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بـه  دانـد. او   ياش م يقت را اصل زندگيحقبه ل يست نيالك است. يعيطب ي، سرنوشت و بالهاياجتماع
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  رد.يگ يل مكجامعه ش ين با آموزش از سويا
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، يانسان يها ارزش يقدرت، آنها را عامل تباه يد از نهادهاين نوول با انتقاد شدياو در ا داند. يقدرت م
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  مقدمه -1
ش ينريبرنـد هـا  « ات آلمـان، آثـار  يـ ادب ةشمندان عرصيختگان و اندياز فره ياريبه باور بس

ـ ا فـا نمـوده اسـت.   يات آلمـان ا يگاه ادبيو جا در ارتقا يينقش بسزا 1»ستيالك فُنلهلم يو ن ي
 ييبه عصر طال 4»ل پارسريگر« و 3»لرليش« ،2»گوته«ز همچون يست نيالكنظران معتقدند  صاحب
از  7»هبل«و  6»ژان پاول«، 5»نيش هلدرليدريفر«نار كاو در  ات آلمان تعلق دارد.يدباوج ا ةو نقط

ـ  يادب ةسان فواصل دورينو نامه شين شاعران و نمايتر زمره بزرگ سـم  يسـم و رمانت يسيالسكن يب
همچـون   يه در انواع ادبكشود  يزبان محسوب م يآلمانسندگان بزرگ ي) و از نو1811-1793(

وتاه شهره اسـت؛ هرچنـد آثـار او در عصـر خـودش، همچـون       ك يداستانها و يمدك، يتراژد
چگونه انسانِ سرشار از احساس "ه كنيا ت و ناموفق بودند.ياهم مكگر، يد يها از شهره ياريبس

 يهـا  از دغدغه "ابد؟ياش را ب يتواند راه زندگ يپر از منطق و حوادث ناگوار م يقيحق يايدر دن
ـ فـرا خوانـده و در ا   ييجـو  زهيمخاطب خود را به چالش و ست ست است. اويالكآثار  ياصل ن ي
ـ  راتش فروكشان در گرداب تفياند از هم يارير همچون بسيمس رود. در آثـار   ين مـ يرفته و از ب
جـابر    يها ومتكح يدهايو نبادها يبا ةاز علم و احساس است. او دربار يست جهان عاريالك

  زند.  يگر به مخاطبش تلنگر مو ستم
مـت،  يه سـمبل مال كـ گـذارد   يش مـ يرا به نما ييست همچون گوته در آثارش انسانهايالك
فاصـله   ينيد ييگرا معتقد بود، از افراط يه انسانكنين ايدر ع ياند. او در نوجوان كيقت و پايحق
ه از كـ شود  يده ميت ديحيمس يها ش اسرار و سمبليها شنامهياز نما يگاه در برخ گرفت. گه يم

 ست است.يالكجلوه دادن آثار  يحيمس يبرا يليدل نظران احباز ص يبرخ يسو

را  ينيه زمكست يتر از آن ن خداپسندانه ياركق، يانسان ال يه براك"زرتشت  ةن گفتياو به ا
مان بـود؛ در مـورد   يابا يار اعتقاد داشت. او انسانيبس، "بپرورد يبنشاند و فرزند يارد، درختكب

   د. يشياند ي، ژرف ميدانگمال و جاوكقت، يخداوند، حق و حق
چشمانش برداشـته   ياز جلو يا ه پردهكمعتقد بود، انسان تازه پس از مرگ است ست يالك

ار يبس يويدن يه زندگك؛ چرا افتيخواهد  املكو ت ديخواهد رس يقت واقعيخواهد شد، به حق
  ___________________________________________________________________________   

1. Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist 
2. Goethe 
3. Schiller 
4. Grillparzer 
5. Friedrich Hölderlin 
6. Jean Paul 
7. Johann Peter Hebel 
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ش ينريرند هال، بِين تفاصيا بااست.  يدن به روح ازليامل، رسكدر راه ت يوتاه و مقصود زندگك
اسـتاد بـزرگ    يرا حتـ ه در عصر خود، استعدادها و آثـارش  كبود  يا ست نابغهيالك فُنلهلم يو
و از  نشناخته بـود  تيو به رسمرده كن كدر يخوب به 1»ن گوتهوهان ولفگانگ فُي«ات آلمان يادب

 ياه اسـتعداده كـ طور بـوده و خواهـد بـود     نيشه ايد هميت او برخوردار نبوده است. شايحما
  شوند.  يم كار و قابل دركگران آشيد يخته تازه پس از مرگ برايفره يشگرف انسانها

شـتر از آن  يو ب 2»انتك«ر آثار يافت، او تحت تأثيم يست درخواهيالكتر آثار  قيدق يبا بررس
جـاد  يعت و ايطب كم انسان با تريبوده است. در آثار روسو شاهد 3»روسو كژان ژا«ر يتحت تأث
اسـت،   كده است انسان از بدو تولد خـوب و پـا  ين عقيشود. روسو بر ا يگناه م بكتمدن مرت

سـت  يالكند؛ و ك يار مكاهه انسان را خراب و گنكاست  ين جوامع بشرين تمدن و قوانين اكل
، انسان متعادل يط اجتماعيند: در اثر شراك يس مكگونه در آثار خود منع نيروسو را ا يةن نظريا
شـود.   يبخـت مـ   به دنبـال دارد، نگـون   ياعتماد يرت، حسادت، طمع و به حسكل ثروت يدل به
 ين ارزشـها يست همچون روسو پراحساس بود و احساسات را جزو بـاالتر يالكش فن ينريها

ه فراتر از قانون، ك  ندك يرا حس م يخوشبخت يست، انسان زمانيالكانگاشت. از نگاه  يم يزندگ
  ند. كمطابق با احساساتش عمل 

 و موجـب ر بودنـد  يرپـذ يست تأثيالك يها ز در انگارهيانت نكرات، آثار كن تفيا يادر راست
ه كـ رده بود كاش ثابت  يروشنگر ةانت به معتقدان دوركاش شدند.  يدر زندگ يتحوالت اساس

ز يـ ن يبه مفهوم زندگ يتواند حت يه نمكبرَد، بل يخلقت پ يست به هدف اصليعلم نه تنها قادر ن
عنوان   ه بهكرا  يزيست آن چيافت و مشخص نيقت را يتوان حق يتقد بود نمشود. او مع يكنزد
دن يرسـ  ين تالش برايذهن بشر. بنابرا ةا ساختيت محض است يم، واقعينگر يقت به آن ميحق

ست گذاشت؛ چرا يالك يةبر روح يقير عمين نوع شناخت تأثيدانست. ا يهوده ميقت را بيبه حق
ه در ك يگر عواملياش قرار داده بود. از د يزندگ يهدف اصل قت رايدن به حقيست رسيالكه ك

  ر فرانسه بود. يبكگذاشت، انقالب  يير بسزايست تأثيالكات يروح
 يانقالب به دگرگون يجا ه بهكن باور بود يردن اعتقاد نداشت؛ او بر اكست به انقالب يالك
 يسـت آرمانهـا  يالكمنظـر  رد. از يگ يل مكبا آموزش جامعه ش ين دگرگونياز است و ايق نيعم

بـه تحقـق    يدر آرامش، صلح و اسـتقالل فـرد   يبه زندگ يابير فرانسه همچون دستيبكانقالب 
  ___________________________________________________________________________   

1. Johan Wolfgang von Goethe  

2. Kant 

3. Jean-Jacques Rousseau  
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ـ   يدر تمـام  يلكطور  دانست. به يم يامكن نايوندد و ناپلئون را مسئول ايپ ينم آثـار   يانـواع ادب
  او شاخص است. يداستان يها تيشخص ةانيست حس و نقش ماجراجويالك

 ين حـال منطقـ  يو در عـ  ياحساس ياياجبار وارد دن  ست مخاطب را بهيالكآثار گونه  نيبد
نـد و در منطـق   ا وم بـه عبـور از آن  كـ ه محكـ  ييها تيند؛ شخصك ياش م يداستان يها تيشخص

از علـم و احساسـات اسـت. نگـاه و      يست جهان عاريالكرات خود دچار بحران. در آثار كتف
ر، يو عاجز بودن انسـانها در برابـر تقـد    ي، درماندگياناو در آثارش ضعف و ناتو يويدن ةتجرب

  م است. كو قدرت حا ياجتماع يو نهادها يعيطب يعت، بالهايسرنوشت، طب
خواست علم  ياش را براساس ثروت و مقام بنا نهد؛ او م يزندگ يةست قصد نداشت پايالك

 ياش بود. آرزو يگدن به زنديو نظم بخش ي، آزاديند. اهداف او خوشبختكو خردش را بارور 
انجـام دهـد.    يـك ر و نيـ ار خكـ د و يبا بسرايز يفرزند شود، شعرها يه داراكن بود يبزرگش ا

ـ ه باك بود و از آنجا يتراژد يكآثارش  او مانند يزندگ ـ د از موانـع ز ي رد از كـ  يعبـور مـ   يادي
ـ يموفق ـ ه در نهاكـ رد كـ را تجربـه   ييو تنهـا  يمـار يبرخـوردار نبـود. او فقـر، ب    يت ادب بـه  ت ي
اش  نامـه  شياتش تنها سـه نمـا  يه هنگام حكنامه نوشت  شياش منجر شد. او هفت نما يشكخود

  ران شد.كا
حسـاس و   يـة ز بـا وجـود روح  يـ ش نينريست، هـا يالك ياشراف -ينظام ةطبق سنت خانواد

شورش وارد نظـام شـد و در جنـگ    كدار  عنوان سرباز پرچم به يل نوجوانيخود در اوا ةنندكش
 يـة ناپلئون قـرار داشـت، روح   ةدر محاصر 1»نسيما«ه شهر ك يرد. او زمانكت كره فرانسه شيعل
) و بازداشـت  1807سـت ارتـش پـروس (   كگشـت. پـس از ش   ايـ اح اش يپرست و وطن يقالبان
رن  -سـوق   -شـالون  «و  2»ژو«ها در شهر  يفرانسو ةليوس بهست يالك نفـرتش از نـاپلئون    3»مـ

  شد.منجر ها  يه ناپلئون و فرانسوياو عل يين عامل به شعرسرايه اكافت ي يفزون
ت امـر  يـ دارند، امـا واقع  يمتفاوت يگران قضاوتهايد يشكاست انسانها در قبال خود يهيبد

ـ بـردارد؛ و ا  يات زنـدگ يذ و ماديست دست از لذايحاضر ن يراحت س بهك چيه هكن است يا ن ي
ن يا ةنگارند و به واسط يم يگريرا از منظر د يه زندگكاز صاحبان نبوغ،  يقت در نزد برخيحق

ف و يو انسان ضـع  يويدن يزندگ ي، پوچينار زده و به وسعت هستكچشمانشان را  ةنبوغ، پرد
ـ خـود پا  يل بـه زنـدگ  يـ ن دليهم ز بهيست نيالكست. يبه نيبرند، چندان غر يم يرو به فنا پ ان ي

  ___________________________________________________________________________   

1. Mainz 

2. Joux 

3. Chalons-sur-Marne 
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  شود.  يكنزد يزلو روح ا يابد يقت، زندگيتواند به حق ين عمل ميد. او معتقد بود با ايبخش
 يفـرد در برابـر نهادهـا    يه نـاتوان كـ سـت، بل يالك ينـ يب نه فقط جهان يليش ةزلزلدر نوول 

  د. شو يز مشاهده مين يعيطب يو بالها، سرنوشت ياجتماع
 يا حاضر بهانـه  ةست پرداخته شده؛ نوشتيالكرات كران به آثار و تفيندرت در ا متأسفانه به

  از آثار او.  يكي يبررس ار و نقد وكشناخت اف ياست برا

   ينقد و بررس -2
 ةزلزلــــ از  يا صحنـــــه « 2مـو و ژزفـه  يجرونعنوان  با 1807در سال  1يليش ةزلزلنوول 

 4»ختهياقشــار فرهـــ يتا براك يمجـــله صبحگاه«ن بار در ياول ،3»1647 به ســال يــــليش

 يكين نوول به يد. ايبه چاپ رس يليش ةزلزلعنوان  باطور مستقل  به 1810منتشر شد و به سال 
اسـت  ده امـا نتوانسـته   ياتش به چاپ رسيه در زمان حكگردد  يست برميالكات ياكن حياز اول

سـت؛  ينفـر ن  دو ةاثر عشق ممنوعـ  يكصرفاً  يليش ةزلزلواقع شود.  ندان مورد استقبال عمومچ
 ست. شده ا يمعرف يجهان -يخيتار ةواقع يكن اثر در نزد مردم همچون يا

، يختگياسـت از گسـ   ينترل خارج شده؛ داستانكه از كزند  يدم م يست از جهانيالكنوول 
ط يو شـرا  يخيع تاريه به وقاكرد؛ چرا كتوان اعتماد  يز نميچ چيآن به ه ه درك يديأس و ناامي

 يگـر  خشونت، جبر و افـراط  يةه ساختارش بر پاك يا ست. در جامعهين يز اعتمادين ييايجغراف
مو و ژزفـه در  يه جرونكگونه  است، همان يه جزء قانون مدنك - يم خصوصيباشد، حر استوار
 ي، شـدن يهـم بـه صـورت پنهـان     وتاه آن كمدت زمان  يتنها برا -به آن هستند  يابيدستتالش 

ت يومكافت خبر محيتازه پس از در" ست. ا يافتنيصورت مداوم و در اجتماع دست ن است و به
ل يـ ن دليبرد و به هم يم يوب آن در جامعه پكن اصول عشق و سريض بمو به تناقيژزفه، جرون
ه كـ دهد؛ چـرا   يباً از دست مياش را تقر ياريشود، هوش يم يديأس و نااميه دچار ك پس از آن 
چ ينـد، هـ  ك يوب مك، انسان را به شدت سريعيض طبيه غراك يا شود در قبال جامعه يمتوجه م

ن، مـرگ  كـ عنوان تنها راه مم ل داوطلبانه بهين دليو به هم ستيفرار از آن جامعه ن يبرا يشانس
  ).83 ،2009(باخر، پوتس  "ندك يرا انتخاب م

  ___________________________________________________________________________   

1. Das Erdbeben in Chili  

2. Jeronimo und Josephe 

3. Eine Szene aus dem Erbeben zu Chili 1647 

4. Cottas Morgenblatt für gebildete Stände 
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 يچ نهاد اجتمـاع يدر ه يگاهيه جاكم ينگر يست ميالكو احساسات  يه به زندگك يهنگام
 يه نهادهـا يـ علقـط  سـت نـه ف  يالكعنـوان نظـر    را بـه  يليش ةزلزلتوان  يش قائل نبودند، ميبرا
زدهم ير نمود. در اواخر شـب سـ  يز تعبيشده ن يه نهادبندك يا ه جامعهيعل هكفاسد، بل يتماعاج

نه كسـوم از سـ   يـك حدود  يزيچ هكران نمود يرا و يليتخت شيپا يا ، زلزله1647سال  يماه م
 كبـا خـا   يليش ياگويقه شهر سانتيمتر از چند دقكن برد. ظرف يآنجا را از ب يدوازده هزار نفر

 يسـا يلكاز  ييهـا  ران شـدند و فقـط بخـش   يز ويها ن ساها و صومعهيلكن طور يهم سان شد؛يك
خ وقوع حادثه را از آخـر  يخبر داشت، تار يخوب ن فاجعه بهيه از اكست يالكجامع بر جا ماند. 

سـتم ژوئـن انتقـال    يبـه ب  1647ح در سال ير مسيكد پير داد (عييآگوست تغ يه به ابتدايماه ژوئ
 د و جـرأت ي، امأسيو  يديناام يجا د بهنك يمس از وقوع زلزله، اسقف تالش بود). روزِ پ افتهي

خداوند  ياز سو يعنوان امتحان ن فاجعه را بهيد: ايگو يبه مردم بدهد. اسقف خطاب به مردم م
 يسـت دو قـدرت خـاص، زنـدگ    يالك يرد. در داسـتانها كر يد تعبياو با ياز سو يو نه مجازات

قـدرت   ياز سـو ه كـ عـت و سرنوشـت انسـانها    يدهد: قدرت طب يم ر قراريانسانها را تحت تأث
طبق  يو اجتماع يقدرت يهادهاآن ن ه دركشوند و قدرت جامعه  يت مي(خداوند) هدا ييمأورا
ز سـاختن حـق از نـاحق، خـوب از بـد،      يو متمـا  يو قـوم  ياد اجتمـاع يـ شان بر اساس بنمنافع

  ند:ك يم يهوم را تداعست دو مفيالكشوند. زلزله در داستان  يم يسازمانده
  برد. ين ميامالً از بكشهر را  يك يها رساختيعت زيقدرت طب -1
رنـد.  يگ يده ميرا دو جوان آنها را ناديگردد؛ ز يز متزلزل مين يدر همان شهر نظام اخالق -2
متوجه آنهـا   يم است، خطركحا ين اجتماعيمو در تقابل با قوانيه عشق ژزفه و جرونك يمادام

 ي، اما هنگامشود يبه نظم مجدد در جامعه منجر م گريديكن دو از يردن اكه جدا كست؛ چرا ين
ه لقـاح  كـ آورد  يا ميبه دن يا جامع، بچه يسايلك يها پله ينوآموز رو يا عنوان راهبه ه ژزفه بهك

 يانجيـ سا به عنوان ميلكشود. حال  يآن در باغ صومعه صورت گرفته، عشقشان به جرم مبدل م
 ياران را بـه سـزا  كد گناهيگرفته شود، با يخواهد قدرتش به باز يو انسان اگر نم ن خداونديب

قـاً  ينـد؛ و دق كا يرا دوباره اح ياخالق يحرمت ين بيتواند ا ياعمالشان برساند. فقط اعدام ژزفه م
  گردد. ين موضوع مي) مانع ايزلزله (قدرت اله

ن صورت يدن آن است؛ بدبو  يسه وجهآنچه از ساختار و روند نوول مشهود است، "
)، در اواسط داستان تمام بازماندگان زلزلـه  1اگو در اثر زلزله (يشهر سانت يپس از نابود ه ك

) و در آخر داسـتان همـه بـه    2ند (يآ يمقابل شهر گرد هم م يا از تمام اقشار جامعه در دره
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ونـدد  يپ يوع مـ ز به وقيسا نيلكرون يدر داخل و ب ييها يريه درگكگردند  يسمت شهر باز م
    .)21 ،1999 رشرك( " )3(

مربوط  يست اغلب از نمادهايالكه كن است ين نوول ايقابل توجه در ا ةتكن حال، نيدر ع
 يلـ ين سـمبل انج يدهد. اول ير مييز تغيآن را ن يه گاهكند ك يل) استفاده ميتاب مقدس (انجكبه 
ن موضـوع  يند. اك يه ميامت تشبيوز قه آن را به ركرده، زلزله است كست از آن استفاده يالكه ك

تواند بدتر از وقـوع زلزلـه    يامت نميرا روز قيز"[...] شود:  يوضوح مشاهده م به  ن جملهيدر ا
نـد.  ك ياش به آن اشـاره مـ   خطبه يز در انتهايه اسقف نك ي). صحبت64 ،1993ست يالك( "باشد

پ همچـون  يـ ليو، ژزفـه و ف ميداستان: جرون ياصل يها تيه شخصكنجاست يته قابل توجه اكن
 يگـذار  (ع) نـام  يسـ يم (ع) و حضـرت ع يوسف (ع)، حضـرت مـر  يخاندان مقدس حضرت 

  اند.  شده
رد. از كـ ز قلمـداد  ين ياجتماع ةفاجع يكتوان  يه زلزله را مكدهد  ينشان م امالًكتر نوول يت

ن يونـد چنـ  ننـد چـرا خدا  ك كتوانند در ينند و نمك يم  كش يوجود زلزله مردم به مفهوم زندگ
ه در كـ گـردد   يمطـرح مـ   1»يبحث عدالت الهـ «جا نيارده است. در كرا در جهان خلق  يشر

  ان نمود: ين گونه بيتوان آن را ا يارتباط با زلزله م
ار را انجام دهد؟ (پـس چـرا مـانع    كن يخواهد ا يا خداوند قادر است مانع زلزله شود و ميآ .1

  شود؟) يوقوع زلزله نم
ه مردم گنـاه  ك  نيل ايدل ست؟ (بهيار نكن يل به ايما يتواند مانع زلزله شود، ول يا خداوند ميآ .2

  اند و ... ؟) ردهك
  ست؟)يار است؟ (پس قادر مطلق نكن يل به ايما يتواند مانع زلزله شود، ول يخداوند نم .3
  ار را هم ندارد؟ كن يتواند مانع زلزله شود و قصد ا يخداوند نم .4

شـود.   يه خداونـد مـانع آن نمـ   كـ ح اسـت  يدن مسيشكب يت از به صلن داستان صحبيدر ا
و نـه مقصـود    يـك ن يمقصـود  يبـرا  يعنـ ينـد،  ك يمـ  يت قربـان يبشـر  يرا برا مسيحخداوند 

ـ يالكن صورت يبد .يگريد سـبون در  يل ةست قصد دارد به نگرش اشتباه آن زمان همچون زلزل
شدند، اشاره و آنها را نقد  يم يتلق يالهعنوان مجازات  ه بهكگر آن دوره، يع ديو وقا 1755سال 

  ند. ك
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1. Die Theodizee Frage) 
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ان يـ ح از ميدن مسـ يشـ كب ين استنباط غلط را با نقل قولِ بـه صـل  يداشت ا يست سعيالك
گناه و هرگز سزاوار مجازات نبوده است.  يو ب كح پايل حضرت مسيانج ةگفت ه بهكبردارد؛ چرا 

 يشـ يشـود و بـا دوراند   ينمـ  يعـ يبط يه خداوند مانع بالهـا كد يجه رسين نتيتوان به ا يپس م
ه نگـاه انسـان در قـدرت و    كـ واالتـر در آن نهفتـه اسـت؛ حـال آن     يه هـدف كافت يتوان در يم

مانند زلزلـه   يعيرد مانع فجاك يم يبود، سع يار محدود است و چنانچه قادر ميبس يريگ ميتصم
عـت آن را رقـم   يه طبكـ ن ارتباط انسان در برابـر سرنوشـت خـود،    يفشان گردد. در ا ا آتشيو 
همچـون   ييمو و ژزفه در برابر نهادهايزند، فاقد قدرت است. به موازات آن در نوول، جرون يم
وم كـ سا هر دو را محيلكاراده هستند و  يمتعصب، ناتوان و ب يا جامعه ين اجتماعيسا و قوانيلك
   برد. ين ميجامعه آنها را از ب يشوند ول يزلزله آزاد م ةليآنها به وس ند.ك يم

ند ك يه را مطرح مين نظرين نوول، ايبود، با خَلقِ ا يروشنگر ةر دوريه تحت تأثكست يالك
نـد. او  ك يمجـازات مـ   ينـ يزم يگر بالهـا يها و د يماري، بيعيطب يه خداوند انسان را با بالهاك

ـ ن است. او در اكرمميبه آن غ يه دسترسكند يب يم ييرويعنوان ن خداوند را به ن اثـر، خداونـد   ي
و بـه چـالش    دهـد  يقرار مگر يديك ين را رو در رويزم ةرك يل و شر بر رويبخش انج يهست

نهفتـه اسـت    ير و مصـلحت يـ خ كع اسفنايدر فجا يه حتكن نظر است يست بر ايالكشد. ك يم
  رد. ك يم يريع جلوگين فجايد آمدن ايوگرنه خداوند از پد

 يبـرا  يعنوان مثال به يكاتولك يسايلكاز سخن ندارد و در داستانش از  ييچ ابايست هيالك
ه شـامل  كـ بل ،شود يمحدود نم يكاتولك يسايلكند. انتقاد او تنها به ك يانتقاد م ينيد يگر افراط
ن يورانه از چنـ كوركت يل گرفته است. او معتقد است تبعكش يگر ه با افراطكشود  يم ينييهر آ

سـت.  ا  يام الهـ كـ ونـد و اح مردم و در تضاد قرارگرفتن با خواست خدا يگمراه موجب ينييآ
بانـه و بـا تمـام قـدرت     يفر سا عواميلكه كشود  يم سببام خداوند كبرانه از احكسوءاستفاده مت

در لفافه در اثر خود  1»ولتر«ست همانند يالكبنشاند.  يرسك ) خود را بريويت (دنيمكحا يادعا
ـ ش عقايدادگاه تفتـ ه به يناكبا  2دياندكبه نام  انتقـاد   يـك اتولك يسـا يلك و از نـد ك يد اشـاره مـ  ي

ـ گو يه مـ كخورد  يانت به چشم مكولتر، روسو و  يةر، نظركن تفيد. در پس اينما يم د، انسـان  ي
  ند.كر يام خداوند را با خواسته و منافع خود تفسكد احيچ وجه نبايبه ه

مو) چگونـه  ياران (ژزفه و جرونكه مردم در برابر گناهكم ينك يست مشاهده ميالكدر نوول 
بـا   يـك نيانجمـن دوم  يسـا يلكاسقف  ةسا و موعظيلكنند. تجمع مردم در ك يحمانه عمل مر يب
  ___________________________________________________________________________   

1. Voltaire 

2. Candide 
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ـ در نهابه مـردم   ياز خشم عقوبت خداوند كير ترسناينشان دادن تصو مـرج و  و ت بـه هـرج  ي
ـ از طر ياجتمـاع  ينهادهـا  يهـا  انجامد. گرچه ساختمان يرحمانه م يشتار بك ـ زلزلـه و  قي ران ي

ه برخوردشان با كد است ين عقاياست. و هم يچنان باقر ذهن مردم همد آنها ديما عقااند، ا شده
  دانند.  ير ميپذ هيمو و ژزفه) را درست و توجياران (جرونكگناه

شـده مـورد بحـث قـرار      يه استنباط مـ ك يلكوجود خدا را، به ش يليش ةزلزل نوول"
ننـد  ك ينم كدر او را يه با وجود وحكاست  ييزند، آن خدا يدم م ييدهد، اگر از خدا ينم

خواهنـد   يه مـ كـ  ييسوو به هر سمت يباز شب مهيخ كو طبق مطامع خود همچون عروس
  .)101 ،1998ندرِر ي(ه "نندك يتش ميهدا

ن ي؛ بـد يرانسـان يغ يا فاجعـه  يرود، به سو يش ميورانه پكورك يتوهم يبه سو يگر افراط
 1»ويپـدر «انـدازد و   ين مـ ين چمـاق بـه زمـ   يسنگ ةمو پسرش را با ضربيه پدر جرونكصورت 

ـ ن هم بـدون ا يريند و ساك يم يسا متالشيلكرا بر ستون  يدوز، مغز نوزاد نهيپ  ييه شناسـا كـ  ني
ـ سـت ا يالكرنـد.  يگ يشوند، مورد ضرب و شتم قـرار مـ   ـ ن جناي  يانيـ ز را بـا ب يـ انگ ات نفـرت ي

. او شـد ك ير مـ يشود، به تصـو  يگوش انجام م به از غالمان حلقه يگروه ياز سوه كدالحن يشد
ن و ين مؤمنيب ةسا به فاصليلك ةل و آموزيتاب انجكاز  ييها ه به بخشيناكقصد دارد با گوشه و 

ـ د ياگو چنان بيشهر سانت نانكاما ساند؛ كاگو اشاره يخدا در شهر سانت در  يحتـ  هكـ ن هسـتند  ي
پ را يـ ليمـو و ف يحاضـرند ژزفـه، جرون   يمتـ يو به هر ق شمارند يم كام خدا را سبكسا احيلك
  شند. كب

ده از يپوشـ  يانـد، سـواحل   در حال سـوختن  ييها شود، خانه يه در نوول وصف مكگونه  آن
ـ ژزفه به ز يپدر ةاند، خان ا به هوا بلند شدهيرنگ آب در سرخ ياند، بخارها الب رودخانهيس ر ي

ا يخود را به دن كودكعام ه در مألك ين و زنانيتگران خشمگاز هجوم غار ييآب رفته و خبرها
ـ و يز و شهرياز رستاخ يامتيشود؛ انگار درون ما ق يرند، زمزمه مآو يم ه كـ ل گرفتـه  كران شـ ي
  م است. كدر آن حا ييخدا يب

اسـت؛ حـال    يراخالقيغ يرفتار ي، مجازات خدا برايكنيدوم يسايلكش يشكزلزله از نظر 
گـر،  يد ياست. از سو ياقبال و خوش يمو و ژوزفه آزاديجرون يبرا  يرانيو و ين خرابيه اك آن

ـ را و يا يقـدرت  يهـا   ه زلزلـه، نهـاد  كشود  يژزفه هنگام فرارش متوجه م ه او در كـ رده كـ ران ي

  ___________________________________________________________________________   

1. Pedrillo 
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است  يا تهكقاً همان نين دقيبودند و ا  ردهكد يبرابرشان عاجز و ناتوان بوده و او را به مرگ تهد
عنـوان   ه بهند وقوع زلزلك يد مكيتأ ينجا راوينامد. در ا يم يش مجازات الهدر نوولست يالكه ك

  نند.ك يه از نام خدا سوءاستفاده مكاست  ييمجازات انسانها يبرا يت الهيمش
ـ آ يان ميسخن به م ياجتماع يا نهادهايقدرت و  يه از نهادهاك يهنگام ـ نادد، ي ده گـرفتن  ي
ن رو بـه  يل شده؛ از اكيانسانها تش ةليوس بهومت كه حكر است؛ چرايناپذ ومت اجتنابكنقش ح
سـت معتقـد اسـت    يالكل يـ ن دلياست. به همـ  يقدرت اله ةطريومت تحت سكرسد ح ينظر م
توانند همچون خداونـد   يره نميو غ ياجتماع يدانند مانند نهادها يه خود را عادل مك ييانسانها

ز يارند و انسان نكن نهادها، انسانها مشغول به يه در اكنند؛ چرا ك يمرانكبر انسان قضاوت و ح
  زالخطاست. يجا

 ةه بـه قصـد و خواسـت   كـ اسـت   يير است، رخـدادها يگچشمست يالكدر نوول  هك ياتكن
ـ مات مـا انسـانها بـوده اسـت. در     ياز تصم يه ناشكنبوده، بل ييا قدرت ماورايخداوند و   ةزلزل

ز يـ ن يمسـلم  يهـا  ييتوانـا  و نندك يم يريگ مي، انسانها خود تصمي، آن هم در قالب خاصيليش
ـ ا يدارا  آن ندارد، امـا در جامعـه   يعت و بالهايبرابر طب در يچ قدرتي. اگرچه انسان هدارند ن ي

ـ نما يريگ ميها تصم و مرگ انسان يزندگ ةه درباركقدرت است   يه نهادهـا كـ گونـه   د، همـان ي
  رسانند.  يز آنان را به قتل مينند و مردم نك يوم مكمو را به مرگ محيژزفه و جرون ياجتماع

چون روسو در آثـارش بـه   ه همكخورد  يه چشم مب 1»يدادارباور« يةست نظريالكدر نوول 
ند، ك يت ميده و آن را هدايبخش، جهان را آفر يه خداوند هستكن معنا يند؛ بدك يآن استدالل م

(با حمل نمـاد   ييمايپ نوول، راه يند. در انتهاك يموجودات مداخله نم كت كاما در سرنوشت ت
ه به اختالل مراسـم  كدهند  يل مكيرا تش يدعام، گروه واح قتل ةاعدام و دست ةح)، دستيتن مس

آن  يل به مراسم قربانيتبد يمذهب يگر ه با افراطكشود  يممنجر  يرگزاركح و شير مسيكد پيع
انـد؛ در   حـق و بر كه پاكنند ك يتصور مسا يلكدر  يافراط متعصبانن يقاً هميگردد. دق يعشاق م

ش و لـذت  يبـا عـ   يه همانند مراسمك يعام رسانند، قتل يم  مو و ژزفه را به قتليه جرونك يحال
ـ مـو بـه آن تهد  يهمچون ژزفه و جرون يارانكه گناهك يرسد. در جهنم يان ميآنها به پا يبرا د ي

  گناه بودند.  يرا آن عشاق، بيها در آن آتش خواهند سوخت؛ ز ين افراطيشده بودند، خود ا
رت داشـتند و عشـق و از   يبصدانند، چشم  يه خود را عادل مك يياش آنهاكن بود؛ يانصاف ا
ـ از ا ييد بـو يش عقايدادگاه تفت يريگ دند، اما سختيد يژزفه را م يخودگذشتگ ن عشـق و از  ي

  ___________________________________________________________________________   

1. Deismus 
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عنـوان   ن اعدام را بهيم خونكن حيروان آن، ايد و پيش عقاينبرده است. دادگاه تفت يخودگذشتگ
ـ كـ  يدهنـد؛ در صـورت   ياز او انجام مـ  يندگيانتقام خداوند و به نما تـاب  كد بارهـا در ه خداون
تـاب  كن يل پنجمـ يـ م رسـاند (انج ياعمالشـان خـواه   ياران را به سزاكمقدسش آورده: ما گناه

  ).  35 - 32از ص  ،يموس
و او با جامعه است؛  ةشود، رابط يار مكفرد آش يه به هنگام خودمختارك يالتكاز جمله مش

ند؟ اما كستمگر از خود دفاع  ةامعا جيد در مقابل دولت يبا يا ميتواند  يا فرد ميه: آك الؤسن يا
ه ك ينند؛ در حالكشان را ثابت  يگناه يخود دفاع و ب يتوانند از آزاد يمو و ژزفه چگونه ميجرون

ار خود را ياخت يب ديبا يعشاق من يگذارند. ا ير پا ميرا ز يسا و جامعه، مقام انسانيلكومت، كح
ه افـراد  كـ شته شـوند؛ حـال آن  كرند و يبه دست سرنوشت بسپارند، مورد ضرب و شتم قرار بگ

ردن قـانون  كـ و با اجـرا   بار شوند ن اوضاع اسفيتوانستند مانع ا يم يكاتولك يسايلكقدرتمند 
ـ و آن دو را نجات دهند؛ امـا متأسـفانه ا   ام بردارندر عدالت گي، در مسياله ن موضـوع تحقـق   ي
نـوول، ژزفـه    ير انتهـا ه دك يخورد، به طور يورق م يگريل دكسرنوشت ش ةابد و صفحي ينم

قـانون   يمال شدن اجـرا يه شاهد پاك يند. هنگامك يم يانسانها قربان يح خود را برايهمانند مس
ن يم و اينكده، از حق خود دفاع يح و سنجيصح يبا ابزار ديبام، يقدرتمندان ظالم هست ياز سو
ـ ه تا به امروز مطرح و رواج داشته است. خلـق ا كاست  يا مقوله سـت  يالك ةليوسـ بـه  ن اثـر  ي

دارد آنهـا   يرا برآن م  سندهيه نوك ييها ده، انگارهيرا در خود تن ياديز يها نهيزم ها و پس دگاهيد
  د.ينما ياوكرا وا

 1755سبون در سال يل ةزلزل -3
ب يـ مه يا ن شهر اروپـا توسـط زلزلـه   ين و ثروتمندتريباتري، ز1755در اول ماه نوامبر سال 

، يقربان يها نييجشن آ يزمان با برگزار هم د مقدسان وي، هنگام عش از ظهريگردد. پ يران ميو
ـ د. زشو يران ميامالً وكد يشد ةن لرزيال با سه زمتخت پرتغيپا ـ و يسـاها يلك يهـا  ر آوارهي ران ي

 يشخصـ  يها ساها و خانهيلكروشن در  يها شوند؛ شمع يمدفون م يشمار يب يها شده، انسان
از شـهر را   يمـ يز بخـش عظ ين 1»رودخانه تاقوس«مواج شوند و ا يم يبيمه يسوز آتش موجب

 يبـرا  يخيدام منبـع تـار  كـ سـت از  يالكه كـ  سـت يامالً روشن نكبرد. تا امروز  ير آب فرو ميز
بـه   يگريد ةست فاجعيالك ةدر دور كاستفاده نموده؛ اما بدون ش يليش ةزلزلت خود در ياكح

  ___________________________________________________________________________   

1. Der Tajo 
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رخ  1647ه در سال ك يليش ةزلزلبوده تا تر  يكتر و به آن زمان نزد عيفج يه حتكوسته يوقوع پ
ـ كـ ل مردم اروپا را دگرگـون  كرات كه تفكسبون يل ةچون زلزل، همداده است سـبون  يل ةرد. زلزل

، يعموم يگردد و با بحث و گفتگو يم يدرپ يپ يو فلسف يمباحث اله يموجب بحث و بررس
ت يه اهمك يا ورد، واقعهآ يجهان را در قرن هجدهم بدست م يخيتار يرخدادها ةن رتبيباالتر

ن را ين لرزه، نه تنها زمـ ين زمياس است. ايقابل ق 1789ر فرانسه در سال يبكآن فقط با انقالب 
 بـر  ين، مبنـ يزمـ  در علم مغرب     نانهيب خوشج و ين حال اعتقادات رايه در عكبه لرزه درآورد، بل

ار كـ شـود، اف  يت مـ يق هـدا خال يخدا ياز سوو  منطق استوار است يه نظم جهان بر مبناكنيا
  ز دگرگون نمود.يرا ن يعموم
سـبون را رخـداد   يسـال داشـت، زلزلـه ل    6ه هنگـام وقـوع فاجعـه    كـ » ولفگانگ فُن گوتـه «
 -تـاب اول  كقـت ( يش و حقيسـرا  ةمجموع«اش،  يه در دفتر خاطرات زندگكد ينام يزيانگ حزن

ـ داشـت بـه رو   يرا در پ يل الهعد ةه مباحثكسبون يل ةبه آن پرداخته است. زلزل» فصل اول) داد ي
ات و يـ ن دانشـمندان اله يه مابكد. مباحث مربوط به آن دوره يل گرديتبد يمهم يجهان – يخيتار

 يدورتـر  يهـا  د به زمانيا نقصِ جهانِ توسط خدا خلق شده، مطرح گرديمال كفالسفه در باب 
ر داد. انسان همواره پـس از  ر قرايتحت تأث يخاص ةويرا به ش 18ن واقعه، قرن يا يگشت ول يبرم

بخشنده و مهربان  ييه چگونه با وجود خداكش مطرح است ين سؤال برايع مخرب، ايوقوع فجا
ـ شـود ا  يه با زلزله مشخص مك ين همه درد و رنج وجود دارد. تنها موضوعيا، ايدر دن ن اسـت  ي

ه كـ سـت، بل يخداونـد ن اثبات  يبرا يل خوبيست. زلزله نه تنها دليا امن نين دنيز در ايچ چيه هك
عنـوان مرجـع قـدرت     دهد. خداوند به يز به ما ارائه نمين يدر ارتباط با مبحث عدالت اله يپاسخ

طان يتـوان شـ   يم يند. به سادگك يان زلزله را درمان نمياز قربان يدرد ياجتماع يهمچون نهادها
طان از يه قـدرت شـ  كن بدان معناست يه در آن صورت اكرا در ارتباط با شر مقصر قلمداد نمود 

هـا   يديچ عنوان قصد ندارد از ما در مقابل پليه خداوند به هك نيا ايشتر است و يقدرت خداوند ب
ه كـ شـود   يمطرح م يدر باب عدالت اله ينجا سؤال سختيد. در ايو حوادث ناگوار محافظت نما

 يمعروفـ  يهـا  تيگذشته شخص ةهزار يه در طكاست  يهيتوان به آن پاسخ داد. بد ينم يراحت به
ـ ا يبـرا  ياند تا پاسخ ردهك يسع انت، روسوكتس، ولتر، پوپ، ين بيهمچون ال ابنـد.  ين سـؤال ب ي

ـ ست در يالك ل و يـ تـاب انج كرا مقابـل   ين الهـ يخـود از قـوان   يبرداشـت شخصـ   يليشـ  ةزلزل
ـ معاصر همچون نظر يمتفاوت عدل اله يها مبحث ـ ماننـد: پـوپ، ال   ييهـا  هي تس، روسـو،  يـ ن بي

رقابـل  يانسـانها غ  يه بـرا كاعتقاد دارد  يزياسرارآم يست، خود به خدايالكدهد.  ير مقرا انت، ك
خ يبـه تـار   يا سـت در نامـه  يالكن ارتباط، يند. در اك يم يمرانكت است و بر فراز آسمانها حيرؤ
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ه كـ  ييخـدا وجود "سد: ينو يم 1»نيشتا نييليروهله فُن ل«دوستش  يبرا 1806م آگوست يكو يس
ـ   يناقص م  انسان كه دركر است. از آنجا يند، خك يم ييها فرمانروابر فراز آسمان بـردن   يباشـد، پ

  ).420 ،1999ست يالكس/شتنگل به نقل از: ي(رو"است  يافتنين به عظمت او دست
 ،2»فُن سـنگه  نهيهلم ليو«س خطاب به نامزدش ياز پار 1801در سال  يا نامه يست طيالك

 يگـاه " نـد: ك ياشـاره مـ   يمبحث عدل الهـ  ين ناممنتقداه يلش عيها هين نظريتر از مهم يكيبه 
ه كو ولتر  3»وسيهلوس«از روسو،  ي مجهز و آثار مجلد يها با سالن يانكها، م تابخانهكبه  يوقت

 يكـي ا به ياند؟ آ داشته يها چه منفعت نيشم اياند ياندازم، با خود م يم يدر آنجا قرار دارند، نظر
 ينـابود  ةرش در ورطـ يناپذ توانند از سرعت سقوط اجتناب يا مي؟ آاند افتهياز اهدافشان دست 

انجـام   يكاز آن، اعمال ن يمين يسند، به جاينو يه آثار خوب مك يا افرادينند؟ آه، آك يريشگيپ
   .)89 ،1999ست يالك :س/شتنگل به نقل ازي(رو "بود؟ يا به مراتب بهتر نميدادند، وضع دن يم

 يدر ارتباط بـا عـدل الهـ    ييگرا سبون برهان مثبتيل ةبل از زلزلاروپا، ق يدر عصر روشنگر
عنوان  باخود  ة، مقال»تسين بيلهلم اليد ويگتفر« يلسوف آلمانيت بوده است. فيار حائز اهميبس
) ي(ابتدا به زبان فرانسـو  1710را در سال » انسان و منشأ شر يخدا، آزاد يعدالت و بخشندگ«

تس يـ ن بين بار خود الياول يبرارا » يعدل اله« (Theodizee) ةلمكآورد.  ير در ميبه رشته تحر
ل يدل ا بهين دنيتس اين بين و منطق است. از نظر اليد. اساس استدالل او مطابقت درك يساز واژه

توانسـته   يه خداوند مكن است كمم ياهاين دنيا بين دنيمال خداوند، بهترك، خرد و يبخشندگ
هـا و نعمـات آن،    يل خوبكا وجود دارد، در ارتباط با يه در دنك يا يجزئ ه شرِكند؛ چرا كخلق 
 يبـود نظـم و همـاهنگ    يرد. چنانچه انسان قادر مك يخلق نم ييايز است وگرنه خداوند دنيناچ
و شبهات در ارتباط با وجود شـر   كگاه تمام ش ند، آنك كخدا را در ياز سوخلق شده  يايدن

  رفت.  ين ميمال از بكو فقدان 
را از  يبحـث عـدالت الهـ    1755سـبون در سـال   يل ةولتر و روسو در مـورد فاجعـ   نظرات

 يسكن ياول يلسوف معروف فرانسويسازد. ولتر، ف يز مبدل ميدآميترد يبه موضوع ييگرا مثبت
عنـوان   بـا  يت در اثـر يـ بـا قاطع  1755م نـوامبر  يكـ سبون در يب ليمه ةر زلزليه تحت تأثكبود 

 ن شعر را به عمـد در يپردازد و ا يداد تلخ مين رويبه عواقب ا» سبونيل ةدر مورد فاجع يشعر«
د. هرچنـد ولتـر بـه    ي، نام»است يمصلحت يزيدر هر چ يةفرض يبررس«خطاب به پوپه  يا هيناك
  ___________________________________________________________________________   

1. Rühle von Lilienstein  

2. Wilhelmine von Zenge 

3. Helvetius 
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ـ از نگـاه او پد  كذال وجود خدا معتقد بود، مع ـ ، ويعـ يطب يهـا  دهي رقابـل  يگـر، مرمـوز و غ   راني
ـ ز يها ه به زبان ساده نگاشته و نسخهك يت شعريب 250هستند. ولتر به استناد   فيتوص از  يادي

 يمثبت در ارتباط با عـدل الهـ   يها ينيب  د و نشر شده، تمام جهانييل اروپا تأكآنها ترجمه و در 
شـهر   ةدلخـراش از فاجعـ   يريگمراه را بـا تصـاو   يگرا لسوفان مثبتيشد و فك يرا به چالش م

  سازد:  يسبون مواجه ميل ةزد بتيمص

 نهفته است،  يمصلحت يزيد: درهر چيزن ياد ميه فرك يا خورده بيفر ةففالس"

ـ سـتر و بقا كد؛ انبـوه خا يـ نيرا بب كهولنا يها رانهين ويد و اييايب ـ  ياي ؛ زنـان و  يخراب
  اند؛ مرمر له شده ير سنگهايه زك ييها اند؛ اندام هم افتاده يشان رويرهايكه پك يانكودك

  بلعد،  يان را من آنيه زمك يا زده بتيصد هزار مص
  نان لرزان،همچ ياره شده و جسمانن، پاره پيخون يها بازمانده

  شان،  يها خانه ةختيفرور يها ر سقفيز كمكرها شده و بدون 
ـ شـان را بـه پا   يزنـدگ  ةزد تكـ فال ين روزهـا يآخـر  كهولنا يه با عذابك يمردم ان ي

  د:ييگو يم ين همه قربانيت ايرسانند. باز هم با رؤ يم
  باشد؟! ياتشان مينتقام گرفته و مرگشان تاوان جناخداوند ا

و  يشـان متالشـ  ه در آغـوش مادران كـ اند  ردهك يگناهان چه كودكن يت؟! ايدام جناك
  روند؟! ين ميغرق در خون از ب

ش و يه مردم غرق عك ييس، جايا در لندن و پاريشتر گناه وجود دارد يسبون بيا در ليآ
  نوش هستند؟

نـون مشـغول رقـص و    كا س هـم يه مردم پـار ك يشد، در حالسان يك كسبون با خايل
  اند. يوبيكپا

ز خـوب اسـت و در هـر    يـ د: همـه چ يتاب يز خود برميانگ بر تأسف يحال شما با صدا
 "رد [...]كتان مجازات خواهد  ييدروغگو يا شما را برايد دنياست؛ اما بدان يز، مصلحتيچ
  .)10 ،1999ست: يالك :ل ازرشر، هارتموت به نقك(

بهتـر از   يعين فجايچن ا جهان بدون يپرسد، آ يخورده م بيفر ةخشن از فالسف يولتر با لحن
ـ لسوفان و دانشمندان بر ايا فيست! و آين ينونك يايدن چنـان   د خداونـد آن يه شـا كـ رنـد  كن تفي

ن اوصاف، ولتر خودش همچنان بر سر اعتقـادش  يه مانع زلزله شود! با تمام اكست يقدرتمند ن
ابـد.  يا بيـ وجود شر در دن يراب يحاتيه توضكدهد  ياست، اما به خود اجازه نم يد باقبه خداون
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 الؤسـ عـت  يهـوده از طب يه انسـان ب كـ چرا است؛  يرقابل بررسيانسان، پنهان و غ يشر برا منشأ
از وجود خداوند است  يعت بخشيرا طبيدهد؛ ز ينم يچ پاسخيعت به انسان هيطب يند، ولك يم

همـه   يد روزيدوار اسـت شـا  يشعرش ام يار محدود. او در انتهايابر آن بسو ذهن انسان در بر
  ست. يش نيب يز خوب است به نظر او توهميه امروز همه چكن ادعا يا يز خوب باشد، وليچ

ن لحـاظ  يسـت بـد  يالك يند. او بـرا ك يوم مكشتن مردم محكنجه و كسا را بابت شيلكولتر 
ه در كـ دارد، بل يبـر مـ   يزيـ سا قلمِ تيلكات يش ضد جنايها ه نه تنها در نوشتهكد ابي يمت ياهم

سـتد و در برابـر تعصـب، تظـاهر و     يا يمـ  يعـ يع طبيفجـا  يهات مـذهب يتوج يخود برا ةمبارز
سـت در  يالكه كـ  يمـذهب  يگر ه افراطيعلژه مبارزه يند؛ به وك يز قد علم مين يمذهب يگر افراط

ه اغلـب  كگناه  يب يها و برادران روحان شيشك يور ند. ولتر از دستهك يها مشاهده مآثار ولتر بار
شوند  يوم مكعام محدر مألاز اصول، به مرگ  يا انحراف جزئيانسان و  يعيرد طبكلل عميدل به

همچـون ولتـر    يرانكنـد. روشـنف  ك ينند، انتقاد مـ ينش ين صحنه دلخراش ميا يو مردم به تماشا
ه كـ گـر   داور، متعصب و افراط شيپ ينوان نهادع  ه بهك، بليعنوان نهاد اجتماع سا را نه تنها بهيلك

ند، مورد انتقاد و سـرزنش قـرار   ك يجاد ميرا ا يدرپ يپ يرات منفيتأث يمذهب يها در رفتار گروه
  ند.  ك يمنتقل و بازگو م يليش ةزلزلژه در نوول يو ن موضوع را بهيست ايالكدهد.   يم

قـرار داده؛   يفلسـف  ةمباحثـ  يمحور اصلعنوان  وجود خدا را به ةمسئل ير نامعقولطو ولتر به
 يتوانـد موضـوع بحـث و گفتگـو     ين است و لذا نميه موضوع تنها بر سر اعتقاد به دكحال آن
[...] "سد: ينو ين رابطه ميند و در اك يدفاع م يعدل اله ةاز مباحث يليباشد. روسو به دال يفلسف
 يمصـلحت  يزيم، در هر چيگفت يد بهتر بود ميز خوب است، شايم همه چييه بگوكن يا يبه جا

ـ ه يعل يا نندهك ل قانعيتواند دل يس نمكچ يه ينهفته است؛ ول ـ لـه آن ارائـه بدهـد؛ ز    اي ـ را اي ن ي
ـ اش وابسته است و ا دآورندهيپد ييامل از نظم جهان و هدف نهاك يشواهد به آگاه  ين آگـاه ي

  ).11 ،1999روسو  :به نقل از رشرك( "انسان است كباالتر از در كش يب
دهنـد   يه بـه خـود اجـازه مـ    كـ  ييهـا  همانروانشان را، يشان و پيشكگر روسو، ياز طرف د

دهد. در اسـتدالل روسـو    يوهش قرار مكنند، مورد نكر يد خود تفسيرا با عقا يعيطب يها دهيپد
ه خــالق جهــان، انســان را كــر يــن تعبيمشــهود اســت، بــد يا خــداانگاريــ يداداربــاور يــةنظر
 يـة نـدارد. طبـق نظر   يچ دخـالت يآنها ه كت كرده، اما در سرنوشت تكالمجموع خلق  ثيح من

مداخله  يتيگ يعين طبيها و قوان انسان يده، اما در زندگيروسو، خدا، جهان و مخلوقاتش را آفر
. روسو، منتقـد فرهنـگ و تمـدن،    باشند يمه مسئول اعمالشان ك هستند ن مخلوقانيند و اك ينم

ه كـ  نيبدون ا"ند: ك يت ميهدا يگريد ةها را به جنب هي، نظريلهو ا يفلسف يرهايپس از رد تفس
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ـ كد ينكم، اعتراف ينار بگذاركسبون را يموضوع ل سـت هـزار دسـتگاه    يعـت، ب يمثـال، طب  يراه ب
ـ ن اناكچنانچه سـا  رده است، وكهم بنا ن يساختمان شش تا هفت طبقه را رو ن شـهر بـزرگ   ي

ـ د عمـق ا يشاشدند،  يان داده مكتر اس سان پخش و راحتيك ن فاجعـه و خسـارات وارده بـه    ي
  )11 ،1999ست يالك :به نقل از رشرك. ("بود يمتر مكمراتب  

انسان ملحـد. او وجـود    يكجز  هباشد ب يگريز ديتواند هر چ يجا واضح است ولتر منيادر 
اگر خداونـد وجـود   "ند: كت يمال هداكو  يه انسان را به خردمندكداند  يم يرا ضرور يمذهب
ـ عت گواه بر ايتمام طب يم؛ وليم آن را بسازيشت، مجبور بودندا ه خداونـد وجـود   كـ ن اسـت  ي
  .)76 ،2006ولتر  :(گارتس به نقل از "دارد

ه تمـدن را مسـئول شـر در    كـ نش، بليه نه آفركبود  يرانكروسو جزو معدود روشنف كژان ژا
گردد.  يبر م يتصرف فرد جهان به ثروت و ه منشأ شر درك ده بودين عقيدانست. او بر ا يجهان م
 ة، خـالف جامعـ  يو ثروت فـرد  يت شخصكيبدون مال يعيروسو انسان در حالت طب يةطبق نظر

  ت است.  ياز خود بشر يه ناشكب شر نه از خداوند، بلين ترتيمتمدن، آزاد است. بد
جـه  يار نداشته باشند، آنگـاه همـه بـا هـم برابرنـد؛ در نت     يدراخت يچ ثروتيچنانچه انسانها ه

  از شر را به وجود آورد.  يعار ييايتوان دن يم
از  ندارشـان را ه آنهـا تمـام دار و   كق افتاد؛ چرا ن اتفايقاً همياگو دقين شهر سانتانكسا يبرا

ـ روسـو تمـام ا   يـة شان بود. طبـق نظر  يشان مانده بود، هستيه براك يزيدست داده و تنها چ ن ي
چ يل هـ يـ ن دليگر برابر و به هميديكمانده بود، با ن يشان به جايبرا يه ثروتك نيل ايدل انسانها به

ـ قـاً در اواسـط نـوول    يا وجود نخواهد داشت. دقيگر در دنيد يشر ـ ا يليشـ  ةزلزل ن موضـوع  ي
آمد  يز به نظر ميو در واقع ن"سد: ينو يگونه م نين رابطه ايست در ايالكشود؛  يان ميوضوح ب به

نابود شـده   يحاصل دست انسان ةه همكال ز، درهمان حيانگ ن لحظات هراسيا ةن هنگاميدر ا
ـ ه از هم بپاشـد، معنو كرفت  يم ييعت گويبود و طب  يبـا، رو بـه شـگفت   يز يت بـه ماننـد گلـ   ي

نـار هـم   كرد، انسـانها همـه گونـه دسـته را در     ك يار مكه چشم كآورد. سر دشت و تا آنجا  يم
شـان  يشكران روزمزد، يفق و يارمندان دولتك، ييو زن روستا يشهر ي: شاه و گدا، بانويديد يم

ه از كـ زدنـد و آنچـه    يبـاال مـ   يارين يسوزاندند و آست يهم دل م يا، همه برايدن كو زنان تار
م يدرآورند، همـه را دوسـتانه تقسـ    كر خايه در راه حفظ جان خود از زكدستشان بر آمده بود 

 يـك را بـه   ختـه يآن گر يرانگـر يهر انسـانِ از چنـگ و   يبت همگانين مصيا ييردند، گوك يم
  ). 121 ،1386 ي. حدادك(ر. "رده بودكل يگانه تبدي ةخانواد

رسـد   يبه نظر مـ وفد. كبا بشيز يتواند مانند گل يم يچ ثروتيرغم ه ين روح انسان عليبنابرا
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ـ ان نمايـ روسـو ب  ينيب ست قصد دارد توافق نظر خود را با جهانيالكن جمله يدر ا د. متأسـفانه  ي
و  ننـد ك يمـ  يروسو تلق يعنوان حالت بهشت د را بهيت جدين موقعيا مو در ابتدا،يژزفه و جرون

رسـد   يست. به نظـر مـ  يش نيب يا فاضله ةنين مدي؛ و ااست گذرا يتين موقعيشوند ا ينممتوجه 
ـ  يطبقات يها تفاوت يوتاه تمامك يمدت زمان يبرا  كمـ كگر يديكـ همـه بـه    رود و يمـ ن ياز ب
ـ  ياليـ تنهـا خ  ين برابـر يه اك ل آنحا؛ انگار همه با هم برابرند .نندك يم ن يسـت. در چنـ  يش نيب

 يريـ گ ميشـوند، بـه اشـتباه تصـم     ين موضوع نميه درست متوجه اكمو و ژزفه يجرون يطيشرا
  روند.  يشوند، م يشته مكه ك ييجا سا، همانيلكبه مراسم عبادت در  نند وك يم

تمدن، فاسد و  ةواسطصفت است، اما به  كروسو انسان در بدو تولد خوب و پا يةطبق نظر
خود.  يقائل است تا هست يشتريات ارزش بيماد يه براك يا گونه شود؛ به يده ميشكبه انحراف 

به دنبال  يكين رفتند؛ ين فاجعه از بيبخت در ا هيس يد: چقدر انسانهايگو ين باب روسو ميدر ا
 ش.يها هكبه دنبال نجات دادن سگر يد يكيبه دنبال اسناد و  يگريپوش، د تن

ه در آن كبود؛ چرا  يداد، مطلوب م يابان رخ مين زلزله در بيند، چنانچه اك يروسو اعتراف م
ه ما انسـانها  كن معناست ين بديد: ايگو يرفتند؛ اما در ادامه م ين نمين همه انسان از بيصورت ا

عـت از  يده تـا طب يشـ كخود بـه تسـلط    يم نظام جهان را طبق خواسته و پافشاريدر صدد هست
رنـد بـه   يگ يم نشئترد انسان كه از عملك يعيند. عالوه بر آن فجاك يرويپ يبشر ةن جامعيانقو

  سد:ينو ين رابطه ميشود. روسو در ا يعت باعث آن ميه طبكاست  يعيمراتب بدتر از فجا

بـد   يواقعـ  يشه به معنايهم يه مرگ ناگهانكند ك يروز به من ثابت م عت روزبهيطب"
ـ در نظـر گرفتـه شـود. ا    ينسـب  يعنوان خوشبخت واند بهت يز مين يست و گهگاهين ن همـه  ي

جـان   ياز حوادث نـاگوارتر  كشته شدند، بدون شكسبون يشهر ل ير آوارهايه زك يانسان
ـ در پا يه از فردكرد كن تصور يتر از ا كاسفنا يانيتوان پا يا مياند. [...] آ سالم بدر برده ان ي

 يا گذارند آن فـرد نفـس آسـوده    يه نمك يثانشود؟ سردفتر و وار يهوده پرستاريعمرش، ب
بـه صـورت    هكـ  يشـان بربـر  يشكشـد و  ك يمـ  يماريض را به بستر بيه مرك يبيشد، طبكب

  ؟ندنك مصنوعي مرگ را براي او تداعي مي
عت بر مـا  يطب يه از سوك يبخت اهيام در هر صورت س دهين عقيمن از جانب خود بر ا

ه مـا انسـانها بـه آن دامـن     ك يزيمتر است تا چك اش يالقلب يشود به مراتب قس يم يمستول
  ).  12، 1999روسو  :به نقل از رشر ك( "ميزن يم

انـت و  كر يداً تحـت تـأث  يم او شـد يشو ين نقد، متوجه ميب ر ذرهيست به زيالكبا بردن آثار 
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قت محض و مفهوم وجود انسـان در عـالم   يشمند به دنبال حقين انديژه روسو بوده است. ايو به
 بود.  يهست

ژان  يها شهيست به انديالكش يگر بر گرايد يتوان شاهد يرا م يليدر ش  زلزله ةقص"
ـ و  يزيگر تمدن يروسو نوع يها ها و آموزه شهيروسو گرفت. ظاهراً در اند كژا ا دسـت  ي
او، در ذات خـود   ةدر آمـوز  يعـ يشته است. انسان طباعت وجود ديل بازگشت به طبيم مك

آغـاز   ين انسان زمانيند: هبوط اك يم يت زندگياز معصوم يبهشتو دارد و در يكن يليخصا
رون يـ عـت ب ياز دامان طب يند و با قبول قرارداد اجتماعك يم يزير هيه جامعه را پاكشود  يم
، و خاصـه  يهماهنگ، بر اثر مناسبات اجتمـاع  يش و زندگين، آن انسانِ با خويد. چنيآ يم

خـود را از   ياز آن خوشـبخت  يرقابت ناشـ  ز ويت و حرص و حسد، و ستكيمال ةبه واسط
 يشـرط  شيروسو پ ةن آموزيد گفت ايه باكشود. هرچند  يدهد دستخوش تضاد م يدست م

، يانسان يشناس ياو در هست »يعيانسان طب«ه آن ك نير دارد، و آن ايناپذ و تحقق يرواقعيغ
 ييسـرا  داسـتان ن آمـوزه در  ين حال اينداشته است، با ا ينيع يخ وجوديتار يچ جايدر ه

دوران او تـا   يومتكو ح يدتيعق يه نهادهاكشود تا نشان دهد  يم يست بدل به ابزاريالك
از  يت منصـفانه و خـال  يه همانـا هـدا  كـ ن خـود  ين و هدف آغازيت نخستيچه اندازه از ن

 »يليزلزله در شـ «نسبتاً بلند  ةاند. در قص ض اجتماع است دور، و دچار انحطاط شدهيتبع
 يوتاه، و تنهـا زمـان  كدم  يك ياستوار است، بهشت انسان برا يداد واقعيرو يك يةه بر پاك

ان يـ اجتمـاع را از م  يتيريمد ينهادها يتمام يعيطب ةفاجع يكه كابد ي يقت مين حقيبر زم
  ).175-174 ،1386 ي(حداد "برد يم

به جد قرار گرفته بود و  مكيناتان حنگ ير اثر لسين حال به شدت تحت تأثيست در عيالك
انت، روسو) ك( يروشنگر ةوير شيقاً تحت تأثيعم يپرداخت. او در جوان يز ميبه علم و فلسفه ن

ـ يـ ز، در امنيـ انگ جـان يپرشور و ه ييبود و با وجود جستجو درسـت در   يابيريو مسـ  يت درون
 يارزشها  ه احساسات در زمرهكبرد  يم ين موضوع پي، ناتوان بود. او در آثار روسو به ايزندگ

چون: احساسات، فراتر از عقل و منطق؛ عمـل،   ييند؛ ارزشهايآ يروح و روان به شمار م ياديبن
بـر   ييرات بسـزا يه تـأث كـ  يي، فراتر از علم و عرفان و...، ارزشـها يو ناباور كباالتر از علم؛ ش

  ست گذاشتند.  يالك
 يدفـر  يو آزاد ين اجتمـاع يقبل از تمـدن و بـدون قـوان    ةعت و عشق، جامعيروسو از طب
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ه كند ك يمطرح م يا فاضله ةنيعنوان مد مال مطلوب را بهكن يواقع او ا آورد؛ به يان ميسخن به م
 يليهمچـون نـوول زلزلـه شـ     يار روسـو را در آثـار  كـ سـت اف يالكهرگز وجود نداشته است. 

ه از اجتمـاع رانـده   كـ مـو  يث؛ اما ژزفه و جرونيسا، خبيلكومت و كند: حك يس مكگونه منع نيا
انجامـد؛   يست در آثار روسو به متزلزل شدن اعتقادات او ميالك يشياند اند. ژرف خوب اند، شده
ه انسان از بدو تولد ك ين معنياستوار است، بد يريناپذ ط انجاميروسو بر شرا ينيب ه جهانكچرا 

 لكيه جامعـه را تشـ  كـ شـود   يب گناه مـ كمرت ياصالت است. از نظر روسو انسان زمانو با كپا
ن تنـاقض را احسـاس   يست ايالكند. ك يم كعت را تريرا وضع و طب يرداد اجتماع، قرادهد يم
س كل و متعـادل در آثـارش مـنع   يزه، اصـ كيند و به اشتباه، انسان را از بدو تولد خوب، پاك ينم
ه از كـ ش همـان توقـع و انتظـار را دارد    يهـا  ن ارتباط از قهرمانان داستانيست در ايالكند. ك يم

م يز دارد. او در آنها به دنبال روشن شدن مفاهيگر آثارش نيو د »سنگه فُن هنيهلم ليو«نامزدش 
ل يـ دل ند: انسان متـوازن بـه  ك يس مكگونه در آثارش منع نيروسو را ا يها هيست نظريالكاست. 
 تكـ بـه فال  ياز حسادت، طمع و بـدگمان  يجانات ناشي، ثروت و هيط و قرارداد اجتماعيشرا
شـه در  يرد، ريـ گ يت مـ ه از آن نشـئ كـ  ياجتمـاع  يو نابرابر يمدن ةجامع شود. منشأ يده ميشك
رد و گفـت:  كـ را محصـور   ينـ يه قطعه زمك ين فرديروسو: اول يةدارد. طبق نظر يت فردكيمال
ـ ه اكافت يرا  يلوح ساده يمتعلق به من است و انسانهان قطعه يا" ننـد،  كن موضـوع را بـاور   ي
 ).569 ،1954(روسل  "بود يمدن ةانگذار جامعيبن

 ماننيسـرزم  وارد نافرجام يانقالب قيطر از يشاورزك و يژرمتالو": ديگو يم ادامه در روسو
ـ ا بر روسو رو، نيا از. )569(همان " ماست تكفال نماد غالت هك يطور است، شده  بـاور  ني
 آهـن  و غـالت  يدارا گريد يها قاره ه نسبت بهك چرا است؛  يا زده بتيمص ةقار اروپا هك است

 از گرفته نشئت فرهنگ و تمدن ابتدا ديبا شود، دهيبرچ جهان از شر هك نيا يبرا .است يشتريب
 از پـس  زين يوحش انسان يحت است؛ كپا تولد بدو از انسان هك چرا شود؛ برداشته انيم از آن،
 ليـ دل نيهمـ  و به ند.ك يم يزندگ صفا و صلح در عتيطب در خود همنوعان يتمام با شدن ريس

   است. »عتيطب به بازگشت:  «روسو شعار
 روسـو، . بـوده اسـت   رگـذار يتأث سـت يالك بـر  زين او يزندگ ةويش روسو، يها هينظر جز به

. بـود  بيـ تعق تحـت  اش پـرده  يب يانتقادها ليدل به برد و يم رنج 1»بيتعق وسواس« از اراكآش
ـ  ةاچيدر« در 2»پِترس ريجزا« در روسو  يا يگزنـد  ،يافسـردگ  و تـوهم  بـا  و يمنـزو  ،1»يالزيب

  ___________________________________________________________________________   

1. Paranoia 

2. Peters- Insel 
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 روسـو  يترس و دور قاًيدق[...].  دهد، يم قرار الگو ستيالك يبرا را جامعه از دور و ييروستا
منجـر   تمدن و اجتماع از انتقاد به و گرفت يم نشئت يو يشخص التكمش از هك - اجتماع از

 بـرد،  يمـ  رنج مشابه يالتكمش ه همچون روسو ازكز ين ستيالك شود يم موجب -بود  دهيگرد
بـوده   روسـو  اركـ اف رو دنباله يطوالن يزمان مدت ستيالك .باشد داشته يو با يهمدل احساس

 يا رهيجز در ييتنها به روسو چونهم دارد يسع سيسوئ در ياقامت يط 1802 سال در او. است
  . 4»يتوناز« در واقع 3»آرره«  ةدهان در 2»ايدلوس« نام به يا رهيجز ند؛ك يزندگ
 و سيسـوئ  يوههـا ك يهـا  ييبايز ردنك برجسته در يميعظ سهم روسو ةانداز به يفرد چيه

 از يرويـ پ يامعنـ  بـه  آلـپ  يوههاك به سفر نداشته است. را اروپا عتيطب مردم به اقياشت جاديا
 از گـر يد ياريبسـ  و ستيالك ن،يهلدرل گوته،. است» عتيطب به بازگشت« روسو معروف شعار
ـ د آنجا يعيطب مناظر از روسو ينيب جهان از مالها با تا نندك يم سفر سيسوئ به شانعصران هم  دني
  نند.ك

نار هـم  كتفاوت از  يب يليه خكشود  يم يس متوجه مردمين اقامتش در پاريست در حيالك
بـه   يا در نامـه  ينيو انتقاد روسو از تمدن و فرهنـگ شهرنشـ   ينيب جا جهاننيانند. در ك يعبور م

ـ ن است. او در ايمب 5»بِنيلنه فُن شيارولك«به  1801 يخ هجدهم جواليتار سـد:  ينو ين نامـه مـ  ي
 ييگذارنـد؛ گـو   ياله مـ كـ نند، سر هم ك يها رفتار م شهيبزرگ همچون هنرپ يمردم در شهرها"

 ،2003ست يالك :ت به نقل ازي(شم" نندك ينارهم عبور مكاحساس از  يب يليستند و خيمتوجه ن
گـر از  يد يا دهـد. او در نامـه   يه مـ ن لحن به سـخنانش ادامـ  ير با ايناپذ يست خستگيالك). 29
ـ خـواهر نـامزدش، در ارتبـاط بـا بابِـل مـدرن ا       ،6»زه فُن سنگهيلوئ«س خطاب به يپار گونـه   ني
را تحت  يسكه خبرش كهستند،  يتياهم يب يزهايجا چنيادر  يانت، قتل و دزديخ"سد: ينو يم
 يو وابسـتگان موضـوعات   شـتن دوسـتان  كپدر با دختر، پسر با مـادر،   يدهد. زنا ير قرار نميتأث

  ).29(همان  "شوند يقائل نم يدن آن ارزشيشن يها هم برا هيهمسا يه حتكهستند، [...]، 
ز قابـل مشـاهده   يـ جا ننيدر ا يليزلزله شژه در نوول يو ست، بهيالكروسو بر  كر ژان ژايتأث

                                                                      
1. Bieler See 

2. Delosea - Insel 

3. Aare 

4. Thuner See 

5. Karoline Von Schlieben 

6. Luise Von Zenge 
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ه از ك يآموز به دختر دانش يمعلم خانگ يكعشق ممنوعه  يست با موضوع اجتماعيالكاست؛ 
آشنا بـود؛   2»انيطوفان و طغ« و 1»سميمانتال يسانت« ياز او باالتر است، از دوره ادب يلحاظ طبقات

ـ « ةنگاران روسو در رمان نامه ،اركافن ياوجود با  ـ  يژول ـ زه جديا هلـوئ ي و مصـائب عشـق    3»دي
ت و سـ يالك كوجه مشـتر "خورد.  ياثر ولتر مجدداً به چشم م دياندكدر  يرمجاز معلم خانگيغ

ـ اسـت و ا  ياجتمـاع  يزندگ يمنف يابيروسو اساساً ارز تنـد آنهـا از    ين برگرفتـه از انتقادهـا  ي
ـ رد. به ايگ يل مكوضوح ش آنها به ياجتماع يه در زندگكاست  ياجتماع ينهادها ب از يـ ن ترتي
 يه زندگكشوند. از آنجا  يعت محسوب ميو ضد طب يعيرطبيسا غيلكومت و كست حيالكنظر 

سـا  يلكومـت و  كچـون ح هم ياجتماع يست و همواره نهادهار ايناپذ انها اجتنابانس ياجتماع
نند [...] و در ك يم يز را سازماندهياجتماع همه چ يداور شيقدرت و ثروت هستند و با پ ةتشن
ننـد و چـون طبـق    ك يدوسـتانه زنـدگ   ه واقعاً قصد دارند انسانكهستند  يمك ين انسانهاين بيا

ت ي(شـم  "انـد  ومكـ مح يناچـار بـه بـداقبال    خود ادامه دهند، به يبه زندگد يبا يم يزه درونيانگ
2003، 37.(  

برجسـته،   يلسـوف يعنوان ف د و امروزه بهيشمندان عصر جدين اندينفوذترانت از باكامانوئل 
  د. يآ يشمار م به ينهضت روشنگر ةنندك ليمكر و تكمتف

نقـد  "است بـه نـام    يتابكژه يو هانت بكآثار  ةست، مطالعيالك يعطف و مهم در زندگ ةنقط
، يعـ يخصـوص علـوم طب   آن زمان، بـه  يو اقتصاد يعلم ين اثر آرمانهايانت در اك. "مكح ةقو

دن بـه  يرسـ  يعنـ ينش، ي. او نه تنها هدف آفـر دات بودنير الهيه تحت تأثكند ك يرا رد م يعلوم
ـ    ه علـم كند ك يثابت م يه به منتقدان عصر روشنگركند، بلك يمال را رد مك بـردن   يقـادر بـه پ

 يزندگ يبردن به مفهوم واقع يا پيخلقت و  يت اصليست، چه رسد به نيخلقت ن يهدف اصل
ـ آ يوجود م ست بهيالك يدر زندگ 4»انتك –بحران «ن ين چنيانسان. و ا سـت  يالكه كـ د؛ چـرا  ي

ـ امل اسـت، و ا كخلقت ت يابتدا معتقد بود هدف اصل  يه هـدف زنـدگ  كـ اسـت   ين در حـال ي
انت در ارتباط ك يها يست، بررسيالكرود.  ين ميانت از بك يةبرداشت نادرست نظر ست بايالك

ست به يالكل ين دليهم پندارد. به يقت ميص حقياز تشخ يت شناخت انسان را انتقاديبا محدود
قـاً  يسـت دق يالكگـر  يعبارت د نگرد؛ به يننده در جامعه مك نيين مرجع تعيعنوان آخر احساس به

  ___________________________________________________________________________   

1. Empfindsamkeit 

2. Sturm und Drang  

3. Nouvelle Heloise 

4. Kant – Krise 
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از  ياريند. بسكن و مقررات رفتار يه طبق قوانكد نه طبق احساسات، بليجتماع باه در اكداند  يم
ن و يقـوان  يان احسـاس و ضـرورت اجتمـاع   يل تناقض ميدل ست بهيالك يداستان يها تيشخص

شـند.  ك ير مـ يتصو  ست را بهيالكخود  ير زندگيز مسين ياريخورند و بس يست مكمقررات، ش
ـ ختن نظريه موجب بـرانگ كانت، كر نقد شناخت يتحت تأث 1800ست در آگوست يالك  يهـا  هي

 يا نامه يط 1801ند. او در سال ك يز رها ميالتش را نيتحص يشد، حت يو ييمنطبق بر خردگرا
آورده بـود،   دسـت   انـت بـه  كآثار  يهنگام بررس ه دركرا  ي، شناخت1»هيكاُلر«و  »نهيل هلميو«به 
  ند:  ك يگونه خالصه م نيا

 يسبز رنگ بر چشـم داشـتند، طـور    كنيچشم، ع يانسانها به جا ةانچه هم[...] چن"
ننـد  كن يـي توانسـتند تع  يگـاه نمـ   چياء سـبزند و هـ  يه انگـار تمـام اشـ   كردند ك يقضاوت م

ه چشـم بـه   كـ  يگريا طور ديدهد و  يه هستند به آنها نشان مك ياء را طوريچشمانشان اش
ه كـ  يزيم چيريم بگيم تصميتوان يما نم گونه است. نيز هميقاً خرد نيند. دقك يآنها وانمود م

رسد. چنانچه مطلب  يگونه به نظرمان م نيا فقط ايقت، مطلق است و يم. حقينام يت ميواقع
رود  ين مياز ب م، پس از مرگيآور يدست م ها بين دنيه ما در اك يقتيح باشد، حقيآخر صح
نـد، پـوچ و   ك يمراهـ ز هيـ ه مـا را در قبـر ن  كـ  يسب اموالك يمان براو تالش يو تمام سع

دهـد، پـس بـه     يار قلبت را هدف قرار نمـ كن افيا اگرچه، »نهيهلم ليو«ده است. آه، يفا يب
ن ياست، نخند. تنها هدفم، واالتـر  يار زخمكن افيقاً در درون وجود خود از ايه عمك يسك

  ).85 ،1960ست يالك :(شتنسل به نقل از "ندارم يگر هدفين رفت و من ديهدفم از ب

قت محض است و يم، واقعاً حقينام يقت ميه حقكرا  يزيم چيم متوجه شويتوان ين نميبرابنا
هوده و پوچ است. يقت بيدن به حقيرس يب تالش براين ترتيرسد. بد يطور به نظر م نيا فقط اي
 ياش دسترسـ  يعنوان هدف زندگ مال بهكقت و يرد به حقك يه تالش مكست را، يالكافته، ين يا
گونـه   در جهـان آن  يزيـ چ چيافت، هـ يانت دركآثار  ةق مطالعيرد و از طركمتزلزل  قاًي، عمابدي
ـ ست به ايالكبود.  كيقت متيتوان به حق يرسد و نم ينظر م ه بهكست ين و شـناخت   ين آگـاه ي

، پـس  افـت ينخواهنـد   يوجـود خـدا دسترسـ    هرگز به يعلم يها افتهيه نوع، روش و كد يرس
الت نه يت برساند. علم و تحصيتواند از راه عقل به واقع ياش را نم يشخص يزندگ يخوشبخت
د. نـ نك يضـا نمـ  ز اريـ او را ن يازهـا يه عالقه و نكشوند، بل يمنجر نم يمال و خوشبختكتنها به 

  ___________________________________________________________________________   

1. Ulrike 
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رات كـ زده بـه مـرز تف   ست، شـگفت يالكشانده بود. ك يست را به گمراهيالكاعتقادات و علم، 
 يرويـ ه نكـ نون علم از نظر او نه تنهـا نـاقص، بل  ك. ابرد يم يان پيپا ينش بيدر برابر آفر يانسان
ه او ك؛ چرا انجامد يست ميالك  يزندگ ةست برنامكن موضوع به شيانسان است. ا يبرا يمخرب

وجـود   يه علم مطلـق دارا كن شناخت يد. ايفزاياش ب يعلم ةان به اندوختكاالم يقصد دارد حت
رسـد: در   يجه مـ ين نتيست به ايالكشاند. ك يم يقيست را به بحران عميالكباشد،  ينم يخارج

سـت را تحـت   يالك يتابكچ يگر هيقت مطلق وجود ندارد. از آن زمان به بعد، دين حقيزم يرو
ـ  يدهد و آرمان علم ير قرار نميتأث ـ رود. در ا ين مـ ياو از ب سـت  يالكش فُـن  ينرين رابطـه هـا  ي
  سد: ينو يم

بـه دنبـال   گـذارم و   يزانو م يرا رو ميردم، دستهاكدا يتاب تنفر پكه از كاز آن زمان "
ند و از نو به جلو گام بـردارم، امـا بـه آن دسـت     كم را مفرح هستم تا روح يديهدف جد

م يگانه هدفم، هدف وااليشاند. ك ين سو و آن سو ميمرا به ا يدرون يآرام نا يكابم و ي ينم
ن يام و ا اه افتادهندارم؛ من توسط خودم به اشتب يچ مقصوديگر هيده است و من ديفرو پاش

ل بـه نقـل     "زم.يخ توانم دوباره عزمم را جزم و دوباره برپا يه مكفقط خودم هستم  نسـشت)
  ).85 ،1960ست يالك :از

خورد.  يبه چشم م يليش ةزلزلوضوح در نوول  ست بهيالكد يو ترد يجا اختالل روحنيادر 
  ند.ك يبال نمدن يرا در زندگ يگريچ هدف ديست تا زمان مرگش هيالك، يبار

  ر فرانسه يبكو انقالب  يليش ةزلزلنوول  -4
) در 1811-1777پرسـت اهـل پـروس (    وطـن  ةسنديست نويالكلهلم فُن يش وينريبرند ها

ـ س اقامت گزيدر پار يمدت طوالن ن مرتبه بهيست و چنديز ير فرانسه ميبكعصر انقالب  د. او ي
ن از طرف يدر برل يسالگ 11در سن  از زبان فرانسه داشت. پس از مرگ پدرش ياديشناخت ز

رد. ظـاهراً معلومـات   يـ گ يقـرار مـ   يم ويو تحـت تعلـ  شـود   يمرفته يپذ 1»اتلك«به نام  يواعظ
طـور در   ني، هميانياش بوده است. در اجتماعات اع يست بهتر از معلومات آلمانيالك يفرانسو
المـات بـه   كاغلـب م  -بود ده شان اشغال يفرانسو ةليوس بهه آن زمان ك - 2»پتسدام«در  يپادگان

ر فرانسـه در محفـل   يـ بكگرفته است. ناگفته نماند در زمـان انقـالب    يصورت م يزبان فرانسو
  ___________________________________________________________________________   

1. Catel  

2. Potsdam 



 1396 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 22، دوره معاصر جهان پژوهش ادبيات 608

  ج بوده است. يتوأم با تحوالت جامعه را يركف ةران مناظركروشنف
 ،»ولتـر « ،4»ريمـول « ،3»يمنتـان « ،2»نيالفُنتـ « ،1»وكيمنتسـ «چون هم يفرانسو ةه فالسفك نيبا ا

انـد،   سـت داشـته  يالكو آثـار   يبـر زنـدگ   يير بسـزا يتازتر از همه روسـو تـأث   شيو پ 5»رو ديد«
ست يالك ينيب ز در جهانين 6»ماريوا يكالسك ةدور«ات يانت و ادبك يروشنگر ةالوصف فلسف مع

  اند.  ت بودهيار حائز اهمياش بس يادب يها تيو فعال
نـد. از  ك يت مـ كشـر  7»نيجنگ را«عنوان سرجوخه در  ست بهيالك 1795تا  1793در سال 

هنگام اقامت در  برد. او به يعنوان اراذل و اوباش نام م ها به ياز فرانسو يا در نامه ين زمان، ويا
منجر  ييچون غربت و تنهاهم يشخص يه به بحرانهاك شود يم يس همواره دچار احساساتيپار
او در هجدهم  ةژه ناميو نامد؛ به يز مرده ميقلب خود را ن يست حتيالكن دوران يگردد. در ا  يم

ـ وضـوح در ا  ه بهكت است؛ چرا يبن حائز اهمينه فُن شليارولكبه  1801 يجوال ن نامـه انتقـاد   ي
 خورد.  يبه چشم م ينيروسو از تمدن و شهرنش

نـار هـم عبـور    كسـرد از   يلـ يه خكـ نـد  يب يرا مـ  يمتعدد يس انسانهايست در شهر پاريالك
شهرها انسانها  النكرا در يز [...]"ن امر است: ين ايمب يروشن  جمله به نين مطلب در اينند. اك يم

ه كـ انـد   يگرانيه راستگو باشند. آنها بازكتر از آن هستند  كريه صادق و زكتر از آن هستند  زرنگ
اند، آنها با  ار را نداشتهكن يه انگار قصد انجام اكنند ك يوانمود م يو طور  گذارند ياله مكسر هم 

  ).17 ،1999ست يالكرشر  به نقل از: ك( "نند [.....]ك ينار هم عبور مكاز  يسرد
ل كيتشـ  يا بود تـا خـانواده   يشهر يزندگ ةو دور از دغدغ   ساده يست به دنبال زندگيالك

بـا   يومتكـ روسـو، ح  ةه طبـق گفتـ  كرد يش گيرا پ يحد اعتدال يدهد. او قصد داشت در زندگ
ـ ه متوجه شـد ا ك يند و هنگامكجاد ير فرانسه ايبكانقالب  ةپس از دور يهواو حال ن فضـا را  ي
نـد،  كرا تجربـه   يو آزاد يپـر از خوشـبخت   ييايامل به تحقق رساند و دنك ياسيتوان در مق ينم

سـت اهـداف و   يالكنـد. از نظـر   ك يمـ  يشـ كاقـدام بـه خود   8»ته فُگليهنر«سالها بعد به همراه 
  ___________________________________________________________________________   

1. Montesquieu 

2. Lafontaine 

3. Montaigne 

4. Moliere 

5. Diderot 

6. Weimarer Klassik 

7. Rheinfeldzug 

8. Henriette Vogel 
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ر فرانسـه در  يـ بكدگاه او در ارتبـاط بـا انقـالب    ي. در فرانسه ناموفق بودنديبكانقالب  يآرمانها
 يمبـود كچ يخدا گواه است هـ "[...] شود:  يوضوح مشاهده م بن بهينه فون شليارولكبه  يا نامه

ل، طـاق  كشـ  يهرمـ  يون: سـتونها ردن مراسم سالروز انقـالب همچـ  كگزار وه بركاز لحاظ باش
چ يهـ  يشد، ول يده نميد )افزار جنگ(پ و تو كنك، باديباز ، آتشينات، نورپردازي، تزئيروزيپ
 ةلمـ كر فرانسه نبودنـد [...]. در هـر چهـار    يبكانقالب  يار اصلكادآور افيات كن تداريدام از اك

ـ گفتند، ا يم يشد، اگر به و ين ميگ شود؛ و چقدر شرم يبار روسو نام برده م يكها  يفرانسو ن ي
  .)17(همان  "جه آثار اوست!ينت

وآمـد   خواهان رفت يو آزاد ين طرفداران جمهوريس بيدر پار يمدته كست، يالكسرانجام 
ـ ا ياصـل  ةشـ يند. او اندك يان مير فرانسه نظرش را بيبكرد، در مورد انقالب ك يم ن انقـالب را  ي

 يو رو 1804در سـال   1»ژنـرال مـورو  «ه توأم با اعدام حزب مخالف ك يند، انقالبك يوم مكمح
ست ارتش پروس كست پس از شيالكناپلئون است.  ةليوس به يومت سلطنتكارآمدن مجدد حك

م و يتعلـ «عنوان  با ي، در اثر1807در سال  3»مرن - رسو -شالون«و  2»ژو«و اسارتش در شهر 
تـوان بـه    يجا مـ نيانامد. در  يم يث و دشمن جانيناپلئون را روح خب 4»ها يآلمان يدستور مذهب

 يعنـوان نفـ   بـه  5»خطاب بـه فرزنـدان آلمـان    ايگرمان«او همچون  ياز اشعار ضد فرانسو يبرخ
تـوأم بـا    يسـت يگونه اسـت: همز  نين اشعار اياز ا يكيرد. مضمون كر فرانسه اشاره يبكانقالب 

  آن، ناپلئون است. يافته و مقصر اصليتحقق ن ياستقالل فرد
د ، بعـ يكزيدر ارتباط با متاف ييگرا مثبت يةموازات سست شدن نظر به  يليش ةزلزلدر نوول 

ست در اواسط نـوولِ خـود (در   يالكگردد.  يان مي، نماياجتماع - ياسيچون بعد سهم ،يگريد
اشاره  -م دهه از آن گذشته بود يه نك -ر فرانسه يبكانقالب  يباغ بهشت) به آرمانها ةدر ةصحن

  ان برداشتهياز م ين رفت؛ اختالف طبقات اجتماعياز ب ياجتماع ينابرابر ييوار جدايد"ند: ك يم
 "وسـت يت پيـ بـه واقع  يانسـان  يهمبسـتگ  تحقـق   د بهيو ام يچون برابرهم يانقالبار كشد؛ اف
   .)187 ،2003ت ي(شم

ـ ند. اك يدا ميتحقق پ يو اجتماع يماد يوتاه برابرك يمدت زمان يرسد برا يبه نظر م را  ني

  ___________________________________________________________________________   

1. General Moreau 

2. Joux 

3. Châlons-sur-marne 

4. KATECHISMUS DER DEUTSCHEN 

5. GERMANIA AN IHRE KINDER  
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نقـل و قـول    در »زيـ ن نيچنهم« يبه معنا"als ob"  ةلمكست با يالكدوام ندارد  ين برابريه اك 
ه بـه از  كـ در ارتباط با گناه آن عشـاق   يكنيدوم يسايلكش يشك ةد. پس از خطبنك يان ميباال، ب

ـ   يسا مـ يلكمردم در  ةنترل خارج شدن دستك و  ي، برابـر يشخصـ  ين رفـتن آزاد يانجامـد، از ب
. گـردد  يخود بـاز مـ   يط به حالت قبليه شراكاست  ين معنين بديرا به دنبال دارد؛ و ا يبرادر

ـ و ر فرانسـه، بـه  يـ بكگونه از انقـالب   ليتمث يست را داستانيالكنوولِ  1»پ منكهلموت « ژه از ي
  ند. ك ير ميست آن تعبكش

چنان پابرجاست تـا  د همين اميا يليش ةزلزلدر اواسط نوول  يشهر ف آرمانيبا وجود توص
دن يبر سـر رسـ  ست يالك يايؤر، ن رويمحقق شود؛ از ا يطور نسب ط بهين شرايا يحداقل زمان

وم كـ ل محكـ را بـه   يچ وجه فرهنـگ اجتمـاع  يه ست بهيالكاست.  يچنان باقهدف همن يبه ا
 يرا برگرفته از نهادهـا  ينونك ي، فساد و اسارت فرهنگ اجتماعيه انحطاط فرهنگكند، بلك ينم

ومـت،  كوجه قصـد قرابـت بـا ح    چيه به يليش ةزلزلن رو نوول يداند. از ا يم يقدرت -ياجتماع
ـ سـت در نـوول   يالكرا نـدارد.   ياجتمـاع  يا نهادهايو  يومتكح ينهاآرما  ةنـ يمد يليشـ  ةزلزل

ه كـ اسـت   ياز آرمـان مطلقـ   يه از نظر او نمودكند ك يس مكرا منع يانسان ةاز جامع يا فاضله
ند، كشـ  يرا در هم مـ  يه نظام اجتماعك يا ست. قدرت زلزلهير نيپذ ط تحققيمتأسفانه با آن شرا

ختن ي. فرو ريم استبداديرژ يو اقتصاد ياجتماع ةستن شالودكا قدرت درهم شمطابقت دارد ب
ار مخاطب را به زندان كشود، اف يمو ميجرون ينوول موجب آزاد يه در ابتداكزندان  يوارهايد

  شود).  يس همراه ميها در پار يبا آغاز ناآرام  1789ه در سال كدهد ( يل سوق ميباست

م دهه پس از آغـاز  يش را نست نووليالكر فرانسه است. يبكب از انقال يليزلزله تمث"
م را بـا زلزلـه   ك، نظام حايفروپاش ةعصران دور شه همير در آورد. هميتحر هانقالب به رشت

از  يلـ يعنـوان تمث  ز بـه يـ را ن يعيطب ي، باليليش ةزلزلست در نوول يالكردند. ك يسه ميمقا
ن ين اثر مبيساختار ا يلكطور  و به 2»ختارهاسا ةهم يواژگون«برد. عبارت  يار مك انقالب به

سـت نـه تنهـا از    يالكه كـ ن اسـت  يت ايجا، موضوع حائز اهمنيان مطلب است. [...] در يا
سـت  كش يـة از زاو 1806ش به سـال  ه در نوولكانقالب پرداخته، بل يد به آرمانهايام يةزاو

   ).187 ،2003ت ي(شم "ان آورده استيز سخن به مير فرانسه نيبكانقالب 

  ___________________________________________________________________________   

1. Helmut Koopmann 

2. Umsturz aller Verhältnisse 
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ن اسـتدالل  يچنـ  نيـ در قالب او ا 1»لرليش« يبزرگ آلمان ةسنديرات نوكست با توجه به تفيالك
بـه او بازگردانـده    ين آزاديسلب و دوباره ا يبه مدت طوالن يانسان ي[...] چنانچه آزاد"ند: ك يم

  ).41 ،1999ستيالكرشر  به نقل از: ك( "ند [...]كاستفاده  ين آزادياموزد چگونه از ايد بيشود، با
سـت  يالك ياهـا يتمـام رؤ  1809 يخ پنجم و ششم جواليبه تار 2»واگرام«ست نبرد در كش

 افـت، يت يقطع 3»شون برون«ه با قرارداد صلح كش ياتر يبرد. فروپاش ين ميپرست را از ب هنيم
، نه ريع اخين وقاي[...] و حال ا"دارد:  يست را در پيالكن يچنناپلئون و هم يو نگران يتينارضا

ـ  يسـندگ ينو زحمـاتم در  ةن بـرد. [...] همـ  يم را از بيها تيه تمام فعالكتنها شغلم را، بل ن ياز ب
 .)69 ،1960ست يالك :(شتنسل به نقل از "رفت

آثـارش   ه مضـمون كـ افـت  يرا نتوان  يا سندهيد نويشا يكرمانت عصر و يكالسك دوران در
هـا و   باشد. مضمون ياجتماع نظم و يادگخانو يساختارها ي، فروپاشييجو ، عدالتيابي تيهو

آثـار   يران عصر حاضر است. به نـوع كاز اُدبا و روشنف ياريبس يها ه هنوز دغدغهك ييها مؤلفه
  مفتوح مانده است. يبشر امروز يناتمام همچنان برا ييقضا ةپروند يكست همچون يالك

خـورد. از   يچشـم مـ   سندگان آلمان بـه يها همواره در آثار نو مضمون يوستگيو پ يوابستگ
انـد.   افتهير يياقشان تغيو س كهمواره وجود داشته، فقط سب ياجتماع يها گذشته تا حال دغدغه

بعد انتقال  يها ست به عصر خود وابسته نبوده و به قرنيالكآثار  ياز منتقدان ادب ياريباور بس به
ـ   4اكـ افكاز آثـار فـرانس    يمعتقدند برخـ  ي. محققان ادباست افتهي برگرفتـه از آثـار    يا هبـه نوب
  ست و متأثر از او بوده است. يالك

سندگان عصر حاضر آلمـان از  ياز نو ياريه بسكست يالكمنتسب به  يادب يها از قالب يكي
 يبا، زنـدگ يز يا ت و منظرهيشرح موقع( 6دوليد، ايجو يدر آثارش بهره م 5رياس مايجمله آندر

، 7لـو  كـي عنوان از آثار خود با  يكير در ياس مايدر) است. انبخش آرام يانداز ه با چشميرايپ يب
  گذارد.   يش مينما را به وضوح به  ين قالب ادبيا

  ___________________________________________________________________________   

1. Schiller 

2. Wagram 

3. Schönbrunn 

4. Franz Kafka 

5. Andreas Maier 

6. Idyll 

7. Kirillow 
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  جه ينت -5
 يبزرگ عصر روشـنگر  ةگر فالسفيانت، ولتر و دكروسو، امانوئل  كژان ژا ينيب ر جهانيتأث

ض اسـت.  ر قابل اغمايست غيالكرات كنش و تفير فرانسه در بيبكن تحوالت انقالب يو همچن
ــوول كــن تفيــا ــرات در ن ــه يليشــ ةزلزل ــوضــوح د ب ــي ــه  يده م ــاپلئون ب ــدلشــود. او از ن ل ي
ـ ش و حمله به آلمان نفـرت ز يها ييگشاشورك ل و اوبـاش  اراذ هـا را  يداشـت و فرانسـو   يادي
، نـاتوان  يو قـدرت  ياجتمـاع  يومت، نهادهـا كست معتقد است انسان در برابر حيالكد. ينام يم

هـا   انسـان  ين نهادهـا خـود از سـو   يه اك مقابله با آنها ندارد، حال آن يابر يچ شانسياست و ه
  اند. افتهيام كل گرفته و استحكش

نـد؛ بـا   ك ينجه مـ كرانـد و شـ   يم مـ كـ دانـد؛ ح  ين ميزم ةركخدا بر  ةنديسا، خود را نمايلك
مـردم وارد   يشخصـ  يدر زنـدگ  يحتـ  يليشـ  ةزلزلخود همانند نوول  يگر و افراط يرو ادهيز
ـ ه از جانب خداونـد بـه او هد  ك ي، آن هم عشقيورز جرم عشق   ود. انسان، بهش يم ه شـده، از  ي

ه كن مهم واقف باشد يبه ا ديبا يسا ميلكچون هم يمذهب يه نهادك شود؛ حال آن يجامعه طرد م
 يچ انسـان و نهـاد  يه هـ كـ رد؛ چراكـ  يران مكها ح نام خدا در مورد سرنوشت انسان توان به ينم

  ند.كند مانند خداوند با عدالت قضاوت توا يهرگز نم
ـ گـر ا يد ير انسان سـو يعت، سرنوشت و تقديب طبيناتوان بودن فرد در برابر قدرت مه ن ي

  انه است.ينوول ماجراجو
م ياسـتوار اسـت، حـر    يگـر  خشـونت، جبـر و افـراط    يـة ه سـاختارش برپا ك يا در جامعه

دست آوردن  هژزفه در تالش ب مو ويه جرونكگونه  است، همان يه جزء قانون مدنك -يخصوص
در صـورت مـداوم و    اسـت و بـه   ي، شـدن يصورت پنهان ، آن هم بهيزمان كتنها در اند -ندا آن
ـ  يهـا  از عدم بلوغ تـوده  يست انتقاديالك يليش ةزلزلاست. نوول  يافتنيعام دست نمأل  يانقالب

شـتر  يه بكـ بـود، بل انقـالب ن  يسـت حـام  يالكانقـالب.   ياصل ي ها شهياز اند ياست و نه انتقاد
بق و مناسب بـا عصـر خـود، آمـاده     مطا يست با آموزشيبا يه مكبود  يا طرفدار تحول گسترده

د، هنوز با آن يجد ييردهايكدادها و رواما با رخ ات آلمانيه عصر امروز ادبك ييها د. دغدغهشو
  مواجه است.
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  منابع -6
انتشـارات   :ست، تهرانيالك فُنش ينريها، ميشائيل كلهاس و سه داستان ديگر ،)1386( حدادي، محمود
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