
  

                                                   كلنل شابِر بالزاكنگاھی به مردي از تبار شرف ـ 
                

                                
                                                                       

  
  

  رامين جوان
  

  
سال پي اونوره دو بالزاك يكي از بزرگترين و پركارترين نويسندگان فرانسه در  شس در ھجدھم آگوست يكصدوپنجاه
گيتي نھاده  ه یپس از انقالب فرانسه پاي به عرص و تنھا ده سال 1799او كه به سال . پاريس چشم بر جھان فروبست

ه ی در داير. زمانش بود ه ی؟ به راستي آين!ه زندگي پرجنجاليچ: نخست قرن نوزدھم را تجربه كرد ه یبود، نيم
در . تور ھوگو قرار داشتندويكو  ژرژ ساند  ادبِي دوران ھمچون  ه یھاي برجست كاران و رقباي وي چھرهدوستان، ھم

  .نماي عصر خود شناخته شود تمام ه یكوشيد كه به عنوان نويسنده و آينتمام طول عمر، بالزاك برآن 
چون تسخيرشدگان ھم 1850تا لحظة مرگش در  1829در تالش براي توصيف و تصوير زمان خويش، بالزاك از سال 

» ھا قھرمانانه ترين داستان«ھاي كوتاه و نقد، پنج درام و سرانجام،  تانرومان، تعداد زيادي داس 90او  .به نوشتن پرداخت
 .Rabelaisian les Contes drolatiques کوشيد تا ھمه آثار خويش را در يک  1840از . را از خود به يادگار نھاد

يك جامعة كامل  من«: گفت شخصيِت آثار خويش مي 2500در مورد . يک جا گرد آورد» کمدی انسانی«مجموعه با نام 
  .»را در ذھن خود دارم

ھای  بدون آشنايي نزديك با شخصيت. ھاي بسياري كه در ذھن داشت نانوشته ماندند كتاب. سالگی مرد 51بالزاک در 
  .ھای نخست قرن نوزدھم ممکن نيست ھای بالزاک، آشنايي با جامعة بورژوازی فرانسة سال داستان

فيليپ دو  که در آن لوئي 1830اندكي پس از انقالب جوالی  - نگاشته شد  1832نخستين نسخة داستان کلنل شابر در 
اين نوول، دگرگونی ھای بسياري را تجربه كرد تا آنكه سر انجام  -اورلئان به عنوان پادشاه بورژوازی به قدرت رسيد

کلنل شابِر مرده ـ يکی   که منجر به سرنگونی لوئی فيليپ گرديد ـ 1848 ه یچھارسال پيش از جنبش فوريـ  1844در 
  . ـ شکل نھايِي خود را يافت ھای ساخته بالزاک از فراموشی ناپذيرترين شخصيت

بند است؟ چگونه  تواند كرد مردي كه به اصول شرافت پاي كند، چه مي شرافتي برجھان حكومت مي اي كه بي در زمانه
اي كه تنھا با تقلب،  جامعهشود؛  ين خصايصي نكوھش مياي بزيد كه در آن، چن تواند مردي شجاع و فداكار در جامعه مي
  .توان به باالترين مدارج آن صعود كرد پول مي و فساد

ـ اما اين تصويري است كه  شايد ھم چنين باشد صحبت مي كنيم ـ ی زمان حال هشايد خواننده تصور كند كه ما دربار
اندكي پس از شكست ناپلئون در آوردگاِه واترلو و زماني . كند ھاي قرن نوزدھم براي ما ترسيم مي سال بالزاك از آغازين 

ه دست در دست ھم دادند تا به ھزين ـ كه به يمن انقالب فرانسه به قدرت رسيده بود كه اشرافيِت پير با بورژوازي جوان ـ 
  .اندوزي كنند ترين اقشار جامعه، ثروت محروم ی



كند از يك  نمايندگي مي ھاي تازه به دوران رسيده كه كنتس فرود آن را اليهدر مركز اين تبانِي تراژيك، تضاد اصلي ميان 
سابق كه اكنون در اين طبقه جاي گرفته است از سوي ديگر  ه یزاد نمايندگي كلنل شابر اشراف محروم به ه یسو و طبق
ي ھرگونه شرافتي را گرفته ، پول جا 1815از «: بالزاك، اين ناپلئونيسِت سرسخت، فرياد مي كند كه. خورد به چشم مي

  .»است
  

  نظير داستانی بي
 

كوشد تا در دفتر وكالت  ـ مي بار براي پنجمين“ ظاھرا شود كه يك مرد ناشناس ـ و از آنجا آغاز می 1817داستان از سال 
به  پريده و نزارش بيشتر رنگ ه یالتوي مندرس و كراوات كثيف و چھربا پ. قرار مالقاتي بگيرد» ـ3درويل«آقاي 
افتد و از زير  گيس چرب و كثيفش به زمين مي دارد، كاله ھنگامي كه كاله از سر برمي. گان گان مانند است تا به زنده مرده

. وحشتناك، آنرا از پشت سر تا باالي چشم راست، به دو نيمه تقسيم كرده است شود كه اثر زخمي  اي نمايان مي آن جمجمه
گويد كه بايد فردا ساعت يك بامداد دوباره بيايد و  منشي به او مي. شود ان برخورد ميشود؛ با وي ھمچون گداي تحقير مي

  .پرسد خواھد دفتر وكيل را ترك كند، منشي نامش را مي ھنگامي كه مي
  »شابر«: دھد به سادگي جواب مي
  »ايلو كشته شد؟ھمان سرھنگي كه در جنگ «: پرسد يمنشي با تمسخر م

  .»بله آقا؛ ھمان«ـ 
  )سرھنگ شابر. (رود و مي

حيرت بسيار متوجه  ھا براي روز بعد است، با در نخستين ساعات بامداد و ھنگامي كه منشي در حاِل آماده كردِن پرونده
درويل وكيِل جوان و برجسته از يك مھمانِي . او به راستي در آن ساعت آمده بود. شود ھولناك می ه یحضور ھمان چھر

، درويل براي آنكه تمركز بيشتري داشته گويد آنطور كه نويسنده مي. باِس شب برتن داشتگشت و ھنوز ل مجلل باز مي
اش  ناي اتاق، مردي در انتظار اوست، ساكت مثل مرگ، چھره در تاريك. دھد كه در سكوت شب كار كند باشد، ترجيح مي

   .از قاب خارج شده ماند كه اي از رامبراند را مي اش پرتره تاريِك اتاق مخفي شده و كله در نيمه
كند و حدود ده سال پيش در  معرفي مي» سرھنگ شابر«آماده است تا داستان اين مرد را بشنود كه خود را » درويل«

 .كشته شده است» ايلو«جنگِ 
رفت كه  ناپلئون و فاتح جنگ ايلو در شرِق پروس به شمار ميه ی وف، يكي از فرماندھان مورد عالقسرھنگ شابر معر

قراوالن سپاه روس وارد  اي سخت و كاري بر پيش سواره نظاِم تحت فرماندھي او، حمله. واقع شد 1807 به سال
گيرد و  سر مورد اصابت شمشير قرار ميه ی شابر، خود از ناحي. گرداند برميآورند و ھمين، ورق را به نفع ناپلئون  مي

ه نظام فرانسوی تحت فرماندھی مورات پيکر نيمه ھزاروپانصد نيروی سوار يک. گردد در زير اسِب خويش مدفون می
کنند و سرانجام نيز او را در گوری دسته جمعی ھمراه با ھزاران کشتة ديگِر اين  جانش را لگدکوب سم ستوران مي

ثبت  1815تا  1792ھا و انقالبات فرانسه از  داستان اين قھرمانان، در روزشمار جنگ. سپارند جنگِ خونين به خاک می
  .ده استگردي

درواقع، بازماندگان براين باور بودند که او نمرده، بلکه در زير تلی از اجساد، در گوری دسته جمعی زنده به گور شده 
مردگانی ھنوز زنده، شکسته  ه یگاه با نال يابد که گه آيد، خود را در تاريکی و سکوتی درمی و ھنگامی که به ھوش مي

آورد و با آن برای خويش از ميان آواِر مردگان با سختی و مشقت  را به چنگ می اي او استخوان بازوی مرده. شود مي
پس از . انده استآيد که اينک در سکوت و برف، متروک م تنھا و برھنه بر ميدان جنگی برمي. گشايد راھي به باال مي
ھوشی و ھوشياری نوسان  بين بيآيند، يک ماه تمام بين زندگی و مرگ،  فقير دھقانی به کمک او ميه ی آنکه يک خانواد

  .کند مي
شود که در ھمان دوردست ھای فرانسه، خبِر فوت خود را منتفی اعالم  يابد، برآن می ھنگامی که سالمت خود را باز مي

آنگاه که . اي رسمی، يك سرباز مرده، جايگاھی ندارد اما در جامعه. کرده، نام و دارايی خود را مجددا تصاحب کند
  .دادند اش می پناه از سويي به سويي سرگردان بود، تنھا فقرا و ھمقطاراِن سابق ياري نام و بی پول، بی بی

  .ھمچون اوديسه، ده سال سرگردان بود، با اين تفاوت که ھمسِر شابر برخالِف پنلوپ ھمسر اوديسه به او وفادار نماند
گرِد سابق  زِن خيابان کنت شابر، اين. کرد انمود میداد، مدارکش را جعلی و خودش را شياد و ھای او را برگشت می نامه

ا وسيله قرار داد تا کنتس ارتقا داد و ھنگامی که او را مرده اعالم کردند، زن، نام و مايملک ھمسرش ر ه یرا تا درج
گاِن برخاسته  هکار و نوکيس ناپلئون نيز که ھمواره درپی ايجاد اتحاد بين اشراِف کھنه. اشراف باقی بماند ه یدر ميان طبق

  .از انقالب بود، وي را در اين راه مورد حمايت قرار داد
کند که او نيز اينک  برخورد می» بوتين«پس از دوسال اقامت در آسايشگاه روانی اشتوتگارت، با گروھباِن سابِق خود، 

اک ناپلئون در روسيه به وی درپی جنگ ھولن. بوتين به تازگی از چين بازگشته بود. در شماِر مطرودين به شمار بود
رود  اسارت درآمده و به زندانی در سيبری تبعيد شده از آنجا به چين گريخته، برای مالقات با کنتس شابر به پاريس می

  .شود در واترلو شرکت کرده و کشته می 1815اما ناچار در آخرين جنگ ناپلئون به سال 
انقالبی که بر . دادند يل میاجتماع، نيروی انسانی انقالب را تشک ترين اقشار اين سربازاِن برخاسته از مياِن فرودست

اما پس از آنکه نظام فئودالی درھم شکست و راه . فداکاری آنان توانست فرانسه و تمامی اروپا را دگرگون کند ه یزمين



ھای  گردان در زاغهھا رھا شدند و يا معلول و درھم شکسته، سر برای نظم نوين ھموار گرديد، اينان يا در گورستان
  .ژاِن ويکتورھوگو در بينوايان شدند وال پاريس، پيش قراول و طاليه داِر ژان

ما ھردو . افکندمان ما دو نفر، دوبازماندة عجيب، ھمچون خاروخسی بوديم که توفان، از ساحلی به ساحلی ديگر می«
تنھا به ھند و . تاتارستان و سيبری را ديده بوديمباھم، مصر و سوريه، روسيه و ھلند، آلمان، ايتاليا، دالماسی، چين، 

اما چه دست آوردی برايمان داشت؟ «: دھد کند و ادامه می اين چنين شابر برای درويل تعريف می. »آمريکا نرفتيم
   .»خورشيدمان غروب کرده و بايد از سرما يخ بزنيم

شابر از پشتيبانی او . ابر را به رسميت شناختدرويل نخستين کسی بود که درجامعة فرانسة پس از ناپلئون، کلنل ش
  .خيزد مشعوف شد تو گويي بار ديگر از درون قبر برمی

ھا؛ زيِر    ام؛ زير اسناد و مدارک؛ زير واقعيت من آنجا در زير مردگان مدفون بودم اما اينجا در زير زندگان دفن شده«
   .»خواھد مرا دوباره به گور بسپارد ای که می جامعه

  
  ھای پاريس  هزاغ

  
  
   

واقع در  نشيِن سنت مارکوز دھد تا از زاغه ت میأھای کتاب، درويِل وکيل به خود جر ترين بخش دھنده در يکی از تکان
ای ويرانه توقف  راند و در مقابل خانه ھای کثيف و ناھموار می اش در ميان کوچه او باکالسکه. پاريس ديدن کند ه یحوم
در اين خانه . شود به دور ريخته می“ ھم بند شده که درھرکجای ديگر شھر، مسلما لحی رویاين خانه با مصا. کند می

ھا و خانوادة فقيِر سرباِز سابق ارتش به نام ورژينو که اکنون  کند، به ھمراِه گاوھا، بزھا، خرگوش شابر زندگی می
ای از يک  ؛ يک پيپ و نسخهاز کاه پوشی کثيف و بر تشکی کند با کف سرھنگ در يک اتاق زندگی می. شيرفروش است

  .دھند تمامي دکوراسيون خانه را تشکيل می» بولتِن ارتش بزرگ«نظامی به نام  ه یروزنام
چگونه ممکن است سرھنگ شابر، مردی که سرنوشت جنگ ايلو را رقم زد، اينگونه بزيد؟ : زده است درويل شگفت

نه تنھا او، . ئون در مصرھای ناپل سربازاِن جنگ از کھنه. است» ھای قديمی مصری«ورژينو از «: دھد شابر توضيح می
ما در صحرا، . ورژينو از سربازاِن واحد من بود. مانند آنان که از آنجا بازگشتند با يکديگر مثل برادر می ه یبلکه ھم

   .»آب را با ھم قسمت می کرديم
ھنگامی که  .»خوابم ھا با وجدانی آسوده می شب من به کسی بد نکردم، کسی را از خود نرنجاندم و«: گويد شابر می

کند تا برای شابر اثاثه و مبلمان  درويل قصد ترک خانه را دارد، ورژينو از او مبلغی به عنواِن قرض درخواست می
شنويم ورژينو ورشکست  گذرد که می چندی نمی. »سيگار نبينم حاضرم خودم را بفروشم اما او را بی«: گويد بخرد و می
  .کند رانی امرار معاش می اش را از دست داده و اکنون با درشکه شده، خانه

» کنند ترين طبقات جامعه پاريس زندگی می نظم ترين و بي در اين منطقه از پاريس، فقيرترين، پايين«: نويسد سباستين می
ھای اين ناحيه، پول يافت  وره بيش از مجموع موجودی تمام خانهسنت اون«تنھا در يک خانة محلة «: دھد و ادامه می

  . »شود می
ھايي ھستند با  مردم اين محله انسان«: نويسد در بررسی عواملی که منجر به وقوع انقالب در فرانسه شد، سباستين مي

يش از ساکنين محالت ديگِر جنگ و نزاع که ب ه یھميشه آماد. نوساناِت اجتماعی احساساتی بسيار ساده، تاٌثيرپذير از
“ کند و ترجيحا پليس از وارد آوردن فشار بيش از حد بر آنان خودداری مي. پاريس آمادگی برای برانگيخته شدن دارند

  .»آميز را دارند آيد زيرا آنان آمادگی دست زدن به اقدامات فاجعه شان کوتاه می در مقابل
  

  سن ژرمن ه یمحل
  

     
راند، ھمانجايي كه كنت و كنتس فرود  ژرمن مي زيبا و اشرافي سن به سوي محله ی  کند و ظی میدرويل از آنان خداحاف

  .اند اي بسيار مجلل بنا كرده با ثروت شابر براي خود خانه
 اي قرار دارد كه وكيل كند از نظر جايگاه طبقاتي، درست در مقابل ساكنين محله كه در اين محله زندگي مي ايی طبقه

دھد، ھم امروز نيز  اي كه بالزاك از اين محله دراختيار ما قرار مي جانبه توصيِف ھمه. تازگي آنجا را ترك کرددرويل به 
ھاي  نشين و زاغه ھاي اعيان بار در زندگي خويش از ديدن تفاوت بين محله چه كسي حداقل يك. كند در مورد آن صدق مي

  .اطراف شھرھاي بزرگ، دچار حيرت نگرديده است
دولتي براي او يك مقرري تعيين كرد، در  ه یھنگامي كه ناپلئون از بودج. مرگ شوھرش، كنتس ثروتمند شد پس از

، ھمسِر دومش 1815در پس از شكسِت ناپلئون . ھزار پوند درسال رساند زماني كوتاه، وي آن را به درآمدي بالغ بر چھل
 ه یدر كنار احساسات، ھم«. االترين مدارج اين ھرم ترقي داداشراف راه يافت و او را نيز با خود تا ب  ه یبه ميان طبق

      .»گويا به خود تعلق دار“رفت تا به زني بدل گردد كه  ھاي وي نيز با اين ازدواج، تامين و مي خواسته



م تما. بر اساس قانون جديد، شوھر دوم وي تمام امالكي را كه در دوران انقالب از او مصادره شده بود بازپس گرفت
  .طلبي وي اينك متوجه آن بود كه باالترين مقام اشرافي مملكت را به دست آرد جاه

وكيل بود اما به “ كاري به نام دلبك را به خدمت گرفت كه قبال براي آنكه بتواند از پلكان ترقي باال رود، منشي دغل
كاري  اين موجود خبيث، با دغل. شتدا اي از نظر دور نمي كنتس، منشي شوھرش را لحظه. كارھاي خالف درغلتيده بود

برداري كند و  طلبانه بھره توانسته بود از نوسانات بازار بورس و ترقي قيمت امالك پاريس در دوران بازسازي، فرصت
به عنوان پاداش نيز دلبك يك مقام . به ھمين سبب قادر بود كه دارايي كنتس را طي سه سال تا سه برابر افزايش دھد

ه ازدواج كند و از اين راه سرماي ھا به دست آورد كه به او امكان آن را داد تا با بيوة پولداري ز شھرستانرسمي در يكي ا
  .شخصي و امكان رشد سياسي خود را تضمين كندی 

ند كه وي فاقد تواند اين واقعيت را پنھان ك ثروت او نمي ه یھم. شود كنتس دچار عذاب وجدان مياما در اوج پيروزي، 
در يك . پايگاِه پسِت طبقاتي، راه او را در سلسله مراتب اشرافيت سد كرده است. اجتماعي است ه یتگاِه برجستيك خاس

به فرمان  1802وزير مشھور در سال . تھديِد پنھان كنت فرود در مورد جدايي تاليران از ھمسرش صحبت كرده بود
بازگرداندن وي به جايگاِه  ه ین تھديد دردناكي را كه ھستند چنيتوا كدام زن مي. ناپلئون با اين زن ازدواج كرده بود

  اش را در خود دارد، ببخشد؟ قديمي
. بايد او را به ھر قيمت ممكن از سر راه بردارد  و اينك كه مشخص شده، ھمسر اولش ھنوز در قيد حيات است؟ وي

ه ی ھولناكي را در سينه ی د كه چنين گذشتپاريس وجود دارن ھاي اشرافيت گويد زنان زيادي در باالترين رده بالزاك مي
  .دھند به خوشي زندگي را ادامه مي“ خود دفن كرده و ظاھرا

  
 
 
 
 
 

 بالزاك و قانون

 
 

بالزاك به درويل نقش مفسر و . د قدري مكث كرده، شخصيت وكيل درويل را مورد بررسي قرار دھيمدر اينجا ما باي
تواند  نوپا است، اما بدان انتقاد نيز دارد و مي ه یرچند درويل خود بخشي از اين جامعھ. دھد ميانجي جامعة جديد را مي

كوشد به توافقي  نتس فرود را برعھده دارد، ميھرچند كه وي وكالت ك. شرافت سرباز پير را مورد ستايش قرار دھد
  . نھد دست يابد كه منافع شابر را نيز تامين كند و حتا پول نيز در اختيارش مي

 ه یدھد كه نقاط ضعف آنان را وسيل ميشناخت شخصي وي از خاستگاِه اجتماعي كنت و كنتس، به او اين امكان را 
شبيه به سياستمداران نيستند، با اين تفاوت كه اينان با مسائل خصوصي مردم آيا وكال از يك نظر «. زني قرار دھد چانه

  . كند اين سئوالي است كه بالزاك پس از تاٌمل در شخصيت درويل مطرح مي» سروكار دارند؟
. كارآموزي گذرانده و آماده بود تا به دستگاه قضايي وارد شود ره یود به عنوان دستيار وكيل، يك دوبالزاك خ

ھا، حقوقدانان و دستگاه قضايي، چھارچوبي   داستان ِصرفنظر از شخصيت. ھاي او سرشارند از وكالي خوب و بد انداست
قوانين، قراردادھا و قيود غيرانساني، جاي . جديد قابل مشاھده است ه یجامعه ی دھند كه از درون آن، چھر كيل ميرا تش

 .شود كاري، جنايت و زنداِن دائم خالصه مي خالفگيرند و عدالت براي فقرا در  روابط انساني را مي
  
  



  ھا   بيماري انزجار از انسان
    

گر ويران  رود، اميد به بھبود اوضاع كه در دل سرھنگ جوانه زده، از سوي كنتِس حيله مي ھمچنان كه داستان پيش
كند و با  كند،به خانه دعوتش مي ميبستگي دارد، با اومھرباني  يابد كه سرھنگ ھنوز به او دل وقتي كنتس درمي. شود مي

او را به امضاي سندي تشويق كند كه » دلبك«كوشد تا قلبش را نرم كند و به كمك منشي  ھاي كوچك، مي پيش كشيدِن بچه
  . كند صرفنظر مي» شابر«به موجب آن، سرھنگ از ناِم 

كه يك سنت از ھمسرش پول دريافت كند، خانه آشوبد و بدون آنكه ورقه را امضا كند و نيز بدون آن در پايان، شابر برمي
  .گويد را ترك مي
تر  كند و ھرچه عميق اي ديگر سقوط مي اي به ورطه ھمچون سنگي كه در پرتگاھي درغلطد، از ورطه«شود و  او گم مي

اره، به زنداِن به عنوان آو. »رود ـ فرومي شود ھاي پاريس به وفور يافت مي كه در خيابان در باتالقي از فساد و تباھي ـ
  .كند سنت دنيس منتقل مي گردد اما مدتي بعد دوباره با درويل برخورد ميمخصوص آوارگان در
من ناگھان دچار يك «: گويد و شابر مي» چه؟ شما يك حقوق بازنشستگي براي خود نگرفتيد«: پرسد درويل با حيرت مي

ھلن زنداني است، زندگي در اين  نم اكنون ناپلئون در سنتك ھنگامي كه فكر مي. ھا بيماري نفرت از انسان. بيماري شدم
  . »تفاوت است زندان برايم بي

بيست سال بعد در خانة سالمنداِن بيستره كه در آن، سالمنداِن فقير، ديوانگان و جنايتكاران در شرايطي ھولناك و به 
اينك درھم شكسته و : كند برخورد مي  سابق كنند، باز درويل با شابر، سرھنگِ آور در كنار ھم زندگي مي اي شرم گونه

  .فرتوت، پيرمردي پريشان حالت
  .»ھستم در سالن ھفتم 164 ه یانسان نيستم، من شمار“ من اصال. من شابر نيستم؛ من شابر نيستم«: زند پيرمرد فرياد مي

ھا، پس از آنكه ناپلئون را  نهخا اين بزرگ شده در يتيم! چه سرنوشتي«: گويد درويل كه اكنون يك قاضي است با خود مي
   .»در فتح مصر و اروپا ياري داد، باز به ھمانجا بازگشت كه از آن برآمده بود

  .گيرد كه با ھمسرش از شھر رخت بركشد و در روستايي سكني گزيند متنفر از اين جامعه، درويل تصميم مي
  

  بالزاك در كسوت ناظر
  

، وي ھوادار 1830پس از انقالب جوالي . برخوردار نبود) م سياسي آنحداقل به مفھو(بالزاك از يك نگرش مترقي 
او مشتاِق بازگشت به . بوربون به قدرت بودنده ی ازگشت لوئي ھجدھم و خانوادطلبي شد كه خواھان ب حزب سلطنت

  .ندھاي آن حمايت ك عدالتي ھاي سابق حكومت بود بدون آنكه از بي سيستم ديكتاتوري سابق و بازگشت به شيوه
بورژوازي را كه در  ه یاو جامع. مورد ارزيابي قرار دھد اما انسان بايد زندگي و ھنر بالزاك را در بستر تاريخي خود

ھرچند كه خواست وي بازگشت به شرايط . كرد پي شكست ناپلئون و حكومِت جانشيِن وي حاصل گشته بود تحقير مي
ھا و روابط اجتماعي  اشتان ناظر دقيِق شرايط مادي، دادوستدھا، بردتوان او را به عنو پيش از انقالب بود اما باز مي

  .ھاي قرن نوزدھم به شمار آورد در آغازين سال يی درحال انکشافبورژوا ه یجديد در جامع ه یدرون طبق
رقابت و ه ی اياي كه بر پ اش به جامعه ادانهاند و نگاه نق اش به كساني كه حقوق خود را از دست داده با نگاِه جانبدارانه

  .رود حرص و پول بنا گرديده، او پيشواي نويسندگاِن منتقدي چون ويكتورھوگو و اميل زوال به شمار مي
 ه یانسان و عدالت اجتماعي را سرلوح انقالبي الھام گرفته بود كه بھبود شرايط ھستينظريات فرانسه از 1789نقالب ا

  .دادند شعارھاي اصلي انقالب را تشكيل مي» ندي و عدالتآزادي، حق شھرو«. اھداف خويش قرار داده بودند
به «نويسد سقوط اشرافيت به دست اقشار پايين اجتماع اما  مي» سوسياليسم، از تخيل تا علم«انگلس در كتاب خود به نام 

راي زودي خود را به عنواِن پيروزي يك بخش كوچك از اين طبقه؛ به عنوان تسخير قدرت سياسي  توسط اقشاِر دا
اكنون يك اختالف طبقاتي جديد پيدا شده بود كه مبناي آن نه خاستگاِه . و نه پيروزي طبقه در كليت آن، نشان داد» امتياز

  .طبقاتي افراد، كه ثروتشان بود
. نمود» شرايط زندگي«ھاي كارگر تبديل به  داري، فقر و بدبختي را در ميان توده رشد صنعت بر زمينة روابط سرمايه

تزوير جاي خشونت را گرفت و پول جاي شمشير . پول تنھا رشتة ارتباط عناصر جامعه با يكديگر شد« بير كاراليلبه تع
  .»را

سبب شد تا  1830كرد كه صعودش بر مسند قدرت در  بالزاك، حكومت بورژوايي لوئي فيليپ دو اورلئان را تحقير مي
  .»كنند داران حكومت مي از اين پس بانك«: شرمانه بگويد برداِر شارالتاني ھمچون الفايت بي كاله
 پرواضح. تاٌثيرات چشمگيري داشته استآثار بالزاك بر مفسر ديگر اوضاع سياسي فرانسه يعني كارل ماركس  ی ترديدب

ِد را در نق ه يکه وممتازآنزمانینويسندنوشتارھا ی اين توان تاٌثير  است كه ماركس آثار بالزاك را دقيقا مطالعه كرده و مي
  .کوبنده و بسيار زيبای ماركس بر حكومت لوئي فيليپ، به روشنی مشاھده كرد

سلطنِت جوالي چيزي نبود جز يك شركت سھامي به منظور غارت ثروت مردم فرانسه و تقسيم سود آن بين وزرا، «
آمد، آنجا كه به  و شكست، به خصوص در راٌس اين ھرم پيش... راٌي دھنده و وابستگان آنھا  240،000ھا،  فراكسيون

بردن  آمد كه درپي پيش مي سبب وجود قوانين بورژوايي، ھر روز تصادمي ميان اميال شھواني و ناسالِم كساني پيش
  .ھاي بادآورده بنا بر طبيعِت خويش درپي ارضاي اميال ناصواب خود ھاي خويش بودند و ثروت خواست



اشرافيت مالي در رقابت خويش چيزي . آميزند نيز درھم ميآنجا كه لذت با شھوت يكي است، كثافت و خون و پول  
  .»پرولتاريا بر مسند قدرت نيست مگر عروج لمپن

  
  .حاکم است باشدشرايطی که ساليان بس درازی درايران ما از بطورتپيک توانست سخن  آري مي

  
 

                                                 
 


