مردي از تبار شرف ـ نگاھی به كلنل شاب ِر بالزاك

رامين جوان
در ھجدھم آگوست يكصدوپنجاه شس سال پي اونوره دو بالزاك يكي از بزرگترين و پركارترين نويسندگان فرانسه در
پاريس چشم بر جھان فروبست .او كه به سال  1799و تنھا ده سال پس از انقالب فرانسه پاي به عرصه ی گيتي نھاده
بود ،نيمه ی نخست قرن نوزدھم را تجربه كرد :چه زندگي پرجنجالي!؟ به راستي آينه ی زمانش بود .در دايره ی
ادبي دوران ھمچون ژرژ ساند و ويكتور ھوگو قرار داشتند .در
دوستان ،ھمكاران و رقباي وي چھرهھاي برجسته ی
ِ
تمام طول عمر ،بالزاك برآن كوشيد كه به عنوان نويسنده و آينه ی تمامنماي عصر خود شناخته شود.
در تالش براي توصيف و تصوير زمان خويش ،بالزاك از سال  1829تا لحظة مرگش در  1850ھمچون تسخيرشدگان
به نوشتن پرداخت .او  90رومان ،تعداد زيادي داستانھاي كوتاه و نقد ،پنج درام و سرانجام» ،قھرمانانه ترين داستانھا«
 Rabelaisian les Contes drolatiques .را از خود به يادگار نھاد .از  1840کوشيد تا ھمه آثار خويش را در يک
ت آثار خويش ميگفت» :من يك جامعة كامل
مجموعه با نام »کمدی انسانی« يک جا گرد آورد .در مورد  2500شخصي ِ
را در ذھن خود دارم«.
بالزاک در  51سالگی مرد .كتابھاي بسياري كه در ذھن داشت نانوشته ماندند .بدون آشنايي نزديك با شخصيتھای
داستانھای بالزاک ،آشنايي با جامعة بورژوازی فرانسة سالھای نخست قرن نوزدھم ممکن نيست.
نخستين نسخة داستان کلنل شابر در  1832نگاشته شد  -اندكي پس از انقالب جوالی  1830که در آن لوئيفيليپ دو
اورلئان به عنوان پادشاه بورژوازی به قدرت رسيد -اين نوول ،دگرگونی ھای بسياري را تجربه كرد تا آنكه سر انجام
شابر مرده ـ يکی
در  1844ـچھارسال پيش از جنبش فوريه ی  1848که منجر به سرنگونی لوئی فيليپ گرديد ـ کلنل
ِ
نھايي خود را يافت.
از فراموشی ناپذيرترين شخصيتھای ساخته بالزاکـ شکل
ِ

در زمانهاي كه بيشرافتي برجھان حكومت ميكند ،چه ميتواند كرد مردي كه به اصول شرافت پايبند است؟ چگونه
ميتواند مردي شجاع و فداكار در جامعهاي بزيد كه در آن ،چنين خصايصي نكوھش ميشود؛ جامعهاي كه تنھا با تقلب،
فساد و پول ميتوان به باالترين مدارج آن صعود كرد.
شايد خواننده تصور كند كه ما درباره ی زمان حال صحبت مي كنيم ـشايد ھم چنين باشدـ اما اين تصويري است كه
بالزاك از آغازين سالھاي قرن نوزدھم براي ما ترسيم ميكند .اندكي پس از شكست ناپلئون در آوردگا ِه واترلو و زماني
ت پير با بورژوازي جوان ـكه به يمن انقالب فرانسه به قدرت رسيده بودـ دست در دست ھم دادند تا به ھزينه
كه اشرافي ِ
ی محرومترين اقشار جامعه ،ثروتاندوزي كنند.

تباني تراژيك ،تضاد اصلي ميان اليهھاي تازه به دوران رسيده كه كنتس فرود آن را نمايندگي ميكند از يك
در مركز اين
ِ
سو و طبقه ی محروم به نمايندگي كلنل شابر اشرافزاده ی سابق كه اكنون در اين طبقه جاي گرفته است از سوي ديگر
ت سرسخت ،فرياد مي كند كه» :از  ، 1815پول جاي ھرگونه شرافتي را گرفته
به چشم ميخورد .بالزاك ،اين ناپلئونيس ِ
است«.

داستانی بينظير
داستان از سال  1817و از آنجا آغاز میشود كه يك مرد ناشناس ـظاھرا“ براي پنجمينبارـ ميكوشد تا در دفتر وكالت
آقاي »درويل3ـ« قرار مالقاتي بگيرد .با پالتوي مندرس و كراوات كثيف و چھره ی رنگپريده و نزارش بيشتر به
مردهگان مانند است تا به زندهگان .ھنگامي كه كاله از سر برميدارد ،كالهگيس چرب و كثيفش به زمين ميافتد و از زير
آن جمجمهاي نمايان ميشود كه اثر زخمي وحشتناك ،آنرا از پشت سر تا باالي چشم راست ،به دو نيمه تقسيم كرده است.
تحقير ميشود؛ با وي ھمچون گدايان برخورد ميشود .منشي به او ميگويد كه بايد فردا ساعت يك بامداد دوباره بيايد و
ھنگامي كه ميخواھد دفتر وكيل را ترك كند ،منشي نامش را ميپرسد.

به سادگي جواب ميدھد» :شابر«
منشي با تمسخر ميپرسد» :ھمان سرھنگي كه در جنگ ايلو كشته شد؟«
ـ »بله آقا؛ ھمان«.
و ميرود) .سرھنگ شابر(

كردن پروندهھا براي روز بعد است ،با حيرت بسيار متوجه
حال آماده
در نخستين ساعات بامداد و ھنگامي كه منشي در ِ
ِ
مھماني
وكيل جوان و برجسته از يك
حضور ھمان چھره ی ھولناك می شود .او به راستي در آن ساعت آمده بود .درويل
ِ
ِ
باس شب برتن داشت .آنطور كه نويسنده ميگويد ،درويل براي آنكه تمركز بيشتري داشته
مجلل باز ميگشت و ھنوز ل ِ

باشد ،ترجيح ميدھد كه در سكوت شب كار كند .در تاريكناي اتاق ،مردي در انتظار اوست ،ساكت مثل مرگ ،چھرهاش
در نيمهتاري ِك اتاق مخفي شده و كلهاش پرترهاي از رامبراند را ميماند كه از قاب خارج شده.
»درويل« آماده است تا داستان اين مرد را بشنود كه خود را »سرھنگ شابر« معرفي ميكند و حدود ده سال پيش در
جنگِ »ايلو« كشته شده است.

شرق پروس به شمار ميرفت كه
سرھنگ شابر معروف ،يكي از فرماندھان مورد عالقه ی ناپلئون و فاتح جنگ ايلو در
ِ
نظام تحت فرماندھي او ،حملهاي سخت و كاري بر پيشقراوالن سپاه روس وارد
به سال  1807واقع شد .سواره
ِ
ميآورند و ھمين ،ورق را به نفع ناپلئون برميگرداند .شابر ،خود از ناحيه ی سر مورد اصابت شمشير قرار ميگيرد و
ب خويش مدفون میگردد .يکھزاروپانصد نيروی سواره نظام فرانسوی تحت فرماندھی مورات پيکر نيمه
در زير اس ِ
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ِ
جنگِ خونين به خاک میسپارند .داستان اين قھرمانان ،در روزشمار جنگھا و انقالبات فرانسه از  1792تا  1815ثبت
گرديده است.
درواقع ،بازماندگان براين باور بودند که او نمرده ،بلکه در زير تلی از اجساد ،در گوری دسته جمعی زنده به گور شده
و ھنگامی که به ھوش ميآيد ،خود را در تاريکی و سکوتی درمیيابد که گهگاه با ناله ی مردگانی ھنوز زنده ،شکسته
آوار مردگان با سختی و مشقت
ميشود .او استخوان بازوی مردهاي را به چنگ میآورد و با آن برای خويش از ميان
ِ
راھي به باال ميگشايد .تنھا و برھنه بر ميدان جنگی برميآيد که اينک در سکوت و برف ،متروک مانده است .پس از
آنکه يک خانواده ی فقير دھقانی به کمک او ميآيند ،يک ماه تمام بين زندگی و مرگ ،بين بيھوشی و ھوشياری نوسان
ميکند.
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ھنگامی
ِ
کرده ،نام و دارايی خود را مجددا تصاحب کند .اما در جامعهاي رسمی ،يك سرباز مرده ،جايگاھی ندارد .آنگاه که
ھمقطاران سابق يارياش میدادند.
بیپول ،بینام و بیپناه از سويي به سويي سرگردان بود ،تنھا فقرا و
ِ
برخالف پنلوپ ھمسر اوديسه به او وفادار نماند.
ھمسر شابر
ھمچون اوديسه ،ده سال سرگردان بود ،با اين تفاوت که
ِ
ِ
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نامهھای او را برگشت میداد ،مدارکش را جعلی و
ِ
را تا درجه ی کنتس ارتقا داد و ھنگامی که او را مرده اعالم کردند ،زن ،نام و مايملک ھمسرش را وسيله قرار داد تا
گان برخاسته
در ميان طبقه ی اشراف باقی بماند .ناپلئون نيز که ھمواره درپی ايجاد اتحاد بين
ِ
اشراف کھنهکار و نوکيسه ِ
از انقالب بود ،وي را در اين راه مورد حمايت قرار داد.
سابق خود» ،بوتين« برخورد میکند که او نيز اينک
گروھبان
پس از دوسال اقامت در آسايشگاه روانی اشتوتگارت ،با
ِ
ِ
شمار مطرودين به شمار بود .بوتين به تازگی از چين بازگشته بود .وی درپی جنگ ھولناک ناپلئون در روسيه به
در
ِ
اسارت درآمده و به زندانی در سيبری تبعيد شده از آنجا به چين گريخته ،برای مالقات با کنتس شابر به پاريس میرود
اما ناچار در آخرين جنگ ناپلئون به سال  1815در واترلو شرکت کرده و کشته میشود.
ميان فرودستترين اقشار اجتماع ،نيروی انسانی انقالب را تشکيل میدادند .انقالبی که بر
سربازان برخاسته از
اين
ِ
ِ
زمينه ی فداکاری آنان توانست فرانسه و تمامی اروپا را دگرگون کند .اما پس از آنکه نظام فئودالی درھم شکست و راه

برای نظم نوين ھموار گرديد ،اينان يا در گورستانھا رھا شدند و يا معلول و درھم شکسته ،سرگردان در زاغهھای
ژان ويکتورھوگو در بينوايان شدند.
دار ژانوال ِ
پاريس ،پيش قراول و طاليه ِ

»ما دو نفر ،دوبازماندة عجيب ،ھمچون خاروخسی بوديم که توفان ،از ساحلی به ساحلی ديگر میافکندمان .ما ھردو
باھم ،مصر و سوريه ،روسيه و ھلند ،آلمان ،ايتاليا ،دالماسی ،چين ،تاتارستان و سيبری را ديده بوديم .تنھا به ھند و
آمريکا نرفتيم« .اين چنين شابر برای درويل تعريف میکند و ادامه میدھد» :اما چه دست آوردی برايمان داشت؟
خورشيدمان غروب کرده و بايد از سرما يخ بزنيم«.
درويل نخستين کسی بود که درجامعة فرانسة پس از ناپلئون ،کلنل شابر را به رسميت شناخت .شابر از پشتيبانی او
مشعوف شد تو گويي بار ديگر از درون قبر برمیخيزد.

زير
»من آنجا در زير مردگان مدفون بودم اما اينجا در زير زندگان دفن شدهام؛ زير اسناد و مدارک؛ زير واقعيتھا؛ ِ
جامعهای که میخواھد مرا دوباره به گور بسپارد«.

زاغهھای پاريس

نشين سنت مارکوز واقع در
در يکی از تکاندھندهترين بخشھای کتاب،
ِ
درويل وکيل به خود جرأت میدھد تا از زاغه ِ
حومه ی پاريس ديدن کند .او باکالسکهاش در ميان کوچهھای کثيف و ناھموار میراند و در مقابل خانهای ويرانه توقف
میکند .اين خانه با مصالحی رویھم بند شده که درھرکجای ديگر شھر ،مسلما“ به دور ريخته میشود .در اين خانه
سرباز سابق ارتش به نام ورژينو که اکنون
فقير
شابر زندگی میکند ،به ھمرا ِه گاوھا ،بزھا ،خرگوشھا و خانوادة
ِ
ِ
شيرفروش است .سرھنگ در يک اتاق زندگی میکند با کفپوشی کثيف و بر تشکی از کاه؛ يک پيپ و نسخهای از يک
بولتن ارتش بزرگ« تمامي دکوراسيون خانه را تشکيل میدھند.
روزنامه ی نظامی به نام »
ِ
درويل شگفتزده است :چگونه ممکن است سرھنگ شابر ،مردی که سرنوشت جنگ ايلو را رقم زد ،اينگونه بزيد؟
شابر توضيح میدھد» :ورژينو از »مصریھای قديمی« است .از کھنه سربازا ِن جنگھای ناپلئون در مصر .نه تنھا او،

بلکه ھمه ی آنان که از آنجا بازگشتند با يکديگر مثل برادر میمانند .ورژينو از سربازا ِن واحد من بود .ما در صحرا،
آب را با ھم قسمت می کرديم«.
شابر میگويد» :من به کسی بد نکردم ،کسی را از خود نرنجاندم و شبھا با وجدانی آسوده میخوابم« .ھنگامی که

عنوان قرض درخواست میکند تا برای شابر اثاثه و مبلمان
درويل قصد ترک خانه را دارد ،ورژينو از او مبلغی به
ِ
بخرد و میگويد» :حاضرم خودم را بفروشم اما او را بیسيگار نبينم« .چندی نمیگذرد که میشنويم ورژينو ورشکست
شده ،خانهاش را از دست داده و اکنون با درشکهرانی امرار معاش میکند.
سباستين مینويسد» :در اين منطقه از پاريس ،فقيرترين ،پايينترين و بينظمترين طبقات جامعه پاريس زندگی میکنند«
و ادامه میدھد» :تنھا در يک خانة محلة »سنت اونوره بيش از مجموع موجودی تمام خانهھای اين ناحيه ،پول يافت
میشود«.
در بررسی عواملی که منجر به وقوع انقالب در فرانسه شد ،سباستين مينويسد» :مردم اين محله انسانھايي ھستند با

ديگر
ت اجتماعی .ھميشه آماده ی جنگ و نزاع که بيش از ساکنين محالت
احساساتی بسيار ساده ،تاٌثيرپذير از نوسانا ِ
ِ
پاريس آمادگی برای برانگيخته شدن دارند .پليس از وارد آوردن فشار بيش از حد بر آنان خودداری ميکند و ترجيحا“
در مقابلشان کوتاه میآيد زيرا آنان آمادگی دست زدن به اقدامات فاجعهآميز را دارند«.

محله ی سن ژرمن
درويل از آنان خداحافظی میکند و به سوي محله ی زيبا و اشرافي سنژرمن ميراند ،ھمانجايي كه كنت و كنتس فرود
با ثروت شابر براي خود خانهاي بسيار مجلل بنا كردهاند.
طبقهايی كه در اين محله زندگي ميكند از نظر جايگاه طبقاتي ،درست در مقابل ساكنين محلهاي قرار دارد كه وكيل
توصيف ھمهجانبهاي كه بالزاك از اين محله دراختيار ما قرار ميدھد ،ھم امروز نيز
درويل به تازگي آنجا را ترك کرد.
ِ
در مورد آن صدق ميكند .چه كسي حداقل يكبار در زندگي خويش از ديدن تفاوت بين محلهھاي اعياننشين و زاغهھاي
اطراف شھرھاي بزرگ ،دچار حيرت نگرديده است.
پس از مرگ شوھرش ،كنتس ثروتمند شد .ھنگامي كه ناپلئون از بودجه ی دولتي براي او يك مقرري تعيين كرد ،در
ھمسر دومش
ت ناپلئون در ،1815
زماني كوتاه ،وي آن را به درآمدي بالغ بر چھلھزار پوند درسال رساند .پس از شكس ِ
ِ
به ميان طبقه ی اشراف راه يافت و او را نيز با خود تا باالترين مدارج اين ھرم ترقي داد» .در كنار احساسات ،ھمه ی

خواستهھاي وي نيز با اين ازدواج ،تامين و ميرفت تا به زني بدل گردد كه “گويا به خود تعلق دار«.

بر اساس قانون جديد ،شوھر دوم وي تمام امالكي را كه در دوران انقالب از او مصادره شده بود بازپس گرفت .تمام
جاهطلبي وي اينك متوجه آن بود كه باالترين مقام اشرافي مملكت را به دست آرد.
براي آنكه بتواند از پلكان ترقي باال رود ،منشي دغلكاري به نام دلبك را به خدمت گرفت كه قبال“ وكيل بود اما به
كارھاي خالف درغلتيده بود .كنتس ،منشي شوھرش را لحظهاي از نظر دور نميداشت .اين موجود خبيث ،با دغلكاري
توانسته بود از نوسانات بازار بورس و ترقي قيمت امالك پاريس در دوران بازسازي ،فرصتطلبانه بھرهبرداري كند و
به ھمين سبب قادر بود كه دارايي كنتس را طي سه سال تا سه برابر افزايش دھد .به عنوان پاداش نيز دلبك يك مقام
رسمي در يكي از شھرستانھا به دست آورد كه به او امكان آن را داد تا با بيوة پولداري ازدواج كند و از اين راه سرمايه
ی شخصي و امكان رشد سياسي خود را تضمين كند.
اما در اوج پيروزي ،كنتس دچار عذاب وجدان ميشود .ھمه ی ثروت او نميتواند اين واقعيت را پنھان كند كه وي فاقد
ت طبقاتي ،راه او را در سلسله مراتب اشرافيت سد كرده است .در يك
يك خاستگا ِه برجسته ی اجتماعي است .پايگا ِه پس ِ
تھدي ِد پنھان كنت فرود در مورد جدايي تاليران از ھمسرش صحبت كرده بود .وزير مشھور در سال  1802به فرمان
ناپلئون با اين زن ازدواج كرده بود .كدام زن ميتواند چنين تھديد دردناكي را كه ھسته ی بازگرداندن وي به جايگا ِه
قديمياش را در خود دارد ،ببخشد؟
و اينك كه مشخص شده ،ھمسر اولش ھنوز در قيد حيات است؟ وي بايد او را به ھر قيمت ممكن از سر راه بردارد.
بالزاك ميگويد زنان زيادي در باالترين ردهھاي اشرافيت پاريس وجود دارند كه چنين گذشته ی ھولناكي را در سينه ی
خود دفن كرده و ظاھرا“ به خوشي زندگي را ادامه ميدھند.

بالزاك و قانون

در اينجا ما بايد قدري مكث كرده ،شخصيت وكيل درويل را مورد بررسي قرار دھيم .بالزاك به درويل نقش مفسر و
ميانجي جامعة جديد را ميدھد .ھرچند درويل خود بخشي از اين جامعه ی نوپا است ،اما بدان انتقاد نيز دارد و ميتواند
شرافت سرباز پير را مورد ستايش قرار دھد .ھرچند كه وي وكالت كنتس فرود را برعھده دارد ،ميكوشد به توافقي
دست يابد كه منافع شابر را نيز تامين كند و حتا پول نيز در اختيارش مينھد.
شناخت شخصي وي از خاستگا ِه اجتماعي كنت و كنتس ،به او اين امكان را ميدھد كه نقاط ضعف آنان را وسيله ی
چانهزني قرار دھد» .آيا وكال از يك نظر شبيه به سياستمداران نيستند ،با اين تفاوت كه اينان با مسائل خصوصي مردم
سروكار دارند؟« اين سئوالي است كه بالزاك پس از تاٌمل در شخصيت درويل مطرح ميكند.
بالزاك خود به عنوان دستيار وكيل ،يك دوره ی كارآموزي گذرانده و آماده بود تا به دستگاه قضايي وارد شود.
داستانھاي او سرشارند از وكالي خوب و بد .صرفنظر از شخصيتِ داستانھا ،حقوقدانان و دستگاه قضايي ،چھارچوبي
را تشكيل ميدھند كه از درون آن ،چھره ی جامعه ی جديد قابل مشاھده است .قوانين ،قراردادھا و قيود غيرانساني ،جاي
زندان دائم خالصه ميشود.
روابط انساني را ميگيرند و عدالت براي فقرا در خالفكاري ،جنايت و
ِ

بيماري انزجار از انسانھا
كنتس حيلهگر ويران
ھمچنان كه داستان پيشميرود ،اميد به بھبود اوضاع كه در دل سرھنگ جوانه زده ،از سوي
ِ
ميشود .وقتي كنتس درمييابد كه سرھنگ ھنوز به او دلبستگي دارد ،با اومھرباني ميكند،به خانه دعوتش ميكند و با
كشيدن بچهھاي كوچك ،ميكوشد تا قلبش را نرم كند و به كمك منشي »دلبك« او را به امضاي سندي تشويق كند كه
پيش
ِ
نام »شابر« صرفنظر ميكند.
به موجب آن ،سرھنگ از ِ
در پايان ،شابر برميآشوبد و بدون آنكه ورقه را امضا كند و نيز بدون آنكه يك سنت از ھمسرش پول دريافت كند ،خانه
را ترك ميگويد.
او گم ميشود و »ھمچون سنگي كه در پرتگاھي درغلطد ،از ورطهاي به ورطهاي ديگر سقوط ميكند و ھرچه عميقتر
زندان
در باتالقي از فساد و تباھي ـكه در خيابانھاي پاريس به وفور يافت ميشودـ فروميرود« .به عنوان آواره ،به
ِ
مخصوص آوارگان درسنت دنيس منتقل مي گردد اما مدتي بعد دوباره با درويل برخورد ميكند.

درويل با حيرت ميپرسد» :چه؟ شما يك حقوق بازنشستگي براي خود نگرفتيد« و شابر ميگويد» :من ناگھان دچار يك
بيماري شدم .بيماري نفرت از انسانھا .ھنگامي كه فكر ميكنم اكنون ناپلئون در سنتھلن زنداني است ،زندگي در اين
زندان برايم بيتفاوت است«.
سالمندان فقير ،ديوانگان و جنايتكاران در شرايطي ھولناك و به
سالمندان بيستره كه در آن،
بيست سال بعد در خانة
ِ
ِ
گونهاي شرمآور در كنار ھم زندگي ميكنند ،باز درويل با شابر ،سرھنگِ سابق برخورد ميكند :اينك درھم شكسته و
فرتوت ،پيرمردي پريشان حالت.
پيرمرد فرياد ميزند» :من شابر نيستم؛ من شابر نيستم .من اصال“ انسان نيستم ،من شماره ی  164ھستم در سالن ھفتم«.
درويل كه اكنون يك قاضي است با خود ميگويد» :چه سرنوشتي! اين بزرگ شده در يتيمخانهھا ،پس از آنكه ناپلئون را

در فتح مصر و اروپا ياري داد ،باز به ھمانجا بازگشت كه از آن برآمده بود«.

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

بالزاك در كسوت ناظر
بالزاك از يك نگرش مترقي )حداقل به مفھوم سياسي آن( برخوردار نبود .پس از انقالب جوالي  ،1830وي ھوادار
مشتاق بازگشت به
حزب سلطنتطلبي شد كه خواھان بازگشت لوئي ھجدھم و خانواده ی بوربون به قدرت بودند .او
ِ
سيستم ديكتاتوري سابق و بازگشت به شيوهھاي سابق حكومت بود بدون آنكه از بيعدالتيھاي آن حمايت كند.
اما انسان بايد زندگي و ھنر بالزاك را در بستر تاريخي خود مورد ارزيابي قرار دھد .او جامعه ی بورژوازي را كه در
جانشين وي حاصل گشته بود تحقير ميكرد .ھرچند كه خواست وي بازگشت به شرايط
ت
پي شكست ناپلئون و حكوم ِ
ِ
دقيق شرايط مادي ،دادوستدھا ،برداشتھا و روابط اجتماعي
ناظر
ان
عنو
به
را
او
توان
مي
پيش از انقالب بود اما باز
ِ
درون طبقه ی جديد در جامعه ی بورژوايی درحال انکشاف در آغازين سالھاي قرن نوزدھم به شمار آورد.
با نگا ِه جانبدارانهاش به كساني كه حقوق خود را از دست دادهاند و نگاه نقادانهاش به جامعهاي كه بر پايه ی رقابت و
نويسندگان منتقدي چون ويكتورھوگو و اميل زوال به شمار ميرود.
حرص و پول بنا گرديده ،او پيشواي
ِ
انقالب  1789فرانسه ازنظريات انقالبي الھام گرفته بود كه بھبود شرايط ھستي انسان و عدالت اجتماعي را سرلوحه ی
اھداف خويش قرار داده بودند» .آزادي ،حق شھروندي و عدالت« شعارھاي اصلي انقالب را تشكيل ميدادند.
انگلس در كتاب خود به نام »سوسياليسم ،از تخيل تا علم« مينويسد سقوط اشرافيت به دست اقشار پايين اجتماع اما »به

اقشار داراي
زودي خود را به عنوا ِن پيروزي يك بخش كوچك از اين طبقه؛ به عنوان تسخير قدرت سياسي توسط
ِ
امتياز« و نه پيروزي طبقه در كليت آن ،نشان داد .اكنون يك اختالف طبقاتي جديد پيدا شده بود كه مبناي آن نه خاستگا ِه

طبقاتي افراد ،كه ثروتشان بود.
رشد صنعت بر زمينة روابط سرمايهداري ،فقر و بدبختي را در ميان تودهھاي كارگر تبديل به »شرايط زندگي« نمود.
به تعبير كاراليل »پول تنھا رشتة ارتباط عناصر جامعه با يكديگر شد .تزوير جاي خشونت را گرفت و پول جاي شمشير
را«.
بالزاك ،حكومت بورژوايي لوئي فيليپ دو اورلئان را تحقير ميكرد كه صعودش بر مسند قدرت در  1830سبب شد تا
بردار شارالتاني ھمچون الفايت بيشرمانه بگويد» :از اين پس بانكداران حكومت ميكنند«.
كاله
ِ
ٌ
بی ترديد آثار بالزاك بر مفسر ديگر اوضاع سياسي فرانسه يعني كارل ماركس تاثيرات چشمگيري داشته است .پرواضح
است كه ماركس آثار بالزاك را دقيقا مطالعه كرده و ميتوان تاٌثير نوشتارھا ی اين نويسنده يکه وممتازآنزمانی را در نق ِد
کوبنده و بسيار زيبای ماركس بر حكومت لوئي فيليپ ،به روشنی مشاھده كرد.
ت جوالي چيزي نبود جز يك شركت سھامي به منظور غارت ثروت مردم فرانسه و تقسيم سود آن بين وزرا،
»سلطن ِ

فراكسيونھا 240،000 ،راٌي دھنده و وابستگان آنھا  ...و شكست ،به خصوص در راٌس اين ھرم پيش آمد ،آنجا كه به
سبب وجود قوانين بورژوايي ،ھر روز تصادمي ميان اميال شھواني و
ناسالم كساني پيشميآمد كه درپي پيشبردن
ِ
ت خويش درپي ارضاي اميال ناصواب خود.
خواستھاي خويش بودند و ثروتھاي بادآورده بنا بر طبيع ِ

آنجا كه لذت با شھوت يكي است ،كثافت و خون و پول نيز درھم ميآميزند .اشرافيت مالي در رقابت خويش چيزي
نيست مگر عروج لمپنپرولتاريا بر مسند قدرت«.
آري ميتوانست سخن بطورتپيک از شرايطی که ساليان بس درازی درايران ما حاکم است باشد.

