندد

در نود سالگي كھ بھ خانم جوان و زیبایي معرفي شد، چنین . ز فتوري حاصل نشدولي در زننوازیش ھرگ
در حدود نودوھشت سالگي یك مجلس رقص سال نو را با !)) آه، كاش حاال ھشتاد سالم بود: ((گفت

ھنگامي كھ مادام گریمو، كھ تقریبا ھمسن وي بود، . رقصیدن با دختر یك سال و نیمھ ھلوسیوس افتتاح كرد
ھیس، خانم، مرگ ما : ((، انگشت بر لب گذاشت و آھستھ گفت))خوب، ھنوز ھم زندھایم: ((جب گفتبا تع

. ، پس از یك بیماري یكروزه، وي را یافت١٧۵٧مرگ سرانجام در نھم ژانویھ .)) را فراموش كرده است
فقط . ر كرده استشاید احساس كرده بود كھ فوقالعاده عم; ))از بودن رنج میكشد((بھ دوستانش گفتھ بود كھ 

در میان پیروزیھاي بوسوئھ، ; سي و سھ روز دیگر میخواست تا سلطنت لویي چھاردھم بھ دنیا آمده بود
و آن قدر ; الغاي فرمان نانت، و جور و جفاي سواران لویي چھاردھم نسبت بھ ھوگنوھا بزرگ شده بود

  زنده ماند تا دایرھالمعارف را دید و صداي ولتر را 

  دوم  فصل بیست و

  

  اسپینوزا 

١۶١- ٣٢۶٧٧   

I - بدعتگذاران جوان   

این شخصیت شگفتانگیز و دوستداشتني، كھ در تاریخ جدید متھورانھترین كوشش را براي پیدایش فلسفھاي 
در  ١۶٣٢نوامبر  ٢۴بھ عمل آورد كھ بتواند جایگزین ایمان گمشده و از دست رفتھ مذھبي شود، در 

آنھا . یي لئون، بودھاندنیاكانش از شھر اسپینوسا، نزدیك بورگوس در ایالت اسپانیا. آمستردام بھ دنیا آمد
اسپینوسا، كھ زماني /یھودیاني بودند كھ بھ دین مسیح درآمده و در خود فضال، كشیشان، و كاردینال دیگو د

قسمتي از این خانواده، براي فرار از تفتیش افكار اسپانیا، بھ پرتغال . مفتش كل بوده است، را پرورده بودند
ر ویدیگوئیرا نزدیك بژا زیستند، و بعد، پدر بزرگ و پدر مدتي در آن كشور در شھ. مھاجرت كردند

آنان نخستین یھودیاني . بھ آمستردام نقل مكان كردند ١۵٩٣فیلسوف بھ نانت در فرانسھ، و از آنجا در سال 
وضع كرده بود در آن شھر  ١۵٧٩بودند كھ براي برخوردار شدن از آزادي مذھبیي كھ اتحاد اوترشت در 

; سرپرست جامعھ سفارادیھاي آمستردام شناختھ شده بود ١۶٢٨بزرگ وي در سال اقامت كردند پدر 
پدرش چندین بار بھ سرپرستي مدرسھ یھودیان آن شھر و ریاست انجمنھاي خیریھ كنیسھ پرتغالي برگزیده 

باروخ شش سالھ بود كھ مادرش درگذشت و . اسپینوسا از لیسبون بھ آمستردام آمد/مادرش، ھانادبوره د. شد
چون باروخ . پدر و زن سومش وي را بزرگ كردند. بیماري سل موروثي را برایش بھ جاي گذاشت

بود، بعدھا در اسناد و مدارك رسمي و التیني نام بندیكتوس بر )) بركت یافتھ((كلمھاي عبراني بھ معناي 
; لمود را فرا میگرفتباروخ در مدرسھ كنیسھ بیشتر تعلیمات مذھبي مبتني بر عھد قدیم و ت. این پسر نھادند

مقداري فلسفھ عبراني، مخصوصا فلسفھ ابراھیم بن عزرا، موسي بن میمون، و حسداي كرسكاس، و شاید 
در میان آموزگارانش دو مرد عالیمقام و قدرتمند جامعھ بودند بھ نامھاي . مقداري نیز قبالھ بھ وي میآموختند

  ز مدرسھ مقدار قابل توجھي باروخ بیرون ا. شائول مورتیرا و منسي بن اسرائیل
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دروس غیردیني بھ زبان اسپانیایي میآموخت، زیرا پدرش . بندیكتوس اسپینوزا: ھنرمندي ناشناس
  . میخواست وي را براي كار تجارت تربیت كند

عالوه بر زبان اسپانیایي و عبري، زبانھاي پرتغالي، ھلندي، التیني، و اندكي ھم ایتالیایي و فرانسھ 
طبیعتا جواني . بھ ریاضیات عالقھمند شد و ھندسھ را آرمان روش و افكار فلسفي خود قرار داد. آموخت

. سھ میآموخت مطرح كندچنین مستعد و تیزھوش میبایستي سوالھایي پیرامون آیینھایي كھ در مدرسھ كنی
ابن عزرا، از مدتھا پیش، بھ . شاید حتي در آنجا چیزھایي در مورد عقاید بدعتگذاران عبري شنیده بود

ابن ; مشكالتي كھ در راه نسبت دادن قسمتھاي آخر اسفار خمسھ بھ موسي وجود داشتند اشاره كرده بود
باید تفسیرھاي تمثیلي در كار آورد و در مورد  میمون معتقد بود كھ براي قسمتھاي غیر مفھوم كتاب مقدس

  . خلود شخصي و نیز در خصوص خلقت كھ با ابدیت دنیا مغایرت داشت، تردیدھایي ابراز كرده بود

كرسكاس بھ خداوند بعد نسبت داده بود و ھمھ كوششھایي را كھ براي اثبات عقلي آزادي اراده، خلود روح، 
اسپینوزا بدون شك عالوه بر این یھودیان اصیل آیین برجستھ، آثار . و حتي وجود خدا شده بود رد میكرد

لوي بن قارشون را نیز خوانده بود كھ معجزات كتاب مقدس را بھ علل طبیعي نسبت داده بود و ایمان را 
تورات نمیتواند ما را از حقیقي انگاشتن چیزھایي كھ عقل ما را بھ بارور : ((تابع عقل میدانست و میگفت

و در ھمین اواخر، در جامعھ آمستردام، اوریل آكوستا علیھ اعتقاد بھ .)) نشان برمیانگیزد باز داردداشت
جاودانگي روح بھ نبرد برخاستھ و، در نتیجھ تحقیري كھ بھ وسیلھ تكفیر بر وي روا داشتند، با گلولھ 

  ). ١۶۴٧(خودكشي كرده بود
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كري اسپینوزا را، كھ حس میكرد ایمان و عقیده خاطره مبھم آن حادثھ غمانگیز، بدون شك، شوریدگي ف
  . مذھبي قومي و خانوادگي دارد از او رخت بر میبندد، تشدید كرده بود

اسپینوزا در دادگاه علیھ وي ; خواھرش مدعي ھمھ دارایي پدر شد. بدرود حیات گفت ١۶۵۴پدرش در 
خشید و خود فقط یك تختخواب اقامھ دعوي كرد و بر وي پیروز شد، ولي بعد ھمھ ارثیھ را بھ وي ب

اكنون كھ دیگر بھ وجود خود متكي شده بود، با تراشیدن عدسیھایي براي عینك، میكروسكوپ و . برداشت
تلسكوپ، اعاشھ میكرد، عالوه بر تدریس خصوصي، در مدرسھ التیني فرانس وان دن انده، یسوعي سابق، 

   .شدبان التیني بھ كار مشغول آزاد اندیش، درامنویس، و انقالبي، بھ سمت آموزگار ز

بعید نیست كھ بر اثر تشویقھاي وان دن انده، آثار دكارت، ; اسپینوزا زبان التیني را در آنجا تكمیل كرد
بھ . بود كھ مدخل االھیات توماس آكویناس را خواندشاید در این زمان ; بیكن و ھابز را مطالعھ كرده باشد

آن دختر خواستگاري ثروتمندتري را ترجیح میداد ; نظر میرسد كھ بھ عشق دختر مدیر مدرسھ گرفتار آمد
در این اثنا، ایمانش را تدریجا از دست . و، تا آنجایي كھ میدانیم، اسپینوزا دیگر اقدامي براي ازدواج نكرد

یش از اینكھ بھ بیست سالگي برسد، علیرغم ھمھ رنجھا و آشفتگیھایي كھ در زمان چنین احتماال پ. میداد
دگرگونیھایي بھ روحھاي حساس دست میدھند، دلیرانھ عقاید ھیجانانگیز چندي ابراز داشت كھ ماده ممكن 

است جسم خداوند باشد، فرشتگان ممكن است موجودات خیالي تصورات باشند، كتاب مقدس چیزي در 
اگر پدرش زنده میبود، ممكن بود كھ این . صوص خلود روح نگفتھ است، و روح بازندگي یكسان استخ

و حتي پس از مرگ وي ھم اگر دوستاني نمیداشت كھ مصرا چیزي ; ھاي ارتدادي را آشكار نسازد اندیشھ
یمان خود اعتراف وي، پس از درنگ و تردید بسیار، نزد آنان بھ تزلزل ا. از وي نمیپرسیدند، ساكت میماند

اغلب گفتھایم و نباید فراموش كرد كھ سران جامعھ یھودي آمستردام . آنان نیز بھ كنیسھ گزارش دادند. كرد
. در برابر بدعتگذاري كھ ھدفش حملھ بھ اصول ایمان یھود و مسیحیت بود در وضع مشكلي قرار داشتند

ولي ; ، از آزادي مذھبي برخوردار بودندیھودیان در جمھوري ھلند، برخالف ھمھ كشورھاي مسیحي دیگر
اگر بھ افكاري كھ موجب تزلزل بنیان دیني اخالق و نظام اجتماعي میشدند آزادي میدادند و از آنھا 

در زندگینامھ اسپینوزا، كھ در سال . جلوگیري نمیكردند، بیم آن میرفت كھ از آزادي مذھبي محروم شوند
ند بھ نام ژان ماكسیمیلین لوكاس نوشتھ شده، چنین آمده است كھ مرگش توسط یك پناھنده فرانسوي در ھل

دانشجویاني كھ موضوع شك وي را گزارش داده بودند بھ دروغ وي را متھم كردند كھ قوم یھود را، بھ 
معلوم . خاطر اینكھ میپندارند برگزیده خدایند و معتقدند كھ خدا شریعت موسي را نوشتھ، تحقیر كرده است

در ھر صورت، سران قوم یھود از گسیختگي . تا چھ حد میتوانیم بھ این گزارش اعتماد كنیمنیست كھ ما 
ایمان مذھبي، كھ در طول قرون متمادي آزار و شكنجھ آن را بھ عنوان برج و باروي نیرومند و چشمھ 

طر اینكھ ربیھا اسپینوزا را احضار و وي را بھ خا. آرامبخش قوم یھود تلقي میكردند، سخت نفرت داشتند
. امید آموزگارانش را نسبت بھ آینده درخشانش در جامعھ یھود بھ یاس مبدل ساختھ است سرزنش كردند

دیگري بھ نام شائول مورتیرا از آن جوان . یكي از آموزگارانش بھ نام منسي بن اسرائیل در لندن بود
رده باشیم، باید بگوییم كھ براي اینكھ در مورد ربیھا بد قضاوت نك. خواست كھ از بدعت دست بردارد

لوكاس، با وجودي كھ سخت پشتیبان اسپینوزا بود، نوشتھ است كھ وقتي مورتیرا از كوششھایي كھ در 
جواب میدھد كھ در مقابل ((تحصیل شاگرد مورد عالقھاش مبذول داشتھ است سخن میراند، باروخ 
خوشحال خواھد بود كھ ) اسپینوزا( زحماتي كھ مورتیرا در آموزش زبان عبري وي متحمل شده است، وي

این با آنچھ در خصوص خلقیات اسپینوزا میشنویم قرار .)) چگونگي تكفیر كردن را بھ استادش بیاموزد
  . چیزي از این احمقانھتر نیست، ولي آن را در زندگي فیلسوفان پیدا میكنیم) باتغییر جملھ سیسرون(;بگیریم

گفتھ میشود كھ سران و رھبران كنیسھ بھ اسپینوزا پیشنھاد كردند كھ اگر وعده دھد علیھ آیین یھود اقدامي 
ظاھرا . گولدن بھ وي خواھند پرداخت ١٠٠٠خصمانھ نكند و گاه گاه در كنیسھ حاضر شود، سالیانھ مبلغ 

دت سي روز از مراوده با علیھ او كردھاند كھ وي را بھ م)) تكفیر مختصري((ربیھا ابتدا درخواست 
خیلي خوب، آنان : ((میگویند وي این حكم را با سبكدلي پذیرفت و گفت. جامعھ یھود ممنوع میساخت

احتماال در این موقع، در خارج از محلھ یھودیان شھر ; ))ناچارم میسازند كاري را كھ بدلخواه نمیكردم نكنم
روحانیون و سران . سالح فقط كت اسپینوزا را دریدیكي از متعصبان قصد جانش كرد، اما . زندگي میكرد
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را، با )) اسپینوسا/باروخ د((، از تریبون كنیسھ پرتغالي، تكفیر ١۶۵۶ژوئیھ  ٢۴اجتماعي جامعھ یھود در 
ھیچ كس نباید با وي صحبت یا مكاتبھ كند، یا بھ وي خدمت : لعن و ممنوعیتھاي معمول، رسما اعالم داشتند

مورتیرا بھ نزد اولیاي دولتي شھر . را بخواند و یا بھ دو ذرعي وي نزدیك شود ھایش كند، یا نوشتھ
آمستردام رفت و اتھام و تكفیر اسپینوزا را بھ اطالعشان رساند و تقاضا كرد تا وي را از آن شھر اخراج 

نزدیك بود  وي بھ دھكده اودركرك كھ بھ شھر. از شھر محكومش ساختند)) چند ماه تبعید((آنھا نیز بھ . كنند
با دانستن زبان عبري، در محفل كوچك دانشجویاني كھ تحت . رفت، ولي بزودي بھ آمستردام برگشت

مایر دكتر در فلسفھ و پزشكي . سرپرستي لودویك مایر و سیمون د وریس بودند دوستاني چند بھ دست آورد
و شاید این كتاب ; ، انتشار دادفلسفھ تفسیر كتاب مقدس، كھ كتاب مقدس را تابع عقل میكرد ١۶۶۶در ; بود

  . نظرات اسپینوزا را منعكس یا بر آن اثر كرده باشد

فلورن بھ  ٢٠٠٠دوریس، كھ بازرگاني سعادتمند و مرفھ بود، چنان بھ اسپینوزا عالقھمند شد كھ میخواست 
داشت، ، چون ھمسر ن)١۶۶٧(د وریس، بھ ھنگام مرگ . اسپینوزا از گرفتن آن پول ابا كرد; وي ببخشد

ولي اسپینوزا وي را قانع كرد كھ دارایي خود را بھ برادرش ; میخواست اسپینوزا را وارث خود معرفي كند
فلورن بھ او تقدیم كرد، اما اسپینوزا فقط  ۵٠٠برادر سپاسگزار مقرري سالیانھاي بھ مبلغ ; واگذار كند

مرا : ((بومیستر بھ اسپینوزا نوشتیك دوست آمستردامي دیگر بھ نام یوھان . فلورن آن را پذیرفت ٣٠٠
پس از فلسفھ، دوستي عمدھترین تكیھگاه .)) دوست بدار، زیرا من تو را از صمیم قلب دوست دارم

  : ھایش چنین نوشتھ است در یكي از نامھ. اسپینوزا بھ شمار میرفت

مردمي كھ حقیقت را  از ھمھ چیزھایي كھ از ید قدرتم بیرونند، ھیچ چیز را ارجمندتر از افتخار دوستي با
صمیمانھ دوست دارند نمیدانم، زیرا معتقدم كھ در میان ھمھ چیزھایي كھ از ید قدرت ما خارجند، ھیچ چیز 

وي شخصي كامال . نیست كھ بتوانیم چنین بي دغدغھ و آسوده خیال دوست داشتھ باشیم، مگر این مردان را
از زیبایي و درختكاري، شنیدن موسیقي، و  غذا و مشروب خوب، تمتع. ((گوشھگیر و مرتاض ھم نبود

باز میبایست در آینده از حملھ بھ . در ھمین دیدارھا بود كھ قصد جانش كردند; را خوش داشت)) دین تئاتر
اما بھ تنھایي و خلوت و مطالعھ و )) احتیاط: ((روي نگین انگشترش نوشتھ بود. خودش در ھراس باشد

چون دیدار دوستان محفل ((بنا بھ گفتھ بل، . ح و دوستي عالقھمند بودآرامش یك زندگي ساده بیش از تفری
شھركي كنار ((از آمستردام خارج شد و بھ دھكده خلوت رینسبورگ  ١۶۶٠، در ))ھایش بود تفكر و اندیشھ

اصحاب كالجیان فرقھاي از منونیتھا، شبیھ كویكرھا كھ . در ده كیلومتري شھر لیدن رفت)) رود راین
  . آنجا بود، وي را بھ شادي در میان خود پذیرفتند مركزشان در

این فیلسوف در آن منزل ساده، كھ اكنون بھ نام خانھ اسپینوزا حفظ شده است، بھ نوشتن چند اثر كوچك و 
رسالھاي كوتاه در خصوص خداوند، انسان، و سعادت او  ١۶۶٢در . پرداخت) اتیك(كتاب اول علم اخالق 

از ھمھ جالبتر رسالھ بھبودي عقل بود كھ در ھمان . انعكاس نظریات دكارت بود اما این اثر اكثرا; نوشت
در خالل چھل صفحھ آن خالصھاي از فلسفھ اسپینوزا بھ چشم . سال نوشت و آن را نیمھ تمام رھا كرد

  . در جمالت نخستین آن، تنھایي فیلسوف مطرود را احساس میكنیم. میخورد

م كھ ھمھ چیزھایي كھ غالبا در زندگي عادي ما روي میدھند عبث و پس از آنكھ از روي تجربھ آموخت
موقعي كھ پي بردم ھمھ چیزھایي كھ من از آنھا بیمناكم یا مرا ترسانیدھاند، جر در حدي كھ بر ; بیھودھاند

ذھن اثر گذارند، في نفسھ خوب یا بد نیستند، سرانجام، تصمیم گرفتم بھ جستجوي چیزي برآیم كھ بھ راستي 
  . ب باشد و بتواند خوبیش را انتقال دھد و ذھن با تاثیر گرفتن از آن، ھمھ چیزھاي دیگر را از خود براندخو

غلب با این لذایذ شوریدگي و رنج ا; ساختھ نیست لیبیدووي پي برد كھ این كار از ثروت، از شھرت، و از 
و آن را در ھمھ ... فقط عشق بھ یك چیز ابدي و نا محدود میتواند بھ ذھن لذت بخشد. ((در آمیختھ است

و در حقیقت، در اسپینوزا ; این را ممكن بود توماس آكمپیس یا یاكوب بومھ بنویسد.)) رنجھا رھا سازد
جاد شده و اكنون بر اثر تنھایي و انزوا رشد صفت و حالت رازوري خاصي بود كھ احتماال از قبل در او ای

، كھ منظور نظر وي بود، میتوانست خداوند باشد، اما در تعریفھایي ))خوبي ابدي و و نامحدود.((كرده بود
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در رسالھ . كھ اسپینوزا بعدھا از خداوند میكرد، او را با طبیعت نیروھا و قوانین خالقھ آن یكي میدانست
ذھن ھرچھ . ... آگاھي بر پیوستگي ذھن با ھمھ طبیعت است. ... زرگترین خوبیھاب:((بھبودي عقل میگوید

این نخستین گفتار .)) بیشتر از نظام طبیعت آگاه شود، بیشتر میتواند خود را از چنگال بیھودگي برھاند
ك و است سازگاري فرد با طبیعت اشیا و قوانین رسالھ كوچ)) عشق معنوي بھ خداوند((اسپینوزا در باره 

من میخواھم ھمھ دانشھا را بھ یك . ((فصیح مبین ھدف افكار اسپینوزا و فھم وي از علوم و فلسفھ است
پس ھر چیزي كھ در ; جھت و بھ سوي یك ھدف ھدایت كنم، یعني نیل بھ بزرگترین كمال ممكن انساني

ا آن چیزي كھ از این ب.)) علوم مانع پیشبرد این كوشش شود، باید بھ منزلھ امري بیھوده طرد شود
پیشرفت علوم اگر فقط قدرت انسان بر اشیا را فزوني بخشد، ولي ; فرانسیس بیكن شنیدھایم مغایرت دارد

پس، بھ ھمین . سرشت و خواھشھاي نفساني را بھبود نبخشد، جز یك فریفتگي و اغفال چیز دیگري نیست
بیعیش، علم اخالق خوانده میشود و، بھ فلسفھ جدید، علي رغم پیش درآمد مابعدالط)) شاھكار((سبب، این 

ھمین جھت، قسمت اعظم آن پایبندي بشر بھ خواھشھاي نفساني و رھایي او را بھ وسیلھ عقل مورد تجزیھ 
  . و تحلیل قرار دھد

II -  االھیات و سیاست  

ق كتاب گروه دانشجویاني كھ اسپینوزا آنھا را در آمستردام بھ جاي گذاشتھ بود شنیدند كھ وي ترجمھ دقی
اینان مصرا از او خواستند تا . اصول فلسفھ، اثر دكارت، را براي شاگردي در رینسبورگ آغاز كرده است

وي ھمین كار را كرد و آنھا ھزینھ نشر آن كتاب را بھ نام اثبات اصول . آن را تكمیل كند و برایشان بفرستد
اول اینكھ این كتاب شرح دھنده : گفتتنھا سھ چیز باید در خصوص آن ). ١۶۶٣(فلسفھ دكارت پرداختند 

دوم، این كتاب تنھا كتاب اسپینوزا بود كھ در زمان ; بود نھ نظریات اسپینوزا) مثال اختیار(نظریات دكارت 
و سوم، در قسمت ضمیمھ آن بھ نام تفكرات مابعدالطبیعي گفت كھ ; حیاتش بھ نام خودش بھ چاپ رسید

این یكي از چند عنصري است كھ كانت از فلسفھ . شروط تفكر استزمان یك واقعیت عیني نیست، بلكھ از 
ستنو، كالبدشناس نامدار، در آنجا با . در رینسبورگ چند دوست جدید بھ دست آورد. اسپینوزا گرفتھ است

بھ لیدن آمده بود، در سر راه بھ دیدار  ١۶۶١ھنري اولدنبورگ، عضو انجمن سلطنتي، كھ در . وي آشنا شد
چون بھ لندن بازگشت، با فیلسوفي كھ كتابھایش بھ چاپ ; ت و سخت تحت تاثیر قرار گرفتاسپینوزا رف

یكي دیگر از دوستان رینسبورگي بھ نام آدریان . نرسیده، ولي مشھور بود مكاتبھاي طوالني را آغاز كرد
ز قضات یكي ا; )١۶۶٨(كوئرباگ بھ اتھام مخالفت مفرط با االھیات متداول بھ دادگاه فراخوانده شد 

كوئرباگ انكار كرد و ; ھاي بدعتآمیز كوئرباگ معرفي كند میكوشید كھ اسپینوزا را منشا و انگیزه اندیشھ
اما آن بدعتگذار جوان بھ ده سال زندان محكوم شد و پس از پانزده ماه در زندان ; اسپینوزا تبرئھ شد

بھ  ١۶۶٣در ژوئن . منتشر نسازداكنون پي میبریم كھ چرا اسپینوزا میكوشید تصنیفاتش را . درگذشت
  ووربورگ، نزدیك 

جنگ تدافعي . ھنرمند زیست و كماكان بھ تراشیدن عدسي مشغول بود و كتاب علم اخالق را ھم مینوشت
نومیدانھ ایاالت متحده علیھ لویي چھاردھم حكومت ھلند را مجبور ساختھ بود تا بیان عقاید را محدودتر 

كتاب رسالھ االھیات و سیاست را بھ طور ناشناس منتشر  ١۶٧٠در سال  با وجود این، اسپینوزا. سازد
در سر صفحھ رسالھ االھیات و . كرد، كھ فصلي نوین در تاریخ انتقاد از كتاب مقدس بھ شمار میآمد

مجاز دانستن آزادي افكار و سخن نھ تنھا براي عقاید دیني و : ((سیاست مقصودش را چنین بیان داشتھ بود
.)) مي زیان آور نیست، بلكھ جلوگیري از آن بھ دین و صلح و آرامش ملي زیان میرساندآرامش عمو

اسپینوزا الحاد را انكار كرد و بھ جانبداري از اساس معتقدات دیني برخاست، ولي كوشید خطاپذیري 
دند انساني آن قسمت از كتاب مقدس را كھ كشیشان كالوني االھیات و تعصب خود را بر آن بنیان میگذار

در ھلند كشیشان و جامعھ روحاني از نفوذ و متون كتاب مقدس خود براي مخالفت با دستھاي كھ . نشان دھد
و ; بھ سركردگي خاندان ویت از افكار آزادمنشانھ و مذاكرات صلح جانبداري میكردند استفاده مینمودند

  . اسپینوزا صمیمانھ كمر بھ خدمت حزب و دستھ یان د ویت بستھ بود
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بھ مباحثات خشم آلود فیلسوفان در دستگاه كلیسا و دولت، كھ منشا نفرت و اختالف عقیده شدید است، چون 
را یك بار دیگر از نو با بینظري و احتیاط و با روحي آزاد )) كتاب مقدس((تصمیم گرفتم ... پي بردم

وح نوشتھ نشدھاند بررسي كنم و ھیچ یك از قسمتھاي آن را فرض مسلم نگیرم و آیینھایي را كھ بھ وض
  . را بنا نھادم)) كتاب مقدس((با این حزم و احتیاط بود كھ روش تفسیر . بدان منسوب نسازم

متن تفسیر انتقادي عھد قدیم كھ جاي ; وي بھ اشكال فھم زبان عبري عھد قدیم پي برد و آن را تشریح كرد
بود تا حدودي حدسي بود و بھ سختي  ھا را كھ نویسندگان اصلي حذف كرده بودند پر كرده مصوتھا و تكیھ

در فصل نخست این تصنیف اكثر . میتوانست نسخھ اصلي مسلم و بي چون و چرایي را بھ ما عرضھ كند
وي، بھ پیروي از ابراھیم بن عزرا و دیگران، در این امر . از كتاب داللھالحایرین ابن میمون استفاده كرد
ھمچنین منكر بود كھ یوشع صحیفھ یوشع بن نون . وشتھ باشدتردید كرده است كھ اسفار خمسھ را موسي ن

م میزیستھ است منسوب  و كتابھاي تاریخي عھد قدیم را بھ عزراي كاتب كھ در قرن پنجم ق; را نوشتھ باشد
در . كتاب ایوب را ھم ترجمھ متني غیریھودي میدانست كھ بھ زبان عبري برگردانده شده است. دانست

ین نتیجھگیریھا پذیرفتھ نشدھاند، اما این پیشرفت متھورانھاي براي فھم تصنیف كتاب تحقیقات بعدي، ھمھ ا
و ھمھ اینھا ھشت سال از كتاب تحقیقاتي مھم انتقاد بر عھد قدیم ریشار سیمون پیشي داشتند ; مقدس بود

كتاب اسپینوزا خاطرنشان ساخت كھ در چند مورد یك داستان یا قسمت واحد در جاھاي مختلف ). ١۶٧٨(
در یك مورد میگوید كھ این ; مقدس، گاھي با ھمان كلمات و گاھي با شكلھاي جور بھ جور تكرار شده است

از . اقتباسي است كلي از یك متن قدیمتر، و در جاي دیگر میپرسد كھ كھ بھ چھ دلیل این كالم خداوند است
  نظر نظم تاریخي نیز گاھي غیر ممكن 
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میآموزد كھ ) ٣.٢٠٢٨(خود  رومیانبولس حواري در رسالھ بھ . مینمود و تناقضھایي در آن چشم میخورد
; كامال برخالف این تعلیم میدھد) ٢.٢۴( یعقوبرسالھ ; انسان با داشتن ایمان رستگار میشود نھ با عمل

كدام یك از این دو نظریھ و كالم خداوند بوده است بھ عقیده این فیلسوف، ھمین ضد و نقیضھا شدیدترین و 
ھاند نھ آن كردار خوبي را حتي مرگ آورترین اختالفات و جدالھا را بین دانشمندان االھیات بھ وجود آورد

آیا پیغمبران عھد قدیم منادي خداوند بودھاند بي شك دانششان از دانش . كھ دین باید الھامبخش آنھا باشد
مثال یوشع مسلم میدانست كھ خورشید پیش از آنكھ وي آن را از حركت باز ; عصر خود بیشتر نبوده است

پیغمبران نھ از نظر دانش، بلكھ از حیث قدرت تخیالت، شوق، و . دور زمین میچرخیده است دارد،
ممكن است از سوي خداوند . آنھا شعرا و ناطقان بزرگي بودھاند; احساسات بر افراد عادي برتري داشتھاند

شاید . فرایندي است كھ اسپینوزا معترف بود كھ نتوانستھ است بفھمد ملھم شده باشند، اما، اگر چنین باشد، با
بنابراین، . و شاید بھ برحق و درست بودن رویاھایشان ایمان داشتھاند; خداوند را در عالم رویا دیده باشند

نھ  عنصر االھي پیامبران). ٢٠.۶: سفر پیدایش...)) (خدا وي را در رویا گفت((درباره ابیملك میخوانیم كھ 
و موضوع وعظشان این بوده است كھ مذھب یعني ; پیشگویي آنان، بلكھ زندگي پر فضیلتشان بوده است

  . رفتار و كردار خوب، و نھ انجام ساعیانھ مناسك مذھبي

آیا معجزاتي كھ در كتاب مقدس آمده تفسیر واقعي جریان معمولي طبیعت بودھاند آیا گناھان بشر آتش و 
یا دعاي بشر موجب بركت زمین میشد اسپینوزا میگوید كھ این داستانھا را نویسندگان سیل فرو میآورند و آ

كتاب مقدس براي درك مردمان ساده و عامي نوشتھاند تا آنان را بھ سوي فضیلت و پرھیزگاري 
  . ما نباید مفھوم لفظي آن را در نظر گیریم; برانگیزانند

میگوید كھ زمین بر اثر گناھان بشر عقیم شده است، یا اینكھ نابینایان )) كتاب مقدس((بنابراین، موقعي كھ 
بھ وسیلھ ایمان درمان یافتھاند، ما نباید بھ این سخن، و بھ سخناني از این قبیل كھ خداوند از گناھكاري بشر 

كھ وعده فرموده یا كرده پشیمان است، یا خشمگین است یا اندوھگین است، یا از خوبیھا و مھربانیھایي 
این سخنان، یا ; اینكھ با دیدن یك نشاني آنچھ را كھ وعده داده است بھ خاطر میآورد، توجھي داشتھ باشیم

)) كتاب مقدس((سخناني مشابھ آن، یا سخناني شاعرانھاند ما باید كامال مطمئن باشیم كھ ھر حادثھاي كھ در 
ز دیگر، الزاما طبق قانون طبیعت روي داده باشد، و اگر بر اثر شرایطي خاص آمده است باید، مثل ھرچی

با نظام طبیعت متعارضند یا نمیتوان آنھا را از آن استنتاج )) كتاب مقدس((معلوم شود كھ این رویدادھاي 
الف زیرا ھرچھ كھ خ; وارد كردھاند)) كتاب مقدس((كرد، باید یقین داشتھ باشیم كھ بیدینان آن را در 

  . طبیعت باشد خالف عقل، و ھر چیز كھ خالف عقل باشد پوچ و لغو است

. این سخنان احتماال صریحترین بیانیھ استقالل عقل است كھ یك فیلسوف جدید تا آن زمان اظھار داشتھ بود
در حدي كھ آن را پذیرفتند، انقالبي در برداشت كھ اھمیت و نتایجش بسي عمیقتر از ھمھ جنگھا و 

  . ھاي آن عصر بودندسیاست

احكام و دستورات اخالقیي در بردارد كھ : پس كتاب مقدس از چھ نظر كالم خداوند است فقط از این نظر
ھمچنین چیزھاي بسیار دیگر دارد كھ بھ خوي اھریمني . میتواند مردم را بھ سوي فضیلت رھنمون باشد

كھ چنان بھ (مقدس میتوانند اكثریت انسانھا را داستانھاي كتاب . انسان انجامیده یا با آن سازگار بودھاند
براي رسیدن بھ فضیلت اخالقي ) توجھات روزمره سرگرمند كھ فرصت یا ظرفیت تكامل عقالني را ندارند

عقاید مذھبي . اما تاكید آموزش مذھبي باید بیشتر بر اعمال و كردار باشد تا بر عقاید مذھبي. یاري دھند
)) ندي كھ قادر متعال است و عدالت و محبت و خیرخواھي را دوست داردخداو((كافي این است كھ بھ 

آیین . است)) بھ صورت دوست داشتن و اعمال عدالت در حق ھمسایھ((معتقد باشیم و پرستش صحیح او 
  . دیگري ضرورت ندارد

رسي علم یا ھدف از كتاب مقدس این نبود كھ بھ منزلھ كتاب د. گذشتھ از این آیین، افكار باید آزاد باشد
اینھا در طبیعت بر ما مكشوف میشوند و این مكاشفھ طبیعي حقیقیترین و كلیترین نداي . فلسفھ قرار گیرد

  . خداوندي است
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فلسفھ جز حقیقت مقصود یا ھدفي . ...ھیچ ارتباط یا پیوستگي وجود ندارد... بین ایمان یا االھیات و فلسفھ
بنابراین، ایمان مذھبي بزرگترین قلمرو آزادي . ...زي نمیجویدجز خداپرستي و اطاعت چی... ندارد، ایمان

تفسیر و تعبیر را در تفكرات فلسفي در بر میگیرد و، بدون ھیچگونھ سرزنش یا عتابي، بھ ما اجازه میدھد 
تا در ھر مورد ھرچھ كھ میخواھیم بیندیشیم و بھ عنوان بدعتگذار و باني شقاق فقط آنھایي را كھ نفرت، 

  . ستیزھجویي بھ بار میآورند محكوم كندخشم، و 

از این رو، اسپینوزا با بخشیدن رنگ خوشبیني بھ تمایزي كھ پومپوناتتسي بین دو حقیقت دیني و فلسفي 
ھر یك از دو حقیقت را، با وجود تناقض، میتوان براي یك فرد كھ ھم . قایل بود بھ تجدید آن دست یازید

اسپینوزا بھ ماموران غیرروحاني حق داد كھ مردم را بھ . انستشخص عادي و ھم فیلسوف باشد مجاز د
  : دولت مثل فرد حق صیانت نفس دارد، اما اضافھ میكند; اطاعت از قانون وادار كنند

از حوزه قانون و اختیار دولتي . كنش بروني قائم است. در خصوص مذھب وضع بھ صورت دیگري است
در این دنیا ; ق با قید قانوني و اختیار دولتي بھ وجود نمیآیدسادگي و حقیقت و راستي اخال. بیرون است

  . ھیچ كس را نمیتوان با فشار و زور قانون بھ سعادت رساند

پند و اندرز صادقانھ و برادرانھ، تحصیالت سالم، و از ھمھ مھمتر، استفاده آزاد از داوري فردي وسایل 
و دین را براي ... حق و اختیار داوري آزاد برخوردار شودھر فرد میتواند از برترین . ... الزم این تكاملند

  . خود تبیین و تعبیر كند

دولت باید بر دینداري مردم نظارت كند و، گرچھ ممكن است دین نیروي حیاتي و مھم قالب بندي اخالق 
یك  اسپینوزا، مثل ھابز،. باشد، دولت باید بر كردار و رفتار مردم نظارت و دخالت عالي داشتھ باشد

پابرجا بود و بھ پیروي از وي میگفت كھ كلیسا باید تابع دولت باشد، اما خوانندگانش را چنین  اراستوسي
.)) و ایمان باطنينظر پرستش ... نھ از... من فقط از نظر رعایت و حرمت ظاھر میگویم((ھشدار داد كھ 

خشمگینانھ استفاده دولت از دین را براي مقاصدي ) احتماال لویي چھاردھم مورد نظرش بوده است(و 
  .مغایر با آنچھ كھ او دین بنیادي میداند یعني عدالت و خیرخواھي محكوم میكند

ھ ساكتشان در سیاستھاي مستبدانھ رمز بزرگ و اساسي این است كھ رعایا را بفریبند و ترس را، ك
میسازد، لباس حق نماي دین بپوشانند، بھ طوري كھ مردم شجاعانھ براي بندگي و ایمني بجنگند و نھ تنھا 

از ریختن خون خود در راه غرور و یا خودستایي فردي مستبد شرمگین نباشند، بلكھ بدان مباھات نیز 
ھرگاه . ي نمیكنند و بھ اجرا در نمیآورنداما در دولت آزاد سیاستھاي زیانآور و موذیانھ را طرح ریز; بكنند

قانون در حوزه فكري افراد وارد شود و عقاید را بر اساس جنایت محكوم سازد و پیروان و مدافعان آن نھ 
با آزادي عمومي ) این امر(بھ خاطر نفع جامعھ، بلكھ از روي نفرت و سنگدلي مخالفان خود قرباني شوند، 

فتنھانگیزي ھر ... لیل اتھامات جنایي قرار گیرند و گفتار ھمیشھ آزاد باشد، اگر فقط اعمال د. متباین است
  . گونھ توجیھ خود را از دست خواھد داد و بھ وسیلھ یك مرز پابرجا از مباحثھ و مجادلھ جدا خواھد شد

رد آیا مسیحیت با : اسپینوزا در بررسي كتاب مقدس با اختالف اساسي بین مسیحیان و یھودیان مواجھ شد
شریعت موسي بھ مسیح خیانت كرده است بھ عقیده وي آن احكام براي یھودیاني آمده بودند كھ در سرزمین 

فقط قوانین ; اجدادي خود بودند و براي ملتھاي دیگر، یا حتي یھودیاني كھ در جوامع دیگر میزیستند، نبودند
اسپینوزا، در بعضي از مباحثات . اعتبار جاوداني و جھاني دارند) مثل ده فرمان(اخالقي شریعت موسي 

خود پیرامون آیین یھود، نفرت شدیدي از تكفیر خود آشكار میسازد و كوشیده است كھ انكار تعلیمات 
ولي، ھمچون دیگر یھودیان، امیدوار بود كھ آنھا بزودي بھ سرزمین مستقل . كنیسھاي خود را توجیھ كند

نان دولتشان را مجددا تاسیس كنند و خداوند یك بار دیگر آنان آ... من میتوانم امیدوار باشم كھ. ((برگردند
بیشك عھد جدید را خوانده و مسیح . در خصوص مسیحیت عقاید چندي نیز بیان داشتھ است.)) را برگزیند

وي رستاخیز جسماني مسیح را از میان مردگان رد كرده است، ولي . را با تحسین زایدالوصف ستوده بود
  : آن چنان عالقھمند بود كھ سخنانش را الھام خداوندي میدانستبھ تعلیمات مسیح 
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ھایي را درمییابد كھ نھ در اساس دانش طبیعي ما وجود دارند و نھ از آن  مردي كھ با اشراق و شھود اندیشھ
و نیز گمان نمیكنم كسي جز ; قابل اسستنتاجند، حتما میبایستي ذھني برتر از دیگر ھمنوعان خود داشتھ باشد

احكام خداوندي كھ بھ رستگاري میانجامند بدون كلمات یا مكاشفھ بھ . یح از چنین ذھني برخوردار باشدمس
وي الھام شدھاند، بھ طوري كھ خداوند از راه ذھن مسیح خودش را بر حواریون آشكار ساخت، ھمان طور 

ایي كھ موسي شنید، میتوان بنابراین، نداي مسیح را، مثل ھمان ند. كھ با نداي ماوراي طبیعي بھ موسي كرد
در طبیعت بشري  )انسانيحكمتي برتر از حكمت (و میتوان گفت كھ حكمت خداوند ; نداي خداوند خواند

در اینجا باید بگویم كھ من آیینھایي را كھ كلیساھایي . مسیح جاي گرفت، و مسیح راه و وسیلھ رستگاري شد
  . ویژه درباره مسیح میگویند نمیپذیرم و انكار ھم نمیكنم، زیرا آشكارا اعتراف میكنم كھ آنھا را نمیفھمم

باید چنین نتیجھ بگیریم كھ فقط مسیح بود كھ بي یاري بدین طریق، . مسیح فكرا با خداوند مرتبط بود...
  . تخیالت، چھ بھ صورت گفتن و چھ رویا، از خداوند الھام میگرفت

این شاخھ زیتون كھ تقدیم رھبران مسیحي شد نتوانست این حقیقت را از نظر آنان پنھان دارد كھ رسالھ 
اشت كھ در زمینھ كشمكش بین دین و فلسفھ االھیات و سیاست یكي از جسورانھترین اظھاراتي را در برد

نزد زمامدار ) ١۶٧٠ژوئن ٣٠(از انتشار آن زماني نگذشتھ بود كھ شوراي كلیسایي آمستردام . بیان شدھاند
كل ھلند اعتراض كرد كھ چرا اجازه داده است تا در كشوري مسیحي مذھب كتابي چنین بدعتآمیز منتشر 

چنین كتابھایي را كھ موجب نابودي روح میشوند ((وي خواست تا یك شوراي كلیسایي در الھھ از . شود
یكي وي را شیطان ; منقدان غیر روحاني نیز در حملھ علیھ اسپینوزا شركت جستند.)) تحریم و ضبط كند

(( المبرت وان ولتویسن او را بھ ; خواند)) مشھورترین ملحد عصر((ژان لوكلر وي را ; مجسم خواند
خوشبختانھ زمامدار كل، یان د . متھم ساخت)) ویران كردن مذھب از بنیان... الحادبنیادگذاري زیركانھ 

تا د ویت زنده بود، اسپینوزا . ویت، یكي از ستایشگران اسپینوزا بود و حقوق اندكي برایش مقرر داشتھ بود

  فیلسوف - IIIو این حمایت فقط . از حمایتش برخوردار بود

دكي پس از انتشار رسالھ، بھ سوي الھھ رفت تا شاید بھ د ویت و دیگر ، ان١۶٧٠اسپینوزا در ماه مھ سال 
سپس، بھ خانھ ; یك سال در خانھ خانم وان ولن، زن بیوه، زندگي كرد. دوستان متنفذش نزدیكتر باشد

توسط یك كمیتھ بینالمللي  ١٩٢٧این عمارت در سال ; ھندریك وان در سپیك در پاویلیوئنز گراخت رفت
اطاقي در . تا پایان عمر در خانھ ماند. از آن نگاھداري میشود)) خانھ اسپینوزا((بھ عنوان  خریداري شد و

قسمت فوقاني آن ساختمان گرفت و روي تختخوابي میخوابید كھ روز ھنگام توي دیوار اطاق جاي 
با ریھ  شاید میترسید)) ;بعضي اوقات سھ ماه تمام پاي از خانھ بیرون نمیگذاشت: ((بل میگوید. میگرفت

باز ھم بنابھ (اما دوستانش بھ دیدنش میآمدند و. مبتال بھ سل در ھواي مرطوب زمستاني از خانھ بیرون آید
تا در خصوص سیاست دولت، كھ آن را خوب درك ... بھ دیدار بزرگان میرفت((بعضي اوقات ) گفتھ بل

یان ھویگنس برتري آنھا را ستود كریست; ھنوز ھم بھ كار تراشیدن عدسي مشغول بود.)) میكرد، گفتگو كند
از روي ھمانھا اكنون میدانیم كھ روزانھ با چھار شاھي و نیم گذران ; وي ھزینھ روزانھاش را مینوشت

دوستانش اصرار داشتند بھ وي یاري دھند، زیرا میدیدند كھ زیاد در خانھ ماندن و گرد ناشي از . میكرد
پشتیباني یان د ویت با قتل برادران د ویت بھ دست  .تراش عدسیھا رنجوري مزاجش را حادتر میكند

چون اسپینوزا از این قتل آگاه شد، خواست از خانھ بیرون آید و ). ١۶٧٢اوت  ٢٠(بلواگران بھ پایان رسید 
بخواند، اما صاحبخانھاش در را بھ رویش بست و )) وحشیان پست((پیش روي گروه بلواگران آنھا را 

فرانك برایش بھ  ٢٠٠یان د ویت در وصیتنامھ یك مقرري سالیانھ بھ مبلغ . دنگذاشت از خانھ بیرون رو
پس از مرگ د ویت، پرنس ویلیام ھانري، كھ بھ پشتیباني روحانیون كالوني نیازمند بود، بھ  .گذاشتارث 

منتشر شد، شاھزاده و شوراي  ١۶٧۴گامي كھ چاپ دوم رسالھ االھیات و سیاست در ھن. قدرت رسید
انجمن كالوني الھھ طي یك  ١۶٧۵و در ; ھوالند، با صدور فرماني، فروش كتاب را ممنوع ساختند

اخطاریھ از كلیھ مردم ھلند، خواست كھ ھر وقت كوششي براي انتشار آثار اسپینوزا بھ عمل آید، بھ اطالع 
، حدود پنجاه حكم از طرف مقامات كلیسایي علیھ خواندن یا ١۶٨٠و  ١۶۵٠بین سالھاي . ت برساننددول

  . پخش آثار این فیلسوف منتشر شد
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یوھان آزاد . شاید ھم ھمین ممنوعیتھا موجب گسترش آوازه وي در آلمان، انگلستان، و فرانسھ شده باشند
بھ این )) لسوف ھوشمند و نامدار بندیكتوس د اسپینوزافی((منش پاالتینا، پرنس كارل لودویگ، خطاب بھ 

  : شرح نوشت

و بپرسم كھ آیا حاضرید سمت استادي فلسفھ را در ... امر فرمودند بھ شما نامھاي بنویسم.... واالحضرت
در ھیچ . از ھمان حقوق سالیانھ یك استاد معمولي برخوردار خواھید شد. دانشگاه مشھور وي بپذیرید یا نھ

با . یگر شاھزادھاي را چنین پشتیبان نوابغ مشھور، كھ شما را یكي از آنھا میداند، نخواھید یافتجاي د
كمال آزادي میتوانید بھ مباحث فلسفي خود ادامھ دھید، كھ البتھ ایشان معتقدند آن را بھ زیان و براي اخالل 

  . مذھب رسمي بھ كار نخواھید برد

   :مارس چنین پاسخ داد ٣٠اسپینوزا در 

اگر میخواستم سمت استادي را در دانشكدھاي بپذیرم، حتما پیشنھادي را كھ شما از طرف : عالیجناب
اما چون ھیچ گاه قصد تدریس عمومي . ... واالحضرت برگزیننده پاالتینا عنوان كردھاید میپذیرفتم

نخست، تصور میكنم كھ  زیرا،... نداشتھام، بنابراین نمیتوانم از این فرصت بزرگ و ارجمند استقبال نمایم
اگر بخواھم وقتي را براي تدریس جوانان تخصیص دھم، درنتیجھ، باید از توسعھ بخشیدن بھ فلسفھام چشم 

نمیدانم كھ تا چھ حد آزادي بحث فلسفي را باید محدود سازم تا ظاھرا از زیان رساني بھ ... دوم آنكھ; بپوشم
ا از عالقھ مفرط بھ مذھب بروز نمیكند كھ از نظریات زیرا شقاق آن قدرھ. مذھب رسمي حذر كرده باشم

; ھا را از ھمان زندگي گوشھگیري و تنھایي اندوختھام من این تجربھ. ... دگرگون و عشق انسانھا بھ تناقض
بنابراین، مالحظھ میفرمایید كھ من این پیشنھاد را . بعدھا كھ بھ مقامي بزرگ برسم، بیشتر باید بیمناك باشم

  . د یافتن فرصت بھتر، بلكھ بھ خاطر عشقي كھ بھ آرامش دارم رد میكنمنھ بھ امی

اسپینوزا چھ خوشبخت بود كھ این پیشنھاد را نپذیرفت، زیرا در سال بعد، تورن پاالتینا را ویران ساخت و 
، در گیرودار حملھور شدن ارتش فرانسھ بھ ایاالت متحده، یكي ١۶٧٣در ماه مھ سال . دانشگاه تعطیل شد

اسپینوزا با . ز سرھنگھاي آن ارتش از اسپینوزا دعوت كرد كھ براي دیدار كنده بزرگ بھ اوترشت بیایدا
مقامات دولتي ھلند، كھ این دعوت را شاید فرصتي براي آغاز مذاكره صلحي میدانستند كھ بدان سخت 

سوي اوترشت روانھ طرفین بھ وي خط امان دادند، و آن فیلسوف بھ . نیازمند بودند، بھ مشورت پرداخت
براي ) بنا بھ گفتھ لوكاس(وي ; در این ضمن لویي چھاردھم كنده را بھ جایي دیگر فرستاده بود. شد

اما چند ھفتھ بعد پیغامي دیگر برایش داد و ; اسپینوزا پیغام فرستاد و از او خواست كھ بھ انتظارش بماند
اھرا در این زمان بود كھ مارشال دو لوكزامبورگ ظ. گفت كھ آمدنش تا مدتي نامحدود بھ تعویق افتاده است

بھ اسپینوزا توصیھ كرد تا كتابي بھ لویي چھاردھم تقدیم كند و وي را از عكسالعمل آزاد منشانھ پادشاه 
  . مطمئن ساخت

اسپینوزا بھ الھھ برگشت و پي برد كھ شارمندان ظن خیانت بھ وي . از این پیشنھاد چیزي حاصل نیامد
  . دارند

ناراحت مباش، من بیگناھم و در میان بزرگان قوم كسان : ((بھ صاحبخانھاش چنین گفت. سنگسار كردندرا 
اگر میپنداري كھ در این خانھ مزاحمت . بسیاري ھستند كھ میدانند من بھ چھ نیتي بھ اوترشت رفتھ بودم

ل را كھ با د ویت مھربان برایت فراھم میكنند، من از اینجا میروم، حتي اگر ببینم كھ میخواھند ھمان عم
صاحبخانھاش نگذاشت .)) من یك جمھوریخواه شرافتمندم و رفاه جمھوري را خواستارم. كردند با من بكنند

تصویري كھ از وي در . اكنون چھل و یك سالھ بود. پاي از خانھ بیرون بگذارد، و جمعیت پراكنده شدند
زیباي یك یھودي سفارادي، با موھاي سیاه و  در الھھ موجود است وي را نمونھ)) خانھ اسپینوزا((

پریشان، ابروھاي پرپشت، چشمان سیاه و درخشان و اندكي افسرده حال، بیني قلمي و رویھمرفتھ صورتي 
ھیئت ظاھرش : ((لوكاس چنین گفتھ است. نسبتا زیبا، در مقایسھ با تصویر دكارت اثر ھالس، نشان میدھد

ان لباسي از خانھ بیرون میشد كھ بزرگزاده را از عامي متمایز ھمیشھ تمیز و پاكیزه بود و با چن
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دانشش كھ با بشردوستي و پاكدلي و ((اولدنبورگ از ; رفتارش موقر ولي دوستداشتني بود)) ;میساخت
  ... ھمھ آنان كھ با اسپینوزا آشنا بودند: ((بل نوشتھ است. یاد كرد)) روشن ضمیري ھمراه بود

از بدعت با .)) مھربان، خوشخوي، شریف، رفیق، و پایبند اخالق بود میگویند كھ وي اجتماعي،
برعكس، آنان را بھ رفتن بھ كلیسا تشویق میكرد و بعضي اوقات خود ; ھمسایگانش سخني بھ میان نمیآورد

وي بیش از ھر فیلسوف جدید دیگر با خویشتنداري و تسلط بر . نیز براي شنیدن وعظ ھمراھشان میرفت
علیرغم . بھ انتقادات ندرتا پاسخ میداد، بیشتر با عقاید سروكار داشت تا با شخصیتھا. رسید خود بھ آرامش

خوب عمل كن و :((میگفت. عقیده بھ دترمینیسم، دور افتادن از قوم، و بیماري، از بدبیني بسیار بھ دور بود
تان و تحسینگرانش بھ دوس. حتما شعارش آگاھي از بدیھا و اعتقاد بھ خوبیھا بوده است.)) خوشحال باش

والتر فون چیرنھاوس وي را وادار ساخت تا دستنوشتھ كتاب علم اخالق را بھ . خانھاش راه باز كرده بودند
استدعا دارم محترما ھر جاي كھ مقصودت را درك : ((آن دانشمند فیزیك و ریاضیات نوشت. وي نشان دھد

و ) ١۶٧۶(رد مشتاق بود كھ الیبنیتز بھ اسپینوزا احتماال بھ وسیلھ ھمین شاگ.)) نكردم بھ من یاري دھي
اعضاي بازمانده محفل دكتر مایر در آمستردام بھ دیدارش میآمدند یا . شاھكار انتشار نیافتھاش دست یافت

ھایي كھ بھ فضالي اروپایي مینوشت یا از آنان دریافت میكرد موجب شناسایي  نامھ. با وي مكاتبھ میكردند
ھوخو بوكسل مكرر از وي تقاضا میكرد تا حقیقت ارواح را . ري آن عصر شدندغیر منتظره محیط فك

، ستنو، كالبدشناس، از فلورانس نامھاي موثر برایش فرستاد بدین منظور كھ ١۶٧۵در سال . اعتراف كند
  : اسپینوزا بھ مذھب كاتولیك درآید

كھ تعلیمات شما ھمپایھ تعلیمات ما این را ... اگر خواستھ باشید، با كمال میل آمادھام زحمت ثابت كردن
تا اینكھ اگر بھ ... نزد خدا خطاھایتان را انكار كنید... نیست بر خود ھموار سازم، گرچھ امیدوارم كھ شما

دور ساختھاند، اكنون با انكار ھمھ آنھا، كھ خود بھ عنوان نمونھ آن را تحكیم خواھید كرد، ممكن است 
قلبا امیدوارم چنین توفیقي . آوگوستینوس دیگر، بھ سوي وي رو آورند ھزار ھزار نفر با شما، بھ عنوان

  خدا حافظ .نصیب شما شود

فریبندگي ایمان كاتولیك، آلبرت بورگ، پسر دوست اسپینوزا، یعني كونراد بورگ، خزانھدار كل ایاالت 
بھ دین كاتولیك  آلبرت نیز، مانند ستنو، ھنگام مسافرت در ایتالیا،. متحده، را بھ سوي خود جلب كرد

نامھاي كھ تقاضا نبود، بلكھ مبارزھطلبانھ مینمود، بھ اسپینوزا نوشت تا  ١۶٧۵در سپتامبر . گرویده بود
  :مگر او بھ مذھب كاتولیك رومي بگرود

ھاي دیگري كھ در این جھان تعلیم داده شدھاند، یا در حقیقت تعلیم  چگونھ میدانید كھ فلسفھتان از فلسفھ
ھاي كھن و جدید را كھ در اینجا و در  آیا شما ھمھ آن فلسفھ... در آینده خواھند داد برتر استمیدھند و یا 

ھندوستان و دیگر جاھاي جھان تعلیم میدھند بررسي كردھاید و اگر كرده باشید، چطور میدانید كھ بھترین 
  ... آنھا را برگزیدھاید

از : اما درمانش آسان است. اگر، با وجود این، بھ مسیح ایمان ندارید، از آنچھ من میتوانم بگویم بیچارھترید
آیا شما، اي حقیر . ... گناھانتان استغفار كنید و از خودبیني مرگآور استدالل بد و مجنونانھ خود آگاه شوید

تني خود چھ سان جرئت میكنید خودتان را از با این سخنان كفرآمیز ناگف... نگونبخت، كرم كثیف زمیني، 
  ... مسیح و حكمت الیتناھي برتر قرار دھید

شما با این اصولي كھ آوردھاید حتما نمیتوانید یكي از آن چیزھایي را كھ در جادوگري انجام شده است 
ھاي شگفتانگیز جنزدگان را، كھ من خود ھمھ را بھ دفعات  و نیز قادر نیستید كھ پدیده... توضیح دھید، 

  . گوناگون دیدھام و شواھد بسیار شنیدھام، شرح دھید

  ): ١۶٧۵دسامبر (د پاسخ داد اسپینوزا بھ نوبھ خو
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یعني اینكھ ; آنچھ را كھ دیگران برایم تعریف میكردند و كمتر باور میكردم، سرانجام، از نامھ شما دریافتم
بلكھ یكي از مدافعان سرسخت آن شدھاید و ھم اكنون سقط ... نھ تنھا بھ عضویت كلیساي رومي درآمدھاید

اما دوستاني خاص، كھ ... نمیخواستم بھ نامھتان پاسخ گویم. تھایدگویي و غیظ علیھ مخالفانتان را ھم آموخ
ھمراه با من امیدھاي بسیاري بھ استعداد طبیعي شما داشتند، جدا خواستار شدند تا وظیفھ دوستي را 

این بحثھا مرا ... فراموش نكنم و بیشتر بھ آن چیز كھ بودھاید بیندیشم و نھ آنچھ كھ اكنون شدھاید
در . ا این سطور را برایتان بنویسم و تقاضا كنم كھ محبت كنید با فكري آرام ھمھ را بخوانیدبرانگیختند ت

اینجا نمیخواھم از گناھان كشیشان و پاپھا ذكري بھ میان آورم و، مثل مخالفان كلیساي رومي شما را از 
بیشتر براي ... زند وآنان رویگردان سازم، زیرا آنان این چیزھا را معموال از روي بدخواھي منتشر میسا

در حقیقت، من معترفم كھ در كلیساي رومي افراد دانشمند و راست كردار بیش از . آزار است تا راھنمایي
سایر كلیساھا ھستند و چون تعداد اعضاي این كلیسا بیشتر است، در نتیجھ، افراد دگرگون و متلون نیز در 

زیرا عدالت و استعانت مطمئنترین نشان كاتولیك .. .و دستگیري مردم میپرستند. آن بسیار یافت میشوند
زیرا . و آنجا كھ نباشند، مسیح نیز نیست; و ھرجا كھ این دو باشند، مسیح واقعا وجود دارد... حقیقي است

اگر شما میخواستید كھ بھ این . تنھا با روح مسیح است كھ میتوانیم عدالت و استعانت را دوست داشتھ باشیم
  . ... ، گمراه نمیشدید و پدر و مادرتان را ھم سخت اندوھگین و دآلزرده نمیكردیدحقایق بیندیشید

ھایي كھ در جھان تعلیم دادھاند، یا  از من پرسیدھاي چطور است كھ من میدانم كھ فلسفھ من از ھمھ فلسفھ
ق دارم از شما اكنون میدھند و یا در آینده تعلیم خواھند داد بھتر است اما، در حقیقت، این من ھستم كھ ح

  . بپرسم

اما شما كھ . ... ھا را آوردھام، بلكھ فكر میكنم كھ حقیقت داشتھ باشد زیرا من ادعا نكردھام كھ بھترین فلسفھ
میپندارید كھ سرانجام بھترین دینھا را یا بھترین افراد را یافتھاید، كھ باورتان را ھم بدانھا سپردھاید، 

ني كھ دیگر دینھا را بھ مردم آموختھاند، یا اكنون میآموزند، و یا در آینده چطور میدانید كھ آنھا از ھمھ كسا
  ... خواھند آموخت برترند و اگر آنھا را خوب بررسي كردید، چطور میدانید كھ بھترین را برگزیدھاید

دارم شما این را خودبیني و نخوت میخوانید، زیرا من عقلم را بھ كار میاندازم و آن كالم خدایي را دوست 
عقلي را كھ ; از این موھومات دوري كنید. كھ در عقل است و ھرگز نھ فسادپذیر است و نھ از میان میرود

اگر . ... خداوند بھ شما بخشیده است بپذیرید و آن را پرورش دھید تا در زمره آن سنگدالن وحشي نباشید
  ... بخواھید

تا دریابید كھ چھ بسیار از سنتھاي اسقفي ) مال بیخبریدكھ میدانم از آنھا كا(تاریخھاي كلیسا را بررسي كنید 
سیاست و نیرنگھایي، ششصد سال بعد از زادروز مسیح، بر كلیسا مسلط ... بیاساسند و اسقف روم با چھ

امید است كھ چنین شود، قلبا این آرزو . شده است، شك ندارم كھ سرانجام از خواب غفلت بیدار خواھید شد
  . داحافظخ. را برایتان دارم

  . بورگ بھ فرقھ فرانسیسیان پیوست و در صومعھاي در رم درگذشت

با شگفتي در مییابیم كھ . مكاتبات باقیمانده اسپینوزا اكثر آنھایي ھستند كھ با اولدنبورگ رد و بدل شدھاند
خت و كھ اسپینوزا با آزمایشات فیزیك و شیمي بھ تحقق میپردا. ھا مربوط بھ علوم ھستند اكثر آن نامھ

 ١۶۶٧اولدنبورگ در سال . متوقف شدند ١۶۶۵این مكاتبات در . ھایش پر از نمودارھاي علمي ھستند نامھ
پس از آزادي از زندان، بھ دین روي . زنداني شد)) برج لندن((بازداشت، و بھ اتھام رابطھ با بیگانگان در 
وشید او را بھ یك گونھ از مسیحیت ، مثل دیگران ك)١۶٧۵(آورد و چون مكاتبھ را با اسپینوزا آغاز كرد

از وي تقاضا كرد كھ داستان رستاخیز مسیح را تمثیلي نگیرد، بلكھ مفھوم لفظي .اصیل آیین راھنمایي كند
تمام دین مسیح و حقیقت آن بر موضوع رستاخیز استوار است و با انكار ((وي میپنداشت كھ . آن را بپذیرد

سرانجام، از اسپینوزا بھ عنوان روحي دوزخي .)) آن فرو میریزدآن، ماموریت مسیح و تعلیمات آسماني 
  ). ١۶٧٧(دست شست و نامھنگاري با وي را قطع كرد 
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براي  ١۶۶٢در اوایل آوریل . پیوستھ روي كتاب علم اخالق كار میكرد ١۶۶٢اسپینوزا از سال 
رنجیده شوند و با ... االھیات طبعا بیمناكم مبادا علماي((اولدنبورگ نوشت كھ در فكر انتشار آن است، اما

منتشر سازد، اما )) با وجود پارس بسیار االھیون شیاد((نفرت معمولي اولدنبورگ اصرار كرد آن را 
بھ دوستاني چند اجازه داد تا قسمتھایي از دستنوشتھ آن را مطالعھ كنند، و . اسپینوزا ھنوز ھم مردد بود

. زیرا مكرر بھ تصحیح و تجدید نظر آن رسالھ میپرداخت احتماال از نظریاتي كھ میدادند سود میجست،
قتل برادران د ویت، و . غوغایي كھ رسالھ االھیات و سیاست بھ راه انداختھ بود این احتیاط را توجیھ میكرد

و در سال ; ظني كھ بھ خاطر مالقات ارتش فرانسھ از وي داشتند، موجب ناراحتي بیشتر وي را فراھم كرد
نتیجھ را بھ آگاھي اولدنبورگ . ك بار دیگر كوشید كتاب علم اخالق را بھ چاپ رساندبود كھ ی ١۶٧۵
  : رساند

ژوئیھ شما را دریافت داشتم، بھ سوي آمستردام میرفتم تا كتابي را كھ در  ٢٢در آن ھنگام كھ نامھ مورخ 
در ھمھ جا شایع شد كھ در اثنایي كھ در اندیشھ این مھم بودم، . باب آن برایتان نوشتھ بودم بھ چاپ دھم

. كتابي از من درباره خداوند بھ زیر چاپ رفتھ است و در آن من كوشیدھام ثابت كنم كھ خدایي وجود ندارد
از این فرصت استفاده كردند و از ... بنابراین، چند نفر از روحانیون; بسیاري این شایعات را باور كردند

تصمیم گرفتم از انتشاري كھ تدارك ... ون این را شنیدم، چ. ... من نزد پرنس و ھیئت قضات شكایت بردند
  . دیده بودم دست بردارم

وي كتاب را كناري گذاشت و نوشتن رسالھاي در خصوص دولت بھ نام رسالھ سیاست را آغاز نمود، اما 
  . پیش از پایان كتاب مرگ بر وي تاخت

متاسفانھ آقاي : ((ھ الیبنیتز، نوشتب ١۶٧٧یك پزشك جوان بھ نام گئورگ ھرمان شولر در ششم فوریھ 
دو .)) ھر روز بدتر میشود. ... بندیكتوس اسپینوزا بزودي، بھ علت بیماري سل، از میان ما خواھد رفت

برخالف گذشتھ (فقط شولر . ھفتھ بعد، وقتي كھ ھمھ ساكنان خانھ بیرون بودند، واپسین رنج بھ سراغش آمد
اسپینوزا وصیت كرد كھ اندك داراییش را . زمان بر بالینش بود در آن) كھ میپنداشتند مایر بوده است

در . ھایي را كھ نسوزانده است بھ طور ناشناس منتشر سازند بفروشند و قروضش را تادیھ كنند و نوشتھ
)) كلیساي جدید((در گورستان . ، بدون تشریفات مذھبي، دیده از جھان فرو بست١۶٧٧بیستم فوریھ سال 
ھا یعني علم اخالق، رسالھ سیاست، و رسالھ  دستنوشتھ. ره یان د ویت، بھ خاك سپرده شدالھھ، نزدیك مقب

در آمستردام بھ  ١۶٧٧بھبودي عقل بھ وسیلھ مایر، شولر، و دیگران براي چاپ آمده شدند و در پایان سال 

  خداوند  - IV. چاپ رسیدند

این سبب كھ میپنداشت فلسفھ آمادگي و نخست بھ ; نامید)) علم اخالق مبرھن بھ روش ھندسي((وي آن را 
مثل دكارت، خواھان ریاضت عقالني و نتیجھ ; دوم اینكھ; سرآغاز كردار نیك و زندگي حكیمانھ است

وي امیدوار بود كھ بھ شیوه اقلیدس یك بناي تعقلي بسازد كھ در آن ھر مرحلھ منطقا از . منطقي ھندسھ بود
م، بھ نحوي غیرقابل انكار، از اصول علوم متعارفھ، كھ نزد ھمھ برھانھاي پیشین برآید، و اینھا سرانجا

وي میدانست كھ این روش كمال مطلوب است، ولي خطاپذیري آن را . جھانیان بدیھي است، مشتق شوند
ھیچگاه مطلق فرض نشمرد، زیرا خودش، بھ روشي مشابھ، فلسفھ دكارتي را، كھ با آن موافقت نداشت، 

این روش میتوانست از ; م با روش ھندسي میتوانست بھ سوي وضوح پیش روددست ك. تفسیر كرده بود
وي بر آن بود .آشفتگي عقل بھ دست امیال، و از پنھان شدن سفسطھ در زیر حجاب بالغت جلوگیري كند

كھ در مورد رفتار انسان، و حتي ماھیت خداوند، طوري آرام و عیني بحث كند كھ گویي با دایره، مثلث، و 
روشش از خطا عاري نبود، اما او را بھ سوي برافراشتن بنایي از عقل رھنمون بود . و كار دارد مربع سر

این روش قیاسي است، و اگر فرانسیس بیكن . كھ فخامت آن در شكوھمندي معماري و وحدتش جلوه میكرد
اسپینوزا با . اما این روش ادعا داشت كھ با ھمھ تجربیات ھماھنگ و موافق است ;میكردمیبود، روي ترش 

كلماتي را كھ وي بھ كار برده است معاني . تعاریفي كھ اغلب از فلسفھ قرون وسطي گرفتھ بود آغاز كرد
سومین تعریف اساسي . ازندخود را از زمان وي از دست دادھاند و اكنون بعضي آنھا افكارش را مبھم میس
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یعني مفھوم ; من ذات را چیزي میدانم كھ در خود موجود است و بھ وسیلھ خودش تصور میشود: ((است
مقصود وي از ذات آن ذات مادي كھ .)) ذھني آن بھ چیز دیگري كھ از آن باید بھ وجود آید نیاز ندارد

یا مفھوم بنیادي بھ كار میبریم بھ مقصود وي  كلمھاي كھ ما بھ معني جوھر; امروزه استنباط میشود نیست
را از نظر معني لغوي در نظر آوریم، دال بر چیزي )) سوبستانتیا((اگر اصطالح التیني . نزدیكتر است

; صحبت میدارد)) ذات یا ھستي((در مكاتباتش از . است كھ در زیر قرار دارد و زمینھ و تكیھگاه آن است
وجود بھ ماھیت ذات متعلق ((بنابراین، میتواند بگوید كھ . ت یكي میداندیعني ذات را با وجود یا حقیق

)) ذات((چنین میتوان نتیجھ گرفت كھ در فلسفھ اسپینوزا . و در ذات، جوھر و وجود یكي ھستند)) است
یكي بھ : ما این واقعیت را بھ دو صورت ادراك میكنیم. یعني واقعیت اصلي كھ بنیان ھمھ چیز است

  . ا ماده، و دیگري بھ صورت اندیشھ یا ذھنصورت بعد ی

صورت ھمان واقعیتي كھ در بیرون ھمچون ماده و بھ وسیلھ حواس، و در درون ھمچون فكر و بھ وسیلھ 
این دو جنبھ واقعیت ماده و اندیشھ ھستیھاي متمایز و : اسپینوزا یكتاپرست كاملي است. آگاھي ادراك میشود

ذھن و تن، و عمل فیزیولوژیكي و حالت ذھني ; بیروني و دروني یك واقعیتندآنھا دو رویھ ; جداگانھ نیستند
صفت را . در حقیقت، اسپینوزا نھ تنھا مادھگرا نیست، بلكھ یك ایدئالیست است. مربوطھ نیز ھمینطورند

خیلي پیش (وي )) ;چیزي كھ عقل از ذات، ھمچون جوھر متشكلھاش، در مییابد، : ((این سان تعریف میكند
معترف است كھ ما حقیقت را، خواه بھ صورت ماده خواه بھ صورت اندیشھ، فقط بھ ) تولد باركلياز 

ھاي بیشمار و بھ وسیلھ  معتقد است كھ حقیقت وجودش را با جنبھ. وسیلھ ادراك یا تصور میشناسیم
. راك میكنیمنشان میدھد كھ ما چون ارگانیسمھاي ناقصي ھستیم، فقط دو تاي آنھا را اد)) بینھایت صفت((

ذات و صفات آن یكي . پس ذات، یا حقیقت، چیزي است كھ بھ صورت ماده یا ذھن بر ما پدیدار میشود
بھ طرزي نھ . و تمایز اینھا تنھا ناشي از روش ادراك ذات است; واقعیت یگانگي ماده و ذھن است: ھستند

راك میشود، و ذھن واقعیتي كھ از كامال اسپینوزایي میتوان گفت كھ ماده واقعیتي است كھ از بیرون اد
اگر ھمھ چیز برایمان بھ ھمان شیوه دوگانھ دروني و بیروني، بدان گونھ كھ خود مان ادراك میكنیم، . درون

در ھر چیز ; ))ھمھ چیز بھ نحوي جاندار است((مدرك بود، میبایستي، بھ عقیده اسپینوزا، دریابیم كھ 
  . داردصورت یا درجھاي از ذھن یا زندگي وجود 

ذھن ھمیشھ، چھ در خواب چھ در بیداري، ادراك ; ماده ھمیشھ در حركت است; ذات ھمیشھ فعال است
دنیا در تمام بخشھایش . میكند، یا حس میكند، یا فكر میكند، یا میخواھد یا تخیل میكند، و یا بھ خاطر میآورد

خدا . ي بخش ماده و ذھن استاو حقیقت اساسي یگانگ; در فلسفھ اسپینوزا خدا با ذات یكي است. زنده است
، بلكھ ماده صفت یا جنبھ ذاتي و ضروري خداست )بنابراین اسپینوزا مادھگرا نیست(با ماده یكي نیست 

خداوند با ذھن یكي نیست .) در اینجا یكي از بدعتھاي دوران جواني اسپینوزا دیگر بار ظاھر میشود(
خدا و ذات طبیعت . ا جنبھ ذاتي و ضروري خداست، بلكھ ذھن صفت ی)بنابراین اسپینوزا روحگرا نیست(

بھ عنوان : طبیعت دو جنبھ دارد.) بنابراین اسپینوزا طرفدار وحدت وجود است(و تمامي ھستي یكي است 
محسوب )) طبیعت خالق((نیروي حركت در اجسام و نیروي تولید مثل، رشد، و احساس در ارگانیسمھا، 

طبیعت ((یك یك اشیا و تمام اجسام، گیاھان، جانوران، و انسانھا، و بھ عنوان مجموعھ تمامي و ; میشود
مینامد، كھ عبارتند )) حاالت((اسپینوزا این ھستیھاي انفرادي طبیعت مخلوق را . بھ شمار میرود)) مخلوق

آنھا جزئي از ذاتند، اما ما، در . از صور تغییر یافتھ و تجسمھاي ناپایدار ذات، واقعیت، ماده ذھن، و خدا
  . ادراك خود، آنھا را ھمچون صور گذران و ناپایدار یك كل جاویدان مشاھده میكنیم
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نظام و ((را تشكیل میدھند كھ اسپینوزا در رسالھ بھبودي عقل در برابر )) نظام زماني((ناپدید میشوند آن 
: قرار میدھد كھ، بھ مفھومي دقیقتر، ھمان واقعیت بنیادي و خداست)) جاویدان

منظور من از رشتھ علل و ھستیھاي واقعي نھ رشتھ چیزھاي تغییرپذیر منفرد، بلكھ آن رشتھ چیزھاي ثابت 
زیرا انسان، بھ علت ضعفي كھ دارد، نمیتواند رشتھ چیزھاي تغییرپذیر منفرد را دنبال . و جاوداني است

 [... ھر سنگ، ھر گل و ھر انسان]كند 

وجود شان ... یا[ ممكن است وجود داشتھ باشند، اما نھ الزاما]رد وجود آنھا با جوھر شان ارتباطي ندا
را باید در چیزھاي ثابت و جاوداني، و از قوانیني كھ در نھادشان [ جوھر]این . ... حقیقت جاوداني نیست

ھمچون احكام حقیقي نھفتھ شدھاند و بر طبق آنھا ھمھ چیزھاي منفرد ساختھ میشوند و بھ نظم درمیآیند، 
چیزھاي متغیر و منفرد بھ نحوي چنان اساسي و كامل بر این چیزھاي ثابت متكي ھستند كھ ; كرد جستجو

  . بدون آنھا نھ وجود دارند و نھ بھ تصور در میآیند

ولي اگر وجود داشتھ ; ممكن است كھ وجودش الزامي نباشد; بنابراین، یك مثلث واحد و خاص، حالت است
یك نفر انسان خاص، یك حالت . پیروي كند و صاحب آن نیروھا ھم باشدباشد، باید از قوانین مثلث كلي 

ممكن است وجود داشتھ باشد، یا نداشتھ باشد ولي اگر وجود داشتھ باشد، از جوھر و توانایي ماده ; است
این . ذھن بھرھاي خواھد داشت و باید از قوانیني كھ بر كار اجسام و افكار حكمروایي میكنند اطاعت نماید

و، بھ اصطالح االھیات، اراده خداوند تشكیل )) طبیعت خالق((وھا و قوانین نظام طبیعت را بھ عنوان نیر
ذات ; حاال ذھن، در مجموع خود، ذھن خداوندند; حاالت ماده، در مجموع خود، ذات خداوند ھستند. میدھند

اسپینوزا، .)) استھر چیز كھ ھست در خداوند ((; یا حقیقت، در ھمھ حاالت و صفاتش، خداوند است
یعني تصور ما از جوھر او ; ھمچون فالسفھ مدرسي، معتقد است كھ جوھر و وجود در خداوند یكي است

وي ھمچون فیلسوفان مدرسي معتقد . وجودش را نیز در بردارد، زیرا وي خداوند را عین ھمھ وجود میداند
و با نظریھ ھمین فیلسوفان . نیستاست، زیرا چیزي از او بیرون )) علت خویش((است كھ خداوند خود 

موافق است كھ ما میتوانیم وجود خداوند را بشناسیم، ولي نھ ماھیت واقعیش را در تمام صفاتش وي با 
قدیس توماس آكویناس موافق بود كھ میگوید بھ كار بردن ضمیر مذكر و در مورد خداوند پوچ و لغو، ولي 

با ابن میمون نیز ھمعقیده است كھ اكثر كیفیاتي كھ ما بھ خداوند نسبت میدھیم زاده قیاس  .استآسان 
خداوند را، بر اثر فھم و دانش ناقص، عامھ مردم قانونگذار یا شاه، عادل، . ضعیف با كیفیات انساني ھستند

  .. .بخشنده، و غیره میخوانند 

آنان كھ ماھیت خدایي را .. ... خداوند از انفعاالت بري است و عواطف مسرت و اندوه بر وي تاثیر نمیكنند
با ماھیت انساني انفعاالت انساني را بآساني بھ خداوند نسبت میدھند، خصوصا اگر ندانند كھ امیال و 

  . انفعاالت چگونھ در ذھن تولید میشوند

ھمھ (بلكھ خداوند خود تمام ذھن ; بودن یعني ذھن جزئي و محدود خداوند شخص نیست، زیرا شخص
ذھن انساني قسمتي است از یك عقل . ((و تمام ماده موجود است) تحرك زندگي، حساسیت و فكر

اگر عقل و اراده بھ جوھر جاوداني ((اما ). مانند سنت فیلسوفان اسكندراني و حكماي مشا)) (الیتناھي
عقل .)) ((د چیزي دیگر غیر از این دو صفتي كھ معموال بشر میداند فھمیده شودخداوند متعلق باشد، بای

متعلق باشد نھ بھ )) طبیعت مخلوق((ھمراه با اراده، خواھش نفساني، عشق، و غیره بایستي بھ ... حقیقي
یعني ذھنھاي انفرادي، با خواھشھا، عواطف و ارادھشان، حاالت یا صور دگرگوني ; ))طبیعت خالق((

تند كھ در خداوند بھ صورت كلیت ھمھ چیز وجود دارند، ولي بھ عنوان قانون و زندگي دنیا بھ وي ھس
. اراده وي قانون است; خداوند اراده دارد، اما بھ مفھوم قوانیني كھ در ھمھجا عمل میكنند. متعلق نیستند

وي المكان باقي، و ((; كندخداوند یك بطرك ریشدار نیست كھ بر ابرھا نشستھ باشد و بر جھان حكمفرمایي 
خلقتي وجود ندارد مگر بھ این مفھوم كھ حقیقت نامحدود ماده ذھن دایما بھ صورت یا .)) علتالعلل است

خداوند در یك مكان خاص نیست، بلكھ، بنا بھ جوھرش، در ھمھجا حاضر . ((حاالت انفرادي جدید درآید
خداوند علت جھاني است، اما نھ مفھوم علتي كھ ; در اینجا صدق نمیكند)) علت((در حقیقت كلمھ .)) است
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خداوند علت ھمھ . پیش از معلول درآید، بلكھ بھ مفھومي كھ وضع ھر چیز الزاما از طبیعت آن بر میآید
است، فقط بھ )) آزاد((خداوند . رویدادھاست، ھمانطور كھ ماھیت یك مثلث علت خواص و وضع آن است

اما ; یا نیروي خارجي نیست و فقط با جوھر یا ماھیت خود تعیین میگردداین مفھوم كھ تابع ھیچگونھ علت 
جوھرش ھمھ اعمالش را تعیین میكند مثل اینكھ بگویم كھ ھمھ رویدادھا )) ;عملش از روي اختیار نیست((

در طبیعت طرحي بھ آن مفھوم كھ خداوند ھدفي را میخواھد . با ماھیت و خواص ذاتي اشیا تعیین میشوند
او خواستھ یا نقشھ و طرحي ندارد، جز آنكھ، بھ عنوان یك مجموع، ھمھ خواھشھا و طرحھاي ; داردوجود ن

در طبیعت فقط معلولھا وجود دارند كھ ناچار از . ھمھ حاالت، و در نتیجھ ھمھ ارگانیسمھا، را در بر دارد
نظام ثابت و ((داوند و معجزھاي وجود ندارد، زیرا اراده و خواست خ.علل پیشین و خواص ذاتي بر میآیند

اتفاق افتد مستلزم تناقض )) زنجیر رویدادھاي طبیعي((ھر شكستي كھ در ; یكي است)) تغییرناپذیر طبیعت
ما نباید كلماتي . طبیعت بین انسان و دیگر صور بیتفاوت و خنثاست. بشر جز كوچكي از جھان است. است

یا )) گرم((اینھا، مثل ; یا خداوند نسبت دھیم را بھ طبیعت)) زشت((یا )) بد((یا )) خوب((از قبیل 
  . آنھا معلول خوشایندي یا ناخوشایندي ما از دنیاي خارجند; ، اصطالحاتي ذھني ھستند))سرد((

كمال اشیا را باید فقط از روي ماھیت یا حواس انساني، یا سودمند بودن یا زیان رساني آنھا از نظر طبایع 
بنابراین، اگر چیزي در طبیعت بھ نظر ما مضحك، پوچ، .... مال آنھا نیستانساني، دلیل كم و بیش بودن ك

یا بد باشد، بھ این سبب است كھ ما فقط از جزئي از نظام و بھ ھمپیوستگي طبیعت آگاھیم و نسبت بھ كلیت 
در . و نیز بھ این جھت كھ ما میخواھیم ھمھ چیز طبق احكام عقل بشري خودمان باشد; آن كامال جاھل

قت آن چیزي كھ عقل بد میداند در برابر نظام و قانون كلي طبیعت بد نیست، بلكھ نسبت، بھ قوانین حقی
  . عقلي ما بد است

كیفیت شي مشاھده شده نیست، بلكھ بیشتر ... زیبایي. بھ ھمین سان در طبیعت زیبایي و زشتي وجود ندارد
تر یا كمتر میبود، اگر سرشت ما متفاوت بود، اگر بینایي ما زیاد. معلولي است در آن كس كھ مشاھده میكند

  . ... چیزي را كھ اكنون زیبا میانگاریم زشت مینمود

من زیبایي یا زشتي و نظم .... زیباترین دست را اگر زیر میكروسكوپ میدیدیم، وحشتانگیز بھ نظر میرسید
ا یا زشت و مرتب یا آشفتھ اشیا فقط در مناسبت با تخیل ما زیب. یا اغتشاش را بھ طبیعت منسوب نمیدارم

  . خوانده میشوند

در ھمان نظم، طوفان ; اما; نظم تنھا موقعي كھ اشیا در حیطھ یك سیستم قانوني قرار گیرند، عیني میشود
، ما حق ))االھیات((آیا، بر اساس این . ویرانكننده مثل شكوه غروب آفتاب یا عظمت دریا طبیعي است

آشكارا ; م دیدیم كھ وي مادھگرا نبود، زیرا خداوند را با ماده یكي نمیدانستداریم اسپینوزا را ملحد بخوانی
آنھا كھ میپندارند رسالھ االھیات و سیاست بر اساس یكي شمردن خداوند با طبیعت استوار ((میگوید كھ 

ه وي خداوند را ذھن و ماد.)) است با انگاشتن طبیعت بھ مفھوم یك توده ماده جسماني سخت در اشتباھند
وي معترف بود كھ ذھن تنھا حقیقتي است كھ مستقیما شناختھ ; میپنداشت و ذھن را بھ ماده مبدل نساخت

از این حیث، او پیرو آیین ھمھ رواني ; میپنداشت كھ چیزي شبیھ بھ ذھن در ھمھ ماده وجود دارد. شده است
بل، ھیوم، و .خداوند میدیدیك طرفدار ھمھ خدایي بود كھ خدا را درھمھ چیز، و ھمھ چیز را در . بود

و این اصطالح وقتي كھ اسپینوزا احساسات، امیال، یا مقاصد خداوند را ; دیگران وي را ملحد میدانستند
بھ عقیدھاي كھ عوام دربارھام دارند و پیوستھ مرا از روي ((ولي خودش . نفي میكند، احتماال موجھ مینماید

ظاھرا پي برده بود كھ نسبت دادن عقل و ذھن بھ . رده استاعتراض ك)) نادرستي بھ الحاد متھم میكنند
و باید اعتراف كرد كھ ھمیشھ با احترام مذھبي از خداوندش یاد . خداوند وي را از اتھام الحاد بري مینمود

انسان ((نووالیس اسپینوزا را . میكرد و غالبا با الفاظي كھ با تصور ابن میمون و آكویناس ھماھنگ بودند
در حقیقت، وي مست ھمھ نظام طبیعت بود، كھ در ھماھنگي و حركت ابدي خود . میخواند)) ندمست خداو

و در كتاب اول علم اخالق یك دستگاه االھیات و مابعدالطبیعھ علوم ; بھ نظرش عالي و تحسینانگیز مینمود
اختصار، مطالعھ  دانشمندي كھ آن قانون را، حتي اگر جزئي و بھ. بھ رشتھ تحریر واالي دیگر بزرگتر بود

.)) ھرچھ بیشتر اشیاي انفرادي را بفھمیم، خدا را بیشتر میشناسیم((كند، حجاب از آن الھام میگیرد، زیرا 
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اسپینوزا میپنداشت كھ وي شرافتمندانھ مبارزه .) گوتھ این جملھ را یكي از عمیقترین جمالت ادبیات دانست(
ھاي شایستھ جھاني كھ اكنون پیوستھ آشكار میشود مجددا ضمني كوپرنیك را پذیرفتھ است خداوند را بھ شیو

  . در اسپینوزا دیگر علم و دین باھم در ستیز نیستند، بلكھ ھر دو یكي شدھاند. درك كنیم

V-  ذھن  

اگر سازش یك . ماھیت و عمل ذھن، پس از ماھیت و عمل كیھان، بزرگترین معماي فلسفھ و علوم است
قدرت مطلق خیراندیش با بیتفاوتي طبیعت و مقدر بودن درد و رنج مشكل باشد، ھمان طور نیز مشكل 

و غیرمادي  بتوان فھمید كھ چگونھ یك شي ظاھرا مادي و خارجي در مكان بتواند یك تصور ظاھرا المكان
را بھ وجود بیاورد، یا تصوري در ذھن چگونھ میتواند بھ حركتي در بدن مبدل شود و یا چگونھ تصور 

اسپینوزا میكوشد كھ با رد فرض دكارت، كھ . میتواند تصور را در رازگاه آگاھي مورد تامل قرار دھد
ي معتقد است كھ جسم و ذھن یكي و. میگفت جسم و ذھن دو ذات متفاوتند، از برخي از این مسائل بپرھیزد

ھستند و یك حقیقت دارند كھ با دو جنبھ یا صفت مختلف ادراك میشوند، درست ھمان طور كھ بعد و فكر 
ھر عمل كار ; بنابراین، نحوه عمل جسم بر ذھن، یا بالعكس، دیگر مسئلھاي نیست. در خدا یكي ھستند

یعني الزمھ یا مالزم ; تعریف میكند)) ور جسمتص((اسپینوزا ذھن را . مقارن متحد جسم و ذھن است
جسم ذھني ; ذھن جسمي است كھ از درون حس میشود. فرایند فیزیولوژیكي است) نھ الزاما آگاھانھ(رواني 

)) اراده((ھر عمل . یك حالت ذھني جنبھ داخلي یا دروني عمل جسماني است. است كھ بیرون دیده میشود
بر جسم وجود )) اراده((عمل . بھ صورت حركت فیزیكي در میآید مالزم ذھني خواھش جسماني است كھ

علت نیست، بلكھ آگاھي )) اراده. ((وجود دارد) ذھني مادي(یك عمل واحد ارگانیسم رواني فیزیكي . ندارد
، ...كھ ھرگاه تحت صفت فكر مالحظھ شوند; تصمیم ذھن و خواھش و قصد جسم یكسانند. ((از عمل است

)) ر تحت صفت بعد مالحظھ شوند و از قوانین حركت و سكون منتج گردند، قصد مینامندآن را تصمیم و اگ
جسم ما در طبیعت با نظم و انفعاالت ذھن [ حركات]نظم افعال و انفعاالت ((بنابراین، .) فعل پایان یافتھ(

حقیقت، دو  در ھمھ موارد عمل متقابل مفروض ذھن و جسم، فرایند واقعي، تاثیر متقابل دو.)) ھمزمانند
ذات، یا دو عامل نیست، بلكھ عمل واحد یك ذات است كھ چون از بیرون دیده شود، آن را جسم مینامیم، 

ولي این .)) ھیچ چیز در بدن روي نمیدھد كھ بھ ادراك ذھن نیامده باشد((; فرایند نظیر ذھن وجود دارد
بنابراین، كسي كھ ; كھ آگاھانھ باشد ممكن است احساس باشد و الزم نیست; الزمھ ذھني الزاما فكر نیست

تطابق رواني ((این تئوري را . افعال بسیاري انجام میدھد)) ناآگاھي((در خواب راه میرود، در حال 
لیكن این مستلزم فرایندھاي مطابق نھ بھ صورت دو ھستي متمایز، بلكھ در یك وحدت ; میخوانند)) جسماني

اسپینوزا، بنا بر ھمین اساس، بھ شرح مكانیكي فرایند . ده میشودرواني جسماني است كھ بھ شكل دوگانھ دی
. احتماال بھ پیروي از ھابز، احساس، حافظھ، و تخیل را بھ بیان فیزیكي تعریف میكند. شناخت میپردازد

اما نزد ایدئالیست ; وي مسلم میگیرد كھ دانش از تاثیراتي كھ اشیاي خارجي بر ما میگذارند بھ وجود میآید
ذھن انساني جسم خارجي بھ واقع موجود را جز توسط تصورات صور تغییر یافتھ در ((اف میكند كھ اعتر

اما صورت سومین و ; ادراك و عقل دو صورت دانشند كھ از احساس مشتق میشوند.)) جسم، ادراك نمیكند
آگاھي آشكار،  ، نھ از احساس، بلكھ از یك)آن طور كھ اسپینوزا میپندارد)) (دانش شھودي((برتر، یعني 

. متمایز، بالفصل، و جامع از یك تصور یا رویداد مشتق میشود كھ جزئي از دستگاه جھاني قانون است
; اسپینوزا، پیش از الك و ھیوم، این مفھوم را كھ ذھن عامل یا موجودیتي داراي تصورات است رد میكند

. احساسات، و دیگر حاالت ذھني است ھا، تخیالت، اصطالح كلي یا مجرد توالي ادراكات، خاطره)) ذھن((
مشخصي از )) استعدادھاي((و نیز .)) یك چیز و یكسان است((در ھر لحظھ )) تصور ذھن و خود ذھن((

عقل یا اراده بھ ((; اینھا ھم الفاظي مجرد براي معرفت یا خواست ھستند; قبیل عقل یا اراده وجود ندارند
بھ سنگ یا )) سنگ بودن((ن خواست رجوع میكند، ھمان طور كھ ھمان گونھ بھ این یا آن تصور و این یا آ

)) اراده((یك خواست یا عمل ; تصور و خواست فرق نمیكند.)) بھ زید و عمرو اطالق میشود)) انسان((
یعني آن قدر ادامھ یافتھ كھ توانستھ است خود را در )) (خود را متجلي كرده است((فقط تصوري است كھ 
). مان گونھ كھ تصورات، در صورت عدم برخورد با مانع، خود بھ خود چنین میكنندیك عمل كامل كند، ھ

اراده و عمل یكي و یكسان .... ھمان اثباتي است كھ تصور تا زمان وجود خود در بردارد... تصمیم ذھن((
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ز میل، منظور من ا. ((از نظر دیگر، آنچھ كھ ما اراده میخوانیم صرفا مجموع و بازي امیال است.)) ھستند
اكثرا باھم چنان تباین دارند كھ وي را ... ھا، شھوات، و خواستھاي یك انسان است كھ ھمھ كوششھا، انگیزه

انتباه استیالي متناوب جسم و .)) از این سوي بھ آن سوي میكشند، و وي، حیران، نمیداند بھ كدام روي آورد
كھ یك میل بدان حد از نیرو برسد كھ بتواند انتباه ھنگامي پایان میپذیرد ; فكر توسط امیال ستیزھجوست

) اسپینوزا میگوید(بي شك . حالت ذھني متقابل خود را تا زمان درآوردن بھ صورت عمل نگاه دارد
; ما مختار بھ برگزیدن ماھیت یا امیال خود نیستیم; بدون ممانعت خارجي بیان كنیم; وجود ندارد)) اختیار((

ذھن مطلق یا اختیار وجود ندارد، اما علتي ذھن را براي اراده كردن این ()). (ھستیم((ما خود امیال خود 
یا آن چیز تعیین میكند و خود این علت بھ نوبھ خود بھ وسیلھ علت دیگري تعیین میشود، و این علت ھم 

 انسان چون از اراده و خواھشھاي خود آگاه است، میپندارد.)) ((توسط علتي دیگر، و ھمین طور تا بینھایت
این بھ نحوي است كھ )) ;كھ آزاد است، اما از عللي كھ وي را بھ خواست یا خواھش میكشانند بیخبر است

  . گویي سنگي كھ از فضا پرتاب شده است فكر كند كھ حركت میكند و با اراده خود بھ زمین میافتد

ن ھلند در آن ممكن است جبریگري كالوني، در محیط افكاري كھ دكارت و اسپینوزا بھ عنوان ساكنا
در قالبریزي نظریھ مكانیكي دكارت و ) اصول نیوتن ھنوز منتشر نشده بود(میزیستند، با مكانیك گالیلھ 

آن ; دترمینیسم ھمان آیین قدري بدون االھیات است. روانشناسي دترمینیستي اسپینوزا سھیم شده باشد
مثل ; مكانیسم را تا آخرین دم دنبال كرداسپینوزا منطق . گردشار اولیھ یا سحابي را جانشین خدا میسازد

دكارت آن را بھ اجسام و جانوران محدود نساخت، بلكھ آن را در مورد اذھان نیز بھ كار برد و ناچار بود 
وي چنین نتیجھ گرفت كھ جسم ماشین است، اما منكر . چنین كند، زیرا وي ذھن و جسم را یكي میدانست

نصایح یك آموزگار اخالق، آرمانھاي فالسفھ، داغ . دروغین میسازد بود كھ جبر اخالقیات را بیھوده یا
آنھا در میراث و تجربیات فردي كھ در ; ھا ھنوز ارزشمند و الزمند محكومیت عمومي، و مجازات دادگاه

حال رشد است، و بنابراین در عواملي كھ امیالش را تشكیل میدھند، وارد میشوند و ارادھاش را تعیین 
  .میكنند

VI -  انسان  

نخست، و بھ طور اعم، اینكھ ماده و : اسپینوزا در این فلسفھ ظاھرا ایستا دو عنصر پویا وارد كرده است
ذھن ھمھجا متحدند، ھمھ چیز جاندار است، و آنھا در خود چیزي دارند شبیھ بھ آنچھ كھ ما در خود مان آن 

كوشش براي ((ر حیاتي در ھر چیز دوم و بھ طور اخص، اینكھ این عنص; را ذھن یا اراده میخوانیم
و )) ھرچیز، مادام كھ در خودش است، میكوشد كھ ھستیش را نگاه دارد. ((را میگنجاند)) صیانت نفس

  ... نیرو یا تالش ھرچیز((

اسپینوزا مانند فالسفھ مدرسي كھ .)) چیز نیست... جوھر آن... براي تامین بقاي ھستي خود چیزي جز
است، نظیر شوپنھاور كھ در اراده جوھر )) فعالیت محض((و خداوند )) ن استبودن عمل كرد((میگفتند 

ھمھ چیز را میدید، و مثل فیزیكدانان این زمان كھ ماده را بھ انرژي تعبیر میكنند، جوھر ھر ھستي را در 
از این نظر، خداوند انرژي )) ;نیروي خداوند ھمان جوھر اوست((; نیروي عمل آن بھ تعریف میآورد

اسپینوزا، بھ پیروي از ھابز، ھستیھا را ). و انرژي را تشكیل دھنده جوھر ذات یا حقیقت میشناسیم( است
)) كمال اشیا فقط را طبیعت و نیرویشان برآورد میشود. ((طبق استعداد عمل و تاثیر شان ردھبندي میكند

  . آمده است)) تمام شده((بھ معني )) كامل((اما در فلسفھ اسپینوزا 

ھر دو یك چیز ))) استعداد(((منظور از فضیلت و نیرو ((; ھ، فضیلت را استعداد فعل یا كنش میدانددر نتیج
  . اما خواھیم دید كھ این استعداد شاید بیشتر بھ معني نیرو بر خودمان است تا نیرو بر دیگران)) ;است

ش كند و بیشتر بتواند انسان ھرچھ بیشتر در طلب آنچھ برایش سودمند است باشد یعني ھرچھ بیشتر تال((
تالش براي صیانت نفس تنھا بنیان فضیلت ... ھستي خود را ابقا بخشد بیشتر متصف بھ فضیلت میشود 
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آن ھر نوع كیفیتي است كھ در طلب ; در اسپینوزا فضیلت جنبھ زیستشناسي و تقریبا دارویني دارد.)) است
آن را باید براي خودش ((; اداش خودش استدست كم در این مفھوم، فضیلت پ. بقا و زنده ماندن باشد

كھ براي خاطر آن فضیلت را باید ... و نیز براي ما چیزي گرانبھاتر و سودمندتر از آن نیست; خواست
ھا از آن  جوھر فعال ھر چیز است، پس ھمھ انگیزه) تنازع بقا(چون تالش براي صیانت نفس .)) بخواھیم

ون عقل چیزي را علیھ طبیعت الزم نمیداند، پس الزم میداند كھ چ. ((مشتق و، سرانجام، خودیاب میشوند
انسان خودش را دوست داشتھ باشد و ھرچھ را كھ سودمند است جستجو كند یعني آن چیزي كھ بھ راستي 

سوق دھد بخواھد و ) تمام شدگي(بھ حالش سودمند است و ھرچیز را كھ انسان را بھ كمالي باالتر 
الزم نیست كھ این خواھشھا .)) شد تا وجودي را كھ در آن بھ سر میبرد حفظ كندسرانجام، ھركس باید بكو

  . ممكن است شھواتي ناخودآگاه باشند كھ در جسم ما نھفتھ شدھاند; آگاھانھ باشند

  . رویھمرفتھ، اینھا جوھر انسان را تشكیل میدھند

ھ خاطر اینكھ میپنداریم خوب است ما چیزي را ب((ما ھمھ چیز را بر مبناي خواھشھاي خود داوري میكنیم 
.)) حكم میكنیم كھ خوب است... نمیخواھیم، نمیجوییم، یا آرزو نمیكنیم، ما چون چیزي را میخواھیم

در اینجا مذھب .)) (یعني چیزي كھ بیشك آن را براي خود سودمند میدانیم)) خوب((منظور من از ((
امیال و خواھشھاي ما ھمھ براي كسب لذت یا دفع درد و .) در یك جملھ آورده شده است بنتمسودخواھي 

لذت با تجربھ یا .)) كمتري دارد) تمام شدگي، اتمام(لذت یعني عبور انسان از حالتي كھ كمال . ((رنجند
لذت در ازدیاد . ((دھاي جسماني ذھني فعالیت و تكامل میشوداحساسي ھمراه است كھ موجب ازدیاد فراین

. ھر احساسي كھ موجب كاھش جنبش حیاتي ما شود ضعف است و فضیلت نیست .))استقدرت انسان 
انسان ضعیف میتواند كمك كند، زیرا ھمت بلند نتیجھ وفور انسان سالم احساسات وجود این، بھتر از یك 

. ھر لذت كھ مانع ایجاد لذت بیشتر یا طوالنیتر نشود مشروع است. فوقالعاده اطمینان بھ قدرت است
  : اسپینوزا، مانند اپیكور، لذت عقالني را از ھمھ بھتر میداند، اما براي لذات دیگر چنین سخن میپردازد

خرافات از خنده جلوگیري . ... ھیچ چیز تیرگي و اندوه را از بین نمیبرد. ... داردسرور زیاد وجود ن
  . ... میكنند

نھ بھ حد اشباع، زیرا آن (انسان عاقل باید از چیزھا استفاده جوید و تا سرحد امكان از آنھا لذت ببرد 
  ... وقت

درختان، لباس، موسیقي، ... ھاباید غذا و مشروب را بھ حد اعتدال مصرف كند، و از عطر; )لذت نیست
  . ورزش، و تئاتر لذت ببرد

مشكل مفھوم ذھني لذت بھ عنوان تحقق خواھشھا و امیال در این است كھ خواھشھا ممكن است بھ 
خواھش معموال الزمھ . فقط در حكماست كھ بھ سلسلھ مراتبي ھماھنگ درمیآیند; ستیزھجویي بپردازند

و مقدار زیادي از شھوت ممكن است مجھول بماند، بھ طوري ; ده استشھوتي است كھ در جسم ریشھ دوانی
اسپینوزا معتقد است كھ این نوع امیال . داشتھ باشیم)) مفھوم آشفتھ و ناكافي((كھ فقط از علل و نتایج آن 

تعریف میكند كھ )) دگرگونیھاي صوري بدن((وي اینھا را . آشفتھ را میتوان بھ عواطف برگردانید
و، در عین حال، تصورات این دگرگونیھاي صوري را افزایش یا كاھش ... ل یا فعل بدن نیروي عم((

. جي. داخلي را باز میشناساند واز نظریھ كي) غدد(تعریفي كھ بھ طور مبھم نقش ترشحات  - .)) میدھند
اس النگھ و ویلیام جیمز، كھ میگفتند بیان جسماني یك عاطفھ نتیجھ مستقیم و غریزي علت است و احس

اسپینوزا بر آن بود . آگاھانھ مالزم با نتیجھ است نھ خود علت بیان جسماني و عكسالعمل آن، پیشي جست
... بھ ھمان گونھ كھ((كھ عواطف عشق، نفرت، ترس، و غیره و تاثیر نیروي عقل را بر آنھا مطالعھ كند 

تاید یا محكوم كند بلكھ بھ فھم آنھا نھ اینكھ آنھا را بس; ))گویي بھ مطالعھ خطوط، سطوح، و اجسام میپردازم
ما ھرچھ بیشتر از یك عاطفھ آگاه شویم، بیشتر بر آنھا مسلط خواھیم شد و عقل كمتر از ((زیرا ; دست یابد

تجزیھ و تحلیل منتجھ عواطف تا حدودي مرھون دكارت و شاید بیشتر ھابز بود، اما .)) آنھا منفعل میشود
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خواست از ) ١٨۴٠(تي یوھانس مولر در كتاب فیزیولوژي انساني خود طوري آنھا را توسعھ بخشید كھ وق
در خصوص روابط انفعاالت با یكدیگر، صرفنظر از اوضاع فیزیولوژیكي : ((عواطف بحث كند، نوشت

در نتیجھ، از كتاب علم اخالق وي )) آنھا، محال است كسي بتواند بھ استادي اسپینوزا آنھا را توصیف كند
  . دبھ تفصیل نقل كر

عاطفھ زماني بھ انفعال تبدیل میشود، كھ، بھ علت تصورات آشفتھ و ناكافي ما از خاستگاه و اھمیت آن، 
ذھن، بر . ((علت خارجیش بر احساس و عكسالعمل ما، بھ صورت خشم، نفرت، یا ترس، مسلط میشود

كسي كھ قدرت .)) استحسب داشتن تصورات كم و بیش كافي، بھ ھمان اندازه نیز كم و بیش تابع انفعاالت 
اسارت ((و این ھمان زندگي است كھ اسپینوزا در كتاب كالسیك چھارم خود بھ نام ; ادراك انفعاالت است

چنین انساني، ھر قدر ھم صاحب افعالي شدید باشد، در حقیقت منفعل است . آن را توصیف میكند)) انساني
بسیاري از علل . ((با تحریكات خارجي تھییج میشودو بھ جاي اینكھ تامل و درنگ كند و بھ اندیشھ پردازد، 

خارجي ما را بھ ھیجان میآورند، و مثل امواجي كھ بادھاي مخالف آنھا را بھ حركت میاندازند، سرگردانیم 
آیا میتوانیم خودمان را از این اسارت رھا سازیم و تا حدودي بر .)) و از عاقبت و سرنوشت خود ناآگاه

   زندگي خود تسلط یابیم

VII - عقل  

ماھیت ((تسلط ) بنا بھ گفتھ ناپلئون(نھ بھ طور تمام عیار، چھ ما جزئي از طبیعت باقي میمانیم و دستخوش 
بنابراین، ((از آنجا كھ عواطف نیروي محرك ما ھستند و عقل تنھا میتواند نوري باشد و نھ آتش، )). اشیا

بنابراین، .)) خالف و نیرومندترعواطف را نھ میتوان جلو گرفت و نھ از میان برد، مگر با عاطفھاي م
. اجتماع میكوشد انفعاالت ما را با تھییج عشق ما بھ ستایش یا پاداش، و ترس، از كیفر و سرزنش مالیم كند

و اجتماع حقا میكوشد كھ حس درستي و نادرستي را، بھ عنوان مانع دیگري در راه انفعاالت، در ما القا 
  . است نھ موھبتي فطري یا عطیھاي االھيالبتھ وجدان یك محصول اجتماعي . كند

اما استفاده از پاداش یا كیفر تخیلي زندگي پس از مرگ بھ عنوان انگیزه اخالقي موجب ازدیاد توھمات و 
فضیلت را اگر مردانھ بھ استعداد، ھوشمندي، و . خرافات میشود و درخور یك اجتماع تكامل یافتھ نیست

  . بھ اطاعت، خواري و ترس، بیشك پاداش خود بوده و خواھد بود قدرت توجیھ كنیم، و نھ مثل بزدالن

اسپینوزا از نظریھ دین مسیح، كھ زندگي را سراسر محنت و تیرھروزي، و مرگ را دري بھ سوي بھشت 
بھ عقیده وي، این امر امور انساني را مختل میسازد و آرزوھاي مشروع و ; یا دوزخ میداند، متنفر بود

انسان آزاد از . ((ھمیشھ بھ فكر مرگ بودن توھیني است بھ زندگي. پنداره گناه تیره میكند لذات انساني را با
با .)) ھمھ چیز كمتر بھ مرگ میاندیشد، و خردمندیش او را بھ تفكر بھ زندگي، و نھ بھ مرگ، میكشاند

  . شفتھ استوجود این، بعضي اوقات چنین مینماید كھ اسپینوزا در اطراف تصور خلود روح نامطمئن و آ

نظریھ ذھن و جسم او، بھ عنوان دو جنبھ یك حقیقت در منطق، وي را بر این میداشت كھ مرگشان را ھم 
وجود كنوني ذھن و نیروي تخیلي آن بھ مجردي : ((وي این را بھ طرزي آشكار تایید میكند. ھمزمان بداند

جز ھنگامي كھ جسم وجود : ((ز میگویدو نی)) ;كھ ذھن وجود كنوني جسم را تایید ننماید، از میان میرود
اگر ما بھ نظر . ((در كتاب پنجم امتیازھاي مبھمي پدید میآید.)) دارد، نھ گذشتھاي را بھ خاطر میآورد

مشترك انسانھا توجھ كنیم، خواھیم دید كھ در حقیقت از جاودانگي ذھنشان آگاھند، اما آن را با مدت اشتباه 
از آنجایي كھ . طرھاي منتسب میدارند كھ میپندارند پس از مرگ باقي میماندمیگیرند و آن را بھ تخیل و خا

ھایي از تصورات، خاطرات، و تخیالت موقت یك جسم خاص است، بنابراین، پس از مرگ  ذھن رشتھ
اما چون ذھن انساني چیزھا را در روابط . میراي ذھن است)) مدت((این ; جسم، از میان میرود

سمتي از نظام جھاني و الیتغیر قانون طبیعي بھ تصور میآورد، چیزھا را طوري جاودانیشان بھ صورت ق
  . بنابراین، تا آن حد، جزو ذھن جاوداني االھي میشود و جاودان است; میبیند كھ گویي در خدا ھستند
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ما حقیقت وجودي چیزھا را بھ دو صورت تصور میكنیم، یا وجودشان را نسبت بھ زمان و مكان خاص 
بھ تصور میآوریم كھ از ضرورت [ نظام و قوانین جاویدان]نماییم، یا آنھا را گنجانیده در خداوند تصور می

اما آن چیزھایي را كھ بھ نحو دوم واقعي و حقیقي تصور میشوند، ما . بر میآیند[ ھمان قوانین]ذات االھي 
تصورات آنھا شامل جوھر تصور میكنیم، و ))[ در منظره جاودانیشان]((تحت انواع معیني از جاودانگي 
  . جاوداني و الیتناھي خداوند است

ذھن ما تا ; ھنگامي كھ ما چیزھا را بھ آن طریق بیزمان میبینیم، آنھا را ھمانطور كھ خداوند میبیند میبینیم
  .آن حد جزو ذھن االھي و سھیم ابدیت و جاودانگي میشود

اما، با وجود این، چون چیز دیگري . نسبت نمیدھیم ما بھ ذھن انساني مدتي را كھ با زمان بھ تعریف درآید
نیز ھست كھ بھ وسیلھ جوھر خداوند تحت یك ضرورت جاوداني بھ تصور درمیآید، این چیز الزاما جز 

  . جاوداني خواھد بود كھ بھ ذھن تعلق دارد

  . انگي تصور كندما مطمئن ھستیم كھ جاودانگي ذھن تا زماني ادامھ دارد كھ چیزھا را تحت انواع جاود... 

باید فرض كنیم كھ اسپینوزا، با تعمق در توالي عظیم علت و معلول آشكار طبق قوانین بھ ظاھر جاوداني، 
از زنجیر زمان فرار كند )) فلسفھ االھي((احساس كرده بود كھ مثل یك بوداي معصوم توانستھ است توسط 

  . و در نظرگاه و آرامش یك ذھن جاودان شركت جوید

زا، علیرغم این كوشش بھ ظاھر ناممكن، قسمت بیشتر كتاب پنجم، یعني آزادي انسان، را، با اسپینو
وجودي كھ با كمال عالقھ از عبارات دیني استفاده كرده بود، بھ صورتبندي علم اخالق طبیعي، یا منع و 

عاطفھاي : ((دیك جملھ نكتھ اصلي را آشكار میساز. دستگاه اخالقي مستقل از وجود پس از مرگ، پرداخت
یعني عاطفھاي )) كھ انفعال است ھمینكھ مفھوم آشكاري از آن درك شود، از صورت انفعال خارج میشود

را كھ بر اثر رویدادھاي خارجي در ما انگیختھ میشود میتوان، با آشكار ساختن علت و ماھیت، بھ احساس 
یكي از روشھاي . گذشتھ پیشگویي نمودرام شدھاي مبدل كرد، و نتیجھ عملي آن را نیز میتوان با تجربھ 
ھر گاه ذھن بھ لزوم چیزھا پي برد، . ((روشن كردن حالت معلولھاي الزم بھ وجود آوردھاند آگاه باشیم

یعني كمتر دستخوش  -)) میتواند بر عواطف تسلط بیشتري پیدا كند و كمتر مورد انفعال آنھا قرار گیرد
خشم . ن و ضرورت اشیا آگاه باشد، دستخوش ھیجان نمیشودكسي كھ بھ طبیعي بود. احساسات تند شود

ناشي از یك توھین را میتوان با این اندیشھ كھ توھین كننده خود دستخوش حوادثي خارج از قدرت 
اندوه ناشي از مرگ پدر و مادر كھنسال را میتوان با پذیرش طبیعي ; جلوگیریش شده است برطرف كرد

، یعني ھمان .))راي درك و فھمیدن نخستین و تنھا بنیاد فضیلت استتالش ب. ((بودن مرگ مالیم ساخت
طور كھ اسپینوزا این مفھوم را درك كرده بود، زیرا تبعیت ما را از عوامل خارجي میكاھد و نیروي 

اما بھترین و سودمندترین شكل ; دانایي توانایي است. خودداري و صیانت نفس را در ما تقویت میكند
بنابراین، اسپینوزا روش اقلیدسي خود را در راه زندگي عقالني بھ كار . نفس است توانایي تسلط بر

معرفت حسي را صرفا در آن حوضھ كھ ما را در : وي سھ نوع معرفتش را بھ خاطر میآورد. میاندازد
در آن جھت ) كھ باتعقل حاصل میشود(معرف عقالني را; انقیاد نفوذھاي خارجي قرار میدھد وصف میكند

با آشكار ساختن علل رویدادھاي غیر شخصي و متعین، ما را رفتھ رفتھ از اسارت احساسات تند آزاد كھ، 
و معرفت شھودي آگاھي مستقیم بر نظام كیھاني را از این حیث كھ وادارمان میسازد تا خود را ; میسازد

ي تقدیر را بپذیریم و ما باید با ذھني برابر ھر دو رو. ((حس كنیم)) با خدا یكي((جزئي از آن نظام و 
تحمل كنیم، زیرا ھمھ چیز از احكام جاوداني خداوند پیروي میكند، ھمانطور كھ از ذات مثلث برمیآید كھ 

و ھمان ; این فرار از انفعاالت بیمالحظھ ھمان آزادي حقیقي است.)) مجموع سھ زاویھ آن دو قائمھ میشود
. آزادي را در ھر حال و ھر كیفیتي بھ دست آورده استطور كھ رواقیون گفتھاند، كسي كھ بدان دست یابد 

بزرگترین ھدیھاي كھ معرفت بھ ما ارزاني میدارد این است كھ خود مان را ھمان طور كھ عقل ما را 
  . میبیند ببینیم
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اسپینوزا بر این بنیان طبیعت گرایانھ بھ نتایجي اخالقي میرسد كھ با اصول اخالقي مسیح بھ نحوي 
  :بیھ ھستندشگفتانگیزي ش

كسي كھ بھ درستي آگاه شود كھ ھمھ چیز از ضرورت ذات االھي برمیآید و بر طبق قوانین منظم، طبیعي، 
و جاودانھ بھ وقوع میپیوندد، چیزي نمییابد كھ بھ نفرت، استھزا، یا تحقیر سزاوار باشد، و براي كسي نیز 

. ... و لذت ببرد... میكوشد درست رفتار كند اما، تا آنجا كھ فضیلت حكم میكند،; ابراز تاسف نخواھد كرد
  . ... آنان كھ بر مردم خرده میگیرند و بدي را بر خوبي ترجیح میدھند موجب زحمت خود و دیگران ھستند

و بھ ھیچ ; انسان نیرومند از كسي متنفر نمیشود، از كسي خشم بھ دل نمیگیرد، حسد نمیخورد، تغییر نمیكند
كھ سر بھ ھدایت عقل دارد، تا سرحد امكان میكوشد كھ نفرت، خشم، اھانت، و كسي .... روي مغرور نیست

آن كس كھ بخواھد انتقام آزارھا را با نفرت متقابل بگیرد، زندگي . ... غیره را با عشق و نجابت پاسخ دھد
پیرو  آنان كھ.... نفرت با نفرت متقابل فزوني مییابد، از میان برداشت. را با بدبختي سپري خواھد كرد

  . چیزي را كھ بھ خود نمیپسندند بر ھمنوعان خود نیز روا نمیدارند... عقلند

آیا، آن طور كھ بعضیھا اندیشیدھاند، این تسلط عقالني بر عواطف با اقرار اسپینوزا مبني بر اینكھ تنھا یك 
یروي از عقل عاطفھ میتواند از عاطفھ دیگر جلوگیري كند تناقض دارد آري، تناقض دارد، مگر اینكھ پ

معرفت حقیقي بر خوبي و بدي، تا آنجا كھ معرفت حقیقي باشد، .((خود بھ سطح عاطفي و گرمي برسد
این احتیاج، و شاید این میل .)) نمیتواند از عاطفھ جلوگیري كند، مگر اینكھ بھ عنوان عاطفھ ملحوظ شود

اسپینوزا را بھ فرجام و اوج اندیشھ  بر افروختن عقل با جمالتي كھ با خداپرستي و زمان تقدیس شده بود،
چون در فلسفھ اسپینوزا . ملھم و واال شود)) عشق عقلي بھ خدا((كارش كشانید یعني زندگي عقل باید با 

خداوند حقیقت اساسي و قانون تغییرناپذیر خود كیھان است، این عشق عقلي بھ خدا وسیلھ حقیرانھ شفاعت 
ھنگ ساختن خردمندانھ تصورات و كردار ما با ماھیت اشیا و نظم نزدیك سلطان آسماني نیست، بلكھ ھما

احترام بھ اراده خداوند شفاعت و پذیرش فھیمانھ قوانین طبیعت یك چیز . دنیاست كھ بھ میل انجام پذیرد
ھمانطور كھ وقتي یك ریاضیدان پي میبرد كھ دنیا از یك قانون منظم ریاضي پیروي میكند، احترامي . است

بت و سرمستي بدو دست میدھد، یك فیلسوف نیز از مشاھده عظمت جھاني كھ با قانوني موزون و توام باھی
عشق لذتي است كھ با تصور علت خارجي ((از آنجا كھ . با آرامش در جنبش است، لذتي عظیم میبرد

بھ  پس لذتي كھ از دیدن و ھماھنگ شدن با نظام كیھان بھ ما دست میدھد بھ عاطفھ عشق)) ھمراه است،
عشق داشتن بھ موجودي ابدي و الیتناھي ((پس . خداوندي كھ نظم و زندگي ھمھ جھان است مبدل میگردد

مشاھده دنیا، كھ ھمچون نتیجھ ضروري از ماھیت خودش ماھیت خدا .)) موجب لذت و شادي ذھن میشود
حدودیتھاي این مشاھده بھ وي آرامش فھم، م; برمیآید، در ذھن خردمند منبع نھایي خرسندي است

خیر اعالي ذھن شناسایي خداوند، و فضیلت . ((بازشناختھ شده، و حقیقت پذیرفتھ و گرامي را میبخشد
بدین ترتیب، اسپینوزا ریاضیدان و رازور را یكجا در روح خود بھ .)) اعالي ذھن شناختن خداوند است 

د كھ میتواند بھ عشق انسان پاسخ وي ھنوز ھم ابا داشت كھ در درون خدایش شاھد روحي باش. ھم پیوند داد
اما در خداپرستیش از ھمان عبارات لطیفي استفاده كرد ; گوید یا دعا و مناجات را با معجزات پاداش دھد

كھ ھزاران سال موجب الھام و آرامش سادھترین پارسایان و عمیقترین رازوران بودایي، یھودي، مسیحي، 
فلسفیش، و در حالي كھ آرزومند بود چیزي در جھان بیابد كھ  در انزواي سرد آسمان. و مسلمان بوده است

ستایش و اطمینانش را بپذیرد، این بدعتگذار آرام، كھ جھان را ھمچون یك نمودار ھندسي میپنداشت، 
مست خدا )) ملحد((سرانجام، ھمھ چیز را در خدا مشاھده و مستحیل كرد و، با ایجاد آشفتگي در متاخرین، 

ن مفھومي در جھان، فیلسوفي را كھ ھمھ مذاھب یك الوھیت حاضر در ھمھجا و یك اضطرار یافت. شد
  . احساس واال كھ، ولو براي یك لحظھ، وي را بھ ابدیت رساند خاتمھ بخشد

VIII - دولت  
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شاید اسپینوزا موقعي كھ كتاب علم اخالق را بھ پایان رسانده بود، مثل بیشترین قدیسان مسیحي احساس 
بنابراین، . تگاري و استفاده فرد فلسفھ آورده است نھ براي رھنموني شارمندان یك دولتكرد كھ براي رس

دانست و نیروي تعقل را در مسائل جامعھ بھ كار )) حیوان سیاسي((بود كھ انسان را  ١۶٧۵اوایل سال 
ھاي ناقص كتاب رسالھ سیاست را بر مبناي ھمان تصمیمي كھ در خصوص تجزیھ و  وي نوشتھ. گرفت

  :حلیل انفعاالت گرفتھ بود آغاز كرد عیني بودن مثل یك ھندسھدان یا فیزیكدانت

تحقیق . براي اینكھ بتوانیم موضوع این دانش را با ھمان آزادي روح كھ معموال در ریاضیات بھ كار میبریم
یاد نكنم، بلكھ كنیم، با دقت تام كوشیدم اعمال انساني را بھ تمسخر نگیرم، از آنھا متاسف نشوم، یا بھ نفرت 

آنھا را درك نمایم، و بھ ھمین مقصود، بھ انفعاالت، از قبیل عشق، نفرت، خشم، حسد، جاھطلبي، ترحم، و 
دیگر آشفتگیھاي ذھن، نھ در پرتو بدیھاي طبع بشري، بلكھ بھ صورت خواصي نگریستم كھ نسبتشان بھ آن 

  . بود مثل نسبت گرما، سرما، طوفان، رعد، و امثالھم بھ جو خواھد

چون طبیعت بشر ماده اصلي سیاست است، اسپینوزا میپنداشت كھ مطالعھ دولت باید با مالحظھ 
اگر میتوانستیم وضع انسان را پیش از آنكھ نظام اجتماعي توانستھ . خصوصیات اخالقي انسان آغاز شود

بیاوریم، و اگر توجھ باشد نحوه رفتار و سلوكش را بھ وسیلھ قدرت، اخالق، و قانون تغییر دھد در نظر 
كنیم كھ، گر چھ با عدم رضایت كلي، سر تسلیم فرود آورده است و در برابر تاثیراتي كھ او را بھ اجتماع 

تنھا )) حالت طبیعي((ھاي خالف قانوني او را بھ اضطراب در میآورند كھ در  میكشاند ھنوز ھم ھمان تكانھ
. رد، او را خیلي بیش از این میتوانستیم بشناسیمترس از قدرت متخاصم از اعمال آنھا جلوگیري میك

و ; اسپینوزا، بھ پیروي از ھابز و بسیاري دیگر، میپندارد كھ انسان زماني در یك چنین حالتي بھ سر میبرد
باغ ((در آن . تصویري كھ وي از این وحشي فرضي دارد مثل تصویري كھ در لویاتان است مبھم مینماید

در آنجا ; ھیچ چیز جنایت محسوب نمیشد، زیرا قانون در آنجا نبود; حق میآفریدفقط قدرت فردي )) پلیدي
قانون و حكم ((در نتیجھ، . چیزي عادالنھ یا ظالمانھ و حق یا باطل نبود، زیرا قانون اخالقي وجود نداشت

كھ و با ستیزه جویي، نفرت، خشم، خیانت، یا بھ طور كلي با چیزي ... چیزي را نھي نمیكند...طبیعت
كھ از )) طبیعت((یعني بر طبق اعمال )) حق طبیعي((پس، بر طبق .)) شھوت تكلیف كند مخالف نیست

بنابراین، انسان ; قوانین و مقررات اجتماعي متمایز است ھر فرد حق دارد ھرچھ را دولتھا شایع است
  . دارد كھ حیوانات را براي خدمت و غذا مورد استفاده قرار دھد)) حق طبیعي((

ینوزا این تصویر توحش را مالیمتر میكند و میگوید كھ چھ بسا ممكن است انسان، حتي در ھمان روز اسپ
چون احساس ترس ناشي از . ((ھاي اجتماعي زیستھ باشد نخست پیدایش خود در جھان، بھ صورت گروه

بتواند نیازمندیھاي تنھایي در ھمھ مردم وجود دارد زیرا در تنھایي ھیچ انساني آن اندازه نیرومند نیست كھ 
پس، انسان .)) زندگیش را تامین كند چنین نتیجھ میگیریم كھ بشر طبیعتا بھ تشكیالت اجتماعي تمایل دارد

ھر . ھم غریزه اجتماعي و ھم غریزه فردي دارد، و اجتماع و دولت در انسان تا حدودي ریشھ دوانیدھاند
حق ((ورت دستھ بھ ھم میپیوستند و، در آن صورت، ھا بھ ص قدر و ھرگاه اقتضا میكرد، افراد و خانواده

انسانھا بدون شك این محدودیتھا را بدلخواه . یا قدرت فرد توسط حق یا قدرت جامعھ محدود میشد)) طبیعي
نمیپذیرفتند، بلكھ موقعي میپذیرفتند كھ در مییافتند سازمان اجتماعي نیرومندترین ابزار بقا و پیشرفت یا 

كوشش ((ز این رو، تعریف فضیلت بھ صورت ھر كیفیتي كھ موجب بقا شود مثل ا. تكامل فردي است
  . باید گسترش داده شود تا ھر كیفیتي را كھ موجب بقاي گروه گردد در برگیرد)) براي صیانت نفس

تشكیالت اجتماعي، دولت علیرغم منھیاتش، و تمدن علیرغم نیرنگھایش بزرگترین اختراع بشر براي حفظ 
  : بنابراین، اسپینوزا پاسخ ولتر را بھ روسو قبال میدھد. د بودندو تكامل خو

; بگذار عالمان االھي بھ آنھا ناسزا گویند; بگذار ھجوكنندگان ھرچھ دلشان میخواھد بھ امور انساني بخندند
و بگذار تا انسان را تحقیر و ; بگذار افسردھدالن تا میتوانند زندگي منزوي خشن و وحشي را تمجید كنند

علیرغم ھمھ این چیزھا، انسانھا در مییابند كھ با كمك متقابل میتوانند ; وحشیان را تحسین كنند
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كسي كھ عقل راھنماي اوست، در دولتي كھ از قانون پیروي . ... نیازمندیھایشان را بآساني بھ دست آوردند
  . میكند آسودھتر زندگي میكند تا در انزوایي كھ پیرو ھیچ قانوني نیست

  : ینوزا ھمچنین آن سوي دیگر رویاي بي قانوني آرمانشھر آنارشیست فلسفي را رد میكندو اسپ

راھي كھ عقل ... در حقیقت، عقل میتواند از انفعاالت جلوگیري كند و آنھا را اعتدال بخشد، اما دیدیم
ان فقط بر را میتو... بھ طوري كھ اگر قانع شوند كھ گروه یا جماعت مردم; مینماید، سخت سراشیبي است

حسب احكام عقلي بھ زندگي واداشت، باید گفت كھ یا عصر طالیي شاعرانھ را در خواب میبینند یا یك 
  . زندگي روي صحنھ تئاتر را

  . مقصود و وظیفھ دولت باید این باشد كھ اتباعش یك زندگي عقالني داشتھ باشند

نھا را با ترس رام كند، بلكھ باید ھمھ آخرین مقصود و منظور دولت نھ تسلط بر مردم است و نھ اینكھ آ
افراد را از بیم برھاند تا بتوانند، بدون بیم و واھمھ و با ایمني كامل و بي آنكھ بھ خود یا ھمسایگان آسیبي 

[ مثل زمان جنگ]این نیست كھ موجودات معقول ... مقصود دولت. برسانند، بھ كار و زندگي خود بپردازند
. ... ھنشان را بھ كار سالم وا دارد و آنھا را بھ زندگي عقالني صحیح ھدایت كندباید جسم و ذ; مبدل سازد

  . ھدف دولت در حقیقت آزادي است

ولي، مانند ھابز، از . در نتیجھ، اسپینوزا آزادي گفتار، یا حداقل آزادي فكر، را مجددا خواستار میشود
یسا را نھ تنھا باید تحت نظارت دولت قرار تعصبات و ستیز مذھبي ھراسناك میشود و پیشنھاد میكند كھ كل

داد، بلكھ دولت باید نوع آیینھاي دیني را كھ باید بھ مردم تعلیم داده شود تعیین كند، زیرا انسان 
چون یك ھلندي میھنپرست بود و از حملھ . وي از اشكال سنتي دولتھا سخن بھ میان میآورد. جایزالخطاست

شده بود، حكومت سلطنتي را نمیپسندید و در نتیجھ، حكومت مطلقھ ھابز لویي چھاردھم بھ ھوالند خشمگین 
فرض كنیم كھ تجربھ نشان دھد كھ ھرگاه ھمھ قدرتھا را بھ یك نفر : را سخت مورد حملھ قرار میدھد

چنانچھ ھیچ نظام سیاسي نتوانستھ است مثل حكومت تركھا ; تفویض كنند، صلح و آرامش بھ وجود میآید
ماند، حال آنكھ ھیچ حكومتي نیز مثل حكومت مردم یا دموكراسي كوتاه مدت و دستخوش تقریبا ثابت ب

اما اگر بنا باشد كھ بندگي، توحش و ویراني را صلح بخوانند، پس صلح بدترین مصیبتي . آشوب نبوده است
. ھ صلحھرگاه ھمھ قدرتھا بھ یك نفر تسلیم شوند، بندگي آغاز میشود ن... است كھ دچار یك دولت میشود

  . زیرا صلح نھ با از میان رفتن جنگ، بلكھ با اتحاد و ھماھنگي روح مردمان برقرار میشود

، حكومت خوبي است مشروط بر اینكھ بھترین ))حكومت بھترین مردمان((حكومت اشرافي، بھ عنوان 
از ھمھ ... اگر نجیبزادگان. ((مردمان دستخوش روح طبقاتي، نزاعھاي شدید و آز فردي یا خانوادگي نباشند

ولتي با دولت حكومت ھیچ د... انفعاالت وارستھ بودند، و چنانچھ شوق و ذوق رفاه مردم راھنمایشان بود
بدین .)) اما تجربھ خود بھ ما خوب میآموزد كھ حقیقت كامال غیر از این است. اشرافي قابل مقایسھ نبود

كسي كھ د ویت در . ترتیب، اسپینوزا در روزھاي آخر زندگي بھ طرح امیدھایي براي دموكراسي میپردازد
آنان كھ از تغییرپذیري خلق و خوي . ((دم نداشتبلوا كشتھ شده را دوست میداشت، پندار بیھودھاي از مر

زیرا جماعت عامھ مردم دستخوش احساساتند نھ . مردمان آگاه بودھاند، تقریبا در نومیدي بھ سر میبردند
من معتقدم ((با وجود این، .)) شتابان بھ سوي ھرچیز میروند و با تطمیع و تجمل بآساني فاسد میشوند; عقل

در آن ھیچكس حق . عیترین شكل دولتھا و سازگارترین آنھا با آزادي فردي استكھ حكومت دموكراسي طبی
فقط آن را بھ اكثریت ; طبیعیش را بھ آن اندازه از دست نمیدھد كھ دیگر در جریان امور نقشي نداشتھ باشد

  . ل استاسپینوزا براي ھمھ افراد ذكور، جز كودكان و جنایتكاران و بردگان، حق راي قای.)) واگذار میكند

وي زنان را مستثنا دانستھ است، زیرا با داوري از وي طبایع و ظرفیت آنان، از نظر غور و سنجش و 
وي میپنداشت شرط اینكھ اولیاي حاكمھ بھ . حكومت كردن، شایستگي آنھا را كمتر از مردان میدانست

زیرا یك فرد مسلح ; عاف نباشندمیلیشیا فقط از شارمندان باشد و ھیچ كدام نیز از این خدمت م((كردار نیك 
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; احساس میكرد كھ ھمھ افراد اجتماع موظف بھ توجھ از بیچارگان ھستند.)) از فرد غیرمسلح مستقلتر است
  . و فقط یك نوع مالیات باید وضع شود

ھا باید بھ تملك عموم درآیند، یعني در تملك كسي  مزارع و زمین زراعتي و حتي اگر ممكن شود، خانھ
با این استثنا كھ بگذارید ... و او سالیانھ آنھا را بھ مردم اجاره دھد; ھ در جمھور صاحب حق گرددباشند ك

  . بھ گاه صلح مردم از پرداخت مالیاتھاي دیگر معاف باشند

سپس، در آن موقع كھ داشت بھ ارزشمندترین قسمت رسالھاش میرسید، دست مرگ قلم را از كف او 
  . بربود

IX - زنجیر نفوذ  

ھایي كھ تاریخ فلسفھ را بھ یك اندیشھ واالي انساني، كھ سرگشتھ و حیران  سلسلھ زنجیر بزرگ اندیشھدر 
در تاریكي بھ جستجوي حقیقت است، بدل میكند، مالحظھ میشود كھ دستگاه فلسفي اسپینوزا در بیست قرن 

خست اینكھ وي یھودي ن. پیش از او تشكل یافتھ است و خود در شكل بخشیدن بھ دنیاي جدید سھیم میشود
با وجودي كھ تكفیرش كردند، نتوانست از میراث عھد قدیم، تلمود، و فالسفھ یھودي دست بردارد و . بود

باید بدعتھایي را كھ میبایستي توجھ او را بھ . سالھایي را كھ در پي خواندن آنھا صرف نمود فراموش كند
و اوریل آكوستا برانگیختھ باشند مجددا بھ یاد  بن عزرا، ابن میمون، حسداي كرسكاس، لوي بن قارشون،

  . آورد

فراگرفتن تلمود میبایستي آن حس منطقي را كھ از علم اخالق یك معبد كالسیك عقل بنا نھاد تشدید كرده 
من از . بعضیھا فلسفھ شان را از چیزھاي آفریده آغاز میكنند و دیگران از ذھن انسان: ((میگفت. باشد

از فیلسوفاني كھ از روي سنت بیشتر مورد تحسین بودند . این یك شیوه یھودي بود.)) خداوند آغاز میكنم
چیز زیادي نگرفت با این حال، در تمیزش بین دنیاي چیزھاي فاني و دنیاي االھي قوانین ابدي، ممكن است 

سابقھ . كنیم بھ نوع دیگر تقسیم افالطوني بین ھستیھاي فردي و الگوھاي كامل آنھا در ذھن خداوند برخورد
اما بھ یكي از دوستان گفتھ . تحلیل اسپینوزا از فضایل در اخالق نیكوماخوس، اثر ارسطو، یافت میشود

او نیز، مثل بیكن و ھابز، ذیمقراطیس، .)) نفوذ افالطون، ارسطو، و سقراط در من اثر چنداني ندارد:((بود
در ; ممكن است انعكاسي از رواقیون باشدآرمان اخالقي او ; اپیكوروس، و لوكرتیوس را ترجیح میداد

آنان نیز، . با آنان آشنا شد. اما با اپیكور كامال سازگار بود; بعضي موارد، لحن ماركوس آورلیوس را دارد
آنھا . ھمچون توماس آكویناس در كتاب بزرگ مدخل االھیات، در راه باز نمود ھندسي فلسفھ كوشیدھاند

، و ))خیر اعال((، ))جوھر((، ))صفت((، ))طبیعت خالق((، ))ذات((ھایي از قبیل،  عبارات و واژه
آنان وجود و جوھر را در خدا یكي میدانستند و این در او بھ صورت یكي . بسیاري دیگر را بھ وي دادند

  . او آمیزش عقل و اراده را در خدا بھ انسان گسترش داد. شدن جوھر و وجود در ذات درآمد

و )) طبیعت خالق((وي تمایز بین . اسپینوزا آثار برونو را خوانده بود) یپنداشتھمان طور كھ بل م(شاید 
شاید فكر و اصطالحات را از كوشش براي ; را، كھ جوردانو قایل شده بود، پذیرفت)) طبیعت مخلوق((

ممكن است در آن ایتالیایي وحدت جسم و ذھن، ماده و روح، ; صیانت نفس، اثر برونو، اقتباس كرده باشد
دنیا و خداوند، و تصور دانش بریني كھ طبق آن ھمھ چیز را ما در خداوند میبینیم یافتھ باشد گرچھ ممكن 

. است كھ رازوران آلماني آن نظریھ را حتي در آمستردامي كھ مركز بازرگاني بود شایع كرده باشند
دیني را از خاطر وي  دكارت نخستین كسي بود كھ وي را بھ آرمانھاي فلسفي ملھم كرد و مبتذالت علوم

  . زدود

وي، با الھام از خواستھ دكارت، فلسفھ را از حیث صورت و بداھیت در راه اقلیدس بھ حركت درآورد و 
بھ سھولت عقیده دكارت را . محتمال بھ پیروي از وي قواعدي براي راھنمایي زندگي و كارش وضع كرد
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او عقاید دكارتي . حقیقت خواھد داشت پذیرفتباشد، )) بدیھي و واضح((در این خصوص كھ ھرگاه تصور 
. را كھ میگفت دنیا مكانیسم علت و معلول است و از گردشار اولیھ تا غده صنوبري را در برمیگیرد

  . او خود را مدیون تجزیھ و تحلیل انفعاالت دكارتي میداند. پذیرفت و آن را كلیت داد

تصور مكانیسم در آن كتاب . اسپینوزا سخت اثر گذاشتترجمھ التیني كتاب لویاتان ھابز ظاھرا بر افكار 
ذھن، كھ در دكارت از جسم متمایز و از آزادي . بیرحمانھ و بیباكانھ مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ بود

. و نامیرایي بھرھمند بود، در ھابز و اسپینوزا پیرو قانون جھاني شد كھ خلودش فقط غیر شخصي بود
جزیھ و تحلیل قابل پذیرش احساسات، ادراك، حافظھ، و تصور و نیز تجزیھ عاري از اسپینوزا در لویاتان ت

قرارداد ((و )) وضع طبیعي((آن دو متفكر از نقطھ عزیمت مشترك . احساسات ماھیت انسان را یافت
ھابز تحت نفوذ گروه سلطنت طلبان، بھ حكومت سلطنتي و اسپینوزا : بھ نتایجي مخالفي رسیدند)) اجتماعي

شاید ھابز سبب شد كھ این یھودي نجیب بھ . حت نفوذ احساسات میھنپرستي ھلندي، بھ دموكراسي رسیدت
)) مرد دوراندیش... ھوشمندترین((و نیز )) زیركترین فلورانسي((وي او را ; سوي ماكیاولي كشیده شد

و میان )) ع طبیعيوض((اما از درھم آمیختن حق با قدرت پرھیز كرد، فقط آن را در میان افراد . نامید
  . دولتھاي پیش از برقرار شدن قانون موثر بینالمللي بخشودني میدانست

اسپینوزا ھمھ این نفوذھا را در یك معبد فكري، كھ از حیث منطق آشكار، ھماھنگي، و وحدت با ھیبت 
متعارف و اولدنبورگ، با توانایي، اصول : خاطرنشان میكردند، در این معبد شكافھایي نیز وجود داشتند

باز نمودھاي آغازي كتاب علم اخالق را مورد انتقاد قرار داد، واوبروگ آنھا را تحت یك تجزیھ و تحلیل 
، منطقش بسیار برجستھ، اما بھ طور خطرناكي قیاسي .وسواسي، كھ مختص نژاد ژرمن است، درآورد

میرفت كھ بیشتر بر با وجودي كھ بر تجربھ شخصي استوار بود، یك ھنرمندي فكري بھ شمار ; بود
غیر از این چھ راھنمایي (اطمینان اسپینوزا بھ استداللش . ھماھنگي دروني متكي بود تا واقعیت عیني

وي مطمئن بود كھ انسان میتواند خداوند یا واقعیت ذاتي و . تنھا گستاخي او بود) میتوانست داشتھ باشد
د كھ توانستھ است آیینھایش را بیچون و چرا و مكرر بھ این عقیده اعتراف كر; قانون جھاني را درك كند

و بعضي اوقات با چنان اطمیناني صحبت میكرد كھ درخور كف ناچیزي ; عاري از ابھام بھ ثبوت برساند
اگر منطق یك تسھیل عقلي و یك وسیلھ یابنده عقل جوینده . كھ بھ تجزیھ و تحلیل دریایي میپردازد نبود

آگاھي را بھ یك ) بنا بھ اعتراف ھاكسلي(قت چھ لذا منطق گریزناپذیر جبر باشد، و نھ ساختمان دنیا، آن و
پدیده فرعي مبدل میسازد یعني ضمیمھ آشكارا زاید فرایندھاي رواني فیزیكي، كھ با مكانیك علت و معلول 

بھ نظر  میتوانند بدون آن كامال بھ كار خود ادامھ دھند و با وجود این، ھیچ چیز واقعیتر و موثرتر از آگاھي
این مشكالت ممكن است .)) راز بزرگ ھنوز بھ جاي میماند((پس از آنكھ منطق سخنش را گفت، . نمیرسد

اما انتقاداتش بر كتاب ; در ناخوشایند افتادن فلسفھ اسپینوزا در قرن اول پس از مرگش سھمي داشتھ باشد
، غیر شخصي، و ناشنوا مقدس، پیشگوییھا، معجزات، و تصورش از خداوند كھ او را دوستداشتني

یھودیان وي را فرزند خائن قوم خود میدانستند و مسیحیان او را بھ . میدانست با خشم و نفرت روبرو شد
عنوان شیطاني كھ در زمره فیلسوفان آمده است، و ضد مسیحي كھ میكوشد مفھوم، ترحم، و امید را از دنیا 

بل از این گفتار اسپینوزا كھ ھمھ اشیا و بشر . كردندحتي بدعتگذاران نیز محكومش .بردارد، لعن میكردند
بل گفت پس چنین برمیآید كھ خداوند عامل حقیقي ھمھ ; حاالت یك ذات، علت، یا خدا ھستند متنفر شد

و ھنگامي كھ یك ترك یك مجارستاني را میكشد، در ; اعمال، و علت اصلي ھمھ بدیھا، جنایات و جنگھاست
) در حالي كھ ذھني بودن بدي را فراموش كرده بود(بل ; خودش را میكشد حقیقت، این خداوند است كھ
) ١۶٧۶١۶٨۶(الیبنیتز تا ده سال .)) ھاست پوچترین و شریرانھترین فرضیھ((اعتراض كنان گفت كھ این 

نظریھ مونادھا، بھ عنوان مراكز نیروي رواني، ممكن است تا حدي . سخت تحت تاثیر اسپینوزا قرار داشت
اسپینوزا رنجیده خاطر شد رد علل  .))استھمھ چیز بھ نحوي جاندار ((ین عقیده اسپینوزا باشد كھ مدیون ا

ھجا گیر شد، اسپینوزا ھم)) الحاد((ھنگامي كھ فریاد مخالف علیھ . نھایي، یا طرح خدایي، در فرایند كیھاني
  . خود بھ آن پیوست)) كوشش براي صیانت نفس((الیبنیتز بھ عنوان سھم 

سران آن انقالب انتقاد اسپینوزا بر كتاب . اسپینوزا در جنبش روشنگري فرانسھ سھمي اندك و پنھاني داشت
ات طبیعت مقدس را بھ عنوان اسلحھاي علیھ كلیسا بھ كار بردند و جبر، انكار طرحي در طبیعت و اخالقی
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اما از اصطالحات مذھبي و رازوري ظاھري كتاب علم اخالق بھ . گرایانھ او را مورد ستایش قرار دادند
ما میتوانیم عكسالعمل ولتر یا دیدرو، ھلوسیوس یا اولباك را در مقابل سخناني از قبیل . سرگشتگي افتادند

  . تصور كنیم)) ت بھ خود داردعشق ذھني عقل نسبت بھ خداوند ھمان عشقي است كھ خداوند نسب((

بنا بھ مكالمھاي كھ فردریش یا كوبي آن . روح آلماني از این قسمت از افكار اسپینوزا بیشتر استقبال نكرد
، لسینگ نھ تنھا اعتراف كرد كھ در تمام دوران بلوغ زندگي خود پیرو )١٧٨٠(را گزارش كرده است 

این امر در حقیقت ھمان .)) فھاي برتر از فلسفھ اسپینوزا نیستفلس((اسپینوزا بوده است، بلكھ تایید كرد كھ 
)) روشنگري((وحدت مبتني بر اصل ھمھ خدایي طبیعت و خداوند بود كھ آلمان نھضت رمانتیك را پس از 

جدید، در زمره نخستین مدافعان )) فلسفھ احساس((یاكوبي، مدافع . زمان فردریك كبیر بھ ھیجان آورد
)) انسان مست خدا((نووالیس، یك آلماني رمانتیك دیگر، اسپینوزا را ; )١٧٨۵(ت اسپینوزا قرار داش

و شالیر ماخر، دانشمند ; ھردر میپنداشت كھ در علم اخالق آشتي مذھب و فلسفھ را یافتھ است. خواند
) دخود میگوی(گوتھ جوان .)) اسپینوزاي مقدس و تكفیر شده: ((آزادمنش االھیات، در مورد اسپینوزا نوشت

غیر (از آن پس، مكتب اسپینوزا در نظم و نثر ; اولین بار كھ كتاب علم اخالق را خواند، از دین برگشت
تا حدي تحت تاثیر آرام كتاب علم اخالق بود كھ از میان رمانتیسم وحشي گوتس فون ; وي نفوذ كرد) جنسي

كانت زماني چند سیالن . یدبرلیشینگن و رنجھاي ورتر جوان بھ وضع رفیع و با شكوه زندگي بعدیش رس
; ))براي فیلسوف شدن، انسان باید نخست اسپینوزا باشد((اما ھگل اعتراف كرد كھ ; این نفوذ را قطع كرد

)) كوشش براي صیانت نفس((احتماال شمھاي از . تعبیر كرد)) عقل مطلق((و خداي اسپینوزا را بھ 
  . نیچھ وارد شده است)) طوف بھ قدرتاراده مع((شوپنھاور و )) اراده زندگي((اسپینوزا در 

انگلستان تا دو قرن اسپینوزا را از راه شایعات میشناخت و او را ھمچون غولي دور و وحشتانگیز محكوم 
در میان بسیاري از طرفداران ) كھ(نویسنده فقیدي ((بھ طور مبھم وي را ) ١۶٧٧(ستیلینگ فلیت . میكرد

از ) ١۶٨۵(یك استاد اسكاتلندي بھ نام جورج سینكلر . دتوصیف میكن)) الحاد شھرت و رواج دارد
گروھي شریر از طبقات پست كھ، بھ پیروي از نظریات ھابز و اسپینوزا، بھ دین بیاعتنا ھستند و كتاب ((

، در حالي كھ اسپینوزا )١٧٣٢(باركلي . خواند)) در راه پویندگان حقیقت مقدس)) مقدس را تحقیر میكنند
در . میپندارد)) رھبر بزرگ بیدینان زمان ما((میشمارد، او را )) ندگان ضعیف و شریرنویس((را در زمره 
اسپینوزاي ھمھ ((و )) آن ملحد معروف)) ((فرضیھ زشت((، ھیوم الادري محتاطانھ از ١٧٣٩اواخر سال 

بود كھ ھمزمان با جنبش رمانتیك در اواخر قرن ھجدھم و سرآغاز قرن نوزدھم . بھ لرزه افتاد)) جا بدنام
سپس وي بیش از ھر فیلسوف دیگر الھامبخش فلسفھ . فلسفھ اسپینوزا واقعا در افكار انگلیسي وارد شد

شلي قسمتھایي از رسالھ . مابعدالطبیعھ جوان و تازه رسیده ورد زورث، كولریج، شلي، و بایرن شد
ایرن ھم براي آن ترجمھ یك ب; االھیات و سیاست را در یادداشتھاي ملكھ مب نقل و ترجمھ آن را آغاز كرد

مقداري از این ترجمھ بھ دست یكي از منتقدان انگلیسي افتاد كھ، چون پنداشت از ; پیشگفتار نوشت
)) شاگرد مدرسھاي كھ سزاوار انتشار نیست... نظریات بسیار ناپختھ((ھاي خود شلي است، آن را  نوشتھ
جیمز فرود و مثیو آرنلد نفوذ ; نھ ترجمھ كردجورج الیت كتاب علم اخالق را با ارادھاي مردا. نامید

از میان ھمھ محصوالت عقلي بشر، دین و فلسفھ گوییا . اسپینوزا را در تكامل ذھني خود تایید كردھاند
  . پریكلس چون در زمان سقراط میزیست، آوازه یافت. بیشتر پایدار میمانند

با فلسفھ میزیست و با ; میداریم كھ یك قدیس بودما اسپینوزا را در میان دیگر فیلسوفان بھ این سبب دوست 
این مطرود، كھ ھیچ یك از مذھب وي را نمیپذیرفت، بھ فضیلت و تقواي مذاھب بزرگ . فلسفھ مینوشت

احترام میگذاشت و آنھا را در خود مجسم ساخت، حال آنكھ ھیچ یك از آن مذاھب نمیگذاشت كھ وي خداوند 
اكنون بھ آن زندگي وقف شده و اندیشھ . و دانش باشد تصور كند را بھ شیوھاي كھ مورد پذیرش علم

متمركز نظر میافكنیم، عنصري از شرافت و بزرگواري در آن میبینیم و در نتیجھ وادار میشویم كھ در 
بگذارید نیمي از آن تصویر وحشتانگیزي را كھ سویفت از بشریت ترسیم كرد . مورد انسان خوب بیندیشیم

د قبول كنیم كھ در ھر نسل از تاریخ انسان، تقریبا در ھمھ جاي دنیا، موھومات، تدلیس، بگذاری; بپذیریم
در برابر اینھا خدمت شاعران، آھنگسازان، : دورویي، فساد، سنگدلي، بیرحمي، جنایت، و جنگ مییابیم

ناكامیابي  ھمان انساني كھ سویفت بیچاره تالفي. ھنرمندان، دانشمندان، فیلسوفان، و قدیسان قرار دارد
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ھاي كیتس، جمھور  جسمي خود را بر سرش فرود آورد، نمایشھاي شكسپیر، موسیقي باخ و ھاندل، قصیده
ھموپارتنون را بنا، و سقف نمازخانھ سیستین را ; افالطون، اصول نیوتن، و علم اخالق اسپینوزا را نوشت

انسان ھمھ این كارھا . یز شمردمسیح را، با وجودي كھ مصلوبش كرد، بھ تصور آورد و عز; نقاشي كرد
  نگذارید ھیچگاه نومید ; را كرد

  فصل بیست و سوم

  

  الیبنیتز

١۶۴۶ -١٧١۶  

I - فلسفھ قانون  

آن یھودي تنھا و گوشھنشین، كھ . یك اختالف بزرگ اخالقي و فكري اسپینوزا را از الیبنیتز جدا میسازد
كیش یھود وي را طرد كرده بود و مسیحیت را ھم نمیپذیرفت، در یك پستو با فقر و نداري میزیست، فقط 

كھ ھمھ ادیان را از خود بیگانھ  دو كتاب بھ پایان رساند، آرام آرام یك فلسفھ اصیل دلیرانھاي بھ وجود آورد
این آلماني دنیا دیده با سیاستمداران و دربارھا مراوده ; میساخت، و در چھلسالگي از بیماري سل درگذشت

داشت، تقریبا بھ ھمھ كشورھاي اروپاي باختري مسافرت كرد، نفوذش را حتي تا روسیھ و چین گسترش 
ھاي فكري را پذیره شد و بھ  پذیرفت، تعدادي از دستگاه داد، ھم مذھب كاتولیك و ھممذھب پروتستان را

كار بست، پنجاه رسالھ نوشت، مشتاقانھ خداوند و جھان را با خوشبیني مایوسانھاي پذیرفت، ھفتاد سال 
در اینجا طي یك نسل دو قطب متضاد از . زیست، و با سلف خود فقط در تنھایي ھنگام دفن شباھت داشت

  . دفلسفھ جدید دیده میشون

اما، پیش از آنكھ در خصوص این مرد متلون و دمدمي چیزي بگوییم، اجازه دھید شماري از اندیشمندان كم 
، یعني ھمزمان با اسپینوزا و ١۶٣٢زاموئل فون پوفندورف سیر زندگي را در . اھمیتتر آلماني را بشناسیم

صي در خانواده یك سیاستمدار پس از تحصیل در الیپزیگ و ینا، بھ سمت آموزگار خصو. الك، آغاز كرد
موقعي كھ سوئد بھ دانمارك اعالم جنگ داد، وي را ھمراه آن سوئدي ; سوئدي، بھ شھر كپنھاگ رفت

چون از زندان آزاد . وي با تنظیم یك قانون بینالمللي كسالت ناشي از زندان را تخفیف داد; بازداشت كردند
كھ ) ١۶۶١(ام اركان قانون بینالمللي منتشر ساخت شد، بھ لیدن رفت و در آنجا نتایج كارش را بھ ن

آن چنان فراھم آورد ) ھمو كھ بعدا اسپینوزا را ھم دعوت كرد(خرسندي پرنس پاالتینا، كارل لودویگ، را 
  كھ حكمران وي را بھ ھایدلبرگ فرا خواند و یك كرسي اقتصادي قانون طبیعي و بینالمللي نخستین 
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آرشیو كرسي در این رشتھ (گوتفرید ویلھلم فون الیبنیتز : یوھان گوتفرید آوئرباخ) باسمھ از طرح چھره(
پوفندورف در آنجا تحقیقات خود را در خصوص قلمروھاي آلماني بھ نام . در تاریخ برایش بھ وجود آورد

و امپراطورانش ، كھ چون بھ امپراطوري مقدس روم )١۶۶٧(وضعیت امپراطوري ژرمني تصنیف كرد 
پوفندورف بھ سوئد مھاجرت كرد، بھ دانشگاه لوند . حملھور شده بود، لئوپولد اول را بھ وحشت انداخت

چون ). ١۶٧٢(و در آنجا شاھكارش را بھ نام پیرامون حق طبیعت و مرد منتشر كرد ) ١۶٧٠(رفت 
، بلكھ با ))جنگ فرد علیھ ھمھ(( را نھ با)) قانون طبیعت((میكوشید بین ھابز و گروتیوس میانجیگري كند، 

حقوقي كھ متعلق بھ ھمھ موجودات معقول )) (حقوقي طبیعي((وي . یكي دانست)) عقل درست((اوامر 
را شامل حال یھودیان و تركھا نیز كرد و گفت كھ قانون بینالمللي نباید فقط بین دولتھا و كشورھاي ) است

وي، حدود یك قرن پیش . نیز رعایت گردد)) كفار((آنان با مسیحي مذھب رایج باشد، بلكھ باید در مراوده 
از ژانژاك روسو، اعالم كرد كھ اراده و خواستھ دولت مجموعي است از اراده یا خواست افراد جزو آن و 

اما بردگي را بھ عنوان وسیلھاي براي كاھش تعداد گدایان، ولگردان و دزدان ; ھمیشھ ھم باید چنین باشد
  . مطلوب میشمرد

بعضي از كشیشان و روحانیون سوئدي تصور میكردند كھ این نظرات براي خداوند و كتاب مقدس در 
آنھا سخت خواستار شدند كھ پوفندورف را بھ آلمان برگردانند، ; فلسفھ سیاسي اھمیت چنداني قایل نشدھاند

این . منصوب داشتاما كارل یازدھم وي را بھ استكھلم خواند و او را بھ سمت زندگینامھنویس سلطنتي 
پوفندورف، شاید  ١۶٨٧در سال . استاد با نوشتن زندگینامھ شاه و تاریخ سوئد، قرضش را بھ وي ادا كرد

بھ چشمداشت مسافرت، رسالھاي را كھ در خصوص رابطھ دین مسیح با زندگي مدني نوشتھ و در آن از 
بالفاصلھ دعوتي را بھ سوي . دیم كردآزادي مذھب پشتیباني كرده بود بھ برگزیننده بزرگ براندنبورگ تق

برلین پذیرفت، بھ سمت زندگینامھ نویس بخصوص فردیك ویلھلم منصوب شد، بھ رتبھ باروني ارتقا یافت، 
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ھایش تا پنجاه سال در فلسفھ سیاسي و قانوني اروپاي پروتستان  نوشتھ). ١۶٩۴(و ھم در آنجا درگذشت 
  . روابط اجتماعي بھ سست كردن نظریھ حق االھي شاھان یاري دادحجت بودند، و تحلیل واقعبینانھ آنھا از 

زوال تفسیر امور انساني از جنبھ االھیات در دوران زندگي بالتازار بكر و كریستیان توماسیوس شدت 
چون ایمانش با . بكر كشیشي ھلندي بود كھ ریاست روحاني یك گروه را در فریسالند عھدھدار بود. یافت

وي شیاطین كتاب . تي گرفت، بر آن شد كھ عقل را در مورد كتاب مقدس بھ كار بردخواندن دكارت سس
در خصوص تاریخ مفھوم شیطان بیش از مسیحیت بھ ; مقدس را بھ اوھام یا استعارات عامھ تعبیر كرد

تحقیق پرداخت، آن را تداخل بیگانھ در دین مسیح دانست، چنین نتیجھ گرفت كھ شیطان افسانھ بودھاست، 
ھاي بكر  كلیسا نوشتھ. انكار كرد) ١۶٩٠(وجودش را طي یك رسالھ بھ زبان ھلندي بھ نام دنیاي شیطاني و 

  . را سخت سانسور كرد، زیرا اعتبارش را از دست داد، اما نھ پیروانش را

در آن ھنگام كھ ھنوز كتاب مقدس را راھنماي دین و رستگاري میپنداشت، . توماسیوس نبرد را ادامھ داد
چون در . ستار پیروي از قانون عقل، ایمان از روي شواھد و مدارك، و تشویق آزادي مذھب شدخوا

، اولیاي دانشكده و روحانیون را از اصالت نظرات، )١۶٨۴١۶٩٠(الیپزیگ استاد قانون طبیعي بود 
; توي با خنده مستانھ خاص آلماني بھ نبرد با موھومات عصر خویش پرداخ.روش، و زبان خود رنجانید

وي اعتقاد بھ جادوگري را جھالتي ; در خصوص بیرون كشیدن شیطان از مذھب با بكر ھمعقیده بود
; را بیرحمي جنایتكارانھ میدانست و آن را محكوم ساخت)) جادوگران((شرمآور، و تعقیب و شكنجھ قانوني 

اینكھ بھ جاي زبان التیني  از ھمھ بدتر. بر اثر نفوذ وي بود كھ محاكمات جادوگري در آلمان پایان پذیرفتند
 ١۶٨٨در سال . بھ زبان آلماني تدریس میكرد و نیمي از حیثیت تعلیم و تربیت را بدین وسیلھ از آن گرفت

این را میشد نخستین مجلھ جدي آلماني بھ شمار ; انتشار نشریھاي را براي انتقاد كتاب و عقاید آغاز كرد
یم و پژوھش دانش را با بذلھگویي آمیخت، و خود آن را آورد، اما نقش علمي آن را ساده گرفت، تعل

. افكاري خندھآور و جدي، عقالني و ابلھانھ در خصوص ھمھ نوع كتب و سواالت لذتبخش و مفید میخواند
دفاع وي از متورعان در برابر كشیشان متعصب، و از ازدواج بین لوتریھا و كالونیھا، مقامات باال را 

بھ ). ١۶٩٠(وي را از نوشتن و تدریس ممنوع و سرانجام بازداشت كردند  چنان بھ وحشت انداخت كھ
وي ; برگزیننده فردریك سوم كرسي استادي را در دانشگاه ھالھ بھ وي محول كرد; سوي برلین فرار كرد

در سازماندھي آن دانشگاه ھمت گماشت و بزودي آن را بھ صورت پر شورترین مركز فكري آلمان در 
آن دعوت را نپذیرفت و سي و چھار سال، . مجددا از وي دعوت كرد تا برگردد ١٧٠٩در الیپزیگ . آورد

آلمان را، كھ لسینگ و فردریك كبیر را بھ )) روشنگري((وي جنبش . یعني تا آخر عمر، در ھالھ باقي ماند
  . بار آورد، افتتاح كرد

ماتیاس كنوتسن اھل ھولشتاین . بعضي از طرفداران وي عصیان خود را تا مرحلھ الحاد كامل پیش بردند
وي بر .)) باالتر از ھمھ، خداي را ھم انكار میكنیم: ((ھمھ عقاید ماوراي طبیعي را رد كرد و اعالم داشت

تحققي درست ھمان سان كھ )) مذھب بشریت((آن بود كھ، بھ جاي مسیحیت، كلیساھا، و كشیشان، یك 
الق را تنھا بر پایھ آموزش و پرورش طبیعتگرایانھ اوگوست كنت بعدھا چنین میاندیشید وضع كند و اخ

اما مشاھده میكنیم كھ بین ; احتماال این اغراق بود; ادعا كرد ھفتصد مرید دارد). ١۶٧۴(وجدان بنیاد نھد 
  . حداقل بیست و دو كتاب بھ منظور اشاعھ یا رد الحاد منتشر شدند ١٧١٣و  ١۶۶٢سالھاي 

در روزگار ما بسیاري : ((نوشت ١٧٠٠حدود سال . متاسف بود)) اندیشانپیروزي آشكار آزاد((الیبنیتز از 
دین طبیعي رو : ((اضافھ كرد ١٧١۵و در )) یا معجزات كمتر احترام میگذارند، ... مردم بھ مكاشفھ االھي

آقاي الك و پیروانش از خود میپرسیدند كھ آیا روح . بھ ضعف معتقدند كھ حتي خداوند ھم جسماني است
الیبنیتز خود چندان بھ ایمانش پایبند نبود، اما چون بھ دنیا و دربارھاي آن .)) ت و طبیعتا فناپذیرمادي اس

دلبستھ بود، در شگفت بود كھ خردگرایي بھ كجا میانجامد و بر سر كلیساھا، اخالقیات، و تاجھاي شاھي چھ 
د شان پاسخ گفت، و ایمان مذھبي ھاي خو ھا و شیوه آیا پیروان این مذھب را میتوان با واژه. خواھد آورد

  پدران را بھ خاطر حفظ سالمت كودكان نجات داد 
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II - مسافرتھا  

وي در یكي از بیثمرترین و ; گوتفرید ویلھلم الیبنیتز دو سالھ بود كھ جنگ سي سالھ بھ پایان رسید
ود، زیرا پدرش از ھمھ امكانات تحصیلي موجود برخوردار ب. نافرخندھترین دوران تاریخ آلمان بزرگ شد
و عالقمند بھ دانش و عاشق كتاب )) كودكي نابغھ((گوتفرید . استاد فلسفھ اخالق در دانشگاه الیپزیگ بود

زبان التیني را در ھشت سالگي و . بھ رویش باز بود)) بردار و بخوان((كتابخانھ پدري با دعوت . بود
مبدل )) بسیاردان((وي بھ یك ; نھ میآموختتاریخ را حریصا; زبان یوناني را در دوازدھسالگي آغاز كرد

بیست سالھ بود . در پانزدھسالگي بھ دانشگاھي وارد شد كھ توماسیوس مشوق یكي از آموزگارانش بود. شد
دانشگاه الیپزیگ بھ سبب كمي سن تقاضایش را ; كھ براي براي امتحان دكتراي حقوق نامنویسي كرد

رسالھ دكتراي وي چنان . انشگاه نورنبرگ در آلتدورف گرفتنپذیرفت، اما بزودي درجھ دكترا را از د
وي نپذیرفت و گفت كھ . مورد توجھ واقع شد كھ بالفاصلھ مقام استادي دانشگاه را بھ وي پیشنھاد كردند

چون . تعداد انگشت شماري از فیلسوفان بزرگ كرسي دانشگاه داشتھاند)). ھدفھاي دیگري در سر دارد((
ھایي را كھ آلمان  ین و از نظر عقالني آزاد بود، راه بسیاري از جنبشھا و فلسفھاز نظر اقتصادي تام

بسیاري از ; در الیپزیگ اصول مدرسي را مطالعھ كرده بود. نوخاستھ را بھ جنبش درآورده بودند پویید
د، سنت كامل دكارتي را جذب كر. اصطالحات و عقاید شان را، از قبیل برھان وجود شناختي خدا، پذیرفت

)) باریك بین((آنگاه سراغ ھابز رفت و وي را بھ عنوان . اما با ایرادات و اتمیسم گاسندي آن را بیامیخت
و مشرب ) ١۶۶۶١۶۶٧(چندي در نورنبرگ بھ سر برد . ستود و مدتي در مادھگرایي بھ مطالعھ پرداخت

 ١۶۵۴كشیشان حدود سال را، كھ كیمیاگران، طبیبان ) برادران صلیب گلگون(رازورانھ روزنكرویتسیان 
بھ منشیگري آن گروه درآمد و ھمانند نیوتن، رقیب آیندھاش در كیمبریج، . آن را بنیان گذاشتھ بودند، آزمود

  . بھ كیمیاگري پرداخت

تا پیش از بیست و دو سالگي چند رسالھ نوشتھ بود كھ از . ھیچ نظریھ و عقیدھاي را ناآزموده رھا نكرد
  . ظ اصالت قابل توجھ بودندحیث حجم كوچك و از لحا

یكي از آنھا بھ نام روش جدید تعلیم و فراگیري قانون مورد توجھ خاص دیپلماتي بھ نام یوھان فون 
بوئینبورگ، كھ در آن زمان در نورنبرگ میزیست، قرار گرفت، و او بھ نویسنده جوان توصیھ كرد كھ آن 

این نقشھ عملي شد . یبي داد تا شخصا آن را تقدیم نمایدو ترت; را بھ اسقف اعظم برگزیننده ماینتس ھدیھ كند
بھ خدمت برگزیننده وارد شد نخست بھ عنوان دستیار در تجدیدنظر در قوانین، و  ١۶۶٧و الیبنیتز در سال 

پنج سال در ماینتس اقامت كرد و در آنجا با كشیشان، االھیات و مراسم مذھبي . سپس بھ عنوان مشاور
اما برگزیننده بھ . ھاي پراكنده مسیحي را مجددا یگانگي بخشد بھ این فكر افتاد تا فرقھكاتولیك آشنا شد و 

لویي چھاردھم بیش از لوتر عالقھمند بود، زیرا آن پادشاه سیریناپذیر ارتشھایش را بھ فروبومان و لورن، 
نھ میتوان او را چگو. یعني كامال نزدیك آلمان، گسترش داده بود و آشكارا میخواست راین را تصرف كند

متوقف ساخت الیبنیتز براي این مھم نقشھاي داشت در حقیقت دو نقشھ، كھ براي یك جوان بیست و 
اول اینكھ ایاالت باختري آلمان براي دفاع متقابل بھ صورت یك دولت . چھارسالھ بسیار فوقالعاده مینمود

بھ گرفتن مصر از دست تركھا تشویق  دوم اینكھ لویي را براي انصراف از آلمان). ١۶٧٠(واحد درآیند 
ارتشي را ) سال مقدم بر ناپلئون ١٢٨(اگر لویي ; در آن زمان روابط بین فرانسھ و تركیھ بحراني بود. كند

ھاي بازرگاني از جملھ بازرگاني ھلند كھ از اروپا بھ  براي تصرف مصر گسیل میداشت، میتوانست بر راه
بھ خطر امپراطوري ; خاك فرانسھ را از جنگ در امان دارد; ابدشرق میرفت و از مصر میگذشت، تسلط ی

و بھ جاي لقب تازیانھ اروپا، كھ آن موقع داشت، بھ لقب نجات دھنده ; عثماني براي عالم مسیحیت پایان دھد
بنابراین، بوئینبورگ بھ لویي نامھ نوشت و طرح اصلي آن نقشھ را، كھ بھ خط خود . اروپا مفتخر شود

   .گذاشتود، در جوف آن الیبنیتز ب
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تا بھ فرانسھ ) ١۶٧٢فوریھ (سیمون آرنو دو پومپون، وزیر امور خارجھ فرانسھ، از الیبنیتز دعوت كرد 
این سیاستمدار بیست و شش سالھ در ماه مارس راھي پاریس . بیاید و آن نقشھ را شخصا بھ شاه تقدیم كند

  . شد

لویي با تركان . تز بھ پاریس رسیددر آن وقت كھ الیبنی. ژنرالھا وي و خودشان را بھ سرگیجھ دچار كردند
پومپون بھ الیبنیتز . در ششم آوریل اعالن جنگ داد; مصالحھ كرده بود و تدارك حملھ بھ ھلند را میدید

این فیلسوف، كھ . اطالع داد كھ جنگھاي صلیبي دیگر كھنھ شدھاند و مانع از آن شد كھ شاه را مالقات كند
لت فرانسھ نوشت كھ خالصھ آن را بھ نام طرح مصر براي ھنوز امیدوار بود، یادداشتي براي دو

كھ باعث مرگ كولبر شد و ترقي ((اگر این پیشنھاد ماھان گفت كھ تصمیم لویي، . بوئینبورگ فرستاد
بوئینبورگ پیش از دریافت طرح مصر درگذشت و .)) فرانسھ را تباه ساخت، بر چند نسل اثر گذاشت

تا حدودي بھ خاطر ھمین دلیل بھ ماینتس ; و فداكار سوگوار شد الیبنیتز در مرگ یك دوست بیشایبھ
بھ عالوه، در جریانھاي فكري پاریس درگیر شد و آنھا را از چیزھاي كھ حتي در پیرامون . برنگشت

در ھمین دوران كھ با آنتوان آرنو پور روایال، . برگزیننده آزادمنش و روشنفكر وجود داشتند مھیجتر یافت
ھویگنس وي را بھ سوي ریاضیات عالي . ستیان ھویگنس، و بوسوئھ آشنایي حاصل كردمالبرانش، كری

سوق داد، و الیبنیتز محاسبات بینھایت را آغاز كرد، كھ سرانجام بھ كشف حساب دیفرانسیل و انتگرال 
  . رھنمونش بود

ز دریاي مانش ، از طرف برگزیننده ماینتس، براي انجام ماموریتي نزد چارلز دوم، ا١۶٧٣در ژانویھ 
در لندن با اولدنبورگ و بویل آشنا شد و شوق بیداري دانش را در آنجا . عبور كرد و بھ انگلستان رفت

وي ماشین . چون در ماه مارس بھ پاریس برگشت، اكثر اوقاتش را صرف ریاضیات كرد. مشاھده كرد
. ن اختراع پاسكال انجام میدادحسابي اختراع كرد كھ ضرب و تقسیم و حتي جمع و تفریق را بھتر از ماشی

حساب دیفرانسیل و در سال  ١۶٧۵در . در ماه آوریل، غیابا وي را بھ عضویت انجمن سلطنتي برگزیدند
دیگر ھیچ كس . حساب بینھایتیك را كشف كرد و سیستم عالمتي موفقیت آمیزش را صورتبندي كرد ١۶٧۶

ظاھرا بھ كشفیاتي نایل  ١۶۶۶نمیساخت نیوتن در الیبنیتز را بھ سرقت كشف نیوتن در ھمین زمینھ متھم 
و حساب انتگرال را در  ١۶٨۴الیبنیتز حساب دیفرانسیل را در ; آن را منتشر نكرد ١۶٩٢آمده بود، اما تا 

منتشر كرد ھیچ شك نیست كھ نیوتن ابتدا بھ این كشف دست یافتھ و الیبنیتز مستقال بھ كشفیاتش نایل  ١۶٨۶
و برتري سیستم عالمتي الیبنیتز بر رقمنگاري نیوتن ثابت ; پیش از نیوتن منتشر ساختآمده بود و آنھا را 

  . شد

درگذشت، و در نتیجھ، الیبنیتز بدون شغل رسمي و دولتي رھا  ١۶٧٣اسقف اعظم ماینتس در ماه مارس 
  . شد

ورگ، بھ سمت كمي بعد، یك قرارداد استخدام امضا كرد تا در خدمت یوھان فردریك، دوك برونسویك لونب
در  ١۶٧۶الیبنیتز، كھ شیفتھ پاریس بود، تا . كتابدار كتابخانھ آن دوكنشین در ھانوور بھ كار مشغول شود

در . آن شھر ماند، سپس، سر فرصت، از راه لندن، آمستردام، و الھھ بھ سوي ھانوور عزیمت كرد
اسپینوزا در . ن فیلسوف مالقات كردآمستردام با پیروان اسپینوزا بھ گفتگو پرداخت و در الھھ با خود آ

اعتماد كردن بھ او مردد بود، زیرا الیبنیتز میخواست كھ دو آیین كاتولیك و پروتستان را، كھ ممكن بود 
الیبنیتز توانست بر سو ظن اسپینوزا فایق آید و . متفقا آزادي فكر را از میان بردارند، باھم آشتي دھد

. نوشتھ علم اخالق را بخواند و حتي قسمتھایي چند از آن را یادداشت كنداسپینوزا بھ وي اجازه داد تا دست
  . این دو مرد باھم بھ چندین بحث آن یھودي مقدس را بر خود پنھان نگاه دارد

بھ ھانوور رسید و چھل سال بقیھ عمر را در خدمت امراي پي در پي برونسویك  ١۶٧۶در پایان سال 
  . گذراند
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مشاور دولت برگزیده شود، لیكن دوكھا سمت كتابداري و نوشتن تاریخ خانوادگي امیدوار بود كھ بھ سمت 
تاریخ پرحجمش، بھ نام تاریخچھ . وي این وظایف را بھ نوبت خوب انجام داد. خود را بھ وي سپردند

; خاندان برونسویك، با مدارك اصیلي كھ ساعیانھ گرد آورده بود وزن و درخشندگي خاصي بھ دست آورد
و با وجودي كھ ; ھاي استھ و برونسویك را ثابت كردند ت نسبشناسي او در ایتالیا مبدا مشترك سلسلھتحقیقا

موضوع كتابش وقت نابغھ جاھطلبي مثل وي را سخت گرفتھ بود، آن قدر زنده ماند تا دید كھ خانواده 
از مردم آلمان ; سخت میكوشید تا یك آلماني میھنپرست باشد. برونسویك وارث تاج و تخت انگلستان شد

ھایش را بھ زبان التیني یا فرانسوي  خواست تا زبان مادري را در قوانین بھ كار ببرند، اما خود رسالھ
بھ شاھزادگان آلماني ھشدار داد كھ . و ذھن جھان وطني بود)) اروپایي خوب((مینوشت نمونھ یك 

وري، آلمان را محكوم بھ تبعیت از حسادتھاي تفرقھآور آنھا، و تعمد شان در ضعیف كردن قدرت امپراط
كشورھاي بھتر تمركز یافتھ ساختھ و آن را بھ میدان نبرد جنگھاي مداوم بین فرانسھ، انگلستان و اسپانیا 

  . مبدل كرده است

وي ; امید پنھاني وي این بود كھ بیشتر بھ امپراطور و امپراطوري خدمت كند تا بھ امراي ایاالت مجزا
قتصادي، دیني، و اصالح روش آموزشي داشت، و، مثل ولتر، معتقد بود كھ اگر یكصد نقشھ سیاسي، ا

ھایي داده شود كھ چندان در فكر معاش و  رھبري دولت اصالح شود بھتر است تا آموزش تدریجي بھ توده
كھ كتابدار سلطنتي درگذشت، الیبنیتز خواستار آن  ١۶٨٠در . زندگي خود ھستند كھ فرصت تفكر ندارند

د، اما اضافھ كرد كھ آن را نمیپذیرد مگر اینكھ با آن سمت عضویت شوراي خصوصي امپراطور سمت ش
  . را ھم بھ وي بدھند

چون بھ ھانوور برگشت، دوستي شاھزاده خانم سوفیا، زوجھ . درخواستش مورد پذیرش قرار نگرفت
یا شارلوت را ھم بھ برگزیننده، اندكي موجب تسلي خاطرش را فراھم ساخت و بعدھا دوستي دخترش سوف

ھمین دختر بود كھ او را بھ دربار پروس وارد كرد، بھ وي كمك كرد تا آكادمي برلین را ; دست آورد
در بقیھ عمر زندگي . ، و در نوشتن كتاب عدل االھي یا تئودیسھ الھامبخش وي شد)١٧٠٠(تاسیس كند

فلسفھ، و با نقشھ متھورانھاش براي وحدت  سادھاش را با مكاتبھ با متفكران بزرگ، با دادن یاریھاي مھم بھ
  . مسیحیت تعالي بخشید

III -  الیبنیتز و مسیحیت  

مرد پرذوقي چون وي كھ بخواھد از فلسفھ بھ كار سیاست ; آیا خودش مسیحي بود البتھ از نظر ظاھر بلھ
من بھ : ((است بپردازد باید خودش را بھ لباس االھیات زمان و مكانش كتاب عدل الھي یا تئودیسھ نوشتھ

كتابھایي كھ در طول مدت زندگي .)) ھمھ كارھا دست زدم تا ضرورت تھذیب اخالقي را مالحظھ كنم
در آنھا از تثلیث، معجزات، فیض االھي، اراده آزاد، و خلود روح دفاع ; منتشر كرد در ایمان نمونھ بودند

با . م اجتماعي میشدھاند، سخت تاختھ استكرده و بھ آزاداندیشان آن زمان كھ موجب فساد بنیان اخالقي نظا
)) ;و چندین سال در مراسم تناول عشاي رباني شركت نجست... بندرت بھ كلیسا میرفت((ھمھ این احوال، 

  . ملقب ساختھ بودند)) بیایمان((سادھدالن ھانوور وي را بھ 

عمومي و آسایش یكي براي مصرف : برخي از دانشجویان دو فلسفھ متضاد را بھ وي نسبت دادھاند
الیبنیتز ھرگاه میخواست .)) تایید صریح و آشكار اصول فلسفھ اسپینوزا((شاھزاده خانمھا، و دیگري 

الجرم، در آثار منتشر شدھاش مواظب بود كھ غیر منطقي ; منطقي باشد، در قالب فلسفھ اسپینوزا میرفت
عالقھاش بھ . بھ بیقیدي متھم ساخت كوشش در راه آشتي دادن آیین كاتولیك و پروتستان وي را.)) باشد

در حالي كھ میكوشید از واعظان پرھیز كند، سعي داشت ; وحدت و سازش بر االھیاتش چیره و مسلط بود
اگر مسیحیت ; چون عمیقا میاندیشید، اختالفات سطحي را بھ حداقل رساند. آنھا را بھ یكدیگر نزدیك سازد

ابزار خداپرستي و حسن نیت نمیدانست، بلكھ آنھا را موانع  نوعي حكومت بود، دگرگونیھاي مذھبي آن را
  . نظم و آرامش میپنداشت
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امپراطور لئوپولد اول كریستوفر روخاس د سپینوال، اسقف اسمي تینا در كروآسي، را بھ  ١۶٧٧در سال 
ماید تا در دربار ھانوور فرستاد تا بھ دوك یوھان فردریك، كھ خود بھ كیش كاتولیك گرویده بود، پیشنھاد ن

برگزیننده در آن : احتماال این نقشھ یك ھدف سیاسي بود. مجاھده براي وحدت پروتستانھا و رم شركت جوید
ھنگام نیازمند پشتیباني امپراطور و لئوپولد نیز براي مقابلھ با تركھا بھ آلماني نیرومندتر و متحدتر امیدوار 

ھنگامي كھ بوسوئھ . و شد بود و این مھم پیشرفت كرد سپینوال زماني چند بین وین و ھانوور در آمد. بود
ھاي گالیكان را، كھ كشیشان فرانسوي بدان وسیلھ پاپ را بھ مبارزه طلبیدند، تھیھ و تنظیم میكرد  اعالمیھ

، گویا الیبنیتز امیدوار شده بود كھ آلمان و فرانسھ در یك اتحادیھ كاتولیك مستقل از نفوذ دستگاه )١۶٨٢(
اپ باھم متحد شوند، و در نتیجھ، از دشمني پروتستان نسبت بھ آن ایمان قدیمي كاستھ خواھد حكمروایي پ

، كھ تركھا براي محاصره وین حركت كرده بودند، سپینوال در ھانوور كنفرانسي ١۶٨٣در سال . شد
را بھ )) انقوانین و حدت كلیسایي ھمھ مسیحی((متشكل از علماي االھیات پروتستان و كاتولیك تشكیل داد و 

  . آنان تسلیم كرد

احتماال بھ خاطر ھمین جلسھ بود كھ الیبنیتز بھ طور ناشناختھ یكي از شگفتانگیزترین اسناد را، كھ پس از 
آن سند دستگاه االھیات نام داشت و حاوي اصول و آیین كاتولیك . ھایش دیده شد، تنظیم كرد مرگش بین نامھ

یك ناشر كاتولیك مذھب آن را  ١٨١٩در . میتوانست آن را بپذیرد بود بھ نحوي كھ ھر پروتستان خوشنیت
احتمال میرود كھ آن نوشتھ كوششي سیاسي براي كم كردن شكاف ; پنھاني از دین اصلي خود برگشتھ است

. االھیات بین دو كیش مذھبي بود، اما ناشر حق داشت كھ آن نامھ را بیشتر داراي رنگ كاتولیكي بشمارد
  :ي مختصر آغاز میشدنامھ با بیغرض

پس از اینكھ صمیمانھ از خداوند یاري خواستم، تصمیمات گروھي را بھ اندازھاي كھ براي یك فرد بشري 
ممكن بود كنار گذاشتم و بھ مجادالت مذھبي طوري نگریستم كھ گویي از سیارھاي دیگر آمدھام، ھمچون 

پس از ; ي ندارد و بھ ھیچ تعھدي پایبند نیستھاي مختلف آشنای یك محصل فروتن كھ با ھیچ یك از این فرقھ
كتاب ((بر خود الزم دیدم كھ اینھا را بپذیرم، زیرا . مالحظات الزم، بھ نتیجھاي كھ خواھم گفت رسیدم

، آن سنت دیني بسیار كھن، نداي عقل و شاھد مطمئن حقایق، بر من واجب آورد تا اینھا را در عقل ))مقدس
   .ھر انسان بیغرض دمساز كنم

در آن نامھ از اعتراف بھ ایمان بھ خداوند، گناھكاري ذاتي، برزخ، قلب ماھیت، میثاقھاي رھباني، دعاھاي 
  . قدیسان، استفاده از بخور، شمایل مذھبي، لباس روحاني، و تبعیت دولت از كلیسا سخن بھ میان آورده بود

اما اعتبار آن، بھ . ي ایجاد كنداین كرم و سخاوت نسبت بھ كیش كاتولیك ممكن است در اصالت سند شك
شاید امیدوار بود كھ با جانبداري از نظریات . عنوان اثر الیبنیتز، امروز بھ طور كلي ثابت شده است

الیبنیتز، مثل ھر شكاك . كاتولیك، جاي مناسبي براي خود در دربار امپراطور كاتولیك مذھب وین باز كند
  . لیك را میستودخوب، دیگر سیما، صدا، و بوي مراسم كاتو

بنابراین، من فكر میكنم كھ نغمھ موسیقي، ھماھنگي شیرین صداھا، اشعار سرودھا، زیبایي لیتورژي، 
درخشندگي چراغھا، بوي عطرھا، لباسھاي زیبا و گران، ظروف مقدس كھ با سنگھاي گرانبھا تزیین 

یانگیزند، آثار شكوھمند نبوغ ھا و عكسھایي كھ افكار مقدس بر م یافتھاند، ھدایاي گرانقیمت، مجسمھ
ھاي زیبایي كھ خیابانھا را زینت میبخشند، موسیقي  شكوه با عظمت حركتھاي دستھجمعي، بافتھ.. ;ھنري

زنگھا، و خالصھ ھمھ ھدایا و نشانھاي افتخاري كھ غرایز زاھدانھ مردم آنھا را بر این میدارند تا با دستان 
چ وجھ آن تحقیري را كھ بعضي از سادھدالن معاصر ما معتقدند در بخشنده و كریم آن را تقدیم كنند بھ ھی

  . در ھمھ موارد عقل و تجربھ این را تایید میكنند. خداوند بھ وجود نمیآوردند

لویي چھاردھم این تزیین را با الغاي فرمان نانت . تمام این ادلھ و براھین نتوانستند پروتستانھا را برانگیزند
  . الیبنیتز این آرزو را براي زمان بھتري گذاشت. مانھ علیھ پروتستانھا بشكستو جنگ وحشیانھ و بیرح
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، براي مطالعھ آرشیوھاي پراكندھاي كھ براي تصنیف كتاب تاریخچھ خاندان برونسویك ١۶٨٧وي در 
د در رم مقامات كلیسایي، كھ میپنداشتن. الزم داشت، سھ سال بھ مسافرت در آلمان، اتریش، و ایتالیا پرداخت

متھورانھ . آن را نپذیرفت; وي بھ آیین كاتولیك میگرود، تصدي كتابخانھ واتیكان را بھ وي پیشنھاد كردند
پس از اینكھ بھ ھانوور برگشت، بھ این امید كھ شاید بتواند جنبش وحدت دنیاي مسیحیت را . كوشید تا كند

آیا كلیساي رم نمیتواند یك ). ١۶٩١(مجددا آغاز كند، نامھنگاري سھ سالھ خود را با بوسوئھ آغاز كرد 
شوراي حقیقتا كلیسایي را مشتمل بر سران روحاني آیینھاي پروتستان و كاتولیك تشكیل دھد و شوراي 

گوناگونیھاي ((ترانت را، كھ ظالمانھ پروتستانھا را بھ ارتداد متھم ساختھ است، ملغا نماید اسقفي كھ در 
اگر : تاختھ بود، بھ شیوھاي آشتیناپذیر چنین پاسخ داد)) تدانمر((خود بر این )) كلیساھاي پروتستان

پروتستانھا میخواھند در سلك مذھب مقدس وارد شوند، باید از آیین خود دست بردارند و بھ این مجادلھ 
من ھم در این معركھ پاي : ((بوسوئھ نیز امیدوار بود. الیبنیتز استدعا كرد كھ بیشتر تعمق كند. پایان دھند

، با ھمان خوشبیني ١۶٩١الیبنیتز در سال .)) بزودي از نظریاتم آگاه خواھي شد... ان گذاشتھامدر می
  :معمولي خود، بھ مادام برینون نوشت

ھاي  پاپ اینوكنتیوس یازدھم و تعدادي از كاردینالھا سران فرقھ; امپراطور با این نظریھ موافق شده است
ت، كھ توجھ خاصي بھ این موضوع مبذول كردھاند، شرایط و بسیاري از علماي بزرگ االھیا... رھباني

كھ در این مورد خاص ... اغراق نیست كھ اگر پادشاه فرانسھ و اسقفان. ... امیدواركنندھاي ابراز داشتھاند
  . مشاور ھستند، بھ طور مثبت اقدام كنند، موضوع نھ تنھا عملي است، بلكھ عملش سودمند است

آنھا پروتستانھا را حقا ; تصمیمات شوراي ترانت غیرقابل برگشت است: ده بوداما پاسخ بوسوئھ سخت كوبن
ھیچ كنفرانسي بین سران كاتولیك و پروتستان بھ ; عصمت كلیساي رومي محفوظ است; مرتد دانستھاند

نتیجھاي سازنده نمیرسد مگر اینكھ پروتستانھا قبال موافقت كنند كھ بھ تصمیمات و راي كلیسا در 
الیبنیتز پاسخ داد كھ كلیساي رومي بارھا نظریات و تعلیماتش را . مورد بحث گردن نھندموضوعھاي 

تغییر داده، دستورات ضد و نقیض صادر كرده، و بیدلیل و غیرعادالنھ اشخاص را محكوم و تكفیر نموده 
او دیگر مسئول ھر پیش آمد بدي كھ موجب گسترش آتي شكاف موجود در ((وي اطالع داد كھ . است

ھاي لوتري و  پس از آن، بھ كار ظاھرا امیدواركنندھتر آشتي بین فرقھ.)) كلیساي مسیحي شود نخواھد بود
لیكن در این مورد نیز با یك ناسازگاري رو بھ رو شد كھ ; كالوني، منشعب از مذھب پروتستان، پرداخت

را لعن كرد و اعالم سرانجام، نزد خود ھمھ االھیات رقیب . ھمچون بوسوئھ سرسخت و ناسازگار بود
كتابھایي كھ حاوي تحقیقات و نظریات ثابت شده علمي : داشت كھ فقط دو نوع كتاب ارزشمند وجود دارد

  نقد فلسفھ -IVھستند، و آنھایي كھ از تاریخ، سیاست، یا 

بود، كھ بھ صورت بحثي كم و بیش )) استدالل علیھ شخصیت دشمن((الك نیمي از آثار الیبنیتز بھ شیوه 
صفحھ بالغ  ۵٩٠بزرگترین كتاب او، كھ بھ . تفاقي در باره نظریات نویسندگان دیگر از آن استفاده میجستا

، كھ )١۶٩٠(در ھفت صفحھ بر تحقیقي درباره قوه درك انساني اثر الك  ١۶٩۶شد، نقدي بود كھ در 
ھنگامي كھ ترجمھ . الیبنیتز بر خالصھاي از آن در مجلھ كتابخانھ جھاني لوكلر دست یافتھ بود، نوشت

وي بالفاصلھ بھ . ، الیبنیتز آن را از نو براي یك مجلھ آلماني نقد كرد)١٧٠٠(فرانسھ تحقیق منتشر شد 
تصمیم گرفت كھ  ١٧٠٣در . اھمیت تحقیقات و تجزیھ و تحلیل الك پي برد و شیوه آن را رادمردانھ ستود

مقاالت نو در باره ادراك انساني را بھ وجود و ھمین شروح بود كھ كتاب ; بر ھمھ فصول آن شرح بنویسد
، منتشر نشد، و ١٧۶۵تا پیش از . آگاه شد، شروحش را ناتمام رھا كرد) ١٧٠۴(چون از مرگ الك . آورد

آنگاه دیگر دیر شده بود كھ بتواند از نفوذ قانعكننده الك بر ولتر و دیگر روشنفكران عصر روشنگري 
این . بھ موقع توانست در قالبریزي نقد عقل محض كانت سھیم شودفرانسھ جلوگیري كند، اما درست و 

این كتاب بھ شكل مكالمھ و گفتگو بین . كتاب یكي از مھمترین آثار تاریخ روانشناسي بھ شمار میرود
، كھ نمودار الیبنیتز است، )دوستدار خداوند(، كھ نمایانگر الك، و تئوفیلوس )دوستدار حقیقت(فیاللتس 

مكالمھ بسیار شیرین است و براي كساني كھ ھوش زیاد و فرصتي بیپایان داشتھ باشند ھنوز ھم این . میباشد
پیشگفتار آن نشان میدھد كھ الیبنیتز با ادب كامل اعتراف میكند كھ با منضم ساختن . جالب و خواندني است
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زیباترین و  گفتارش بھ تحقیقي درباره قوه درك انساني نوشتھ آن مرد مشھور انگلیسي كھ یكي از
سوال مورد . دوستداشتنیترین آثار عصر است توانستھ است خوانندگان زیادي براي رسالھاش بھ دست آورد

باید دانست كھ آیا روح في نفسھ، مثل لوحي كھ ھنوز : ((بحث را با وضوح قابل تمجید مطرح كرده است
و نویسنده تحقیق كردھاند، پاك است ، یعني بنا بھ توصیفي كھ ارسطو )لوح پاك(چیزي بر آن منقوش نیست 

عقاید و )) اصول((و ھرچھ كھ در آن وارد میشود از ناحیھ حواس و تجربھ میآید یا اینكھ در روح از ابتدا 
آیینھایي وجود داشتھاند كھ اعیان خارجي ھمان طور كھ من مثل افالطون معتقدم بعضي اوقات آنھا را 

دستگاه پیچیدھاي است كھ با ساختمان و ; در نظر الیبنیتز، ذھن مظروف تجربھ نیست .))برمیانگیزانند
ھاي احساس را شكل میبخشد، ھمان طور كھ دستگاه ھاضمھ نھ یك كیسھ خالي، بلكھ  عملي كھ دارد دانستھ

  . ساختمان مركبي است براي ھضم غذا و تبدیل شكل آن بھ احتیاجات اندامھاي بدن

در ذھن چیزي نیست مگر آنچھ كھ : ((مشھور خود فلسفھ الك را خالصھ و اصالح كرددر جملھ پرنكتھ 
الك، ھمان طور كھ اشاره كرده، تشخیص داده بود كھ تصورات میتوانند ھم .)) قبال بھ حواس درآمده باشد

درون نگرانھ و ھم از احساس خارجي حاصل شوند، ولي براي تمام عناصري كھ بھ اندیشھ )) تامل((از 
اما، برخالف وي، الیبنیتز استدالل میكرد كھ ذھن خودش اصول یا . وارد میشوند خاستگاھي قایل بود

ھستي، ذات، وحدت، اینھماني، علت، ادراك، عقل، و بسیاري از تصوراتي كھ ((مقوالت اندیشھ را از قبیل 
)) فطري((اي ھضم ذھني، و اینكھ این ابزار فھم، این اندامھ)) ;حواس از دادنشان ناتوانند تھیھ میكند

ھستند، البتھ نھ بھ این معني كھ از بدو تولد از وجود شان آگاھیم یا بھ ھنگام استفاده كردن از آنھا از وجود 
الك . ذھن میباشند)) استعدادھاي طبیعي((شان آگاه شویم، بلكھ بھ این معني كھ جزو ساختمان اصلي یا 

، بھ تاثیر متقابل تصوراتي كھ اصال حسي ھستند در فكر میپنداشت كھ این اصول فطري فرضي، تدریجا
الیبنیتز اصرار میورزید كھ بدون این اصول تصوراتي وجود نخواھد داشت بلكھ یك سلسلھ . تكامل مییابند

ھمان طور كھ اگر شیره معده عمل نكند، غذا ما را تغذیھ ; احساسات آشفتھ و درھم ریختھ خواھیم داشت
او متھورانھ اضافھ كرد كھ ھمھ معاني در این حد فطري ھستند . ا خارج خواھد شدنمیكند و از صورت غذ

اما معترف بود كھ اصول فطري بھ ھنگام تولد آشفتھ و مبھمند و . یعني نتیجھ عمل تبدیل ذھن بر احساسات
ا، از حقایق واجب ر((بھ راي الیبنیتز، اصول ذاتي ھمھ . فقط بھ واسطھ تجربھ و استعمال آشكار میشوند

زیرا این ذھن است و نھ احساس كھ .)) قبیل آنھایي كھ در ریاضیات محض وجود دارند، در بر میگیرد
ھرچیز حسي انفرادي و مشروط است و در بھترین وجھ، توالي مكرر را ; اصل وجوب را بھ وجود میآورد

الیبنیتز ھمھ غرایز، ترجیح .) الك این نظر را پذیرفتھ بود. (بھ ما میدھد، اما نھ علت یا توالي واجب را
در میان قوانین . گرچھ اینھا با تجربھ آشكار میشوند -لذت بر درد، و ھمھ قوانین عقل را فطري میدانست 

اصل بطالن تناقض احكام متناقض نمیتوانند در آن واحد : فطري اندیشھ دو قانون مخصوصا اساسي ھستند
كھ ھیچ چیز بدون دلیلي كھ ((و اصل دلیل كافي ; )))نیست دایره باشد، مربع Aاگر (((حقیقت داشتھ باشند 

الیبنیتز میپنداشت كھ قوه عقلیھ انسان، با .)) باید آن را بھ شكلي كھ ھست بھ وجود بیاورد روي نمیدھد
; استنتاج تصورات كلي از تجارب جزئي بھ وسیلھ اصول فطري عقل، بامعرفت جانوران فرق میكند

تا آنجایي كھ میتوانیم در مورد ((; ند و فقط با نمونھ خود شان را راھنمایي میكنندحیوانات كامال تجربي ھست
اثبات وجود ((اصل علت كافي براي .)) شان داوري كنیم، آنھا ھرگز بھ تشكیل احكام واجب نایل نمیشوند

  . كافي است)) خداوند و دیگر قسمتھاي مابعدالطبیعھ یا االھیات طبیعي

از خداوند فطري است، گرچھ این تصور در بعضي از ذھنھا یا طوایف ممكن  در این معني، تصور ما
حس اخالقي . و ممكن است ھمین را در مورد تصور خلود روح بیان كنیم; است ناخودآگاه یا مغشوش باشد

این ; كھ ممكن است بر حسب زمان و مكان فرق كند، بلكھ بھ صورت آگاھي از تفاوت بین حق و باطل
  . استآگاھي جھاني 

ذھن در روانشناسي الیبنیتز فعال است، و این نھ تنھا بھ صورت تداخل آن در تشكیل تصور بھ وسیلھ 
الیبنیتز در مورد بھ . ساختمان و نحوه عمل آن، بلكھ ھمچنین بھ علت مداومت بالانقطاع فعالیت آن است

ا در بر میگیرد، با دكارتیھا بھ مفھوم كلي دكارت، كھ ھمھ اعمال ذھني ر)) اندیشیدن((كار بردن كلمھ 
بھ نظر . ((ھمعقیده است و میگوید كھ عقل ھمیشھ فكر میكند، چھ در بیداري، چھ ناخودآگاه و چھ در خواب
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من، حالت بدون فكر روح و یك سكون یا استراحت مطلق جسم ھر دو مخالف طبیعتند و در دنیا مثالي 
ین اشتباه خیلي بزرگي است كھ معتقد باشیم بجز ادراك ا((; بعضي از اعمال ذھني نیمھ آگاھند.)) ندارند

از روي ھمین احكام الیبنیتز بود كھ روانشناسي جدید .)) خود آگاھانھ ادراك دیگري در روح وجود ندارد
آن را صرفا )) آزاد اذھان نیرومند((كوشید تا چیزي را بكاود كھ بعضي دانشجویان آن را ذھن ناخودآگاه و 

  . یا دیگر فرایندھاي جسمانیي میشمردند كھ آگاھي را بھ وجود نمیآورندفرایندھاي مغزي 

الیبنیتز چیزھاي بسیاري دارد كھ درباره رابطھ بین جسم و روح بگوید، اما در اینجا روانشناسي را ترك 
میگوید، بھ مابعدالطبیعھ میپردازد، و از ما میخواھد كھ دنیا را، مثل خودمان، ھمچون مونادھاي رواني 

  . جسماني ببینیم

V-  مونادھا  

، كھ در وین بود، اوژن دو ساووا را، كھ بھ اتفاق مارلبره اروپا را از انقیاد لویي چھاردھم نجات ١٧١۴در 
آن شاھزاده از فیلسوف خواست كھ خالصھاي از بیانات فلسفیش را، كھ درخور درك . داد، مالقات كرد

ین تقاضا، رسالھاي فشرده مشتمل بر نود بند تصنیف كرد كھ، بھ الیبنیتز، در پاسخ ا. عموم باشد، تھیھ كند
منتشر شد، اما متن اصلي فرانسھ تا  ١٧٢٠ترجمھ آلماني آن در . ھایش باقي نھاد ھنگام مرگ، در میان نامھ

ممكن است الیبنیتز واژه . و در این زمان بود كھ ناشر آن را موناد ولوژي نامید; بھ چاپ نرسید ١٨٣٩
وان ھلمونت اقتباس كرده .) بي. پسر شیمیدان معروف جي(را از جوردانو برونو، یا از فرانس ) )موناد((

خردي بھ كار برده بود كھ خداوند فقط آنھا را مستقیما )) بذرھاي((باشد كھ این كلمھ را براي توصیف 
رانسیس گلیسن نھ یك پزشك انگلیسي بھ نام ف. آفرید و بعدا بھ صورتھاي دگرگون ماده و زندگي درآمدند

نظریھ مشابھي در  ١۶٨۶از سال ). ١۶٧٢(تنھا نیرو، بلكھ غریزه و تصورات را بھ ھمھ اشیا نسبت داد 
  . ذھن كنجكاو و وقاد الیبنیتز پیدا شده بود

شاید كار اخیر دانشمنداني كھ با میكروسكوپ چنین زندگي فعاالنھاي را در سلولھاي كوچك نشان داده 
در كوچكترین جز ماده یك دنیا موجودات ((الیبنیتز چنین نتیجھ گرفت كھ . ر گذاشتھ بودبودند بر او تاثی

ھر جز ماده را میتوان استخري پر از ماھي .)) وجود دارند... ، و ارواح...آفریده شده زنده، جانوران
ھمین  تصور كرد، و ھر قطره خون یكي از این ماھیھاي میكروسكوپي استخر دیگري است پر از ماھي، و

از تقسیمپذیري نامحدود ھر شي ) ھمان طور كھ پاسكال بھ حیرت افتاده بود(وي .)) الي غیرالنھایھ((طور 
  . داراي بعد سخت انگیختھ شد

الیبنیتز میگفت كھ این تقسیمپذیري بیپایان معمایي است كھ از تصور ما از حقیقتي كھ ماده نام دارد بر 
اگر حقیقت نھایي را .)) سرگیجھ میآورد((آن قدر تقسیمپذیر است كھ بنابراین، آن قدر بسیط و ; میخیزد

انرژي بپنداریم و دنیا را متشكل از مراكز نیرو تصور كنیم، رمز تقسیم پذیري از میان میرود، زیرا نیرو 
الجرم وي اتمھاي ذیمقراطیس را بھ عنوان عوامل متشكلھ نھایي جھان رد كرد . مثل فكر مستلزم بعد نیست

ذات را نھ ھمچون ماده، بلكھ انرژي توصیف ; ونادھا یا واحدھاي بدون بعد نیرو را جایگزین آن ساختو م
ھمھجا آكنده از )) ماده.) ((تا اینجا برداشت الیبنیتز كامال با فیزیك قرن بیستم توافق دارد(كرده است 

ناقص دارد، بھ این معنا كھ  ھر موناد حس یا ادراك میكند، ذھن ابتدایي و. حركت، فعالیت، و زندگي است
  . در برابر تغییرات خارجي حساس است و عكسالعمل نشان میدھد

، درباره مونادھا بیندیشیم، آنھا را بھتر درك خواھیم ))ھمان طور كھ در باره ارواح فكر میكنیم((اگر ما، 
  . كرد

مقابل ھمھ دنیا قرار دارد و نفسي تنھاست و منفردا در )) یك شخص بسیط و مجزا((ھمانگونھ كھ ھر روح 
و با اراده دروني خود علیھ ھرچیز خارجي میجنگد و بھ راه خود میرود، ھر موناد ھم اساسا بتنھایي كانون 
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حقیقت جھاني است پر از نیروھاي انفرادیي كھ فقط ; نیروي منفرد و مستقلي است علیھ ھمھ كانونھاي نیرو
چون ھر روح از سایر ارواح متمایز است، در نتیجھ، ھر . یشوندبا قوانین كل یا خداوند یگانھ و ھماھنگ م

در سراسر كیھان دو موجود كامال مشابھ دیده نمیشوند، زیرا اختالفشان فردیتشان را ; موناد نیز بیھمتاست
باھم مشابھند و یكسان ; دو چیز كھ صاحب كیفیات مشابھ باشند، از ھم تشخیص داده نمیشوند; تشكیل میدھد

ھمان طور كھ ھر روح میتواند حقیقت اطراف خود و حقیقت دورتر را با ))). ن غیر متمایزھاقانو(((
وضوح كمتري احساس و ادراك كند و كال تمام حقیقت را تا درجھاي بھ حس آورد، ھر موناد نیز میتواند 

ھاي است كھ دنیا بنابراین، موناد آین; ھمھ جھان را، ولو ھر قدر ھم درھم آمیختھ و ناخودآگاه، احساس كند
را كم و بیش منعكس میكند و نشان میدھد و، از آنجا كھ ھیچ ذھن انفرادي نمیتواند در ذھن دیگري نظاره 

براي چنین دیدار یا رابطھ مستقیم دریچھ یا ; كند، بنابراین، ھیچ مونادي نیز نمیتواند درون دیگري را ببیند
  . موناد دیگر دگرگوني ایجاد كند روزني ندارد و، بنابراین، مستقیما نمیتواند در

اما تغییر از تكاپو و تالش دروني ; مونادھا تغییر ناپذیرند، زیرا تغییر و دگرگوني ضروري زندگي آنھاست
زیرا، ھمان طور كھ ھر نفس خواھش و اراده است، بنابراین، ھر موناد نیز یك مقصود . آنھا حاصل میشود

بنابراین معني، ; است كھ ارسطو آن را قلب ھر زندگي میدانست)) محرك داخلي((این ھمان ; چنین ھست
در طبیعت . نیرو و اراده دو صورت یا درجھ یك حقیقت اساسي ھستند) ھمان طور كھ شوپنھاور میگفت(

، و یك مقصود راھنما و قالب ))خواھش((در ھرچیز یك پویندگي، یك : یك غایت دروني و ذاتي وجود دارد
ي اگر آن مقصود و آن اراده، بھ طور محدود، بھ كمك وسایل و بر طبق یك قانون دھنده وجود دارد، حت

ھمان طور كھ حركت جسماني، مثل حركت خود مان، بیان مرئي و مكانیكي یك اراده یا . مكانیكي عمل كند
رت خواست دروني است، در مونادھا نیز فرایند مكانیكي، كھ ما آنھا را از بیرون مشاھده میكنیم، فقط صو

آن چیز كھ در ماده بھ طور مكانیكي یا با بعد نشان داده میشود : ((و پوستھ خارجي یك نیروي دروني است
در ادراك آشفتھ خود، اشیاي .)) بھ طور پویا مونادي متمركز شده است[ یا تالش دروني]در محرك داخلي 

اما نمیتوانیم، با درون نگري، ; بینیمیكي میدانیم، زیرا فقط مكانیسم خارجیشان را می)) ماده((خارجي را با 
در این فلسفھ اتمھاي منفعل و ناتوان مادھگرایان جاي خود را .جنبش دروني و تشكیل دھنده را مشاھده كنیم

دنیا دیگر ماشین مرده نیست، بلكھ بھ ; بھ مونادھا یا واحدھایي میدھند كھ مراكز زنده فردیت و نیرویند
موناد مھمترین سیمایي است كھ در )) ذھن((مقدار آگاھي . مبدل میشود صحنھ حیاتي پرجنبش و گونھگون

اما ھر ذھني ; ھمھ مونادھا، بھ مفھوم حساسیت و پاسخ، داراي ذھن ھستند. این گونھگوني دیده میشود
; میگذریم) مثال در رویا(حتي ما انسانھاي شگفتانگیز ناآگاھانھ از فرایندھاي ذھني بسیاري . آگاھي ندارد

ھاي یك موقعیت توجھ شدیدي معطوف میداریم، از ادراك سایر عناصر آن  مثل موقعي كھ بھ جنبھ یا،
ھاي  صحنھ عناصري كھ ممكن است در ھر حال در حافظھ بمانند، در رویاھایمان وارد شوند، یا از گوشھ

اي امواج آگاھیم، یا مثل موقعي كھ از غرش و صد; پنھاني ذھن در آگاھیھاي بعدي تداخل یابند آگاه نیستیم
نمیتوانیم درك كنیم كھ ھر موج و ھر ذره ھر موج بر گوش ما میكوبد تا ھزاران اثر انفرادي را، كھ صداي 

لذا سادھترین مو نادھا اشیاي اطراف خود را حس و ادراك . دریا را بھ گوش میرسانند، بھ وجود آورند
در نباتات احساسات آشكارتر و ویژھترند و بھ . دمیكنند، اما بھ وجھي چنان درھم آمیختھ كھ آگاھي ندارن

ادراك منعكس در مونادي كھ روح حیوان است بھ صورت حافظھاي در . عكسالعملھاي ویژھتري میانجامند
است كھ ھر یك گرسنگي، ) سلول(انسان مجموعھ مونادھا . میآید كھ فعل و انفعاالتش آگاھي تولید میكند

اما این اجزا یا ذرات بر اثر راھنمایي موناد حاكم، كھ محرك داخلي ; اردنیازمندیھا، و مقاصد خاص خود د
ھرگاه این روح بھ سطح عقل برسد، آن . و روح انسان است، بھ اجتماعي یكپارچھ و متحد مبدل میشوند

 ھنگامي كھ نظام و ذھن; و نسبت بھ مقدار روابط واجب و حقایق جاوداني ارتقا مییابد.)) ذھن میدانند... را
خداوند، موناد نخستین، مشكلترین سیماي این فلسفھ نظریھ . جھان را دریابد، بھ آیینھ خداوندي مبدل میشود

رابطھ بین زندگي دروني یك موناد و تظاھر بیرونیش، یا پوستھ مادي . الیبنیتز است)) ھمسازي پیشین((
ني انسان را تبیین كنیم دكارت آن، چیست و ما چگونھ باید اعمال متقابل آشكار تن جسماني و ذھن روحا

اسپینوزا با انكار جدایي یا عمل متقابل ماده و ذھن ; این مسئلھ را نومیدانھ بھ غده صنوبري مربوط میداند
الیبنیتز این . بھ آن پاسخ گفتھ بود، زیرا بھ عقیده وي، آنھا فقط سیماي بیروني و دروني یك فرایند و حقیقتند

وي عمل متقابلشان را انكار كرد، اما مقارنھ و ; جداگانھ و متمایز برگرداند مسئلھ را بھ تصور دو سیماي
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موافقت فرایندھاي جسمي و روحي را ناشي از سازش مداومي میدانست كھ بھ طور شگفتانگیزي توسط 
  : خداوند قبال ترتیب داده شده است

و بھ موجب ; ن خاص خودروح از قوانین خاص خود پیروي میكند، و بدن نیز بھ ھمین نحو از قوانی
تنھا طوري . ... بین ھمھ ذاتھا، باھم سازگار میشوند، زیرا ھمھ جلوه یك جھان ھستند)) ھمسازي پیشین((

، روحي وجود ندارد و ارواح طوري كار میكنند كھ گویي تني ))بھ فرض محال((عمل میكنند كھ گویي، 
پرسیدند چطور ... از من. ... دیگري تاثیر دارندبر )) گویي((وجود ندارد، و ھر دو چنان عمل میكنند كھ 

است كھ خداوند قانع نیست كھ این افكار و تغییرات روح را بدون وجود این تنھاي بیھودھاي كھ 
یعني مشیت . پاسخ آن آسان است. روح آن را نھ حركت میدھد و نھ میشناسد، بھ وجود بیاورد)) میگویند((

د ذات بیشتر باشد نھ كمتر و او بود كھ صالح دید كھ این تغییرات باید با خداوند بر این قرار گرفت كھ تعدا
  . چیزي خارجي مطابقت كنند

الیبنیتز كھ شك داشت این استفاده مالیم از الوھیت بھ عنوان جایگزین فكر توجھ جھاني را جلب نكند، آن 
جسم و ذھن مستقل از وجود یكدیگر كار میكنند و در عین : را با موقعگرایي و ساعتھاي گلینكس آرایش داد

تادي ساختھ و كوك و تنظیم شده مثل دو ساعت كھ طوري با اس. حال یك مقارنھ و موافقت شگفتانگیز دارند
باشند كھ با یك ھماھنگي كار كنند و مدام ساعات را اعالم نمایند، بدون اینكھ حركات آنھا مرتبط بھ یكدیگر 

بھ ھمین نحو ھم، فرایندھاي جسمي و روحي، با وجودي كھ مستقل از یكدیگرند و بر ھم اثر . فرض شوند
  . با یكدیگر توافق عمل دارند)) از طرف خداوند تعیین شده است ھمسازي كھ از پیش((ندارند، بنا بھ یك 

فرض كنیم كھ مقصود الیبنیتز، با وجودي كھ رغبتي بھ بیانش نداشت، این بوده باشد كھ فرایندھاي بھ 
ظاھر جداگانھ و در عین حال متقارن مكانیسم و زندگي، و عمل و فكر، یكي و فرایندي واحد است كھ از 

اما اگر این را میگفت، سخن اسپینوزا را . اده و از درون بھ صورت ذھن دیده میشودخارج بھ شكل م
  . تكرار میكرد و بھ سرنوشت وي دچار میشد

VI - آیا خداوند عادل است   

و یك  برانگیختضرورت پوشاندن فلسفھ با لباس االھیات الیبنیتز را بر این داشت خشم و طنز ولتر را 
. متفكر عمیق را بھ صورت كاریكاتور استاد پانگلوس مبدل ساخت كھ از بھترین دنیاھاي ممكن دفاع میكرد

تنھا اثر كامل فلسفي كھ الیبنیتز در دوران زندگي انتشار داد رسالھ تئودیسھ در باره نیكي خدا، آزادي 
كھ، مانند كتاب اصول فلسفھ اولي، كھ در آن وجود خدا و خلود ) ١٧١٠(استگاه شر نام داشت انسان، و خ

بھ معني عدالت یا )) تئودیسھ((، تضمیني آرامش بخش بود، فقط )١۶۴١(روح ثابت شده است دكارت 
)) آریوس ھیرونوموس رو((بل در مقالھ . این كتاب، مثل دیگر كتابھا، یك مبدا اتفاقي داشت. توجیھ خداست

در فرھنگ تاریخي و انتقادي، در حالي كھ الیبنیتز را بسیار میستاید، در نظریھ آن فیلسوف كھ گفتھ بود 
مذھب را میتوان با عقل، یا آزادي انسان را با قدرت مطلق خداوند، و یا پلیدي زمیني و خاكي را با خوبي 

این ; فكر اثبات احكام دیني دست برداریمبل میگفت بھتر است كھ از . و قدرت االھي آشتي داد شك كرد
الیبنیتز طي یك مقالھ در مجلھ ژاك باناژ، موسوم بھ تاریخ آثار . كار فقط مشكالت را آشكار میسازد

بل در طبع دوم فرھنگ بھ مقالھ خود یادداشت مھمي اضافھ كرد و ). ١۶٩٨(دانشمندان، بھ وي پاسخ گفت 
ز الیبنیتز ستایش كرد، ولي مبھمات دیگري را، مخصوصا در ا)) آن فیلسوف بزرگ((مجددا با گفتن 

  . خصوص نظریھ ھمسازي پیشین، برمال ساخت

، ولي آن را بھ چاپ نرساند، در ھمان سال، مجددا )١٧٠٢(الیبنیتز پاسخ خود را مستقیما براي بل فرستاد 
در . وي تمجید نمود)) یپایانتحقیقات ب((و )) تفكرات برجستھ((براي دانشمند روتردام نامھاي نوشت و از 

سوفیا شارلوت، ملكھ . تاریخ فلسفھ كمتر دیده شده است كھ تبادل عقاید تا این حد مودبانھ برگزار شود
او در كار تھیھ آن بود كھ مرگ . پروس، اظھار تمایل كرد كھ از پاسخ الیبنیتز بھ تردیدھاي بل مطلع شود
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دید نظر كرد و بسطشان داد و آنھا را بھ نام عدل االھي یا در پاسخھایش تج. بل را بھ وي اطالع دادند
را )) ممكنالوجود((در این موقع شصت و چھار سالھ بود و نزدیكي زندگي آتي . تئودیسھ منتشر ساخت

حس میكرد و شاید آرزو داشت كھ عدالت خداوند نسبت بھ انسان را باور كند، با خود میگفت چطور شده 
ادر متعال و مھربان آن را چنین آفریده بھ چنین قتل و كشتار، فساد سیاسي، سنگدلي كھ دنیایي كھ خداوند ق

مقالھ مقدماتي در خصوص تقابل ((و رنج انساني، زمین لرزه، قحطي، فقر، و بیماري آلوده شده است 
دیگر ، عقل و كتاب مقدس را الھامات االھي میدانست كھ، بنابراین، احتمال نمیرفت با یك))ایمان با عقل

ھاي  نتایج میوه((بل در شگفت بود كھ چرا چنین خداوند مھرباني، كھ احتماال از ھمھ . تناقض داشتھ باشند
الیبنیتز پاسخ داد كھ خدا براي اینكھ اخالق را براي انسان ; آگاه بود، گذاشت تا حوا اغوا شود)) بھشت

علوم قانون : ین درست است كھ اختیار استا. میسر بسازد بھ وي اختیار و در نتیجھ، آزادي گناه كردن داد
الیتغیر را در ھمھجا میبیند، و بھ نظر میرسد كھ آزادي انسان در دانش پیشین و مشیت خدایي رویدادھا 

گرچھ نمیتوانیم این آزادي را . ما لجوجانھ و مستقیما آگاھیم كھ آزادیم) الیبنیتز میگفت(اما . محو شده است
را را بھ صورت شرط الزم حس مسئولیت اخالقي و تنھا وسیلھ دیدن انسان بھ ثابت كنیم، اما باید آن 

  . عنوان یك ماشین فیزیولوژیكي ناتوان و خندھآور بپذیریم

ما یك ھستي كامل . در خصوص وجود خدا، الیبنیتز خود را با بحثھاي كھن و سنتي مدرسي قانع میسازد
. را تصور میكنیم، و چون وجود عنصر براي كمال واجب است، پس یك ھستي كامل باید وجود داشتھ باشد

در این امر شكي . یك ھستي واجب و واجبالوجود باید پشت سر ھمھ علل مستقیم و رویدادھاي ممكن باشد
خالق باید در خود قدرت و . داشتھ باشد)) عقل كل((نیست كھ شكوه و نظم طبیعت باید منشئي غیر از یك 

طرح االھي و مكانیسم كیھاني باھم متناقض . دانشي داشتھ باشد بینھایت و بر مخلوق خود قابل كشف
ھگاه با انجام معجزاتي چند میتواند كار این خداوند گ; خداوند مكانیسم را شگفتي كار قرار داده است: نیستند

  . ماشین دنیوي را قطع كند

روح ذاتي و ; مرگ، مثل زاد، تنھا یك دگرگوني در مجموعھاي از مونادھاست. روح البتھ ابدي است
اما رستاخیز ; روح، بجز در خداوند، ھمیشھ بھ جسم پیوستھ است، و جسم ھم بھ روح. انرژي باقي میمانند

پایینتر از انسان خلود روح .) الیبنیتز در اینجا كاتولیك خوب است. (و جسم ھر دو وجود دارد براي روح
فقط روح معقول انسان از یك خلود آگاھانھ برخوردار ; [آیا فقط پخش مجدد انرژي است]متشخص است 

  . میشود

ھا را  این واژه; اندخوبي و بدي تعبیرات و اصطالحاتي انساني ھستند كھ بر حسب لذت و درد تعریف شدھ
نمیتوان بدون فرض شمردن یك علم كل براي انسان، كھ فقط خاص خداوند است، در مورد جھان بھ كار 

بنابراین، گناه شر است، اما نتیجھ اختیار ; ))نقص در جز ممكن است الزمھ كمال عالیتر در كل باشد.((برد
بود، زیرا موجب آمدن )) خطاي سعید((معنا  است كھ خیر است، و حتي گناه آدم و حوا تا حدودي بھ یك

اندوھباریھاي .)) ھرج و مرج و اغتشاش و آشفتگي نیست مگر از نظر ظاھر... در جھان. ((مسیح شد
  .))وسیلھ خیر بیشتر كساني را فراھم میآورند كھ آنھا را تحمل میكنند((انسان 

محكومین ابدي از تعداد رستگار شدگان  حتي بھ فرض كھ بھ این عقیده ثابت شده معتقد باشیم كھ تعداد
بیشتر است، باید بگوییم وقتي كھ انسان بھ وسعت حقیقي مدینھ االھي میاندیشد، در مییابد كھ مقدار بدي با 

چون نسبت آن قسمت از جھان كھ از دست رفتھ با آن قسمت كھ ھنوز ناشناختھ . ... خوبي قابل قیاس نیست
پس باید گفت كھ ھمھ بدیھا در مقایسھ با چیزھاي خوبي كھ در جھان ھستند  ...;مانده است قابل قیاس نیست

  . تقریبا ھیچند

الزم نیست قبول كنیم كھ بدي در انسان زیادتر از خوبي است، زیرا ممكن است، و حتي خیلي ھم ... 
اقص جلوه عقالیي است، كھ شكوھمندي و كمال این دنیا، با وجودي كھ ممكن است بھ نظر خودخواھانھ ما ن
اگر . كند، بھترین دنیایي است كھ پروردگار تا آنجایي كھ انسان را انساني و آزاد رھا كرد آفریده است

  . دنیاي بھتري ممكن بود، بدون شك خداوند آن را میآفرید
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از كمال اعالي پروردگار چنین بر میآید كھ او، ھنگام بھ وجود آوردن جھان، بھترین طرح ممكن را، كھ 
بھترین وضع، مكان، و زمان بزرگترین ; ین تنوع و بزرگترین نظامھا را در برداشت، برگزیدبزرگتر

بیشترین قدرت، بیشترین دانایي، و بیشترین سرور و ; اثري كھ با سادھترین وسایل بھ وجود آمده است
دارند با چون ھمھ اشیاي موجود بھ نسبت تكاملي كھ . خوبي در آفرینش اشیایي كھ در جھان وجود دارند

  . فھم وجود پروردگار مدعي وجود ھستند، پس نتیجھ این ادعاھا بایستي كاملترین دنیاي حقیقي ممكن باشد

امروز ما نمیتوانیم خواندن بیشتر كتاب عدل االھي یا تئودیسھ اثر الیبنیتز را توصیھ كنیم، مگر بھ كساني 
  . ھاي تلخ كاندید را كامال تمجید كنند كھ خنده

VII - یم ضما  

مرد ((با وجود این، عدل االھي یا تئودیسھ یكي از پرخوانندھترین كتابھاي الیبنیتز شد، و نسلھاي بعد او را 
اگر الزم باشد كھ از بیھودگي تھذیب اخالق آن اثر برجستھ متاسف شویم، . شناختند)) بھترین دنیاھاي ممكن

با . شگرف توجھات عقالني وي بیندیشیماحترام ما براي نویسنده موقعي انگیختھ میشود كھ بھ تنوع 
بھ بل گفتھ بود كھ اگر قرار باشد ; وجودي كھ علوم گوشھاي از اندیشھاش بود، سخت بھ آن دلبستگي داشت

وي یكي از عمیقترین ریاضیدانان عصري بود كھ از ریاضیدانان . دوباره زنده شود، یك زیستشناس میشد
مفھوم ذھني او از ; .كردا براي اندازھگیري نیرو اصالح وي فرمول دكارت ر. بسیار برخوردار بود

انرژي بودن ماده در آن عصر یك عمل متھورانھ مابعد طبیعي بھ نظر آمد، اما اكنون یكي از اعمال عادي 
ھمانند نظریھپردازان . وي ماده را ادراك آشفتھ ما از اعمال نیرو توصیف میكرد. فیزیك بھ شمار میرود

تغییر ((الیبنیتز میگفت كھ حركت فقط ; رد كرد را، كھ نیوتن مسلم پنداشتھ بود،)) حركت مطلق((معاصر، 
وي، مقدم بر كانت، مكان .)) وضع نسبي اجسام است و بنابراین، بھ ھیچ وجھ مطلق نبوده، بلكھ نسبي است

مكان مقارنھ و ھمبودي ادراك شده، و : و زمان توالي را بھ نسبتھاي ادراكي تعبیر میكرد نھ بھ حقایق عیني
الیبنیتز در آخرین سال . ھاي نسبیت اتخاذ شدھاند نظریاتي كھ امروزه در نظریھزمان توالي است ھمان 

مكاتبھاي كھ طوالني را در خصوص گرانش با سمیوئل میدانست كھ در میان خلئي آشكار ) ١٧١۵(عمر 
نھ : كالرك پاسخ داد; وي ایراد كرد كھ این باید یك معجزه دایمي باشد; از فواصل بسیار زیاد عمل میكند

; الیبنیتز میترسید كھ نظریھ مكانیسم كیھاني نیوتن بر تعداد ملحدان بیفزاید)). ھمسازي پیشین((بزرگتر از 
; بر عكس، این نظم بزرگي كھ نیوتن كشف كرده است عقیده بھ وجود خدا را تقویت میكند: كالرك گفت

  . ھاي بعدي نظر الیبنیتز را تایید كردند نتیجھ

وي، مثل بسیاري از متفكران قبل و بعد از خود، . تكامل را بھ صورت مبھم میدیدالیبنیتز در زیستشناسي 
اما این تصور را بھ دنیاي فرضي غیر ارگانیك نیز ; را حاكم بر دنیاي ارگانیك میدانست)) قانون اتصال((

  . بسط داد

ھ با چیزھاي دیگر ھر چیز نقطھ یا مرحلھ یك رشتھ بیپایان است و بھ وسیلھ تعداد بیشمار صورتھاي واسط
  . یعني یك محاسبھ بینھایتیك كھ در حقیقت جریان دارد; مرتبط میشود

این . ... كھ طبیعت جھش نمیكند... ھیچ چیز ناگھاني انجام نمیشود و یكي از اصول بزرگ من این است
بزرگي  قانون اتصال اعالم میدارد كھ ما بھ وسیلھ واسطھ درجھ بھ درجھ و قسمت بھ قسمت از كوچكي بھ

انسان با حیوان، و آن با گیاھان، و این .[... اكثر فیزیكدانان اكنون بر آن ایراد دارند. ]میرسیم، و برعكس
ھا، كھ آنھا نیز بھ نوبھ خود با اجسامي كھ حس و تخیل آنھا را بھ صورت كامال مرده و غیر  با سنگواره

  . ارگانیك بھ ما نشان میدھند بستگي دارد
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ر این اتصال باشكوه، بھ وسیلھ یك زنجیر بزرگ ھستي و اختالفاتي كھ چندان بھ ادراك ھمھ تناقضھا، د
نمیآیند، از سادھترین ماده تا مركبترینشان، از پستترین حیوانات ذرھبیني تا بزرگترین حاكم، نابغھ، یا 

  . قدیس، حمل میشوند

وي از ھر دانشي . د فرا میگرفتبھ نظر میرسید كھ ذھن الیبنیتز ھمھ این اتصالي را كھ شرح داده بو
در امور سیاسي شماري از دولتھا دستاندركار شده ; تاریخ ملتھا و تاریخ فلسفھ را میدانست; بھرھاي داشت

نامھاي در خصوص آغاز دنیا منتشر ساخت، بآرامي سفر  ١۶٩٣در . بود، و با اتم و خداوند آشنا بود
را در رسالھاي بھ نام پروتوگایا توسعھ بخشید، كھ پس از  پیدایش را نادیده گرفت و نظریات زمینشناختیش

كھ تدریجا خنك و . وي میگفت كھ سیاره ما زماني یك كره فروزان بوده است. منتشر شد) ١٧۴٩(مرگش 
در حین سرد شدن، بخار اطراف آن بھ صورت آب ; منقبض شده، و روي آن قشر سختي تشكیل یافتھ است

تغییرات . جود آورده است كھ بر اثر انحالل كانیھاي درون قشر آنھا شور شدھانددرآمده و اقیانوسھا را بھ و
بعدي زمین یا ناشي از عمل سیالبھا بر سطح زمین بودھاند كھ قشرھاي تھنھشتي را بر جاي گذاشتھاند، یا 

  . ناشي از انفجار گازھاي زیر زمین بودھاند كھ سنگھاي آذرین را بر جاي گذاشتھاند

حتي انواع )) در پوستھ زمین((باید معتقد بود كھ در جریان دگرگونیھاي عظیم ((ظر وي، بھ ن. میرفت
! وي میپنداشت كھ احتماال اولین جانوران در دریاھا میزیستند.)) جانوران نیز دستخوش تحوالتي شدھاند

ن نوزدھم، او نیز، مثل بعضي خوشبینان قر. حتي جانوران دوزیستي و خاكي از ھمینھا بھ وجود آمدھاند
یعني پیشرفتي كھ ھرگز پایان ... پیشرفت دایمي و نامحدود جھان((دگرگونیھاي تكاملي را اساس ایمان بھ 

  . میدید.)) نمییابد

) ١۶٩٧(كتاب آخرین خبرھاي چین او . الیبنیتز از زیستشناسي بھ قانون روم، و از آن فلسفھ چین پرداخت
. میفرستادند)) دوره سلطنت میانھ((غین مذھبي و بازرگانان از شامل ھمھ گزارشھایي بود كھ ھیئتھا و مبل

وي چنین احتمال میداد كھ چینیھا در فلسفھ، ریاضیات، و پزشكي كشفیاتي كردھاند كھ ممكن است كمك 
و ھمچنین بھ برقراري رابطھ فرھنگي با روسیھ، بعضا بھ عنوان وسیلھ ; بزرگي براي تمدن غرب باشند

با دانشوران، دانشمندان، و دولتمردان بیست كشور و با سھ زبان . ، اصرار میورزیدگشایش رابطھ با شرق
مكاتبات ولتر از نظر ; پانزده ھزار آنھا بھ جاي ماندھاند; ھر سال حدود سیصد نامھ مینوشت. مكاتبھ داشت

د كرد كھ یك الیبنیتز پیشنھا. كمیت با این رقابت میكند، اما از نظر تنوع فكري با آن قابل قیاس نیست
ھا و عقایدشان را با یكدیگر مبادلھ  بورس یا مبادلھ بینالمللي فرھنگي بھ وجود آید تا دانشمندان بتوانند نوشتھ

طرح ریخت كھ در آن ھر اندیشھ فلسفي و علمي حرف یا )) الفباي جھاني((و نیز یك . و مقایسھ كنند
وانستند، مثل ریاضیدانان كھ ھمھ از یك نمادھاي مخصوص بھ خود داشت، و در نتیجھ، متفكران میت

عالمت مشترك براي ارقام و كمیتھا استفاده میكنند، نظریاتشان را بھ یكدیگر برسانند و بدین ترتیب، بھ 
با آزادگي تمام، ولي با بیحاصلي، بھ ھر در میزد، ولي جز . پیدایش منطق ریاضي یا سمبولیك نزدیك شد

  . یگذاشتھاي ناتمام چیزي بھ جاي نم پاره

اما ; سرانجام در سن پنجاھسالگي از زني خواستگاري كرد. این دانشمند ھمھدان فرصت ازدواج نیافت
آن بانو فرصت خواست تا در خصوص این موضوع بیندیشد و چون الیبنیتز ھم بدین ((فونتنل میگوید كھ

پس .)) یشھ صرف نظر كردطریق فرصت یافت تا مجددا بھ تفكر در این امر بپردازد، از ازدواج براي ھم
و كسي كھ با ارتعاشات ذھنیش ; از مسافرتھا و دستاندركاریھاي سیاسي، لذت خلوت كتابخانھاش را برگزید

. نیمي از دنیا را حس كرده بود، دوستانش را، بدین سبب كھ دشمن كارش ھستند، از خود دور نگاه داشت
لبا تا دیري از شب مستغرق بود و بندرت از حتي غا; اوقات خود را بھ خواندن و نوشتن میگذرانید

غذا را از بیرون میگفت میآوردند و در اطاق بتنھایي ; نوكري نداشت. ھا یا تعطیالت آگاه میشد یكشنبھ
فقط براي تحقیقات پاي از خانھ بیرون میگذاشت، یا بھ قصد تعقیب طرحھاي پیشرفت دانش . صرف میكرد

  . و علوم، و با دیدار دوستان
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. و وي را بھ عنوان نخستین رئیس آن برگزیدند) ١٧٠٠.(آكادمي برلین بھ ابتكار او تاسیس شد. ق یافتتوفی
نظیر این آكادمي را ; و دوبار دیگر در كارلسباد و پیرمون) ١٧١٢(پطر كبیر را در تورگاو مالقات كرد 

یشنھادش را براي اداره تزار ھدایاي بسیاري بھ وي بخشید و پ; ھم براي شھر سنپطرزبورگ پیشنھاد كرد
اما عمر الیبنیتز وفا نكرد كھ تاسیس آكادمي سنپطرزبورگ را ; روسیھ بھ وسیلھ ھیئتھاي اجرایي پذیرفت

وي را در وین میبینیم كھ براي تصدي سمتي در دستگاه امپراطوري و  ١٧١٢در . بھ چشم ببیند ١٧٢۴در 
وسسھاي فرھنگي را پیشنھاد كرد كھ نھ تنھا علوم بھ شارل ششم تاسیس م; تاسیس یك آكادمي فعالیت میكرد

امپراطور وي را در سلك . را سیر تكاملي میبخشید، بلكھ فرھنگ، كشاورزي، و صنایع را نیز توسعھ میداد
  ). ١٧١٢(اشراف درآورد و بھ سمت مشاور امپراطوري برگزید 

ق الیبنیتز چندي قطع شد و بھ حقو; غیبتھاي طوالني وي از ھانوور، برگزیننده جورج را خشمگین ساخت
وي ھشدار دادند كھ اكنون، پس از بیست و پنج سال وقفھ، وقت آن رسیده است كھ تاریخ تمام خانواده 

درگذشت، جورج از ھانوور بھ قصد تصاحب تاج و )) آن((ھنگامي كھ ملكھ . برونسویك را بھ پایان برساند
). ١٧١۴(وز پس از خروج وي، از وین وارد ھانوور شد الیبنیتز سھ ر. تخت انگلستان روانھ آن دیار شد

ھاي آشتي كنان براي  نامھ; امیدوار بود كھ وي را براي تصدي سمتھاي عالیتر و حقوق بیشتر بھ لندن ببرند
اما جورج اول پاسخ داد مادام كھ آن كتاب تاریخ بھ پایان نرسیده است، بھتر است در ; پادشاه جدید فرستاد

بعالوه، انگلستان ھنوز وي را بھ خاطر مشاجره و بحث با نیوتن بر سر تقدم كشف حساب  .ھانوور بماند
مردي كھ در قرن . نومید و تنھا، دو سال دیگر براي تایید نیكي جھان بھ سختي كوشید. نبخشیده است

امبر نو ١۴ھجدھم از او بھ عنوان پیامبر خوشبیني یاد میشد، سرانجام، از درد نقرس و سنگ مثانھ در 
از مرگ وي نھ آكادمي برلین، نھ درباریان آلماني ساكن لندن، . در ھانوور دیده از جھان فرو بست ١٧١۶

. و نھ دوستانش آگاه شدند، زیرا ھمھ آنھا، بر اثر غیبتھا و انزوایي كھ اختیار كرده بود، از وي بریده بودند
. در برابر فلسفھ دفاع كرده بود بھ جاي آورد ھیچ كشیشي نیامد تا مراسم دیني را براي فیلسوفي كھ از دین

یك اسكاتلندي كھ در آن روز در ھانوور بود . فقط یك نفر، منشي سابقش، در مراسم تدفین شركت جست
.)) مثل یك دزد بھ خاك سپرده شد، نھ بھ صورت مردي كھ مایھ افتخار كشورش بود((نوشت كھ الیبنیتز 

زمان ; ي از این مجموعھ متنوع نظریات و افكار تخصیص دھیمدیگر نباید صفحاتي را براي خردھگیر
: منتقدان الیبنیتز را بھ اقتباس از ھمھ جا متھم ساختند. خود این تدفین ناخوشایند را انجام داده است

مابعدالطبیعھ، علم ; عدل االھي را از حكیمان مدرسي، مونادھا را از برونو; روانشناسي را از افالطون
اما كیست كھ بتواند در این گونھ مسائل كھ یكصد بار گفتھ . طھ ذھن و جسم را از اسپینوزااخالق، و راب

براي ھر حقیقت ھزار خطاي ممكن وجود دارند و . شدھاند سخني نو بگوید اصیل و اصیل و خردمند بودن
مات بیمعني در سخنان الیبنیتز كل. انسان با ھمھ كوششھایش نتوانستھ است این امكانات را از بین ببرد

بسیاري یافت میشوند، اما نمیتوانیم كامال داوري كنیم كھ آنھا بیمعني واقعي ھستند یا اینكھ الیبنیتز آنھا را بھ 
مثال میگوید موقعي كھ خداوند دنیا را آفرید، مثل برق ھرچھ . عنوان رنگپذیري حفاظتي بھ كار برده است

من ھمیشھ بھ عنوان یك فیلسوف آغاز : ((گفتھ است. ا دیدبنا بود در تاریخ روي دھد تا آخرین جزئیاتش ر
یعني حس میكرد كھ فلسفھ اگر بھ فضیلت و )) میكنم و بھ صورت یك دانشمند االھیات بھ پایان میرسم

  . خداشناسي نینجامد، ھدفش را از دست میدھد

اغراق )) فطریات((ن ممكن است در فطري بود. مباحثھ دوستانھ و طوالني بھ الك معرف افكار بلندش بود
و ; ھا كرده باشد، ولي اعتراف كرد كھ آنھا ممكن است بیشتر تواناییھا، غرایز، و استعدادھا باشند تا اندیشھ

)) ذھن((با موفقیت ثابت كرد كھ مذھب اصالت حس الك فرایند معرفت را بسیار ساده كرده است، و اینكھ 
; یعتا آلت درك فعال، انتقال و دگرگوني احساسات استبا وجودي كھ ممكن است ھنگام تولد خام باشد طب

نظریھ مونادھا پر . الیبنیتز در این مورد، مانند نظریاتش درباره زمان و مكان، پیشرو و منادي كانت است
اگر بعد نداشتھ باشند، پس چگونھ تعدادي از آنھا بعد تولید میكنند اگر جھان را ادراك . (از اشكال است
اما یكي از مساعي برجستھ وي این بود ) میتوانند در مقابل نفوذھاي بیروني مصون باشندمیكنند، چگونھ 

بدیھي است الیبنیتز . كھ با فرض ذھني بودن ماده، و نھ ماده بودن ذھن، شكاف بین ذھن و ماده را پر كند
ن مجدد ذھن و و جدا كرد; نتوانست مكانیسم و طرح طبیعت یا مكانیسم جسم را با آزادي اراده آشتي دھد

جسم، پس از اینكھ اسپینوزا آنھا را در یك فرایند دو جانبھ یكي ساختھ بود، در فلسفھ قدمي بھ سوي عقب 
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وي مانند درباري زننوازي كھ سخت امیدوار است بكوشد تا خاطر ملكھاي را آرامش بخشد، وانمود . بود
  . میكرد كھ این دنیا بھترین دنیاي ممكن است

االھیات را طوري ) نامید)) یك آكادمي تمام عیار در خودش((كھ فردریك او را (سفھ دانشمندترین فال
اما، با وجود ھمھ این عیوب، . نوشت كھ گویي از زمان قدیس آوگوستینوس تا كنون چیزي روي نداده است

ھم )) باروپایي خو((او، بھ عنوان میھنپرستي كھ یك . در دانش و فلسفھ بھ پیروزیھاي بسیاري دست یافت
فردریك دوم نوشتھ است كھ توماسیوس و . بود، آلمان را در توسعھ تمدن غرب مقام ارجمندي بخشید

بر .)) الیبنیتز از جملھ كساني بودند كھ آلمان را روشني بخشیدند و بزرگترین خدمت را بھ روح بشر كردند
فلسفھاش، در عرض . وال گذاشتاثر بیاعتبار شدن االھیات در مقابل آگاھي اخالقي بشر، نفوذش رو بھ ز

یك نسل پس از مرگش، توسط كریستیان فون ولف صورتبندي سیستماتیك داده شد و بھ صورت تغییر شكل 
ھایش بھ  با وجودي كھ اكثر نوشتھ. ھاي آلمان از ھر فلسفھ دیگر بیشتر رواج یافت یافتھ خود در دانشگاه

و . مجموعھاي از وي بھ چاپ نرسید ١۶٧٨تا سال ; زبان نمیتوانستند مجموعھ متمركز و ھمسازي باشند
و این قسمتھا تا  -حتي در این ھنگام، نیز برخي از قسمتھاي مھم و مخالف عقاید ھمگاني را حذف كردند 

سیستم عالمتي وي در محاسبات بعدھا موفقیت چشمگیري پیدا كرد، اما . بھ چاپ نرسیدند ١٩٠١سال 
. یم قرن از وي پیش بودند و بھ صورت بتھاي روشنگري فرانسھ درآمدندرقبایش، یعني نیوتن و الك، تا ن

متفكر بزرگ قرن . با وجود این، بوفون وي را، در آن عصر شور خرد، یكي از بزرگترین نوابغ میدانست
  . میدانست)) بیشك بزرگترین دانشمند فلسفھ غرب((بیستم آلمان، یعني اسوالد شپنگلر، الیبنیتز را 

بخشیدن بھ این تتبعات، میتوان اضافھ كرد كھ قرن ھفدھم رویھمرفتھ یكي از پربركتترین براي پایان 
بیكن، دكارت، ھابز، اسپینوزا، الك، بل و الیبنیتز، زنجیري شكوھمند . عصرھاي تاریخ اندیشھ جدید بود

ان را درك شادمانھ اطمینان داشتند كھ جھ) اكثر آنھا(از مردان بزرگ و سرمست از شراب عقل بودند و 
بھ آن  - جز آخرین  -در مورد خداوند ارائھ دادند و ھمھ آنان )) عقاید واضح و روشني((میكنند و حتي 

. راه بردند كھ میبایستي دین و دولت را در انقالب فرانسھ دگرگون سازد)) روشنگري((نھضت خروشان 
ھ آخر از آزادي نطق و بیان پشتیباني در ھمان زمان كھ میكوشید تا ب; الیبنیتز این نتیجھ را پیشبیني كرد

در . ھایشان بر اخالق و روحیھ مردم اندیشھ كنند كند، از آزاداندیشان میخواست كھ در تاثیر سخن یا نوشتھ
اگر انصاف میخواھد كھ بر آزاداندیشان ابقا كند، : در مقاالت نو ھشدار قابل توجھ داد ١٧٠٠حدود سال 

خنان جزمي آنان، در جایي آشكار شود كھ با مشیت خداوندي خردمند و تورع خواستار است كھ تاثیرات س
نیكو و عادل، و با خلود روح كھ آنھا را مشمول عدل االھي میكند، منافات داشتھ واز نظر اخالقي و نظم 

من میدانم كھ مردان بسیار خوب و نیكاندیش معتقدند كھ این عقاید نظري كمتر از . اجتماعي زیانآور باشد
و نیز میدانم كھ افرادي ھستند كھ خلق و خوي بسیار ارجمندي دارند كھ ; ھ فكر میشود بر عمل اثر دارندآنچ

شاید بتوان فیالمثل گفت . ... این عقاید ھرگز نمیتوانند آنھا را بھ كاري كھ در خور شانشان نیست وادار كند
تھ در مورد مریدانشان یا مقلدینشان اما این نك. كھ اپیكور و اسپینوزا زندگي نمونھاي را سپري كردند

صادق نیست، زیرا آنھا، كھ دیگر از ترس خداوند بصیر و از عذابھاي اخروي فارغ شدھاند، افسار از 
چنانچھ ; دھنھ شھوت و تمایالتشان برمیدارند و ذھنشان را در راه اغوا و فساد دیگران بھ كار میاندازند

من . اطر لذت و پیشرفتشان، چھارگوشھ جھان را بھ آتش میكشندجاھطلب و داراي نظرات بدي باشند، بھ خ
من ھمچنین میدانم كھ عقاید مشابھ اندك اندك . اینھا را در كساني كھ دست مرگ آنھا را چیده است دیدھام

در ذھن بزرگاني كھ بر دیگران حكمراني میكنند و امور مردم در دست آنھاست رسوخ میكند و، در حالي 
باب روز فرو میروند، ھمھ چیز را بھ دست انقالب عمومي كھ اروپا با آن مواجھ است رھا  كھ در كتابھاي

  . میكنند

و حتي پس از آنكھ . در این سطور عالقھاي صمیمانھ نھفتھ شده است و ما باید بر آن ھشدار احترام نھیم
كشید و كشتار سپتامبر روشنگري فرانسھ عقاید و معتقدات را فرو ریخت و انقالب گوشھ دنیا را بھ آتش 

عطش خدایان را موقتا فرو نشاند، یك مورخ بزرگ میتوانست بھ نخستین عصر علوم و فلسفھ جدید نگاه 
لكي در این مورد . كند و دریابد كھ رویدادھایش نھ تنھا ویران كننده تمدن نبود، بلكھ انسان را آزادي بخشید

  : چنین گفتھ است
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اذھان مردم را بھ تحقیقات و تجربیات بیطرفانھ ... رگ قرن ھفدھمبدین نحو بود كھ آموزگاران بز
و عشق بھ حقیقت، كھ . انضباطي بخشیدند و از طلسمي كھ از دیرباز آنھا را در بند كشیده بود آزاد ساختند

انگیزھاي بود براي یك جنبش بحراني بزرگ كھ ھمھ . دانش را دگرگوني بخشید، در آنھا بھ وجود آوردند
ھمھ اغراض عقاید ; كھ در تیرھترین زوایا نفوذ كند; ھمھ علوم و ھمھ االھیات را دگرگون ساختتاریخ، 

و تمام كیفیت و قلمرو ; دانشھاي ما را از نو بنیان نھاد; نادانیھا را از میان برداشت; كھن را نابود ساخت
  . ھا بھ حقیقت نمیپیوستنداما اگر شیوع و رواج روح خردگرایي نبود، این. دلبستگیھایمان را تغییر داد

رنسانس بھ یونان و روم باستان و . در نتیجھ، قرن ھفدھم افكار جدید را، چھ خوب و چھ بد، بنیان گذاشت
. اصالح دیني بھ مسیحیت نخستین و معتقدات قرون وسطایي پایبند بود; رسوم و ھنر كاتولیك پیوستھ بود

ا نیوتن، از دكارت تا بل، و از بیكن تا الك، بھ سوي اكنون این عصر غني و حادثھانگیز، از گالیلھ ت
این قرن شاید بیش از قرن ھجدھم بھ . آیندھاي نامعین گام برداشت كھ تمام خطرات آزادي را نوید میداد

زیرا با وجودي كھ نداي فیلسوفانش نداي اقلیتي اندك بود، برخالف بازیگران ; لقب عصر خرد سزاوار بود
ي فرانسھ، از خود اعتدال عاقالنھتر، و در مورد محدودیت فكر و آزادي تعقل از بند رستھ روشنگر

  فصل بیست و چھارمدر ھر كتاب پنجم فرانسھ در برابر اروپا . بیشتري نشان میدادند

  

  خورشید غروب میكند

I - مادام دو منتنون   

، ماركیز دومنتنون، معلمھ فرزندان ))بیوه سكارون((، )١۶٨٣ژوئیھ  ٣٠(پس از مرگ ماري ترز 
، ملكھ بي تاج فرانسھ و بزرگترین )١۶٨۴ژانویھ (نامشروع شاه، كھ اندكي بعد وي را بھ ھمسري گرفت 

و تاریخ مشكل امروز بتوان بھ خصوصیات اخالقي این زن پیبرد، . شخصیت با نفوذ دربار سلطنتي بود
این زن دشمنان بسیاري داشت كھ از ترقي و . نویسان ھنوز ھم در این خصوص اختالف نظر دارند

بعضي از آنھا كھ مورخ بودند، او را زني خودخواه و شخصیتي شریر و ; قدرتش ناراضي و منزجر بودند
اه، را با ھمھ نفوذ و با وجود اینكھ میتوانست جاي مادام دو مونتسپان، معشوقھ ش. بدنیت معرفي میكنند

قدرتي كھ از این منصب بھ دست میآمد بگیرد، آن را نپذیرفت و در عوض شاه را متقاعد ساخت تا بھ 
ملكھ در آن زمان چھل و دو سالھ بود، یعني ھم سھ سال از منتنون ). ١۶٨٠اوت (سوي ملكھ برگردد 

مان ماركیز ظاھرا فضیلت را بر در این ز; جوانتر بود و ھم دلیلي بر مرگ زودرس وي متصور نبود
ھنگامي كھ مرگ ملكھ را در ربود، این معلمھ باز ھم از پذیرش معشوقھ بودن شاه طفره . قدرت ترجیح داد

اگر فضیلتش در . میكوشید تا با بھ خطر انداختن منصب كنوني، مقامي واالتر بھ چنگ بیاورد; رفت
درست ھمان سان كھ عفت یك دوشیزه مآل اندیش، كھ  ;جاھطلبي بود، نمیتوان گفت كھ فضیلتي آلوده است

جز زیبایي وسیلھ دیگري براي معاملھ زندگیش ندارد، از اینكھ بیندیشد حلقھ ازدواج امنتر از منزل یكشنبھ 
مینیار وي را ; ھنگامي كھ لویي منتنون را بھ ھمسري برگزید، چھل و ھشت سالھ بود. است، آلوده نمیشود

از یك سو . است كھ دوران فتنھگري و عشوھگري جسماني را پشت سر گذاشتھ بودبانویي تصویر كرده 
در قصر ورساي، در كنار شاه، . زني براستي دیندار بود، و از سویي دیگر قماري بزرگ كرد و برنده شد

.)) خانھ گرفت و یك زندگي بورژوایي درباري را باب طبع نمیدانست و خودنمایي وي را شاد نمیساخت
، كھ بدون اسباب و بال استفاده رھا شده ))قصر منتنون((حتي در زمان قدرت ھم جز ; میاندوختثروت ن

اما مادام، شما چیزي : ((میگویند كھ لویي در اواخر زندگیشان بھ وي گفتھ است. بود، ھیچ چیز نداشت
  . ندارید، و اگر من بمیرم، بھ فقر دچار میشوید
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چیزھاي اندكي براي خویشانش، و مقداري پول .)) شما انجام دھم بگویید ببینم، چھ كاري میتوانم براي
ھاي آبرودار ولي نیازمند تاسیس كرده بود  براي دانشكدھاي كھ خود در سنسیر براي دختران خانواده

  . خواست

این غرور وي نبود كھ چنین آوازھاي براي این زن آورد، بلكھ غرور شاه در اسراف نابود كننده دسترنجھا 
ھم و غمش این بود كھ ھمچون یك واسطھ . از بسیاري جھات ھمسري مھربان و خوب بود. ھا بودو پول

ھاي درباریان محفوظ دارد، جاھطلبان  میان شاه و دنیا خدمت كند، آرامش را در میان جاھطلبیھا و دسیسھ
را برآورد، در ھاي شوھرش دایھاي مھربان باشد، نیازمندیھاي مردانھ وي  را دست بھ سر كند، براي نوه

مردي كھ در قلمرو سلطنتش كمتر و بھ سختي سرگرم ((ناكامیھا و شكستھا خاطرش را تسلي دھد، بھ 
شادماني بخشد، و محیط صلح و آرامش خانوادگي را در زندگي بھ وجود بیاورد كھ ھر ساعت آن )) میشود

ھاي  گ، در میان نامھپس از مر. صرف تصمیماتي میشد كھ بر جان میلیونھا نفر تاثیر میگذاشت
  : خصوصیش این دعا را، كھ حتما پس از ازدواج نوشتھ بود، یافتند

بھ من توفیق ده تا ھمچون یك . خداوندا، تو مرا این مقام دادي، و من خودم را با رضا بھ تو تسلیم میكنم
بھ ... م، و مسیحي آالم را تحمل كنم، بھ تقدیس لذاتش بكوشم، شكوه و جالل تو را در ھمھ چیز ببین

اي پروردگار، خواست تو را . ... مگذار دستخوش آشفتگیھاي فكر قرار گیرم. رستگاري شاه یاري دھم
این بینش را، و . زیرا سرور ھر دو دنیا در تسلیم بھ خواست و مشیت توست; میخواھم نھ خواست خود را

; كردي، بھ من ارزاني دار ھمھ ھوشمندیھایي را كھ در خور این مقام واالیي است كھ بھ من تفویض
تو كھ قلب شاھان را در دست داري، قلب این شاه را باز كن تا . استعدادي را كھ بھ من دادي شكوفان ساز
مرا یاري ده تا او را شادي بخشم، تسلي دھم، ترغیب كنم، و ; آن نیكي را كھ تو میخواھي در آن بگذارم

بگذار چیزھایي را كھ میتواند از من بیاموزد و . سازم حتي اگر مشیت تو بر این قرار گیرد، اندوھگین
بشود كھ او را در تو و ; بگذار خودم را با او نجات دھم. دیگران جرئت گفتنش را نداشتھاند، پنھان نسازم

بگذار تا روز بازآمدنت ھر دو پاك و .. براي تو دوست بدارم و بكند كھ او ھم بدین نحو مرا دوست بدارد
  . گام برداریممنزه در راھت 

ھاي ھلوئیز بھ آبالر، و حتي میتوان امیدوار بود كھ از آنھا ھم اصیلتر  این نامھ زیبایي است، بھ زیبایي نامھ
  . باشد

شاید در اصالحطلبي و راھنمایي كردن . چنین دعایي، صرف نظر از عكسالعمل بیروني، نیرو ھم میبخشد
اما گذشت سالھا صداقت، و حتي محدودیت، . قرار دارددیگران ھم نوعي اراده معطوف بھ قدرت پنھاني 

پادشاھي را یافت كھ خود میپنداشت رسول است، زیرا : ((سن سیمون گفتھ است. تورع وي را ثابت كرد
.)) این امر بھ وي نشان داد كھ بذر را چگونھ بیفشاند تا از زمین بھره خوب برگیرد. ... در ھمھ شكنجھ داد

ھ ھوگنوھا بود سن سیمون چنین میپندارد، اما بر اثر تحقیقات بعدي، كھ لوورا آیا این زن مشوق شكنج
لرد اكتن، تاریخنویس كاتولیك، كھ كمتر از این . دشمن سرسختش در آنھا پیشقدم بود، از سنگدلي مبرا شد

ان دانشمندترین، بافكرترین، و وظیفھشناسترین زن: كیش پشتیباني میكرد، دربارھاش چنین قضاوت میكند
وي با پیروان آیین یانسن سخت . پروتستان بود و مدتھاي مدید ھمچون یك نوآیین پر حرارت میزیست. بود

ھاي دیني را  ھمھ بر این عقیده بودند كھ او شكنجھ. مخالف بود و از اطمینان بھترین روحانیون برخوردار
ھایش را یك  اما نامھ. این مدعي است ھایش دلیل بر نامھ. تشدید، و شاه را بھ الغاي فرمان نانت ترغیب كرد

  ; .استناشر، كھ مردي جاعل و حیلھ گر بود، تحریف كرده 

د، اما با مادام دو سوینیھ، مانند فنلون و دیگر كاتولیكھاي آن زمان، از الغاي فرمان نانت جانبداري میكر
  . نفوذي كھ داشت بھ قول میشلھ پروتستان سخت میكوشید از بیرحمي دستگاه قضایي روحاني جلوگیري كند
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براي اینكھ مبادا تمایالت رمانتیك بھ منظور ھر چھ جالبتر جلوه دادن این زن تصویر او را گل آذین كند، 
نخوت و غرور دوكي سن . اه كنیمبھتر است كھ از دریچھ دید اغراض و نظریات دیگر بھ ماركیز نگ

  :سیمون ھرگز این بورژواي پست را كھ بھ معشوقگي پادشاه فرانسھ رسید نبخشید

احساسات و . چون با تنگدستي و فقر بار آمده بود، فكرش كوتھ و قلب و احساساتش فرومایھ و پست بود
. ... مادام سكارون نیز كمتر بودھاي این زن آن چنان محدود بودند كھ در حقیقت ھمیشھ از حد یك  اندیشھ

  . بھ مزیتي چنین بزرگ و ارجمند برسد[ بداصل]ھیچ چیز نفرتانگیزتر از این نیست كھ شخصي پست 

  : با اینھمھ، دوك در میان بدیھایش فضایلي را ھم بر میشمارد

مادام دو منتنون زني بود صاحب حس لطیفھگویي بسیار كھ سخت موجب رنجش افرادي میشد كھ در 
با بینشھاي دنیایي آراستھ و مزین بود . میانشان راه یافتھ بود، اما چیزي نگذشت كھ بین آنھا بھ شھرت رسید

د، زیرك چرب زبان، چون در مقامھاي مختلف كار كرده بو. و شیرینبیاني بھ آن رنگي دلپسند داده بود
دسیسھ خواھي، كھ خود از آن بسیار دیده و براي . حاضر بھ خدمت بود، و ھمیشھ میكوشید لذتبخش باشد

مالحت غیر . وي را استادي، استعداد و خوي دسیسھگري بخشیده بود. خود و دیگران بسیار ساز كرده بود
وي شده بود، بھ استعدادھایش بیشتر كمك  قابل قیاس بیتكلفي، كھ حساب شده و محترمانھ بود و، بر اثر

  . بیاني آرام، دقیق، صریح، و طبیعتا شیوا و موجز داشت; میكرد

بھترین دوران عمرش، چون سھ یا چھار سال از پادشاه بزرگتر بود، دوران لطیفھگوییش بوده است اوج 
ما این حس تدریجا جاي از آن پس، قیافھ شخصیتھاي مھم بھ خود گرفت، ا. ... زمانھاي زن نوازي شاه

وي یك خودنماي كاذب نبود، اما . خود را بھ فداكاري و ایمان داد، كھ بھ نحوي قابل تحسین در خور او بود
  . احتیاج او را چنین كرد و بوالھوسي طبیعي وي را بیش از آنكھ میبود، نشان میداد

شاید احساس میكرد كھ ; تر بیان داشتمكولي، كھ از دور تحت تاثیر قرار گرفتھ بود، نظریاتي بزرگوارانھ
  : بسیاري از خطاھاي زني را كھ ھم سخن پرداز است و ھم ایجاز گو میتوان بخشید

اما از لطف و فریبندگي افسون ; ھنگامي كھ توجھ پادشاه را بھ خود جلب كرد، چندان زیبا یا جوان نبود
فھمي درست . ... ت خود میدانند، برخوردار بودآن را زیبنده جف... كننده بسیار و ابدي، كھ مردان ھوشمند 

داراي خلق و خویي بود كھ آرامش آن . و بیاني شیوا، بدون حشو، و بسیار عاقالنھ، آرام و نشاط آور داشت
حس سلیقھاش از سلیقھ ھمجنسان خود ھمان قدر برتر بود كھ سلیقھ ; حتي براي یك لحظھ بر ھم نمیخورد

این بود صفاتي كھ بیوه یك فرد لوده و بیھوده را نخست دوست : تر استھمجنسان وي از سلیقھ ما بیش
  . محرم و سپس بھ ھمسري مغرورترین و نیرومندترین شاھان اروپا مفتخر ساختند

سرانجام، وي را از دریچھ چشمان ھانري ماران، تاریخنویس فرانسوي كھ اھمیتش بھ حد كافي باز شناختھ 
  : نشده است، میبینیم

نوعي ھماھنگي در رفتار و فكر وجود داشت كھ با گذشت زمان بیشتر میشد، [ ماركیز و پادشاه]و بین آن د
زیبایي متناسب، نجیبانھ، و سنگین وي، كھ با وقار بي ھمتاي طبیعي افزایش یافتھ بود، لویي را كامال 

محتاط، مالحظھ  مانند شاه،; را)) شكوه و جالل((را دوست داشت، و شاه )) محبت((وي . خشنود میساخت
كار، و در عین حال جاذب و شكوھمند و نیز از حالوت سخنپردازي برخوردار بود و این حالوت را با 

مثل شاه داراي استقالل اراده . منابع تخیل غني و تحصیالت و دانشھاي متنوع ھمیشھ محفوظ نگاه میداشت
از شاه، كھ در دوستي و . وزان در او بودبا وجود این، محبتي دیرپاي ھر چند نھ زیاد س; و خودخواھي بود

اما ھرگز پي نبرد كھ آنچھ میبایستي ; عشق فقط نسبت بھ وي ثابت قدم بود، كم احساستر، ولي پایدارتر بود
برخالف لویي چھاردھم، بھ چیزھاي اندك دل . ھایش یا آسایش را خواستھ; فداي احساساتش كند چیست

بھ یاري خصلت آرام، متفكر، و متعقل، كھ ھیچ گاه تحت . ... یدمیبست و از بخشش بزرگ اجتناب میورز
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ھاي آني و خواب و خیال قرار نمیگرفت، بھ دفاع از فضیلتي كھ اغلب سركوب میشد بر  تاثیر انگیزه
  میخواست، 

در ھر صورت، این زن، كھ شاھي چنین با عظمت او را بھ ھمسري برگزید و ھمھ امور خاصھ كشور را 
شاه وزیرانش را در . در میان میگذاشت، میبایستي صاحب صفات تحسین انگیزي بوده باشد بي ریا با وي

و با وجودي كھ خود را بھ ; اطاق خصوصي این زن و در حضور وي، میپذیرفت و با آنان گفتگو میكرد
 صحبتھا و مذاكرات آنھا محجور و بیتفاوت نشان میداد و خود را بھ كارھاي سوزنكاري و دوخت و دوز

و آن قدر بر این قضاوت ارج مینھاد كھ او را )) مشغول میداشت، لویي میكرد و نظرش را خواھان میشد
یا بزودي رقیبي  میگفتند، زیرا میپنداشتند كھ; ))مادام فعال((شكاكان بھ وي . مینامید)) داراي نظر صایب((

اما برعكس، شاه تا دم مرگ نسبت بھ وي ; برایش پیدا میشود، یا اینكھ كسي دیگر جایگزینش میگردد
نفوذش ھر سال گسترش مییافت و، تا آنجا كھ تورعش اجازه میداد، بخشنده و صاحب . وفادار باقي میماند

از جنگ منصرف سازد بھ ھمین لحاظ ھم میكوشید تا اسرافكاریھاي شاه را تعدیل كند و وي را . كرم بود
  . لوووا با وي دشمن شد

ھا، مددكاري بھ نجباي ورشكستھ، و تامین مھریھ  براي تاسیس سازمانھاي خیریھ بیمارستانھا، صومعھ
جز كاتولیكھاي خوب، ھیچ كس نمیتوانست با توصیھ وي بھ كاري . دوشیزگان حمایت شاه را بھ دست آورد

دانشكده سن سیر را بھ صومعھ . تصاویر ھنري برھنگان قصر ورساي پارچھ كشیدبر روي . گمارده شود
خودش نیز در قصر شاھي ھمچون یك زن تارك . و در آن را بھ روي جھانیان بست) ١۶٩٣(مبدل ساخت 
شاه كھ نخست .)) با گوشھگیري و در انزوا زیستن بھ زندگي تارك دنیایي نزدیك شده بود((; دنیا میزیست

كشیشاني كھ در اطرافش . دینداریش میخندید، سرانجام با فروتني خاص بھ تقلید از آن پرداخت .بر زھد
بودند از اینكھ شاه مناسك مذھبي را مرتبا انجام میداد شادمان میشدند، اما آن زن نیات شاه را بسیار خوب 

ونھ باید فروتني كند و روح شاه از مقام صلیب و توبھ كاري غافل نیست، اما نمیداند چگ: ((میگفت; میفھمید
پاپ آلكساندر ھشتم از این جھت خشنود شده بود و از مادام، كھ .)) حقیقي توبھ را در خود بھ وجود بیاورد

شاید نقصان نیروي . توانستھ بود چنین ضد پاپ گالیكاني را اصالح كند، تشكر كرد و بھ وي تبریك گفت
ري فیستول میبرد او را بھ فكر مرگ انداخت، در نتیجھ و رنجي كھ از بیما ١۶٨۴بدني شاه پس از سال 
بھ عمل جراحي سختي تن درداد و رنج عمل را با  ١۶٨۶در ھجدھم نوامبر . دست بھ دامان دین شد

اما . دستجات مخالف فرانسھ زماني شایع كردند كھ وي در حال مرگ است. رشادت ویژھاي تحمل كرد
تا بھ شكرانھ سالمت بازیافتھ پروردگار را ) ١۶٨٧ژانویھ  ٣٠(جان بھ در برد و چون بھ نوتردام رفت 

از آن : ((ولتر گفتھ است. سپاس گوید، فرانسھ كاتولیك با شادي و جشن سرورانگیز از وي استقبال كرد
آن عیاشي شاھانھ كھ در دوران اول زندگي جز الینفك وجودش شده بود، )) پس، شاه دیگر بھ تئاتر نرفت

قاري داد كھ بعضي اوقات بھ ترشرویي نزدیك مینمود، اما گاھي ھم از امور جنسي ھیچ جاي خود را بھ و
چون خستگي زور آور شد و كارھا بھ دست مادام دو منتنون رھا گشت، از داخلي خصوصي، . غافل نمیشد

 ھا اسراف میكرد، اما ھمان طور كھ ھنوز در صرف ھزینھ. كھ ھمسرش برایش ترتیب داده بود، تن درداد
بھ یكي از درباریان  ١۶٨۶در ماه مارس . در خور مقامش بود، متكبر و خودخواه و ھمچنان شھوتران بود

اوبوسون، كھ بعدھا دوك دوال فویا نامیده شد، ماموریت داد تا در پالس د ویكتوار /متملق بھ نام فرانسوا د
اما باید اضافھ كرد ھنگامي كھ . برایش برپا كند)) انسان جاوداني((مجسمھاي بھ نام ) میدان پیروزیھا(

دوبوسون میخواست پیش پاي مجسمھ چراغي روشن كند كھ شبانروز روشن باشد، شاه از پذیرفتن این 
گروھي از اشراف متدین بھ سركردگي دوك و دوشس شوروز، دوشسھاي . الوھیت نابھنگام سر باز زد

را در اطراف شاه و ھمسرش تشكیل )) شاه گروه فداییان حافظ((بوویلیھ و مورتمار، و سھ دختر كولبر 
دادند كھ بسیاري از اینان قلبا مذھبي بودند و پارھاي نیز شیوه ترك نفس رازورانھ مادام گوئیون را پذیرفتھ 

بقیھ . را یكي از شاعران گمنام فرانسھ در این زمان ساخت)) بیایید اي گروه مومنان((سرود مشھور . بودند
از عیاشیھا دست برداشتند، در . اھر خود را با وضع اخیر شاه ھمگام ساختنددرباریان نیز از نظر ظ

مراسم قداس و تناول عشاي رباني بیشتر شركت میكردند، و بھ اپرا و تئاتر كھ از زمان لولي و مولیر بھ 
شكار، مجالس رقص، ضیافتھاي پرخرج و قمارھاي كالن در . سرعت رو بھ افول نھاده بود، كمتر میرفتند

عیاشان و آزاداندیشان پاریس خود را پنھان كرده بودند و . حیطي آرام و غمانگیز ھنوز ادامھ داشتندم
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اما مردم فرانسھ از تقدس و زھد . بیصبرانھ منتظر بودند تا در زمان نایب السلطنھ جدید بھ تالفي برخیزند
ه جنگ را با سكوت تحمل ھاي كشند پادشاھشان شادمان بودند و، در زیر فشار مرگ و مالیات، ھزینھ

  . میكردند

II - ١۶٩٧-١۶٨٩: اتحاد بزرگ   

سیستم عظیم اقتصاد و صنعت دولتي كولبر، . مالیاتھا، علي رغم كاھش ترقي و پیشرفت، رو بھ افزایش بود
علت این سقوط تا اندازھاي این بود كھ مردھا از مزارع . ، بھ سوي سقوط میرفت)١۶٨٣(پیش از مرگش 
اما بیشتر بر اثر خفقان خود از بین ; ھا و میدانھاي جنگ كشانده شده بودند ھ سوي اردوگاهو كارخانجات ب

مقررات و قوانین دولتي آن رشدي را كھ ممكن بود با كنترل كمتر، با آزادي بیشتر، و با تجربھ و : رفت
فعالیت ; دندامور صنعتي در تیرگیھاي مقررات و جرایم محدود ش. اشتباھات پدید آورد متوقف ساختند

پیچیده اقتصادي، كھ بر اثر گرسنگي رنج آور اكثریت و آز ابداعي اقلیت بھ حركت درآمده بود، در زیر 
، یعني شصت و پنج ١۶٨۵بنابراین، در اوایل . فشار كوه قوانین مینالید و بھ تعطیل و سكون تھدید میشد

یكي از . بلند شد)) آزادي عمل((یاد سال قبل از كنھ و تورگو و نود و یك سال پیش از ادم سمیث، فر
. رمز بزرگ این است كھ بازرگاني را باید آزادي كامل بخشید: ((مباشران لویي چھاردھم چنین گفتھ است

تا آن وقت كھ ما بھ را در چارچوب لوایح دولتي پایبند سازیم، ھرگز سابقھ نداشتھ است كھ آنھا در این 
ھوگنوھایي . در این تباھي عوامل دیگري نیز دست اندر كار بودند)) .كشور بھ چنین تباھي دچار شده باشند

كھ از تعقیب و شكنجھ میگریختند ھنرمندي و استادي تجاري خود را، و بعضي اوقات پساندازشان را، ھم 
ھاي  صادرات در برابر تعرفھ. تجارت ھمراه با مقاصد كشور گشایي شاه آسیب میدید. با خود میبردند
انگلیسیھا و ھلندیھا ثابت . ورھاي دیگر بر كاالي وارداتي فرانسھ بستھ بودند فلج شده بودسنگیني كھ كش

كار ; كرده بودند كھ، در برابر فرانسویان خودپسند و بیحوصلھ، دریانوردان و استعمارگران بھتري ھستند
  . بھ شكست انجامید)) شركت ھند((

. پول وضع مالي كشور را آشفتھ و فلج كرد مالیات از گسترش امور كشاورزي كاست و وضع متزلزل
وزرایي كھ پس از مرگ كولبر بھ لویي خدمت میكردند، با آنان كھ پس از ریشلیو و مازارن در خدمتش 

ھاي بازرگاني و  پسر كولبر بھ نام ژان باتیست، ماركي دو سینولھ، وزارتخانھ. بودند قابل قیاس نبودند
لو پلتیھ وزارت دارایي را، اما كمي بعد، این سمت بھ لویي فلیپو، دریانوردي را در دست گرفت و كلود 

این مردان جدید منكوب شكوه و . لوووا كماكان وزیر جنگ باقي ماند; سنیور دو پونشارترن، واگذار شد
میترسیدند تصمیم بگیرند، و دستگاه دولت ھمیشھ مطیع اوامر پادشاه ; جالل و قدرت لویي چھاردھم بودند

لوووا بود كھ از خود اراده داشت و آن ھم اراده جنگ بود جنگ علیھ ھوگنوھا، علیھ ھلند، و علیھ  فقط. بود
لوووا بھترین ارتشھا را در اروپا ایجاد . شاھزادگان و ملتھایي كھ خار سر راه فرانسھ توسعھ طلب بودند

رده، و جنگ سرنیزه را آنھا را با انضباط و شجاع بار آورده، با جنگ افزارھاي آن عصر مجھز ك; كرد
این نیرو را چگونھ میتوان بدون جنگ و پیروزي غذا داد و روحیھاش را حفظ ; .بودھم بھ آنان آموختھ 

ھنگامي . خشمگین و بیمناك بودند كرد فرانسھ بھ آن ارتش افتخار میكرد و دیگر كشورھاي اروپایي از آن
قسمتي از از قلمرو برگزیننده پاالتینا را بھ عنوان ارثیھ خواھر فقید  ١۶٨۵كھ لویي چھاردھم در ماه مھ 

اورلئان نام داشت، مدعي شد، شاھزادگان /برگزیننده، یعني شارلوت الیزابت كھ اكنون دوشس د
كار در آینده چھ ادعاھاي دیگري را مطرح خواھد امپراطوري در حیرت بودند كھ این پادشاه تجاوز 

این تیرگي زماني رو بھ افزایش گذاشت كھ لویي شھرھاي كولوني، ھیلدسھایم، و مونستر را تحت . ساخت
در ششم ژوئیھ ). ١۶٨۶(نظر نمایندگان انتخابي خود بھ نام شاھزادگان اسقفي بھ فرانسھ منظم ساخت 

یان دوم امانوئل، برگزیننده باواریا كھ كاتولیك مذھب بود، بھ اتفاق امپراطور لئوپولد اول و ماكسیمیل
برگزیننده بزرگ پروتستان براندنبورگ، كارل یازدھم پادشاه پروتستان مذھب سوئد و متحده اتحاد 
  . آوگسبورگ را تشكیل دادند تا در برابر تجاوزي كھ كشور یا قدرتشان را تھدید كند بھ دفاع بپردازد
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و در بلگراد ) ١۶٨٧(نوز با تركھاي فراري درگیر بود، اما شكست آنھا در دومین نبرد موھاچ امپراطور ھ
پادشاه فرانسوي یكي از بزرگترین . دست ارتش امپراطوري را براي جنگیدن غرب آزاد گذاشت) ١۶٨٨(

لویي در ; ستادھا و در ھر آن منتظر بود كھ وي بھ ھوالند حملھور شود. اشتباھات نظامي را مرتكب شد
 ٢٢در . عوض تصمیم گرفت پیش از آنكھ ارتش امپراطوري بھ مرزھایش نزدیك شود، بھ آلمان حملھ برد

: عمده قوایش را بھ سوي راین روانھ كرد و این سخنان را دو فن بیست و ھفت سالھ گفت ١۶٨٨سپتامبر 
بھ ھمھ ; دادت را نشان دھيپسرم، فرماندھي ارتشم را بدین جھت بھ تو میسپارم تا فرصت یابي و استع((

سپتامبر وارد  ٢۵ارتش فرانسھ در .)) اروپا نشان ده، تا چون من بمیرم، كسي نپندارد كھ شاه مرده است
در عرض یك ماه كایزرسالوترن، نویشتات، ورمس، بینگن، ماینتس، و ھایدلبرگ را تصرف . آلمان شد

، در چھارم نوامبر دوفن پیروزمند بھ مانھایم اكتبر دژ استراتژیكي فیلیپسبورگ سقوط كرد ٢٩در ; كرد
زیرا این پیروزیھا وي را در جنگي دامنھدار و با . شاید ھمین پیروزیھا آغاز سقوط شاه بودند. حملھور شد

اتاژنرو ایاالت متحده را ; آنھا ھوالند را از بیم یك حملھ آزاد ساختند; دشمنان روز افزون درگیر ساختند
ویلیام پس از اینكھ نیرویش را در انگلستان . یام سوم را در تسخیر انگلستان یاري دھدترغیب كردند تا ویل

تثبیت كرد، انگلستان را از تابع فرانسھ بھ دشمن فرانسھ مبدل ساخت، و از رعایاي جدیدش خواست تا در 
نداشتند كھ ھدف آنھا میپ; پارلمنت انگلستان مردد بود. آزادي سیاسي و مذھبي اروپا با وي ھمداستان شوند

. و ھوالند یكي از بزرگترین رقباي بازرگاني انگلستان بود; اصلي ویلیام این است كھ ھوالند را نجات دھد
لوووا بھ لویي اصرار كرد . اما پیروزیھاي فرانسھ درخواست ویلیام را مجددا ضروري جلوھگر ساختند

حال پیشروي را از وسایل و امكانات محلي  كھ بھ وي اجازه دھد تا پاالتینا را درھم بكوبد و دشمن در
ھایدلبرگ و مانھایم و پس  ١۶٨٩ارتش فرانسھ در مارس . لویي با دو دلي و بیمیلي پذیرفت. محروم سازد

از آن، شپایر، ورمس، اوپنھایم، قسمتھایي از اسقفاعظمنشین تریر، و ماركگرافنشین بادن را بھ باد غارت 
ولتر این بیرحمي را با وجدان یك اروپایي . اینالند آلمان تقریبا ویران شدھمھ جاي ر; داد و بھ آتش كشید

  : خوب توصیف كرده است

و بر طبق این دستور، بھ ساكنان آن ; ژنرالھاي فرانسوي جز اطاعت چارھاي نداشتند. در قلب زمستان بود
شھرھاي زیبا و آراستھ، بھ ساكنان دھات، و صاحبان بیش از پنجاه قصر اطالع دادند تا منزلھاي خود را، 

، و كودكان شتابان فرار مردان، زنان، پیران. كھ قرار بود با آتش و شمشیر ویران شوند، ترك كنند
دیگران بھ مناطق ھمسایھ پناه آوردند، و غارت كردن آبادیھا مشغول ; بعضیھا بھ ییالقھا گریختند. میكردند

قصرھایشان و نیز خانھ ; از مانھایم و ھایدلبرگ، كرسي نشینھاي برگزینندگان، آغاز كردند. بودند
دومین بار بھ دست لویي چھاردھم مورد تاخت و تاز این كشور زیبا براي . ... رعایایشان، ویران شدند

در آن پاالتینا ) ١۶٧۴در یورش (ھاي آتش این دو شھر و بیست روستایي كھ تورن  اما شعلھ; قرار گرفت
  . را سوزانده بود در مقام مقایسھ با این آتش عظیم اخگري بیش نبودند

نشریات آلماني . ھ پادشاه فرانسھ برخاستدر سراسر آلمان، ھلند، و انگلستان فریاد انتقامجویي علی
لویي را ھیوالتر، كافرتر، ; سربازان فرانسھ را با ھونھا مقایسھ میكردند كھ از عواطف انساني بري بودند

مورخان آلماني مردم فرانسھ را سرزنش میكردند كھ تمدنشان را از . و وحشیتر از تركھا میخواندند
پیر ژوریو، . گرفتھاند) یعني آلمانھا(ھایشان را از امپراطوران مقدس روم  و دانشگاه) یعني آلمانھا(فرانكھا

ھوگنو تبعیدي در ھوالند، كتاب انتقادیش را بھ نام حسرت فرانسھ در زیر یوغ بردگي منتشر ساختھ و در 
آن لویي چھاردھم را مستبدي متعصب خوانده و از ملت فرانسھ خواستھ بود تا وي را خلع، و یك حكومت 

  . روطھ سلطنتي بر پا كنندمش

مطبوعات فرانسھ، در پاسخ، از ملت فرانسھ میخواستند تا بھ این دشنامگویي و توھین جواب گویند و 
انگلستان بھ  ١۶٨٩مھ سال  ١٢در . پادشاه محبوب و در محاصره قرار گرفتھ شان را یاري دھند

بق آن كھ ط)) اتحاد بزرگ((امپراطوري مقدس روم، اسپانیا، ایاالت متحده، دانمارك، و ساووا در 
این جنگ . میبایستي ھر یك از اعضا عضو دیگري را كھ مورد حملھ قرار گرفتھ است یاري دھد پیوست

لویي نیز متقابال ارتشش را بھ چھارصد و پنجاه ھزار نفر و نیروي . اكنون نبرد اروپا علیھ فرانسھ بود
پادشاه . ھي را بھ خود ندیده بوداروپا تاكنون چنین نیروي انبو; دریایي را بھ یكصد ھزار نفر افزایش داد
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بھ ھمھ افراد و ھمھ كلیساھا . ظروف نقرھاش را آب كرد تا بتواند از عھده مخارج این گروه بسیار برآید
بھ پونشارترن دستور داد تا سكھاي جدید ضرب، و ارزش پول رایج را تا ; دستور داد تا آنھا نیز چنین كنند

مھاي جدید ایجاد نمود، آنھایي را كھ پیشتر لغو كرده بود مجددا دایر آن وزیر مقا. ده درصد پایین بیاورد
ھر زمان كھ اعلیحضرت : ((وي بھ لویي گفت. كرد و آنھا را بھ مقامپرستاني كھ پي لقب بودند فروخت

سینولھ بھ شاه توصیھ كرد كھ بھ نیروي .)) مقامي درست میكنند، خداوند نیز یك ابلھ میآفریند تا آن را بخرد
این كار ممكن بود، زیرا دریاساالر تورویل در . ریایي دستور دھد تا رابطھ ایرلند را با انگلستان قطع كندد

كشتي ناوگان مشترك ھلند و انگلستان را در بیچیھد در ساحل ساكس  ٧۵با  ١۶٩٠روز سیام ژوئن 
د فرستاد، اگر تعداد افراد اما لویي فقط دو ھزار سرباز بھ كمك جیمز دوم بھ ایرلن. خاوري شكست داده بود

پیروزي بھ دست میآمد و انگلستان این پیروزي آزاد ) ١۶٩٠اول ژوئیھ (بیش از این میبود، در نبرد بوین 
 ١۶٩٢لویي در . و ارتش انگلستان و ھلند را علیھ فرانسھ وارد كارزار كند) ١۶٩١(بود بھ ھوالند برود 

از ناوگان فرانسھ در تولون دستور داده شد تا بھ سوي شمال  بھ یك دستھ; درصدد حملھ بر انگلستان بر آمد
آنگاه، ھر دو دستھ متفقا مقاومت انگلستان ; برود و در برست بھ ناوگان تحت فرماندھي تورویل ملحق شود

ناو گروھي كھ از تولون میآمد در جبل . را درھم بشكنند و سي ھزار سرباز را از دریاي مانش عبور دھند
الجرم، وي ناچار شد تنھا با ناوگان مشترك ھلند ; وفان شد و نتوانست بھ یاري تورویل برسدطارق دچار ط

، )١۶٩٢مھ  ١٩(وي در یك نبرد سخت در سواحل الاوگ نزدیك شربور شكست خورد . و انگلستان بجنگد
مستعمرات  انگلستان، پس از این پیروزي، بر دریاھا مسلط شد و توانست. و حملھ بھ انگلستان بر ھم خورد

دریاي مانش تا این عصر نگاھدار انگلستان بوده . فرانسھ را یكي پس از دیگري از چنگش بھ در آورد
  . است

فرانسھ بھ بھاي از دست دادن افراد و تجھیزات جنگي بیشمار خود توانست در خشكي بھ پیروزیھایش 
ودشان كرده بود، در برابر چشمان در حالي كھ غرور از خود بیخ. ١۶٩١فرانسویان در آوریل . ادامھ دھد

لوووا در ھفتم ژوئیھ درگذشت، اما لویي . شاه محل سوق الجیشي مونس را محاصره و سپس تسخیر كردند
از اینكھ از این وزیر تجاوز كارش راحت شده بود، چندان ناراحت بھ نظر نمیرسید، از آن پس بر آن شد 

وي از یك رسم كھن فرانسوي، مقام لوووا را بھ پسر بھ پیر. كھ سیاست نظامي را خود در دست بگیرد
لویي شخصا . دوستداشتني و مطیع وي، یعني ماركي دو باربزیو كھ جواني بیست و چھار سالھ بود، سپرد

آنگاه فرماندھي را بھ دوك دو لوكزامبورگ ; فرماندھي سپاھیانش را براي تصرف نامور بھ عھده گرفت
در ماه ژوئن ویلیام سوم دوك را در ستینكر كھ . ي خود را جشن بگیردسپرد و بھ ورساي رفت تا پیروز

فرانسویان، كھ نخست پراكنده شده بودند، جرئت و نظم و انضباط خود را تحت تاثیر فرمانده ; غافلگیر كرد
در آن نبرد، فیلیپ . بیمار ولي شجاع خود بازیافتند و بار دیگر بھ قیمت بسیار گراني بھ پیروزي رسیدند

اورلئان، نایب السلطنھ آینده فرانسھ كھ فقط پانزده سال داشت و در صفوف مقدم سربازان میجنگید، /وم دد
، )نوه كنده بزرگ(در آنجا لویي جوان، دوك دو بوربون كنده . زخمي شد و دوباره بھ میدان نبرد برگشت

لویي ژوزف، دوك دو واندوم كھ در سھ نبرد جنگیده بود، و فرانسوا لویي دو بوربون، پرنس دو كونتي و 
، و بسیاري از اشرافزادگان فرانسھ آن چنان رشادت فوقالعادھاي از خود نشان دادند )نوه ھانري چھارم(

. كھ، علي رغم تناساني زمان صلحشان، مورد تحسین ھموطنان خود و سرمشق دشمنانشان قرار گرفتند
در جنگ ھیچ دشمني از شما ! چھ ملتي ھستید(: (كنت زالم، كھ یكي از زندانیان بود، چنین گفتھ بود

یك سال بعد، ھمان ارتش .)) ترسآورتر، و بھ ھنگام پیروزي ھیچ دوستي از شما سخاوتمندتر نیست
فرانسھ، تحت فرماندھي ھمان ژنرال، ویلیام را در نیرویندن نزدیك بروكسل شكست فرانسھ ھشت ھزار 

  . با ارتشي جدید بزودي بھ عرصھ نبرد بازگشت ویلیام، بي توجھ بھ شكستھاي پي در پي،. نفر

نامور را پس گرفت و فرانسھ پي برد كھ، پس از پنج سال خونریزي، ھنوز  ١۶٩۴در ماه اوت سال 
ارتشھاي دیگر فرانسھ در ایتالیا و اسپانیا پیروزیھایي بھ . نتوانستھ است ھلند اسپانیا را بھ تصرف درآورد

میتوانند متصرفاتشان را در برابر دشمنان و تداركاتي كھ بھ طور روز افزون دست آوردند، اما میدیدند كھ ن
یك دستھ از ناوگان انگلیسي بھ قصد حملھ بھ  ١۶٩۴در ژوئیھ . از ھر سوي بھ آنھا میرسید حفظ كنند

) میگویند مارلبره جزو آنھا بوده است(چند نفر از دوستان جیمز دوم در انگلستان ; برست بھ حركت درآمد
فرانسویان، كھ از این قصد آگاه شده بودند، سواحل برست را با توپ ; ین نقشھ را بھ وي اطالع داده بودندا
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مارشال دو لوكزامبورگ در ژانویھ . مجھز كردند، در نتیجھ، انگلیسیھا با تلفات سنگین بھ عقب رانده شدند
  . داشتدر گذشت، و لویي از آن پس فقط ژنرالھاي درجھ دوم در اختیار  ١۶٩۵

فرانسھ بار جنگي جدید را بھ دوش میكشید كھ ; با وجودي كھ متفقین ھنوز در خاك فرانسھ نفوذ نكرده بودند
در آن دیگر سربازان مزدور نمیجنگیدند، بلكھ ھمھ ملتھا براي یك كشت و كشتار رقابتآمیز بسیج شده 

  . بودند

قھرمانانشان افتخار میكردند، مالیاتي آن چنان مردم فرانسھ، در حالي كھ بھ وجود ژنرالھا، پیروزیھا، و 
قحطي نیز بر این  ١۶٩۴در سال . سنگین و بیسابقھ میپرداختند كھ جسم و روحشان را بھ نیستي میكشاند

اقتصاد ملي بھ سقوط . فقط در یك ناحیھ چھارصد و پنجاه نفر از گرسنگي تلف شدند; مصیبت اضافھ شد
ھا تقریبا متوقف  رج دچار شده بود، زیرا در طول جنگ تعمیر پلھا و راهحمل و نقل بھ ھرج و م. میگرایید
بازرگاني . ھا و زمینھا بستھ بودند، فلج شده بود بازرگاني داخلي بر اثر مالیاتھایي كھ بر رودخانھ. مانده بود

غیر  خارجي بر اثر مالیات و حقوق صادراتي و وارداتي، متوقف شده بود، و ناوگان دشمنان نیز آن را
. آنان كھ از راه ماھیگیري یا معامالت ساحلي امرار معاش میكردند نابود شده بودند. ممكن ساختھ بودند

فقر، قحطي، بیماري، و جنگ . منابع درآمد اكثر شھرھا، بر اثر وجود سربازان، از دست رفتھ بودند
. میلیون نفر تقلیل داده بود ١٩بھ  ١٧٠٠میلیون بود، در  ٢٣بالغ بر  ١۶٧٠جمعیت فرانسھ را، كھ در سال 

جمعیت مركز آن، شھر تور، از ھشتاد ھزار نفر زمان ; استان تورن یك چھارم جمعیتش را از دست داد
این است گزارشي كھ وضع نواحي مختلف فرانسھ را در اواخر . كولبر بھ سي و سھ ھزار نفر تقلیل یافت

  : قرن ھفدھم توصیف میكند

سابقا در این شھر . ... مترقي بود، امروز از صنعت عاري شده است این شھر، كھ زماني غني و
ساكنان آن سابقا از زمین بیش از حاال استفاده . ... صنعتگراني بودند، اما امروز ھمھ از آنجا رفتھاند

جمعیت و تولید بھ یك پنجم سي سال . زراعت در بیست سال پیش بسیار پر رونقتر از حال بود; میكردند
  . ... ه استپیش رسید

  : براي لویي چھاردھم فرستاد، كھ اوج و تعالي روح فرانسوي را میرساند

این . اعلیحضرتا، آن كھ جرئت یافتھ و این نامھ را براي شما فرستاده است بھ منافع دنیوي دلبستگیي ندارد
وي شما را، بي . تنامھ را نھ بر اثر نومیدي، نھ بر اثر جاھطلبي، و نھ میل دخالت در امور مھم نوشتھ اس

براي اینكھ حقیقت را كھ براي . ... او خداوند را در شخص شما میبیند; آنكھ او را بشناسید، دوست دارد
اگر با شما چنین . رستگاري شما ضرورت دارد بھ شما بنماید، ھر بدي و رنجي را با شعف دل میپذیرد

شما بھ شنیدن آن عادت . نیرومند است گستاخانھ صحبت میدارد، شگفتي منمایید، زیرا حقیقت آزاد و
. راستگویي را با نفرت، خشم، یا اغراق اشتباه میگیرند. آنان كھ بھ تملق شنیدن عادت كردھاند. نكردھاید

خداوند را شاھد میگیرم كھ كسي كھ اكنون با ... اگر حقیقت را بھ شما نشان ندھم، بھ حقیقت خیانت كردھام 
با قلبي آكنده از شوق میكند، بھ شما احترام میگذارد، و بھ ھر چیز كھ خیر و شما صحبت میكند این كار را 

سي سال است كھ وزراي شما ھمھ آیین كھن مملكت را زیر پاي . ... صالح شما در آن است وفادار است
 در این مدت ھیچ كس از. گذاشتھاند تا قدرت شما را بھ حد اعال برسانند، زیرا آن قدرت در دست آنھا بود

آنھا درآمد و ھزینھ شما را بي . ھمھ آنھا از شاه و لذات او سخن گفتند; كشور و قوانین آن صحبتي نكرد
آنھا شما را بھ آسمان رسانیدند تا، بھ قول خودشان، بزرگي و شكوه ھمھ نیاكانتان را از . اندازه باال بردند

آن جالل و تجمالت غیر قابل عالج و  بین ببرند، اما در حقیقت ھمھ فرانسھ را از ھستي ساقط كردند تا
آنھا خواستند كھ شما را بر فراز ویرانیھاي ھمھ طبقات . ھیوال مانند را در دربارتان بھ وجود آوردند

درست . مملكت جاي دھند گویي با نابودي رعایایي كھ بزرگي شما بدانھا بستگي دارد بزرگي خواھید یافت
. ... اما ھر وزیر در قلمروش صاحب اختیار بوده است... داشتھاید است كھ شما چشم دیدار ھیچ رقیبي را ن

در امور داخلي و خارجي قانوني جز تھدید، بر كنار . آنھا سنگدل، متكبر، ظالم، ستمگر و بدنیت بودھاند
ھ آنھا شما را بھ تملق فوقالعاده، كھ بھ بت پرستي شبیھ است و ب. ... كردن، یا نابودي مخالفان نمیشناختھاند
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آنھا در نزد ھمسایگان نام شما را . خاطر شرافت خودتان میبایستي آن را طرد میكردید، عادت دادھاند
از متفقین قدیم ما كسي را باقي نگذشتھاند، زیرا آنھا . نفرتانگیز، و نام ھمھ فرانسھ را تحملناپذیر ساختھ اند

كھ انگیزه اصلي آنھا بزرگي و ... ھاند در این بیست سال، آنھا موجب جنگھاي خونین شد. برده میخواستند
شما ھمیشھ . این مرزھایي كھ با جنگ گسترش یافتھ، ناحق بھ دست آمدھاند. ... كینھ جویي بوده است

بھ ھمین لحاظ ; كوشیدھاید بھ جاي اینكھ صلح را بآرامي تامین كنید، آن را بقبوالنید و شرایط را تحمیل كنید
دشمنانتان، كھ آنھا را بھ طرز شرم آوري منكوب كردھاید، . نمانده است است كھ ھیچ پیمان صلحي پایدار

آیا این شگفت آور است حتي بھ . یك بار دیگر بھ پاي خیزند و علیھ شما متحد شوند: فقط یك اندیشھ دارند
در زمان صلح نیز جنگ و . چار چوب شرایط صلحي كھ از روي غرور تحمیل كردھاید پایبند نبودھاید

در این گیر و . این رفتار ھمھ اروپا را علیھ شما برانگیختھ و متحد كرده است. ... یار كردھایدتصرف بس
دار، ملت خودتان، كھ میبایستي آن را چون فرزندانتان دوست داشتھ باشید و نیز تاكنون بھ شما وفادار 

ستاھا از جمعیت خالي شھرھا و رو; زراعت كامال از دست رفتھ است. دارند از گرسنگي میمیرند. بودھاند
نیمي . بازرگاني كامال نابود شده است. صنعت دارد از پاي میافتد و كارگران را دیگر سیر نمیكند; شدھاند

فرانسھ . ... از ثروت و نیروي ملت را در راه پیروزیھا و متصرفات بیھوده خارجي بھ مصرف رساندھاید
حتي پاریس . ھا از آنھا خبري نبود، رو بھ فزوني دارندشورشھاي مردم، كھ مدت. ... اكنون بھ تحقیر شدھاند

اولیاي این شھر باید گستاخي یاغیان را تحمل كنند و ; ھم كھ در كنار شماست از این بال مصون نمانده است
شما با آزاد گذاشتن شرارت و فریبكاري، با كشتن بیرحمانھ مردمي كھ با . با پخش پول آنھا را آرامش دھند

سنگین جنگي یا در آوردن ناني كھ از راه عرق جبین بھ دست آوردھاند از جنگ نومیدشان وضع مالیات 
  . ... كردھاید، خودتان را خوار و بیمقدار ساختھاید

مدتي است كھ دست خداوند بر شما بلند شده است، اما چون شاھي كھ ھمیشھ در محاصره چاپلوسان بوده 
  . ... شمنان وي ھستند، آن دست را آھستھ فرود آورده استرحمت آورده است، و چون دشمنان شما ھمھ د

دین شما را اوھام و . ... شما پروردگار را دوست ندارید، بلكھ فقط از او بیمناكید، بھ بیمناكي یك برده
ھمھ چیز . شما فقط بزرگي و سود خودتان را میخواھید. ... خرافات و مراسم ناچیز و سطحي تشكیل میدھند

اما، برعكس، . د میكشانید، گویي خداوندگار این جھانید و دیگر چیزھا قربانیان شما ھستندرا بھ سوي خو
اعلیحضرتا، امیدوار بودھایم كھ مشاورانتان شما را از راه . ... پروردگار شما را براي ملت آورده است

و [ منتنون. ]مادام دو اماقال ممكن است كھ . اما آنھا نھ شھامتش را دارند و نھ نیروي آن را; خطا برگردانند
اما ضعف و ; از نفوذي كھ در شما دارند استفاده كنند و شما را از غفلت درآرند[ بوویلیھ. ]آقاي دوك دو بي

  ... بزدلي آنان در نزد جھانیان موجب سرشكستگي است 

ھ اگر بھ شما نشان دھند ك: این كار. اعلیحضرتا، شاید بپرسید كھ چھ كاري از دست آنان ساختھ است
كفاره جالل و ; طلب صلح و آرامش نمایید; بخواھید كھ او شما را خوار نكند، در برابر خداوند فروتني كنید

و براي اینكھ بتوانید این كشور را نجات دھید، باید ; ...شكوھي را كھ بھ دست آوردھاید با فروتني پس دھید
اعلیحضرتا، آن كھ این حقایق . انتان برگردانیدھر چھ زودتر آنچھ را كھ بھ حق سزاوار آن نیستند بھ دشمن

را بھ شما میگوید مخالف مصالح شما نیست و حاضر است جانش را بدھد تا شما بھ خواست خدا رفتار 
  ; .دشو ھرگز از دعا بھ جان شما فارغ نخواھد ; كنید

آن را بھ دست مادام دو منتنون رساند، بھ این امید ; فنلون جرئت نكرد این نامھ را مستقیما براي شاه بفرستد
كھ، با وجودي كھ ممكن است آن را بھ لویي نشان ندھد، تحت تاثیر آن، كھ منعكس كننده نظریات مردم 

و مادام نامھ را بھ اسقف اعظم نوآي . فرانسھ است، قرار گیرد و از نفوذش براي تامین صلح استفاده كند
خوب نوشتھ است، اما این حقایق فقط خشم شاه را بر میانگیزند یا موجب : ((نشان داد و درباره آن گفت

: چنین نوشتھ است ١۶٩٢در .)) ما باید وي را بھ راه صحیح راھنمایي كنیم. ... یاس و نومیدیش میشوند
بي شك میدانست كھ شاه چھ پاسخي .)) وسیلھ براي رفع آن میكوشدشاه از رنج ملت آگاه است و از ھر ((

اصول اخالقي فرانسھ را با سرحدات طبیعي و قابل دفاعتر تضمین كنیم، باید یك : بھ نامھ فنلون خواھد داد
و اینكھ از در صلح درآمدن با متفقین متحد و كینھ جو ; نسل فرانسوي بحق در راه این آرمان فدا شود
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منتنون، كھ بین دین و فلسفھ جنگ گیر . در معرض خطر تھاجم و از ھم پاشیدگي قرار میدھد فرانسھ را
افتاده بود، پي در پي بھ سنسیر میرفت تا سعادتي را كھ در پناه قدرت نیافتھ است در میان زنان جوان تارك 

  . دنیا بیابد

راف روان، طرحي براي كاھش ھرج در اواخر جنگ، پیر لو پزان، سیور دو بواگیبر، قائم مقام منطقھ اط
با حوصلھ بھ : ((مصرا بھ وزیر دارایي گفت. و مرج اقتصادي و فقر عمومي تسلیم پونشارترن كرد

  . حرفھایم گوش كنید

اما بعد میفھمید كھ باید بھ حرفھایم توجھ داشتھ باشید، و سرانجام، ; نخست فكر میكنید كھ من آدم ابلھي ھستم
قائم مقام نوشتھ پذیرفتھ . پونشارترن بر او خندید و او را روانھ كرد.)) ید شداز نظریاتم راضي خواھ

در این نشریھ از مالیاتھاي گوناگوني كھ اكثر بر ). ١۶٩٧(نشدھاش را بھ نام تحلیل فرانسھ منتشر كرد 
ین محكوم كلیسا را بھ خاطر اندوختن ثروت و زم; دوش فقرا بودند، و بر ثروتمندان كمتر، انتقاد كرده بود

بھ مامورین مالیاتي، كھ بھ منظور تھیھ پول براي شاه حلقوم مردم را میفشردند، شدیدا حملھ ور ; كرده بود
این نوشتھ، با اغراقگوییھایي كھ كرده بود، با آمار غیر دقیقي كھ داده بود، و با نظریات ناصوابي . شده بود

ھ بود، اثر خود را از دست داد و چندان موثر كھ در خصوص اقتصاد فرانسھ پیش از كولبر ابراز داشت
اما بصیرتي كھ از خود نشان داده بود این بود كھ میگفت دولتي كھ خود ھمھ چیز را در دست ; واقع نشد

بواگیبر نخستین كسي بود كھ نظریھ بي اساس متخصصین . بگیرد ھیچ گاه آماده پذیرایي عقاید نیست
وي معتقد بود . ار خود ثروت ھستند و تجارت یعني زراندوزي رد كردبازرگاني را كھ میگفتند فلزات بھاد

دھقان اساس اقتصاد است، نابودي ; زمین ثروت غایي است. كھ ثروت یعني وفور كاال و قدرت تولید آن
ھر تولید كننده . نتیجتا، ھمھ طبقات در یك اشتراك منافع بھ ھم بستگي دارند; وي ھمھ چیز را نابود میكند

نده است و امتیازاتي را كھ بھ عنوان تولید كننده كسب میكند دیر یا زود بھ عنوان مصرف كننده مصرف كن
. موجب نابودي تولید و سختي شریان تجارت میشد; سیستم تنظیمي كولبر اشتباه بود. از دست میدھد

بگذارید . د، و بخرندھا این است كھ اجازه دھد مردم در كشور آزادانھ تولید كنند، بفروشن عاقالنھترین شیوه
اگر چنین آزادیي بھ آنان . تا جاھطلبي طبیعي و حس سودیابي مردم با حداقل محدودیت قانوني عمل كند

باروري زمین و ; ھا و ابزارھاي جدید اختراع خواھند كرد داده شود، روشھاي جدیدي، منابع جدید، و راه
داد، و ازدیاد ثروت حاصلھ درآمد دولت را افزونتر تولید صنایع حدود فعالیت بازرگاني را افزایش خواھند 

آزادي ((این ھمان . عدم تساوي بھ وجود میآید، اما فرایند اقتصادي آنھا را برطرف میسازد. خواھند كرد
انقالب اقتصادي . بود كھ دو قرن پیش از اوج رونق سرمایھ داري آزاد در دنیاي غرب بھ وجود آمد)) عمل

اینان بھ جاي اینكھ بھ اصالحات دست بزنند، . جود بیاورد، میشد آنھا را بخشیدچنین دور رسي را بھ و
میگفتند كھ موقتي ; براي ھر فرد ذكور مالیات سرانھ تعیین كردند ١۶٩۵در سال . مالیاتھا را افزایش دادند

  . برقرار بود ١٧٨٩است، اما تا سال 

ولي عمال كشیشان معافیت ; و قاضیان ھم میشداین مالیات از از لحاظ نظري شامل حال اشراف، كشیشان، 
ھاي قانوني از زیر بار آن شانھ  را با كمك مالي ناچیزي بھ دست میآوردند و اشراف و بانكداران نیز از راه

بلیطھاي بخت آزمایي رایج شدند، . ھر وسیلھاي براي پول گرفتن از مردم بھ كار میرفت. خالي میكردند
و فروش قرار گرفتند، ارزش پول پایین آمد و ثروتمندان را با فشار و تملق مقامھاي دولتي مورد خرید 

پادشاه شخصا ساموئل برنار را بھ قصر دعوت كرد و با جادوي جالل و شكوه . وادار بھ دادن وام كردند
ھاي جدید و كھن، در  درآمد كشور، علي رغم این مالیاتھا و شیوه. دربار چندین میلیون پول از وي گرفت

سرانجام لویي اعتراف كرد . لیور بود ٠٠٠,٠٠٠,٢١٩ھزینھ ; لیور رسید ٠٠٠,٠٠٠,٨١بھ  ١۶٩٧ال س
بھ سیاستمداران كشور دستور داد تا با دشمنان از در آشتي در . كھ پیروزیھایش رمق فرانسھ را كشیدھاند

ند تا یك معاھده دوك ساووا را متقاعد ساخت ١۶٩۶در . مھارت آنان تا حدودي وي را نجات بخشید. آیند
لویي چنین شایع كرد كھ پشتیباني خود را از استوارتھا قطع خواھد كرد و ویلیام . صلح جداگانھ امضا كند

شكایت . ویلیام سوم نیز دریافتھ بود كھ پول گرانتر از خون است. سوم را پادشاه انگلستان خواھد شناخت
رلمنت دیگر نمیخواست كھ پوندھاي كشور را براي ، اما پا))فقر من باور كردني نیست: ((كنان گفتھ بود

. وي اخراج جیمز دوم از فرانسھ را نخستین شرط شروع مذاكره قرار داد. تامین سپاھیان وي خرج كند
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در . لویي نپذیرفت، اما تقبل كرد كھ ھمھ سرزمینھایي را كھ ارتشش تصرف كرده است دوباره پس بدھد
با انگلستان، ھوالند، و اسپانیا پایان )) جنگ پاالتینا((بھ ) دیك الھھنز(پیمان ریسویك  ١۶٩٧سپتامبر  ٢٠
فرانسھ شھرھاي ستراسبورگ و فرانش كنتھ را نگاه داشت و پوندیشري را در ھند و نووا سكوتیا را . داد

اكتبر یك  ٣٠در . در آمریكا مجددا بھ دست آورد، اما، در عوض، تعرفھ بر كاالي ھلندي را پایین آورد
ھم امپراطور و ھم شاه فرانسھ بھ انتظار مرگ . متمم نیز با امپراطوري مقدس روم منعقد ساخت صلح

عاجل كارلوس دوم، پادشاه اسپانیا، نشستھ بودند و صدراعظمھاي اروپا بھ خوبي میدانستند كھ این صلح 
  . مقدمھ یك جنگ بزرگتري است كھ ھدف آن ثروتمندترین امپراطوریھاي جھان بود

III - ١٧٠٠ -١۶٩٨: سئلھ اسپانیام   

قلمروش را، كھ از فیلیپین، ایتالیا، و ; كارلوس دوم، بي آنكھ فرزندي داشتھ باشد، در كام مرگ فرو میرفت
سیسیل تا امریكاي شمال و جنوبي كشیده شده لویي نھ تنھا بھ عنوان پسر دختر بزرگ فیلیپ سوم پادشاه 

سر متوفایش ماري ترز، دختر ارشد فیلیپ چھارم، بھ وي اسپانیا، بلكھ بھ خاطر حقي كھ از جانب ھم
گرچھ ماري ترز ھنگام ازدواج از ادعاي خود نسبت بھ تاج و تخت اسپانیا ; بودرسیده بود، مدعي ھمھ آنھا 

كراون طال  ۵٠٠، ٠٠٠این چشمپوشي منوط و مشروط بر این بود كھ دولت اسپانیا مبلغ ; چشم پوشیده بود
. اما این مبلغ بھ سبب ورشكستگي اسپانیا ھرگز پرداخت نشد. بھ عنوان جھیزھاش بھ فرانسھ بپردازد

با  ١۶۶۶در ; وي پسر ماریا آنا، دختر كوچكتر فیلیپ سوم، بود. لئوپولد اول نیز ادعاھایي داشت امپراطور
و ھیچ یك از این دو دختر از ادعاي وراثت ; مارگارت ترزا، دختر كوچك فیلیپ چھارم، ازدواج كرده بود

ا تھدید میشد، ناچار شده لئوپولد، كھ ھمیشھ از طرف تركھ. احتمالي تاج و تخت اسپانیا چشم نپوشیده بودند
بود براي صلح با فرانسھ بر سر تقسیم امپراطوري اسپانیا با لویي چھاردھم معاھدھاي مخفیانھ منعقد كند 

تدریجا در برابر اصرار لویي ((بھ قول یكي از مورخان انگلیسي، طبق این پیمان، ). ١۶۶٨ژانویھ  ١٩(
لئوپولد پس از .)) خود غیر معتبر میدانست، تسلیم شدچھاردھم، كھ چشمپوشي ملكھ فرانسھ را از ادعاي 

دومین ازدواج، كھ از آن صاحب پسر شد، این ادعا را تجدید كرد، اما بعدا آن را بھ نفع مھیندوك كارل پس 
انگلستان، ایاالت متحده، و امیر نشینھاي آلمان از اینكھ میدیدند مستملكات وسیع اسپانیا احتماال بھ . گرفت

اگر : ھ با اتریش میافتد، سخت بیمناك شده بودند، زیرا در ھر صورت توازن قوا بر ھم میخورددست فرانس
; لویي برنده میشد، اروپا را تحت سلطھ خود میگرفت و كیش پروتستان را در معرض خطر قرار میداد

ھ خود مختاري اگر لئوپولد موفق میشد، با در دست داشتن ھلند اسپانیا، جمھوري ھلند را تھدید میكرد و ب
صادر كنندگان انگلیسي و ھلندي اكثر : پاي منافع بازرگاني نیز در میان بود. ایاالت آلمان پایان میداد

مایحتاج صنعتي اسپانیا و مستعمراتش را تامین میكردند، و، در عوض، طال و نقره قابل مالحظھاي بھ 
دولت بریتانیا در . ارا نصیب فرانسھ شودآنھا ھیچ مایل نبودند كھ این سود سرشار انحص; چنگ میآوردند

ھاي اصلي  نگاھداري بازرگاني دولت بریتانیاي كبیر و اسپانیا یكي از انگیزه: ((اظھار داشت ١٧١۶سال 
ویلیام سوم، كھ میخواست بازرگانان .)) آغاز جنگ طوالني و پر خرج بین دو خانواده سلطنتي پیشین بود

سلطھ خود را راضي نگاه دارد و توازن قدرت را در اروپا حفظ  ھموطن و بازرگانان سرزمینھاي تحت
كند، بھ لویي پیشنھاد كرد كھ فرانسھ از ادعاي خود چشم بپوشد و با انگلستان موافقت كند كھ اسپانیا، ھند 

ایتالیاي جنوب ایاالت )) (سیسیلھاي دوگانھ((شرقي، ساردني، و ھلند اسپانیا دوفن فرانسھ بنادر توسكان و 
لویي این پیشنھاد را پذیرفت و . و آرشیدوك كارل ھم بھ دوكنشین میالن برسد; را تصاحب كند) پيپا

لئوپولد این نقشھ را با خشم تمام ). ١۶٩٨اكتبر  ١١(نخستین معاھده تجزیھ اسپانیا را با ویلیام امضا كرد 
ھایي بخشد، طي یك كارلوس دوم، كھ میخواست امپراطوري اسپانیا را از چنین تجزیھاي ر. رد كرد

این شاھزاده . پرنس برگزیننده باواریا را بھ جانشین جھاني خود تعیین كرد) ١۶٩٨نوامبر  ١۴(وصیتنامھ 
لویي تجزیھ جدید دیگري را بھ ویلیام . اوضاع را كامال دگرگون و آشفتھ ساخت) فوریھ ۵(با مرگ خود 

دوك لورن، در ; و دوكنشین لورن را بگیرد)) سیسیلھاي دوگانھ((دوفن بنادر توسكان، : پیشنھاد كرد
بقیھ امپراطوري اسپانیا، از جملھ امریكا و ھلند اسپانیا، بھ آرشیدوك كارل ; عوض، میالن را تصاحب كند

  . دومین معاھده تجزیھ اسپانیا را امضا كردند ١۶٩٩ژوئن  ١١ویلیام و لویي در . تعلق یابد
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و . كارلوس دوم علیھ ھر نوع تجزیھ مستملكاتش اعتراض كرد ایاالت متحده نیز با آن موافقت كرد، اما
امپراطور اتریش نیز، كھ امیدوار بود ھمھ را براي پسرش تصاحب كند، با طرفداري از اسپانیا، تجزیھ 

  . اسپانیا را نپذیرفت

از طرف ; كارلوس از طرفي بھ عنوان عضو خانواده ھاپسبورگ مایل بود كھ ھمھ را بھ آرشیدوك بسپرد
. دیگر، بھ عنوان یك فرد اسپانیایي از اتریشیھا متنفر بود و از نظر التین بودنش فرانسویان را ترجیح میداد

پاپ اینوكنتیوس دوازدھم پاسخ ; وي بھ عنوان یك كاتولیك خالص و مومن با پاپ نیز بھ مشورت پرداخت
را بھ شاھزادھاي از خانواده  كھ بھترین راه این است كھ امپراطوري اسپانیا) ١٧٠٠سپتامبر  ٢٧(داد 

بوربون كھ از حق وراثت خود بر تاج و تخت فرانسھ چشمپوشي كند، بسپارد در نتیجھ، اسپانیا تمامیت 
مردم . ظاھرا سیاستمداران فرانسوي اتریشیھا را در مادرید و رم شكست دادند. خود را حفظ خواھد كرد

رآمیز ملكھ آلماني نژاد كشورشان ناراضي بودند، نظریھ اسپانیا، كھ از اخالق و رفتار خودخواھانھ و تكب
.)) مردم ھمھ بھ فرانسھ تمایل دارند: ((سفیر كبیر انگلستان در مادرید چنین نوشتھ است. پاپ را پذیرفتند

كارلوس در اول اكتبر وصیتنامھ نھایي را امضا كرد كھ ھمھ اسپانیا و قلمروھا و مستملكاتش را بھ فیلیپ، 
ھفدھسالھ، پسر دوم دوفن واگذار میكرد، مشروط بر اینكھ سلطنت اسپانیا و فرانسھ ھرگز تحت دوك آنژو، 

ھنگامي كھ خبر این وصیتنامھ بھ پاریس رسید، . كارلوس در اول نوامبر درگذشت. تسلط یك پادشاه درنیاید
انیا از دست وي میدانست كھ امپراطور اتریش با بیرون رفتن اسپ. لویي خوشحال بود و ھم در تردید

خانواده ھاپسبورگ و دادن آن بھ خانواده بوربون مخالفت ھدایت خواھد كرد و انگلستان و ھوالند ھم با وي 
یك تاریخنویس آلماني بھ مقاصد صلحجویانھ لویي در این موقعیت . در این مقاومت ھمدست خواھند شد

  : بحراني ارج مینھد

خست این بوده است كھ پیمان تجزیھ را با بھ دست آوردن اگر بگوییم كھ قصد لویي چھاردھم از روز ن
حتي آن زمان كھ از این وصیتنامھ مطمئن شد، و در آن . وصیتي كھ دست خانوادھاش را روا داشتھایم

ھنگام كھ شاه كارلوس ھنوز زنده بود، بھ سفیرش در ھلند دستور داد كھ نخست وزیر را مطمئن سازد كھ 
بھ عالوه، ھنوز میكوشید . نكرده است و پیشنھاد دیگري را نخواھد پذیرفتوي تعھدش را ھنوز فراموش 

  . كھ رضایت در بار وین را نسبت بھ این معاھده جلب كند

لئوپولد آن را . لویي در ششم اكتبر درخواستي فوري براي امپراطور فرستاد تا پیمان تجزیھ دوم را بپذیرد
شوراي نیابت سلطنت اسپانیا بالفاصلھ پس از . میكن دانستلویي از آن پس آن معاھده را كانل. نپذیرفت

مرگ كارلوس دوم، فرستادھاي بھ پاریس فرستاد تا بھ لویي اطالع دھد كھ نوھاش را در صورتي كھ بھ 
بھ سفیر . مادرید بیاید و سوگند وفاداري بھ قوانین كشور اسپانیا یاد كند، بھ پادشاھي اسپانیا بر خواھند گزید

نیا در پاریس دستور داده شده بود كھ ھر گاه فرانسھ این درخواست را رد كند، فرستاده اسپانیا را كبیر اسپا
در ھر صورت، امپراطوري اسپانیا نباید ; بالفاصلھ بھ وین بفرستد و این پیشنھاد را بھ مھیندوك تسلیم نماید

یلیھ، و ماركي دو تورسي، لویي در نھم نوامبر دوفن، صدراعظم پونشارترن، دوك دو بوو. تجزیھ شود
وزیر امور خارجھ، را بھ جلسھ مشاورھاي كھ در كاخ مادام دو منتنون تشكیل داده بود فرا خواند و از آنھا 

بوویلیھ از رد پیشنھاد اسپانیا جانبداري میكرد، چون با قبول آن، فرانسھ با اتریش، . كسب تكلیف كرد
وي بھ پادشاه فرانسھ یادآوري كرد كھ فرانسھ در وضعي ; انگلستان و ایاالت متحده درگیر جنگ میشد

تورسي اصرار داشت كھ شاه پیشنھاد اسپانیا را بپذیرد، . نیست كھ بتواند با چنین ائتالفي بھ مقابلھ برخیزد
لئوپولد ھم علیھ پیمان تجزیھ و ھم علیھ ; زیرا بھ عقیده وي جنگ در ھر صورت اجتنابناپذیر است

بھ عالوه، اگر پادشاه فرانسھ پیشنھاد را رد كند، امپراطور اتریش بي شك از آن ; یدوصیتنامھ خواھد جنگ
استقبال خواھد كرد، در نتیجھ، فرانسھ مجددا در محاصره ھمان دیواري اسپانیا، ایتالیاي شمالي، اتریش و 

  . ھم شكستھ استھلند اسپانیا در خواھد آمد كھ در این دویست سال آن را بھ قیمت خونھاي بسیار زیاد در 

یك جنگ عادالنھ بر سر وصیتنامھ آغاز كردن بھتر از آن است كھ اسپانیا، علي رغم خواست دولت و 
  . مردم آن، تجزیھ شود
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 ١۶در . لویي پس از سھ روز غور و بررسي، پذیرش وصیتنامھ را بھ اطالع فرستادگان اسپانیا رساند
: گونھ بھ شوراي دربار خود در ورساي معرفي كرد، پادشاه فرانسھ دوك آنژو را این ١٧٠٠نوامبر 

پادشاه فقید خود در ; بزرگي تبار وي را بھ تخت شاھي رساند. آقایان، پادشاه اسپانیا را معرفي میكنم((
این را میخواستند و از من نیز جدا خواستھاند ) اسپانیا(ھمھ افراد ملت ; وصیتنامھاش چنین مقرر داشتھ بود

و بھ پادشاه جوان .)) این مشیت االھي بود و من قلبا و با طیب خاطر آن را میپذیرم. كنم تا با آنان موافقت
اما فراموش مكن كھ فرانسوي بھ دنیا آمدي، ; یك اسپانیایي خوب باش این نخست وظیفھ توست': چنین گفت

مادرید بھ ھمگان شوراي نیابت سلطنت اسپانیا فیلیپ را در .)) داشت; و پیوستگي بین دو ملت را نگاه دار
حكام و فرمانروایان یكي پس از . معرفي كرد، و اسپانیا و ھمھ مستملكاتش رضایت خود را اعالم داشتند

ساووا، دانمارك، پرتغال، ایاالت متحده، انگلستان، و چند ایالت : دیگري شاه جدید را بھ رسمیت شناختند
شت امپراطور اتریش پسرش را مسموم كرده است حتي برگزیننده باواریا كھ میپندا; آلماني و ایتالیایي

گویي بحران داشت از میان میرفت و دشمني صد . نخستین شاھزادھاي بود كھ قبولي خود را اعالم داشت
سفیركبیر اسپانیا در ورساي در برابر شاه جدیدش زانو زد و . سالھ اسپانیا و فرانسھ بآرامي پایان میپذیرفت

پیرنھ دیگر وجود : ((شتباھا بھ لویي چھاردھم نسبت داده است ایراد كردسخنان مشھوري را كھ ولتر ا
  ; .))داشتنخواھد 

IV - ١٧٠٢- ١٧٠١: اتحاد بزرگ   

در اسپانیا بھ خوشي پذیرفتند و ((د فیلیپ پنجم، یعني سر دودمان بوربونھاي اسپانیا را بھ قول لرد چسترفیل
.)) قدرتھایي كھ بعدھا علیھ وي و براي سرنگون ساختنش دست اتحاد بھ ھم دادند او را بھ رسمیت شناختند
; اما امپراطور لئوپولد احساس میكرد كھ اگر این اتحاد معنوي كھ بین فرانسھ و اسپانیا بھ وجود آمده است

ورگ را، كھ تاكنون بھ فرمانروایي امپراطوري مقدس روم و امپراطوري ادامھ یابد، وضع خانواده ھاپسب
نویسندگان، كھ منعكس كننده انزجار و خشم امپراطور . اسپانیا عادت داشتھ است، بھ خطر خواھد انداخت

بودند، این عقیده عمومي را ابراز و منتشر كردند كھ كارلوس دوم چون عقل سلیمي نداشتھ است، اسپانیا را 
آنھا در حقیقت مدعي بودند كھ، طبق آنچھ كھ كالبدشكافي نشان ; دشمن قدیمي خود واگذار كرده استبھ 

بنابراین، وصیتنامھاش كانلمیكن محسوب میشود، و اسپانیا از طرف ; داده، مغز و قلب وي سالم نبوده است
الند و انگلستان مصرا لئوپولد بھ متحدان پیشین خود ھو. مادري و از سوي ھمسر حقا بھ لئوپولد میرسد

توصیھ كرد تا حتي بھ قیمت جنگ ھم كھ شده است، شناسایي فیلیپ را بھ عنوان پادشاه اسپانیا پس بگیرند 
وي . پس از رفتن ویلیام بھ انگلستان، آنتونیوس ھاینسیوس ایاالت متحده را رھبري میكرد. یا انكار كنند

اده ھلند انجام وظیفھ میكرد و لوووا میخواست وي را ھنوز خاطره زماني را كھ در فرانسھ بھ سمت فرست
اكنون در پنجاھسالگي در خانھ . بھ اتھام سو استفاده از مصونیت سیاسي بازداشت كند، از یاد نبرده بود

سادھاي در شھر الھھ میزیست، زندگي آرامي را میگذراند، كتاب میخواند، روزھا پیاده بھ اداره محل 
اعت كار میكرد، و نمونھ مبارزه زندگي ساده بورژوایي و حكومت جمھوري كارش میرفت، روزي ده س

، بنا بھ دستور اتاژنرو، یادداشتي براي لویي چھاردھم فرستاد و از او ١٧٠٠در نوامبر . مستبد بود
درخواست كرد كھ وصیتنامھ كارلوس دوم را، كھ با مصالح امپراطور اتریش كامال مغایر است، لغو كند و 

كھ چون امپراطور اتریش تقاضاي تجزیھ ) ١٧٠٠دسامبر  ۴(لویي پاسخ داد . ت تجزیھ باز گرددبھ سیاس
وي را مكرر رد كرده است، و اگر وي تقاضاي اسپانیا را نمیپذیرفت، امپراطور اتریش آن را میپذیرفت، 

. وحشت انداخت اعمال لویي اروپا را از ازدیاد قدرت فرانسھ بھ. ناچار آن وصیتنامھ را قبول كرده است
مجلس فرانسھ را وادار ساخت تا قانوني مبني بر حق تدریجي فیلیپ و اعقابش  ١٧٠١وي در اول فوریھ 

این الزاما بدان معني نبود كھ وي میخواست فرانسھ و اسپانیا را . بر تاج و تخت فرانسھ بھ تصویب برساند
ثان مقدم تاج و تخت فرانسھ ھمھ از میان تحت یك سلطنت اداره كند، بلكھ میخواست بدین وسیلھ اگر وار
فیلیپ در صورت ضرورت میتوانست تاج . بروند، او بتواند وراثت ھمیشگي را در خانواده خود نگاه دارد

و تخت شاھي اسپانیا را بھ خاطر سلطنت بر كشور اصلیش رھا كند، و در نتیجھ، حكومت بدون منازع 
طبق یك . بعدي شاه تفسیرات و تعبیرات دشمنانھاي را سبب شدند اما اقدامات. خانواده بوربون باقي بماند

معاھده كھ با اسپانیا بستھ شده بود، ھلند حق داشت براي دفع تجاوز احتمالي بھ ھوالند، نیروھایي در سدھا 
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در پنجم فوریھ، بر طبق موافقتي كھ بین لویي چھاردھم و . و استحكامات مرزي ھلند اسپانیا مستقر سازد
ننده باواریا، كھ در آن زمان بر ھلند اسپانیا حكمروایي میكرد، بھ عمل آمد، سربازان فرانسوي بھ آن برگزی

  . شھرھاي مرزي آمدند و بھ نیروھاي ھلندي دستور عقبنشیني دادند

سفیركبیر اسپانیا در الھھ بھ اتاژنرو اطالع داد كھ این عمل بنا بھ درخواست دو لت اسپانیا صورت گرفتھ 
  . است

اتاژنرو اعتراض كرد، اما بعد تسلیم شد، لیكن ھاینسیوس با ویلیام سوم بر سر ضرورت بھ وجود آوردن 
ویلیام سوم معتقد بود كھ معاھده تجزیھ دوم موافقتي بوده است كھ . یك اتحاد بزرگ علیھ فرانسھ ھمعقیده بود
ا امضا كرده یا نكرده باشد، باز بھ و اعم از اینكھ لئوپولد آن ر; بین وي و لویي چھاردھم بستھ شده است

با ھمھ این . فرانسھ با پذیرش درخواست اسپانیا این پیمان را نقض كرده است; اعتبار قوت خود باقي است
ھنگامي كھ . اصول، پارلمنت انگلستان نمیخواست كھ ستیزھجویي پر خرجي را با فرانسھ از سر بگیرد

آگاھي دولت انگلستان رساند، ویلیام موقع را مغتنم شمرد و فرانسھ جلوس فیلیپ پنجم بر سلطنت را بھ 
، تبریك گفت بدین ))پادشاه اسپانیا، برادر بسیار عزیزش((جلوس فرخنده بر تخت سلطنت اسپانیا را بھ 

اما ھمینكھ نتایج وسیع اتحاد ). ١٧٠١آوریل  ١٧(طریق، رسما رژیم جدید بوربون را بھ رسمیت شناخت 
آشكار گردید زیرا لویي چھاردھم با اشغال فالندر بھ ھوالند نزدیكتر شده بود و با تصرف فرانسھ و اسپانیا 

آنورس میتوانست بر عملیات بازرگاني انگلستان كھ از آن شھر استفاده میكرد نظارت نماید انگلستان پي 
ن نیست، بلكھ بین برد كھ این مسئلھ فقط اختالف بین خانواده بوربون و دوباره نیرو یافتھ و كیش پروتستا

پارلمنت . تملك و تسلط فرانسھ و انگلیس بر دریاھا، مھاجر نشینھاي اروپایي و بازرگاني جھاني است
ھایي كھ بھ  ، بي آنكھ اعالن جنگ دھد، بھ ویلیام سوم حق داد كھ در اتحادیھ١٧٠١انگلستان در ژوئن 

سھ بھ وجود میآیند شركت جوید، و بھ منظور جلوگیري بسط قدرت و نفوذ روز افزون و تھدیدآمیز فران
پوند را ھم  ٠٠٠,٧٠٠,٢پشتیباني از این نظریھ، سي ھزار دریانورد را تجھیز، و بودجھاي معادل 

ویلیام سوم در پاسخ درخواست اتاژنرو، بیست فروند كشتي و ده ھزار دریانورد بھ ھلند . تصویب كرد
امپراطور، كھ مدعي مالكیت قلمروھاي اسپانیا بود، بھ  .گسیل داشت و خود نیز در ماه ژوئیھ بھ الھھ رفت

نیرویي بالغ بر شش ھزار سوار و شانزده ھزار سپاھي پیاده براي  ١٧٠١در ماه مھ . جنگ وارد شده بود
  . تصرف مستملكات اسپانیا در شمال ایتالیا گسیل داشت

باشد، بھ نام اوژن دو ساووا را بھ  شاھزادھاي جوان، كھ در مقام ژنرالي میبایستي رقیب و ھمتاي مارلبره
پدرش پرنس اوژن موریس، بھ نام : جد اوژن، شارل امانوئل، دوك ساووا بود. فرماندھي این سپاه گماشت

مادرش، اولیمپھ مانچیني، یكي از خواھر زادگان زیبا و فتان ; كنت سواسون، در فرانسھ اقامت گزیده بود
; از لویي تقاضا كرد تا وي را بھ فرماندھي یك ھنگ بگمارد) ١۶٨٣(اوژن در بیست سالگي ; مازارن بود

در نتیجھ، وي از فرانسھ رویگردان شد و بھ خدمت . اما چون بسیار جوان بود، این مقام را بھ وي نسپردند
یك بار در ; در نجات وین از دست تركھا و تعقیب آنھا در ركاب سوبیسكي شركت جست. امپراطور درآمد

در سنتا ارتش اتریش را تا ; ر بودا، و دیگر بار در محاصره شھر بلگراد، زخمي شدمعركھ تصرف شھ
جز زیبایي جسماني و قیافھ، از ھمھ زیباییھا و محسنات ). ١۶٩٧(پیروزي نھایي علیھ تركھا ھدایت كرد 

با این كوچك مرد زشت روي، : ((یكي از فرانسویان مخالف وي او را چنین توصیف میكند. برخوردار بود
آن بیني نوك برگشتھاي كھ روي لب باالیي بسیار كوچكش، كھ از فرط كوچكي روي دندانھایش را ھم 

صفات یك قھرمان بھ گاه جنگ، و مردي ((اما ولتر وي را صاحب ; . . .))نمیپوشاند، قرار گرفتھ 
عتي كھ در بزرگوار، بھ ھنگام صلح با افكاري كھ با عدالتخواھي و غرور در آمیختھ است، و با شجا

اكنون، درسي و ھشت سالگي، ارتش تحت . دانستھ است)) مصاف با سربازان لرزه در آن نمیافتد
فرماندھي خود را از آلپ عبور داد و با یك مانور دوراني ارتشھاي دشمن را دور زد و با پیروزیھاي 

آغاز جنگ جانشیني اسپانیا، متوالي بر كاتینا و ویلروا، تقریبا سرتاسر دوكنشین مانتوا را، خیلي پیش از 
در این گیر و دار، سیاست نیز وقوع یك كشتار دھسالھ را ). ١٧٠١سپتامبر (براي امپراطور تصرف كرد 

اسپانیا با فرانسھ یك قرارداد پرسود امضا كرده بود تا فرانسھ براي مھاجر نشینان . فراھم آورده بود
را میخواست بدین وسیلھ نفوذ خود را در اسپانیا گسترش فرانسھ ظاھ; اسپانیایي در امریكا برده تھیھ كند
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دھد و، در نتیجھ، بازرگاني مستملكات آن كشور را در سھ قاره بھ قبضھ انگلستان، ایاالت متحده، و 
ماده دوم . امپراطوري در ھفتم سپتامبر معاھده الھھ را امضا كردند و اتحاد بزرگ دوم را بھ وجود آوردند

داشت كھ، براي تامین صلح و آرامش در اروپا، امپراطور باید بھ حقوق خود بر سلطنت آن معاھده مقرر می
اسپانیا برسد، و انگلستان و ایاالت متحده باید در متصرفات و امور دریانوردي و بازرگاني خود از امنیت 

پراطور وعده داده در این معاھده مستملكات اسپانیا در ایتالیا و فروبومان را بھ ام. كامل برخوردار باشند
بودند، ولي، با ھمھ این احوال، محلي نیز براي شناسایي فیلیپ پنجم، بھ عنوان پادشاه اسپانیا، خالي گذاشتھ 

براي اینكھ اتحاد فرانسھ و اسپانیا جامھ عمل نپوشد، و براي اینكھ از بازرگاني فرانسھ با مستعمرات . بودند
و ایاالت متحده بتوانند جزایر ھند اسپانیا را تصرف كنند، ممالك  اسپانیا جلوگیري بھ عمل آید و انگلستان

بھ فرانسھ دو ماه مھلت دادند تا این . متعھد حق نداشتند كھ جداگانھ و فرد فرد معاھدات صلح امضا كنند
لویي چھاردھم با تكبر و غرور ذاتیش بھ این . رد پیشنھاد بھ منزلھ آغاز جنگ تلقي میشد; شرایط را بپذیرد
وي خود را در دفاع از وصیتنامھ كارلوس دوم و خواستھ مردم اسپانیا، كھ نمیخواستند . شرایط نگاه كرد

او، كھ بھ اصالت و حقانیت ھدف و نیرویش . امپراطوریشان از ھم گسیختھ شود، وجدانا متعھد میشناخت
داد كھ از جیمز سوم بھ اطمینان داشت، كنار بستر جیمز دوم كھ در حال نزع بود حاضر شد و بھ او قول 

ما نمیدانیم كھ ; پس از مرگ پدر، لویي بھ وعدھاش وفا كرد. عنوان پادشاه انگلستان پشتیباني خواھد كرد
بود یا )) اقدام بزرگوارانھ((یك ) ھمان طور كھ یك تاریخنویس بزرگوار انگلیسي معتقد است(این كار 

یك سیاست و اقدام نظامي بھ منظور ایجاد دو دستگي  تسلیم در برابر خواھشھاي اشك آلود یك بیوه زن یا
در . در انگلستان میان طرفداران ویلیام و ھواداران جیمز دوم كھ خواھان بازگشت دوباره استوارتھا بودند

ھر صورت، جنگ جانشیني اسپانیا جنگ جانشیني تخت و تاج انگلستان و حتي جنگ روح انگلیسي نیز 
اده استوارت بھ انگلستان بر میگشت، آن كشور را مجددا بھ یك انگلستان بود، زیرا اگر كسي از خانو

در حالي كھ فرانسھ عمل متفقین را پس گرفتن شناسایي فیلیپ با عنوان پادشاه اسپانیا . كاتولیك مبدل میكرد
سوم را  تلقي میكرد، اكثر انگلیسیھا ھم میپنداشتند كھ لویي چھاردھم معاھده ریسویك را، كھ طبق آن ویلیام

پادشاه انگلستان شناختھ بود، نقض كرده و، با شناسایي جیمز سوم، در امور داخلي انگلستان مداخلھ كرده 
تبصرھاي نیز بھ این پیمان اضافھ شده بود مبني بر اینكھ امضا كنندگان پیمان بھ ھیچ وجھ ندارند با . است

عمل لویي بر ویلیام سوم رفتھ است جبران فرانسھ یك پیمان صلح امضا كنند، مگر اینكھ اھانتي كھ از 
جیمز سوم را از حقوق مدني انگلستان محروم ساخت، یعني وي  ١٧٠٢پارلمنت انگلستان در ژانویھ . شود

را تصویب كرد و ھمھ افراد )) قانون نقض عھد((ضمنا با اكثریت آرا . را خائن و یاغي قلمداد نمود
را طرد و در پنجاه و دو سالگي، بي آنكھ خود از ایجاد  ))مدعي ناحق((انگلیسي را ملزم ساخت كھ 

. اتحادي كھ پنجاه سال در بھ وجود آمدن نقشھ اروپا تاثیر خواھد كرد آگاه باشد، رخت از این جھان بر بست
  . امپراطور، اتاژنرو ایاالت متحده و پارلمنت انگلستان متفقا در پانزدھم ماه مھ بھ فرانسھ اعالن جنگ دادند

V- ١٧١٣- ١٧٠٢: نگ جانشیني اسپانیاج   

. در حقیقت، ھمھ كشورھاي اروپایي غرب لھستان و امپراطوري عثماني در این جنگ درگیر شدند
دانمارك، پروس، ھانوور، اسقف نشین مونستر، برگزیننده نشینھاي ماینتس و پاالتینا، و چند ایالت كوچك 

جمع نیروي . و پرتغال نیز بھ خیل آنان وارد شدندساووا  ١٧٠٣آلماني بھ گروه متفقین پیوستند و در 
نظامي آنان بھ دویست و پنجاه ھزار نفر میرسید و نیروي دریایي آنھا از نظر تعداد، تجھیزات و فرماندھي 

  . از فرانسھ نیرومندتر بود

یتالیا، و ھاي راین، و ا فرانسھ اكنون دویست ھزار نفر بھ زیر سالح فرا خوانده بود و این ارتش در جبھھ
تنھا متفق فرانسھ اسپانیا، باواریا، كولوني، و ساووا بودند، آن ھم فقط براي یك . اسپانیا پراكنده شده بود

و مستعمرات اسپانیا نیز ; اسپانیا سربار فرانسھ بود، و فرانسھ ناگزیر بود از آن كشور دفاع كند. سال
ما نباید خودمان را با ادامھ بازي شاھانھ شطرنج  .دستخوش ھجوم ناوگان ھلند و انگلستان واقع شده بودند

اكنون نوبت بھ . انساني و خونریزي و كشت و كشتار غیر قابل پیش بیني كھ در پي داشت سرگرم كنیم
شاید از زمان قیصر تاكنون ھیچ سابقھ نداشتھ . جنگاوري استادانھ مارلبره و اوژن دو ساووا رسیده بود
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وي در : نبوغ جنگي را با ھنر سیاست و دیپلماسي در ھم آمیختھ باشد باشد كھ فردي مانند مارلبره
استراتژي طرح عملیات نظامي و تحرك ارتشھا، در تاكتیك و آرایش پیاده و سوار و توپخانھ، و در سرعت 

فكر و تصمیم ھنگام تغییر وضع جنگ و جبھھ استاد بود و رفتارش با دولتھایي كھ از وي پشتیباني 
اصي كھ در اطرافش بودند، و حتي در مورد دشمنانش كھ وي را سیاستمداري آگاه و نیرومند میكردند، اشخ

براي ; بعضي اوقات بیرحم و فاقد اصول اخالقي میشد. میدانستند بسیار صبورانھ و آمیختھ با كارداني بود
ورت بھ قدرت كسب پیروزي از قرباني كردن سربازانش، بھ ھر تعداد، ابایي نداشت، و براي اینكھ در ص

اما وي سازمانده پیروزي . رسیدن استوارتھا مقامش را تامین كرده باشد، با جیمز دوم و سوم ارتباط داشت
لویي چھاردھم، كھ میدید شكوه فرمانرواییش اینك در معرض سقوط قرار گرفتھ و ستیز بر سر اسپانیا . بود

. ا فرزندان و طالھایش را در این راه نثار كندبھ مسابقھ ربودن اروپا مبدل شده است، از فرانسھ خواست ت
چھارصد و پنجاه ھزار نفر بھ زیر سالح گرد آورنده بود یعني بھ اندازه ھمھ نیروھاي  ١٧٠۴در سال 
براي اینكھ بتواند این نبرد گرانقیمت را ھر چھ زودتر بھ نتیجھ برساند، بھ ارتش دستور داد تا بھ . دشمنانش

وارد اصلي دشمن، یعني وین كھ حتي لشكریان ترك ھم نتوانستھ بودند آن را فلج كشور متفقش، باواریا، 
شورش مجارھا نیروي امپراطور اتریش را در شرق بھ خود مشغول، و پایتخت را تقریبا . كنند حملھ برد

د در ھمان حال كھ یكي از ارتشھاي فرانسھ تحت فرماندھي ویلروا مامور شده بو. بال دفاع رھا ساختھ بود
كھ مارلبره را در فروبومان سرگرم كند، دیگر نیروھاي فرانسھ تحت فرماندھي مارسن و تاالر بھ 

. نیروھاي حكمران برگزیننده باواریا پیوستند و بتدریج بر فشار خود بھ داخل خاك اتریش افزودند
ب ضعف از وین فرار كرد، زیرا میدانست كھ اسارتش بھ دست دشمن موج ١۶٨٣امپراطور مجددا در 

مارلبره، در این گیر و دار بحرانآمیز، علي رغم تقاضاي اتاژنرو ھلند، اما . ایمان متفقین وي خواھد شد
طبق موافقت پنھاني ھاینسیوس، تصمیم گرفت كھ با خطر حملھ ویلروا بھ ھوالند، با راھپیمایي شبانروزي 

در حالي كھ وانمود ). ١٧٠۴تا ژوئن مھ (از دریاي شمال، براي نجات شھر وین خود را بھ دانوب برساند 
میكرد میخواھد از رود موزل عبور كند، در امتداد ساحل آن رودخانھ بھ سوي جنوب رھسپار شد و ویلروا 

  . را با حركت موازي در سوي دیگر اغفال كرد

بعد، ناگھان، در كوبلنتس بھ سوي شرق برگشت، از رود راین بھ وسیلھ پل شناور عبور كرد، بھ سوي 
اكنون . ماینتس رھسپار شد، از ماین گذشت و بھ ھایدلبرگ رفت، از نكار ھم رد شد، و بھ راشتات رسید

رتش دیگري بھ دیگر بھ نیروھاي كمكي ھوالند، ارتش امپراطوري تحت فرماندھي اوژن دو ساووا، و ا
فرانسویان و باواریاییھا در شگفت شده . فرماندھي لودویگ ویلھلم اول ماركگراف بادن بادن پیوستھ بود

بودند كھ چرا مارلبره كھ انتظار میرفت با ویلروا مصاف دھد، از برخورد با وي احتراز میجوید، مارسن، 
در ) بلنم(ر سوار بین لوتسینگن و بلیندھایم تاالر، و حكمران باواریا سي و پنج ھزار پیاده و ھجده ھزا

  . ساحل چپ رود دانوب گرد آورده بودند

با سي و سھ ھزار پیاده و بیست و نھ ھزار سوار در جنگي با  ١٧٠۴اوت  ٣١مارلبره و اوژن در آنجا در 
و  فرانسویان درگیر شدند جنگي كھ فرانسویان میكوشند آن را بھ نام جنگ ھوخشتاد فراموشش كنند،

سواره نظام نیرومندتر مارلبره بر مركز فرانسویان . انگلیسیھا بھ نام پیروزي بلنم آن را جشن میگیرند
فشار وارد آورد، ارتش در حال فرار تاالر را بھ سوي بلنم راند، و در آنجا دوازده ھزار سرباز باقیمانده 

لبره، بھ كمك ارتش در فشار قرار گرفتھ سواران مار; آن نیز تسلیم شدند و خود تاالر نیز بھ اسارت درآمد
تلفات جاني بسیار . اوژن، در سوي راست شتافت و مارسن را ناچار ساخت بھ طور منظم عقبنشیني كند

تسلیم بیست و ھفت . متفقین دوازده ھزار، و فرانسھ و باواریا چھارده ھزار نفر كشتھ دادند: سنگین بود
برگزیننده باواریا بھ سوي بروكسل . رتش فرانسھ را نابود كردگردان پیاده و دوازده اسواران شھرت ا

ارتش امپراطوري باواریا را اشغال، و حدود ھفتصد و ھشتاد كیلومتر مربع زمین را از وجود ; گریخت
انگلستان آنجا را بھ دژي مبدل . آوردند. لئوپولد سالم بھ پایتختش برگشت. نیروھاي فرانسوي پاك كرد

جنگ، بي آنكھ بدانند كھ وضع آن با ھمان دو پیروزي . ن وي را آقاي مدیترانھ كردساخت كھ تا دو قر
یك دستھ از ناوھاي انگلستان بارسلون را بھ تصرف . معلوم شده است، نھ سال دیگر ادامھ یافت

 و یك دستھ از نیروھاي متفقین از شورش كاتالونیا علیھ فیلیپ پنجم پشتیباني; )١٧٠۵نھم اكتبر (درآوردند
ملت اسپانیا كھ ). ١٧٠۶ژوئن  ٢۵(كردند، و مھیندوك كارل را بھ نام كارلوس سوم بھ تخت شاھي نشاندند 
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حتي طبقھ . دیدند اتریشیھا و انگلیسیھا بر كشورشان حكمفرمایي میكنند، از آن سستي اخروي بیرون آمدند
خود را مسلح و خط مواصالتي كشاورزان تا سر حد امكان . روحاني نیز آنان را بھ مقاومت ترغیب میكرد

جیمز فیتس جیمز، ملقب بھ دیوك آو بریك، پسر نامشروع جیمز ; را بین بارسلون و مادرید قطع كردند
دوم، یك نیروي مشترك فرانسوي و اسپانیایي را از سوي غرب رھبري كرد، مادرید را مجددا براي فیلیپ 

در این . نگلیسیش را ھم بھ كاتالونیا عقب نشاند، و آرشیدوك و بدعتگذاران ا)سپتامبر ٢٢(پنجم گرفت 
ھنگام، مارلبره، پس از رفع موانع سیاسي در لندن و الھھ، یك ارتش شصت ھزار نفري مركب از افراد 

با عمده قواي  ١٧٠۶ماه مھ  ٢٣وي در . انگلیسي، ھلندي، و دانماركي تشكیل داد و بھ ھلند اسپانیا وارد شد
وي در میان . رانسھ بھ فرماندھي ویلروا در رامییي نزدیك نامور مواجھ شدپنجاه و ھشت ھزار نفري ف

جذبھ جنگ، و در حالي كھ فراموش كرده بود كھ ژنرالھا باید در بستر بمیرند، شتابان بھ سوي جبھھ رفت 
آجودانش خواست دیوك را بر اسبي دیگر سوار كند، ولي گلولھ توپ سرش را از . و از اسب سرنگون شد

  . ا كردتن جد

در این جنگ ارتش . مارلبره جان بھ در برد، نیروھایش را آرایش داد، و آنھا را بھ پیروزي خونیني رساند
پس از آن با مقاومت چندان قابل مالحظھاي . وي پنج ھزار نفر و فرانسویان پانزده ھزار نفر تلفات دادند

از آنجا با انگلستان مستقیما در تماس ; ح كندروبرو نشد و در نتیجھ توانست آنورس، بروژ، و اوستاند را فت
مارشال ویلروا، كھ شصت و دو سالھ بود، اندوھناك و بي . بود و از فرانسھ فقط سي كیلومتر فاصلھ داشت

آنكھ از طرف شاه مورد سرزنش و مواخذه قرار گیرد، از كار كنارھگیري كرد، و شاه اندوھگین بھ وي 
فرانسویان در ھمھجا، جز در اسپانیا، در معرض .)) م اقبال وجود ندارددر سني كھ ما ھستی: ((چنین گفت

در وین، یوزف اول بھ سن بیستوھفت سالگي بھ جاي پدر بھ امپراطوري . خطر یا در حال عقبنشیني بودند
  . و از ژنرالھایش سخت پشتیباني كرد) ١٧٠۵(مقدس روم رسید 

طبق كنوانسیون . بیرون راند) ١٧٠٧(سپس از ایتالیا و ) ١٧٠۶(اوژن دو ساووا فرانسویان را از تورن 
میالن، دوكنشینھاي میالن و مانتوا بھ خاك اتریش منضم شدند، و بدین وسیلھ حكومت گونتساگاھاي مانتوا، 

دولت سلطنتي ناپل ھم كھ بھ قدمت سلطنت اسپانیا بود، با . آغاز شده بود، بھ پایان رسید ١٣٢٨كھ از سال 
رغم خواست پاپ مستاصل ارتش خود را از میان آنھا گذرانیده بود، براي پاپ باقي  وجودي كھ كھ علي

  . و نیز توسكان استقالل خود را بھ بھایي گزاف نگاه داشتند. ماندند

نخوت قدرت تقریبا از وي رخت بربستھ بود، اما حیثیت كشورش را . لویي چھاردھم كامال تغییر كرده بود
شرایط صلحي را پیشنھاد كرد كھ متفقین در پنج سال بیشتر از جان و دل  ١٧٠۶در . ھنوز نگاه داشتھ بود

شھرھا و ; فیلیپ را میالن، ناپل، و سیسیل بسنده باشند; اسپانیا بھ مھیندوك كارل سپرده شود: میپذیرفتند
ش آن را رد ھلندیھا آماده مذاكره بودند، اما انگلستان و اتری. دژھاي مرزي ھلند اسپانیا بھ ھلند برگردند

براي مراسم تعمید و ازدواج، براي اینكھ . لویي نومیدانھ بھ جمعآوري سپاه و ازدیاد مالیات پرداخت. كردند
مردم فرانسھ، كھ بھ فقري نومیدانھ دچار شده بودند، مراسم تعمید . قانوني باشند، مالیات تعیین شد

با وجودي كھ قانونا كودكان ; شیش میبستندكودكانشان را خود انجام میدادند و عقد را ھم بدون حضور ك
  . حاصل از این نوع ازدواجھا غیرمشروع اعالن شده بودند

دھقانان شورشي ادارات و قصرھاي اروپایي . شورشھایي در كائور، كرسي، و پریگور بھ وقوع پیوستند
طلب نان گرد زنده و گرسنگي كشیده مردم رو بھ روي قصر ورساي بھ )) اسكلتھاي. ((را متصرف شدند

پالكاردھا روي دیوارھاي پاریس میچسباندند و . میآمدند و گاردھاي محافظ سویسي آنھا را متفرق میكردند
بھ لویي اعالم خطر میكردند كھ در فرانسھ راوایاكھا یعني كساني كھ مایلند شاه را بھ قتل برسانند ھنوز 

  . مالیاتھاي جدید لغو شدند. وجود دارند

كھ نبوغ مھندسي نظامیش در یك نسل پیش ركن حیاتي براي پیروزیھاي فرانسھ بھ شمار  ماركي دو وبان،
، در سن ھفتادوچھار سالگي، ضمن كتاب طرح عشریھ شاھي پیشنھاد كرد كھ ١٧٠٧میرفت، در اوایل 

تقریبا یك دھم : ((وي فقر مالي فرانسھ را چنین توصیف كرده است. مالیاتھاي عادالنھتري وضع شوند
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. ... بھ گدایي افتادھاند، و نھدھم دیگر، یعني اكثریت، بھ صدقھگیري بیشتر نیازمندند تا صدقھدھي مردم
بیشك فساد بھ حد اعال رسیده است و اگر عالج نگردد، مردم بھ چنان سرنوشتي دچار خواھند شد كھ بھبود 

ر و صنعت خود و با مالیاتي این مردم طبقات پایین ھستند كھ با كا: ((بھ شاه یادآوري كرد.)) میسر نشود
باز ھمین طبقات ھستند كھ اكنون، ((اما )) ;كھ بھ خزانھ دولت میپردازند، شاه و دولتش را ثروتمند میكنند

ھا زندگي  براثر تقاضاي جنگ و مالیاتھایي كھ از اندوختھ خود میپردازند، در فقر و نداري در كومھ
و بان، با استفاده از بعضي .)) ندانش لمیزرع رھا شده استمیكنند، حال آنكھ ھمھ كشور بر اثر دوري فرز

از نظریات بواگیبر براي نجات مولدترین طبقات، پیشنھاد كرد كھ ھمھ مالیاتھاي موجود را لغو، و در 
مالكان بین پنج تا ده ; عوض، مالیات تصاعدي بر درآمد وضع كنند و ھیچ طبقھاي ھم از آن معاف نباشد

ارگران بیش از سھ و نیم درصد مالیات سیمون آن كتاب و مفاد آن را چنین توصیف درصد بپردازند، و ك
از اطالعات و ارقام انباشتھ بود و ھمھ را بانھایت وضوح، سادگي، و صحت نوشتھ بود اما خطایي : میكند

از طرحي صحبت كرده بود كھ، اگر از آن پیروي میكردند، گروھي انبوه از . بزرگ در آن دیده میشد
ولداران، كارمندان، و عاملین مختلف نابود میشدند، آنھا را ناچار میساخت كھ از درآمد خود زندگي كنند پ

ھمین كافي بود كھ . و بنیاد آن ثروتھاي بیكران را كھ زود بھ دست میآمد بر میكند; نھ از درآمد مردم
شگفت اینكھ . ... فریاد برآوردندھمھ آنھایي كھ با اجراي آن مخالف بودند . طرحش بھ مورد اجرا در نیاید

شاه نیز، كھ خود محصور این اشخاص بود، بھ دالیلشان گوش فرا داد و مارشال و بان را، ھنگامي كھ 
  . براي تقدیم كتاب آمده بود، بھ وضعي زننده و توھینآمیز بھ حضور پذیرفت

شورایي . دگرگون سازدلوي وي را سرزنش كرد كھ در بحران جنگ میخواھد دولت و وضع مالي آن را 
. كھ كتاب جمعآوري شود و از آن انتقاد عمومي بھ عمل آید) ١٧٠٧فوریھ  ١۴(تشكیل یافت و راي داد 

مردي را ((شاه بعدھا ابراز تاسف كرد از اینكھ . مارشال پیر، بر اثر این توھین، شش ھفتھ بعد درگذشت
  . دیگر خیلي دیر شده بودولي .)) كھ بھ شخص من و دولت عالقھمند بود از دست دادم

ویكتور آمادئوس دوم، دوك ساووا، كھ قبال متحد فرانسھ بود، در اوت . مالیات و جنگ ھمچنان ادامھ داشتند
در محاصره دریایي و زمیني تولون بھ اوژن دو ساووا و یك دستھ از ناوگان جنگي انگلستان  ١٧٠٧
، بھ مارسي حملھ برند، و اگر آن ھم سقوط كرد، آن قرار گذاشتھ بودند چنانچھ این شھر سقوط كند. پیوست

فرانسھ ارتش تازه تشكیل شدھاي را براي عقب راندن . وقت دریاي مدیترانھ را روي فرانسھ ببندند
یك  ١٧٠٨شاه در . فرانسھ پیروز شد، اما پرووانس در آن لشكركشي تقریبا ویران شد. مھاجمین فرستاد

و آن را تحت فرماندھي مارشال واندوم و پسر دوفن، دوك دو  ارتش ھشتاد ھزار نفري تجھیز كرد
مارلبره و اوژن نیز با ارتش ھشتاد . بورگوني مشھور، براي توقف پیشروي متفقین در فالندر گسیل داشت
فرانسویان عقب ). ١٧٠٨ژوئیھ  ١١(ھزار نفري خود در اودنارد، كنار رود سكلت، با آن رو بھ رو شدند 

مارلبره میخواست بھ . ر نفر آنان كشتھ یا زخمي و ھفت ھزار نفر دیگر ھم اسیر شدندنشستند، بیست ھزا
سوي پاریس پیشروي كند، اما اوژن او را وادار ساخت تا نخست شھر لیل را محاصره كند، تا مبادا خط 

ت جان لیل پس از دو ماه محاصره، و بھ قیم. مواصالتي و تداركاتي متفقین توسط پادگان آن شھر قطع شود
  . پانزده ھزار سپاھي، سقوط كرد

فقر مردم بر اثر سردترین زمستان تاریخ آن سرزمین . لویي پي برد كھ فرانسھ دیگر یاراي جنگ ندارد
ھا دو ماه یخ بستند، و حتي آبھاي ساحلي در یاھا یخ  رودخانھ. شدیدتر و فالكتبارتر شده بود) ١٧٠٨١٧٠٩(

ھا،  تقریبا ھمھ گیاھان و سبزه. بار روي دریاي یخزده حركت میكردندھاي پر زده بود، بھ طوري كھ ارابھ
تقریبا ھمھ نوزادان آن فصل . حتي جان سختترین درختان میوه و بذر ھمھ گیاھان در زمین از میان رفتند

بھ  ١٧٠٩فوریھ  ١۵وحشتناك نتیجھ لویي چھاردھم، یعني لویي پانزدھم، پسر دوك دو بور گوني كھ در 
محتكران نان را انبار . در بھار و تابستان آن سال قحطي روي داد. بود، جان سالم بھ در برد دنیا آمده

سن سیمون، كھ معموال با شاه مخالف بود، میگوید كھ لویي شخصا با . میكردند و قیمتھا را باال میبردند
ھ نمیتواند بھ افكار تاریخ چنان مالحظھ كار است ك: ((اما ھانري مارتن میگوید; محتكران ھمكاري میكرد
و جاھاي ; بربراین وضع با ورود دوازده میلیون كیلو گندم و جو، از ممالك .)) تیره سن سیمون شك نكند

  . دیگر، و كاشتن جو بالفاصلھ پس از ذوب برفھا، بھبود یافت
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كھ از شكست ارتش و فالكتھاي ملتش سخت افتاده شده بود، ماركي دو تورسي را با تقاضاي صلح لویي، 
بھ تورسي دستور داده شده بود كھ ھمھ مستملكات امپراطوري اسپانیا را ). ١٧٠٩مھ  ٢٢(بھ الھھ فرستاد 

فرانسھ نیز از پشتیباني  بھ متفقین پیشنھاد كند، یعني نیوفندلند بھ انگلستان برسد، شھرھاي مرزي بھ ھلند، و
ماه مھ بھ  ٢٨متفقین در . وي كوشید كھ مارلبره را تطمیع كند، ولي موفق نشد. جكوبایتھا دست بردارد

تورسي اولتیماتوم دادند كھ نھ تنھا اسپانیا و مستملكاتش باید بھ مھیندوك برسد، بلكھ اگر فیلیپ تا دو ماه 
در غیر این صورت . باید با كمك متفقین وي را از آنجا بیرون كنددیگر اسپانیا را ترك نكند، ارتش فرانسھ 

، فرانسھ آزاد خواھد بود كھ تا آن زمان كھ ارتش متفقین در شبھ جزیره میجنگد، نیرویش )پیشنھاد كردند(
  . را مجددا سازمان دھد

شنھاد بسیار شاقي لویي پاسخ داد كھ بیرون راندن نوھاش از اسپانیایي كھ اكنون بھ یاري وي برخاستھ پی
تقاضاي .)) اگر قرار بر جنگیدن باشد، ترجیح میدھم با دشمنانم بجنگم نھ با فرزندانم: ((است، و گفت

افراد با طیب خاطر، حتي براي بھ دست آوردن یك لقمھ نان ھم كھ بود، . متفقین خشم فرانسھ را برانگیخت
رابخانھ دادند، و كشتیھاي فرانسوي بھ صفوف ارتش پیوستند، و اشراف ظروف نقره خود را بھ ض

توانستند، پنھان از ناوھاي جنگي انگلستان و ھلند، شمشھاي زر و سیم خود را كھ از امریكا آورده بودند و 
یك ارتش نود ھزار نفري نیرومند تجھیز شد . فرانك ارزش داشت، سالم بھ فرانسھ برسانند ٠٠٠,٠٠٠,٣٠

در . فقین تا كنون نتوانستھ بودند وي را مغلوب كنند، قرار گرفتو تحت فرماندھي مارشال ویالر، كھ مت
در (این دو ارتش در مالپال كھ . ھمین زمان، مارلبره نیز نیرویي بالغ بر یكصد و ده ھزار نفر ساز كرد

مارلبره ; در یكي از خونینترین جنگھاي قرن ھجدھم با یكدیگر درگیر شدند) مرز فرانسھ نزدیك بلژیك
فرانسویان در این نبرد دوازده . یي را با از دست دادن بیست و دو ھزار نفر بھ دست آوردپیروزي نھا

ھزار نفر كشتھ دادند، و ویالر شجاع، كھ سپاه حركت میكرد، مورد اصابت گلولھ توپ قرار گرفت و وي 
  . را با یك پاي شكستھ از میدان نبرد نجات دادند

بھ پیشروي خود ادامھ دادند و شھر مونس را بھ تصرف  متفقین; فرانسویان منظم عقبنشیني كردند
  . درآوردند

خداوند بزرگ را سپاسگزارم كھ اكنون این نیروي ماست كھ : ((ي خود چنین نوشت))سرا((مارلبره براي 
گویا این سخن درست بود، زیرا فرانسھ آخرین تالش را بھ .)) باید صلحي را كھ خواستاریم برقرار سازد

ھایي كھ از وجود مرد تھي شده بودند، یك ارتش  فرانسھ چگونھ میتوانست از میان خانواده. دعمل آورده بو
نیرومند بھ وجود بیاورد، یا كشتزارھایي كھ از كارگر تھي شده بودند بھ آنان غذا دھدكشاورزي، صنعت، 

ھم گسیختھاي كھ وضع آشفتھ و از . حمل و نقل، بازرگاني، و دارایي ھمھ بھ ھرج و مرج دچار شده بودند
گریبانگیر آنان شده بود زمینھ مناسبي براي اشغال و از ھمپاشیدگي كشور توسط متفقین، كھ در حال 

بود، اكنون محبت و احترام )) خدا داده((شاه كھ زماني براي ملتش بت . پیشروي بودند، فراھم آورده بود
زیرا گروه متخاصم فروند را ھیچ گاه از یاد  وي ھمیشھ از پاریس اجتناب میكرد،. آنھا را از دست داده بود

ھاي توھینآمیز بر  آن شھر از خشم طوالني وي رنجیده خاطر شده بود و با نشر اعالمیھ. نبرده بود
ھمھ در شگفت بودند كھ ورساي چرا علي رغم این فالكت و فقري . خودكامگي وي سخت حملھور شده بود

ھد و تقواي شاه و ھمسرش، ھنوز تیول درباریان بیكاره، كھ دامنگیر فرانسھ شده است، و علیرغم ز
تعدادي از .)) با وجود این، دربار از ولخرجیھاي ھزینھاش ھیچ نكاستھ بود. ((مسرف، و قمارباز است

پاریسیھاي فقیر اشعاري بھ تقلید از دعاھاي كلیسایي میساختند و میخواندند و در آن بر لویي، ھمسرش، و 
  : جدیدش ابقا نمیكردندوزیر جنگ و دارایي 

اي پدر ما كھ در ورساي ھستي، نام تو دیگر مقدس نیست، ملكوتت دیگران چندان بزرگ نیست، اراده تو 
دشمناني كھ ; نان ما را، كھ از ھر سوي بدان نیازمندیم، بھ ما باز بده. دیگر در زمین و دریا كرده نمیشود

بھ ھمھ . را كھ گذاشتھاند آنھا بر ما پیروز شوندما را شكست دادھاند ببخشاي، اما نھ ژنرالھایت 
  ; .دهھاي ال منتنون تسلیم مشو، بلكھ ما را از دست شامیار رھایي  وسوسھ
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اسبھا، سگھا، و نوكرانش را از وي  میخواھند; شاه را مسئول ولخرجیھایش میدانند: ((مادام ناالن میگفت
آنھا میخواھند مرا سنگباران كنند، اشراف تا آن زمان كھ شاه از آنان پشتیباني میكرد و بھ آنھا . ... بگیرند

سود میرساند، بھ وي وفادار بودند، اما وقتي شاه خواستار یك دھم درآمدشان، شد، میھن پرستي آنان از 
ھ وبان سھ سال پیش بھ جاي ھمھ مالیاتھا پیشنھاد كرده بود بر دیگر آن عشریھ ھمگاني ك. میان رفت

مالیاتھا اضافھ شد، و بینوایان كھ میدیدند ماموران منفور مالیات بھ در خانھ اشراف و ثروتمندان ھم میروند 
شاه از رسیدگي بھ امور شخصي ثروتمندان . و بھ حسابھایشان رسیدگي میكنند، تسلي خاطر مییافتند

حت بود، اما كشیش اقرارنیوش وي، پدر لوتلیھ، وي را مطمئن ساخت كھ، بنا بھ عقیده عالمان مدرسھ نارا
ھمھ ثروتھاي رعایایش بھ وي تعلق دارند و اگر وي چیزي از آنھا میگیرند، در حقیقت دارایي ((سوربون، 

ھاي  میني یا ضمانتنامھطبقھ مرفھ متوسط نیز بر اثر الغاي بھره دھي سندھاي تض.)) خودش را گرفتھ است
بھ سود شاه، بھ قیمت ((ضرب مجدد پول، و كاستھ شدن ارزش آن، بھ قول سن سیمون، . دولتي زیان دیدند

بانكداران بزرگ، از قبیل )) نابودي مردم و آشفتگي كار بازرگاني، كھ مكمل نیستي آن بود، تمام شد
ھمھ چیز تدریجا بھ . ((ي در لیون تقریبا فلج شدساموئل برنار، اعالم ورشكستگي كردند و فعالیت بازرگان

سوي نیستي میرفت، كشور كامال از پاي در افتاد بود، حقوق ارتشیان پرداخت نمیشد، و مردم نمیدانستند 
مجددا از متفقین تقاضاي  ١٧١٠لویي در مارس .)) میلیونھا پولي كھ بھ خزانھ شاه میریزند بھ كجا میرود

ھ پادشاھي مھیندوك را بر اسپانیا بھ رسمیت بشناسد، بھ فیلیپ یاري ندھد، و حتي پیشنھاد كرد ك. صلح كرد
ستراسبورگ، برایزاخ، آلزاس، لیل، تورنھ، ایپر، مینن، . براي برانداختن وي از كمك مالي ھم دریغ نورزد

یك آتش بس  آنھا ھیچ پیشنھاد متقابلي بھ وي عرضھ نكردند، مگر. فورن، و موبوژ را بھ متفقین تسلیم كند
و اگر در ظرف آن . و در آن مدت لویي باید، تنھا با ارتش فرانسھ، فیلیپ را از اسپانیا بیرون كند; دوماھھ

لویي این پیشنھاد را براي آگاھي .مدت از عھده انجام این كار برنیاید، آنھا جنگ را از سر خواھند گرفت
  . كھ انجام این كار غیر ممكن است و ملت نیز با وي ھمعقیده شدند. ملت فرانسھ منتشر كرد

ھنگامي كھ مھیندوك با نیروي مختلط اتریش و انگلستان بھ . فرانسھ بھ نحوي ارتش دیگري تجھیز كرد
اسپانیا حملھ ور شد تا فیلیپ را از اسپانیا بیرون براند، لویي سپاھي بالغ بر بیست و پنج ھزار نفر بھ 

دوك، با یاري داوطلبان اسپانیایي، مھاجمین را در بري . فرستاد فرماندھي دوك دو واندوم بھ یاري نوھاش
، و این پیروزي فیلیپ را در مقام شاھي اسپانیا چنان مستقر )١٧١٠دسامبر (اوئگا و بیالوثیوسا شكست داد 

  . بر آن كشور سلطنت كرد١٩٣١ساخت كھ خانواده بوربون تا سال 

من در پي :((نوشت ١٧٠۶در )) آن((ملكھ. رگون شده بوددر این گیرودار، اوضاع سیاسي در انگلستان دگ
بلكھ صلحي شرافتمندانھ میخواھم تا اگر مشیت پروردگار قرار گیرد كھ من از این ... جاھطلبي نیستم 

، بنا بھ توصیھ دوشس تند خوي مارلبره، بھ سیاست جنگ ))آن((ملكھ .)) جھان بروم، آسوده رھاكردھام
سرا را طرد كرد و آشكار را با  ١٧١٠ملكھ در . آن زن دیگر از میان رفتھ بود نفوذ.طلبي تن در داده بود

بازرگانان، كارخانھ داران، و سرمایھ داران، كھ در این جنگ سود برده بودند، از . توریھا كنار آمد
 ویگھاي جنگ طلب پشتیباني میكردند، مالكان و زمینداران، كھ بر اثر مالیاتھاي زمان جنگ و تورم پول

ملكھ در ھشتم ماه اوت، گودالفین، . زیان دیده بودند، ناز نیت صلحطلبي ملكھ جانبداري بھ عمل میآوردند
و ; دست راست مارلبره را، از كار بر كنار ساخت، ھارلي از حزب محافظ كار در راس دولت قرار گرفت

  . انگلستان در راه صلح گام برداشت

رانسوي بھ نام گوتیھ را، كھ از مدتھا پیش در لندن میزیست، بھ كشیشي ف ١٧١١دولت انگلستان در ژانویھ 
آیا تو صلح میخواھي من آمدھام :((از او پرسید. گوتیھ مستقیما بھ ورساي نزد تورسي رفت. پاریس فرستاد

ناگاه، یوزف اول در . مذاكرات بكندي پیش میرفت.)) تا، بیوجود ھلندیھا، وسیلھ انعقاد آن را فراھم آورم
و مھیندوك بھ نام امپراطور شارل ) ١٧١١آوریل ١٧( دوسالگي و در میان حیرت ھمگان در گذشتسي و 

انگلستان و ھلند، كھ پادشاھي اسپانیا را بھ وي عده داده بودند، پي بردند كھ با این . ششم بھ شاھي رسید
رگ روبرو خواھند پیروزي كھ بھاي بسیار گراني بھ چنگ آوردھاند، خود را با امپراطوري جدید ھاپسبو

دید، كھ از نظر وسعت خاك با امپراطوري شارل پنجم برابر است و ضمنا آزادي ملتھاي پروتستان را بھ 
  . مخاطره میاندازد
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دولت انگلستان در این زمان شناسایي پادشاھي فیلیپ پنجم را بر اسپانیا و مستملكات آن كشور در امریكا 
وجود دژھاي سد ; مقابل اتحاد فرانسھ و اسپانیا تحت سلطنت واحدتامین در : تحت شرایطي مناسب پذیرفت

برگشت متصرفات ; كننده براي حفاظت ایاالت متحده و آلمان در برابر ھجوم آتي و احتمالي فرانسھ
خلع سالح و ; شناسایي سلطنت موروثي پروتستان در انگلستان و اخراج جیمز سوم از فرانسھ; فرانسھ

; تایید و پذیرش استقرار حكومت انگلستان بر جبل طارق، نیوفندلند، و خلیج ھودسن; بیدفاع ساختن دنكرك
لویي آن را با اندك تغییري . و انتقال حق انحصاري بردھفروشي فرانسھ در امریكاي اسپانیا بھ انگلستان

شرایط  ھلند با آن; انگلستان بھ الھھ اطالع داد كھ تحت این شرایط با فرانسھ صلح كرده است; پذیرفت
مارلبره كھ طرفدار جنگ . موافقت كرد، و در نتیجھ، زمینھ براي تشكیل كنگره صلح اوترشت فراھم آمد

، و جیمز باتلر، دومین دیوك آو اورمند، بھ جانشیني وي )١٧١١سپتامبر  ٣١(بود از كار بر كنار شد 
  . یچ جنگي شركت جویدبرگزیده شده و دستور یافت كھ ارتش انگلستان تا دستور ثانوي نباید در ھ

، اوژن دو ساووا، كھ )١٧١٢اول ژانویھ (در آن زمان كھ كنگره در اوترشت بھ كار خود سرگرم بود 
میپنداشت شرایط پیشنھادي انگلستان خیانت بھ نظریات امپراطور است، بھ جنگ ادامھ میداد و فشار خود 

ھ بھ اورمند اطالع داده شد كھ انگلستان و ژوئی ١۶در . را بر خط دفاعي ویالر روز بھ روز بیشتر میكرد
آنھا آن را پذیرفتند، اما اروپاییاني كھ تحت فرمان وي بودند . فرانسھ پیمان صلح دنكرك حركت كنند

شاھزاده اكنون یكصد و سي ھزار و ویالر . انگلیسیھا را فراري محسوب كردند و بھ نیروي اوژن پیوستند
ژوئیھ بر یك سپاه دوازده ھزار نفري  ٢۴ا این مارشال ھوشمند در نود ھزار نفر در اختیار داشت، ام

حملھور شد و، پیش از آنكھ اوژن بتواند بھ یاري آنھا بشتابد، آن را تارومار ) نزدیك لیل(ھلندي در دنن 
ویالر بھ . شاھزاده بھ سوي سكلت رفت تا ارتش از ھم گسیختھاش را مجددا سازمان دھد و آماده كند. كرد

این تنھا . لویي و فرانسھ جاني تازه یافتند. ي خود براي تصرف دوئھ، لوكنوا، و بوشن ادامھ دادپیشرو
پیروزي فرانسویان در جبھھ شمال بود، اما پیروزیھاي واندوم در اسپانیا بھ ھیئت فرانسوي، كھ براي 

تشریفات، بررسي، و پس از پانزده ماه . مذاكره صلح بھ اوترشت آمده بودند، جان و نیرویي تازه بخشید
فرانسھ ). ١٧١٣آوریل  ١١(مذاكره، گروه متخاصم، جز امپراطور، پیمان صلح اوترشت را امضا كردند 

ھر آنچھ را كھ قبال در مذاكرات مقدماتي وعده داده بود بھ انگلستان سپرد، از جملھ حق انحصاري فروش 
ھلندیھا . ق گمركي واردات بھ توافق رسیدنددشمنان دیرین بر حقو. و تھیھ برده كھ لكھ ننگ آن زمان بود

شھرھاي لیل، ار، و بتون را بھ فرانسھ پس میدادند، ولي در عوض كنترل سراسر ھلند را، تا زماني كھ 
حكمران باواریا نیز قرار شد كھ شارلروا، لوكزامبورگ، . صلح با امپراطوري منعقد شود، در دست گرفتند

فیلیپ پنجم اسپانیا و امریكا را نگاه . ا ھم بھ دوك ساووا برگرداندندنیس ر. و نامور را در دست بگیرد
اوژن دو ساووا . كھ جبل طارق و مینوركا را بھ انگلستان واگذارد) ژوئیھ ١٣(داشت و سرانجام قبول كرد 

اما خزانھ امپراطوري . بھ جنگ شدیدتري علیھ انگلستان، كھ جداگانھ صلح را امضا كرده بود، ادامھ داد
ھي شده بود، تعداد سپاھیانش بھ چھل ھزار نفر تقلیل یافتھ بود و ویالر با یكصد و بیست ھزار مرد جنگي ت

سرانجام، پیشنھاد لویي چھاردھم را براي مالقات با ویالر و مذاكره در . بھ سویس پیشروي میكرد
ستراسبورگ ، آلزاس و )١٧١۴مارس ۶(فرانسھ، طبق معاھده راشتات، . خصوص شرایط صلح پذیرفت

را پس گرفت و، در عوض، قسمتھاي ساحل راست راین را كھ متصرف شده بود بھ امپراطور باز گردانید 
  . و بھ تسلط اتریش، بھ جاي اسپانیا در ایتالیا و بلژیك رضایت داد

با  ١٧٠١بدین ترتیب، حاصل پیمانھاي اوترشت و راشتات خیلي كمتر از آن بود كھ تدابیر سیاسي در 
پس از سیزده سال كشتار و خونریزي، فقر و تنگدستي، و . روش صلحآمیز میتوانست بھ دست آورد

كما اینكھ پیمان  سال ثابت نگاه دارند، ٢۶ویراني و چپاول، این پیمانھا توانستند نقشھ اروپا را فقط براي 
در ھر دو صورت، منظور این بود . وستفالي توانست آن را تا یك نسل بعد از جنگھاي سي سالھ نگاه دارد

بین فرانسھ و . ھاي ھاپسبورگ و بوربون بھ وجود آید، و بھ وجود ھم آمد كھ تعادل قدرت بین خانواده
ور آزماییھاي خونیني كھ بر سر جانشیني انگلستان در امریكا تعادلي بھ قھرمانان اصلي مسابقات و ز

جمھوري ھلند در خشكي سرزمینھاي چندي بھ . سلطنت و كشور اسپانیا در گرفتند ھوالند و فرانسھ بودند
چنگ آورد، لیكن، در عوض، قدرت دریایي را از دست داد و نتوانست در كشتیراني، دریانوردي، كسب 

  . ندمنابع، یا جنگاوري با انگلستان ھماوردي ك
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فرانسھ، كھ تقریبا ناتوان شده و . پیروزیھا را بھ قیمت فرسودگي و تقریبا انحطاط خود بھ دست آورده بود
در حال نزع بود، توانست نماینده خود را بر سلطنت اسپانیا مستقر سازد، اما نتوانست آن كشور را از 

نتیجھ یك میلیون كشتھ داد، قدرت دستبرد دیگران در امان نگاه دارد و براي این پیروزي بیھوده و بی
فرانسھ تا زمان ناپلئون نتوانست . دریاییش از دست رفت، و زندگي اقتصادیش موقتا بھ ورطھ سقوط افتاد

در عصر وي، بار دیگر نظیر ھمان حوادث غمانگیز تكرار ; از لطمات عصر لویي چھاردھم رھایي یابد
اتریش اكنون میالن، ناپل، . مھ جاي دیگر انگلستان بودپیروزمندان این جنگ در اروپا، اتریش، و ھ. شد

نیرومندترین قدرت اروپایي بھ ) ١٧۴٠(سیسیل، و بلژیك را در دست داشت و تا جلوس فردریك كبیر 
  . شمار میآمد

بر نیوفندلند و نووا سكوتیا تسلط . انگلستان بیشتر در سوداي نظارت بر دریاھا بود نھ متصرفات زمین
فرانسھ را ناگزیر ساخت تا نرخ تعرفھ . ھاي بازرگاني بود تادي آن بیشتر در تسلط بر راهیافت، اما اس

گمركي را تقلیل دھد و بندر دنكرك را خلع سالح و بیدفاع كند، زیرا این بندر مانع بزرگي بر سر راه 
ركا، مدیترانھ كشتیراني انگلستان بود، انگلستان، با تصرف جبل طارق در اسپانیا و پورت مائون در مینو

اھمیت نتیجھ آن در ; چندان چشمگیر نبودند ١٧١٣این امتیازات در . را بھ صورت تیول خود درآورد
ضمنا مذھب پروتستان و جانشیني در برابر ھمھ چیز، جز میزان توالد، . تاریخ قرن ھجدھم محسوس شد

  . در بریتانیا تثبیت شده بود

ملتھا پیروزیھاي بھ . یش حس ملیگرایي و نفرت بینالمللي بودیكي از نتایج بزرگ و عمده این جنگ افزا
آلمان ھیچگاه چپاول و . دست آورده را فراموش كرده بودند و فقط بھ زخمھا و جراحات خود میاندیشیدند

; فرانسھ نتوانست كشتارھاي بیسابقھ پیروزیھاي مارلبره را فراموش كند; ویراني دوگانھ پاالتینا را نبخشید
  . ملتھا ھمھ در پي فرصت بودند تا كینھجویي كنند. پیوستھ از جدایي طارق شرمنده میشداسپانیا 

  . چند تن نیكاندیش كھ اروپا را قاره مسیحیان میدانستند در فكر بودند كھ چیزي دیگر جانشین جنگ كنند

ون از آنجا چ. پیر، ھمراه ھیئت نمایندگي فرانسھ بھ جلسھ پیمان اوترشت رفت- شارل كاستل، آبھ دو سن
مشعر بر اینكھ خوب است ملتھاي ) ١٧١٣(برگشت، طرحي براي جاوداني كردن صلح را منتشر كرد 

اروپایي در مجمع ملل گرد ھم آیند، در كنگره آن نماینده دایمي داشتھ باشند و كنگرھاي نیز براي رسیدگي 
ارتشي ویژه براي سركوبي ; ع شدقانوني بینالمللي وض; و داوري مناقشات و اختالفات در آن بھ وجود آید

و یك سیستم ; دولتھا نیروھاي نظامیشان را بھ شش ھزار نفر تقلیل دھند; دولتھاي قانونشكن بھ وجود آید
پیر طرح خود را براي الیبنیتز فرستاد و او، كھ از بھترین - سن. پولي یكسان در ھمھ اروپا بھ وجود آید

سرنوشتي شوم ھمیشھ بین بشر و : ((ناك بھ آن كشیش پاسخ دادبودن این دنیا چندان مطمئن نبود، اندوھ
انسان حیواني رقابتكننده است، و )) كوشش و تالش وي براي رسیدن بھ خوشبختي حایل میشود

  . خصوصیاتش سرنوشت اوست

VI - ١٧١۵-١٧١٣: غروب خدایگان   

اگر بخواھیم لویي را بنا بھ مقتضیات زمانش قضاوت كنیم، وي آن ھیوالیي كھ تاریخنویسان مخالفش 
وي از ھمان روش استبداد، توسعھطلبي، و تصرف عدواني دشمنانش، ولي با مقیاسي ; میگویند نبوده است

پاھیان وي در حتي سنگدلي و تجاوزي كھ س. بیشتر و زماني چند با پیروزي نفرتانگیز، پیروي میكرد
و كشتارھاي عام مارلبره ) ١۶٣١(پاالتیناي آلمان از خود نشان میدادند سابقھاي در چپاول ماگدبورگ 

لویي آن قدر زنده ماند تا االھگان انتقام توانستند كیفر گناھان نخوت و قدرتش را بیشتر از خودش . داشت
  . بگیرند تا از فرزندانش
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طر شھامت و بزرگواریھایي كھ بھ ھنگام شكست و بھ ھنگام مصایبي كھ تاریخ نتوانستھ است وي را بھ خا
تقریبا موجب نابودي فرزندان، ارتش و ناوگان جنگیش شدند از خود نشان داده است نستاید و بھ وي 

  . رحمت نیاورد

در گذشت و شاه با دو نوھاش بھ نامھاي  ١٧١١لویي، در )) دوفن بزرگ((تنھا پسر مشروعش، یعني 
لویي كوچكتر در تحت سرپرستي و تعلیمات . دوك دو بور گوني، و شارل، دوك دو بري، تنھا ماند لویي،

در . فنلون بھ خصال نیكو آراستھ و پرورده شد و موجبات تسلي خاطر لویي را در زمان پیري فراھم آورد
دام ھانریتا و جواني ماري آرالئید ساووایي را كھ زیبایي، ھوشمندي، و فریبندگیش شاه را بھ یاد ما ١۶٩٧

، یعني ١٧١٢فوریھ  ١٢اما این موجود سرورانگیز در . پر از شادي خودش میانداخت بھ ھمسري گرفت
شوھر فداكارش، كھ ھیچ گاه بسترش را ترك . در بیست و شش سالگي، بھ تب با جوشھاي پوستي دچار شد

دو . ھ سالگي، چشم از جھان فرو بستفوریھ، یعني در بیستون ١٨نمیكرد، نیز بھ بیماري مبتال شد و در 
مارس، در ھشت سالگي، مرد و آن دیگر، كھ جان بھ در  ٨پسر شان بھ آن بیماري دچار شدند و یكي در 

بھ نام لویي پانزدھم بر  ١٧٧۴برد، چنان ناتوان و درمانده شده بود كھ ھیچكس نمیپنداشت زنده بماند و تا 
ان از میان میرفت، شارل، یعني دوك دو بري، بھ سلطنت میرسید، اگر این كودك ناتو. فرانسھ سلطنت كند
  . درگذشت ١٧١۴و لیكن او نیز در 
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اما نیمي از . یك وارث احتمالي دیگر نیز وجود داشت فیلیپ پنجم، پادشاه اسپانیا، پسر كوچك دوفن بزرگ
اما این فیلیپ . اورلئان، نوه لویي سیزدھم و برادرزاده و داماد شاه بود/پس از او، فیلیپ، دوك د. كنند

نین شایع شده بود كھ وي دوك و آزمایشگاھي داشت و در آنجا در امر شیمي تحقیقات میكرد و بین مردم چ
پزشكاني كھ كالبد شكافي كرده بودند در . دوشس دو بورگوني و پسر ارشد شان را مسموم كرده است

فیلیپ، كھ از شنیدن این اتھامات خشمگین شده بود، از شاه . خصوص مسموم شدن اختالف نظر داشتند
یگناه میشناخت و نمیخواست كھ با این محاكمھ لویي او را ب. درخواست كرد تا وي را آشكارا محاكمھ كند

شاه پسران . اگر این وارثان از میان میرفتند، ھنوز ھم كساني بودند كھ ادعاي سلطنت كنند. وي را بیازارد
ژوئیھ (اكنون . نامشروعش، یعني دوك دو من و كنت دو تولوژ، را شرعي و قانوني اعالم كرده بود

دون مخالفت آن را بھ تصویب رسانده بود صادر كرده بود كھ ھرگاه فرماني كھ مجلس فرانسھ ب) ١٧١۴
و یك ; از میان بروند، این فرزندان نامشروع میتوانند سلطنت را بھ ارث ببرند) نسبي(شاھزادگان بالفصل 

سال بعد، در میان حیرت سنسیمون و دیگر اشراف، اعالم كرد كھ اینان از نظر مرتبت و مقام با 
مادر آنھا، مادام دو مونتسپان، درگذشتھ بود، اما مادر رضاعي، كھ ھمسر شاه . ع یكسانندشاھزادگان مشرو

 . بود، آنھا را مثل فرزندان خود دوست میداشت و میكوشید آنھا را بھ قدرت و منزلت برساند

 در آن ھنگام كھ میخواست از. در ھمین گیرودار بود كھ لویي با بحران نھایي جنگ دست بھ گریبان شد
ویالر، كھ بھ جبھھ جنگ بلژیك براي مقابلھ با اوژن رھسپار بود، وداع كند، لویي ھفتادوچھار سالھ فقط 

آنچھ بر من گذشتھ بر . مارشال، تو از وضع من آگاه ھستي: ((براي یك لحظھ اظھار ناتواني كرد و گفت
ختریم، و ھم كودكانشان را در عرض یك ماه، ھم نوھام را از دست دادم، ھم نوه د; كمتر كسي گذشتھ است

من بدان . خداوند مرا كیفر میدھد. كھ نوید آیندھاي درخشان بودند و من سخت بھ آنان عالقھمند بودم
بھتر : ((بعد كھ احساساتش تسكین یافت، ادامھ داد.)) سزاوار بودم و در آن دنیا كمتر عذاب خواھم كشید

. ارتش و رھایي كشورم را بھ تو میسپارم. بپردازم است رنجھاي شخصي را فراموش كنم و بھ امور كشور
اگر ارتشي كھ فرماندھیش را بھ تو دادم بھ این بدبختي دچار شود، تو . بخت ممكن است با تو دمساز نباشد

از اینكھ بالفاصلھ بھ من ((شاه گفت . ویالر پاسخ نداد)) میپنداري كھ من شخصا چھ تصمیمي خواھم گرفت
در حالي كھ منتظر میمانم تا تو ھم عقایدت را بگویي، نخست عقاید خودم را . میكنمپاسخ نمیدھي شگفتي ن

ھمھ متفقا میخواھند كھ اگر ارتش من شكست بخورد، من بھ ; من از دالیل درباریان آگاھم; بھ تو میگویم
نان درھم اما من ھم بھ نوبھ خود میدانم كھ ارتشھایي چنین بزرگ ھیچگاه چ. بلوا بروم و كنارھگیري كنم

نمیشكنند كھ حتي قسمت بزرگي از آن نتواند بھ طرف سوم رودخانھاي كھ عبور از آن مشكل است 
كانتن میروم، سپاھیانم را ھمھ در آنجا گرد میآورم، آخرین تالش - من بھ پرون یا بھ سن. عقبنشیني كند

  خودم را با تو بھ عمل میآورم، و ھر دو یا نابود میشویم یا كشور را 

سھ سال پس از آن نبرد، و دو سال . زي ویالر در دنن فرصت این مرگ قھرمانانھ را از شاه گرفتپیرو
ھفتاد سال با كمال تندرستي زیست و جز بھ فیستول، كھ مدتھا پیش بھبود یافتھ . بعد از صلح، زنده ماند

بھ حد اعتدال . در خوردن زیادھروي میكرد، اما ھرگز فربھ نشد. بود، بھ بیماري دیگري دچار نشد
مینوشید، و كمتر روزي بود كھ در ھواي آزاد گردش نكند حتي در روزھاي بسیار سرد زمستان سال 

و ; مشكل بتوان دانست كھ اگر پزشكان كمتري وي را احاطھ كرده بودند، بیشتر میزیست. ١٧٠٨١٧٠٩
و شیرینیھایي كھ با آن  اینكھ دواھا و مسھلھایي كھ بھ وي میخوراندند، خونھایي كھ از وي میگرفتند،

پزشكي در سال . مداوایش میكردند، بیش از مرضي كھ آنھا مدعي عالج آن بودند بھ وي آسیب نمیرساندند
مسھلي چنان نیرومند بھ وي خوراند كھ در ھشت ساعت یازده بار عمل كرد و میگویند كھ از آن  ١۶٨٨

ز لویي كشید كھ اكنون در موزه لوور جاي پیكرھاي را ا ١٧٠١ریگو در سال . پس بھ ناتواني دچار شد
ھایي سرخگون، كھ نشاني از  برجستھ دارد و وي را ھنوز شكوھمند و نیرومند نشان داده است، با گونھ

ھفت سال بعد . اشتھا و قدرتش بودند، و جامھ شاھي و كالھگیس سیاه كھ موھاي سپیدش را پوشانده بود
دام، وي را در حال زانو زدن و دعا خواندن نشان داده است، كویزووكس، در مجسمھاي با شكوه در نوتر

شاید آن ھنرمند او را در غروري بیش از آنكھ میدیده . اما ھنوز بیش از مرگ بر سلطنتي خود آگاه است
نشان داده است، زیرا در آن سالھاي سخت و اندوھبار، و با آن ناكامیھایي كھ دست بھ گریبان بود، اندكي 

بھ جاي پرالشز  ١٧٠٩در دست آن یسوعي متعصب، یعني لوتلیھ، كھ در . تنون آموختھ بودفروتني از من
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وارث شارلماني از . ((بھ سمت كشیش اقرار نیوش شاه برگزیده شده بود، ھمچون یك كودك بود
القاي ایمان استوار كاتولیك و تدیني كھ از مادر آموختھ بود .)) دھقانزادھاي طلب مغفرت و آمرزش كرد

. نون بھ اندازھاي رسیده بودند كھ ھوسھا را منكوب كرده و درخشندگي جاه و مقام را از میان برده بودنداك
بھ یسوعیان دل بست، و میگویند  ١٧٠۵چنین مشھور بود كھ شاه، در میان تالطم و سرگرداني مذھبي، در 

  . كھ بھ ھنگام آخرین بیماري، مانند یك یسوعي مومن سوگند چھارم را یاد كرد

آن اشتھاي مشھور را از دست داد و چنان بیمار شد كھ در ھلند و انگلستان شرط میبستند  ١٧١۵در ژانویھ 
موقعي كھ این اخبار را بھ وي میدادند، بھ آنھا میخندید و طبق معمول ھمھ . كھ تا پایان سال زنده نمیماند

ارتش سان میدید، بھ شكار میرفت، و  كنفرانسھاي خود را تشكیل میداد، سفرا را بھ حضور میپذیرفت، از
در دوم اوت . روز را در كنار ھمسر ھفتاد سالھ باوفا و درماندھاش، مادام دو منتنون، بھ شام میآورد

وصیتنامھاي تنظیم كرد و طبق آن دوك دو من را بھ محافظت لویي پانزدھم گماشت و او را در شوراي 
. نوني رسیدن آن كودك بر فرانسھ حكمفرمایي كند، وارد كردنیابت سلطنت، كھ مقرر شده بود تا بھ سن قا

كمي بعد ھم بھ تب دچار شد و در بستر ; اوت زخمھاي قانقرایایي و بدبو در پاھایش پدیدار شدند ١٢در 
   ٢۵در . بیماري افتاد

   

  

حق راي اورلئان را با /موزه اوت متممي بر وصیتنامھاش نوشت و فیلیپ د. لویي چھاردھم: یاسنت ریگو
: بھ دو نفر از وكال، كھ این سند را از او گرفتند، گفت. قاطع بھ ریاست شوراي نیابت سلطنت گماشت

آنھا گویا مقصودش مادام دو منتنون، دوك و دوشس دومن و طرفداران آنھاست . وصیتنامھام را نوشتم((
من خوب میدانم كھ . میان میرود اما ھمینكھ من مردم، اعتبار این وصیتنامھ ھم از. اصرار كردند بنویسم((
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چنین مقرر شده بود كھ آن وصیتنامھ آشفتھ میبایستي فصلي در تاریخ .)) بر سر وصیتنامھ پدرم چھ آوردند
پس از آنكھ آیینھاي مقدس را برایش انجام دادند، نزد كشیشاني كھ . وي شاھانھ مرد. فرانسھ بھ وجود بیاورد

. متاسفم كھ امور كلیسا را بھ این وضع رھا میكنم: و ناخوشایند كرد در كنار بسترش بودند اعترافي متمم
ھمان طور كھ میدانید، من در این قسمت سررشتھاي ندارم، اما میتوانم شما را شاھد بگیرم كھ كاري نكردم 

این شما ھستید كھ باید جواب این اعمال را بھ ; و ھرچھ شما خواستید كردم; مگر آنچھ شما میخواستید
من جاھل بودم و غنایم را بھ دست . من شما را در برابر او متھم میكنم و وجدانم پاك است. دگار بدھیدپرور

  . شما داده بودم

  : بھ درباریانش چنین گفت

بھ خاطر خدمتي كھ بھ من كردھاید و ; آقایان، من از اینكھ نمونھ بدي براي شما بودم، از شما پوزش میطلبم
از شما میخواھم كھ ھمان طور كھ نسبت بھ من وفادار . اید، از شما سپاسگزارموفایي كھ بھ من نشان دادھ

امیدوارم ھمھ در راه اتحاد بكوشید و اگر . او كودك است و ممكن است رنج ببرد. بودید، بھ نوھام باشید
ھ یافتھ گویا احساساتم بر من غلب. كسي نیز در انجام این وظیفھ كوتاھي كند، او را بھ وظیفھاش آشنا كنید

مطمئنم ! خدا حافظ آقایان. از ھمھ شما پوزش میخواھم. است و شما را ھم تحت تاثیر احساسات قرار دادھام
  . كھ بعضي اوقات مرا یاد خواھید كرد

بنا بھ گفتھ (بھ آن كودك . از دوشس وانتادور درخواست كرد تا نوھاش را كھ پنجسالھ بود بھ نزدش بیاورد
  : چنین گفت) دوشس

برعكس، . شما از سلیقھ جنگخواھي یا سازندگي من تقلید مكنید. دم، شما باید شاھي بزرگ باشيفرزن
ھرچھ را كھ دارید در راه پروردگار بدھید و از . بكوشید تا با ھمسایگان در صلح و صفا زندگي كنید

بكوشید تا مایھ . ارندبگویید تا رعایایتان بھ وي احترام بگذ. مسئولیتھایي كھ در قبال او دارید آگاه باشید
  . فرزند عزیزم، من شما را قلبا دعاي خیر میكنم... سرور رعایا باشید، كھ متاسفانھ من نبودم، 

و با اطمینان )) چرا گریھ میكنید میپنداشتید من ھرگز نمیمیرم: ((از دو نفر مستخدم كھ گریان بودند پرسید
; مطمئن باش كھ وحشتناك نیست. این سختتر است فكر میكردم مرگ از:((خاطر بھ مادام دو منتنون گفت

از او خواست تا وي را ترك كند، گویا میدانست كھ پس از مرگش .)) بھ ھیچ وجھ مشكل بھ نظر نمیرسد
آن زن بھ منزلگاھش رفت، اسباب و اثاثیھاش را میان . دیگر جاي او در این دربار آگاه از طبقھ خود نیست

شب پیش از مرگ، یعني اول ; شاه بسي مطمئن صحبت كرده بود. سر برددر آنجا بھ ) ١٧١٩(زمان مرگ 
ھفتادودو سال عمرش را بر تخت سلطنت گذرانده . ، شب دردناك و درازي را سپري كرد١٧١۵سپتامبر 

درباریان، كھ ھمھ در اندیشھ . بود، و این مدت طوالنیترین سلطنتي بود كھ در تاریخ اروپا دیده میشد
لبي بودند، حتي ساعتھا پیش از آخرین دقایق زندگیش، براي عرض وفاداري بھ سودجویي و فرصتط

عدھاي از یسوعیان كنار جسد شاه ماندند و مراسم دیني را . اورلئان و دوك دو من شتافتند/پیشگاه فیلیپ د
  . براي كسي كھ بھ دین و آیین آنان از این جھان میرفت انجام دادند

ا یك رھایي خجستھ از سلطنتي میدانستند كھ بسیار دوام یافتھ و بزرگي و مردم پاریس خبر مرگ پادشاه ر
مراسم تدفین یكي از . جاللش بر اثر فالكت و محرومیت آنان و شكستھاي جنگ لكھدار شده بود

ولتر . دني بھ شیوه معمولي برگزار شد- مشھورترین و نامآورترین شاھان فرانسھ در نھم سپتامبر در سن
.)) طول راه چادرھاي كوچكي كھ مردم در آنجا بھ عیش و نوش و پایكوبي سرگرم بودنددر :((گفتھ است

بسیاري از مردم چنان پستي از :((دو كلو، كھ در آن زمان یازدھسالھ بود، آن حادثھ را چنین یادآوري میكند
ان خطاھایش را مردم پاریس در آن زم.)) خود نشان میدادند كھ بھ ھنگام عبور جنازه بھ آن توھین میكردند

آنھا میپنداشتند كھ قدرت و جاھطلبي وي فرانسھ را بھ ویراني و . با روشني و وضوح تام حس میكردند
آنھا از غروري كھ خودمختاریھاي محلي را از میان برداشتھ و ھمھ امور را در دست اراده . نابودي كشاند

ھا فرانك و ھزاران قربانیاني كھ در راه شكوه و آنھا از میلیون. مطلق خود قرار داده بود بھ خشم آمده بودند
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زیبایي ورساي از دست داده بودند شكوه میكردند و از غفلتي كھ شاه درباره پایتختش روا داشتھ بود 
اكثریتي بزرگ ; اقلیتي ناچیز خوشحال بودند كھ شكنجھ ژانسنیستھا پایان میپذیرد. بدگویي بھ عمل میآوردند

، ١۶٧٢چون بھ گذشتھ نظر میانداختند، در مییافتند كھ تجاوز بھ ھوالند در . ودنداز طرد ھوگنوھا خشنود ب
جملگي خطاھاي بزرگي بودھاند  ١٧٠١و تصرف شتابزده شھرھاي مرزي در  ١۶٨٨حملھ بھ آلمان در 

اما چند نفر فرانسوي این حمالت را محكوم كرده . كھ فرانسھ را در میان دشمنان بسیار محصور ساختھاند
ا درباره ویراني و غارت چپاول پاالتینا سخناني از روي وجدان گفتھ بودند ملت فرانسھ ھم مثل پادشاه و ی

آن كشور گناھكار بود، ولي ھمھ او را بھ خاطر شكست متھم میكردند نھ بھ خاطر جنایاتي كھ مرتكب شده 
قي، دیني، یا وفاداري جز چند كشیش، ھیچ كس زناكاریھاي وي را محكوم نكرد و بھ اصطالح اخال. بود

اكنون فراموش كرده بودند كھ سالھا بود قدرت و . وي بھ ھمسري كھ از طبقھ پست بود عالقھاي نشان نداد
تا آن زمان كھ برده جنگ نشده بود، از كوشش ; جالل و شكوھش را با ادب و بشر دوستي آمیختھ بود

از مولیر در برابر متعصبان، و از ; كردكولبر در راه توسعھ صنعت و بازرگاني فرانسھ پشتیباني می
ھاي ھنري بسیاري نیز براي فرانسھ بھ جاي  راسین در تجمل و زیبایي دربار خرج نكرد، بلكھ گنجینھ

تنھا چیزي كھ مردم فرانسھ آن را فراموش نمیكردند و در آن ھم بیش از ھر چیز محق بودند این . گذاشت
ون و ثروت بیشمار خود را در راه آن نثار كردند اكنون با مرگ بود كھ آن جالل و شكوه گرانقیمتي كھ خ

در فرانسھ كمتر خانوادھاي یافت میشد كھ فرزندي را در جنگ از . شاه و ویراني فرانسھ نابود شده بود
ھایي كھ ده فرزند داشتند  جمعیت فرانسھ آن قدر تقلیل یافتھ بود كھ دولت براي خانواده. دست نداده باشد

ھاي بازرگاني را سد  مالیاتھا اقتصاد را بھ نابودي سوق داده بودند، و جنگ راه. یین كرده بودجایزه تع
دولت نھ تنھا ورشكست شده بود، بلكھ . كرده بود و بازارھاي خارجي را بر كاالھاي فرانسھ بستھ بود

شد در دربار  طبقھ اشراف از اداره امور دست برداشتھ و بھ آمد و. فرانك ھم مقروض بود ٠٠٠,٠٠٠,٣
با فروش . خود را با لباسھاي گرانقیمت و قھرمانیھاي لشكري دلخوش داشتھ بودند; سرگرم شده بودند

  . ارزان القاب و عناوین، اشراف و نجباي تازھاي بھ وجود آمده بودند

 در. لیور صادر كرد ۶٠٠٠فقط در عرض یك سال، شاه پانصد حكم عنوان نجیبزادگي را از قرار ھر حكم 
از آنجایي كھ جنگ دیگر نھ مسابقھ . ھاي قدیمي بھ نوكري رعیتزادگان درآمدند نتیجھ، تعدادي از خانواده

بین سربازان مزدور و گالدیاتورھا، بلكھ آزمایش گسترده و خستھ كننده منابع و اقتصاد ملي بود، تعداد و 
ان در این میان ثروتمندتر و قدرت طبقھ متوسط علیھ بارونھا و روحانیون فزوني یافت و سرمایھدار

در كشورھاي جدید، آنان كھ مردم را اداره میكنند مرداني را اداره میكنند كھ فقط بتوانند . مرفھتر شدند
براي داوري . اما مرداني كھ میتوانند پول را اداره كنند، ھمھ چیز را اداره میكنند; چیزھا را اداره كنند

رذایل یك انسان معموال ناشي از نفوذ زمان : را یادآوریم كھ گفتھ بوداعمال لویي باید گفتھ انساني گوتھ 
: یعني ھمان طور كھ رومیھا با ایجاز ویژه خود میگفتند; اویند، حال آنكھ فضایلش بھ خودش تعلق دارند

خودكامگي، تعصب آزار و شكنجھ دیگران، شھوت .)) رذایل بیشتر مربوط بھ زمانند تا بھ انسان((
بلندھمتي، بزرگواري، ادب، . جنگجویي و جنگخواھي وي زاده زمان و كلیسایش بودندجاھطلبي، و 

پشتیباني و حمایت از ھنر و ادبیات، و استعداد تحمل بار مسئولیت دولتي، كھ فقط در خود او متمركز بود، 
در گوتھ نوشتھ است كھ طبیعت . صفاتي شخصي وي بھ شمار میرفتند كھ از نظر درخور شاھي او بودند

لویي چھاردھم نمونھ كامل پادشاھي را بھ وجود آورده بود و با این كار ھم خود را تھي كرد و ھم قالب را 
وي بود كھ فرانسھ را بزرگترین . لویي چھاردھم پادشاھي بزرگ بود: ((ناپلئون گفتھ است. شكست

بھ )) ر با وي برابري كندبعد از شارلماني كدام شاه فرانسھ توانستھ است از ھر نظ. كشورھاي جھان كرد
جنگھاي خونین .)) در عصر جدید وي نیرومندترین مردي بود كھ بر تخت شاھي نشست((عقیده لرد آكتن، 

بیشماري را بھ راه انداخت، حس غرور و خودخواھیش را با سازندگي و تجمالت اقناع كرد، فلسفھ را 
لتي منظم بھ فرانسھ بخشید، ملت را متحد ساخت و نابود ساخت، و ملت را با وضع مالیاتھا بھ كشاند، اما دو

  چنان شكوه فرھنگي بھ آن بخشید كھ فرانسھ رھبري بي چون و چراي دنیاي غرب را بھ دست آورد 
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