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 ���  ی ������ ��
 از وی�ا��ر

  

)1111(  

 :Mozart)» درآ�� ا���ب ���+�رت: 1	9«ی  ا���7ب �6وه

Overture to revolution)��L�� ،  �2ر 1ُ* �-ی (Paul 

McGarr)  1991(� در ��ل  ،�L �S4��, �/��� ای�,  T	��+� ر�ط

در ار��Zط و�Yه  ,�و �2دد (� در ا��ان  ,��� ھ��X و در��%W رو��ھ� ,�

�, [Lن و رو���$Sاز دا� �S7, �� ً��Z+� ان%��ان  .Wدر ����ن ا�

[Lان ,� ا�] رو�ب �� %��ان (� در ����+� ,� �+* ا�^�ل �� ��+�آ��4،  

��	�� و ط�4L�Z� ����Z ((� �� ا��ازه T+	+)ر�� �	] ا�2 ,�`_	4a ای  

ـ از  در وا3e، )�ا��� �� ��)�ا��� ا��d�, ،(W آن �	6 �	+��4؛ و ـ

  ا��. 6��2ان و�Yه از ��ر(+	+T ط��Z�� و ��	�� ��ر(+	+T و ,�

%��ان ��ان  ھ�ی �� �4aان ���وی از ا�] روL] ا%�اد و �2وه

ی ھ�4 را ,�ای �Z		a [	+�� )�د و ھ+�� ا��/�`� )��9  `�"�

اش،  ا��. ا�] ا���7ب 
/] ر�h و ��dِب ,���f و %_+.� ا���7ب (�ده

�`�
(� ,	9 از  ای �L* �2%�� ا�W ا�� از ,4	�ن ,�ا��س ا"�ل ��

�1دازی �2ا�9 دارد و ����	W )�د را �	6  �/^	*  ��ن ,�ا���kل و آز

2	�د (� ,	9 از  `�ر�W �� ھ� ,�»ا����S«2���  از ا`��Zِر �Lر��ن ا�]

ھ�) در �+�$�ی  ھ�a	6 (آ��Lرا �� �l41ن در درون واژه

�2ا���� ا�W،  (�د (� ا����ً W+1 ��رن و ��Z7 ا��. ا�] روی»اَ,���د«

(� ,	��� ز�	�4 و �e,* آز��ن  ، ,	9 از ا�] �ی ���	� و�Yه در ز�	�4 ,�

�� (�م: )�ا%� و ا%�اھ�  `�Zرت دe	n و ,	�ن دا�L�, ��L، ��دو�X و ,�

.Wا�  

و ��p� -Zرش ��ده   ,� �2ا�9 ��ر(+	+��ـ    ی ا�] �6وه ���/�

زاد�X از  ـ ���L در را���ی )�ا%� ��ل `_/� و �+��4ش و در`	]

  دان ا�W. �� و ���	��و�Yه ���	 ی ھ�4 و ,� `�"�

  



5 

 

)2222(  

ا���Sر ا�]  (� ھ	'W��� ������� W ا�	� �/r	q1 �, T از ا�]

Tدو �.� از ھ ،W%�2 از  �6وه �S7, -�4 (� ھ���%��s1 W��� ران�)

Tر ھ�) �� �L ا����6 )	و  آن را ���/� (�44؛ و از �] � �p4آھ

ای در��ل   �����«و » �����«`�lه ,p	�م. W/+e  و��ا�9 را ,�

�/� �Lه ,�د (� ��� از دو���ن ,+	�ر ���t ���� ��1�ر ��» ��		�

�, �/��e از  `6�6 و �p�.2 [/
��م (�. اud. ,�ای د��ار �6د �] آ��. 

�� �6د �] ,/��� �� (��ب  ز���2 و ز���� از او )�ا���4a �) Tی ,	9

“European Labour Protest 1848-1939”  او .T	4) �/��� را

  ی `/	n `�ط.� ا,��ی r7L	W ز��Z، رو�	� ا�+��� و ر وا��� ,�

��(� وT) We  ����,_� (� ,�ھT دار�T، ا�] )�اھ9 را  W%��s1؛ ا�� ازآن

ط�ر  ,�د و ��S�ت ,+	�ر، �eار را ,�ا�] s2ا�L	T (� او ��] را ,�

�, [� �� �4) tZ

�L tZه را 1	�ده (�ده  L.�ھ� ���/� و  [�� fر���

 .T4) 9ر ���/� و ,� (/- ��] ا"_� و��ا��) �.L از  ھ� ���3ی ��

(� در��� �2%�� ,�د�T، �/�م �L؛ و �] از %�"�e�, W ����ه  ز����


� (��l4ی  ا��.�ده (�دم و ��] �6وه��و W/+e » �����«ی 

��lد (�دم �� ,� ھ/�ن روش  او 1	9 را ,�») ای در��ل ��		�  �����«

,�l ا�] را  
tZ) ���/� (�4. ا�] دو�W ,+	�ر `6�6 و �2انـ  (2.��ر


� �	�� 6	W%��s1 6 �$. �6وه�	��  ی آن ا�W. ی 

ی  ���/�» ای در��ل ��		�  �����«و » �����«���	�،  ,��]

ی 2.��رِی  ����ِب ر%	n `6�6 ���� ��1�ر ا�W؛ و ,�	� �6وه ���/�

Wا� .udاز او  (� `_� (�. ا ���� ً����" Wا��ا"�ار �ْ] �7 T�ر

�Xد، ��ر���د. ,� ا�] و��L ده�, �/������ا�� �]   �d ���/� ,�ھ�ی ا

(_/� ,� ا"*  �/_� و (_/� ,� ی ���/� را �/_� ,� �2دد (� ھ/� ,���

  ام. ����+� (�ده

ای ,� ���W  (� (�. اud. ھ	� را,�� ��
	� ا�W ��ا�$�م، kزم ,�

ی `_/� و  �	� ��Z4 ی او در ���/� ,� ا�	� ��ارد؛ و ا�p	6ه

�X�Z�����4 ز�L ��,ی ھ� دو ا��، را L ی�r7  �) Wاش ,� �] ا�

�	��� �	+W؛ و در ��	�W، %�ا�� از �	��W (���4: ا�+��� و ��`�) 

.Wا�  
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)3333(  

`4�ان و��ا���ر و ,� (+� ا�] �n از ����/	]، ا�] ���/� را  ,�

(T4 (� �	�وی )�درا روی  ی (�رT���� �2 �� ی %�ز��ان ط��Z ھ/� ,�

����Zر�2ه «��(� `6�6ان  (�44. و از آن (�ر�2ی ��/�(6 ��ـ  ھ�4 ط�)

4a	�re [ و �r/	/� دار��، ا�] ���/� را » ھ�4 و اد,	�ت (�ر�2ی

T] ,� ھ	4a ه ,� ھ� و ,� آنYو� �, �) �X��%دو���ن و ر  �	d�� ی در���

(�  ا�	� ا�] (T4. ,� ا��، ����d��% �� T	W دا��L» ا���,� �W7«��ود 

��ان از  دھ�4 (� ��ھ�ی �1"�,�� در ا�] را��� ,�دار�� و ��Sن  �2م

ی ا��X�d�ژ�- ,�رژوازی s2ر (�د و �p�+��L  ھ	�ھ� و �_��

T,� ھ ���رت را (,� ��+��� �, �Xه را����	�	ر 1�	ی ز���� �� ,�� ,+ 

��4)�.WLدا (  

  )���2013ی  18(  ��1392	��ه  27
	د  ���س
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:�� !�  
  

,� ورود  ���+�رتوh��p.d آ��دX�س �2د  دو�+�/	] ��ل

,�زار ھ/�اه ,�د (� ��م او را ,�)�د  ا�.$�رآ��ی ا��4س 2���2��� ,�

a	6  دا�4�L. ��م، �lLت و ,���ً ���	�� ���+�رت ,�ای %�وش ھ/�

ھ�ی `�و��� �2%�� ��  د��/�ل و �Zdس ز�� و �L�ت از �eبـ 

  2	�د. ـ ��رد ا��.�ده �eار �� ھ�ی ���	�� و (��ب ".��

 ی(�ر�����ر  L�د، ��/�kً ,� از ���+�رت اراr��� �X���ی (� 

وا���  ای (� ,� ر����	- �ZLھW دارد. ���+�رت، (�دک ا`$�,�

او  ا��dده، در���d (� ھ4�ز 1�L- ,� ,��� ا����ادھ�ی )�رق

ی  1��L ،�����Lھ��رھ�ی ,+	�ری )_n (�د. ���+�رت، ��,�� ��

د ��ش (�4، ,� ا�] � (� ھ�Z$� 62�ر ��S ,�ای ��lرت )�Xھ/�� ,�

���d م در�ldا *"��ھ�ی رازآd�ده  و��د آ��ر ���n_( �2 (�د (� 

�l4� �4��4+�رت، ھ��د��. ��,X�  ش��s1 رد�و � �	/l.� او را ����� �)

ھ�ی آ)� `/�ش را [�	6] در ��ال ,� %�� و ,	/�ری  �eار ��اد، و ��ل

T����]  از ,6رگا�p	s2  ��� 6را��. ,�k)�ه، ,� �r��� ا�+����� و 

L��T (� در ��ا�� درWLs2 و در 2�ری  ھ�4��4ان ��ر�� ��ا�� ��

ھ�ی ,��ی ,�د�� (� `�/�S�  Wن ��%�ن �2د�� ـ %�t �+* و ��م ,�

��	�� او را در���4�%.  

طnZ ��/�ل، در ��رد ���+�رت �	6 `�4"�ی از ��	�W در 

(�  در�W ا�Wآ�	�l41 6ن �Lه ا�W. ا�] (���ً  ھ�ی ا%+��� �	�ن دا���ن

ِ"�ف (/	W و (	.	W آ��ری (� ���+�رت در �4aن ز���2 (���ھ� 

TSa  ،د�) n_(  ���p4ھ t�% او ��	��+�رت و ���ا�� � .Wا� �	2

�, �, �) Wا� �	
ی ��X6 از  �^�,� در��� �e ،Tl% *,�eردا�� و ��

��lن در ��ل ��		�ی %l/	�ه L�د (� ���+�رت و ���	�� او را 

  و��د آورد. ,�

(�د. او در ��ل  ی ,��ان و ا���ب ز���2 �� ���+�رت در دوره

 د�	� آ��. (� ا��وز ��X6 از اط��9 ا�6d�� �, ،W,�رگدر  1756

Wا� �d�� [ا�  �)»W.ھ h4� �d�� « ت�l� از h4� [ا� .�L ز��آ

 ���l� 9�/S) رض و��� [	dد؛ او�, h4� ع ����ی از�ری ��	+,
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��ا�� دو  %�ا�� ر%�� ,�د، ,_�� ,� ی آن �� %�t از ارو�1 (� دا��4

از  ـ   ا�p_+��ن و %�ا�+�  ا���ا��ری رe	� و ,	] دو �eرت ,��� ��lن ـ

  2+��ش ��%�� ,�د.   ط�ف (�راX	� و آ�����ی �d�/L ھ�4 ,�

ط�ز �	��pd���  *,�e د�	� , 35�� ز��ن ��گ ���+�رت در 

� W�� ری�r�� ب�دو ا�� �	�Tl� ,�ت  از�(�ده �����] ا�� �		ر�� ��

وe�ع 1	��W  ) ,�1775ـ83ھ�ی  �W+7 ا���ب آ����� (در ��ل ,�د.

ی 1	S	] ا�_p	q ا����ل )�درا در �- �h4  (� ��(4	] �+��/�ه

���] رو��اد در ��ر�� ���"�، ��  د�W آورد��. ���e qط3 ا���,� ,�

 1789ا�.�ق ا%��د: ا���ب (Z	� %�ا�+� (� در ��ل  Ze1917* از ��ل 

�,  �S	/ن ,�ای ھ�l� *�L�		�� �+ب %�ا��ا�� �	. ����	د ر��اوج )

  ,�د.

�Sی آزادی، ,�ا,�ی و ,�ادری از درون  ا���»[L�2ی رو «

ـ زاده �L (� [�a�2] در  ��` 9Z4	T %_+.� و %�ھ�e �ِp4ن ھ	$�مـ 

`�r «ی ارو���L �1 ,�د.  %�ا�+� ��/�(6 ,�د، ا�� ���	� آن ,� ھ/�

ا`�م �4Z��, ،�Lی (S.	�ت `_/� �eن » �2ی روL]«(� ���t » )�د

ھ�ی  ا����S ی ��lن ���t ��د�� �$6l ,� ھ.�ھ�L �4, Tه ,�د، و اداره

 .WLل را �� ���  دا������L�� �^)ه ا�la ی  ھ�ی ھ�ی�	_)

[L�2ی رو  *^���d، د��رو، و�و  �6ار ,��ر��، رو�W��)  در ز��ن

�L �S�4� +�رت��ت ��	�ز���� (� ���+�رت دوران ھ/�ن در  .��

 ِWS1 ا�� را���� �� �� WLاs2، /6وات	�7رش را  �, [	L�� ا)��اع

را ��S�4 (�د (� ھ��-  »��وت �_*« آدام ا�/	WZ�W ر���� و  ,�

 داد ���� �� داری "���4 ������ ی ����� )�Z ازی ��.�و��  2��� �,

*�L ل��  2	�ی ,�د. (� در ا�p_+��ن در 

,�د.  ���� ی ا���,� ,� 	�� �	6 در دوره���	�،] ��� [,��]

�4aن در��ل  داد�� (� ھT را �L* ��  ھ�ی ����ی ���	�� %�م

دھ� (�  ���Z را ��
	� ��» (��	-«ا��. `4�ان ���	��  2+��ش

��زان �eن ��زدھT  ی دوم �eن ھ	$�ھ�L T��L �%. آھh4 در �	/�

ی  ھ�ی دوره �ل(�د�� (� در ���� � ای ا�+�س �� ط�ر )�دآ�2ھ��� ,�

 (�44: [در ����] ھ���ن، ���+�رت و ,�l�ون. (�ر ��» (��	-«
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  ای در&�ل �$���: #��"�
  

� ,�د (� ��(T %'�دال l� �lL/ ـ ��* ���d ���+�رتـ ��6d,�رگ 

(�  ا��u، در آن ����W داWL. او 
/] ا�] / �eر�/�4ی، �- �Lھ6اده

��ل  ��(/	W رو���� و د�	�ی را ,� ھT در ا)�	�ر داWL، در `	]

���]  �	6 ,�د (� در ,	9 ا���ا��ری ���س رمدارای ,�k���] ���م در 

W/+e ره�e ز,�ن ���/dھ�ی آ � -	�d�, هی ارو�1، از در��ی�ھ�ی  � (

 .WLا���اد دا ،�dری آ�`�ا���ا��ناز ای  �$/��_� [	S� ھ� ،

�1د�Lھ� و (S�رھ�ی �+��* �lLھ�ی  ،ھ� ا�	��S	]، ھ� �S	] دوک

�] �/�م ا. ���ه �Lه ,�د��ھla  ���,� Z+a T*"�رت  �� ,�u_�7 ,�د (

ی %'�داdِ� %����� ,�آ��ه ,�د (� در2	�   و��ا�� از ����� رو,���)��ر 

h4� �, د. آن ھ�ی�6 ,	ی دود���� ��lا�� �X��  �) 6 (�ری	] و �	ز� �)

(�]  L�د، �3Z4 ا"_� ��وت ا�W، [طZ	�� ا�W روی آن ا�$�م ��

ا���ا��ر (�e �4L_/�و ��W (��4ل )�درا 2+��ش ,�ھ�4.  ��(/�ن ��

دار��؛ ���4 » �n ا���7ب (�دن«L�د (�  ���t  (+��� ا���7ب ��

  ی ا���ا��ری. در ���وده  ��] ���م %'�دال�2وه (���a از �/��ز�

ھ�ی   �h4(� ا���ا��ری ��W ���	�  1806��  1805 از ��ل

��'_1��،�	L�1ر � %�و�6و )���ان ـ  �6 �- �.� ,�ـ  ھ��/�م ا���ا��

. ا�] ـ �+��� ,�د�� ��(6 ا���ا��ری  و در و�] ـ,�د��  ھ�,+Z�رگ

��(/�ن ��رو��  ھT)���ان  [	4a ری�د��  ا���ا��6 ,	ا���9 � �)

W/+e  از �Xی ���سدا)* در آن ھ��ا���ا� W/+e و Tھ �Xـ   ھ� *^�

���]  ھ� �6و ��%n ھ�,+Z�رگاز آن �eار داWL.  )�رج ـ �$�ر���ن

��W  ی ھ���ل، ����� ,� .��(/�ن ,6رگ %'�دال در ارو�1 ,�د��

  ��ا��رھ� [�W7] در ��ل ��		� ,�د.���(/	W ا�] ا

ی %'�دا� ���1�, �d�d	� و ��rف ��_� ,�L �4ه ,�د؛ و از  �����

���م ��_� ا(^��W  ا�] .WL6ی دا)�/���	�رو، ��)��ر �	��� 

ز�	] �2ه )�رده ,�د��، از ط�����l� n و ا��Zر  �/�	W را (� ,�

داد�� و ,�S7 از ��r�ل �� ,�S7 از (�ر  ��رد ا��^/�ر �eار ��

�� �� آن�r� رت `/�ه(�د��.  ھ� را�e -	d���) +�ی	ی  (_

داران ,6رگ �	6 �n  ای از ز�	] ا��X�d�ژ�- ا�] ����� ,�د و `�ه
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ی )�د را دا�4�L. �1د�Lه و ���م �eر�/Z$� ���4�ر ,�د�� �� ,	]  و�Yه

ط�ر ا���rری �	�وی �+_� در ا)�	�ر  ای (� ,� ا�] ���م ����4

ی و��د ��اWL. 2��� دوWd ��/�(6 دا�4�L، ���دل ,��eار (�44. ھ	�

�Xه در���/` *�L [	ھ�ف  (� ز� �, h4� ،Wی ��وت و ر%�ه ا�

W] و (+��� ��,� ,� د�	و ھ/� ز� TX(� روی آن (�ر (�44، ا��ی دا  �	2

.Wا�  

 Tً ھ�ا�� (�� ،W+	� -	��4د� T+	d��	1�) �4��/ھ T+	dدا�'% �a�2

97, �ْ	d�� د�Zl, رت و�$� �Lر �, .W+	� �)رگھ�ی ,6 ا�+�� و را  ��

ھT �2ه )�رد��. ��)��ر �	���/�(��d  6ظ ا�r�eدی و ا��/�`� ,� ,�

�, ���	� W��4�� [ا� �, �) �Xھ��lL �)  ����� ان ��(6 �$�رت�4`

ای  ��(/�ن %'�دال ��_� ��ا��ازه ��ا�+�WZ+� �4 ,� (�د��، �� 1	�ا ��

ط��Zت، ��)��ر �	��� و �	6  �+��* `/* (�44. در ا�] �lLھ�

���] ��		� در ا�]  ر�L (�د��. �Tl ��ر��L fوع ,� ���� ,� ھ�ی ا��ه

��Zا�9 �- ط�	ھ� 1�lL  �� �) ��Zرژوازی. ا�] ط�د: ,�ی ���� ,

��Z,� ی ������ ط ���ب �� دار (4�+�  q�� آ��، ا,��ا ,����1 �$�رت، و

Tھ .W%�2 *�L �	d�� �, �4ن ,�ا��س ا%6ا�9 ���رتa  رت�e �)

��Zدی ا�] ط�r�eی �� ا�� �L6 ا%6ا�9  �� ر	آن � ���	د، وزن ��)

�� .W%��  

��Zا�] ط T/� را  ی ���� ھ	و ھ�4ی `� �p49 %�ھZ4� [	4a

(� L  q1�د؛ ��4L �SZ4)�� ��» ر�+��q«`4�ان  و��د آورد (� ,� ,�

kاe* در %] ,��W و )��,�  ھ�ی ��ر�- %'�داd	T+ (��	- ـ از �eن

(rhetoric)��� q�� و ،uS) ���1�, نـ�/� *_e *�   ن و رم ,����ن����

,�L �4ه ,�د. ��(6 ا�] ��lL 9Z4ھ�ی ,6رگ L/�ل ا���d	� ,�د (� 

��)��رھ�ی ارو�1ی %'�دا�d راه   ���]  ���] و �Tl ر%�� 1	9 ,��ھ� ,�

.W%��  

��k��� ات، و�		از آن ا�] �� �L�� �)  �, ،د���در  ھ� , ����ا"�

����W %'�دا�d راھ�Z �2د��. � *�L ھ��Lی، 2+��ش �1د�	_) �		�

��ر�$�ً  ـ ,�د. ز���2 ا�r�eدی و ا��/�`�  �_�W4 ��_�� ��/�(6 ـ

n%د��، ���1  ا nِ%در ا �		�� .�	S7, Wرا و�� T+	dدا�ھ�ی ��_� %'

��ی را s2اWL: ا�r�eد و دوWd  �� و ا"���ت ,	9 ر%�� ,6رگ 1	9
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ر�/	W  W را ,�ای ا�] ا�r�eد و دوW4�_� d ��_�� �� ا��ازه». �_�«

�+��* ,+	�ری از ��(/�ن %'�دال ��_�   �4L)W. �1د�Lھ�ن �eرت ��

Wdوع (�د��.  ھ�ی ���� و ��/�(6 را ���ود و ا�$�د دو�L را ��

��(/�ن %'�دال ��_� �.�ذ �	��� )�د را ,������ �.� (�د��،  �a�2

��(/�ن ��(6ی در�� ط�ر روزا%6و�� ,� ا�� ,� W	�,�� .آ����  

d W���� �X�14 ���/� �+در %�ا� ��_�� Tد.   ی �_���4 ی رژ��,

ـ (� )�رج از �1ر�q  ور��ی از �L�, �re�ه )�د ـ» �1د�Lه آ%��ب«

�� �Xوا�����% ،WLار دا�e  ا���ھ�زی(�د. ,�ای �^�ل، )���ان ،

، ژوزف ھ���ن��زا�� ����4  ، آھh4 %'�دال ,6رگ �$�ر�����

ا���7ام  �دX�س ���+�رت) را ���+�رت %�	� و ,��ھ� %�ز�� او (آ�

�L* ور��ی  ، و (�خ و ,+	�ری از a	6ھ�ی د��p )�درا ,���(�د

-a�) �_�� ن�/)���� در ��ا�� ارو�1 �	6  درآورد. ,+	�ری از 

 (�د��. ھ/	] اpd� را د��Zل ��

��_�� W����  �Lرا ,�ای ر ���2���ھ� `�4"� 2�Lی �1د

�,* ����l از ��، ,e 97 ھT آ�	W7. در ھ/� ,�رژوازی ,�

ھ�ی  ا%�ا�9 )�درا در �� �+) Wl��e	W ,�رژوازی، ��وت رو,�

��ز در درون ,�رو(�ا�� در ��ل ر�L دو��d  ��د��4 و 1�ل

�, n_�� ن�/)�� [�a�2] .9 (�ر,�د��	, �a�4ن ھ��dرژوازی   �� ,� ا�,

����W )�د ��	� (�د��؛ ��slا ,97  ��و�/�4 ,� �d�� ن�Z	�S1 ان�4`

ھ�ی �/��ز ا��/�`� ���X  درون ر��Z ,�رژوازی در  ای از `/�ه

ی ,�رژوازی ,�، و  دھ�4ه ��اWL. ,�4,�ا�]، ����W ��_�� ا���Zق

ی  ی آن در، �L* ���� و �^Z	W دو,�ره (�44ه ای ھT اد��م ��ا��ازه

ی ا�]  ��)��ر �	��� %'�دا�d [�	6] ,�د. %�در�- ا�q_p در ,�ره

�, W	�e�� �� [	4a �"�( ر�ط � :�+��» �e�, �dدا�'% ���	� T��

ط�ر روز ا%6و�� ,�رژوا�X  (� ����� ,� ����، در"�ر��

�� �L]«1.[  

�����Zً در ��ا�� ارو�L   �1* از ����W ��_��   ا�] �2ا�9 ,�

آ�	6. ,�ای �^�ل،  `/��	W داWL. ا�] رو��، �� ��ر�$� ,�د و �� "_�

��� ���� *�L W	Z^� از *Ze �+ا�] رو�� در %�ا� �, ��_�� W�

h4�  ن�e �(د؛ �- دوره در اوا�ری ھ/�اه ,�	ھ�ی دا)_� ,+
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�, �) T6دھ��L»h4� �4و دوره» ھ�ی د� ،Wدر  ���وف ا� �pی د�

���	�  �) Tن ھ.�ھ�e م دارد.» %�و��«ی��  

در ,�)� از (S�رھ� �$��� �	�ت ا��/�`� و ,��ان �	��� 

ارو�1 (� از ��dظ ی د��pی �* و %�L *r. در دو W/+e از  2��� ,�

ی %'�دا�d از  ـ ���4l) T ھ_�4 و ا�p_+��ن ���] ,�د�� ـ ر%�� ا�r�eدی 1	9

�, ����� W	_) و �L ,� ��رو�آ��ھ�ی ا���, nط�� در  ط���e ر�ط

  )�د Wl� .W%�2 ��4%3 ,�رژوازی �L* د��pی ,�

��_�� Tرژ� W/+e ارو�1 ـ ی �_���4 در �p6 ھ�ی د�	ه  و ,� ـ و  �Y�

�^Z	�L W. ,�رژوازی   ا�+�، �1وس و ا���اط�ری اط��9در %�

T�4ن  ھa  ر دا)_� ,�ای�S% د را ادا�� و�دی و ا��/�`� )�r�eا �Lر

Tرا ھ �		�4ن ا%6ا�9 �� ��a [��, ،د (�  داد. ��ا�$�م�, �	���

W	/)��در  ی �_���4 ـ ھ�ی ��_�� ��)��رھ�ی ��6d6ل %'�دا�d در 

ی ا�r�eدی و  ـ از ��Z4 (�د�� �د ����ش ���Lی (� ,�ای ا���Zق )

Tرت رژ���� W�� �����  ار�e �4_و ھ q	_pدر ا� �Xرژوا�ھ�ی ���� ,

.�4�%�2  
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  :ا.+&�ت، ا�!+ب و ار�(�ع
  

 �Xھ� "�رت ر��L ��ش �_.	�S% nرھ�ی دا)_� و )�ر�� ,�

k�, ت از��)�د اوج  ی ھ	$�ھT ,� ی دوم ��ه در �	/� ،,�ای ا"�

�+��Z  ھ�ی ھ�ی ا"���ت (� ,��� ��/�ان ,�����ر�	�. 

��  ���	L�)�,  ظ  ,� درآور��،ا��ا��d �r` ��.� �, -ژ��d�Xا��

[L�2ی  رو�� ���Z	�S1 �, .�L   [	/ھ*	dد Wا� �)  �+a�,» ِاد�Zا�� 

[Lا�]  ,� »�2 رو  ���2Tھ� ا رژ�rd ؛�قWه ا��L �,   هYو��,  W����

�	6 و  ،1786��  1740ز ��ل %�در�- (Z	� %�����وای �1وس ا

 W����ھ/�اه  �W+7 ,�( 1790��  1765(� از ��ل دوم ژوزف

ا���اط�ری اط��9 و ا���اط�ری  در )��ر�� ��زا��درش �_�� 

  .,�د ���س رم %�����وا

�Sر� [Lب ��ه ھ�ی رو�در  �2ی در ا�� Tو ھ.�ھ T6دھ��L ی

ای �eار  ا���ب `_/� ،. در (���ن ا�] ��pه�l.�� ا�Wدرک ��lن 

�) WLدا W	r7L ھ� در آ��رX ن�a ن����	6 و  ا���ق �	� W++2

�, WZ+� �Zھs� �/��e ن (� در ����� د���2ه�l�  �dدا�ی %'� ،��d ,�د

�, [L. ��(6 ��* رو�	د ر��ن �2و اوج )�	%�ن �2ی در ��_+	ھ� از % 

ھT در %�ا�+� ی ھ	$� (� در ��ه داد��) ,�د )�د �� ھ� ,� (`4�ا�� (� آن

�9Z4 ,+	�ر %�ا�� از %�ا�+� 2+��ش . ,� و��د ا�]، (�د�� ز���2 ��

�2ی  ���� ا���� روX9�� .�L � [Lای ��ا�� اروW%�� �1 و ���1ه

�+�WZ+� �_�  *X ,�`(�ر,�دن ا"�ل `_/� و  (�9L ,�ای ,�

دا�Xةاd/��رف ��  دا�Z�kو  رو د��ه%�ھ�p4، �	��� و ا��/�`� ,�د. 

 و��dای �4a �_�ی ��S�4 (�د�� (� ���ر ا�] ��L 9Z4.  ���� دا�9

�	�`���� ���م (l] را ,��)�ا%�ت و �+ *X W7؛ دور ر��	ا��  ��4+�

را در ھ�اداری از ا"���ت ��WL و  »ا�d�ا�	] روح«,+	�ر ��%s )�د 

��ی د%�ع (�د (� در آن ��ازن e�ا ,	] �Lه و  از ���م �	��� `����

�Lد دا�و� W	%ا�Lا�L�, ؛�  �ف اھ* ژ��_+	ژان ژاکو % �ا��  رو�

ی ���وف  و��د آورد (� �/_� را ,� »�eارداد ا��/�`�«���وف 

 :W] ا�	4a 9 ا�] ا����S2»�, ا�+�ن آزاد �� �	در  �� و ھ/�آ د� ��

Wا� �	ز�$.«  
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[L%�ن رو�_+	ری از %�	�2ه از  �2ه و آن ��، ا�] �� و آن �2ی ا�] ,+

�2د ,�د��. �2ھ� ز��ا��  ����د ��W �1 ھ�ی ��ی �����ت �eرت

�L؛ ا�� در ����ن  ھ���Sن �/4�ع و ��زا��ه �� ���L، و �2ھ� (��ب ��

��ر�f ��ا%��ن ا��X�d�ژ�- ��l) T] را درھT  ی ھ	$�ھT ,� ��ه

�S. ا������	,�وزن ا��/�`�  ( .W%�� خ�در ��ا�� ����� ر� �ھ�ی �

��/�`�ت �����d��، ھ�ی ��، ا روزا%6ون ,�رژوازی در آ(�د��

ھ�ی ھ/���p و ��kرھ�ی ُ�ِ� روز (� در ��ا�� ارو�1  )��� (��ب

ھ�ی ا�]  ھ� ا���W%�� �S. ا�] ����� 2+��ده �Lه ,�د، ,�ز��ب ��

  داد��. (�د�� و ا�L`� �� %	_+�%�ن را ,� ا�L	�ق ��rف ��

�Z4� �Z�+� وا��ن�����% [Lاز �.�� رو �Xھ�  �	���2ی را ,�ای �

ھ�  �ی )�د ,�ای ا"���ت از ,�k ا)�	�ر (�د��. ھ�ف آنھ ��ش

�.�  و ���م ,�ھ/� ی ��)��ر �	��� ����د  درا"* �.� ھ+�� ،6	a

�d��(� در`/* �L_� از �$�����ز��ن  �_�W4 و دوWd ��_�� ,�د؛ در

,�د��. �2ا�9  ـ را 1	9 �� در را���ی )��ط ,�رژوا�X ����� ـ

ھ�ی ارو��Z+� �1ً   در ,+	�ری از ,97از ,�k» �2 روL]« ا"���تِ  ,�

ھ� ��ا
��e�4�� 3 را از ��ی  `/��	W داWL؛ ا�� ا�] ��ش

�Lن (از  ھ�ی d	�Zاd	6ه (�دن رژ�T (�د: �	�ز ,� %�����وا��ن ,	�ن ��

ا���,� از  (� ا�] ا�� ,� ا�]ط�ف) و (از ط�ف د��p) ��س از  �-

X�1.���$4	, [	  

£7S� ت��از ,�k در ا���اط�ری  ���] ��ش ,�ای ا"�

ھ/�اه ��درش  ,� 1765دوم در ��ل  ژوزفا���9 رخ داد. 

در  1780%�����وای ا���اط�ری اط���L 9. او از آن ز��ن �� ��ل 

 q���د. ��ر�� ��زا(�4ر ��درش، ا���ا�از  ژوزف، %�����وا , q1

��ل  �W+S� W7 و �� ز��ن ��گ )�د ,� ��X�l4 ,� ��گ ��درش ,�

1790 L�1د�, W+7� .د�ه ,� ���p4آرا�� (ھ  �Xدرش (� %�����وا�� �)

�L، ھ4�ز ز��ه ,�د)؛ و ��q ,�  (�ر�� ��+�ب �� ,+	�ر ���%��

ای از  �) �X�l4�L	� ر��L ,� ژوزف(�  آور (ھ���p4 آھ�p4 ����م

1	�Z, 9د) ا�eا��ت )�درا آ��ز  ھ�ی راد���ل و ,4	�د�] را ,� د2�2���

,�ای ا"���ت از ,�k و در �W��l ��ک  ھ� (�د. 2+��ش ا�] ��ش
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ی ا����  (� ز�	W�  �4وار�$�ع از ��ی رژ�T ا ھ� و ,�زWS2 ,� آن

�� *	�S� را ¤d�, +�رت��دھ�. ز���2 �  

��  �1ر�a ا%6ا�9 درآ��ھ�ی دوWd و �- ژوزفھ�ف ا"_� 

 T�� �_"را ,�`�4"� ا ���/� ��Lد. ا�] ا�� �- ر�دن آن ,�)

(_	+�ی (���d	- و %�����وا��ن %'�دال  و�Yه ,� (�د، ,� (l] ا�$�ب ��

  �	�و��4 ��_�.

 Tدھ�. ھ W+�L را -	d���) +�ی	د �� (_�Z� در"�د Tا�] رژ�

ھ�ی �����ی ,�د�� و  (���d	-ھ�دو  ��ر�� ��زاو�Yه  و ,� ژوزف

اھ/	W ��9 (_	+� در �.� ��T ا��/�`� و ا��X�d�ژ��� ����د را 

�� ���4د ��)�] (_	+� �+WZ  ھ� ,	9 ��%��4. ھ�ف آن ,+	�ر )�ب در��

�eرت �+��* (_	+� را ���ود (�د و ا��	�زات  ژوزفدوWd ,�د.  ,�

�X�d�ژ�- ھ� (� �	�وی 
�,W ا� ژوزوX	Wرو���	�ن را (�ھ9 داد. 

��ر��  ���L1773. در ��ل  (_	+�ی رم ,�د��، ھ�%� و�Yه ��+�ب ��
��� ژوزفو  ��زا�� *,�e ب (�د�� و ��وت�را ��( [l) T��  ای

���  اd�"�ل و �sاب ,� ھ� �	6 ھ�%� �l* را ��rدره (�د��. "����

در"� از �/���  10ھ� ,	9 از  ر�	���. ,�ای �^�ل، ا�] "���� ��

ھ_4ِ� اط��9 [���Y_, :�4-] را درا)�	�ر  ی ,�ا,�����Wd ھ�ی ا� ز�	]

 .�4�Lود  ژوزفدا��ھ�ی �sھ�Z ,+	�ری را در  "���� و )��� 750

  e_/�وی )��9 ��(�ب (�د.

از ا�] %�ا�� » %���ن ��ارا«,� "�ور  ژوزف 1781در ��ل 


� �1و�+��ن ر%W و ,��, �e��� ¥	�Z� -	d���)�	�ھ�ی د��p  ھ� و 

���+�ر Ze ���L_� را (�ھ9 داد و ��9 (_	+� در آن را  ���1ن داد.

Tف (�د. او ھs�ای را در e_/�و  4a	e [�ا`� ����e و `���� 

از ط��n �$�ز دا�+�] ازدواج ����، و �	6 �sف  ھ�,+Z�رگ ـ

�$4�L ح (�د. �/��� ���م  ـ ,� �$�زات ��گ و�ا��ا درآورد و ا"

�ن 1	�ا (�د و 2+��ش آ��زش و �1ورش در ا�] دوره �$�����ز�

  ا�$�د �2د�� و ��9 (_	+� در آن W%��1774. ��ارس ھ/���p در ��ل 

.W%�� 9ھ�)  

(�L	� �� ز,�ن آd/��� (���4: ز,�ن ��ز�	] اط��9) را  ژوزف

ا�]   ی e_/�وھ�ی )��p, 9+��ا�� و ز,�ن ھ/� ,�» �_�«`4�ان ز,�ن  ,�
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ای ز,�ن  �e ��زهی ��� ھ� را ,� �����p ��ش ,�ھ�. �e`�ه ��ز�	]

�, WZ+� را ���/dاز  آ Wdدو W��/� .�	S7, W	ار�� [	�k ��4� ز,�ن

����� �, ،���/dا�]  ی ز,�ن آ *��Z� �, ز,�ن �'��� و ا�1ا �4$�  ز,�ن

را در و�] ,4	�ن s2اWL » �'��� �_� آd/�ن«  �21776د��. او در ��ل 

(اوd	] ا��ا در  »آدم ر,��X از ��م«��م  و دو ا�1ا از ���+�رت را ,�

) (� ا�/��kً 1791» (���آ�	6 %_�ت«) و ژوزف ,��2، �'��� 1782

ا��ا  ز,�ن آd/��� و در ��ژور ,� اوd	] ا�1اھ��X ,�د�� (� ,�

  �/��s2 9ا�L ��L.  آ����، ,� در��

در "�د ,�د (� درآ��ھ�ی دوWd را ا%6ا�9 دھ�. ,97  ژوزف

�L. ار�W,�� 9 ا���9 در  ی ا�] �	�ز از ����Zdت ��L�� h4 �� `/�ه

ھ6ار �.� ,�د. در  200آوِر ��ود  ���اد �	�ت 1880ی  ��ا�� دھ�

 h4�90-1788  ر�ق (ا���ا��L رت ,6رگ�e ا���9 و [	, �)

 �, Teا�] ر ،�L 3eھ�ف  315��ک) وا .W%�� 9ھ6ار �.� ا%6ا�


�  ر��L ��رش ,�ای ا%6ا�9 درآ�� دوWd او را ,� ژورف�, �Xھ�

� %'�دال واداWL. ,� �/�	�� (� ا�_� رو����X (و در ��(/�ن ��_

ز�	]) ,�د��، ��l4 راه ا%6ا�9 درآ�ِ�  ا�_� ��ارد ��ف و وا,+�� ,�

����� *,�e  �	d�� از ��وت �S7, 6ی ,��2دا��ن)�� W����ی 

  ی دوWd ,�د. �/W )6ا�� �Lه ���t رو���X	�ن از ��(/�ن ��_� ,�

دھ� رو���X	�ن  ا%6ا��l, 9هھ/�اه (��SL ,�ای  ا�] ��ش ,�

��(��� را �Lوع (�د (�  ��L] را  آزاد ��)�] ��ف �- ر	ھ� از ز�

)�ن ��*  آورد؛ �Z_�� را (� رو���X	�ن ,��� ,� د��Zل �� ,�

ھ�ی  W ز�	ْ] ���ود�W(�د؛ و در ��رد ���d	 �1دا)��4، ���ود �� ��

%'�دال  ھ�ی )�ن  ,� در ��ا�� ا���ا��ری ھ�,+Z�رگ،2���2��� را 

�� *	/�� Tھ Wdش ,�ای ا%6ا�9 درآ�� دو�]  (�د. �	4a

Wن (� ,��� ,�ای  ���ود��	Xری رو����Zری، (�ر ا��p	, رد�در � �Xھ�

  د��Zل داWL. داد��، را ,� ھ�ی %'�دال ا�$�م �� )�ن

ھ�ی %'�دال ��_� در  �Lن �L و )�ن ھ�r� �X	� رو����	�ن ,�lه

�, ���؛ ا�� رو���X	�ن �$Z�ر ,�د�� a	6ی �Lت آ�	� د��� ,+	�ری ��ا

 ��اویو  ,�X]ا���9،  در"� درآ�� )�د را در  50��  40,	9 از 

�4aن ��e�, W7 ����:  و
�	W رو���X	�ن ھT[��	$��ً] دوWd ,�ھ�4.  ,�
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q1 از ,�داa�� ��L	6 در اواX*  ,�ھ4	�ھ6ار رو����X در  250��ود 

�ی ,6رگ و ���ر ھ از �p4��2 ��ن داد��. `r	�ن 1770ی  دھ�

�� 3eدھ���� وا  �) �Lژوزف »[Lھ� را  آن» �2 %�����وای رو

در  را����وا�	 و �	6 در 1775در ��ل  ,�ھ4	�ھ/��r` �4	�ن در  (

  (�د. ر�/��� و ,� زور ��(�ب �� �Lت، ,� ,� ) ��1784ل 

ژوزف  1780ی  و�Yه در اواX* دھ� و ,� 1770ی  در ��ا�� دھ�

ا"���ت ,�د. در ����+� ,� ����  ��S�ل ا�$�م  آور ,� ��`�� ����م

���ط ارو�1، ا�] ا"���ت %��ی ,+	�ر ,�ز��ی را ,�ای ا�eا��ت 

[Lراد���ل و %��ی رو �p4ھ�ی ,6رگ  ,� %��ی،  %�ھ�lL ه درYو�

ھ/�اه آورد. ا"���ت و ��ش  )، ,� ا���ا��ری (����4 و�] و �1اگ

ھ�ی  � ا1�ز�+	��� از ,97,�ای �$��� ��)�/�ن از ,�k، در ,�ا,

[Lو رو �p4زھ�ی %�ھ�د، �+�_6م �$���ر�/�4 ���م ��e  ی��%

در ���,_� ,� ھ�ی )�د  ,�ای ا��ای ,����� ژوزفآزاد��ی ,�د. 

�/��T)  W ,� آ��، د�W و��د �� (� ,� ا�eا��ت او ,� ا1�ز�+	���

  �	�ز��4 ,�د.» �2 روL]«,�رژوازی 

ھ�ی  ��ا�$�م ا�] ا1�ز�+	�ن در ,��ان و `r	�ن در ,97

اوج )�د ر�	�. در �$�ر���ن، �$�X�Z (� از  �u_�7 ا���ا��ری ,�

Wن  ,� ژوزفھ�ی  ا��ازی د��Lد�[ا��.�ده از] ز,�ن ) n�ا��	�زات و 

 �	)�� �, h4� ا���9 در Tرژ� �) W	�e�� [د��، از ا��, �
��را

W+�L */��� l, ،د�ه ,�L �Xر روزا%6و��  �ه �+��4. آ��ن ,�ھ��ط

آ��Lرا  �Z�1789رزه ط_Z	��� و در ��ل   رژ�T ھ�,+Z�رگ را ,�

  ھ�ی ی �h4 ھ� و ��,�ز2	�ی (� kز�� L�رش (�د��. ا%6ا�d�� 9	�ت

ھ�ی   در �	�ن ��ده ژوزفای را ,�
� رژ�T  ��(	� ,�د، )TS %6ا��4ه

ا���9  �4ِ `�دی ��دم در ��ا�� ا���ا��ری ,�ا�p	W7. در ھ_

,� ا����Zل )�,� رو,�و �d ،�S	�] او  ژوزف(,_�Y-) ا"���ت 

ای در  ��		�ات `/�ه 1789ھ� را 1	9 ,�د. در ��ل  زور آن ,�

ھ��X  ھ� ا`/�ل �2د��. �9Z4 ا`��ا
� �	�و��4ی (� ,� L�رش  ��d	�ت

ھ�ی ��_� در ,�و(+* را �$Z�ر (�د ��  �	6 ھ/�اه ,�د، �eرت

��Ls را p, q1	���. ا�� ���و�W در ,�ا,� ھ�ی 2 ��		�ات ��ل

,� ار��ل �	�وھ�ی ����� رو,�و �L. ا�]  1789ھ�ی ��ل  %���ن
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W	�%�� �L6	( ر و��Lآ �Lر�L Wْ)��آ�	6 را ,�ا�p	W7 (� در  

  اوج )�د ر�	�. ,� 1790ا`��	� �/l�ری ,_�Y- در ژا���� 

 �L ���� �) از   ,� ژوزفا�� آن رو��ادی Wر (��* د��ط

��ت ,�دارد و ���e �S(�a ,�ا�" �,�
ی  ��ی ار�$�ع 1	�ا (�4، 

(�د: ا���ب.  %�ا�+� در��%W  1789آ���X ,�د (� از )�Zھ�ی  ,�ق

�, �_/�,���	* در ژوX	��S� ،	q_$� * �_�، و ��q در ��ه اوت  

ی %�����وا��ن  ا���ی ���ق و ا��	�زات %'�دا�d ��س را در دل ھ/�

�ZL .W7	pدر ,�ا,�  ارو�1 ,�ا� Wن و ���و��	ز�+�ب (� از ا1�ا��

Tت �� رژ��S� دی�ھ�ی ) �, ،W%�2  ���l2�� ر�ن   در ھ/� ط���/� ��

���	�  ژوزف��� ���L��ی، ,	9 از ھ�(q د��L  �, �p. ا�] ��س ,�

ی %�ا�+�، (� آ��ج ھ�ف ا���ب ,�د،  ، �_����ری آ���ا�W(�د. 

�1ر�q در��%�L W (� از 4a	] )�Zھ��X از  ,�د. ھT ژوزف)�اھ� 

��ی �S1	���Zن L�1�ر ا"���ت در و�] ,� u�L ��رد ا����Zل �eار 

.W%�2  

ھ�p4م  4L	�ن �/_�  ,� ژوزف�	���/�ار ,�����	��X (� در در,�ر 

�, �� ،WLر دا�����L ��d�ر��ه را «2���:  ,���	*  �Z( [ا�

� ��� ژوزف,�ا�p	W7 و ���l� [������Lھ�ی ا����م را از ��ی 

�L]«2.[  

زور از  را ,� ��ری آ���ا�Wو  d�6��L �Xدھ�L ��, ��Tه %�ا�+�  3

 ی د��pی ,	�ون را���� و �L�reن در ور��ی ,� )	6ش �+_����

�d��ی �r7L آ��ن ,���  ھ�ی و�Yه (� ��ھ�ی دو �] از ��Zlpن در

  ��ی �1ر�q ,��2دا����. ای ,� �	6ه ,�د، �Lه و �_�� را در رژه

���	�ات ا���ب %�ا�+� در ا���ا��ری ھ�,+Z�رگ ,+	�ر ���L و 

 �) ����ط� �4a  ژوزف���3 ,�د. ظ�ف �4a ��ه )t و ��S ا"�

���p4ھ .�L س�د، ����ل (�ده ,�Zد  دھ� د��ب و��ا�� ���l� �)

[Lرو �ِZ�+� ا�] %�����وای ،WLدا [Lدرا از رو��2ی رھ�  �2 )

+W. ���+�ر دو,�ره ,��eار �2د�� ا���Zاد ��_W(�� � -+/� n و ,�

9	,] �� �L W���� q	_1 وی�	ھ�  ��] اِ`/�ل ���رت (�4. روز���� و �

ر%�re W ,�ا��ازی دا��L  ��(�ب ���L و ا�7L"� (� 2/�ن ��

���L. %�ا������ی �	�4L�,  �) 6، ,�ون ���(/� ,�زداWL و ز��ا�� ��
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�)���� ,�د��، ھ� , از �	�ن آن ژوزف,+	�ری از �S1	���Zن ا"_� 

[Lو رو �p4ھ�% �ِZ+� آزادی .���L ب�ی (� در ,97  ��(��%

ی �lL و�] ,�د، ,� ��4,�د ��ز��ک  ��r7S 1780ی  ی دھ� `/�ه

  `	�ر �����1 �2د��. �/�مط�ر  ,�ار�$�ع 

ھ�ی  ز���2 ���+�رت در دوران ,_�غ در و�]، در ��ل

�1 آن آ��، ، و �	6 در ار�$�`� (� از ژوزف���1و"�ای ا"���ت 

��ان ,�ون  ,�d¤ و (�رھ��9 را �/� ����ن داWL. ز���2 ���+�رتِ 

ا��/�`� درک (�د. ���+�رت در ـ  �eاردادن او در ا�] ,+�� ��ر��7

����p %�����وای  ژوزف(�  ، �- ��ل q1 از ا�]��1781ل 

��ل ,��،  10ط�ر داX/� در و�] ���4 ��62. او  ا���ا��ری L�د، ,�

�2  ی %�����وای روL]  (� ا"���ت ��رد `�q1 �/) �e از آن

�, .WLs2، در�	د ر�����1ن )  
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 :/�ا������ی
  

ای ار�$�`� از �	���/�اران،  ا��وزه %�ا������ی �$/�`�

W	d��% ن�Z��" q	_1 دی و�r�eھ�ی ا  W�1ده ا� qِ1 ن (� در�l41 �2ه  ی

Tھ *	Z� 9��( �� ب�a را �pد�  .Wده ا��Z� [	4a �S	/�44. ا�� ھ)

ی ھ	$�ھT در اردو�2ه ا"���ت و ���e، در  %�ا������ی در ��ه

�Z4� [����, د ,�ا,� ار�$�ع و���+�رت  ی ����� ���د. ��ا�+��ده ,

اش و ��� از  ای از ���	�� ,�د. ,97 `/�ه �%��d %�ا������ِ 

Tl� ��,/��� ���] ا�1اھ�ی او را	ی "/ �Sدارد. ای ,� ا��� ���ھ�ی ���  

 �) ���p4ھ ،�L ز��Yd ,6رگ «%�ا������ی در ,�����	� آ

(� ا�p_+��ن )����pه  ,4	�ن ��lده �L. ا�] 1717در ��ل  »ا�p_+��ن

�X�� ،د�S, ی���رژوازی در  %�ا����, �) ،WLار دا�e رت�e �p4�

�$�� W+	� ل آور��. %�ا������ی ا����ً ��SZ4 ,�د (� �L�ر در

) ای آL ��.L	�ه _� ,���a�2 ا(����� و ا��X�d�ژی ,�رژوازی را 

  .��,��� ��,�ز

�, W)��ی ارو�1 را درھT ��رد�� و  ��`W ��ا�� �eره ا�] 

Wد (�د (� د��( بs� را ���+) lZ� از T`ا) �l�� �`�� T) �� T

�, WZ+� ([Lو رو �	r% ر�	,+ ���ن `��l� [L�4.  �� و رو�L�2 دا

�2ی  ,+	�ری از ا%�اِد ���ِم ��(Tِ ����د، از�/_� %�����وا��ن ا"�ح

Tن  ھ�a�	Z) -ری از ��ا��  %�در��	ی ,+�Z$� 6	� در �1وس، و

ی ا"_�  ی ارو�1 در Ydھ�ی ������ `���W دا�4�L. ا�� ھ+�� �eره

,�رژوازی ,�د. ,+	�ری  ھ�ی ������ ��,�ط ,� �4ً ا����Sا`�� و ��/'

[Lرو �r` %�ن ,6رگ�_+	ً  از %�د��؛ �^�, ���6 ���	�2ی ���dو ،

ی Ydھ�ی ������ و ا`��ی آن را  . ا�2 ھ/�ھ_��	�سو  ����+�	�

���4 �	��� (_/� در��� ,p	��T، ا�Z�Lه ا�W. ا�_� ا�] Ydھ�  %��ل ,�

ھ�ی `�	� و  ���L (� آX	] /�`� ��+�ب ��� ا��Xھ� در��pL�, W��lه

���� )�درا دا�4�L. ا�� ,+	�ری از ا�] Ydھ� ����Zdت ا"�ح  ���Z_ط

ط�ر �7S£ ا`�م  و در ��اردی ھ�Zd��� Tت ا���,� )�درا ,�

(�L	���. در %�ا�+� ,+	�ری از  ھ� �� (�د�� و ,�ای ���n آن ��

� و�� در ��ا�3 ��7_.� (ی ا���ب �� در Ydھ�ی ������  رھ�Zان آ��4ه
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���* د�W  ,�و  د��ان درآورد�� [ از ���� 9Z4��� ��L ��S4ه ,�د��،

.[�4�%��  

ھ�ی �	��� ,�lه  ھ� و �/�دھ�ی ا"�4ف ��ه ھ� از آX	] ����ن

�� �Sا��� [�	d .�4�+� ��_�� T��  �, �) را 2+��ش داد�� �Xی  ھ�

��d ا`/�ل �	��� ����د و �sھ� ار��و(+� (� ���t (_	+�ی دو

�Lت �����ت داWL. در (���ن ا����S و آX	] ا�_�  �2د��، ,� ��

ھ� در ,�ا,� ��ھ	W  ھ� (	9 )�د ���ر داWL. ����ن ����ن

ھ��X از ��T ����د و ا��X�d�ژی آن  ی �1ره �	�`���� و �+��Zا��

  (�د��. ا�+��د�2 ��

ھ� )	_� زود ,� (_	+�ی (���d	�p4� �) -  ,�4,�ا�]، ����ن

�$�ع در ��ا�� ارو�1 ,�د، ,�)�رد 1	�ا (�د��؛ ,� و��د ا�] ، ار

�1پ (_/W4  1838ھ� (���d	�e�, - ������. در ��ل  ,+	�ری از آن
Tن دوازدھ���� Wdم (�د و در دو�،  ھ� را ����	�4 ا������� �Xھ�

ط�ر(_�] در  ای از ا���d	� و ,�وار��، و [,� ھ�ی `/�ه �1���ل، ,97

، ������ی ر�L ��ی (_	+�ی (���d	- ,�د �� �_��(� ز ھ��X ��ز�	]

��a	6ی داWL. در ا���ا��ری ھ�,+Z�رگ او
�ع %�ق داWL. ا�] 

ط_�  ,+	f �	�وھ�ی ا"�ح ,� ژوزفی ز��دی از �	�ز  �.�وت �� ا��ازه

��ر�� ,� ��درش ( ژوزفW%�2.  در �/��W از رژ�T او ��Sت ��
��dظ  (�د، ,� ) (� ���� ط���k در (�4ر او ����W ����زا

 1777ھ� ,+	�ر ��.�وت ,�د. در ��ل  ����ن (�دش �+WZ ,� روی

6�	��X�) 9	1 �)  ،د�ری در آن ز��ن ,�ا���ا� Wdدو T�`ر ا�)

ھ� در ھ_�4 ا����Z� 9درت ورز��.  ا�eا���� ,�
� Ydھ�ی ����ن ,�

ھ� در �����  �42ھ� ����ن ,�«ھ� د%�ع (�د. او W.2  از ����ن ژوزف

�, �_e�` £7Lرا ھ� �� W	/���4 ر�L]«3[ل،  ]. ,� ا��� ��ر�� ��زا

Tا�]  ھ �������
�4aن در �1 ��(�ب Ydھ�ی ������ ,�د. �lLت 

 %_�ت در ا�1ای» ی �L �_��«�_�� در r7L	W او ,� `4�ان 
  ���+�رت ,	�ن �2د��ه ا�W. ���آ�	6

 �) ���p4وای  1780در ��ل  ژوزفھ�����% ���p�  و �L 9���ا

ھ�  ھ� را �S��n (�د و آن ی ا"���ت )�درا آ��ز (�د، ����ن ,�����

,�د��. ا�] ھ/�اھ� ������ ,�  ژوزفھ�ی  �	L�1 6�ر���] �S1	�Zن
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و�WS ا��ا)W.  ھ�ی ,4	�د�ْ] ,+	�ری از %�����وا��ن را ,� د2�2���

`4�ان ا,6ار  ا ,�ھ� ر %�����وای ,�وار�� (ھ/+��� ا���9) ����ن

a	�4  ھ� د�	+� آن  (� ,�ای �_�� ,�دوWd ژوزفا"���ت )����ک 

ای از  ی )�درا ,�ای ��,�دی �L)� (�44، ����م (�د. آ��ن (	�4 ��

در  ا��و�	�4��%��ان] ��lpا�4�L.  [روL] ا��و�	�4����م  ھ� ,� ����ن

در دا��pSه  ـ %�دی دا��pSھ�ـ  آدام وا�6ھ�وپاز ��ی  ��1776ل 

��(/	W )�د ��ری  ,�«,4	�ن s2ا�L ��Lه ,�د ��  ا��Lت ا�p4�ل

  ].4»[ر����

ی Ydھ�ی ������ در ,�وار�� �/4�ع  ھ� و ھ/� آن 1785در ��ل 

ی 4L	3 (� �+��	/�ً در 1ِ� ��,�دی د�] و  %��e«ا`�م �L. دوWd ا�] 

�م را ���» �وا��ن ,�د�ا)�ق ��Td ����� و ,�ا��ا)�] ��ج %���

ر%_�  ،W� �� �S% �,ر ,� ژوزف(� ا"���ت  ]. در �/�م ����5(�د[

(� ا�] ا"���ت در  ھ� در ا���9 ,+	�ر �.�ذ دا�4�L. ھ���p4 ����ن

  ھ� ��(�ب ���L. ,�ا,� ا���ب %�ا�+� ,�`��L q، ����ن

ھ�  ,� ����ن �1781��+�رت 1	9 از ا����ارش در و�] در ��ل 

ھ� �L. �1رش  �� `��ی از ����ن آن ,� زد. ا�� q1 از ��(k Wس ��

Tو ھ ��	��] �	4a T6 ,� ژوزف ھ���ن راھ9 ـ دان ھ	ـ �  W���`

������ درآ����. ���+�رت ,� Ydھ�ی �u_�7 ������ در و�] و �	6 ,� 

�Sآن ا��� u_�7� ھ�ی�	ھ� و ��( �, W%�2 T	/r� او .�L �4Lدو�� از  ھ� آ

و  )	�)�اھ���4ِ�  [,��4�رد ��و (و  ,.ِ4ِ	q4+  ��م ا�] Ydھ� ,�

Tھ ��	�� �p4ت ط�ف ] (� ,�آھ�L  .د���	د��، ,��ت ,��دار ا"�

��� اp, �2�X	T ا�] �/r	� T	�l�  �/د (�د (� ـ ���+�رت ز���� 1	9

Wدش را ,� ��م  ��ی ا��)�ص ) ���ـ ��ز��ن ����(� از  ����ـ  �2و�

��	� ��.�� �����ِ� ـ ,��1 (�4. او ��W � ا���Lق ��%�� ,�د رو�� آ��ر

�, �dم  راد�����[pِھ [pد (� ط�ف َزا��د.  ,�دار ,�ا,�ی ��د و زن ,

 ز��ن از `���W (��* در Ydھ�ی ������ ���وم ,�د��؛ ,� و��د

داد�� (� ��`� `���W  ز��ن ا��زه �� ، در ,��� از (S�رھ� ,�ا�]

�Sدر ا��� ���ھ�ی ���Yd ری از�	�4. ,+L�, ��Lن  یھ� ھ/�اه را دا�L

�, �
���L. ���+�رت ا�] ��pش را  زن ��+�ب ���Lت 

W%�2 و ,� �eط�	W از `���W ز��ن در  ��7ه �� (�ر�����ر2��� ,�
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�	4a 6	]  ���آ�	6 %_�ت (�د؛ و در ا�1ای Ydھ�ی ������ د%�ع ��

,�ª ,��داز�T و  (� در ا�] ,�ره ,� ��L�p داWL. ا�� 1	9 از آن

ی  د��p (�رھ�ی ���+�رت ��pه (4	p�.2 -� ،T�ی (_� در,�ره ,�

 �2ری آن روز ھ� در ����� دان �2ه و ��9 ���	�� و ���	�� ��ی

  ر��. ��� �� ���+�رت �.	� ,�
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  :دان و #��"� ����!�، ����!�

  

ی 6��Lدھ�L Tھ� د2�2��� ��9 ا��/�`� ���	�� و  ��ه

ای  دان ,�د. در ز��ن ���d ���+�رت ���	�� در ,97 `/�ه ���	��

. ���	�� د��e �4ار داWLی در,�ر و (_	+�  از ارو�1 ھ4�ز در �_��

در ���1ن ا�] ��ه ا��  ."�رت ���d ���	�� در �Lوع ا�] ��ه ,�د

6��2  در ارو�1 ���	�� د�]و 	W ,�ر در د�	�ی �+	� ,�ای �7+�	]

�$T ی اھ/	W و �	6 در��ط�ر (��* �eا�W ���	�� را در  ,�  �	d��

 q1 زد.

�+X�1 ً��Z	] در )�د��ن ی ھ	$�ھ/�� T�kً از  ھ� در ��ه دان ���	��

�2ه  ���L. ��ی ��ا�� در,�ر ا�Lا%� �� رو���� ��+�ب �� �_+_�

ھ�ی �+��* ,+	�ر  دان �,�د. ���	���(� ھ� a	6ی ,	] آ6�L و  آن

T) ���+) ود��� .WLد ��ا�] �+_� و�	4a ً�Z���� د�� و�ب ,��  �)

در,�ر )�"�  `4�ان ��(� ,� ��ا�+��4 ��`� ا��ار ���ش (�44 و ,� ��

�4L�Z� ��+,د�� (� در ارو�1 �.� �� ،وا�] ا�1ا ,	4.r� د�� و  از�)

Tl ا�1ا "�رت ��`� �n (/	+	�ن �� 1�ر���W در ��kرھ�ی � ,�

�	6 ,�د�� ی ��ھ�,+	�ر  ���2ن��از4a	]  ھT و ،���L (�ر �� ��S�ل ,�

ھ�  (�د��. ا�� ا�] ���ش ��و درس ���	�� ا��ار  ی (4+�ت ا�X(� ,� ار

 ھ���ن����4  یآ����. ��� �u4r ,6رگ و �lS�ر �+�ب �� ا��^�4 ,�

%'�دال در ا��ک �- )��W در را  اش ای از ز���2 ,97 `/�ه

ی  در ��ا�� دوره ھ���ندر �$�ر���ن s2زا��.  ا���ھ�زیی  )���اده

�$Z�ر ,�د �Zdس ����ا�Sd*  ا���ھ�زی در ا��ک �L_� )�د 

[در  .��ا�WL.� ا��زه  اش ,�ون �$�ز ار,�ب و ���L,را �+���7	] 

ر%W (� وظ��u  ط�ر `/�ه ا����ر �� ھ� ,� دان از ���	��ا�] دوره] 

W��( را���)  ی�pدر  ید� �l26 ا�$�م دھ�4. در �- آ	1790را � 

�� [	4a :T	ا��(  

دان (� ,��ا�� )�ب 1	��� ,4�ازد و  �- ���	��«
��ر�q  ��ز و آواز  آواز ھT )�ب ,7�ا�� و �eدر ,�

 Tھ��	��ا�] � .T��4ز��	� ،�L�,  [وه ,�ا��دان ,��� `
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(�ر �r7�ص ا�$�م  `4�ان )��W ,� �	6 وظ��.� را
  ].6[»دھ�

در,�رھ�ی `/�ه ,�4 و ,+�ط ���	��� *,�e ً��Z+� �X���l دا�4�L و 

(� �eار ,�د %�����وا L���، در  ھ��- از %�����وا��ن ��_� �� (+���

-a�) ���	�� �� �	_�� در  (�د��. ازآن ��، از ا�] %�����وا��ن �)��

�u4r ھ/���4 ا��وز ھ4�ز L.�ف �Z�د،  ��از��ه و آن ز��ن �/	6 ,	] 

ط�ر(_� ,�ای ��ارد  ھ�ِی �Z$� u4r�ر ,�د�� (� ,� دان ���	��

�� u_�7��	�� �4r	u (�44. �^�ً ا�1ا، ,�d/����، ��ا��S` Tی 

 W	%ا�Lی (� ,�ای �����2 �� ,�ای ����9 ا�pر,��� و (�رھ�ی د�

£eد. ر�, Wا��رد در)��4   ھ� و آن �	ِ� ز��	��ی (� ا����ً ,���  ا �

(�44ه در طِ� 
	�%�L Wم �� q1 از آن در  `4�ان ا��ی ���2م ,�

�L، �	6 از ھ/	] �eار ,�د. ا�a�2 ���	��  ھ�ی ,6رگ ا��ا �� )���

T) W	/ط� ا�] ��ه از اھ �+	_) Wا�� د� ،�L ردار�(�, در  ��ی T)

(S�رھ�ی (���d	- ��� از ���
�ھ�ی `/�ه از �4r.	] ھ/	] 

) ��	����, �X�+	_ �� ب�+�  آ��. 

W"�% ���2�2ل د��S2�د. از  ای را �� ھ�ی ��زه ا�� د�	�ی در

Tl� �/�4  ھ	Zو�� روزا%6ون و ��7ط�� �ْLل ر����، ,�رژوازی در

و�Yه در �lLھ�ی ,6ر�4d �4��� �2ن، �1ر�q و  ,� �Tl و ,�زاری `/�ه ـ

� آ��. ا�] ,�رژوازی در��ل ر�L �Lوع (�د ( �+�ب �� ـ ,� و�]

��ی �reھ�، (_	+�ھ�ی  ���	�� ����4 )�دش را ط_� (�4 (� ,�

آ��.  ا��ا در�� ھ�ی ا�Lاف در ��kرھ�ی ھ/���p ,� ��ا���2 و )���

Tھ WZ��4� ی روزا%6و�� ,�ای�
��� [	4a  �Xرژوا�ھ�ی ا��/�`ِ� ,

ھ�ی �/�� و ��ودھ�ی  ی ���	�� و��د داWL ـ �^�ً رe£ در ز�	�4

.�d6��  

�.�رش ھ/	]  `�rان او ,� ��	�� ���+�رت و ھTی � ,97 `/�ه

WZ��4� ه ـYھ�ی و� ���� [	Zای ��7ط�, Tو ھ [l) [	Zای ��7ط�, Tـ  ھ

�� ��L�p� �Sا��� .�L د و ,� ھ�ف�( ت���ldاز ا �) �.4r� ھ�ی  ی

�� ��k�4ان  ھ�4ی واa +�رت��ا��/�`� روز�2ر � W	�eوا �, ،�+���

��	��� .WLا�� �Z��4� د�� ـھ� و  دان�ر ,�Z$� [	.4r� ھ�  و از آن

ـ (� )�ا��� و %���ن ار,�,�ن )�د �� �.�رش  ر%W ا����ر �	6 ��
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��`W  �1دا)��4 را ,� ھ� 1�ل �� آن (+��� (� در ازای �.�رش )�د ,�

.�44) �	d��  

Wد� W	%ا�Lن ا�	د و  در ��, fرا� �r7S� �X��	��� آوردھ�ی

وازی �	4a 6	] ��ردی زودی در �	�ن �Seھ�ی L�1/�ر�� ,�رژ ,�

ھ�ی  ھT در ���e	W ی �����2ْ  1	9 آ��. ���	�� ز��ه "�رت `/�ه

W	�e�� در Tد. ,� ا��/�`� و ھ�, �p��( ص از ز��ن  ھ�ی�r(

,�رد ,4�از�� و آواز ,7�ا��4 و از ��دان  ر%W (� ,��ا��4 (� ا����ر ��

 ھ�ی دان ر%W. ,+	�ری از ,�رژواھ� ���	�� ھ4a T	] ا����ری ��

ای را  ھ�ی ��%� دان آ����ر �+Ze *,�e ً��Z����L �d. ا�] ا�� ���	��

�� n��S� +�4 و (�رھ�ی��4, u	4r� ن را ,�ای  (�د (� ,�ای ,�زار�L

��	��� �� �44) �S�4� ا��4 ا�] (�رھ� را ا��ا  دان %�وش�ر ,��ھ�ی آ���

�$T ا�Z�ه ا�] ���	�� ,�ای ��زھ��X ,�د (� در ا�] .(�44 �� ���2 *%�

  �L. ھ� ا��.�ده �� )���اری و از آن

ا�] ,�ان ���4 ,�د (� در ا�� ���	�� ر� *,�e �L���l در 

و��د ,	���  ـ ,� �2%�� �� 1	��� ھ�ر1+	��رداز  ,�رد ـ ا��.�ده از ا��اع (�

ا��(� ھT در �_.	n ��زھ� "�رت ,p	�د. ��Z�,	W   ر%W و 1	9

ی  ��,�4ه ز ��وت ا%6ا�9,�ردھ�ی �+��Zً �2ان ��(� ا روزا%6ون (�

ای از ,�رژوازی ,�د. �.4r	/�� ��+��, [�kً ورود  �Seھ�ی 2+��ده

,�رد ����L  ��ازی (� ,�ای (� ای از �- ی ��ده )�درا ,� �$/�`�

(�د��؛ ا�]  �Lه ,�د (و ا�_� ��م ����ت را ,�)�د داWL) ا`�م ��

ط�ا�� �Lه ��4�ر ا��ا در )��� ���t ��از�����2 آ����ر  ���eت ,�

,�د. �7+�	] آ��ری (� از ���+�رت ��S�4 �2د��، ,�ای �^�ل 

��ازی 1	��� �� و�_�ن ,�د (� ,�ای ��7طZ	�4 از  ھ��X ,�ای �- ����ت

  ا�] د�W ط�ا�� �Lه ,�د.

ی )�د ����� ��%W و ���� ا�.$�ری در  ��,� ھ� ,� ی ا�] ھ/�

��) �, �_�ی ,�kی  �4�6ھ� و ھ دd	* ���و�W (�دن ���	�� �L (� ا

�� ��L�� Wپ ,� د��a -	4��  ً�^� .�Lی�ف در روز�2ِر  رو��+_	%

 ْ��7� ��) nران ز���2 �� (�دن ا�] از ط��s2 ��	��� ���2  .د�)

ای در  ,�ر در ��ر��، در ��� 2+��ده ,�ای �7+�	] ���	�ِ� ��ون،

ھ� ��ا�+��4  د���س �4r.	] �4.�د [و �	�وا,+��] �eار W%�2 و آن
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ی  ای ,�ای )�د دا�4L�, ��L. ��از��ه »ھ/���p«� �� ��7طZ	] ��7ط

داد و ا�]  ی ا���د 1�ل �� ا��ای ��از��ه آ����ر ,�ای 2�ش دادن ,�

�Xھ��
  ھ� ا%6ا�9 داد. ,�ای آن را ا�� ا���ن 4a	] ا��اھ� و ���

آوری ,+	�ر �����  %]  ر%W ھ� ���� 1	9 ر%W ی ا�] 1	9 ھ/�

) �L ��	��� را  � ��در ��زھ�ی ��	��ع ��در � ���د2�2 W+��,

 [6	�]Tl� .+� ��ز��	آوری ��ھ� در ��ه ���ِ] ا�] �  �%��� T$�ھ	ی ھ

���S� آن [�Lر دا�	د (� در ا)��, ���	�2ه  و �/�دی ,�ای ��ی  1

  ,�رژوا�X ,�د.

1	��� ��,  *�L��(cembalo) ] �) h4a �`��d�Z�1	��� از ��ز 

 (harpsichord) ھ�ر1+	��رد��  ا��[W	L 6�د و دارای  ��)�� ��

�,�
(�د�� ��  ھ� وارد �� زه ھ��X را ,� (� در آن ��4a] ���اب 

W�  �	d�� را ��	��ود ��ل  (�44، ,� ھ�ی ����-  1700و��د آ��. در 

 (Cristofori) (��+��%�ری��م  ی ��ز در �lL %_�را�q ,� ��ز��ه

9�a �, زدن �,�
(�ر  ��ی ���اب ,� �ھ� , ا�] �	T ھ��X را ,�ای 

���	� (�  W%�2(cembalo col pian’e forte) و ا�] ��ز ���� را 

�, �, W`�� رت�% ���	و  1 �L ر�lS� (�4_, آرام و :�X�	dدر ز,�ن ا���)

)�د W%�2. ا�] ��م از ا�] وا�e	W  1	��� را ,� ی  ��ا�$�م ��م ��ده

�� �/Sa�� 9�a آن W�6� �) د�	2 Wاز��ه  (� ,� ھ� در ا�] ا���

دھ� �� ,_�4ی �+�Z ھ� �Wُ را (��4ل (�4. ا�����ت ���	���X  ا���ن ��

  ,�رد داِر 1	S	] ا�W. (� ��زھ�ی  �� از ��ا�� ,	9 1	��� ,�

1	��� (/�,	9 ��ی ھ�ر1+	��رد ��e/� را �2%��  1790ی  �� دھ�

ای را ,�ای �4r.	] %�اھT آورد  آوری ا���ن ��زه ی %] ,�د. ا�] �����

ای از ���	�� را �Lوع (�د��. ���+�رت  ���L] ا��اع ��زه ھ�  و آن

ای از  �� ��WL و ر�+7� ���L��L	u4r� [ ,6ر�L�, �2 (� ,�ای 1	�

(� ,�ای آن روز�2ر ���� ,�د؛ و ��� ا��وز  را ����� داد   ���	��

T) 6	� ��	��� �� �, آوری ,� آن ,�ا,�ی �� ای�ظ ���d .�4)  

ھ� [در را,�� ,� ��زھ�]،  آوری و ر%3 ���ود�W ی %] �����

�Z4��, ��	/` ات�	���  .WLدا ��	��و ا��ای � u	4r� u_�7� ھ�ی

 �l4�د (� ا��.�ده 1780ی  در دھ��از �2وه , ���زھ�ی ,�دی   ی `/��

در ,+	�ری از ار(+��ھ� رواج ��%W. 1	9 از آن ز��ن ار(+�� 
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((� ��/�kً  (���	4	�ط�ر(_� از ��زھ�ی زھ� و �- ��ز  ا�����ارد ,�

�� *	�S� ،د�رد) ,��	ھ�ر1+ -� �"�( *X�+� .�L اری�Lد �)  ھ�ی

ی ط4	]  (�د، ���و�W دا��4 ,��6ی ا�$�د ��%�4 در ��زھ�ی ,�دی و 

�L، ���	�  ای (� ����L �� ا�] ��زھ� ,�د. ا�] �+'_� ,���ع ���	��

��  �4��� �Xزھ��� .WLاs2W4ر��در ���1ن دھ� ( �l4� ی ��ه  T$�ھ	ی ھ

  ی ا�����اردی 1	�ا (�د��. ,�زھT ���+�رت از ا�] ا�����ت ��زه ا��.�ده

���] آ��ر )�درا ,�ای ا�] ��ز  آ)��] و �W%�2 Tl و ,�)� از  ,�lه

.WL��  

TSa ع ��زه 2+��ش�ر ��Sا�� ،�pد� �	ھ�ی  ای از (��,�� 2

در ��ل  ,�زارِ  �Lن ��ر�q %4�ن ��از���2 ,� آ��ز�L ,�د (� ھ�ف

(%�ز�� ��ھ�ن  ��. �X .�1. ,�خ1	�ا�9ِ ��از���2ن آ����ر ,�د. 

��	�W ھ�4 «ی  ای در,�ره  (��,�� ���Z�1753	] ,�خ �lS�ر) در ��ل 

ش ا ��ت �� ر,�e 3ن q1 از ��pرش (� ,� ��WL» ,�رد (���از���2 

�, Tا�] ھ .���� �e�, رت ا�����ارد�"  �"�r( qز��ن ,� ��ر�

 t��� �) د�, �l,�S�6ا���+�رت  (���1ر � t��� ت و�ای %_�,

)�d�1�'d�� �Xن ارا�d�ای و��, ( .�L  

��pرش ���	�� و ا��ای آن را �+�X* ا�r�eدی �	6 ا�] ��ع 

�� از  ی ا(^� ار(+��ھ� ,+	�ر (���� W�� -a	� �eار داد. ا��ازه

ی ھ	$�ھT ا�_� از ا�] وا�e	W  �� ,�د. �4r.	] ��ه ا��اھ�ی ��رن

�, ،�4�Lر دا�	از�����2 (� در ا)��د�� (� ��, u���� ی (�%�  ا��ازه

�ر�q ار(+��ی �Z�د. �^�ً ���+�رت )���Lل از ا�] ,�د (� در 1

ھ�p4م ���L] ���  (� ,� �� از آن ار(+��ی ,�د ��%W (� ,+	�ر ,6رگ

) درا)�	�ر داWL. �1ر�q 31ی  �/.��� L/�رهھ�ی )�د ( از �/.���

��ا�+��lL [���  �4ھ� و ��و�/�4���] در,�رھ� ,�د�� (� �� ��l4 ,6رگ

X/� ط�ر دا ای را ,� ھ�ی ��%� دان ���اد ز��د و ��4�`� از ���	��

�_'+� T�4. ا�] ا�� ,�زھL�, ��Lر دا�	در آن  درا)� ��	��رش ��p� ی

 ��L�� �"�( W	�e�� %�"_� و در�ای ا��ای ,�, �_�ز��ن را (� ا

داد. ,� ا�] و��د، �4r.	] در ا��.�ده از 4a	��� W�� ،�L  [	� �eار  ��

W"�% �,] ��از��2 ا��ازه ھ� و ا������ً ��د��. �^�ن ی (�%�] ���3 ,�

 t��� ،د���ر (� ,�ای ,�زد�� آ��ه ,��	Lدر ��� از  ھ���ن
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(�ر  ,�») ا)��ر L	��ر«��م  ,� 31ھ��./�) 9��� L/�ره  �/.���

���L ��%�2. ,+	�ری از ��از���2ن �$Z�ر ,�د�� (� در ھ�p4م ا��ای 

�- ���	�� روی ��زھ�ی 2���2�ن (�ر (�44؛ [�^�ً] و��d�ن را 

  6dوم ����W را ,�دار��.ز�	] ,spار�� و در"�رت 

ھ� ���ری ��ر�$� در ��9 ا��/�`�  ���	� (_� ا�] د2�2���

�L و  �� ا�] د�	��X �� ,	9  دان ,�د. ���	�� ھ��a ���	�� و ���	��

T) �, ��+,وا �� ��	��� .T)��ھ� و �4r.	] (�  دان ��lدھ�ی ���م 

�, W��( ان�د��، ,� `4�ا�9 ��%�� ,�	دال 1�ر (�ر )�ن %'���, f�  رت�"

�%��ھ�ی ,�رژوا درآ����؛ ,� ا�] ا���ن (� در 4a	�L [ا��� (�ر  ای 

روی (��* �Z�د و �1 از  ھ	� 4a	] �	6 ز���2 (�44. ا�] %�آ��4 ,�  و ا�]

���] راه %Tl ا�] �+'_� ��pھ�  ھ�ی 
� و ��	¥ ,�د. آ��ن �2ا�9

�, Wا� �%��ھ�ی `4�ان �$+T ,+	�ری از �	/� ی )�ِد ���+�رت ,� 

  اش. `/��� آن دوراْن در"�رت ا%�اط�
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  از ���3ی �2ن /�1دال
�!���� �� 4!  :دا�� �5

  

�%��`4�ان (�د(� ا`$�,� آ��ز (�د.  ی )�درا ,� ���+�رت 

�1رش او را ,�ای �����2 ��و�/�4ان و ��Sھ	� در �2دا�2د ارو�1 

ای "��ف ,�)��W و در  (�1ر ���+�رت) از )���اده 'd�1��2�dدا��. 

)�ط�  ���d دا�S$�ی ���ق ,�د؛ ا�� (/� ,�� ا�] ��%� را ,� ,6رگ

دان و )�دم در )��W (_	+�ی  `4�ان ���	�� ���	�� (�4ر s2اWL و ,�

�X��	��� ا����اد .W%�2 ار�e رگ�6,d�� د  اش ,� ,6رگ�ا�] ���4 ,

�� �+¯ل ار�L ���	�� و �� �) TX�e 9	1 �)ُ �2وه �Zد  ���م رھ�) W%ر

 )�دْ  'd�1��dا��6d�� uِ,�رگ �eار W%�2.   / و در )���L Wھ6اده

�/.��� و آ��ر ز��دی را  25دا�� �/�م و (/�ل ,�د. او ,	9 از  ���	��

 .Wا� ��L�� د��4 ���س Tو ,�ای ��ا� u_�7� ای ��زھ�ی�,

��,��) u	d�� ر���] (�رش�lS� �از���2 و��ی � -� �) Wن ا��d

ھ�ی �u_�7 ���/�  ز,�ن ��ل q1 از ���d وh��p.d ا���Sر ��%W و ,�

[��4a و �L .پ �2د���a ���$� ر�,  

 ،h��p.dو �d�� از q1 �/)�d�1�'d �, درا�وی )�	ر `/�ه  ��ط

 �pز�� د��% �l4� .1+�ش (�د �X��	��� ف �1ورش ا����اد�"

) �	6 ا����اد ����ل( )���اده (� ز��ه ����ه ,�د، )�اھ� ���+�رت

 .WLدا �X��	����d�1�'d زش داد و (/� ,��آن�ھ�  %�ز��ا�9 را آ�

ـ در در,�رھ�ی ارو�1  ھ� ,�ای ��دم `�دی `��4ی a�ن d��� ھTـ  را 

��ل داWL، او و  �a �L�/�6)���. ھ���p4  (� ���+�رت  ,�ای 

��(+	/	_	�ن ژوزف )�اھ�ش در ���	� و در ,�ا,� ا�	� ,6رگ (
) ���e�� را ا��ا (�د��. �lLت ا�] (�د(�ن )�د��ل (� ���Zd م��

��.pL د�� و��1زرق و ,�ق ,��] (�ده ,  ��	��را در � �Xھ�

�� �_	�,�د��، در ھ/�ن ��ل �4aن  (�ر �� ھ��X را (� ,� آ%����� و 

ھ� ��ا�+��4 در ,�ا,� در,�ر ھ/����� در و�] ا��ا�X  اW%�� �`�L (� آن

	�, .�4L�, ��L9دا(�a ��Lرت �- ر�+��� �)د�در  � دوران ( �Xھ�

  ��ا�� ارو�1 ,�د.
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 'd�1��dھ�ی ا�Lا%�،  ,� ��از���2 در در,�رھ� و )��� `�وه

reِ� �_� ا�d.�ت و ا��/�kً ِ�/�� داTX  ,� ی )�درا  (�د(�ن ا`$�,�

ی آن  ـ (� ��دم ھ�4�6 �	6 ھ�ی ھ/���p ـ ، در (4+�ت ھ� آن ی  ,�ای آ��4ه

�/��9  داد��، ,� �دا)��4 و ,�ای �/��Lی ا��ای آن 1�ل ��1 را ��

��rف  ـ ,� ھ/� s2اWL. %�ا�+�، ا�p_+��ن، ھ_�4، آd/�ن و ا���d	� ـ ��

ی ����ا�� )�د ,�د،  (� ���+�رت ھ4�ز در دوره درآ����. �� ز����

  �����Zً �6د ا(^� %�����وا��ن ارو�1 ���	�� ا��ا (�ده ,�د.

��ز�� و ��Sن  ���ً ا����اد او را L.�ف ��ھ�ی ���"� او ( �Lح

,�رد و  دھ�4 (� ,+	�ر �e,* ��+	] ,�ده ا�W. ���+�رت ��ان (� ��

�_	�ھ�  �) آن ��اW(، �^* ا�] ھ��X �� (�ری ھ� و ظ�ا%W و��d�ن را ,� 

TSa را �l��, ازد و���ازی  ,+�� ,4�را ,� � �X6ا��. در  ھ�.	, ���e

Tه �.�ھ��9 ھ�	L [	4a ھ�ی ��	��ھ�ی ��7_.� را (� در آن ز��ن  �

ھ�ی 2���2�ن و ��q  (�د. ا�] �sب ���	�� را�f ,�د، �sب ��

ای از ���	�ْ� وا�e	�� (_	�ی  ھ� و )_n ا��اع ��زه و 2+��ده ��(	� آن

��%��اش  ا�p	� 6��	���X ی �	�ت در ���	�� ,��ی ���+�رت ,�د. 

���+�رت ا��ا�X  1770(�د. در ��ل  او (/- �� در ا�] ����ن ,�

، ا�� »���4 ط_� ��.�ت] [,�»�	6ِِرره«��م  ,� 1	��ِز رم �]را در 

�- �2وه ُ(� د�4L �4	� (� ,	�ون ,�د�9 از وا�	��ن  از ،آ�pdی

���e [د؛ او ,��اً �/��� ا��ع ,��4 را "�%�ً از روی  �/4_, ً��Z+� ی

��%��آورد و  ی )�د ��WL. �.�ھ�ی ���+�رت ,�ای او �lLت 

 ً�^� �) �L ª`�,د، (+�  را (� از ط�ف �1پ ا`�� �� ��ال �1پ�L

در رم و  1770د�W ,	�ورد (� در ��ل  (�4؛ و ا�] %�"W را �	6 ,�

  ط�ر ا)��r"� ,�ای �1پ ���	�� ا��ا (�4. ,�

�d���4r	u  ھ4�ز (�دک )�د���d ,�د،  (� ���+�رت  در

�	] ����ت او ,�ای 1	��� و ھ� را �Lوع (�د. �7+ ���	�� و ا���Sر آن

و��d�ن در �1ر�q در �] ھ.� �pd�� W��L ��L و �7+�	] �/.��� 

)�درا در �4dن در �] ھ� �pd�� WS�WL. ���+�رت در ھ/�ن �4	] 

�e�` �)د�ن داد و ,� ی )�"� را ,� (�S� ان 1+�,�� ا�1ا�ای  `4

) ���p4ا (�د. ھ�	1 ���ا��ای `/ �) WL�� ��4] ا�1اa ان���� �

 t�%14  رش �- ا�1ای�p� ای�, ،WLن  ��6ل دا�	در � ��`��



32 

 

��رد ») �	����ات �Lه 1����«1�ر���W%�2 W و ا�] ا�1ا (,� `4�ان 

.W%�2 ار�e 6	� دان��� [	+��  

`4�ان  در �/�م ا�] دوران ���+�رت و �1رش در �/W )�د ,�

��  ا��6d�� uِ,�رگ دور ,�د�� و در ��)�r ,� ی ا�	�/ )���

آ%���،  (� ا�] (�دک ا`$�,� ا%��7ر �� ,�د��. ا��u از ا�] ��

آورد،  (� ,�ای دوWd (�a- او %�اھ�lL �� T�� )���Lل ,�د؛ و ,�

ا�	�وار ,�د (� 1+�ش ا���ن (+� ����pھ�  'd�1��d(�د.  ��Zھ�ت ��

���W,�� �e در ��� از در,�رھ�ی ارو�1 1	�ا (�4. او q1 از ا�] �,  �)

�X+�رت ا��ا��1773در ��ل  �_�� ��ر�� ��زادر ,�ا,�   �  ،WLدا

ا�	�وار ,�د (� 1+�ش �/�� در در,�ر `_	����ت دا�L�, ��L. ا�� 

��ر�f ر�L  ا�] ا�	� ���	� �L؛ و ���+�رت در ���م (�د(� ا`$�,� ,�

`4�ان �-  ای (� در آ��رش ,�د، ,�ای او ,� (�د و ارزش ��آورا��

��	��� �%��روز  ا��Z� �) �4م ,�دن آنْ  ای و
�	�4a Wان  دان 

  �L، ���	] ���د. �� �� روز ,	9 ,�

(W4 ھ���و�ِ/q ��م  ای ,� ا��u ��زه در ھ/	] ��ل ا�	�/
�d�) ِر��و(Count Hieronymous Colleredo)  [	S	1 �	ی ا���

�, �, WZ+� �) زه�� �	ا�] ا� .W+S� W7� ���( ر  اش ,� �.�ھ�ی�ط

ھ� [�1ر و  )�ا�W (� آن ��د�� ,�د، �� �.�وت و] )�ن ,�رزی [,�

وظ��u ��ری )�د ,��داز��.  ����pه )�د ,��2د�� و ,� 1+�] ,�

ھ/�اه �1رش ����pھ� ر�/� در در,�ر ا��u ��زه  ���+�رت ,�

��از در,�ر �L. ا�]  `4�ان ���ون رھ�Z ار(+�� ��%W و ار�4�ان ,�

`�Sی ر,���  `4�ان �- ر��L وظ��.� را (���� �4����e [�L�� ,�ای

و ���	�� ر�/� ,�ای رو��ادھ�ی در,�ری) ,�ای ���+�رت ��		] 

��%W. ���+�رت  �� �� (�44ه روز )+�� ھ� را روز ,� (�د (� او آن ��

9	, �a9 ھ�	و , �� Wاز ���و� �� �Xر�/� ,� ھ� W/� [او  (� ا�

ھ�p4م ���
�ی  ,� �L1777. او در ��ل  (�د، ,	6ار �� ��/	* ��

�, �r(�� �, ،�pای �.�ی د��d�) ِر��و  �	ا� .WLرد ��4ی دا�(�,

از ا�] ,�)�رد `�L ���Zr، و ���+�رت و �1رش  را در�� ا)�اج 

Wا��(از در q1 .د�)  از ����
)�ن و ار,�ب )�د،  ھ�ی ���ر و )�

�d�1�'d �d���6د ��درش  ��ی �1ر�q ,� (� ���+�رت ,� ا,�� �L، در
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(� ا���ن ����4 د��pی 1	�ا (�4،  ا�]W%��L. ��ا�$�م ���+�رت ,�ون 

�, T/ ,�زھ�	و ا� WS2رگ ,�ز�6,d��   .W%��s1 داً او را�$� uا��

T+�رت ھ���4ن و ,� �a �, �) ��/� ه و�p��� ر ��ی از�ان  ط�4`

اش  ھ�ی )r�"� ی �- %'�دال دا4S(�� ،WL�د ,�د. ���� )���

�, �) W	�
ا�Lاف  ی ���ش �_�� ا�+�س `/	n او از �_�7 ا�] و

ای  دھ�4. در ���� رو�S� �4Lن �� ا����اد و ا,_� ,� او ,�د را ,� ,�

�,  �) WL�� �1رش»Wا� �_e [ا� �, �) �� W%ا�L ؛ و ا�2  ا�+�ن�S7,

�a ،T�+	� W4) ً�4'/�� [� 9	, W%ا�L  �+,  ری�	ی را در �] از ,+��

W4) از ���p4ھ Wْ4) �� �)�� ؛W%�� ان�] �� (� ,� ھ� ,�	ھ��4،  �] �)

`4�ان  ]. ,��ھ� ��WL، و �	6 ا�] ���ت را ,�L]«7�د آد�� رذل ��

��Lن ر��+	a داد (�  ای از �`�Lر ا�re و (_/�ت �(�L �, ھ�ی ھ/�اه

  4a	] ,�د��: �2 ا�+����� ا�] ,	�ن

�_- رو���	W  ��ا ,��L ,� 1�(� ,� ا�2 (_�«
1�ک ,��L، در  1	���ی. ا�2 ��و�/�4ی (_� ��
ھ� از (�Sورزان  و"�ل ��d	�ت "�رت ����ر آن

)�اھ� �L. ا�2 از �$�L�, �Z، ا�� ذھ�4 ,+	�ر 
"�رت ھ/�ن a	6ی  
�	u دا�L�, ��L، درآن

ھ�روی، ا�2  )�ط� ��ن ,��� ,S�ی. ,� L�ی (� ,� ��
"�رت  1�ک، در آن ای (_� زاده ��و�/�L�, �4 و �$	�

)�اھ� ,S�ی؛ %�t ا�+���  L�ی (� �� آن a	6ی ��
  ].8»[�اھ� �L)�د��4 �7

(�  در و�] ـ ���4 ھ/�ن ���d 1781ا�] �+�X* در ��ل 

�, ،�L وع�L ر ز��د�	+, ��`�� �, ً��eر وا�ت ا���ا���اوج  ا"�

اش در  دان (�ِر ���	�� د���ر داده ,�د (� )��W ِر��و (��dر�	�. 

,�زد�� او از و�] ��زم او ,��L. �_�� ���+�رت از ا�] ��ز�W ھ	� 

��ا�� %'�داsp� �e�, �dاWL.  ی ����pه او در �_+_� ,�ره ��د��ی در

  (�4: �1رش �L�ه �� 2��� ,� ی ا�] ).W ,��] ���+�رت در,�ره

» W`�� ود��رو�T، در  ظ�l �ِ� �	6 �� 12در 
ا�] 
	�%W ��ھ�ر دو �+��7م و��د دارد، �+����7ن 

�d�) ت���ِر��و،...  �] و روح ,�ای �L�ه 
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�4��	L 6 و�Lدو �+��7م ��  61، دو آ ...�	��ا�] 
�� 6	� Wد� �) �X�� �44، در	S�  ا�] ا%��7ر را  T)

T4	S4, 6ھ��Lاز آ ��k�, �) 9»[دارم.[  

ی (�%� (S	�ه ,�د و [از  ا��ازه ���+�رت از )��W �6د ار,�,9 ,�

ای )p/S	] در  رو] در)�ا�W (�د (� او را آزاد ,spار��. "��4 ا�]

���ر (W4 1	9 آ��، ,� اھ�W� �Xاز ھ/� ط�ف رد و ,�ل  ھ� �)

ا��u 1	9 آ�� (� در آن  �L. د`�ای د��pی ,� ����L�Z ا�	�/ ��

» رو���� از )�د را
ِ� ����Z«`4�ان  ,� ِر��و (��d  ���+�رت ,�

�
�e [از ���� ا� �pً ,� ارد��د؛ و `/�) �L��%  �	ا� �p+`

�, .�L ��(ون ا��ا�	,  

`4�ان  و ھ+�� ����_�م او ,� ی )�ن %'�داْل رھ� �Lه ,�د )���

دان �+��* در و�] آ��ز �L؛ و��4 (� (���ن ا"���ت  ���	��

��ان  آ��. و
�	��e�4�� W ,�ای ���+�رت �� �+�ب �� ا���ا��ر ,�

_u ,6رگ ـ و �	6 )َ  ھ���ن _u ,6رگ )�د ـ���	T (� او را در ���,* �َ 

اش را  ی ز���2 ,97 `/�ه ��زف ھ���ندھ�.  ـ �eار �� ,�l�ن )��9 ـ

%]  d�دو�h(�]  ی )�ن %'�دال ���ی (�د؛ [در"�ر�� `4�ان )��� ,�
دا�� �+��* و  `4�ان ���	�� آ�	��� 6��d را ,� ھ+�� ��%�	l�, W�ن

ھ�ی q1 از ا���ب (Z	� %�ا�+� از �� s2را��.  �u4r در ��ل

�/	� �X�� +�رت در���  �	؛ ھWLار دا�e �	ر  ه ,��2 راه ا�] دو د��ط

(�  ���	� ا����ل (��* د�� W	�W%. ,��] �2ه ھT ,� (��* آزاد ��S و ھ	�

د�W آوردن 1�ل (�%� ,�ای ا��ار ���ش �p4	� و ,����]  )�ط� ,� ,�

Wھ�ی ����� ���ود� �d��(� در ھ/�ن  ی (l] را ��دود دا�+W؛ در

�� در در,�ر ا���ا��ری �� ط�ر 1	���� در"�د ���	] ِ�/َ  ز��ن ,�

��/	]  4a9	] در ���X د��p ,�د �� درآ�� ��,�� را ,�ا� ����pھ� ا�]

(�4. ا�] و
�	e�4�� W¥ در ,+	�ری ��lت در ا�1اھ� و ���	�� او 

.Wا����س ��%�� ا� �, ،-a�) ��/� از ��Ls2  �	2ر `/�ه در�ط

£eر u	4r� ای در,�ر، او �� �- دھ��, �Xـ ھ��p�4 �� آ)�  ی د���

د�W �	�ورد. [در  ه دو,�ره �/�� ,� ���ق ��,W ,��2 ـ ھ	� اش ز���2

Tد؛ ا�� ھ�ر ,�Z$� ودی��)�ط� رو�	�  4a	] ,� ا�] را,��،] �� 
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ی (l] ا)��rص  او در ����� �2ش در ,�ا,� ����pھ� (� ,� `r	�ن

  ا�] و
�	W �	6 را��ه �L. ��%�� ,�د، ,�

`4�ان  ,�	� `/� ���+�رت ,� ,�زار��,� ,�ای ا����اھ��9 ,�

���]  ی ���	�� ���ی �L؛ و ا�] دوران، )�ق u4r و �	6 ��از��ه�

�, W+7� .Wر `/�ه ,� دوران ز���2 او��ازی ا���د  ط�����	ان 1�4`

را ش �� ���	�� )�د و %�ھ	� ��7��e	�� 1	�ا (�د. او ,	9

و�Yه (4+���ھ�ی ,6رگ )�درا ,�ای 1	��� و �_.	n آن  ��ا)W؛ و ,� ��

در`/*، او ا�] �L* )�ص از ���	�� را �WL�p.  ,� ار(+�� ��

ھ�ی ھ/�اھ9 از ا����اد او در ��از���2  دان ا,�اع (�د. ���	��

�, �� W.pL �, ،آ���� �Xا���ه از �Yو� �l��, ازی  اش ,�ای��

��(� از ا�] ,�د  )�دا�p	��7 و �.r* در �- ��9 �) £7S� ����

�_u ا�.�ی ��9 `4�ان 1	��	W+ ��ز در ا`�rر �7 ��ا�+W ,� (� او ��

� ���L+�2،  ھ�ی ر����	- ھ�ا�W ��د ا���ره (�4. در ا�] ��رد، و ,�

W+�رت را ,� ا���ِد ��( رات�lاز اظ ��� �)   Tور��	ھ� ,�L ���p4ھ

�a ���1�ر او ,�ون ��Sن دادن ���L )�ص  (� �r7L از او ��

���e �� ازد:  ای را�«��	ا��وز ھ �� T4) دم (�ر�ر ,�Z$� ز���� [� 

Tن ��ھ�S� د�را از ) ��/�  ].10»[��ع ز

 W	,�Z�� +�رت��از��ه��در اوا)� دھ� در ���م � ��	��ی  ی �

(�ھW%�� 9؛ و ��S�ت ���d روزا%�ون او آ��ز �2د��.  1780

ـ ,	9 از ا��ازه  ا�_� ھ� ـ �a�2 ا�] �+�X* وا��e ,�د��، ا�� �Lت آن

9	, *X�+� [ا� .Wار �2%�� ا��e ��d�Z� رد�د  �� ��از `�م و� �L��

9	1 *,�e د ����ن�Z� 6	� 7£ وS� 3 درآ��Z4� -�  �/�4� �4 و	,

دان  `4�ان �- ���	�� ی او ,� �� �Z��e	W ا��/�`� ��زه ,�د (� ,�

�+��* 1	9 آ��ه ,�د �� "�%�ً %��. ا(^� او�e�� (� ���+�رت در و�] 

� �+��Zً ا�����ارھ�ی ,�رژوا�X آن دوران درآ� (�د، ,�4 ,� ز���2 ��

���%* ��و�/�4 �	6 وارد L�د. �a�2  ��ا�+W ,� ای داWL و �� آ��ده

ھ��X ز���L  �2 و ا��Zراً در آ�1ر�/�ن ��4وب د�aر ,��ان ���d �� او ,�

�� �2ان ,�د��؛ و در ,����] ��Wd، ���4 در و
�	T) �)  W (�د ��

د ھ�ی آ�4Lی )� آ�	6 از %�ا����ن ���	�ی، �����4�d �, ً�Z �4�ن

ھ��9  ھ� ,�ھ� ���
�ی (/- (�ده ,�د؛ ا�� ,�)�ف ,�)� ا���ره
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�, ���دھ�  ھ�p4م ��گ ھT )	_� ز��د �Z�د. ��� از �����dت ��Sن �� 

ھ6ار %_�ر�]  6��  2اش در و�] ,	]  (� ���+�رت در دوران ز���2

Wا� Wدر� .WLدر ��ل درآ�� دا T) �_	( از درآ��  ، ا�] درآ�� ��

) ا�W (� درآ�� ا���ھ�زی، ا�	�ِ ھ���ن(�^* ار,�ب ھ�ی %'�دال  )�ن

��k��  6  45اش از (�ر	و ِ��ف، و � W	`ن ����  10ھ6ار ر�	_	�

L�د. ا�� درآ�� ���+�رت از  ھ6ار %_�رن ,�آورد �� 700ز�	]، 

%_�ر�] در ��ل ,�د ��  300�� از  وار رو���X	�ن (� (T درآ�� �/���

�%��ھ�، ��rr7	] و �$�ر (�  ای ��� از درآ�� �����ت ��_�، 

ط�ر �e,*  %_�ر�] در ��ل ,�د، ,� 1000�� از  وار (T ط�ر �/��� ,�

9	, �l��� ]د�11�� ,.[  

آ��زان  ,� درآ��ی (� از ��از���2 داWL، دا�9 ���+�رت `�وه

4a	] از ���e��  داد. او ھT را ھT ,�ای (+� درآ�� ��/ْ* آ��زش ��

��WL �� از ���L] آ��ر د��4، و  � ��(� ,�ا��س 1�ر���W ,�ای ا�1اھ

�����e 6	� £e(� ,�ای ر ���ھ� ھ�، �/.   ����L�` و ��ودھ�ی

�� -� t�% ا�] (�رھ� W,�, �_�,�ر  ��WL، درآ�� داWL. ھ��4a (� ا

�� W(9 �1دا	, .�L n�ا4r�d	Z� �.�د (� "�ف ���  �� ا�] درآ��ھ� 

�u4r �1دا)W  �� ,� �-��ا��4 ا��ا L���،  از د%���� (� ا�] آ��ر ��

در �	�ن �4r.	] (و از�/_� ���+�رت) ا�] `/* �+L  3��L ً��Z�د. ��

���e د (� ھ/�ن�, Wرا ا��(� د� �/��e ری (�44 و �$�داً  ھ�ی�)

�, ���e ان�`4 ��	��6 ,�ای �	�4. ا�] ا�� �Lدر  دان ی ���� ,.�و �Xھ�

�pان را `�ر�� ھ�ی د� �� (���ً را�f ,�د (� �4r	u ھ�ی X�1	] رده


	�ن  `4�ان (�ر )�د�Lن ,� ھ� را ,�زد�� و ,� ,p	��� �� آن����

L�د (� ا�] ����W [��We�� :�4  ,.�و/�� .�4L�4a ًk	] �r�ر ��

 u	4r� رد�ان] در ��pآ��ر د�Mass Requiem »گ�� �	��� «

�	6 (� ���/�م ,��e ���� و ,+	�ر �eر�/�4 و در)�Sن ا�W، "�ق 

�� �� .�4) �2���e �4�  ی»T	X�ر�� «���p	, �4)�� (� از  راL�� ای

W(�1دا �"�e -� n���2�4 ط��a رت �2%��  اش ,� ھ�ی�رت "�+���

ا�/�م ������؛  �2ه آن را ,� ,�د، �.�رش داده ,�د. و ���+�رت ھ	�

��ا�9 آ��. ا�]  (�د، ��گ ,� �aا(� در���d (� روی آن (�ر ��

ھ�ی ����دی در ,�ره  %+���ھ� و ا �Lا�t ��اژ�- ��S4 ا���ره
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��د��، ا�]  ��گ )�دش ,�ده ا�W. ,� (�د ���+�رت �+WZ ,� روی

ھ�ی آ)� �	��9 و در  ا���ن و��د دارد (� ���+�رِت ,	/�ر در ھ.��

(�ده،  (�ر ��» ���	� ��گ«ار��Zط ,� ا�] ا�� ا�.��e (� او روی �- 

 �L�, د �1ورا��ه�ت روا�� را در �ِ� )���+�و ��� ا�] ھ/� ��ع ا

4a	�e [ر�/�4 و `�	T ا�W، ���	� �	6  اش (� ا�] ا�+���ت ,����	��

دھ�4ه ,� ا�] %�� (� ا�] ,	s2  -� ���pا�L�, ��L. ا�] دا���ن ���ن

ا�Lا%� (���a ,�ده (� در وا�re 3e دا��L ا�] ا�� ���+�رت را 

���  ��ی ��%�� ا�W. ا(4�ن ,� ��م )�دش ا���Sر ,�ھ�، �Lت ,	9 ,�

ر�� (� ا�]  ��� �/� �� �Lه ,��L. ا(4�ن ,� ر�� (� ��	�W ��ده ��

T2 دی�% t��� ن�	+	/)  W4) ی�از � ��_, ،�L�, ه�L W(م �1دا��

h+ِd1َ�ـ  وا�ا��(Walsegg-Stuppach)، ن�از دو���ن %�ا��� ���ِ  

 .Wه ا��L W(د، �1دا�, ��Ls2ھ/+�ش در �) رت�+��� W4)

h+ِd1َ�ـ  وا�ا��  WLدش (�  (� (4+�ت`�دت دا�( �re ھ��9 را در

u4r� �, �� ر�) u_�7� �4 ھ�ی	د، ا��ا (�4؛ و از �+�/��)  �)

��س ,�4�6 (� ����L  u4r، )�ا��� �� �� د`�ت �� آن ,� �) �L

.W+	) ���e  

(�  ی ذ(� ا�W ھ� ا�] ���� ��L+�� در,�ره ��
�ع ا�] ا%+���

��%* ,�رژوا�X ���+�ری (� q1 از ��گ ���+�رت ا`/�ل �2د��، �

را وادا�����le �� WL ر����	- و ���+�ر�� �64ه ارا�X دھ�4. ا�] ا�� 

��"* ��ش ���م Tودی ھ��(�ر ,�دن ا�] �r�ِر  دار ,�ای ,� ��

ی  `4�ان �/�د ���	���d	T+ روزا%6ون آd/�ن در ��ه ���+�رت ,�

، ,��� از (Constanze)(4+���6هی ���+�رت،  ��زدھT ا�W. ,	�ه

�� او را ���+�ر (�د. (_/�ت ,���  ھ�ی "����ً �4+� و ز�	�4 ����

�(�L 6 ,� از آوازھ�ی	رت ��+��� -	)6 �� ر	آ� ���دار  ای ���م 2

ی )�وار، (.��W  `4�ان ���S �/��� ھ�، ,� ���+�ر �L. ��� از �^�ل

�� .�4)  

�L (� �/_� از  ھ� 2/�ن �� در ��� از آ��ر ���+�رت (� ,�ای �+*

�+� a	6 ��ا ,	9 از �Lابْ  ھ	�«(�  ا�a  W�ن ا�] ز���� ھT ��ت ,�ا

(��T «(�  ا�] "�رت ,�ده ا�W ؛ در وا3e ,�»��زد �S��1ط �/�

ز�d �Z	q ,6ن، وا/� ً��e	d 6	+9 ,6ن! ا�] L��e رو��4 ا�W (�  را 
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Wب ا��( t�% د�L ه�	d�� ه�) �, �)) «�� W.2 ان�رت  ��+��� �)

در ,Z^ [anal fixation]  97	W ����یی ا%�اط� از � �- �/���

ھ��X (�  �r��� [�/��Lی]اش ,�ده ا�W).  ای از ��ا�� ز���2  `/�ه

 (�ر ر%�� ,�ای �X6	] ,� در�� ��� (� در %+�	�ال �4dنھ�ی  �1ر�aدر 

���p4د، ھ�* ,	9 ا��ی ا"	ل (� ��ل 1�� W+از دو� q1  ای�,

ھ_, �4�6	t ورودی (4+�ت را � �X�l4 �� ا��ا �L، ,� ,�ر در آن �7+�	]

  (�د. ��Zان ��
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 6��+3 �!����  
  :.�رت ����ت و ����89 7�

  

دادن در  ی ���	�� و ���	�� L���ه ,� ��9 د2�2�ن `�وه

ی ھ	$�ھT ���/* ��		�ات  ��هط� ، ��ھ	W ���	�� �	6 در  �����

ای از ���	�� 2+��ش ��%W (� از آن  ھ�ی ��زه ا���� �L. "�رت

1	�ا�9 ���ْل ز��ن ���	�� (��	- ��م �2%�� ا�W. در (���ن ا�] 

����ت ����م ا�W. ,�ای %Tl  (� ,� از ���	�� �eار دارد "�ر�� 

ی  (� L	�ه ، 
�وری ا�paW��� ,�د [����] (� ا�] ���	�� ا�]

ط�ر(_�  ,�(� 1	9 از آن و��د دا��L ,� آن ����+� (4	T. راای   ���	��

  ���وف ا�W. ,�روک ,�[��Ze* (��	-] آن ��ع ���	�� 

را  ,�روک��ان ���	��  �� ،��زی ,	9 از ا��ازه ��ده,� ر�+- 

ا�]  (� ا�] . �W+7(�دآن ��"	L �,  u/�ری از `�4"� ��,�ط ,�

�eار داWL. ا�] ,�ان ���4  »`�اطuی  آ��زه«,����1 ���	�� 

Wا�  �) ���p4ز ���- (� ھ��ا�] �/��*  ,����e  ،�L ���	�� آ

WLون  دا�, �)ِh4در آھ ���l2�� ات�		�� Wو (����ا� W)��ھ� ��  

,� ��Z+� ���2ً ھ/�ار در ��ا�� آن ���e ، ھ�ی �����l2 ا"�ات ���,*

2+��ش، ,�ا��س  (� �2ا�9 داWL  ا�] ,�. ا�] ���	�� ��,�ادا�� 

، ھ�ی ���	���X وا��ھ� �� �2وه و ���ار ,�ز��d	����a q)9 و 

��ZL -� ی �aدھ� �1ر �Xرا ارا ��	��ص ا�]  ,� .ای از ��r(

ای اراL �X�د (� �2م ز��   2��� ,�(�  داWLا�]  ,����	�� �2ا�9 

از اھ/	W در آن  )�� ط4	X�1 [	]�2م ,T (���4:  :ط4	k�, [��) و���4(

د��p  �+��* از ھT[ز�� و ,T] ا�] دو )�4L�, t. ,�)�ردار  ���� �-

�� W)�����,* ��  ����م ,� ای  (�د�� و 2+��ش %�4 ,+	�ر 1	�	�ه 

�� *	�S� را W4��1����) د��؛ ���� (� ,�دا  ��	��� [�L�� م�p4از ھ

W� از t( ا �� دو�	اوم 1�� �p���� �, *,��� در �) ه �، 4(4 ھ��L ��%�2

 .Wا�eTآن ھ T, W/+ �� W)��(�4 و  ��ن و ,�ا,� ,� �Xk�, W/+e آن 

ھ�ر���� و ا��rل 1	�ا (� ،�4	W+. آن  ,�(� ,� آن ,	��	6د ��  در �1 ا�]

(� ا�W ��ازی  ���	�� ��`�ً ���Lر از ,��W%�,X� �l ھ�ر���	��

. ���	�� ,�روک ��� 2	�د ا�$�م ��1	���  ی ����4,�رد ا�_� روی (�
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�, �) ���p4ھ  W)�� W`���� , 9�4، �2ا�)�  ���+�ا�] دارد (� ا

��eھ/�4 در ا�+�ن ا�$�د (�4. و��L و �e�� ���e -� �)  ��	��� 

)�درا و ��)��ر ا�] �2ا�9 دارد (� ��S2ر  ,� ،L�د ,�روک �Lوع ��

. ���e د��Zل (�4�� ���1ن  را و��د ,	�ورد و ������ �+��Zً ھ/�ار ,�

T�4ن (� � ھa� ر (�د�r� ان����	��ع از ��ا�] � ،  W	�eوا �,

t_+� �`�/+�، ـ  ا��	�4 (_����_+_� ���/� �dدا�ھ�ن  ��ا�� %'�Lو �1د

�Z�+� �, �) ری  ��� �� ز��ن و )�ادادی ,� ـ�	، ����4 ,+���	ر�

.WLدا  

ی ,�روک در ���	�� ��ی )�درا  ی ھ	$�ھL T	�ه در����ن ��ه

ی  ی ��ه اد. در �7+�	] ���_� در �	/�(�د ,+	�ر ��.�و�� د روی ,�

T$�ھ	.�وت ھ�� ��	��را  ا�] �»W4d�2«  q�� و ���	��� -Z�

�r7S� Tزھ�, .�L ه�	- ���	��را ی  ھ�ی `/�ه ( ��	��ا�] �

�W+7 1	�ا�t( -� 9 �_�دی  .)�"� (�د���� در �4a ��ان  ��

T (� ,َ [ط4	]] ) ,� �- )t ��(�� ط4	k�, [ [ط4	]] ز���	�و��4 در 

�,  t( .W7£ ��,3 آن ا�S� ر�طW���� ] ز��	ط4 ��  ��	��و � �L

�� ��%�, [	4a �)  W%�� ی���	1 �,�� n���� -	��در . �2د�� ھ�ر�

���3 ط�ر  ,�ر ,� ���� ,�ای �7+�	]رھ� ی ھ	$�ھT ����� ��رنِ  ��ه

دان %�ا�+�ی  ���	��از ھ/� ���, ��  t	� 9���� ��W%؛ ا�] �����

[1	/�ن  »����� d� ھ�ر����  «����م ,� شدر ا�� ا��نژان %	_	� ر

1	�ا�9 �_�دی، Y1واِک  .ا�$�م �L 1772ھ�ر����] در ��ل 

ر�L  ی رو,� ی ����� ی و�Yه ی ��,�آوردن ��r7S  ھ�4��4ا��

����s1ی ا�W (� %�د در  ,�رژوا�X در ,�ا,� ��T ا��/�`� ا����ف

�� *��a در  ��ازات آن ھ�ی ��l,�S را ,� �L. �^�ً 2+��ش درون آن 

(4	,  .T	4	T، در ��رد ر��ن ھ�S� Tھ�ه �� ی ھ	$�ھT �� ���	�ِ� ��ه

ی `�اطu �	6 رخ داد. ��(	�  �ک آ��زهدر ھ/	] را��� ,�د (� �َ 

��(W ,� ���,* و �94  روزا%6و�� ,���,� ِh4و آھ Wd�� �ِX��

��  �L 9	, �a9 (� ھ�	آ�2ھ��� در�� �� ,� �� و , �L�� رت�آ��.  "

و   ھ�ی ���ارL���ه ای ,�دوره ط�ر %6ا��4ه ,�ا�]، ���	�� ,�  `�وه

(� "�%�ً  W%�2 �� ا�]  ی ���	���X و ���,* �eار �� ���e���2ت ��ا

ھ�ی 2���2�ن ���ار L�د. ��ع  "�رت �2د )�د ,��)� و ,� ,�
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W%�2: از  ھ�ی رSa�� £e/� �� ھ�ْ ا�_� از %�م ھ� و ر��T دوره

��(�ت  ھ/	] £eظ�ھ� ر �) Wرو��X�4	�(minuet)  £eر]

در ���	�� �la  [�L �4aرم ا�$�م �� ای (� ,� 
�ب �� دو�.�ه

ا�]  ـ ا�] ,�د (�  ا�� L�د. ��S* %�4 ـ ^� ،��/+e�./� ً����S� ،ھ�ه ��

، ,�روکی ���	��، ,�)�ف ,+	�ری از ���eت در ���	��  L	�ه

��S2ر و ��)��ر ,�ای )�د ��اWL. ا�] ���	��  ا�$�د  �2ا�9 ,�

W*  �+�_6م ��)��ری ا�	اه (� ,�آن ��/�7dل و وزن د�د �� ,� ط�L 

  2+��ش ��,�.

ا��س �/��� ا�] 2+��ْش ��(	�ی روزا%6ون ,� �L�ه ��)��ر و 

�4�Z� ِن�	ن و رم ,����ن  ,� آر��ن ��د�2 ,���- در �	��ھ�ی دوران (

ی �a)9  �1ر�a ���,* �-  ,�د. ����4 (��	- و �L�ھ/�4ْی ��ی

ی ���	�� ,�روک را W%�2. ا�] ��(	� (��	- را (� 1	9 از  1	�	�ه

�2ی  ھ�4 ر�+���L qھ� ,�د�T، ,�ر د��p در `�r روL] آن در

.�L �%��L  

ای   در درون ا�] ��(	� ,��L�ھ/�4ی و ��)��ر، ��(	� %6ا��4ه

ھ�ی ���L، و �	6 د2�2��� در ��Wِd `�ط.�،  [��4�Z],� �94 و ���,*

��(W و ا�+�س و��د دارد. ��(	�Z از ��T و د2�2���،  ِh4آھ

ھ�ی  L	�ه ـ ,� ھ/�p در �aرa�ب ��)��ر (_�d	�]  �/��9 و 1����X ـ

[Lرو �r` در t_+� س�+��2ی و ا���ld��  ,+	�ری ,�ز��ب ا

Wا� �� ��dا�9 ا�	ل 1��ھ�  ی ا�] (�4. ھ/� (� ,�رژوازی در 

ھ��X ,�د�� (� 2+��ش (��* آن را ��l4 در ���,ِ* ���	�ِ� (���ً  �2ا�9

�ان ��Sھ�ه (�د. در � ی ,�روک ,� ���	�� (��	- �� ��%�� ����*

ھ�ی ���	�� 1	����p و �	W++2 6  ی ھ	$�ھT "�رت ��ا�� ��ه

(�د. ��� از �	/�ھ�ی ���d  �� ,�روک را �_.	n ��	)�د از ���

,+	�ری از ���eت ���	�� ���+�رت در ا�] وا�e	�e Wار دارد (� 

دھ�، ,� ا�]  ای را در ���ط �u_�7 2+��ش �� pa��� او ��ود ��زه

(�  �4aن �2دد؛ ھT ز��ھ�ی ���	�� (l] ,� "�رت  �� ,���ل 1	��

���	� ��گ]، در ���ط� `�4"� ,+	�ر �	�و��4ی از [ آ)��] ا��ش

.Wاردادھ�ی ,�روک را دار��e  
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�_'+� *�آن ا�Lره �)د�T، در ا��.�ده از ���,* و  ی ����(ر (� ,� 

ای �l.�� ,�د.  ���� �94 ,	] (_	�ھ�ی ���	��u_�7� �X و ا�6ای ��9


�و��ً ��Sن ���e -� ه دھ�4ه���	در,�2 �) W6ی ا�	a ی  .Wی آن ا�

ھ�ی �	�ه و �.	�  �W (_	�ھ�ی 1	��� ���� (4	�، ا�] (_	�ھ� ,� ھ��2ه ,�

ی  در�1، )�اه �	�ه �� �.	� �- %�"_� ا��. ,	] ھ�دو ��L T �1 Wه��+	

L�د. ���	��  �2م 2.�� �� آن �	� T��	���X ھ/���4ی و��د دارد (� ,�

��,� �� �Lوع ا�] ��ه، ���4 �� ا���ب »�, �4] (�  [�� ,�» ��4ُ�d

W	r7L �, ن  ھ/�اه�a �Xگھ��Z��L (Schoenberg) �, ،د�ر  ,�ط

ای  ,� ���	�� ,� �ُ] �� �d] ,�د. ا�] ا�� ��4�Z� �4�Z `/�ه ���	��ِ 

Wا�  ��	��در �- �2م (�� ا(��و) � [�/� W� W.ن ا���7ب ھ�	4,�, �)

L�د.  ��ن) ��+	T �� �1ده (�� �/� دوازده �	�e Tار دارد (� ,�

ھ�ی �+_�� (�  2���2��� و��د دارد، ا�� "�رت ھ�ی �/�]ِ  94�62

ھ��e �Xار  L�د، ,����1 ا���7ب .�ده ��در ���	�� ��,� از آن ا��

  ا��. ھ�ی �	4�ر و ��ژور �lLت ��%�� ��	�س دارد (� ,�

���e -� �	_) W6ا�� ا�	س �� ��	ْ� ���	���4 ی ��Z� ���e �)  �,

2	�د،  ھ�ی �.	� 1	��� را در,��� ی �W ��ژور ھ/�   C(� آن ا��4a .Wن

G �`�/$ه درھ���	� W� -� دارد ��ژور �X��.ار.  ی ھ�e [و از ا�

�� �� دور��ی ,�ھT دا�4L�, ��L.  ��ا��4 ار��Zط �6د�- (_	�ھ� ��

��,�4.  ھ�ی ����دی از (_	�ھ�ی ��ژور �/��L �� 6	�ه (_	�ھ�ی �	4�ر ,�

Tl� ه�	L [��� ه�	L �l4� �� ی �/��6 (و Wی  (� �- %�"_� ) آن ا�

��4: ھ/�ار ,	] �W+7� W و ��م در ��	�س ���	�� و��د دارد؛ �

�_"�% T	� -� W� ] ا�] دو	ی , T) �1ده W6ی ا�	a در  �� از آن �)

ط�ر �	+W، [ا��] ��	�س  ��	�س ��ژور و��د دارد. �a�2 ھ/	�S ا�]

�� و �2ھ� ھ/����� ارا�X  ا�] �2ا�9 دارد (� ا�+��� �Z- ��ژور ,�

�d��(� (_	�ھ�ی �	4�ر ا�_� ا�+�س �T، ��را��� و �94 را  (�4، در

�� ��d�44. ا�] ا�� ,� ا) W	�eً ��دی ����4 ا�] وا�ھ�ی (��  WZ+� آ�� �)

W� �, ت ھ/�اه�L���] ار	ه ,�	�	ده �� 1�� �Z+� ھ� Tو ھ ،W]  �� ا�	4a

ھ�ی "�ای ا�+�ن ���tZ ا�W، ��,�ط  )�"�  (� ,� `�ا�* ��	�4 ,�

4a	] `�ا�_�  ��ان [���	�s2اری ���	�� را] ,� ]. اL12�/� ��Zd�د[ ��

ط�ر �eط3 ,�  (�4، ,� 	* داد؛ ز��ا ا�+��� (� �- ���e ا�$�د ����_
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ھ�  2��� ��/	�4L T)�� و ا��/�`� ��Sوط �Lه ا�W و ا�] `�ا�* روان

L�د  ھ�ی ��ژور و �	4�ر ا�$�د �� (� ,� (_	� ی ا�+���ت را در,�ره

(�  ��s1 ا�W  (�ر ,�د. (���ً ا���ن ��ی ,� ,��� ,� دWe و ا��	�ط ,	9

���e  د و�L ��L�� ر�4	� �	در (_ ��	��و ��ز��ه از � [د و�L] ای

���e .ژور�� �	در (_ [	p/�  ای 

ی ھ	$�ھTْ  ی ا���� در 2+��ش ���	�� (��	- در ��ه ����

,�د (� ا�6ای   ھ��X ھ�ی �u_�7 ,	] (_	�ھ� و ���,* ���X ی ��,� L	�ه

9�� ���� �L �S4� �� ار داد�e رد ا��.�ده�را � u_�7� �4 ای) �.��� را 

ی ���	�� ��/	* (�4. ��(W از �- (_	�  ���e و ��)��ری را ,�

�, �, �pد� �	(_ ���ر �/�ب ط�
L�د (�  آھ7S� h4£ �� وار ,� 

����  u_�7� ھ�ی�	_) [	, W)�� .Wا� ��	��ط�� در ��e اریs2

W%�2، ا��  ھ� Ze* از `�r (��	- �	6 ��رد ا��.�ده �eار �� ��ت

  ا�] L	�ه `�r4ی �� ,�د. �4 (_	�ھ� ,�� (�ر,�د ���م

�4�Z� ��	��� -	��) م�% ،q1  د�- ,�ا��س�_� t( -� �,

�, �) Wو��4ی ا��	- �	��ھ�ر� W%�,  �X��	��� ھ�ی��ا�6ا و وا

�� T	+�� Wا� �_) ��(�� دارای ��	��د. ا�] ��L ھ�ف �) ش ا

 ���4ِ� (��	- ا�W. ا�� در درون ا�] ���وده �L�ھ/�4 ,�دن و 

*,��� ��Lی ر�از � �L��+2 9�� ا�6ای [	, �Xن و  ���� ھ��2���ای 2

وار  ط�ر �/��� 2	�د. ا�] ا�� ,� ,	] (_	�ھ�ی �u_�7 "�رت ��

��4 و  ی ���م (�4 (� از ط��n ا��.�ده 2+��ش و �4r	.� را ا�$�د ��

��(�X�l� W و  رود. �94ْ  1	9 �� �* ���,* و ���د ,� -� �, �_�ا

�, WS2ز�, 	_) W	_) در t_+� � �� *� ���e .د�L  

در رX�س   (�د ,� ا�] روی ای �Z� �4�Z- و L	�ه %�م ����تْ 

�L، ا��  ط�ر ��ی و دe	n د��Zل �� ,�د و �a�2 ��ر��ً ,�  اش   (_�

ی ھ	$�ھT و ��ا��  ��)��ر �+_t در ���	�� (��	ِ- اوا)� ��ه ,�

  ی ��زدھ�L *��Z� T. ��ه

Wا� ��	��ر�� از ��ت "���ن(�  ����ھ�ی �4.�ِد آ��ر  در آن �

�4a�� را �(4+�� �� ����4 �/.��� �S7,  ��) ن���� -� .WL�� ان��

��(W) در ����ت از �� ,�S� 6��/�� 97	�L *ه   Wر ا��lS� �)

ھ��X (� ,� د�Z+� ��e ھ�ف ھ��-  : �Lح، 2+��ش و ,�ز�Lح؛ ��م ,�
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�� u	"�� ت را���e ب ا�] ��)��ْر ��9( از�aر�a ھ�ی  ���� �4. در

�Sا��� ،u_�7� �, �X�	�	��� ھ� �� ا�6ای �� ���	1 �p����  ر�� و از�(

ط��n ��`� ����ن ���	���X (� در,��L kح آن WLs2، 2+��ش 

 آ�	6 ا�] �+'_� را �* (�د ط�زی ��%�	W ��,�4. 1	�ا�9 ����ت ,� ��

�� ���pa �) ��	��� ان�ای از ا��ا �-a�) -ِد��س    ِء �_�	ـ�ر ��

ھ� را  ھ� و �4r	u ـ ��)W، و ���,* ,� ��)��ری (_� و وا�� ,6رگ و 

  ��زی (�د. در آن درون

Tl� رت�2+��ش  ای (� در ��ه ھ�ی ��زه ���] " T$�ھ	ی ھ

Tھ ��] ���./� ،W%�� �, .د�ازی 2+��ده] ,�دی ا�] ��م  ����� *�kد

ی  ���] �laه »ھ/���p«�/'�4ً ���ادف �L ,� ���	�� (��	- و �

 �X�	dدر ا�1ای ا��� ���ه �/.�p���( .Wا� ���] �/.	ھ/ ��	��ا�] �

(� آ(+	�ن [�� ا��ای ا"_�] آ��ز L�د، �-  �eار دارد. 1	9 از آن

�a از �1  درآ�� ���	���X و��د دارد (� "��4 را ,�ای آن 1	9

وار  ط�زی �/��� ی (���ه ���	�� ,� ��زد. ا�] ���e آ��، آ��ده �� ��

W)���- ��Z+� 9��S2ً ���3،  �/�����]:  [)�د�� در �� ����ن �� 

 £eر �	ZL 3��� ن ُ(�4، و �- ���1ن���) -��X�4	�  £eر �)]


�ب �� �, �X��,� دو ��	��ا�] � .[Wرم ا��la �, fر���  �����e

��k�9 ط	و 1 W%�� ه درآ��ھ� ,� �� 2+��ش�	L  در Tی روزا%6ون ھ

 ���'�[d�� در Tا)�� �� و ھ�ارد  ھ�ی (4+�ت ��ری ��	در ,+ .�L

درآ�� را ,� آ��ر �4r	._� �.	4r�  n.	]، از�/_� ���+�رت، 1	9

ھ�  �/.��� ,�د. �/.��� ـ  ط�ر )�d£ (4+�ت (�د�� (� ,� ��

��k�ن ط���رد ��در � Tھ �ْ_�ھ� و ھT در ��رد  �� �L و �4r.	] ا

(�د��. در ا���./� 9��� �laر ھ�ی ��7_.�  ھ� �$�,� ���	� آن

�, ًk�/��) ������  ،��+: ��4، آھ�	ا�] ����X�4	�  W%�� �Lو ���3) ر

,��+W در �aرa�ب ا�]  "�رت ���d درآ��. ����ت �� و ,��ھ� ,�

���/� �ِX�pdِع ا�ن  �4���وار ,�ای � �� ��L�� ھ� ���e ت����] .�L  ای

 Wا� �)�� ��L�� �4 ��زa �� -� د ,�ای�L  ن���ر ��la �� �� و از

�� *	�S� *��+� ب ��.�وت�
  ا��]. �2دد (� در (_	�، ��Wd و 

ط�ر `/�ه در (_	�ھ�ی  ھ� �2ا�9 دا�4�L (� ,� در آ��ز �/.���

ھ��X ,� (_	�  �/.��� ��1760ژور ��L ��L���، ا�� q1 از ��ود ��ل 
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(�د��،  ��ھ�ی �	4�ر و ��ژور ا��.�ده  �	4�ر �� آ��ری (� از ���,* (_	�

ط�ز �e,*  �� را�f �2د�� و �eرت ,	�ن �/.��� ,� ���1 آ�� و ,	9

�4� �l��� در دھ� .�L ��  4.�ن از�/_�  1770یr� ری از�	+,

ط�%�ن و «`4�ان  و ���+�رت از دورا�� `Z�ر (�د�� (� ,� ھ���ن

ط�ز � *,�e��L  �l�د؛ � 9Z4� �a�2��	���X ,� از آن ��د ��» �94

�د داWL، ا�� ا�] ��م از �- �9Z4 اد,� آd/��� ا���Lق 1	9 از ا�] و�

��4 و �����l2 در �Lت  ا`��ی ھ�ف ��`� ,� ��%�� ,�د. ا�] ا�� ,�

(�د.  ���	�� راھ�L �Z (� ا�_� از (_	�ھ�ی �	4�ر ا��.�ده ��

ھ�ی ��"	.� دار�� ����4  در ا�] دوره ا�_� `4�ان ھ���نھ�ی  �/.���

 Gدر  /�39���./� ،��� L/�ره  . �-L «(La Passione)�ر«

�	4�ر  Gدر  25ی د�./� ،�p��� L/�ره  ا�W. �/��� ھ���ن�	4�ر ا�� 

W� �) W+�رت ا���ات  از ��		ه و �����L6 ���ار	pرا��L ھ�ی

 ].L13�د[ �����l2 در ���ک و د���4	�S� ���e T+ھ�ه ��

L/�ری �/.���، `/���ً ���.4r� t	� �4��L ��L (�  ���اد ,�

T) �ه�L ��(�4L � ا�� Tl� . �/	� در W	r7L [��� ی اول ��ه  T$�ھ	ی ھ

ا�W. او ھT ,�ای �S1	���Zن ���d  ,�ھTاز اھ��d  ��ھ�ن ا����4	�6

(�د، و ھT ,�ای �/�	W ,�رژوا و ��/�اِن  ��و�/�4 %�ا�+�ی (�ر ��

 ���T��lدر  ا����4	�6آd/�ن.  ���T��lِ در  ]���ن ���ز دوک[ k�1�	]%'�داِل 

���] ار(+��ھ�ی آن روز�2ر را  ا%��7ر (�ر (�دن ,� ���L ,6رگ

�� ,�د. �/.��� در د�W  )�ط� �/��W %�����وای آن داWL و ا�] ,�

�� از )����pه ا�1ا�X )�د دور �L و  �� و ,	9 ھ��a ,	9 ا����4	�6

"�ر�� از ���	�� 2+��ش ��%W (� r7L	W )�ص )�درا  ,�

�%��در ��ا�� ارو�1 ـ�T��l���  �Z ار(+�� �2اX ای داWL. ا��ازه و 

 ���T��lھ� و d�(����	�  )�اش آ�/�ن آ��ر ���	���X �	�و��4ی (� ,�

ـ �L ��(�4Lه و ���وف ,�د. ��� از ��ر)	] ���	��  �lS�ر ,�د

  ,�4ی (�ده ا�W: 2��� �/3 ا�] را  ���T��lو ار(+��  ا����4	�6

ه را ��,L �, �4�ْر ا�+���ت ��د�� ر�L ا����4	�6

(�د (� در ھ�4 ا�Lا%	1 *+� W	S	] �/���2�4  ,	�ن ��

[Lرو �r` در �Xرژوا�وھ�ی ,�	د��. ��ه ,�S�  �2ی

ھ� �eار دارد. ا`�/�د  دا�+��4 (� آ��4ه در (�4ر آن ��
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�,  q.�  ��	��� ���	�,�ز��ب  ا����4	��L6ن در L�ر 

]W��14%�� ا�.[  

�laر ���e در �_� ,�د و ���r و  �/.��� را ,� ژوزف ھ���ن

ی  اش ��WL. ,�زھT 1	��� ,	] ���	�� �� و ����� ��ا�� ز���2

�Xرژوا�, �aو ھ� ���ل د2�2��)�,� از  �� �Lْن ,� ,�رژوا�X در

(� 1	9 از ا�]  ��ی ���"�ا��e 9,* درک ,�د. ا�2 از ھ/�ن ��ر)�

���e Tد: ��د (�د��اھ� ,�( [	4a ،T	4) *�� ای را  

ی ھ	$�ھT ,	�ن  ی ����ت در ��ه رL �L	�ه

���	���X... د��(�ا�� ���] ا�W. در وا3e، )�ِد 

 .W- ا�	(�ا��,�ز��ِب آر���ْ� د� ���ار(+���/.

��+���6d�ن ھ�ای (�  را�� در �7] ژوزف %

����ن ������ ارا�X (�د،  ,� ھ���ن�WZ��4 ورود  ,�

��زد (� ھ���ن ����ن ����4 در  )�ط���Sن ��

(+�� آ%���ه ا�W؛ ز��ا ا�2 ھ���زی �n و ار

�r7S� ھ�ی ��زی  n�ھ�ی د��p را در�W ھ/���4 

داد، و ا�2 از ر���X  )�د ��رد ����� �eار �/�

ھ/�اھ��9 آ�	�  �L �� ,� "�ای ھ���زی (���� �/�

�.�  �2ه] ھ�ف  ������، [آن ،Wا� �X�Zھ/�ن ز� �)

  ].�215د��[ �/�

اھ/	W،  ای از �4r.�ن (T د���در ا�$�د �6�4ی از (�رھ�ی 

 �/��e ن�	از ار(+��ا� Tرت ھ�+���T��l���  از آ��ر Tا��.�ده (�د و ھ

اش  ھ�ی �7+�	] او ����4 ,+	�ری از (�رھ�ی اوd	� . �/.���ھ���ن

L/�ر آن دوران  ��dظ %�4 در)�Sن ا�W؛ ا�� ,� ���� آ��ر ,� ,�

ی دوران ,_�غ ھ� ھ��X دارد. ,� و��د ا�]، او در �/.��� �.�وت

) 41و  40، 39ھ�ی  و�Yه آ)��] �� �/.��� (L/�ره اش]، ,� [ھ�4ی

ـ  و ا"���ت ژوز%� 1780آور  ی ��2	$� در دھ� (� در و�] ـ

���]  و��د آورده (� ھ4�ز ھT از ظ��u ا��، a	6ی را ,� ��L ��L�pه

���/� �Z4� از ���, .Wا� ��	��رت از ��ھ�ی %�4 ا�]  ھ�ی ا�] "

��4 ا��.�ده از (_	�ھ�ی ��	] و ��(	� ,���زھ�ی ,�دی a�,�) ,� آ��ر (��

آX	] و ,�ورھ�ی �����ِ� ���+�رت 1	��� دار��. ا�] ا�� ,�`�L ªه 
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Wی در ,�ره«(� ,��� در ا�] آ��ر  ا��	�44 (�  ���	Z, ی ز���2 و ��گ

ھ� را �$+T (�ده  او در ,�ز�.+	�ھ�ی `�ط.� و ������ )��9 آن

�a او در ,�ره آX	] )�د (uS (�ده  �	���X از آن,�د...، ,	�ن ��

  ].16»[,�د

Tl� ���./� ����4a ه�la ی  ���] 2+��ش در»���p/ھ «

�h4 ا)��اع �L*  ی ھ	$�ھ�L�, T، ا�] 2+��ش ھT ���	�� در ��ه

 W�ار�ه (�p���( .زھ�ی زھ��� W�ار�) :Wا� ��	��ی از ��pد�

�- و��k و �-  [�� �laر���X] ��زھ�ی زھ� (,�ای دو و��d�ن،

آن �L*  (� ,��ھ� ,� �*) �� ��ودی ��.�وت از آن a	6ی ا�W و��d�ن

  درآ��.

 Tای ��زھ�ی زھ� %�آ��4ی ,�زھ�, W�ار�) �d��

�� ,�د؛ ���	�� �� "�%�ً از (_	+� و  د��(�ا�	-

��d] �� )��� و ��* ز���2 آ��، ,_��  در,�ر ,�

ا ,� ھ� �	6 (S	�ه �L. و�] ر��/� �Z- ر )	�,�ن ,�

  ].�17�ا)W[ ��ودی ���d6 در %���X ,�ز ��

و �Z- ���	�� ���	�   ا�] ا�� [��� :�4��d (�ار�W] ,�L	�ه

ھ��e �X,*  ,�د، ,� ��/� ,��+��Z+� Wً ��ده �� s2اWL. ا�] ���	�� ��

T£ و ر��	7S� Tھ�,+� راھ� ھ� و ھ �� ���	1 [�)ا�a] ـ �	dرد  ھ�ی او�)

  `/�ً (�ر ���7 ,�د. را ا�] ط�ف و آن ط�ف (���Sن

��  "�ر�� `/	�l4� n ا�] "�رت را ,� `/�ً د�Wِ  ھ���ن,��ھ� 

» ط�%�ن و �94«ط�ز � *,�e���l در ����ن  ��Zل ��)W؛ ا�] ا�� ,�

,� ��L�p] ,�ای ھ���ز در  ھ���نوا3e �2د��.  70ی  ی دھ� در دوره

�, W�ار�) T) ز (�د و��� و � (/` ��Z� T	n `4�ان ����دی �+��* آ

�� را ��WL (� ,�ای ا��ا در %��ی ,�ز  ��dظ ���	���X 1	�	�ه ,�

W�ار�د. (�Z� ���4�  ھ���نھ�ی �, *��Z�  �) �L �X�p�.2» ر آدم�la

�� �/d��� �p���� �, ه�	/l% �44)]«18.[  

W�ار�+�رت ,��� (��را �� � �/l� ھ�ی �, �) WL�p�  *,�e ط�ز

 �	��� W�� �l���د و ,��� از  ھ���ن�6 ,� آن,	ھ���ن ھ� را �  T����

ای را )_n (�د (�  ,	] �laر ��ز ���	��» p�.2�ی �4r	.�«(�د. 

دارد؛ ا�� (	.	�� » (	.	�� ����4ک«e�ل ��� از �.+�ان ���	��  ,�
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 �)»�Xآن ��ا Wاز ���ود� Wا� ��s1�� .« ن�	, �e�% ��	��� ع�ا�] �

��ل ���	�� �4r	r.� �.	_� ا�W و در`	] +� Wی ا����, WZ آن  �a

  ].19[,�دو��د آ��ه  �� آن ز��ن ,�

ی ھ/���p ���	�� �� و ��(� از  ����4a �/.��� ,�ز��ب �laه

�.q ,�رژوازی ,��L، (�ار�W ,�ای ��زھ�ی زھ� ���ل  ا`�/�د ,�

�, �� W%�� ه�la �"�r( /��� ی	و "/ ��  *��Z� �� ��	��� [ا� ��

�, W�ار�ن (�د. از آن ز��ن ��(4�L ر�ط ���از  وار ,� �/ �_�L ان�4`

���	�� ��رد ا��.�ده �eار �2%�� ا�u4r� �) W ا�+���ت و 

�Sا��� �"�r( ھ�ی T)ا��� �X��	��� ت����ی  �� و ا�_� ,� ا"��

�� در  ظ�ھ�  (�4؛ در ����+� ,� ا�+���ت ھ/���p را در آن ,	�ن ��

  ��	�س آ��ر �/.��	-.

ی ھ	$�ھT  ش از ��ها �م(T � ِ(� د�W ھ�ی ���	�� ��� از "�رت

ی (��	- ���� ��ق ��%�� ا�L W/�  ،W	�ه ,���ی ����ه، و ,�

Tھ �, �l4� ز�� -� :Wا� �راھ� ار(+��.  (4+�����رت ی  �/�ا�] "

ا�W (� ,�ای ��ز  و��ا�dیا�� �lS�ر » �laر %r*«از ���	�� 

ا���Sر ��%W. (4+��� ��  1725و��d] و ار(+�� ���L ��Lه و در ��ل 

ای را ارا�X  )�ط� ا����اد آن (� ��از���2 ,+	�ر %�ھ	��7 ��ودی ,�

W/+e ,�ای ار(+��  �e�, ،�4)3 ����ه ا���+4)] .W� ��/�kً در  ��

�� ��L�p� �l4� - �� دو ��ز� ��	��ع ��د. ا�] ��L   از�l��, ا�زی �

���e [�	d ؛W�2%�� ا� �/Sa�� �l4� د،��ا ی (� ,��� ا ا �- ��ز�L 

 �	6) را accompanimentھ/�اه ( ��ازی (� �_�دیِ  ,�ای �-«

و ���dت و آ��ت )��L را ,�  	+W؛�(�44ه  )+��)	_�  ،��ازد ��

  ].20[»آورد آ��4 در�� "�ر�� )�ش ��ا�X )�ش ,�

�رد (4+���ھ�ی �Ze Tl* از ا�] ��eو�� آ��Lرا )S] در �

(��	-، ����4 (4+���ھ�ی و��ا�dی ا�W؛ ا�� �Lط ا��rف ا�] 

Wھ�ی ,��+�� ا��4+��) �(�, رت�+��� T	X�p, �)  از �) ��L�� ای

�d��� [	/ت در ھ�l� ری�	ش ,+�ی آ��ر ) ���� ً��Z+� ی  آ��4 و�� ��

  ».و h4a %_�ت(4+��� ,�ای «2	���، ����4  ��

��ل،  ,� ا�]���p4+�رت ھ��د را  ��ھ�ی ,6رگ )�(4+�� �)

 �27�WL، ��ھ	W (4+��� را د2�2�ن (�د. ���+�رت  ,�ای 1	��� ��
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(4+���ی آ)� (�  s2  T)9اری �Lه ����L و د�Wِ  (4+���ی L/�ره

��	�ی در  ,�ای ا��ای )�دش در و�] ���L�p ا��L ،Wھ��رھ�ی ,�

�^� آ��4. ا�] (4+���ھ� �+�ب �� ��ر��7 ���	�� ,��Z� ای  ,��2ِد

��%�2 *�L ��+)و ار ���	] 1	.� ,	4r� ی�e �) ]  ا��	7+�� [���

ی  ا��. ا�] ���eت در,�دار��ه "�رت ����ت ���L ��Lه ھ� ,� ����ن

��s2 ��dرا از رو�4L و ��ر��� در آ��ری ����4 (4+��� در D  ر�4	�

ھ�  ی ��ھ/�ار در آن ھ�ی ط��4ه ) ا�W (� ر��L)20T/�ره 

ی ���2م (�دن  ���4 ��ده���	�� د��p  �] � [در ا�]��ز��.   �S��1ن

�� ���	� `�ط.� �	�و��4ی  و ����� W	� �eار دادن ��ارد، ,_�� ,	9

  s2ارد. ا�� ���+�رت: ,�4L�ده ��

 `4�ان دو�p��2 در و��ت (4+���ی 1	��� را ,�

,	2 .�4��X ,	��� �/^	_� ,�ای ��ا�X %�د  ��

-�) �� �Xاز) از ����� (ار(+��) ارا�(�4. ا�� ا�]  �

��از و ار(+��  رو 1	9 آ��ه ا�W (� �- ��ا�X ازا�]

�, �� ��Z��4� �ْ�	��� ا��4 در ����ن�د آور��.  ,��و�

(4+���ی ���+�ر�� ����l �/�ن ا��l4� ،W ,�ای 

21�/��W از آن[.[  

T) �ه�	L�) از آن q1 ���.4r� � �, رت در  ا���+��� �) ��	�%��

��� �6د�- L���. ا�] �4r.	] ��از��  ا�] آ��ر ,� ،W%�� Wآن د�

����4 �� "�%�ً ��,3 و  ��	� [در (�ر )�د] دار��، از 1	��� دوری �� ,�

ای ,�ای ا��ای  (� ار(+�� "�%�ً ز�	�4 1	�و ار(+�� �S���، �� ا�]

  ��از ��L�Z. �- ی �- ا���دا��

��dِظ ھ�4ی] ,�dِ¤ ���+�رت ��r�ل ا���,� در  [,� ���	��ِ 

ھ�ی ا�]  ی ھ	$�ھT روی داد. او  ��Z4 ی ���	�� ,�د (� در ��ه L	�ه

�� از ھ�(q د��pی 2+��ش داد؛ و ,�ای ا�$�م  ی �� را ,	L 9	�ه

ای ���4a �) WLن �eر�� دارد (� ھ/��ی آن ��(4�ن  (�ر ���	�� ا�] 

T) [ا� �, .Wه ا��L ��L�� �� �, ����	1 ل، او���eاردادھ�ی (l] و  

-Z� ز���, �/��e ] ��,� ھ�ی	ھ/ .WS2  6ش ��آرام	و آ� �X��

 �) Wاو� ��	�����4ه در ���	��e ،�/��e [�"�4`]اردادی، �� و 

(�د را  ای (� در آن ز���2 �� در ,+	�ری ��lت و
�	W او و �����
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ی ���	�� ���+�رت  ا�] �	�و��r7S� [����4(�4؛ و ���L  ,�ز��ب ��

 -� t��� رت�+��� ��	��� [���l, رت )�ص�e .�L�,

  4a	� [�"	�L uه ا��4L :Wس ا�] ���	��

,	���l2�� W+�L :�4  ��ا��4 او را �� ا�+�نْ 

ھ�  ا����ر، ا����ع در ھ4$�ر ر%��ری؛ )�اه در ط4	�4

Tاه در ھ�( ،�X��	��� ای�وزن �� در �� � ،�p4آھ 

ی (_�. ��/�kً ا�] (	.	W را در �.4r	�e  �) �4`�ه

ا��،  (�ده ز���2 ـ در `�r ا�/�ن 1	9 از `�r )�د ـ

��� �/�  Wdا �� دو�( [uِ	"�� در] ]W%�� ان�22�.[  
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  :ای از ا;�ا ��ع ��زه
  

دا�+W، و در ا�]  ط�ر `/�ه )�درا �u4r ا�1ا �� ���+�رت ,�

W6رگ `�"� ا�, �)  [���Wد�  .Wا� ��Lدرا دا�آوردھ�ی ھ�4ی )

(� ���* ,�د. ا�1ا %��d	��  �2ه ���ا�+W آن ���اد ا�1ا�X ,4��+� او ھ	�

رو، �4r.�ن ����Z+�  ���� ��62ً �2ان ,�ده و ھ+W؛ از ا�]

�, W"�% ���+) ���� د�� (� از�, �Xھ�  �	d�� وت (�%� ,�ای�� �)

  �u4r �1دا)L W�د. ,� ا�1ا دا�4�L، %�اھT آ�� و در"�ی از آن �	6

ھ�ی  ی ر�+��q ,�ای ,�ز��,� ,_�4ی )����pه ا�1ا در (�9L دوره

%�ھh4 دوران ,����ن و (��	- ,�ده ا�W. در ��رد ���	�� ا�] 

رخ داد. �- دا�S/�4ی %_�را�+�  1600و  1425ھ�ی  ا�� ,	] ��ل

 (Girolamo Mei) �	�ا�k� ِ����م  ی 6��LدھT ,� در اوا)� ��ه

ھ�ی  ���� 2	�ی (�د (� �/��9 2��� ��	$� �4�`� از دXk* %�4 ا�] ,�

آ��ری  آرا1	�و  ��%�*، آL	*ی ���+�2�4ن ����ن ,����ن ����4  `/�ه

�4aن  ای (� ھT 2	�ی ���L؛ ��	$� ,�د�� (� ھ/�اه ,� ���	�� )�ا��ه ��

��رد ��Se�4 ا�W. ا�] ا�� ���� ���d ا�1ا �L؛ �� ��ودی در 

  ط�ر `/�ه در ا���d	�. ، ا�� ,�%�ا�+�

���d را داWL، دو �Z-  در ا�1ای ��ه 9�� �	dا��� �) T$�ھ	ی ھ

 6��/�� ً��Z+6  �� را در ����* ا�] ���1ه���/�� -Z� ا�] دو .T	4	,

��r7Sً  ا�1ای ��ی». ا�1ای ���-«و » ا�1ای ��ی «ا�� ,� ����م

ای �e,* ا����ف  L	�ه ھ��9 ,� ,�ای ��آ��ان و ��pZ7ن ,�د. ��
�ع

�4�Z� W	r7L .د�, �	ر�� ,����ن �� ا��ط�� �, ��Zی  ھ��9 را از ط

�� T)�����1ن �1د�Lھ�ن و %�����ھ�ن در آن  ی ,� W%�2 (�  رژه 

ی ھ	$�ھr7L T	W (����� در د���� (�دن  ����ن داWL. در ��ه

و ��� ���1م  )، �L`�ی ,��Zd��  ھ� (در ا�1ا ����م ,� ھ� و واژه دا���ن
,�د. او �L`ِ� در,�ر ھ/�����  (Pietro Metastasio)������ز��

Tl� �/) �) ��/� د؛�در و�] , �r	e -_� ی  �� از�	ا در ,�������Sdا

�] (�د و ھ���(� kزم داWL،  ������ز��ا��وز ,�د. �e ی را�/)

�� u���� ا�� ��] ��ر�� ,����ن را�درا ,�ای  (�د �� ,��( �Xھ�ی ا�1ا

ی ��(/� (� در )��W آن ,�د، ,4��+�. از  ط2 ��Z��X از )�ش
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ی ,����ن  رو، �����leن ��د و زن در ط��Zت ��(Tْ از ��ر�� دوره ا�]

ھ�a �X�ن ��1/�دی، و%�داری و ��7و�/�4ی  ���L و �+WZ ا)�	�ر ��

r� �) �L��r7L  �, �X�Z$� �ِ	W [,��+��] ���4  ھ� داده �� آن ,�

2���  (� �.+�ی �� �4aن ,�د. ھT دھ�. ھ�ف آن "��� و آ��Lر ��

ی ,�kی ���"� از ط��n �/��9  �2ه ط�� �re ��Z��W ��ی«

  ].23»[ھ�ی او ,�ای ��(/	W، در روی "��4 ,�د ارزش

 [��4a +�رت��ـ ا�1ای ��ی� ��L��  �4���»�	4و  »ا��و�» k

ھ�ی ,��lی از  (�  %�م ا�W]ـ �	��اھ*  (_/�4+�» [(_/�4+� دی �	��

�ِ� ��/�ل ا�W. ا�� ���L ,��ان از �Z_	��ت �����Zً ,�ھ�ی  �^�ل  �) ����

راه ا%��ده ,�د]،  [,� ا�1ای ��یی ��(T در ��رد  از ��ی ��T 1��	�ه

�, n	e3 د/� [��� W%�� Wا�1ای ��ی��9 [و (�ر(�د]  .,�4ی از آن د� 

�X��	��� رت�ی ,���)��ر آن و "�	ی  ����ا�] ��9ْ از � .WLاش دا

��Zط ���/��W ��ی  T) [و از ا� �L �, رو  �,�( ���Z	�S1 �d�� ظ��d

ھ�  داWL. ,�4,�ا�]، ا�] ا���ن را داWL (� ,� ا����اد���] آواز)�ان

ای  رو] )	_� زود )��ط آوا��d �Xظ s� �4%ب (�4، و [ازھ/	] را ,�

W"�% د و�در %] , �p�7	ری  را (� �+�_6م ا���دی و %�ھ�	ھ�ی ,+

X�/د��ای )�, Tرا ھ�� Tع  � %�اھ��4ً [ا�] �/
�)د، �sب (�د �/�د. 

(�د؛ ���4  ا�1ا] از ز�����] "�اھ�ی %�ِد �d�, �ِ)s¤ �	6 ا��.�ده ��

(� `/�ً Ze* از ,_�غ ا)�� �Lه ,�د�� و "�ای )	_� ز��ی  از (+���

.�4�Lدا  

ھ�  )�ان ا�1ای آواز ا�1ای ��ی(�  ھ� ,��] ���4 ا�W ی ا�] ھ/�

��ازی  ��ود ز��دی ,���اL �d/�ری از ���eت �-,�د. ا�] ا�1ا �� 

 دا(�1��.�ه �eار داWL. و ا�] ���eت (�  �+��Zً ط���k ��  آوازی �-

در  ی �W+7 از دو W/+e آن، �د (� �	/�/�� ،�L�kً %��� , ���	�ه ��

ھ�ی �/���S و  (�ری �L و ظ�ا%W ��`� ورزش آوا�X ���ار ��

�L. ,�زھT �2ا�9 ا�] ا�� در ���,*  آن ا%6وده �� �.�)�آ�	6ی �	6 ,�

Tھ W	r7L [	, �S4) �� ار�e ھ� T) .W%�2  �� ��e6ی وا	�� ��

�L ��+�Lن و  (� �2ا�9 ,� ھ� و��د داWL )�ان �4r	.� از �-

�, �� �L�, ��Lدا W)�� [�(�� ue���  .�,�� 2+��ش u	4r� رت�"

3 ���
�ھ�ی ,�� u	4r� و ��	��ان زآوا��ا��  )�د. ھ� آواز)�ھ� ,
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�2ه  ��ی ھ�ی )�ص )�درا داWL (� ,+��p ,� )�ا�� �- ��ی از �-

��ا�� دا�la :WLر �� f41 ,�ای )�ا��2�4ن ,��+�� و  او در �_+_�

T) ای�, -� ���L W	/ھ�. اھ��  

ای از  ی ھ	$�ھT ���/* ر��L ��ه 60ی  در دھ� ا�1ای ��ی

��	��� t��� �) �L ت��ا,��ا در  (��+�u 2_�ک ـ��م  ,� دا�� ا"�

وا�L 3e.  ـ اd+��، و ��q در ا�1ای ار���qو  ار%'�س��م  ا�1اھ��9 ,�

�/_� (�د. 2_�ک ا���kل �� (�د  ا�1ای ��یھ�ی  ,����] ��Z4 او ,�

ھ�ی  (� ���	�� ,��� �4r	u را �/��W (�4، �� ا�] (� ,� زرق و ,�ق

 .�4) 3�e آن را �S��/� ��(,�  دا(�1�)�ا�ِ�   ,�
� �- 2_�ک,	9 از 

�� W+7� W/+e ل از ��د�2  (�د) ���اری (� ازkد، و ,� ا����,

  (�د. �Z- در ��ا�� ا�1ا د%�ع ��

 ا�1ای ��ی,� و��د ا�]، ��		� وا��e در ا�1ا، از ا"�ح 

 ��_, ،W%�p� �/Sa�� رتِ  در�ه "�/` W4� �pی ا�1ا (���4:  د�

  ) 2+��ش ��%W.ا�1ای ���-

ھ�ی ��	�4 ����4  ,�ا��س ط64 و ھ$ِ� (	.	W ���- ا�1ای

(� از ��ی ط��Zت ,�k��  را�� �eار داWL ��,�وری، )+��W و lL�ت

�L. ,�4,�ا�]،  �� �+WZ داده �� ط��Zت ��1	] وار ,� ط�ر �/��� ����� ,�

�, W	r7L ری از�rر ا���ط ��Zھ�ی ط ��Zو ط t���� ی [	X�1 ی  ��

W��( �4���) .ا�1ای ���-(�د.  �ده ��(�ران) ا��  W��( در �_�ا

,�د؛ و  ا�1ای ��یی (/�ی، ,	] �� �1ده از �-  �1ده دو �	�ن

ھ� را [در ����+�]  ��ن، ��ا�X ,	] د�	�ی ط��Zت ,�k و (	.	W آن ,��]

��Zن] ��T ,��+�� �� ھ�ی X�1	] ,� د�	�ی رده�"] TSa در ��   .W(��

ا�1ای �$�Z در   ی r�L	W ����ا�+��4 در �L�ه ,�ز��ب ��% آ��ن ��
(	.	W+1 W  ھ�ی آن ا�1ا ,� �1ده )�درا ار
� (�44 و در �	�ن ��ی

ھ� �eار دا�4�L، ,���47 و آن را  (� در ����� ز��د�W آن (+���

  �+�7ه (�44.

���/* ا�1ای ���- ی ھ	$�ھT  ھ�روی، در اوا�t ��ه ,�

�L. ا�] ا�� �� ��ود ز��دی ,�ز��ب ھ�4ی اھ/	W   ��`� د2�2���

روزا%6ون ,�رژوازی و �	6 رو�� ا
/��ل درو�� ��)��ر ا��/�`� 

(�44ه در  ھ�ی ) W)�L�L	� �� r7L	W ا�1ای ���-����د ,�د. 
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W	r7L ���)��9 ا%6ود �) از  ھ��X را ,� (�درا ا%6ا�9 دھ�؛ و 

[	X�1 ��ا�� 	ا%�Lد��. �� ا�آ��ه , W ] �2وه	6ش ,	ھ�ی ا��/�`�  آ�

 ا�1ای ���-ی �� و (��_� از ا�����ت را ,�ای  �u_�7 دا��4

ھ�ی (l] راھ�Z �2د�� و  ,�4ی `Z�ر از ��+	T ,� ا�] آ�	6ش،  S2�د. 

�L، آL.��  ھ�ی ا��/�`� �41ا�a �� ��L را (	.	W ��.�وت ,	] �2وه آن

�, ،�	��� [��, .W(�� ���Zی ا��� �S	_) ��7 ی	آ� �� [l) ای از  ھ�ی

�r���  ,�  ط�ر روزا%6و��  ، �94 ا�+�ن `�دی و ��/��d ,� �ھ آن

و��د  ��dظ ���	���X، ا�] 2+��ش ���	�ات �4aی را ,� S) �, .�L	�ه 

T	�` .آورد ��	Zط�	�"�ای ,T  ��ی ,� ھ�ی �Tl رھ� �L و ,97  ��زی 

�L دادهXد. ,�، "�ا�ه ,�L فs�ط�ر(_�  � (� Ze�ً از ����ن ا��ا 

���4 �4�ع  ,� ا�1ای ���-ھ� در  �� r7L	W ی 2+��ده دا��4

9	, �Xی در ارا�� Tد. ھ�, ��	��] ازآن ی �	4a �4% �)��  [���

 ا�1ای ���-(� در  در2	� ,�د��، (+��� ا�1ای ��ی)�ا��2�4ن در 

�� W)�L �l� �, ���2�4ا��( �_�ھ�ی آوا�� �X��t  رت(�د��، ا

T) �) WLد��. ,�4,�ا�]، ا�] ا�1ا �/��* دا�و از  , �L�, 6	آ��(�.� ��

��،  ھ� �Tl ی ا�] (�د. از ھ/� ��ی �	6 ا��.�ده �� ھ�ی ��ده ��/�

T9 ھ	, �S4) W	r7L [	, و  ��ی WLد دا�در ����+�  ھ�ی ��.�وت و�

�+�ب �� �� �W7 و ��ده ,� ، (Tا�1ای ��ی,�  r� .و آ�� ��eوا u	4

��ا�X  ا�] �L* 2+��ش ��,�. ا�] ا�� در ر�L ھT ��ا�+W ,� ,�زی ��

W)�L ���/� در آن �) W%�� T+$� �, ھ/�اه  (�2�44ن در ���1ن �1ده

�� �p���� -� ا����. ,� (�ھ9 ���اد�ان )�( Tھ� ���اد ھ �Xھ�  ��ا

.W%�� 9ا%6ا�  

ی  �	W+��,�4 ز ھ��X ,�د (� ���+�رت �� از4a q1	] 2+��ش

���] ا�1اھ�ی )�درا در �'��ِ� ���	��Xِ�  ����4 %�اھT آورد �� ,6رگ

�X�� �4؛��%�	, ��e(� واژه وا �� �	(�� ��	��ھ� و �  �_) �� ���L

W.pL �, ،آور�� Tه آور %�اھ�	L  آن ز��ن �� �Xا�1ا �	ای (� در ھ

W4� ً از�+�رت (����د. ��, ��%�p� رت�او ��  " .W++p� [l) ھ�ی

ادا�� داد؛  ا�1ای ��ی�nِ (/	+	�ن ,�ای  در��%Wِ  ��ن �	�ت )�د ,��1

ھ/	] "�رت  ,� (_/�4+� اھ* �	��،و در وا3e، آ)��] ا�1ای او، 

�, .�L ��L�� �, د�] و ا�����	6 ���2 ,4	د ا�]، او ��و�  WL9 ,�دا	1
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ای (� در و�] ,�  ، ط� دھ�1780ی  و ا�1اھ�ی ,6رگ )�د را در دھ�

 Le Nozze(�ری داWL�p� ،WL: ھT ـ d�ر�6و دا 1���� �1ا ـ���q ا ��]

di Figaro   ،(رو�p	% و���`)Don Giovanni ن)، ا(دون ژو

Cosi Fan Tutte �/] ی زن (ھ	ھ� ھ/  ���ر��) و ا�1ای �����

  ).%_�ت ���آ�	�Die Zauberflöte )6��+�رت ,� `4�ان 

�/_) �4a  رد�ای در �����د؛ ز��ا  دا1�اھ� ,�د��4 )�(� � T	X�p,

 دا1���� دھ�. ھ� و دا���ن او ,��) 97���e �ِرت ا�1ا را ارا�X �� واژه

در  ا����pِ��) �_X_	��4���م   ، در �6د�- و�	6 و ,�1759در ��ل 

%�وش ,�د. او  د�	� آ��؛ �1رش د,�غ و �aم ای �l�دی ,� )���اده

د�	�  �.� (� در e_/�وی او ,��+	�	W �2و�� و از آن ز��ن ��م ا� ,�

ھ�  م ��r	* �1دا)W (� آد ی (���d	�� ,� آ��ه ,�د را ,���62. در ��زه

(�د �� رو���� L���. %�ا�	] ���س )�درا W%�2 و در  را آ��ده ��

�, W��l� و در آن W%6 ر	ان  �� ,� و��ن`4�	, T_` ا���د  qل ��ر���S�

وزا%6ون راد���ل و ��4رو�� ط�زی ر ھ��9 ,� ��ل، ا����L �S. ,� ا�]

�2دی ر�/� ��Lی را  �WZ��4 ��ل ,��� ,� (� �� �L1774. در ��ل 

آ�� «`4�ان ��
�ع )�د ا�] ���� را ���ح (�د (�  از ,� ,7�ا��، ,�

��Wd ��ده ��%�� )�W7ZL ی ��ز��ن ا�+�ن در ����� �� Wی  �� ا�

W�	Zم (� از آ��ر ». ط�l.� [یِ ا��ف ژان ژاک رو��+_	%  �/Sa��

,+	�ر )4S�د ,�د��   (� ,� ����ن ����د ����� W%�2، �6د (+��� ��

,�%�"_�  دا1����آ�Z� �4�د.  ـ )�ش و�Yه (_	+�، ا�Lا%	W و دوWd  ,�ـ 

ا)�اج �L و از دا�L] ھ�2��� �W/ آ��ز�L ���وم �2د��. از ا�] 

Tl� �_'+� ،�� �, د؛�ا`� �4+� در ����� ,�e ¥�� ط  ی�Z�ه ارYو�

1���l4 اده�اش ,� ز�� ���ھ* از )�� �, n_��� (� آ)��]  ای k�, ت��Zط

�, �,�
 او ,�د. 

او از و�	�Z� 6	� �L و در �W��l، در دورا�� (� ا"���ت 

��  دوم در ,��ان ا����ر ,�د، �� از و�] درآورد. در ا�] ژوزف

(�ری ,� او �1دا)W. در ��ل  ھT ,�د (� ,� ���+�رت آ�L �4L و ,�

1791 ���p4ت  ھ�� دا1��������� �Z��L ue،  �- ژوزف(� ا"�

-� Z� Tزھ�, .W%�� �/ر� T��l� رد�درا ��( �pر د��,� q1 و �L �	

از �- ر��L �.�ھ� �� از ا��kت ����ه درآورد. او در آ�����، 1	9 
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"�رت  ���pd در (/�ل �p�71 ��ن ���د، ,� 90(� در �]  از آن

�1ر «`4�ان  و ,+	�ر ��6ز، و ,� �- %�د دا��pSھ� �e,* ا���ام

�X�	dت ا�����d��� «.W%�� ت�lL  

�4a ���4 ا���,� ا�W. ا�] ا�1ا  ا�1ا�X ,� `�و�� %	�pرو

Wا� �S��/� 9 ,�ا��س��/� t��� ] ��م	ی  ���� (� ,� ھ/�ا�+�% q���

�Lر���, Wار ا��e [د. دا���ن از ا��ه ,�L ��L��  -� ���pa �)

اش را �+WZ  �ی ���e �+4/� د���pه %'�دا�dاد`�ھ (��L  ا�Lا%� ��

)�اھ�4  (� �� (�را�� (� وا��ل �� ��,3 او ھ+��4 و )��W �] ز���� ,�

ـ  %	�pروـ ) را ا�	� (�4؛ (W4 از ��ی ��L n اولازدواج (�44 (���4: 

W��(  Wرش، دو��)رو�p	% ،������  6	� ازدواج (�4 و Wار ا��e �)

)4^�  ھ��( 9	W و ��ش ی ھ/�در )�رد و  )�دش %��� �� ھ/+�

�Lت 
�ا�Lا%� و 
�%'�دا�d ا�W.  ی ا"_� ,� ���� L�د. �/��9 ��

W��	�  روھ�ی �4+� ا�1ای�p	% ھ�ی ا���� و  ,� ��9ـ  `�و��

�eر�/�4ی ,�ای دو زن 1	�Sو و ��TlZ� 9 �4+� ,�ای �1دوی 

�� �+��Zً راد���ل ا�W. ا�] r7L	W 1	��ـ  �aو,	4���م  ����ا�� ,�

��زد و ھ/	�S ,� ز���� د��p  ھ�ی د��p را آ�Z� �� ��.Lت �4+� ��9

ھ� را ا��ا (�4، از�/_� (q�4 را (در  (��L آن ز�� و �� kس ��

، (q�4 (�د(� ����Sوع از ,���ر�Lدار ���t  ای ادا�� ���� �/��9

���� ھT ط64ی ��62ه ,�
�  (�4). ا�] �/��9 ھ/	] �1دوی ��ان 1	�ا ��

�Z4� ر )�4ه ھ�ی�	+, Tو ھ Wد ا����دار.   ا"_� ����ن ا��/�`� �

�, 9��/� *	d] د	ی  ���� ھ/�Lر���در  , T)������eً از ��ی ��ا�� 

�/4�ع   80ی  %�ا�+� �/4�ع ا`�م �L، ا�� ا��ای آن در و�] در دھ�

���� در ��ل  ,�د. ,��ھ� ��1_'�ن اد`� (�د (� �7+�	] ا��ای ا�] �/��9

1784 �_�l/� در 2+��ش ا���ب %�ا�+� ,�د. ا�] ا�� ی � ��

��d�Z� 9��/� ً�4'/�� ا�� ،W6 ا�	ر ��4ی از   ���� آ��	ن ھ�4ی ,+�	,

زودی  )�رد و ,� ی (l] را از درون �� ���e�4�� ,�د (� �����

(� �1د�Lه %�ا�+�،  آورد. �lS�ر ا�W "�رت ا�.$�ر ا���,� در�� ,�

(� ,�ای ا��ای آن  ���� 2.�� ا�W ی ا�] �/��d 9�6��L �XدھT، در,�ره

در ��ِء `�م  اول ,��� ,���	* را و��ان (�د. [�a�2] ,��اً او ا����ف 
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9	, �, �dن داد، و�S� 9 ��� �� ��ی	`� 1�ر�� (� ا�] ���� �  �X�2

.Wده ا��ا�� ,�Z��	1  

���� �/4�ع ,�د، [ا��] در و�]  ھ���ل، �a�2 ا��ای ا�] �/��9 ,�

��lد (�د (�  1	9 دا1���� د���س ,�د. ���+�رت ,� "�رت �1�a در ,�

�lL�� (�  ���� ,4��+� و ا�] ,� ���� ,� ا�1ا�X را ,�ا��س ا�] �/��9

������ ,�د. در ا�1ا�X  ���� داWL، ���اری 2+��)��� و ��Zرزه �/��9

�, �) W��	� ری از�	+, ،�L �Xارا *�L [ر و "��� در  ا���Lھ�ی آ

ھ�ی �4+�  ا��، �a�2 در ��رد �	��W رe	�L nه ���� ����+� ,� �/��9

,�`_	� ا�Lا%	%  W	�pروای (�   ���	�، اد`����� ط�ر �	+W. ,��] ا�]

L�د و ��47ا�� ��� از  آورد، در ا�1ا �sف �� ز,�ن �� ,�

W	r7L �� �.�L�د (� ��L* ,	����� ا�+�����  ھ�ی زن ����ودی 

Wا�] ا� *^�  �)»�, ��eا�] %�� �� و T	4)  ر%��ر �� �, ���pa �)

]. 24»[د��p را �/��W (�44 ھ� ,��� ھT ی زن L�د، ��/'�4ً ھ/� ��

(� در  ا����d �2ظ �4+� آL�ب ,� �aو,	4�یط�ر(_�] ز��ن و  [,�

ھ� را اراr7L [���  �X	W ���] و ا"_� e�ی  (���ن ا�] �/��9

ای ,� دا1����آ�	6  ھ�ی ��%�	W دھ�4. ا�1ا "�%�ً در �1�� ��ش ��

ھ�ی  او 2.�� ,�د: W/+e ا��ا �L (� ,� ژوزف����`� ��)�] ا���ا��ر 

W6 �/��9 اھ��	ه آ��L فs�  ا�W.  ���� در ا�1ا 

(� Ze* از  ی ا�1اھ���d �Xظ ���	�� و �4r	u ,� ھ/� ا�] ا�1ا ,�

(�44ه  (� ,+	�ر ���2م آن ا��ا �Lه ,�د، ��.�وت ا�W+7� .W ا�]

Wا����p4ھ ���ای  ��,�� (4	T. دوم، ��(	� ,� را �/��L  (� ا��وز آن ، 

Tھ �, �) -� �, �� WLدا �Xا�� ��ا�(� ا��ا و  ���4 ھ�ی ا�+��؛ ,�ان )

رود،  ھ� 1	, *,���� 94) �� 9	r7L [	�L �, 9��/� W�� ��زه و �	6 

�, �S	_) �, �+���� 9 ا�] ���4 (� در	در , �) �,�a ا�1اھ�ی  ھ�ی ��

ط�ر (��* "	�* ��%�� و  ھ� ,� 	Ze  r7LW_� و��د داWL، ا�]

و��د دارد (�  %	�pروا��. ��� ��_	�ھ��X در درون ا�1ای  ا�+���

��,�ط ا�4a �, .W	� [��	�l�� ,�د (�  ا�1ای ��ی �eاردادھ�ی  ,�

  ].25»[ا�] �/���S از ��ع ���� ا�W«��ا�+W اد`� (�4 (�  دا1����

uاز ظ�� �S7, ا�] ا�1ا ��	��� Wآ��ری ا� [���  t��� �)

ز�� ��  �����p 1	��� �� ھ� را �4aن ,� ���+�رت ���L ��Lه و واژه
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�'���ی ��ز���ل در ,�k���] ��� �/�] ا�$�د (�4. ��� از �����4] 

رو ا�W... از ا�] ��4a �) Wlن  ا�] ���	�� در `/* 1	9«2���:  ��

2	�د، ز��ا ھ�`�Zرت  ای آرام �/� �2ه �L ��(��� ���dه ا�W (� ھ	

ای  در واL ،3e	�ه«و » را�� �_� �� ھ/	�Z` �Sرت ,��ی را ,� %�Sر ,�

$�د �94 و ,�%�"_� رھ� رود، از ط��n ا� 1	9 �� (� ا�] ���	�� ,�

"�رت ���Z4  (�44، ,� ھ� (� )�د�Lن را رھ� �� ا�W، و ا�]  (�دن آن

  ].26»[�4آ� ھ�ی ��زه در�� ,�ای �94

�, Wْ��	�  ً�^� .Wه ا��S� ��Lاs2 ر (��* (�4ر�روط�p	%  -�

��Zرزه  ��ازی دارد (� در آن او )�ن و ار,�ب را ,� ی �- L/�ره

د��Zل a	6ی ھ+�	�؛ �� (/� �����2؛  ا�2 ,�«)�ا��:  ط_�Z و �� ��

(T4؛... ,_� ار,�ب،  ��ا�	� ,�و�� و ,�re	�؛ �] ��/� را ��ز �� ��

s2ارم؛ kی �aخ L/�؛ ا�2  	�؛ �- �	k �7ی a	L 6/� ��,�ور (4

Tا��27»[,�.[  

ھ��9 ,�ای [اِ`/�ل] ���ق و ا��	�زات  (� ��ش (q1 W4 از ا�]

�dدا�'% �� W+�L ا �� اش�	ا�.$�ری 1 Wd��  (�4: )�رد، 

�d���)  ,��� از �Lدی (�د �, TSa�TL؛ در

W	`ت �� رsd [� ن �� ,���... ��! ,� ھ�ی�S� �/L  Tدھ

��ن ھ+�T؛ د��p ,�ای �] ر�6 �7�ا�	�؛  (� ار,�ب

,�6	�؟  ��ا 4a  q1	] 2+��)� (�ده ��أت �� (4	� ا�]

W��( �� ر �] ��أت�) ]28(�4 ��ا �+�7ه (�4؟[ 

ر�� و او ,�زی  ���X �/� و�� ,� ھ	� ���Z� �, W4) �Xرزه

دd	9S7, * ,�  ھ� ,� ی r7L	W ھ���ل، در ���1ْن ھ/� )�رد. ,� ��

���� ���� �p��  ���l� رد�� �a�2 �`�/ن �4+� و ا������ .���L

L�د.  ��`� ا`�ده �� وا�L 3eه و ا�a�2 ا(4�ن �44�Lه ا�W، [ا��] ,�

ای د�� W	�W%؛ [ز��ا]  ا��dده ��Z�,	W %�ق در و�] ,� %	�pروا�1ای 

�Xدر�� ��` W4) W	r7L دش را در�ْد )�(ُ W	%ا�Lا �)  ا%��ده

�� �X���4L �, ،ا�] ا�� در  ��� �/� (�د .�L�, Tھ� *,�e �) �	ر�

9	, W	,�Z�� آزاد�� �1اگ ً��Z+� �lL ا (�د. در آن�	ی 1��  ��

ھ�ی  ���� �d��� �L (� �a�ر ,+	�ری از ��/� ���+�رت ,� )�ش

 زد��. ھ� ��ت �� را ��دم در )	�,�ن %	�pرو�sاب  
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 W	�%�رو��p	% (�1دا tا��L �lL [ا� �) �L ���� در �1اگ W

T] ھ	+�رت و  ,�ای دو���] �	(�ری ,����ورد: ا�1ای  دا1�	را %�ام ,

  .دون ژوان

,+	�ر ��.�وت ا�W. در ظ�ھ�  %	�pروھ���ل ,�  ، ,�دون ژوان

�re ِی�pز��,  �/��e 9  دون ژوان،ی��/� ً�^� ����  Wدر  ای ا� �)

 t��� Tن ھ.�ھ�e�	d��  ی ���� �/��9ـ�ا�+�% q��� L�� ـ ,� ا�] ��م ��

,�4و,�ر (� از ط���L  ��% nه ا�W. �- آر�+��(�ات ھ�زه و ,�

ھ�ی )�د ا�W،  (� ,��4L، د��Zل )�ا��� �4+� ز��ن از ھ���`�

L�د. ا�1ا ,+	�ری از  ����S) T4lه �� L�د و ,� ��ا�$�م �$�زات ��

�� �.�`4�ان %�`� آن �	6  (�4 و  `�4"� ���4 ا�] دا���ن را 

W. ا�] �+'_� ,�`�L ªه ا�W (� ,��� ا�» ی �$�زات �Lه ھ�زه«

در��� ,p	���%  .	�pرواز �.+�ان ��ھ	W ا�] ا�1ا را (���ً ��.�وت از 


�ا���,�... و �/��W آ��Lر از �+	�	W  دون ژوان���4ی آ��Lر «

[Lرو�
ی ا"_�  ��� �] ا�] اظ�lر��� ���� ]. ,�29»[�2ی ا�W و 

 .Wً ��د��ه �2%�� ا��ا�] ا� دون ژوانرا (�� ً���e و Wا� TlZ� ً���

  ی e�ت آن ا�W. ا,�lم ����

(�4 (�  ای را �r��� �� ا�1ا (� دا���ن ار�$�`� ��د ھ�زه

L�د، �eرت ,	�ن  �T4l (���Sه �� ش �$�زات �Lه و ,�ا )�ط� �42ھ�ن ,�

�Zر ز��دی دارد ـ�	+, �X��	��� 9	1 ه درYر) و  و��درآ�� (اور�

ی ��دی (� ���t  (� �$+/� ���p4ـ [���4:] ھ ی ��Ze* آ)� "��4

ھ�ی ا,�ی  درون �L_�  ��,� و او را ,� (�L ��Sه ز���2 �� دون ژوان

��� ا��وز  ی ���	�� ھ� در,�دار��ه (���S. ا�] "��4 �� �) Wای ا�

  �dزا��. ھWS1 T ا�+�ن را ��

�Z4� -� �l4� [ر ظ�ھ�ی  ا�� ا���(�� .Wا� u	4r� [ی ا�

�e�(4 ا` [/��� �re �p� در ��ا�� ً�^� .Wدی ا����� �"�

��ا�� �- %��  ھ��9 ��� �/� ی ��ش ر�T ھ/� `_� دون ژوانا�1ا، 

 ،�L�, ��Lد دا�و� ًk�"؛ ا�] ��د ھ�زه ا�2 (� ا�L�, ��Lدا T4+� ھ�

��dظ ��)��ر ���	���X و  ��، ا�1ا ,� ��L  Tlت ����%n ا�W. از ا�] ,�

u	4r�ْ �,  �re د���� Wl� ت در�L �� W)�� �e�(�4 و  ی ا)

T`� ھ�ِد  ��( �, n	/` ��	,اs� دارد. او ا���4ع  دون ژواندردی و
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�2ه �eاردادھ�ی ا)��e و �4+� (_	+� و ����� ��  (�4 (� در 1	9 ��

.�4) T(  

��  ��، ,+	�ر ,��+»,�د آزادی ز��ه«�^�ً، در �- "��4 (_/�ِت 

ط�ز � *,�e���l از ���4 (�  از ا���eی �4r	u ا�W. ا�] )��ط ,�

,�ای �7+�	] ا��ا در ا)�	�ر ���+�ر s2ا�L ��L، از 1	9 �sف �Lه 

  ,�د��.

Wر ا���Lً آ�ش در �/�م ��ت ھ/� دون ژوان(�  (���ی �  �Xھ�

ط_�Z�  :�Zرزه �� L�د را ,� ��زش ا�$�م �� (� ,�ای وادار (�دن او ,�

دھ�؛ ,spار روز  �e �a�2رت �T4l �] را ��رد ھ$�م �eار ��«

]. در 30»[ا�+�T��� T و �� )�دم و%�دار �� داوری ����l (�4؛ �] ,�

���X از  (�4S، ا�] ��Zرزه �T4l �� ی درا���	�� (� او را ,�  "��4

  در)�4a .�Sن �� ھ� و ���	�� ھT �	�ن واژه

�sا ,7�رد. او  را د`�ت �� ندو�$+/�،  W��,�4 (� ,� او در ا)

��ا�� ��ا ���� ,7�ا��، �] �T/r ھ+�q)  ،T �/� ھ	�«دھ�:  ���1 ��

�2 ����ن ا����ار ��%��  ط�زی L.�ف �/��9 �$+/� (� ,�». روم ��

��ا�� ��ا �$�ت دھ�، و���2 ,�  ,�زھT ��,� ��«ز��:  ا�W، %���د  ��

�� «2���:  �$�داً �� دون». �و )�اھ� �Lآ)��] �����	W )�د رو,

�$+/� �- ,�ر ». L�، از T/Sa دور L� T2 ،T4) �] ��,� را ���	� ��

 �p,�«را ,� دوند��ا��» ��%   �) ���p4ھ ��� دون ژوان)�ا��. 

ی  ��Zرزه ,� (�4 و  L�د، از �+_	�L Tن ا���4ع �� ����S) T4lه �� ,�

�X�l� �� 31»[��!«ر��:  اش.[  

��ا�X ا)��e (� ,�	�  "�رت �- ھq1 T از ا�] "��4 ,�ا�1ا 

W	r7L ���,د، ,� ھ� را در�	���1ن  (�ران ,� �42ه«ر��:  ���1ن �� 2

]. ا�� ا�] "�q1 ،�4 از �eرت 32»[(�44 ھ� �Lوع �� ا�� و آن ر�	�ه

ی 1	S	]، "�%�ً ��(	� ,�ا,���l ژرف در e_�  ���	�� در "��4

Tھ .W�4ن �/��� ا�1ا�a  �)�� [��+.� دون ژوانآ�� «���1:  ��� از 

Wا� �����le �, ب�د ا���/� ،Wا� ��	d���) �Xا�1ا ��Zاش در  (� ,� ط

ی  ھ/� دون ژوان]. h4�]«33 ا��4S� �� ،W ا�W ,�ای �+4	W؟

�/���S  (� از آْن ھ�4 و  ���W و ا�] ھ/�ن a	6ی ا�W ھ� �- ا�]

  ��زد. ���گ ��
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، ���آ�	6 %_�ت���� ���+�رت، ا�1ای �� ��ا�$�م ,spار�� ,�

، q1 از 1791و اواX* ��ل  1790,�ز�2د�T. ا�] ا�1ا در اوا)� ��ل 

اش ���L ��L؛ در�W ھ���p4 (�  دوم و ���1ن ا"���ت ژوزف��گ 

ی  �h4 %�ا�+� زودی ,� ار�$�ع در ا���ا��ری ����ی (� �eار ,�د ,�

)�ط� ار��Zط  ,�W%�2. %�ا������ی  ا���,� ,�)	6د، وا�e ً��eرت ��

، ا�] �2ا�� ز�� 
�ب ,�د. ,� و��د اش ,� ا"���ت روL] �6د�-

 ً��Z+� �) �+��4, را �Xا�1ا �) W%�2 T	/r� tا��L [رت در ا��+���

[Lی ,� )�د و رو�	6 ��(	ی، و ����ر از %�ا�����L�2ی  د%�`� آ

.�L�,  

��dظ ���	���X در)�Sن ا�W. ا��  در �- ���، ا�] ا�� ,�

Tھ �, T	�����1 �`�� [	4a �� ب�+�آ��؛ و ا�_� در ا�] ��� ا��ا  

�.	�d ه وYا�� و��	؛ ,� ���Wه ا��L �, Tھ �) �X.� و  ھ�	4r� ظ��d

�, �l��, �_�2��X ا�W. در �- ��رد )�ِد ���+�رت  ��dظ ���	��Xْ� ا

ای از ��ی  ر�6ی ��Sه ��2ن ,� ا��ای ,��������� �L (� ا��ا(44

ھ�ی ار(+�� آL ��.L���. ا�1ا در �'���ھ�ی ا"_� و�] ا��ا ��S؛  ��4ح

(� در  (auf der Wieden) آف در و��نا�� در �'��� ,+	�ر �$Z�ب 

�, ،WLار دا�e ����(� ا�] ا��ا   ر�� ��� �� ی "��4 آ��. ,�رو 

 �Z	)�� س آن روز�2ر�	ب (�د (� در ��s� �2ان ز��دی را�L�/�

Tاز دو���ن و ھ ��� t��� ���'� .د�ران  ��/��6�� و ��د�� ,�)

�L (� ,97  اداره �� ا����X* اLِ	���	�ر��م  ������ ���+�رت ,�

  ای از ��] ا�1ا �	� 6��t او ���L ��Lه ,�د. `/�ه

ھ/�اه ���1��	T  ع �d] ز���] ��ی ,�در ��ا�� ا�] ا�1ا �- ��

(�4. دا���ن 1	�	�ه و �2ھ�  و��د دارد (� �2ھ� �_�Z �	6 1	�ا ��

 .Wا� ¥e�4��»��_� �L ھ6اده» ی�L �� ا�� را�ی �  �� ����%

ا��رت درآ��ه  ���t (�ھ] د���pھ� ���l41 و �Lور ,�د)��ش را (� 

Wھ6اده �-  ، �$�ت دھ�. ,�ا��L [ت«ا��6 %_	دھ�4 �� از  �� »���آ�

L�د (� آن د���pه ���l41  ط�ر ��_�م �� )�دش ���%�W (�4. ا�]

دھ� و ��_�م  ��ھ	W �� ��		�  ی �L �_��,�ده ا�W. » ,�ادری  )�د«

��  ��	r7L �) د�L �X�r� از [�Ls2 از q1 W��l� ور دارد. در�L

L��� و  ھ�ی ����د ا�] �Lھ6اده و �Lھ6اده )��T ��� �� و آز���9



62 

 

�, �, �p���� .  �� ,�ادریی  �_+_� ھ/�اه�����	1��_� �L ی  W+�L

.Wه ا��L وز�	رده و ِ)َ�د 1�(  

��_� �L ی Wر ا���Lآ ً�Z���� و Wدی از ار�$�ع ا��/�  �)

(�4 (� ,+	�ر 
������� و  را �/���2�4 ��`_	����ت ��ر�� ��زا 

 (�ر از ا�/��� ���	4�ی (_	+�ی (���d	- ,�د. �Lھ6اده  �	6 �/���4ه

��(W ��ط�ف ر ,� �X�4L] ,� (�4 �� او را در  و���	ا�$/] ,�ادری  1
ھ�ا�W (�4. ,��� �.+��] ار��Zط ا�] ا�1ا ,� رو��ادھ�ی ���"�  )�د

ار�$�ع  ا�� و (,� (�4ر s2ا�L] ,�زWS2 ژزف دوم ,� �� ,�ده آن را 1	9

ھ/�ن  ��	4��دار�� (�  اش) 4a	] اظ�lر �� ی ��(/	W در ���1ن دوره

��ز�2 در��Ls2 ,�د؛ و �Lھ6اده )��T  دوم ا�W (� ,� ژوزفا���ا��ر 

�4	��1 ]*	Ze [و از ا� ،W6 ��دم اط��9 ا�	دارد،  ]. آن�34 W�	�� �a

Wا�] ا�  .Wا� ���را���و(� �/��� ا�] ا�1ا �1 از �/�دھ�ی ����� 

 T�`ا ����. )�ا�� را ��» ا�] ������ی ���س«آواز » ���Z )�د«رو

ھ�ی ���	���X و  در ���	�� ا��.�ده از (_	�ھ�ی ��	�4 در %�"_�

ھ�ی آواز �	6 1	��� ,+	�ر �6د��� ,� ��ا�T آX	�4 ������ و  %�م

ی ا�.$�ر ��ر در �	�ن ��ر��� ا��س  ا����ره«ھ� دارد.  �1دازی آند�/�

]. در ,+�� رو��ادھ�ی �	��� 35»[دھ� آن �L* ��  دا���ن ا�W و ,�

(� �����ت  ا�] ��(	� و �	Z�� 6�,	W ا�] ا�1ا a	6ی �Z�د  ��1791ل 

9	, �aھ� �, .�L�, د (�ده�4S( +�رت  ھ� �� ار�$�`� را��ل، ���

.WLs2از (��* (�دن ا�] ا�1ا در q1 دو ��ه t�%  

T] ,� ا�1ا ھ	4a �^��Z� ع�
��  Tی ھ���ِد %�ا����ای در درون )

در » ���Z )�د«د��. �1دا)�� ا�W. ا�Z�ه Ydھ�ی ������ 
� زن ,�

(�44 و ��(	�  ی رو���	�ن ��د 4a	] ا�+����� را ���ار �� ا�1ا و ھ/�

دار�� (� زن �	�ز��4 ��د ا�W �� او را ھ�ا�W (�4. ,� و��د ا�]، در 

ی ����W را روی �� آن  ھ/� اLِ	���	�ر���1ن ���+�رت و 

���, �� q�`�, ھ6اده  �2دا��4 و�L .�44)�4	��1  ن زنـ���le ھ/�اه  ,� ـ

ھ� و ا������ت  1	����� و از ھ/�ن آز��ن ��ا�� ا)�ت �� ,� ���	4�

(���leن  ��1	�4`�وه ا�]  (�44. ,� ا�$/] ا)�ت `Z�ر �� 1	���] ,�

(�4؛  را ھ�ا�W �� ���	4�دھ� و  زن) ا�W (� راه را ��Sن ��

���p4در  ھ �4	دروازه(� ��� WS�2���  L�د، د)�� �� ���ue �� ی و
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»��� �X�/4دم ��ا راھ�( [ T4)]«36�, ���	1 [ن ]. ا��ه ����Zا�  �Xھ�

  آ��L�4ن �Z�د (� 4a	a [	6ی را ,4S���. ,�د (� �4aان )�ش

رود و )�ا%�ت  �Lارات از,	] ��«��,� (�  2��� ���1ن �� ا�1ا ا�]

W�� �� ار�e د�( �	Lر�( ع�ع ط_��Sdا *��) [ا� ���L .د�	2  [���

[Lرو �r` ن ھ�4ی�	, �L�, �2ی]«37.[  
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�)�  :>��ی �
  

ای  ی ����� ام ��Sن دھpa �) T��� ���+�رت آ%���ه ��� (�ده

ای ����S2 از ���دھ� و ���/* د2�2���  در��ل s2ار ,�د؛ �����

  ی �6د�-. ا���,� `/	n در آ��4ه

ی ���	��  ���4 ا���ر ا�] �+'_� �	+W (� او ��,�� ا�] ا�� ,�

اش را  (� �� او و �� ���	�� ��(	� ,�ا�] ا�W,�د، ,_�� "�%�ً 

ای در��ل د2�2��� و  ھ� را در ,+�� ����� (� آن ��ان ,�ون ا�] �/�

�X��	��� ِب�+�رت در  (� آن ا����د��، درک (�د. ��ل آن ,�r�� ھ�

�Z4� ا��ش از [���l, �� ن�	را , �X�4 (� در ا�]  ی ھ�4ی ���دھ�)

ھ� �	6 %�ا����. او و ا��ش ا��وز  %�آ��4ھ� و��د دار�� و از آن

Tار دارد. ھ�e �4ر�� ھ�� *_e [����4_, ن�	�4ن در �a  

ھ�ی ,+	�ری در ���	��   ,�� از ���+�رت 2+��ش  ھ�ی در ��ل

و د��pان �L* داده ,�د��،  ھ���ن�a ���+�رت،  رخ داد و آن

ھ� و ���ل  ���] 2+��ش ی )�د ر�	�؛ ا�� `/	n ���] ���� ر%	3 ,�

d�دو�- %�ن ,�l�ون ,��+� W��t   ـ �� �	6ـ  ھ� ا���,� ا�] 2+��ش
��و�]  �4r.� ,�د (� q1 از ا���ب %�ا�+� ,� ,�l�ونW%�2.  ا�$�م ��

رژوا�X آ�2ه ���	�� �1دا)W و ,�)�ف ���+�رت �- ا���,� ,�

ی �����  اش را �/���4ه و ����دھ�4ه l�, .�L�ون ���	�� ��+�ب ��

�� [��� �Xرژوا�؛ ا�] را در  ,W%�2 [S� ود د�� (� ,��� آن را��
ی  ��ان د�� (� ��] آ)��] ����ن �/.��� L/�ره رو�4L �� ,� آزادی

.Wر او��lS� Tl�  

و ���+�رت در 4a	�p��� [ھ� �eار ��اWL. ���	�� او 

�� �Sا�1اھ��9 از ���دی ر� ����� [	, �) W%�2  ل��ی (lِ] در 

ی ���]  ای و��د داWL، و ����� ھ4�ز �� ��92 %�"_�(� 1��	��2 

�� �d��� ���, ز�ا�9 (� ھ4�	ل 1��. ا�] ��ازن ]و��د دا�L [WL در

��s1ش و ا`��اض، �W4 و ا���ب، و «ای ,	]  L���ه ��آرام و د2�2�ن

4r� 6 ��6ل و	��Xآوا uِ	 «]W37ا�.[  

Wا��� ا��L ه (� ,�  ا�] ھ/�ن�	L �, [ع�4��] ر�	رھ�ی  ھ�ی ,+�)

 %	�pرودھ�. ا�1ای  ��	� )��9 را �� ���+�رت �eرت و�Yه و ,�
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(�L  .�4* �/�د�] ,	�ن �� �2ه ���+�رت را ,� ط�ز ��Z��4 ��ی ,�

�� ���l� [l) و در ���� ����ن u	��� ���ھ�L  W+�L �X�د، 

,+	�ر   "�رت ��زش و ,�� ,����1 رد؛ ا�� در ���1ن، 1	�وزی ,�)� ��

  �2دد. ای از ��T ����د، ,�ز�� �44�Lه

,� و��د ا�]، ,� ��گ ���+�رت د�	� ���1ن ,+	�ر ��.�و�� را ,�ای 

���1ن آ�� و �1ده ,�k ر%�� ,�د، در  درآ�� ,� ��ا)W. 1	9 ا�] %�آ��4 ��

��ا��S` Tی ر,��� �� ��l4  در %	�pرو�/���S �1ر�+� (� در آن 

�Lن را  ھ� و ����� ط_Z	�، ,_�� آن ��Zرزه �� ھ� را ,� ھ� و ار,�ب �dد

�, �S	/د. )�ک �� ,�ای ھ���  
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 :���� واژه
  

A 

Abduction from the Harem م�� �2و���2 از 

Abominable 6(�44ه'/S�/3	4L 

Anathema WLز/�l4�  

Arias -� ا�� ھ/�اه ,� �- ��ز�(  

Aside �	L��  

Assorted ه�L T	�4� 

 
B 

Balk دن�) ue��/ا�+��دن 

Bask �
 ار

Bawdy -	)ر 

bemoan   �u )�ردن��

Bolster W����  

breakneck   آور ���م�  

brusque ���l2��  

 
C 

Cadence 
�ب h4آھ  

Cembalo �d�Z/)/�	dی او���	1 

Chordal texture   ,�%W ھ�ر���	-

Concerto  

��l4)  �-/دو ��ز و W/+e ,�ای ار(+��  3ر (د (4+���  

 

D 

Debunking   ا%�2�Sا��

Dissolute   ,� ,�4و,�ر

Ditch   از�L...رھ�(�دن
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Drama u	4r�  

Droit dr seigneur ��L n اول  

 

E 

Elector �	ا� 

Ensemble Tا�� ھ��  

Embellishments W%ری ظ�ا�)  

Ennoble [�(�� �	$�/��7	ھ�% 

Entfuhrung aus dem Serail  See Abduction… 

Exposition   ����) (���L 9ح

 

F 

Figaro   �2 ��ھ� آL�ب     

 

G 

Gallant ���./� 

Groveling ح��dا 

 

H 

Harpsichords �	dی او���	1 

Heady  �$	2�� آور  

 

I 

Incredulity   ��,�وری

Insignia   ��ال

 

J 

Jacks 9�a 

Jagged pulsating rhythms Tو اھ�6ازآور ر�� [S( ھ�ی  

Jaunty  د�����L 
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Jingle  -Z� �/ر��  

 

K 

Kapellmeister  ُ) �2وه �Zرھ�  

 

L 

Lackey زم�� 

Lechery ا�����lL 

Libretto ا�1ا [�� 

 

M 

Masque -��� �, £eر 

Mass  ���,ی ر�S` Tا���   

Minuet   ب�
4/3رe£ دو �.�ی ,�  

Mitridate, Re di Ponto q���1 ه�L ات����	ا�1ای �   

 

N 

Numbskull   ک�1 �_)/n/�ا  

 

O 

Ornate    ,�ق �/���S/�1زرق و 

Overture درآ��  1	9   

 

P 

Pianoforte ���	1 

Poignancy دھ�2�4 ���ن  

Precarious م�_���� 

precariousness �4ا��� 

presumptuous �e��� ز��ده 

Q 
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Quartet  �a/W�ار�)X��ر�  

 

R 

Rake £7L) (آزاد  

Recapitulation ح�Lز�, 

Relent  u��4� ��  

Requiem �	���  

rescind      q1 �2%�]/,�ز�%�2]

Robot  ری�p	,  

 

S 

Scoundrel     رذل

Scrape by �, ران (�دنs2 ��7�  

Seminary زه�� 

Sequel       دار ادا��

Serenade    6ل���ود/  

Serenading parties ���/l	� �d6�� ھ�ی  

Shock troopsW,�
 �	�وی 

Sonata ���4زa/-� ای�, ���e/ت���و��ن(از  ��ر��la/��  

)��ا 
�ب ��.�وت ��Wd و و �+��* (� در (_	�  

Soprano /ز�����] "�ا��1ا��� 

Steadfastness ��1/�دی 

Stoke up دا�] زدن 

Storm and stress 94� ن و�%�� 

Sturm und Drang   See storm… 

Sweep around 

Symphony /���./� Tازی 2+��ده ھ��  

 

T 

Taxing �4ه����% 
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Throes ر���� ,��ان ا

Tolerance Edict   ن ��ارا���%   

Tonality [	4ت ط�Z��4� ھ� ط�ح و  

 

V 

Vindicate �	��� 

Virtuoso ��7/ا���دا��	ھ�%  

Vitality ���	� L�ر 

 

W 

While away  را��نs2 ش�(  

Woodwind �,�a زھ�ی ,�دی�� 
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	d+] ـ ���/� ��2ره��	ن ھY	, : س %�د�Z` :9ر ـ و��ا��1 

  1�ر ـ و��ا��Z` :9س %�د 	��]ھ���/� و ��d	, :u	Yن 
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