را پنهــان میکــرده اســت .شــوربختانه پــس از انقــاب بهمــن  1357برخــی افـراد قشــری،
زن مبــارز و فرهیختــه را ،در زرگنــده ،ویـران کردنــد.
آرامــگاه ایــن ِ
 -۲ژان-مــاری روالن ( )Jeanne-Marie Rolandمعــروف بــه مــادام روالن در روز 17
مــاه مــارس  1754میــادی درپاریــس
بــه دنیــا آمــد و در روز  8نوامبــر -1793
درســت پنــج روز پــس از قتــل الیمــپ

دگــوژ -بــا گیوتیــن در پاریــس بــه قتــل
رســید.
مــادام روالن و همســرش ،کــه 20
ســال از او بزرگتــر بــود ،از انقالبیــون
فرانســه بودنــد .همســر مــادام روالن در
ـند وزارت
آغــاز انقــاب ،مدتــی بــه مسـ ِ
کشــور نیــز رســید.

از مــادام روالن جملـهای نقــل میشــود
کــه بســیار معــروف اســت .ایــن جملــه
در زبــان فارســی هــم اســتفاده میشــود

عکس مادام روالن

و شــاید اغلــب اســتفاده کننــدگان آن
نیــز ،نداننــد کــه گوینــده ایــن جملــه ،یــک زن مبــارز فرانســوی اســت کــه در لحظههــای
پیــش از اعدامــش ،آن را بــر زبــان رانــده اســت:
در روز  8نوامبــر  ،1793زمانــی کــه مــادام روالن را ،بــرای اجــرای حکــم ،بــه ســوی
گیوتیــن میبردنــد ،او پیــش از ایــن کــه ســر خــود را در بــر روی ســندان گیوتیــن قـرار دهــد،
هنگامــی کــه بــه مجســمه آزادی نظــر میکــرد ،گفــت« :ای آزادی ،چــه جنایتهایــی را

کــه انســان بــه نــام تــو انجــام میدهــد!»

 -۳پروفســور یوتــا منشــیک ( )Jutta Menschikدر روز  11آوریــل ســال  1944میــادی
در اوبرنیــگ (لهســتان) بــه دنیــا آمــد .او در برلیــن ،تحصیــل در رشــتههای علــوم سیاســی
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و روانشناســی را بــه پایــان بــرد و در رشــته روانشناســی دکتــرا گرفــت .از او بــه عنــوان
ـناس آلمانی-اتریشــی یــاد میشــود ،چ ـرا کــه او زمانــی دراز از زندگــی اش را ،در
روانشـ ِ
اتریــش گذرانــده اســت.

او از ســال  1984تــا زمــان بازنشســتگیاش در ســال  ،2012در دانشــگاه آلپــن آدریــا ،در
شــهر کالگــن فــورت در اتریــش ،از جملــه روانشناســی بالینــی تدریــس میکــرد.
 -۴دالکرا ()Delacroix
اوژن دالکــرا (Eugène
نقاشــی «آزادی بــرای خلــق» یکــی از معروفتریــن نگارۀهــای ِ

 )Delacorixاســت کــه در
ســال  1830میــادی و در
ســالهای انقــاب ،آفریــده
شــده اســت .در ایــن اثــر،
شــورش کننــدگان در ســایه
هدایــت زنــی بــا ســینهها
و پاهــای برهنــه کــه پرچــم
ســه رنــگ فرانســه (آبــی،
ســپید و ســرخ) را در اهتـزاز
دارد ،بــه ســنگرها هجــوم

میآورنــد .اطـراف آنــان پوشــیده از جســدهایی اســت کــه بــرروی زمیــن قـرار دارنــد .ایــن

نــگاره ،در مــوزۀ لــوور قــرار دارد و یکــی از مهمتریــن اثرهــای ایــن مــوزه اســت.

در  27ژوئیــه ســال  1830مــردم پاریــس بــه خیزشــی دســت زدنــد کــه در تاریــخ بــه نــام

«انقــاب ژوئیــه  »1830معــروف شــده اســت .علــت ایــن انقــاب ،سیاســتهای
کارل دهــم بــود کــه تــاش میکــرد تــا بــه زعــم خــود ،وضعیــت آن روز را،
واپسگرایانــه ِ
ـت پیــش از ســال  1789و انقــاب کبیــر فرانســه بازگردانــد .او مجلــس نماینــدگان
بــه وضعیـ ِ

را منحــل و سانســور را بــر مطبوعــات برقــرار کــرد .خیــزش ســه روزۀ مــردم در هنــگام
انقــاب ژوئیــه  ،1830س ـرانجام بــه ســرنگونی قطعــی خانــدان بوربنهــا انجامیــد .ایــن

انقــاب از نظــر زمانــی ،کوتــاه ولــی بســیار قهرآمیــز بــود .مــردم در ایــن انقــاب ،رهبــری
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