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 مدام دي ستيل
 ودورها الفكري يف فرنسا

(6611-6166) 

ىد.ىصمارىشاكرىمحمود
 ن

 نكلية اآلدابجامعة تكريت/ 

 املقدمة
شهدت أوروبا أثناء القرنييف الثامف عشر والتاسع عشر تبمورًا وتطورًا كبيػرًا يػ  
م األيكار التػ  كانػت منتشػري ييهػا زمػف الالػور السػابقما ويسػيما يػ  الشػقوف المتامقػ

بنظاـ الحكـ والت  كاف مف أهمها زواؿ نظريم الحؽ اإلله  لممموؾا إذ بدأت األيكار 
الت  نادى بها الفالسفم والمفكريف تأخذ لػداها يػ  نفػوس طبقػات الشػاا الاامػم يػ  
أوروبػػاا يًػػاًل عػػف ممموعػػم مػػف السياسػػييف والقساوسػػم المتنػػوريف الػػذيف اخػػذوا عمػػ  

تيمم لظروؼ خارميػم وأخػرى داخميػم متامقػم بػاأليراد عاتقهـ مهمم نشر تمؾ األيكار ن
أنفسهـ أو بػالممتمع المحػيط بهػـا ممػا ولػد حالػم مػف النػزاع بػيف الطبقػم ايرسػتقراطيم 
الحاكمػػػم والطبقػػػم الاامػػػما وكانػػػت إحػػػدى بػػػقر تمػػػؾ األيكػػػار اللػػػالونات المنتشػػػري يػػػ  

اف شخلػيات مػف مختمؼ بمداف الدوؿ األوروبيم والت  كانت تممكهػا يػ  باػض األحيػ
 الطبقم ايرستقراطيم الغنيم.

كانت مداـ دي ستيؿ إحدى تمؾ الشخليات الت  كاف لهػا تػأثير يػ  الممتمػع 
األوروبػػ  بشػػكؿ عػػاـ والممتمػػع الفرنسػػ  بشػػكؿ خػػاصك ويسػػيما أنهػػا كانػػت لػػاحبم 
لػػالوف يرتػػادك الكثيػػر مػػف الشخلػػيات السياسػػيم والفكريػػم يػػ  تمػػؾ المػػدي إلػػ  مانػػا 
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لدتها ذائع الليتا وعف طريقهما بدأت بنشر أيكارها السياسيم واألدبيم ي  لالوف وا
يرنسػػا وسػػائر أوروبػػاا والامػػؿ عمػػ  مسػػاندي والػػدها الػػذي كػػاف لػػ  الفًػػؿ الكبيػػر يػػ  

 تخميص يرنسا مف مشاكمها الماليم .
تمتاػػت مػػداـ دي سػػتيؿ بالنشػػاط والحيويػػم ميقزهػػا عػػف بػػاه  نسػػاء ميمهػػا ألنهػػا 

أنا ذكيةاوذفعمةعاوذ"الذكاءا وهد أشػارت لػذلؾ حينمػا هالػت لسػائؽ والػدها كانت مفامم ب
كاذيناتذمةاقذعفيوا إذيافالذية ااكذيةنعا ذفأباتذأبا ذيا ن ذ ب لكي ءذبالذأياةذذكيا ءإذفا 

ا وكػاف (1)"سففذاساةعلذيلذبقاعا ذليا ذأفععاكذيا ذالسامنذلعا ذابوايذعانذية ااك
وت  بلفتها شخليم سياسػيم ذكاءها السالح الوحيد الذي تستامم  لنماحاتها مدركم ه

ومفكري وروائيم وطنيما إل  مانا ذلؾ كانت تميد استقباؿ الزائريف بمػا تتمتػع بػ  مػف 
 لفات الروح المتوهديك لذلؾ حظيت بمنزلم رييام ي  مميع أنحاء يرنسا وأوروبا.

كانػػت حيػػاي مػػداـ دي سػػتيؿ مقسػػمم إلػػ  هسػػميف رئيسػػيف وعمػػ  ًػػوء ذلػػؾ تػػـ 
تًػمف لمحػم تاريخيػم عػف حيػاي مػداـ  -:العيافقذاوفلايريف: تقسيـ البحث إلػ  محػو 

دي سػػػػتيؿ وعالهتهػػػػا مػػػػع والػػػػديها وزوامهػػػػاا وموهفهػػػػا مػػػػف الثػػػػوري الفرنسػػػػيم واألحػػػػداث 
والػػػذي دسرفس ييهػػػا عالهتهػػػا مػػػع  1799تبػػػدأ مػػػف عػػػاـ  -:فالعيااافقذاليااا ن ا مالالحقػػػ

 .1817م وياتها عاـ القنلؿ األوؿ واهـ األعماؿ الت  هدمتها وتنقمها ي  أوروبا لغاي
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ذ-نبكةذعخاصقةذعنذية ةذععامذعيذساةل:
 Anne"مػػػداـ دي سػػػتيؿ اسػػػػمها الحقيقػػػ   ف ماريػػػػا لػػػويس مػػػػرميف نيكػػػر 

Maria Louise Germaine Neckerولدت ي  باريس ي  الثػان  والاشػريف  "ذ
ا ومنػػػذ لػػػغرها كانػػػت دائمػػػم الحًػػػور يػػػ  لػػػالوف والػػػدتها 1766سػػػاف عػػػاـ يمػػػف ن

المارويػم باسػـ)مداـ نيكػر(ا إذ كانػت  "Susanna Curchod" (2))سوزاف كرامد(
تممس عم  كرس  مف الخشا بالقرا مف والدتها وكانت تتمتع بطػوؿ القامػم والحػس 
المرهػػؼ والهػػدوءا كمػػا كانػػت تتميػػز بطػػابع ايرتمػػاؿ يػػ  الكػػالـ وكػػؿ مػػا هػػو يطػػري 

 م  مػف نزعػم الدينيػوبسيطا وبذلؾ يقد مثؿ لها لالوف والدتها عم  الرغـ ممػا يتسػـ بػ
المحايظػػم التػػ  تػػدربت ييػػ ك لػػذلؾ يػػأف رواد اللػػالوف مػػف يالسػػفم وأدبػػاء وموسػػوعييف 

 .(3)واهتلادييف كانوا مدرسيف حقيقييف لها
(4)ويػػػػ  سػػػػف السادسػػػػم مػػػػف عمرهػػػػا تقاعػػػػد والػػػػدها مػػػػاؾ نيكػػػػر

"Jacques 

Necker" ابنتػ  ا مف أداري الملرؼ الفرنس  وانشغؿ ي  الامؿ اإلداريا وهد أرسؿ
الواهاػػم  - "Sent Ouen"إلػػ  الريػػؼ الفرنسػػ  يػػ  سػػانت أويػػف  1781يػػ  عػػاـ 

لكػ   -يػ  بحػر المػانشا هبالػم السػواحؿ الفرنسػيم  اينكميزيم شماؿ غرا مزر القناؿ
 .(5)تمهو وتمرح بحريم وتستنشؽ الهواء النق 

يسح هذا األمػر الممػاؿ لهػاا يًػاًل عػف هوايتهػا المبكػري يػ  هػص الػورؽ عمػ  
كؿ ممػػػوؾ وممكػػػات وتشػػػكيؿ مسػػػرحيات مػػػف الػػػدم ا عمػػػ  كتابػػػم القلػػػص األدبيػػػم شػػػ

باػػدما أرادت تحويػػؿ تمػػؾ الهوايػػم إلػػ  حقيقػػم بتمسػػيد األدوار عػػف طريػػؽ المسػػرحيات 
ػػر يػػ  (6)التػػ  الفتهػػا ا أف انشػػغاؿ والػػدتها باللػػالوف الػػذي تممكػػ  والتامػػيـ مامهػػا تسقل 

اء المحادثػات التػ  مػرت بينهمػا يػ  مسػألم ايهتماـ بابنتها أثناء مدي نًػومها باسػتثن
الزواجا إذ كاف يبد أف تتزوج مف بروتستانت  ارستقراط  وهذا بحد ذاتػ  توليفػ  نػادري 

 فإذ أف أكثػر الرمػاؿ مػف الكاثوليػؾ ايرسػتقراطيي –ي  الرمؿ الفرنس  يػ  تمػؾ المػدي 
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 مػامنوس - إريػؾوعم  الامـو باػد نقاشػات ومػداويت اسػتمرت لمػدي طويمػم تمكػف  -
(7)سػػػػتيؿ هولشػػػػتايفدي 

"Eric-Magnus de Staël –Holstein"  السػػػػفير
السويدي ي  باريس مػف الػزواج بهػا باػد أف هػدـ لهػا مهػرًا هػدرك سػتمائم وخمسػوف ألػؼ 

حينمػا كانػت  1786ا وتـ ذلؾ الزواج ي  الرابع عشر مف كانوف الثػان  عػاـ (8)يرانؾ
حػيف كػاف زومهػا يػ  السػابام والثالثػيف  ف لويس مرميف ي  الاشريف مف عمرها ي  

 .(9)مف عمرك
شػػػػهدت المػػػػدي الالحقػػػػم مػػػػف تمػػػػؾ األحػػػػداث يػػػػ  يرنسػػػػا ويدي مممػػػػس طبقػػػػات 

(11)األمػػم
"Les États -Généraux de" ا لػػذلؾ كػػاف لػػالوف مػػداـ دي سػػتيؿ

يغػػػػػصس يوميػػػػػًا بالممػػػػػاهير الػػػػػذيف يتمماػػػػػوف حولهػػػػػا بحثػػػػػًا عػػػػػف النلػػػػػيحم والمامومػػػػػم 
األسػػاس كػػاف عميهػػا تقػػديـ النلػػيحمك إذ عػػدتها وامبػػًا مقدسػػًا اللػػحيحما وعمػػ  ذلػػؾ 

عػػػاد نيكػػػر إلػػػ  وزاري الماليػػػم ليشػػػغؿ منلػػػا  1788مهمػػػًا كمػػػؼ الػػػثمفا ويػػػ  عػػػاـ 
المراها الااـ ييهاك يلار المنبع الحقيق  لومودها الامم ك إي أف ذلػؾ لػـ يػدـ طػوياًل 

ػػػػت دي سػػػػتيؿ إلػػػػ  ًػػػػربم هويػػػػم عمػػػػ  اثػػػػر اسػػػػتقالم وا لػػػػدها مػػػػف الامػػػػؿ حينمػػػػا تاًر
الواهاػػػػم بػػػػالقرا مػػػػف منيػػػػؼ ذ"Coppet"السياسػػػػ  ويًػػػػؿ وايسػػػػتقرار يػػػػ  كوبػػػػت 

"Geneva"(11)عم  سواحؿ بحيري منيؼ الشماليم اشترى  هلر ا إذ. 
ي  تمؾ األثناء بدأت سيرتها األدبيم عم  الرغـ مػف أنهػا هػد ألػدرت عػدد مػف 

 Wrote a " م الااطفم( القلص ذات األهميم الطفيفم هبؿ تمؾ المدي مثؿ )كوميدي

Sentimental Comedy"  )األسػماء(و"Called"  )و)اللػوييم"Sophia" 
ا يًػػػاًل عػػػف مقلفهػػػاا )رسػػػائؿ عػػػف "Secret Sentiments"و)مشػػػاعر سػػػريم( 

 Letters on the Writings and Character"(ذكتابػات وشخلػيم روسػو

of  Rousseau"  (12)1788الذي لدر عاـ. 
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وف مداـ دي ستيؿ ي  تمؾ المدي يهػـ المنػراؿ يياييػت مػاف أما ابرز رواد لال
 (13)بػػػػػػػػػوؿ

"Lafayette Jean Paul"ايمانويػػػػػػػػػؿ موزيػػػػػػػػػؼواألا  ا 
(14)سػييز

"Emmanuel Joseph Seiyès"  أنذ"ك وهػد أشػػارت يػ  وهػػت يحػػؽ
صااا لفن ذأصاااب ذعصااايوذسة ساااةوذإكذيااا نذةماااق ذيةااا ذالمقيااايذعااانذيااالذاويةااا فذ

 .(15)"السة سةو
أثػارًا واًػحم عمػ  مػداـ دي سػتيؿ إذ  1789ي الفرنسيم عاـ كاف ينديع الثور 

أف اغما منايساتها مف لاحبات اللالونات الفرنسيم كفق هد غادرفق يرنسا مهػامرات 
إل  الدوؿ األوروبيم القريبم مما ماؿ أيراد الممتمع الفرنس  يتزاحموف عم  لػالونها 

وهػو احػد الشػوارع لسػويديم هػرا السػفاري ا – "Rue de Bac"الواهع يػ  شػارع بػاؾ 
لػذلؾ مػا ولػؿ إليػ  لػالونها مػف  -منهػا  الرئيسم ي  بػاريس يقػع يػ  الػدائري السػابام

ػػاهي ا وهػػد اسػػػتغؿ  شػػهري ياهػػت شػػهري لػػالوف والػػدتها وحتػػػ  السػػفاري السػػويديم لػػـ تًس
زومها السفير دي ستيؿ هذا األمر وعمؿ عم  تقويم الاالهم مع والدهاك وبػدأ بررسػاؿ 

ػػػاع الاامػػػم يػػػ  يرنسػػػا إلػػػ  ممػػػؾ السػػػويدي غوسػػػتاؼ الاديػػػد  مػػػف البرهيػػػات عػػػف األًو
(16)الثالث

"Gustavus III"
(17). 

( يػػػ  1791-1788لػػػذلؾ كػػػاف النشػػػاط الفكػػػري يػػػ  بػػػاريس مػػػا بػػػيف عػػػام  )
ذروتػػ  ويسػػيما أثنػػاء مػػدي الهيػػاج الػػذي سػػاد عمػػـو يرنسػػا ومػػا ترتػػا عميػػ  مػػف أحػػداث 

 (18)دي تػػػاليراف شػػػارؿ مػػػوريسكػػػد الثػػػوري الفرنسػػػيم وبهػػػذك المناسػػػبم يق 
"Charles 

Maurice de Talleyrand"أنذعانذلامذةةاذذ اكسذالسانفاتذساففذ ذةاعقكذ"ذ
 ذاسايةعذ"ا "Chateaubriand" (19)ا كما كتا شاتوبرياف"يقحذالية ةذفعاةاه 

أ ذبعو قناوذكلاكذبمانذالةعا قةذذ6811ذ-6871أنذأاصفقذالعماعاعذبعفاوذيا ذعا مذ
 .(21)"شقذ...ي ذعصقذلفةسذالي ن ذع
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سػايرت مػداـ دي سػتيؿ إلػ  والػدها يػ  كوبػت وأهامػت هنػاؾ  1791ويػ  عػاـ 
أنذالناا سذةةةشاافنذ ن لااكذياا ذ"لمػػدي وميػػزيك لكنهػػا يًػػمت عػػدـ البقػػاء وهػػد أشػػارت 

ا لذلؾ عادت إل  باريس وألبحت عم  ثقم تامػم بػأف "صعتذعيبقذفسالمذ ذةي ق
ممػػت عمػػ  أخفػػاء باػػض الشخلػػيات الثػػوري تسػػير بخطػػوات ثابتػػم إلػػ  األمػػاـا كمػػا ع

المهمػػػم يػػػ  لػػػالونها مػػػف منفػػػذي اإلعػػػدامات ويسػػػيما باػػػد انتشػػػار حالػػػم الرعػػػا يػػػ  
يرنسػػػاا هػػػذا األمػػػر دياهػػػا إلػػػ  مغػػػادري يرنسػػػا إلػػػ  اسػػػتراليا ألمػػػؿ تنظػػػيـ المهػػػامريف 

عادتهـ إل  يرنسا  .(21)وا 
رشػػػاد المهػػػامريف وهػػػد اسػػػتغمت هػػػذك المحظػػػ  محظيػػػت مػػػداـ دي سػػػتيؿ بقيػػػادي وا 

(22)وهػػزت مشػػاعر الملػػغيف لهػػػا برلقائهػػا لمقلفهػػا المديػػد )تػػػانكرد(
"Tancrede" ا

ػت الفلػؿ األوؿ مػف مقلفهػا )اثػر المشػاعر عمػ  سػاادي األيػراد واألوطػاف(  كما عًر
"Influence of the Passions on the Happiness of  Individuals 

and of  Nations" الفرنسػيم المومػودي  ا وكانػت عمػ  رأس الطبقػم ايرسػتقراطيم
مدينػػم ممبػػورفا التاباػػم لوييػػم  ًػػواح  إحػػدى ا وهػػ "Mickleham"يػػ  مكمهػػاـ 

 .(23)ييكتوريا ي  أستراليا والواهام ي  منوا شرؽ أستراليا
تػػـ اسػػتدعاء زوج مػػداـ دي سػػتيؿ إلػػ  السػػويد وذلػػؾ بسػػبا  1792ويػػ  شػػباط 

اـ مػداـ دي سػتيؿ بالمحػاؽ سوء الاالهػات بػيف يرنسػا السػويدا األمػر الػذي أدى إلػ  هيػ
( يػػػػ  نيػػػػوف 1794 -1792بزومهػػػػا يػػػػ  السػػػػويد وهػػػػد اسػػػػتقرت يػػػػ  المػػػػدي مػػػػا بػػػػيف )

"Nyon"  ولػوزاف"Lausanne" وزيػورخ"Zurich"  ا لػذلؾ يمكػف القػوؿ بأنهػا
 .(24)بقيت أثناء عهد اإلرهاا خارج يرنسا

ًا عادت مداـ دستيؿ إلػ  بػاريس باػد أف أعيػد زومهػا إلػ  منلػب  السػابؽ سػفير 
لسػػويد يػػ  يرنسػػا وعمػػ  اثػػر ذلػػؾ أعػػادي يػػتح لػػالونها لمميػػع الفرنسػػييف مػػف الممكيػػيف 
والقػػادي الالماػػيف يػػ  النظػػاـ المديػػدا وكػػاف لهػػذا نتػػائ  سػػمبيم عمػػ  مػػداـ دي سػػتيؿ إذ 
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ألبح موهفهػا لػابًا وحرمػًاك يف لػالونها لػار يسػتقبؿ رمػاؿ النظػاـ القػديـ ورمػاؿ 
م ييما باد النظاـ المديد مما مام  مركزاً   .(25)لممااًر

 "Joseph Bonaparte" (26)موزيػؼ بونػابرتكاف مف بيف أهـ ألدهائها 
هػػػدًا كبيػػػرًا يػػػ  "Lucien Bonaparte" (27)لوسػػػياف بونػػػابرتو  ا المػػػذاف بػػػذي مس

سااا نفقذيااا ذ"تحػػػذيرها مػػػف اسػػػتقباؿ األشػػػخاص المػػػواليف لمنظػػػاـ القػػػديـا يكػػػاف ردهػػػا 
 .(28)" عن العس لو،ذفعنذالضقفقيذأنذنابعذاعاو

تركػػػت بػػػاريس وسػػػايرت إلػػػ  كوبػػػت باػػػد ويػػػاي  1794ويػػػ  السػػػادس مػػػف أيػػػار 
والدتها مما مامها تقً  ماظـ وهتها مع والدهاك إي أنها عادت إلػ  بػاريس يػ  عػاـ 

ا وأخذت تنفيذ تحػذيرات أخػوي المنػراؿ نػابميوف بونػابرتا حتػ  تحػوؿ لػالونها 1797
ػػػػػم ومقػػػػػرًا لمحفػػػػػالت الراهلػػػػػم بلػػػػػوري مديػػػػػم إلػػػػػ  مركػػػػػزًا لمم 1798يػػػػػ  عػػػػػاـ  ااًر

ػم بلػوري  والمناسبات والسهرات الميميما عم  الرغـ مػف أنهػا لػـ تامػف دخولهػا المااًر
 .(29)حقيقيم

ػػأس لػػذلؾ   اباػػد سػػقوط حكومػػم اإلداريلكنهػػا عػػادت  مػػدي وميػػزيك دت عػػف يرنسػػاباف
يما أف تػػقدي دورًا يػػ  توميػػ  األحػػداثا ويسػػهاك إذ أرادت وسػػرعاف مػػا ايتتحػػت لػػالون

الذي كانت تادك بطؿ الثوري الفرنسيم الذي لـ يسَقدقر  نيكرماؾ كانت وريثم والدها  هاإن
حػػؽ هػػدركا يًػػاًل عػػف ذلػػؾ كانػػت الحكومػػم الفرنسػػيم ي تػػزاؿ مدينػػم لػػ  بمبمػػ  عشػػريف 

ػػها لهػػا يػػ  عػػاـ  ا وكػػاف أحػػد أهػػدايها اسػػتاادي هػػذا 1798مميػػوف يرنػػؾ كػػاف هػػد َأهاًر
كومػػم األمثػػؿ مػػف ومهػػم نظرهػػا هػػو الممكيػػم الدسػػتوريم التػػ  وكػػاف نمػػوذج الح االمبمػػ 

ماكيػػػم األثريػػػاء ًػػػد حسػػػد  تسػػػمح بحريػػػم اللػػػحايم والابػػػادي والخطابػػػما والتػػػ  تحمػػػ  مف
المشػػتركيف يػػ  َهتاػػؿ الممػػؾ  ًػػدكػػاف رأي أبيهػػا كمػػا أنهػػا وهفػػت بشػػدي  مثممػػاالفقػػراءا 

مػػالياف السياسػػ  ا وحقيقػػم األمػػر أف كػػؿ ذوي الشػػأف يػػ  الم(31)لػػويس السػػادس عشػػر
والفكػػري يػػ  بػػاريس ومػػدوا طػػريقهـ إلػػ  امتماعػػات المسػػاء يػػ  لػػالونهاا شػػغفًا مػػنهـ 



 
 

 

 

   

 

ىد.ىصمارىشاكرىمحمود
ى3162(ىىأوــلـولىىى61العـــددىىى)

ىمدامىديىستول
ىودورهاىالفكريىفيىفرنسا

  45 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

ي  ماريم  خر األهاويؿ ي  المماؿ السياس  وليسماوا مداـ دي ستيؿ َتخسوض غمار 
 .(31)مف هبؿ الحوار والمناهشات عم  نحو لـ تشهدك باريس

ذ-:ي نة إ:ذعالفوذععامذعيذساةلذععذالونصلذاوفل
أف عالهػػم المنػػراؿ نػػابميوف بونػػابرت مػػع مػػداـ دي سػػتيؿ يػػ  المػػدي التػػ  سػػبقت 
عهد القنلميم كانت ميديا ويسيما باد اينتلػارات التػ  حققهػا يػ  ايطاليػا والنمسػاا 
وبما أظهرك مف حب  لمحريم وتمميػدك لمشػاراء والفالسػفم والمفكػريفا حتػ  أكػد الػباض 

والامػؿ عمػ   1799باػد عودتػ  مػف ملػر عػاـ و ،ذ"ي نذيةأسفي إذعأيذقأسذالماةذ"
بالتاػػػػاوف مػػػػف األا سػػػػييز  1799مػػػػف تشػػػػريف الثػػػػان  عمػػػػـ  11 - 9تػػػػدبير انقػػػػالا 

وممموعػػػم مػػػف أعًػػػػاء حكومػػػم اإلداريا استبشػػػػرت مػػػداـ دي سػػػتيؿ خيػػػػرًا يػػػ  شػػػػكؿ 
القػانوف والنظػاـ إلػػ   وتطبيػؽ والادالػم الحكومػم المديػدي ألمػؿ أعػادي السػالـ والتسػامح

عًػوًا  "Benjamin Constant" (32)كوسػتانت بنيػاميفف مهػم وتايػيف يرنسػا مػ
مػػف مهػػم أخػػرىا ويػػ  هػػذا مممػػس الػػدياع عػػف حقػػوؽ الشػػاا( ) يػػ  مممػػس التربيػػوف

ا وهػػد "يقنساا ذأنوااكذعشااقذعاانذبقفعةااقذالياا عنذإن"المانػػا أكػػد القنلػػؿ األوؿ نػػابميوف
ذ.(33)1811استمرت هذك الاالهم الميدي حت  عاـ 

رت مػػػػداـ دي سػػػػتيؿ مقلفهػػػػا )مػػػػف األدا الممتػػػػـز يػػػػ  نشػػػػ 1811يػػػػ  نيسػػػػاف 
 de la Litterature Consideree dans"عالهت  مع المقسسات ايمتماعيم( 

ses Rapports avec les Institutions Sociales" ا وكػاف حسػا اعتقػاد
. كاف ذلؾ الامؿ سػببًا (34)القنلؿ األوؿ نابميوف بونابرت ان  موم  ألي  بلوري نهايم

ؿ القنلؿ األوؿ يثير الشكوؾ حولها يػ  الوهػت الػذي كػاف يامػؿ لتثبيػت سببًا ي  ما
 أركاف دولت  المديدي ي  الداخؿا ويوام  الدوؿ األوروبيم ي  الخارج.

أيػار ليابػر مبػاؿ األلػا  السػادسهػد غػادر بػاريس يػ  يػـو  القنلػؿ األوؿكاف 
(35)وغلموامهػػم النمسػػاوييف يػػ  ماركػػم مػػارين

"Marengo"مػػداـ دي  انتقمػػتبينمػػا  ا



 
 

 

 

   

 

ىد.ىصمارىشاكرىمحمود
ى3162(ىىأوــلـولىىى61العـــددىىى)

ىمدامىديىستول
ىودورهاىالفكريىفيىفرنسا

  45 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

أيػػار  السػػابع مػػفيػػ   زومهػػا وممموعػػم لػػغيري مػػف المخملػػيف إلػػ  كوبػػتمػػع  سػػتيؿ
"لمذ: عما يموؿ ي  داخمها بالقوؿ مداـ دي ستيؿ ي  تمؾ األثناء أيلحتا  و 1811

 ذاتػ  ويػ  الاػاـ ا"...ياقذالهيةعاوذبنا بأةفنأأسايعذأنذأعناعذنمسا ذعانذاعنأا ذأنذا
الونها مماعػػػم راحػػػوا يتحػػػاوروف يػػػ  عػػػادت إلػػػ  بػػػاريس وسػػػرعاف مػػػا مماػػػت يػػػ  لػػػ

"لوعذيعأتذين ناه ذ الذي أكد : القنلؿ األوؿ حت  أثار ذلؾ الامؿ نابميوفدكتاتوريم 
 .(36)العأةئوذب لسه م"
م  مداـ دي ستيؿ لـ تكف  –لويس كتبت إل   وهد لحكـ نابميوف بونابرتمااًر

(37)بػػػوريف انطػػػون  
"Louis–Antoine Bourrienne" يػػػ  ا خطابػػػات إطػػػراء

ػهاا و   بدايم مدي حكـ القنلميم لتارض خدماتها عميػ  ولكنػ دائػري  وسػعتماهػؿ عرًو
مت ظهػػر لػػفكرهػػاا كػػاف بمثابػػم القشػػم التػػ  هبأنػػ  ي يسوثػػؽ عميهػػاا وأكػػد عمػػ  الرهابػػم 
ػتهاالباير ذع يساعةأة ن"ا وولػفت  بأنػ  لمقنلػؿ األوؿ ك مما دياها إلػ  إعػالف مااًر

ذ(38)قفبةسبةق
 " Maximilian Robespierre"(39)"يفقذصهفةذمفاعذ. 

ػ   القنلؿ األوؿلقد شار  أن  كقائػد يامػؿ عمػ  إخػراج يرنسػا مػف حالػم الفًو
انتلػػػػػارات ًػػػػػد  يسػػػػػيما واف ميوشػػػػػ  تحقػػػػػؽبفػػػػػرض نظػػػػػاـ إداري يتقسػػػػػـ بالكفػػػػػاءيا 

 المماهيرا وأف يفرض تنسػيقاً  ريع مف مانوياتأفق مف حق  أف يو التحالفات المااديما 
وحػػػدودها  ينيػػػم واإلرادي الوطنيػػػم لمػػػدياع عػػػف ممهوريػػػم يرنسػػػا المديػػػدبػػػيف الػػػروح الوط

المػواليف لمممكيػم  ممموعم مػف حولها  إل  ممعمداـ دي ستيؿ ك ذلؾ ما ديع الطبيايم
ػػدتهـ ًػػدكا وكػػاف والػػد لهػػا وأكػػد  القنلػػؿ األوؿمتفقػػًا مػػع ها مػػاؾ نيكػػر واليااهبػػم ووحق

"إنذاليقةاوذأ امذعانذلكنهػا أمابتػ  ب"ذ"إنذشةئ إذعنذالعيا افقةاوذضاقفقيذأينا ءذالياقذ
ذ.(41)النصق"

(41)بيرنػادوت بابتيست –ماف شمات مداـ دي ستيؿا 
"Jean – Baptist  

Bernadotte"  ػػت  ل التػػ   اتبػػاكتبػػت باػػض الخطكمػػا ا مقنلػػؿ األوؿيػػ  مااًر
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 القنلػػػػػػؿ األوؿًػػػػػػد انتهاكػػػػػػات بيػػػػػػوف التر مممػػػػػػس يػػػػػػ   كوسػػػػػػتانت بنيػػػػػػاميف ألقاهػػػػػػا
 القنلػػؿ األوؿكتػػا  1811عػػاـ ويػػ  ا لهيئػػم التشػػريايميختلالػػات ولػػالحيات ا

نذالسااة عذعيذساااةلذياا ذبااؤسذشااعةع،ذفعااعذ ااكاذياا نذيفمااا ذاموااةمذأ"ألخيػ  موزيػػؼ: 
األمػر الػذي دياهػا إلػ  ا الكػالـنقؿ موزيػؼ إليهػا هػذا وهد  الف ئمذفاليمالتذالقافصو"

ػمؿا يراحػػت ا بملػاؿ إلػ  مقػرإ إهامػم زومهػا يػػ  ميػداف الكونكػورد يومدتػ  انتقػاي الشق
غػػػادرت بػػػاريس إلػػػ   حينمػػػاماهػػػا  أخذتػػػ س  1812أيػػػار  التاسػػػع مػػػفتاتنػػػ  بػػػ ا ويػػػ  

ـ  دينػ  يػ  مقبػػري ا "Poligny"عنػػد مكػاف يػدع  مػات يػ  الطريػؽ هػد سويسػراا و  وتػ
بػػدأت مػػداـ دي سػػتيؿ يػػ  تاػػاط  األييػػوف ألف نوبػػات الهيػػاج ذاتػػ  ويػػ  الاػػاـ ت كوبػػ

 .(42)تاتريهاأخذت 
 (43)يرانسػػوا ليبػػروف -شػػارؿ لمقنلػػؿ نيكػػر رميفأرسػػؿ مػػ 1812ا عػػاـ أ يػػ 

"Charles - François Lebrun" ( نظػرات أخيػري يػ  السياسػم ا كتػاا بانػواف
الذي ا "Les Dernieres Vues de politique et  de Finance" ( والماليم

الكتػػاا الػػتمس األعػػػذار  ذلػػؾويػػػ   اعػػرض ييػػ   خػػر أيكػػػارك يػػ  السياسػػم وايهتلػػاد
الدكتاتوريػػػم  تمػػػؾشػػػرًا ي بسػػػد منػػػ ا وايتػػػرض أف  ألنػػػ  عػػػدها القنلػػػؿ األوؿتاتوريػػػم لدك

مقهتػػم وحػػذر مػػف اسػػتمرار تركػػز السػػمطم يػػ  أيػػدي الاسػػكرييف وعبقػػر عػػف أسػػف  ألف 
عمػػ  تاويًػػات الحػػراا واهتػػرح دسػػتورًا  كبيػػراً  ماليػػم الحكومػػم المديػػدي تاتمػػد اعتمػػاداً 

عمػ  القنلػؿ األوؿ  عميػ  وهػد أطمػع ليبػروف ارسػاً ح القنلػؿ األوؿأكثر ليبراليم يكوف 
كػػاف مسقتناػػًا أف مػػداـ  القنلػػؿ األوؿوألف  كالكتػاا يػػامتاض مػػف يكػػري تقمػػيص سػمطات 

دي سػػتيؿ هػػ  التػػ  ومهػػت أيكػػار أبيهػػاا يقػػد ألػػدر أمػػرًا برباادهػػا عػػف بػػاريس ممػػا 
بػػػػم أنهػػػػا كانػػػػت تسػػػػتطيع الكتا القنلػػػػؿ األوؿيانػػػػ  إغػػػػالؽ لػػػػالونها المػػػػزع  ونسػػػػ  

 .(44)ي  منيؼ 1812عاـ  بالمهاري نفسها الت  تتحدث بها وهًت شتاء
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حػػديث بػػػاريس بنشػػػر  1813كػػانوف األوؿ عػػػاـ يػػػ   مػػػداـ دي سػػتيؿ ألػػبحت
عنػد لػدورها نظػر لفتػت المكونم مف ستم أمػزاء التػ   "Delphine" روايتها دلفيف

امػػػػرأي  مػػػػف نًػػػػاؿ هػػػػوي بػػػػيف ءاً ألنهػػػػا كانػػػػت مػػػػز  ككػػػػؿ المهتمػػػػيف بػػػػاألدا والسياسػػػػيم
 .(45)مداـ دي ستيؿ(نفسها )قلد بها عف يتاي تدلفيف تتحدث روايم و ا وعلرها

األحػػػداث الدراميػػػم والحبكػػػم الرومانسػػػيم لتماػػػؿ  تمػػػؾمػػػداـ دي سػػػتيؿ  اممتاسػػػت
شرعيم الطالؽا وتال ا الكاثوليكيما والحقوؽ المانويم  عف طريقهاتناهش يكري منها 

تلػػرؼ الفػػرد بمػػا أي مشػػروعيم الػػوع  الفػػردي لممػػرأي بػػدًي مػػف الماػػايير المزدومػػما و 
مف شػرؼ اينتمػاء إلػ  طبقػم وهػد تمقػ  المثقفػوف يػ  بػاريس  بديً  اعمي  ًميرك مي يم

ابميوف لـ يكف سايدًا بهاا يقد كاف ي  ذلؾ القنلؿ األوؿ نحممها بقبوؿ حسفا لكف 
مق  وايًطراا الفاتم  نحو الوهت هد  كري ي  يرنساا الكاثوليكيم كاالج لمتفس خ الخس

ألػػػدر أمػػػرًا يمنػػػع مػػػداـ دي سػػػتيؿ مػػػف  1813تشػػػريف األوؿ  الثالػػػث عشػػػر مػػػفويػػػ  
 .(46)ميالً ايهتراا مف باريس مسايم أربايف 

بػػػػاإلمبراطور هػػػػا اإلطاحػػػم تأًػػػػايت مػػػداـ دي سػػػػتيؿ إلػػػ  مهمعمػػػ  اثػػػػر ذلػػػؾ 
ا وإلعػػداد نفسػػه األمانيػػا لمفرنسػػييفشػػرح أخػػرى وهػػو مشػػروع يهػػدؼ إلػػ   مهمػػم نػػابميوف

لهػػذك المهمػػم ولتكػػوف عمػػ  وعػػ  كامػػؿ شػػرعت يػػ  القيػػاـ بمولػػم سػػياحيم أخػػرى يػػ  
 .أوروبا

يػ  ومػدت ك يمػاروييرانكفػورت حينما ولمت إل  ألمانيا تنقمت مػا بػيف بػرليف و 
بحكػـ ومػود حكومػم  ت ػاا والفنػانوف والموسػيقيوف والفالسػفمالكس  الكثيػر مػف مدينم ييمار
تـ يػ  السػاعم الحاديػم عشػر لػباحًا وباػد تقػديـ وكػاف حًػور الزائػريف يػ اترع  ذلؾ

ويػػ  بػػرليف  اومبػم الفطػػور يػػتـ مناهشػم األعمػػاؿ المقلفػػم وتسػتمر حتػػ  منتلػػؼ الميػؿ
تمقت أخبارًا تسفيد أف أباها مريض بشكؿ خطير يأسرعت عائدي إل  كوبت لكنها تمقػت 

ويػػاي  هبػػؿ ولػػولها إلػػ  كوبػػت يسػػبقا لهػػا 1814نيسػػاف  يػػ  التاسػػع مػػفخبػػر وياتػػ  
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لها دعمًا مانويًا وماليًاا وكانت تراك دومًا عم  حؽ  كبيرًا ا ألن  كاف يقدـحزنًا  والدها
ا كانػػػت مػػػداـ دي سػػػتيؿ كثيػػػري (47)ي ٌّ مػػػف عشػػػاهها ليحػػػؿ محمػػػ ي يمكػػػف ألولػػػالحا و 

الفػت روايتهػػا  1815التنقػؿ والسػفر يػ  تمػؾ المػدي مػابيف ايطاليػا وسويسػرا  ويػ  عػاـ 
 .(48)والت  تقلد بها ايطاليا "Coorinne")كوريف( 

مػػري أخػػرى وسػػرعاف مػػا أحػػاط بهػػا  عػػادت إلػػ  بػػاريس 1815لػػيؼ عػػاـ يػػ  
ألبح لالونها أكثر شهري مف أي  حت الاشاؽ واأللدهاء والدارسوف والدبموماسيوف 

ومبػات الغػذاء شػاار وكانػت األتػـ إحيػاء ايمتماعػات بقػراءي يي  و يرنساا لالوف ي  
وهػػد  ك وكػػاف الًػػيوؼ يممسػػوف حػػوؿ مػػداـ دي سػػتيؿيػػ  اليػػوـ ثػػالث مػػرات تقػػدـ ييػػ  

ـ ي يكف وف عف الامؿا ويػ  الحػدائؽ ادكاف الخعددهـ أحيانًا ثالثيف شخلًاا و  يلؿ
لوف وي    . (49)لداهات مديدي تقيـ مداـ دي ستيؿالمو  ذلؾترى الاشاؽ يتمو 
الػرايف  عبػرت هدو مف مديد أف الوهت المالئـ لزياري ألمانيا رأت مداـ دي ستيؿ 
(51)إل  ألمانيا مع ابنها أومست

 "Auguste" (51) ألبرتيف تهاوابنا
"Albertine" 

وخادميف وكوستانت الذي ألبح بالنسػبم لهػا عشػيقًا أو بتابيػر  خػر يارسػًا أهػؿ رتبػم  
الكثير مػف لها هراءي  المغم األلمانيمك مما أتاحوكانت هد تامقمت  ي  خدمم يارس كبير

 .(52)األلمانيماللحؼ والكتا 
)السػيد نيكػرا ءهػا يػ  أبيهػا حينمػا الفػت كتػاا عزا لقد ترممػت مػداـ دي سػتيؿ

 Monsieur Neckers Character & Private"(شخليت  وحيات  الخالػم

Life"  ك ولار دخمها السنوي يقدر بنحػو مائػم وعشػريف وهد ورثت ماظـ ثروي أبيها
هػاك يًػاًل إيطاليػا وأخػذت ماهػا أطفالإلػ   كػانوف األوؿ سػايرتوي  شهر ًاك يرنكألؼ 

(53)ؿغشػميعػف المامػـ ويمهػاـ 
"Wilhelm Schlegel"  الػذي ألػبح مام مػًا ومرشػدًا

ا ألنػ  ومػد ماموماتهػا هميمػم مػدًا عػف الفػف اإليطػال  كلها أيًًا وليس ألطفالها يحسا
القلػائد  لمنظػر وألقػت حػيف ولػولها الاديػد مػفلقد تـ اسػتقبالها بشػكؿ رسػم  وييػت 



 
 

 

 

   

 

ىد.ىصمارىشاكرىمحمود
ى3162(ىىأوــلـولىىى61العـــددىىى)

ىمدامىديىستول
ىودورهاىالفكريىفيىفرنسا

  44 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

وهػد سػممت هػذك التمربػم يػ  روايتهػا أمػاـ باػض األمػراء واألميػرات  الموسيق وعسزيت 
وكػػػاف موزيػػػؼ ا رومػػػاو  وبولونيػػػا بارمػػػاو  مػػػيالفوكانػػػت كثيػػػري التنقػػػؿ مػػػا بػػػيف  فكػػػوري

بونػػػػابرت مولاػػػػًا بهػػػػا يزودهػػػػا بخطابػػػػات تسقػػػػد مها إلػػػػ  أيًػػػػؿ الممتماػػػػات اإليطاليػػػػما 
ا ومدت األمراء واألميرات أهؿ احتفاًء بهػا مػف واحتفت بها الطبقات ايرستقراطيم لكنه

ولـ تػزعمهـ  لإلمبراطور نابميوفوعداءها  الكاردينايت الذيف عريوا كتبها وثروتهاهبؿ 
 .(54)مالبروتستانتي      عقيدتها 

لنشػػر مقلفهػػا  تبحػػث عػػف ناشػػر يرنسػػ يػػ  تمػػؾ األثنػػاء كانػػت مػػداـ دي سػػتيؿ 
 شػرطماللطبع مف وزاري الداخميما وأكػد مػدير وكاف األمر يتطما موايقم عم  اكوريف 

(55)يوشػػػي  موزيػػػؼل
"Joseph Fouché" أف مػػػداـ دي سػػػتيؿ هػػػد  وزيػػػر الداخميػػػم

عمػػػ  هػػػذا سسػػػمفح لهػػػا بقًػػػاء  ألػػػبحت متحفظػػػم وحػػػذري طػػػواؿ الاػػػاـ الماًػػػ ا وبنػػػاءً 
ويػػ   - الواهاػػم يػ  شػػماؿ يرنسػػا -  "Auxerre"سػيريػػ  أوك 1816عػػاـ لػيؼ 

الواهاػم يػ  شػماؿ يرنسػا عمػ   ا "Rouen" رواف إلػ ينتقػاؿ الخريػؼ سسػمفح لهػا با
 .(56)نهر السيف

لإلمبراطػػػور نػػػابميوف أرسػػػؿ تمػػػؾ التفالػػػيؿ إلػػػ  البػػػوليس السػػػر ي التػػػابع إي أف 
" ذاااقكذعاعامذعيذسااةلذاوااقبذ -لإلمبراطور يغًا عم  يوشي  وكتػا إليػ  هػائالس:
لواعذياباتذلا ذذ"لػ  يػ  خطابػ  وأكػد "ذعنذب قةسذإنن ذأعأمذأنها ذلةساتذبةةاعةذعنها 

 كسذالعقأةذالعمنفنوذخي ب إذعنذساتذصامي تذياعتذيةا ذالخاالفذإلايذالضاةفذإنها ذ
فَخأمصتذ "Montmorency" اوفلذل ذإنه ذاشاقتذعو قاإذي ذفاعيذعفناعفقنس 

له ذيقذاإلف عوذي ذب قةس إننا ذأياققذلاكذأنذعةنايذأنذاااقكذ اكاذذ،إليذأنذ كاذةخفأ
إنناا ذلاافذأفهااقتذلااكذذ،سذالعااقأةذ اافذأنااكذامةااكأبه ذعفنذعبااققاوعاالذةمااعاعبذخةاا لذ ااك

اوعلااوذالامصااةأةوذعأاايذياالذعاا ذيةأااا ذياا ذعياالذإف عاهاا ذخاااللذشااهقةنذوصاا باكذ
يقسخ،ذي نن ذأعأمذع ذةيعثذ ن كذذبخعسعئويوةووذقممذبمةعيذعنذيقنس ذ،ذالع شو
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 توعمػ  هػذا يقػد عػادت مػداـ دي سػتيؿ إلػ  كوبػا بشيلذأيضالذعانذفيةاقذعاخأةاا "
وسػػػػمحت وزاري الداخميػػػم بطبػػػػع روايتهػػػػا ا 1817الخػػػػامس والاشػػػػريف مػػػف نيسػػػػاف يػػػ  

 .(57)1817عاـ كوريفا وتـ نشرها ي  ربيع 
وخالؿ ثالثم إل  النمسا غادرت كوبت  1817الثالثيف مف تشريف الثان   وي 

الًػػػابط تاريػػػت عمػػػ  أسػػػابيع مػػػف بػػػيف األسػػػابيع الخمسػػػم التػػػ  هًػػػتها يػػػ  النمسػػػا 
(58) يس أودونيػػؿالنمسػػاوي مػػور 

"Moritz O'Donnell" ػػت عميػػ  المػػاؿ ا وعًر
خطابػات مفامػم بػاإلخالص الػذي ي حػدود كوسػتانت والزواج لكنها يقدت  يكتبػت إلػ  

اعتراهػا وأثنػاء الزيػاري ذ"فأب ذفية ا ذفيلذع ذعنعيذعأيكذيع ذاش ءذفيةافذاشا ء"ل  
(59)كوبت المرض واإلحباط يأسرعت عائدي إل  

· 
عػاـ ويػ   "De L A'llemagne" تبػت كتابهػا عػف ألمانيػاالمػو ك ذلؾوي  

هَػػرسا كتابهػػا مػػف ايكتمػػاؿ وتطم اػػت إلػػ  بػػاريس لتطباػػ  ييهػػا وكتبػػت بتواًػػع  1811
نذيع نةااوذأعاافامذعاانذالنماا ذفالبااؤسذفااعذمةأااقتذياالذأ"نػػابميوف هائمػػم لػػ   اإلمبراطػػور

متحػػدي وطمبػػت واهترحػػت أف تػػذها لموييػػات الا الشخصااة تذفالوااعقذةةأ اامذا ساسااالم"
 اإلمبراطػػػورانتقاليػػػم يػػػ  بػػػاريس يمنحهػػػا  مػػػديمنػػ  مػػػواز سػػػفر كمػػػا طمبػػػت أف تقًػػػ  

ا كمػا انػ  ريػض طبػع الكتػاا نابميوف مواز السفر لكن  لػـ يوايػؽ عمػ  دخولهػا بػاريس
هاممػػػػت يرهػػػػم مػػػػف المنػػػػود دار ا 1811 ؿيػػػػ  بػػػػاريسا ويػػػػ  األوؿ مػػػػف تشػػػػريف األو 

مػػػف يػػػ  ماهػػػا مػػػا اسػػػتطاعت الولػػػوؿ إلالطباعػػػم وحطمػػػت ألػػػواح الطباعػػػم وحممػػػت 
حظػػم أرسػػؿ إلػػ  مػػداـ دي سػػتيؿ مالتشػػريف األوؿ  الثالػػث مػػفويػػ  ا مممػػدات الكتػػاا

ا لػػارمم مقداهػػا أف تسنفإػػذ مػػا كانػػت هػػد عقػػدت الاػػـز عميػػ  وأف تغػػادر إلػػ  أمريكػػا يػػوراً 
 عو ًػػت مػػداـ دي سػػتيؿ طػػابعَ وهػػد  اأخفػػ  نسػػخم احتياطيػػمهػػد  أومسػػتوكػػاف ابنهػػا 

ا ومػػف المػػدير بالػػذكر أف هػػذا الكتػػاا عػػف خسػػارت  وانسػػم ت عائػػدي إلػػ  كوبػػت الكتػػاا
كؿ موانػا الحًػاري األلمانيػم يػ  علػر  ا وتـ عرض يي 1813طبع ي  لندف عاـ 
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لقػػػػػد طالبػػػػػت بتػػػػػزاوج خلػػػػػا بػػػػػيف الثقػػػػػايتيف الفرنسػػػػػيم  انػػػػػابميوف بريمػػػػػاز اإلمبراطػػػػػور
(61)الػػػػرايفيػػػػ  توحيػػػػد اتحػػػػاد  اإلمبراطػػػػورممػػػػا هػػػػد يسسػػػػاعد  واأللمانيػػػػم

"Rhenish 

Confederation"  (61)مع يرنسا. 
إلػػػ  مانػػػا ذلػػػؾ عممػػػت مػػػداـ دي سػػػتيؿ يػػػ  مانػػػا المسػػػرح  إذ مثمػػػت دور 

وكانػػػػػت هػػػػػد عممػػػػػت يػػػػػ  المانػػػػػا التراميػػػػػدي  "Semiramis" (62))سػػػػػمير أمػػػػػيس(
ػػ  لمقلػػر إلػػ  مسػػرح دائػػـ  والكوميػػديا وتػػـ تحويػػؿ البهػػو الكبيػػر يػػ  الطػػابؽ األًر

اًي ي  كوبػت ومنيػؼ إذ هػدمت هػذك األعمػاؿ يػ  بنايػم الػديواف ومتكامؿا وهدمت أعم
"Douane"  يػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػاحم مػػػػػػػػػػػػويرد"Molard"يػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػارع )مرنمػػػػػػػػػػػػز أو ذ

 .Granges or Taconnerie" (63)"تاكونري(
(64)مػػػػاف روكػػػػا-ألبػػػػرتتزومػػػػت مػػػػف  1811ويػػػػ  عػػػػاـ 

"Albert-Jean 

Rocca"  ا وهػػو يػػ  سػػف الثالثػػم والاشػػروف يػػ  حػػيف إنهػػا كانػػت يػػ  سػػف الخامسػػم
دها مف الحركػم إذ كانػت تتنقػؿ واألرباوفا وعم  الرغـ مف ذلؾ يأف هذا الزواج لـ يقي

إلػ  لنػدف وتػـ  1812ا إذ ولػمت يػ  عػاـ (65)ما بيف كوبت وييينا وروسيا وبريطانيػا
اسػػتقبالها بحمػػاس منقطػػع النظيػػر والتقػػت باػػدد مػػف الشخلػػيات البريطانيػػم المرموهػػم 
عم  المستوى السياس  واألدب ا ومف المدير باإلشاري أف مداـ دي ستيؿ استقرت ي  

ا وهػد التقػت مػع "Argyll Place 21"اركيػؿ بمػيس 31الممكػ  يػ  هلػر الشػارع 
 Arthur Wellesley, Duke of " (66) رثػػػػر وليسػػػػم  دوؽ ويمينمتػػػػوف

 Wellington "  أنذص لفنذععامذعيذساةلذعقآةذصا يةوذامساعذاا قةخذ"الذي أكػد
 اااكسذالعاااعة،ذفعااا ذةعقيااا ذالعاااقءذ نااا ذالم نااابذالايوةمااا ذيعااا ذ ااافذيااا لذالةعةاااعذعااانذ

 .(67)"ب...اليا
مميػع مػف مراهبػم تهػرا اسػتطاعت أف  1812الثالث والاشػريف مػف أيػار  وي 
إلػ  روسػيا ومػف الولػوؿ عم  أمؿ  يييناوتومهت إل  نابميوفا  اإلمبراطورمواسيس 

http://www.marefa.org/sources/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1


 
 

 

 

   

 

ىد.ىصمارىشاكرىمحمود
ى3162(ىىأوــلـولىىى61العـــددىىى)

ىمدامىديىستول
ىودورهاىالفكريىفيىفرنسا

  44 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

وهد روت هلػم رحمتهػا هػذك يػ  كتابهػا عشػر ا بطرسبرج ساف إل التوم  باد ذلؾ ثـ 
"Ten Years of Exile"سنوات ي  المنف 

(68). 
تمكنػت مػػف الولػػوؿ إلػػ  روسػػيا وكانػػت كثيػػري التنقػػؿ مػػا بػػيف كييػػؼ وموسػػكوا 

إلػػػػ  سػػػػاف هػػػػا طريقيػػػػ  نػػػػابميوف بشػػػػهر غػػػػادرت موسػػػػكو  اإلمبراطػػػػوروهبػػػػؿ ولػػػػوؿ 
 بيرنػادوتالمنػراؿ ولػمت إلػ  سػتوكهولـ وسػاعدت يػ  إدخػاؿ أيمػوؿ بطرسبرجا ويػ  

وباػػد أف أهامػػت يػػ   نػػابميوفاإلمبراطػػور  يػػ  تحػػالؼ ًػػد )الممػػؾ شػػارؿ الرابػػع عشػػر(
إذ بقيت ييها بينما حققت الميوش األوروبيم  ابريطانياالسويد ثمانيم أشهر عبرت إل  

لػػػويس الثػػػامف ويتمهػػػوف إلػػػ  بػػػاريس ويًػػػاوف انتلػػػارها عمػػػ  اإلمبراطػػػور نػػػابميوفا 
 (69)عشػػر

"Louis XVIII" 1814الثػػان  عشػػر مػػف أيػػار  يػػ و  اعمػػ  الاػػرش 
أثنػػ  لػالونها يػػ  بػػاريس باػػد  )المػانش( واسػػتاادتأسػرعت بابػػور القنػػاؿ اإلنمميػػزي 

ا واستقبمت عددًا كبيرًا مف الشخليات األوروبيم عمػ  المسػتوى ي  المنف  معشر سن
 .(71)األدب  والسياس 

 اإلمبراطوروي  الشهر ذات  حظيت مداـ دي ستيؿ بنلرها الاظيـ باد سقوط 
باؿ الًػػيوؼ الػػذيف مػػاءوا نػػابميوف إذ أعػػادت يػػتح لػػالونها يػػ  بػػاريس وبػػدأت باسػػتق

لمترحيا باودتها إل  لفويهـا إي أف مداـ دي ستيؿ كانت تاان  مف ًاؼ حالتها 
اللػػػػحيما وباػػػػد انقًػػػػاء شػػػػهريف يػػػػ  بػػػػاريس عػػػػادت إلػػػػ  كوبػػػػت مراعػػػػاًي للػػػػحتها 

ا إذ كانػػػػت مشوشػػػػػم  (71)يػػػػػوـ منػػػػػابميوف باػػػػد حكػػػػػـ المائػػػػ اإلمبراطػػػػوروالػػػػتخمص مػػػػػف 
هورا يػػػ  هػػػذك األثنػػػاء تػػػـ زواج ابنتهػػػا ألبػػػرتيف مػػػف ومنفامػػػما واسػػػتمرت لػػػحتها بالتػػػد

(72)ا دوؽ بروممػػػػػ شػػػػػارؿ -أشػػػػػيؿ ليػػػػػونس ييكتػػػػػور
"Achille-Léonce-Victor-

Charles, duc de Broglie"(73)ا وهد استقروا ي  باريس. 
ذ(الفرنسػػػػيم مالحظػػػػات عمػػػػ  األحػػػػداث الرئيسػػػػم لمثػػػػوريكتابهػػػػا )بػػػػدأت تكتػػػػا 

"Considerations sur les principaux evenement de la 

Revolution   Francaisc"  المزء األوؿ مف هذا ا المكوف مف مزئيف خلص
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يػػػ  كػػؿ سياسػػػات ا والثػػػان  تشػػػما ييػػػ  بقػػػوي حكػػػـ  نيكػػػر الكتػػاا لمػػػدياع عػػػف أبيهػػػا
 .(74)ايستبدادي نابميوف اإلمبراطور
 De la"يقػد تمكنػت مػف تػأليؼ كتػاا  مػع أنهػا كانػت تاػان  ظرويػًا حزينػمو 

litterature Consideree dans ses  rapports avec institutions 

socials"  ( إنن  أريد أف أيحػص أثػر الػديف واألخػالؽ والقػوانيف عمػ  األدا والفكػر
"أنا ذقبعا ذأصابيتذوتأممػت هائمػم  (اوأثر األدا والفكر عم  الديف واألخػالؽ والقػانوف

يةاثذايالذعيالذالمأسموذي ذبةذذيوبذالعساوبلذعمهفعوذفن ضاموذبشايلذيا فذب
الةوةااااعةذالعسااااةيةوذأفذباةبةااااقذآخااااقذا نةناااا ذعاااانذالةوةااااعةذالعسااااةيةوذالااااا ذيناااا ذ

 .(75)"عةاوعةه 
لقتػؿ المقامري التػ  تسَحػاؾ انػدما عممػت مػداـ دي سػتيؿ بػوعم  الرغـ مػف ذلػؾ ي

الػػذي هػػػاـ بػػدورك يػػػ  إخبػػار أخيػػػ  نػػػابميوف أسػػرعت برخبػػػار أخيػػ  موزيػػػؼ  اإلمبراطػػور
 مزيػري ألبػامػف  نػابميوف يشػكرها عمػ  موهفهػاا وعنػدما عػاد راإلمبراطػو بػذلؾا يأرسػؿ 

"Elba" كػـ يرنسػاا لػـ تسػتطع أف تكػتـ إعمابهػا "إننا ذ وأكػدت بشػماعت  واسػتااد حس
عقشا ،ذفي ناتذ لواعذيةالذعا ذ افذيبةةا ذ سااة عةذاإلعبقايفقلنذأيفذعنذعة قضوذ

قأة عسةقا ذعنذي ن ا يا ذالاا قةخ"فالمسا قةذ إليذب قةسذفايعةذعنذأعفمذعف  قذالمم
(76)واترلػوماركػم وباػد 

"Waterloo"   انسػحبت أخيػرًا مػف ميػداف اللػراع السياسػ 
باػد يقػد كانػت سػايدي الامـو لفرنسا وعم   األمنبيمقوات الاحتالؿ إذ لـ تستطع رقيم 

التػػ  كانػػت الخزانػػم الفرنسػػيم  اً مميػػوف يرنكػػ عشػػريفالثػػامف عشػػر  لهػػا لػػويس أف أرسػػؿ
هػد تػدهورت كثيػرًا وخػاا مػداـ دس سػتيؿ لكف لحم ا أو لورثت  ألبيها نيكر بها مديفَ 

استاادوا الارش وراحت هذك الخيبم تػزداد عنػدما بػدأ الممكي ػوف ياممػوف  أممها ي  الذيف
الػذي  إزالم كؿ أثػر لمثػوري الفرنسػيم مػف الحيػاي السياسػيم ولػـ يكػف هػذا هػو حممهػا عم 

يػػت يػػ  كتابهػا   (الفرنسػػيم ألحػػداث الرئيسػػم لمثػػوريمالحظػػات عمػػ  ا)حممػت بػػ  لقػػد عرق
التشػريايم يػ  شػخص  الطغياف )الحكـ المطمؽ( بأن  تمم ع السػمطم التنفيذيػم والسػمطم
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ي ممػاؿ لمتايػيف  واحػدا وألػر ت عمػ  ومػود ممايػم وطنيػم ينتخبهػا الشػاا المخػوؿا
 .(77) ييها

لقػػد ًػػاؼ مسػػػدها  ولػػـ تاػػش مػػداـ دي سػػػتيؿ حتػػ  تػػرى كتابهػػا هػػػذا منشػػوراً 
ولػػػـ تكػػػف تسػػػتطيع النػػػـو إي إذا زادت مػػػف  مخػػػدراتاالتنػػػاوؿ  مػػػفمػػػا أيرطػػػت م لنتيمػػػ

ػمقـكانػت وبينمػا  1817وي  الحادي والاشريف مف شباط مرعات األييوفا   تلػاد السل
سػػتمقيم ألػػابها شػػمؿ دمػػاغ ا وظمػػت طػػواؿ ثالثػػم أشػػهر موهػػد سػػقطت حفمػػم  لحًػػور

   الكػالـ وحثػت ابنتهػا عمػ  القيػاـلكنها كانت هادري عم عم  ظهرها ي تستطيع حراكاً 
وعم  الامػوـ عانػت مػداـ دي سػتيؿ كثيػرًا مػف المػرض ا بدورها كمًيفم ي  لالونها

وهد ماء ألدهائها مف مميع أنحاء أوروبا لرقيتهاا وي  الساعم الخامسم لباحًا مف 
ا وكاف أخر ما رددت  مف (78)توييت مداـ دي ستيؿ 1817يوـ الرابع عشر مف تموز 

 . (79)"أيببتذاهللذففالعيذفاليقةو" ت  ي  حياتهاكمما
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 اخلامتة
 تولؿ البحث إل  ممموعم مف النتائ  أهمها:

واحػػدي مػػف ابػػرز الشخلػػيات النسػػائيم األوروبيػػم التػػ  ظهػػرت  دي سػػتيؿتاػد مػػداـ  .1
 ي  القرنييف الثامف عشر والتاسع عشرا وذلؾ عف طريؽ األعماؿ الت  هدمتها.

الت  كتبت بها سواء السياسيم منها أو األدبيم )مسرحا برعت ي  مميع الممايت  .2
 روايما يفا تاريخ(.

روادك مػػػػف كايػػػػم طبقػػػػات الممتمػػػػع  ؼامتػػػػاز اللػػػػالوف الػػػػذي كػػػػاف تػػػػديرك بػػػػاختال .3
الفرنسػػ ا سياسػػييف ومفكػػريف وينػػانيف وعسػػكرييف وأدبػػاء ويالسػػفم وممػػوؾا يًػػاًل 

ػػػػع السياسػػػػ  إبػػػػاف الثػػػػوري  عػػػػف ممموعػػػػم مػػػػف الطبقػػػػم الاامػػػػم لمتاػػػػرؼ عمػػػػ  الًو
 الفرنسيم.

كػػػاف دور عائمػػػم مػػػداـ دي سػػػتيؿ واًػػػحًا عميهػػػا وذلػػػؾ يف والػػػدتها كانػػػت تمتمػػػؾ  .4
لالوف)لػػػػالوف مػػػػداـ نيكػػػػر(ا ووالػػػػدها لػػػػاحا منلػػػػا سياسػػػػ  )مراهػػػػا عػػػػاـ 

وزيػػر ماليػػم(ا يًػػاًل عػػف زومهػػا السػػفير السويسػػري يػػ  يرنسػػاا لػػذلؾ زاد  -الماليػػم
 ؿ الكتابم.مف شهرتها يًاًل عما برعت ب  ي  مما

كانت شخليم متقمبم وغير واًحم ويسيما ي  عالهتها مع القنلؿ األوؿا يتاري  .5
 تامؿ عم  إثاري المشاكؿ ل  وتاري أخرى تامؿ عم  كسا ودك وعطف .

أف تػػػاريخ الاائمػػػم الغنػػػ  يسػػػح الممػػػاؿ لهػػػا لتكػػػوف لػػػاحبم نفػػػوذ هػػػوي يػػػ  يرنسػػػا  .6
الزائػػريف للػػالونها أو الػػذيف  وخارمهػػا لمػػا لهػػا مػػف هػػدري يػػ  التػػأثير عمػػ  الرمػػاؿ

 التقت بهـ خارج يرنسا.

كانػػػت كثيػػػري التنقػػػؿ والسػػػفر يػػػ  بمػػػداف أوروبػػػا المختمفػػػما وذلػػػؾ باػػػد هػػػرار القنلػػػؿ  .7
األوؿ يػ  نفيهػا خػارج يرنسػاا ممػا هيػأ لهػا خمفيػم واًػحم عػف هػذك البمػداف ويسػػح 

 المماؿ لها ي  الكتابم بحريم عف تمؾ البالد.



 
 

 

 

   

 

ىد.ىصمارىشاكرىمحمود
ى3162(ىىأوــلـولىىى61العـــددىىى)

ىمدامىديىستول
ىودورهاىالفكريىفيىفرنسا

  45 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

الها لًيويهاا هيأ لها ممموعػم مػف الاشػاؽ كػانوا ياممػوف أف ممالها وحسف استقب .8
 لتقديـ خدماتهـ لها.

عم  الرغـ بمػا يتمتػع بػ  لػالونها مػف شػهري سياسػيم وأدبيػم يقػد تحػوؿ يػ  باػض  .9
 األحياف مقرًا لمسهر والرهص وشرا الخمر والاالهات الغراميم.

فكػري أدبيػم وروائيػم وأخيرًا يمكف القوؿ بأف مداـ دي ستيؿ تساػدا كاتبػم سياسػيم وم .11
مفوهم كسبت مشاعر األوروبييف عم  حد السواء لما تمتات ب  مف لياهم ولباهم 

 ي  استقباؿ الزائريف للالونها.
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 اهلوامش:

                                                      

(1) Frank Hamel, Famous French Salons, New York,1091, P.851. 

(: كاتبم سويسريما زومم مراها عاـ الماليم مػاؾ 1794-1739( سوزاف كرامد )2)
نيكػػرا والمارويػػم باسػػـ )مػػداـ نيكػػر(ا مػػاءت شػػهرتها مػػف خػػالؿ اللػػالوف الػػذي 

. لممزيػد مػف التفالػيؿ 1794كانت تممك ا توييت ي  همام بوليو ي  لوزاف عػاـ 
 . Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119انظر: 

(3) Maria Norris, Life and Times of  Madame de Staël, London, 

1853, P.24. 
ا ولػػػد يػػػ  منيػػػؼ سياسػػػ  وكاتػػػا اهتلػػػادي(ا 1814 – 1732( مػػػاؾ نيكػػػر: )11)

ا شغؿ منلا مراها عاـ 1768عيف وزيرًا مقيمًا ي  باريس ي  عاـ  بسويسراا
 – 1789و 1789 – 1788و 1783 – 1781لمماليم الفرنسيم خالؿ األعواـ)

 لممزيد مف التفاليؿ انظر:(. 1791
Encyclopaedia Britannica, OP. Cit., Vol-16, P.189. 
(4) Bella Duffy, Madame de Staël, Boston , 1887, P.9. 
(5) Amelia Gere Mason, The Women of the French Salons, New 

York, 1891, P.251. 
( رمؿ دولم سويديا عيف 1812 – 1749هولشتايف ) مامنوس دي ستيؿ إريؾ( 6)

 سػفيراً  عػيف 1785ي  عاـ و ا يرنساي   هائـ باألعماؿ السويديم 1783عاـ ي  
نيكػػر عػػاـ  مػػاؾ الفرنسػػ  مراهػػا عػػاـ الماليػػم  مػػف ابنػػم تػػزوج لمسػػويد يػػ  يرنسػػاا

  . لممزيد مف التفاليؿ انظر:    نيكر مرميف لويز اآلنسم  فا 1786
Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 
(7) Frank Hamel, OP. Cit., P.261. 
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(8) Auguste Dietrich, Madame de Staël et son Temps ( 1766-

1817), Paris , Tome. Premier, 1891, P.241. 
ي  عهد الممؾ ييميا  1312( مممس طبقات األمم: مممس أسس ي  نيساف عاـ 9)

لطبقػػػات الثالثػػػم )رمػػػاؿ الػػػديف (ا يتكػػػوف مػػػف امتمػػػاع ا1314 – 1285الرابػػػع )
والنبالء والطبقم الاامم(ا بدعوى مػف الممػؾ لمناهشػم الشػقوف التشػريايم والماليػما 
وأعط  لهذا المممس حؽ سف القوانيف باد ذلؾا إي إف هذا المممػس لػـ يكتسػا 
السػػػػمطم القويػػػػم إذ كػػػػاف نفػػػػوذك محػػػػدودًا ألف كػػػػؿ طبقػػػػم كانػػػػت تمتمػػػػع منفلػػػػمم 

وري منفلػػمم يػػ  غػػرؼ ثػػالثا إذ ريػػض رمػػاؿ الػػديف وتسلػوت بلػػوت واحػػد بلػػ
والنبالء ايمتمػاع مػع الطبقػم الاامػم يػ  غريػم واحػديا ويػتـ التلػويت كػاًل عمػ  

ػػػػػػؿق مممػػػػػػس الطبقػػػػػػات عػػػػػػاـ  يػػػػػػ  عهػػػػػػد الممػػػػػػؾ لػػػػػػويس الثالػػػػػػث  1614حػػػػػػديا حس
. لممزيػػػػػػد مػػػػػػف 1789(ا ولػػػػػػـ يسػػػػػػتدع ثانيػػػػػػم حتػػػػػػ  عػػػػػػاـ 1643–1611عشػػػػػػر)

حا تػػاريخ أوربػػا مػػف علػػر النهًػػم وحتػػ  التفالػػيؿ انظػػر: محمػػد محمػػد لػػال
ا  317ا ص1982(ا بغػػػػدادا دار المػػػػاحظا 1789 -1511الثػػػػوري الفرنسػػػػيم )

نػػػورمف هامبسػػػفا التػػػاريخ ايمتمػػػاع  لمثػػػوري الفرنسػػػيما ترممػػػم: يػػػقاد انػػػدراوسا 
 ا63ا ص1963مرامام: محمد احمد أنيسا القاهريا دار الكتاا الارب ا 

Encyclopaedia Britannica, Chicago, 1957, Vol – 9, PP.591- 

613,Vol-21, P.339. 
(11) L. Maria Child, Memoirs of  Madame de Staël and of 

Madame Roland , New York, 1854, P.14. 
(12) L. Maria Child, OP. Cit.,PP.19-31 ; Francis Gribble , 

Madame de Staël and her Lovers, New York, 1917, P.49. 
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(ا رمػػؿ دولػػم يرنسػػ ا شػػارؾ يػػ  حػػرا 1834 –1757( يياييػػت مػػاف بػػوؿ: )13)
ايسػػتقالؿ األمريكيػػما كػػاف هائػػدًا بػػارزًا يػػ  المراحػػؿ األولػػ  مػػف الثػػوري الفرنسػػيما 

(ا تػػول  هيػػادي 1791 –1789تػول  منلػػا هائػػدر لمحػػرس الػوطن  لممػػدي مػػابيف )
 اليؿ انظر:. لممزيد مف التف1792القوات الاسكريم ي  حروا عاـ 

Elbridge S. Brooks, The True Story of  Lafayette Called The 

Friend of America, Boston, 1899, P.13 ; The Encyclopedia 

Americana, New York, 1914,Vol – 16, PP.198 – 199. 
(ا رمػػػػػؿ دولػػػػػم يرنسػػػػػ ا انتخػػػػػا 1836 – 1748( ايمانويػػػػػؿ موزيػػػػػؼ سػػػػػييز: )14)

ا تنػازؿ عػف منلػا رئػيس أسػاهفم بػاريس 1789بقػات عػاـ لاًويم مممػس الط
ا كػػػاف لػػػ  دورًا ياػػػاًي يػػػ  1798ا عػػػيف  سػػػفيرًا يػػػ  بػػػرليف عػػػاـ 1791يػػػ   ذار 

. لممزيػد 1811ا تول  منلا رئيس مممس الشيوخ عػاـ 1799انقالا برومير 
 مف التفاليؿ انظر:

Michel Vovelle, L'Etat de la France Pendant la Révolution (1789 

– 1799), Paris, 1988, PP.283 – 284. 
(15) Frank Hamel, OP. Cit., P265. 

(ا ايبػػػػػف 1792 -1771( ممػػػػػؾ السػػػػػويد )1792–1746( غوسػػػػػتاؼ الثالػػػػػث:)16)
البكػػػر لمممػػػؾ أدولػػػؼ يريػػػدريؾ وأولريكػػػا لػػػويزا مػػػف بروسػػػياا شػػػارؾ يػػػ  التحالفػػػات 

 ر:                          لممزيد مف التفاليؿ انظ األوروب  األوؿ ًد نابميوف.
 Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 
(17) Frank Hamel, OP. Cit., P263. 

(ا رمػػػؿ دولػػػم يرنسػػ ا ولػػػد يػػػ  1838 – 1754( شػػارؿ مػػػوريس دي تػػاليراف: )18)
ا تػػػػػول  وزاري 1789يػػػػػ   ذار عػػػػػاـ  (Autun)بػػػػػاريسا ألػػػػػبح أسػػػػػقؼ أوتػػػػػاف 
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(ا 1817 – 1799( والثانيم مف )1799 – 1797مف ) الخارميم لممري األول 
(. لممزيػد مػف التفالػيؿ 1834–1831شغؿ منلا سفير ي  لنػدف لممػدي مػف )

 انظر:                                                               
Michel Vovelle, OP. Cit., PP.284 – 285. 

ياػػد مػػف رواد    وسياسػػ  يرنسػػ ( كاتػػا رومانسػػ1848-1768:)( شػاتوبرياف 19)
. لممزيد مػف  الرومانسيم الفرنسيما وواحدًا مف عظماء األدا الفرنس  بشكؿ عاـ

 التفاليؿ انظر:
Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 

(21) Frank Hamel, OP. Cit., P.266. 

(21) L. Maria Child, OP. Cit., P.31. 

لػػػحيحم لمانػػػ  )تػػػانكرد( عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف مراماتػػػ   ( لػػػـ يمػػػد الباحػػػث ترممػػػم22)
لمترامـ والقواميس الفرنسيم واينكميزيما إي أن  يمكػف ايسػتديؿ إلػ  ماناهػا بأنػ  

 )مأساي الموسيق (.
(23) Frank Hamel, OP. Cit., P.266. 

(24) Francis Gribble , OP. Cit., P.75. 
(25) Frank Hamel, OP. Cit., PP.273-274. 

(ا اخو نابميوف األكبرا ألبح محاميًا ي  1844 - 1768موزيؼ بونابرت: )ذ(26)
ا ألػػبح ممػػؾ نػػابول  لممػػدي 1797كورسػػيكاا عًػػو يػػ  مممػػس الخمسػػمائم عػػاـ 

(. لممزيػػػد 1813-1818(ا ثػػػـ ممػػػؾ إسػػػبانيا لممػػػدي مػػػف )1818 – 1816مػػػف )
 :مف التفاليؿ انظر

Alan Palmer, An Encyclopaedia of Napoleons Europe, London, 

1984,P.49. 
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ا شػػػػػغؿ منلػػػػػا رئػػػػػيس نػػػػػابميوفأخػػػػػو (ا 1841-1775( لوسػػػػػياف بونػػػػػابرت: )27)
ا أدى دورًا مهمػػػػًا يػػػػ  انقػػػػالا بروميػػػػرا شػػػػغؿ 1799عػػػػاـ  مممػػػػس الخمسػػػػمائمل

كػػػػػػانوف األوؿ  7 – 1799تشػػػػػػريف الثػػػػػان   25مػػػػػدي )منلػػػػػا وزيػػػػػر داخميػػػػػػم لم
(ا نتيمم لسوء التفاهـ َمع نػابميوف ذهػا إلػ  إيطاليػا وعػاش بشػكؿ هػاد  1811

 ي  منوا. لممزيد مف التفاليؿ انظر:
The New International Encyclopaedia, New York, 1928, Vol-

III, P.495. 
(28) Bella Duffy, OP. Cit., P.111. 
(29) Frank Hamel, OP. Cit., P.275; L. Maria Child, OP. Cit., 

P.39. 
(ا 1793 – 1774) يرنسػػا(ا ممػػؾ 1793 – 1754( لػػويس السػػادس عشػػر: )31)

ا منحػػػ  مػػػدك لػػػويس الخػػػامس عشػػػر لقػػػا دوؽ بػػػاري منػػػذ هلػػػر يرسػػػايولػػػد يػػػ  
والتػ  أدت إلػ  اإلطاحػم بػالحكـ الممكػ   الثػوري الفرنسػيمويدت ا يػ  عهػدك هامػت 

حاوؿ الفرار مف يرنسا بريقم زومت  ولكف ألق  القػبض  1791المطمؽا ي  عاـ 
لممزيػد مػف التفالػيؿ  .1793يػ  بػاريس عػاـ  المقلممعميهما وتـ إعدام  عبر 

 انظر:
The Encyclopedia Americana, OP. Cit., Vol – 16, PP. 656 – 

657. 
( وؿ وأيريػؿ ديورانػػتا هلػػم الحًػػاري )علػر نػػابميوف( تػػاريخ الحًػػاري األوربيػػم 31)

 –ا ترممػػػم: عبػػػد الػػػرحمف عبػػػد ا  الشػػػيخا أبػػػو ظبػػػػ  1815إلػػػ   1789مػػػف 
ا 11ا الكتػػػػاا األوؿا المممػػػػد 2112دار الميػػػػؿا  –بيػػػػروتا المممػػػػع الثقػػػػاي  

 .233-232ص

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/402943/Napoleon-I&prev=/search%3Fq%3DLucien%2BBonaparte%26hl%3Dar%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjlgc4Hig7ecur0AqxhClwxpl6_Lw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/209027/Council-of-Five-Hundred&prev=/search%3Fq%3DLucien%2BBonaparte%26hl%3Dar%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjSkGRRCskFYrIynRq6p_IhCwmjhQ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1793
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9
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يرنس  األلؿ سويسري المولدا مفكر  (ا1831 -1767: )كوستانت  بنياميف( 32)
 حػروا نسػا خػالؿير ا عائمت  هامرت مف سويسراب لوزاف ي  ولد سياس وكاتا و 

لممزيػػد مػػف  لػػوزافا يـز مػػداـ دي سػػتيؿ كثيػػرًا. القػػرف السػػادس عشػػر لتسػػتقر يػػ 
 .Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119التفاليؿ انظر: 

(33) Paul  Gautierl, Madame  de  Staël et Napoleon ,Paris 

,1913, PP.24-26. 
(34) Frank Hamel, OP. Cit., P.275; L. Maria Child, OP. Cit., P.39. 

بػػيف القػػوات الفرنسػػيم والقػػوات  1811حزيػػراف  14ماركػػم مػػارينغو حػػدثت يػػ  ( 35)
النمسػػػاويم بػػػالقرا مػػػف مدينػػػم اليسػػػاندريا يػػػ  بيػػػدمونت اييطاليػػػم انتهػػػت بهزيمػػػم 

مبارهػػا عمػػ  توهيػػع مااهػػدي اليسػػاندريا. لممزيػػد مػػف التفالػػيؿ  القػػوات النمسػػاويم وا 
 .M. CH                                                                                       انظػر:

DE. Lacretelle, Histoire du Consulat et de   L'Empire, Paris, 

1846,Vol-I,P.232. 
 .234ا ص11( وؿ وأيريؿ ديورانتا الملدر السابؽا الكتاا الثان ا المممد36)
(ا دبموماسػػ  يرنسػػ ا تمقػػ  تاميمػػ  1834 – 1769: )بػػوريفانطػػون   -( لػػويس37)

منػػ  بسػػبا  نػػابميوف اسػػتاء 1812يػػ  عػػاـ يػػ  المدرسػػم الاسػػكريم مػػع نػػابميوفا 
 تاػػامالت ماليػػم مشػػكوؾ ييهػػاا تػػوي  باػػد ماانػػاي مػػف مػػرض عقمػػ  لمػػدي عػػاميف.

 لممزيد مف التفاليؿ انظر:
Jacques Godechot, La Révolution Françoise Chronologie 

commentée (1787-1799), Librairie Académique Perrin, 

1988, P. 287. 
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باهػػد  ( رمػػؿ دولػػم يرنسػػ  اهتػػرف اسػػم  1794-1758ماكسػػميمياف روبيسػػبير) (38)
اإلرهػػػػااا ولػػػػد يػػػػ  مقاطاػػػػم  راسا درس المحػػػػام  يػػػػ  بػػػػاريسا ياػػػػد مػػػػف اشػػػػد 

ؾ روسػوا انتخػا المتالبيف لمنظريػات واأليكػار ايمتماعيػم لمفيمسػوؼ مػاف مػا
انتخػا رئيسػًا لحػزا  1791ا يػ  عػاـ 1789نائبًا لرئيس مممػس الطبقػات عػاـ 

اليااهبما ازدادت شابيت  كادو لمممكيم ونلػير لإللػالحاتا كػاف مقيػدًا إلعػداـ 
انتخػػا عًػػوًا يػػ  الهيئػػم التنفيذيػػم  1793الممػػؾ لػػويس السػػدس عشػػرا يػػ  عػػاـ 

           لممزيػػد مػػف التفالػػيؿ انظػػر: . 1794الاميػػا ولمنػػم السػػالمم الاامػػما اعػػدـ عػػاـ 
Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 

 .234ا ص11( وؿ وأيريؿ ديورانتا الملدر السابؽا الكتاا الثان ا المممد39)
 .235( الملدر نفس ا ص 41)
(ا منراؿ يرنس ا ولد ي  مدينم 1844 - 1763بابتيست بيرنادوت: ) –( ماف 41)

ا باد وياي ول  عهػد السػويد انتخػا 1799الفرنسيما عيف وزيرًا لمحربيم عاـ بآو 
الوريػػث الشػػرع  مػػف هبػػؿ الحػػزا المػػوال  لفرنسػػا يػػ  البرلمػػاف السػػويدي يػػ   ا 

باسـ الممؾ تشارؿ الرابع عشرا حث السػويد  1818ا اعتم  الارش عاـ 1811
مػيش لمحاربػم نػابميوف عم  توهيع اتفاهيم مع بريطانيا وروسيا وذلػؾ لقػاء إرسػاؿ 

يػػ  ألمانيػػاا عػػػرؼ عنػػ  ممكػػًا متنػػػورًا. لممزيػػد مػػف التفالػػػيؿ انظػػر: اآلف بػػػالمرا 
(ا ترممػػػم: سوسػػػف ييلػػػؿ السػػػامر 1945 – 1789موسػػػوعم التػػػأريخ الحػػػديث )

ويوسػػػػؼ محمػػػػد أمػػػػيفا مراماػػػػم: محمػػػػد مظفػػػػر ايدهمػػػػ ا بغػػػػدادا دار المػػػػأموف 
 ا119 -118ا ص1اج1992لمترممم والنشرا 

G.J. Flebeger, The Campaigns of Napoleon Bonaparte of 

(1796–1797), West Point, 1911, P.69. 
(42) Bella Duffy, OP. Cit., P.111. 
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أدى دورًا (ا رمػػػؿ دولػػػم يرنسػػػ ا 1824 – 1739يرانسػػػوا ليبػػػروف: ) -شػػػارؿ ( 43)
اكـ نشػػطًا يػػ  عمميػػم إعػػادي تنظػػيـ الشػػقوف الداخميػػم الفرنسػػيما شػػغؿ منلػػا الحػػ

 Alan. لممزيػد مػف التفالػيؿ انظػر:   (1813 – 1811الااـ ي  هولندا مف )

Palmer, OP. Cit., PP.174 – 175. 
(44) Bella Duffy, OP. Cit., P.116. 
(45) L. Maria Child, OP. Cit., P.48. 

-241ا ص11( وؿ وأيريػػؿ ديورانػػتا الملػػدر السػػابؽا الكتػػاا الثػػان ا المممػػد46)
241. 

(47)  L. Maria Child, OP. Cit., P.57. 
(48) Frank Hamel, OP. Cit., P.278. 
(49) Francis Gribble , OP. Cit., P.177. 

(: ابػػػػػف مػػػػداـ دي سػػػػػتيؿ األكبػػػػر رايػػػػػؽ والدتػػػػ  يػػػػػ  1827 -1791( أومسػػػػت )51)
. 1817سفراتها إل  أوروبا باد نفيها مف هبػؿ نػابميوفا عػاد إلػ  يرنسػا يػ  عػاـ 

الػػػريف لمحريػػػم الدينيػػػم وتامػػػيـ الفقػػػراءا لممزيػػػد مػػػف التفالػػػيؿ كػػػاف مػػػف اشػػػد المن
 .Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119      انظر:    

دي  دوؾمػػػػداـ دي سػػػػتيؿا وزومػػػػم ييكتػػػػور  ابنػػػػم(: 1838 -1797)ألبػػػػرتيف ( 51)
والػػدتها . لممزيػػد  ا كانػػت هريبػػم مػػدًا مػػف والػػدتها يػػ  أداري شػػقوف لػػالوفبروممػػ 

                                                                    التفاليؿ انظر:  مف
Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 

 .241ا ص11( وؿ وأيريؿ ديورانتا الملدر السابؽا الكتاا الثان ا المممد52)
 زعػػػػيـياػػػػد  ألمػػػػان ا وناهػػػد متػػػػرمـو  (: شػػػػاعر 1845-1767) شػػػػميغؿ( ويمهػػػاـ 53)

ألعمػػػاؿ  ترممتػػػ ا لديػػػ  الكثيػػػر مػػػف األعمػػػاؿ كػػػاف أبرزهػػػا الرومانسػػػيم األلمانيػػػم
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. لممزيػد مػف التفالػيؿ  المغػم األلمانيػم إلػ  شكسػبير نكميػزيكاتػا المسػرح  اإلال
 .Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119           انظر:

 .243ا ص11تاا الثان ا المممد( وؿ وأيريؿ ديورانتا الملدر السابؽا الك54)
(ا سياسػػ  يرنسػػ ا ولػػد يػػ  مدينػػم نانيتػػ ا 1821 – 1759( موزيػػؼ يوشػػي : )55)

(ا وكػػاف لمهػازك ألتمسسػػ  1812 - 1799تػول  منلػا وزيػػر الشػرطم لممػدي )
الداخم  الذي يًر  ي  يرنسػا الػدور الفاػاؿ يػ  إسػناد المنلػا إليػ  مػري أخػرى 

زيػػػر الداخميػػم الػػذي بقػػػ  ييػػ  لمػػدي سػػػتم يًػػػاًل عػػف منلػػا و  1814يػػ  تمػػوز 
. لممزيػػػػد مػػػػف 1815سػػػػنواتا تػػػػول  منلػػػػا وزيػػػػر الشػػػػرطم لممػػػػري الثالثػػػػم عػػػػاـ 

 .297 – 296ا ص1التفاليؿ انظر: اآلف بالمرا الملدر السابؽا ج
(56) Francis Gribble , OP. Cit., P.177. 

(57) Ibid , P.194. 
ًابط نمساويا ولد ي  يييناا (ا عسكري و 1843 -1781( موريس أودونيؿ :)58)

كػػاف مػػف عائمػػم نبيمػػم مػػف أيرلنػػديا التقػػ  مػػع مػػداـ دي سػػتيؿ يػػ  ايطاليػػا  وكػػاف 
كاف بدايم لاالهم طويمم استمرت سنوات عديدي إي أنها لـ تنته  بالزواجا تقاعػد 

 . لممزيد مف التفاليؿ انظر:1834مف الخدمم الاسكريم عاـ 
Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 

 .247ا ص11( وؿ وأيريؿ ديورانتا الملدر السابؽا الكتاا الثان ا المممد59)
( اتحاد نهر الرايف والذي يارؼ بالوييػات الكونفدراليػم لنهػر الػرايفا والػذي تشػكؿ 61)

( وييم ألمانيم ي  البدايم مف هبؿ نابميوف بونػابرتا اسػتمر هػذا ايتحػاد 16مف )
(. لممزيػػد مػػف التفالػػيؿ انظػػر: مهػػدي لػػالح هػػادي 1813-1816لممػػدي مػػف )

( دراسػػم يػػ  دور بروسػػيا يػػ  توحيػػد ألمانيػػاا 1871 -1798المبػػوريا ألمانيػػا )
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أطروحػػػم دكتػػػوراك )غيػػػر منشػػػوري(ا الماهػػػد الاػػػال  لمدراسػػػات السياسػػػيم والدوليػػػما 
 .61ا ص2114المامام المستنلريما 

(61) Emma Gertrude Jaeck, Madame de Staël And the Spread of 

German Literature,    New York, 1915, PP.64-65. 
ومانػػػػاك الحمامػػػػم  سػػػػيمورامات ؽ.ـ( وأسػػػػمها 811)  ممكػػػػم أشػػػػوريم سػػػػميراميس: (62)

ويبدو أف اسـ )سميراميس( هو اشتؽ مف ايسـ الاراه  )سػمورامات( وهػ  ممكػم 
ي الثالػػث( الػػذي حكػػـ بػػيف نيػػرار  –عراهيػػم حقيقيػػما وهػػ  أـ الممػػؾ اآلشػػوري )اداد 

اداد الخػػػامسا الػػػذي حكػػػـ بػػػيف  –ؽ.ـ(ا وزومػػػم الممػػػؾ شمشػػػ   783 -811)
لممزيػػػػد مػػػػف التفالػػػػيؿ انظػػػػر: مػػػػوف.أ. هػػػػامرتفا تػػػػاريخ  ؽ.ـ(. 811 – 824)

الاػػػػالـا ترممػػػػم: لمنػػػػم مػػػػف وزاري الماػػػػارؼ الملػػػػريما ملػػػػرا مكتبػػػػم النهًػػػػم 
 .172ا ص 2الملريما د.تا م 

(63) Frank Hamel, OP. Cit., P.281. 
(ا عسكري يرنس  ا ولد ي  منيؼا شػارؾ 1818 -1788( ألبرت ماف روكا )64)

يػػػ  حػػػروا نػػػابميوفا كػػػاف الػػػزوج الثػػػان  لمػػػداـ دي سػػػتيؿا كػػػاف مالزمػػػًا لهػػػا يػػػ  
مولتهػػا األوروبيػػما مػػا بػػيف ييينػػا ولنػػدف وموسػػكو وسػػاف بطرسػػبرج وسػػتوكهولـ . 

                                                  لممزيد مف التفاليؿ انظر:             
Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 
(65) Bella Duffy, OP. Cit., P.163. 

ا مندي ورمؿ دولم بريطػان  (1852 -1769ا )وليسم  دوؽ ويمينمتوف  رثر( 66)
اشػتهر ألنػ  القائػد كػاف مارويًػا باسػـ )الػدوؽ الحديػدي(ا  ولد ي  دبمف ي  أيرلنػدا

 البريطػػان  المػػيش يػػ  حمػػؿ الرايػػما الػػذي هػػـز ميػػوش نػػابميوف يػػ  ماركػػم واترلػػو
اييرلنػديا  مممػس النػواا عًوًا يػ  انتخاا 1787 عاـ أيرلندا ي  الذي يخدـ
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زعيًمػػػا لحػػػزا   ألػػػبحا 1814بريطانيػػػا يػػػ  يرنسػػػا عػػػاـ  سػػػفير شػػػغؿ منلػػػا
( 1831-1828نيػػػا لممػػػدي )لػػػذلؾ شػػػغؿ منلػػػا رئػػػيس وزراء بريطا المحػػػايظيف

الشخلػػػيات  واحػػػدًا مػػػف ا ياػػػد1834كمػػػا تػػػول  المنلػػػا مػػػدي وميػػػزي يػػػ  عػػػاـ 
                               لممزيد مف التفاليؿ انظر:   مممس الموردات. البارزي ي 

Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 
(67) Frank Hamel, OP. Cit., PP.285-288. 
(68) Bella Duffy, OP. Cit., PP.169-171. 

(ك هػػرا 1824–1814(ا ممػػؾ يرنسػػا )1824-1755)ذ( لػػويس الثػػامف عشػػر:69)
ػػات مػػع تػػاليراف يػػ  غنػػت بشػػأف ميثػػاؽ 1791إلػػ  بروكسػػؿ عػػاـ  ا أمػػرى مفاًو

يكفؿ المكاسػا الرئيسػم لمثػوري مقابػؿ اسػتاادي التػاجا نتيمػم لسػوء حالتػ  اللػحيم 
. لممزيػد "Charles X"طم الفاميم إل  أخي  شػارؿ الااشػر أسمبفَر عم  تسميـ السم

 .62 -61ا ص2مف التفاليؿ انظر: اآلف بالمرا الملدر السابؽا ج
(71) Robert C. Whitford, Madame de Staëls Literary Reputation 

in England, University of Illinois Studies in Language and 

Literature, Vol. Iv, No. I,1918, P.21. 
( حكـ المائم يوـ: ملطمح أشير إل  المدي الت  عاد ييها نابميوف بونابرت لحكـ 71)

 – ذار  21يرنسا باد أف كػاف منفيػًا يػ  مزيػري ألبػاا وهػد حكػـ خػالؿ المػدي مػف )
ػػاء األوروبيػػيف بقبولػػ  مااهػػدي بػػاريس األولػػ ا 1815حزيػػراف 18 (ا إذ حػػوؿ أًر

عم  أباادك عف يرنسا. لممزيد مف التفاليؿ انظػر:  إي أنهـ ريًوا ذلؾ وألروا
(ا بنغػػػازيا ماماػػػم 1848 – 1453مػػػيالد أ. المقرحػػػ ا تػػػاريخ أوربػػػا الحػػػديث )

 .347ا ص1996هار يونسا 
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 رمػػػػػؿ دولػػػػػم (1871 -1785: )بروممػػػػػ  دوؽ شػػػػػارؿ ييكتػػػػػور ليػػػػػونس أشػػػػػيؿ( 72)
ئمتػ ا تػزوج ا غادر يرنسا باد حممم اإلعدامات الت  طالػت عايرنس دبموماس  و 

شػػػغؿ ا 1816ا عػػػاد إلػػػ  يرنسػػػا يػػػ  أواخػػػر1816مػػػف ألبػػػرتيف دي سػػػتيؿ عػػػاـ 
ا كمػػا شػػغؿ منلػػا وزيػػر 1831منلػػب  وزاري األشػػغاؿ الاامػػم والداخميػػم عػػاـ 

تقاعػػد مػػف الحيػػاي السياسػػيم.  1851(ا باػػد عػػاـ1834-1832الخارميػػم لممػػدي )
 لممزيد مف التفاليؿ انظر:

Encyclopaedia Britannica Library, DVD, 2119. 
(73) Frank Hamel, OP. Cit., P.292. 

 .255ا ص11( وؿ وأيريؿ ديورانتا الملدر السابؽا الكتاا الثان ا المممد75)
(74) La Duchesse D Abrantes, Histoire  des Salons de Paris, 

Paris, D.N , P.316. 
وهػػػ   خػػػر  ا هػػػرا بروكسػػػؿا1815حزيػػػراف  18حػػػدثت يػػػ   ماركػػػم واترلػػػو:( 76)

الماارؾ الت  خاًها نابميوف بونابرت عند عودت  إل  يرنسا هادمًا مف منفاك ي  
إيقػػػاؼ ممسػػػات المػػػقتمر والتفػػػرغ  مزيػػػري ألبػػػاا  إذ اًػػػطر أعًػػػاء مػػػقتمر ييينػػػا 

لموامهػم نػػابميوفا وكانػت هػػوات الحمفػاء بقيػػادي دوؽ ويمينمتػوفا وباػػد الاديػد مػػف 
اينتلػار ممػا امبػر نػابميوف عمػ  الاػودي الموامهات تمكنػت هػوات التحػالؼ مػف 

لممزيػد مػف التفالػيؿ انظػر: روبػرت ر. بػػالمرا  ليتنػازؿ عػف الاػرش. إلػ  يرنسػا 
(ا ترممػػػػم: حسػػػػيف عمػػػػ  1815إلػػػػ   1741تػػػػاريخ الاػػػػالـ الحػػػػديث )أوربػػػػا مػػػػف 

 .311ا ص1964ا2الذنوفا مرامام: مافر خلباؾا بغدادا دار المتنب اج
 .256ا ص11لملدر السابؽا الكتاا الثان ا المممد( وؿ وأيريؿ ديورانتا ا77)
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(78) Cadet de Gassicourt, Napoleon I
er
  Mme de  Staël les 

Émigrés de Coppet Suivi du Chateau de Divonne , Geneve, 

1859, PP.141-141. 
(79) Amelia Gere Mason, OP. Cit., P.263. 

 


