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                                                                              لمر احسان
 

 های تاریخ ترین سخنرانی  گذار یکی از تاثیر

 گرفته شده  13/02/2021مورخ   Sulaiman Amirاین سطور نهایت زیبا و آموزنده از صفحه جناب  

 

 

 

های ترین سخنرانی  گذار  که از آن به عنوان یکی از تاثیر  1۸۵0فرانسه در سال    پارلمان  ویکتور هوگو در مجلسبیانیۀ  

 شود تاریخ یاد می

برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن حکومت بیشتر از یک قاتل عادی حق قاتل شدن نداشته باشد، و وقتی   ــ

 .   .که بصورت حیوانی درنده عمل کند، با خودش نیز چون حیوانی درنده عمل شود

برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن جای کشیش در کلیسای خودش باشد و جای دولت در مراکز کار   ـــ

 .خودش، نه حکومت در موعظه مذهبی کشیشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سیاست دولت کاری داشته باشد

اعالم تساوی حقوق مردان بود، قرن    برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن، همچنان که قرن گذشته ما قرن  ـــ

   .حاضر ما قرن اعالم برابری کامل حقوقی زنان با مردان باشد

از    ـــ رایگان،  و  عمومی  آموزش  آن  در  که  بکوشیم  ای  جامعه  ریزی  پی  دو  ابتدائیهبرای  کلژ  تا   فرانس  گرفته 

(collège des francs)سان بر استعدادها و آمادگی ها بگشاید.   ، همه جا راه را به یک( )دور متوسطه در فرانسه

بی    بزرگ  ، نه یک شهر لیسهباشد، نه یک شهر بی    ابتدائیه  هرجا که فکری باشد کتابی نیز باشد. نه یک روستایی بی

 .الئیک باشد حکومتی منحصرا   ها زیر نظر و مسئولیت حکومت الئیک، حکومت کامال الئیک، و همه این ،لیسه
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  گرسنگی برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن بالی ویرانگری بنام    ـــ

از من بشنوید که فقر آفت یک طبقه    ،گذاران  جایی نداشته باشد. شما قانون

نیست، بالی همه جامعه است. رنج فقر تنها رنج یک فقیر نیست، ویرانی 

به یک اجتماع است. احتضار طوالنی فقیر است که مرگ حاد توانگر را  

. فقر بدترین دشمن نظم و قانون است. فقر نیز، همانند جهل،  میآورددنبال  

  .شبی تاریک است که الزاما می باید سپیده ای بامدادی در پی داشته باشد

جنوری   1۵  در مجمع قانون گزاری فرانسه ویکتور هوگو سخنرانیاز 

1۸۵01 

   هوگو در فرانسه کتوریجنازه و  عییمراسم تش

 
آمد. او    ای به دن   1۸02سال    فبروری  26در    ی فرانسوبزرگ قرن نزدهم    سنده ی شاعر و نو«  «Victor Hugoهوگو    کتور ی وــ    1

  مند عالقه از زنان ادب دوست و مادرش  . درس خوانداسپانیا هم  دی در مادر مدتی   ومختلف سفر کرد   ی ها به شهر  اش   ی در کودک
   بود. فرانسهسندۀ  نوی و   لسوفی «، ف1۷۷۸ یم 30-1۶۹۴نوامبر  Voltaire 21 ولتر»آثار به 

 

 نی نخست   وی و شعر بود.    ات ی و از سن کم مجذوب ادب   کرد  یرا دنبال م   ی شاعر فرانسو «  انی بر  »شاتوآثار    هوگو در دوران ابتدائی
را    زه ی دو جا  یو در جوان ،  منتشر و به دنبال آن نوشتن داستان را آغاز کرد  1۸22بود در سال   ش از اشعار   ۀ موعاثرش را که مج

   کرد.  ی همکار یادب  ۀ مجل  کی  س ی و با برادرانش در تأسنصیب خود نمود 

 

با انتشار  ند که  را بنا نهاد(  Romantisme)  سمی و مکتب رمانت کرد  فرانسه مالقات    سندگانی از نو  یها با گروه  سال   نی او در هم

آن    یاشراف  یمکتب مخالف جامعه   نی دنبال شد. ا  زی و آلمان ن  انگلستانجمله   از  گری د  ی در کشورهاو  هوگو« آغاز   کتوری آثار »و
 Jean-Jacques  ژاک روسو   -   ژان »  مانند  ،را منتشر کردند  یاد ی موضوع آثار ز  نی ا  بر  هی مندان با تک  هنرنویسندگان و    ه،زمان بود

Rousseau    1۷۷۸  جوالی  2  درگذشت  –  1۷12جون  2۸متولد)« شاتوبر  -فرانسوا،  دو   François-René de  ان ی رنه 
Chateaubriand    ن یآلفونس دو المارت»  «،یالدی م  1۸۴۸  –1۷۶۸تولد  Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine  

« و  1۸۴2مارچ  23–  1۷۸3  جنوری  Stendhal  23  استاندال »  «،1۸۶۹  فبروری  2۸درگذشت  ــ  1۷۹0اکتبر    21متولد    ــ

  نی که در ا  ستنده  یبان ی و اد  سندگانی نو  گری « از د1۸۷0دسامبر    ۵–1۸02  جوالی  2۴ـ    Alexandre Dumas  الکساندر دوما»

   .دارند یحوزه آثار قابل توجه
 

نوشت    سمی مکتب رمانت   باره  مفصل درمه  « را با مقدCromwell»  با عنوان  اش  نامه  شی نما  نی نخست   یسالگ  پنج  و  ست ی در ب   هوگو

« را منتشر کرد. او در اواسط    Le Dernier Jour d'un Condamnéــ  محکوم    ک ی روز    ن ی آخر»کوتاه  رمان    1۸2۹و سال  

 ی اجتماع  یهات ی و فعال،  فرانسه انتخاب شد  یگذار  قانون   یمجلس عال  ندهی عنوان نما  شد و به عضو اکادمی علوم فرانسه  قرن نوزده  
 .  کرد  یرا دنبال م ی اسی و س

 

با درک  او    . دباش  ی« م1۸31منتشره    Notre-Dame de Parisدو پاری    »نوتردامهوگو« کتاب    کتوری و»   ادبی  ماندگارشاهکار  

 یینمای س  های   لمی از آثارش ف  ی اری اساس بس  را خلق کرد. بر  یر ی نظ  یقرن نوزدهم آثار ب   حاکم بر فرانسه   یاجتماع  ی از فضا  قشی عم
 آمده است.  به اجرا در  و نمایشات تیاتر

 

از محرومان جامعه،    ی و لفظ  یقلم  ت ی و حما  یست ی الی و سوس  خواهانه   ی آزاد  د ی داشتن عقا  ی همواره برا  ی هوگو در زندگ  کتوری و
این    .دی بلند خود دست نکش  یها  از آرمان  د،ی و تبع  دی چون سانسور، تهد  ییها  بود و با فشار   یو حکومت   یمورد خشم سران دولت 

  دی تبعاست    مانشبحیره    ری که از جزا (  Guerneseyابتدا در بروکسل و بعد جزائر )  هجده سال در   نویسنده و انقالبی بزرگ را

  خندد  یکه م ی»مرد «،Les Travailleurs de la merبحری »کارگران  «،Les Misérablesــ  انی نوای و چهار اثر »ب ا نمودند

L’Homme qui rit » وسه و »نود Quatrevingt-treizeبه فرانسه بازگشت و با استقبال پر   دی تبعپس از  ویکتور  . « را نوشت  

   . گردیدفرانسه انتخاب   یمجلس مل ندهی عنوان نما و به ه شد است ی س وارد عرصه  گری . او بار دگشت  رو  شکوه مردم روبه

 

حدود  ش  ی سپار  جا گذاشت. در مراسم خاک   در فرانسه درگذشت و از خودش حدود پنجاه اثر به   1۸55سال    ی»هوگو« در ماه م

  اد ی بود،    گذار   ری آن زمان فرانسه تأث   یجمهور   ل ی که در تشک  ی و فرد   مدار   است ی عنوان س  نفر شرکت کردند و از او به   ونی لی دو م

با غرور    را   ی ا  بهی کت بر    برازندگان فرانسه قرار دارد. و    ری آرامگاه باشکوه مشاه« در  Panthéon, Parisآرامگاه وی در »   کردند.

 ”Aux Grands Hommes La Partie Reconnaissante“ ، نمودند کهحک   سی پانتئون پار یورود در  یبر باال  و افتخار

 « کند یم  میمردان بزرگش را تکر ،ملت قدردان»
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