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 .1مقدمه
نيمه دوم قرن نوزدهم که با ظهور نويسندگان و روشنفکران و همچندين رواج
مطبوعات در ميان قشرهای مختلف جاماه همراه بود ،دامنه وسيای از بحثهدای
اجتماعی و سياسی را به خدود اختصداص داد و بده توسداه و پيشدرفت ادبيدات
انتقادی کمک بسزايی کرد .در اين ميان عصدر رئاليسدت کده بده عندوان عصدری
انتقادی محسوب می شد ،بيش از هر کشوری در فرانسه نمايان شد و به صدورت
مکتبی ادبی ،مناکس کننده شرايط اجتماعی آن دوران بود.
در واقع پس از تحوالت سياسدی و نابسدامانیهدای اجتمداعی دوران انقدالب
فرانسه ،رمانتيسم که توانسته بود در روح ژرف انديش و حسا

انسانهدا نفدوذ

کند ،به صورت جريان ادبی ندوينی ،تجلدی بخدش سدير انديشدههدا و تخديالت
نويسندگان آن عصر بدود .نويسدندگان رمانتيدک کده در آن زمدان بدرای فدرار از
رن های زمانه به دنيای تخيالت و روياها پناه برده بودند ،تنها جنبههای درونی و
فردی وقايع آن روزگار را به تصوير میکشيدند .امدا در ميدان آنهدا نويسدندگان
ديگری به ويژه رمان نويسان يافت میشدند که از اين دنيای خيدالی بدرای نشدان
دادن دنيای حقيقی و راستين خود ،کنارهگيری کردند تا بتوانند با ارجح قرار دادن
جمع بر فرد ،نظام اجتماعی را به گونهای ديگر رقم زنند .آنها ماتقدد بودندد کده
دولت بايد به بینظمیهای اجتماعی و سرمايهداری عددهای قليدل پايدان دهدد و
تساوی ثروت و مالکيت را حفظ نمايد .از اين رو اغلب رمانتيکها آيينه اجتمداع
خود شدند و مشکالت و مسائل زنددگی را خدارج از دنيدای اوهدام و تخديالت
مشاهده نمودند که از اين لحاظ واجد جنبههای رئاليستی بود.
در ايددن زمددان در فرانسدده اونددوره دو بددالزاک ( ،)1115-1799پيشددوای مکتددب
رئاليسم اجتماعی ،با گردآوری آثار خود تحت عنوان کمددی انسدانی

(La Comédie

) Humaineراه تازهای را در ادبيات آن دوران بنيان نهاد .رئاليست بزرگدی همچدون
او ،همواره بنای داستانهايش را بر مشکالت اجتماعی استوار میکرد و از رن هدای
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عميقی سخن میگفت که در طول تداريخ گريبدانگير مدردم کشدورش بدوده اسدت.
همين رن ها و بروز عواطف گوناگون است که در ژرفای جهانبيندی ايدن نويسدنده
جای گرفته و در هستی و سرنوشت قهرماندانش اسدت کده بازتداب ايدن احسدا
همدردی با مصائب همنوعانش آشکار میگردد.

)(Jacques Dubois, 2000: 362

ايران دوران قاجاريه هم اگرچه يکی از پرتنشترين دورههای تاريخ ايران بدود
اما تأثيری ژرف در ادبيات فارسی از خدود بده جدای گذاشدته اسدت .همدراه بدا
گسترش انقالب مشروطه همچنين شکست ايران از روسيه ،که با بیعدالتی ،فقر،
ناامنی ،شيوع فساد ،کمبودها و مشکالت اجتماعی همراه بود ،فضايی آشفته عليده
حکومت را پديد آورد .اين تحوالت که با بدروز مشدکالت بسدياری در آن دوره
همراه بود ،سبب پيدايش انديشههای آزادیخواهانه در ميدان مدردم شدد .از ايدن
پس ،نويسندگان و روشنفکران ايرانی بر آن شدند تا برای بيداری و آگاهی مدردم
از شرايط موجود ،سبک نوينی را ابداع کنند و با سادهنويسی و پرهيدز از نثرهدای
مسجع و پيچيده ،تمام اقشار مختلف را به سوی آشتی با ادبيات رهنمون سدازند.
از اين رو اختناق ايران و محيط آزادیکش  ،چنان مردم را تشدنه خبدر و آگداهی
کرده بود که با اميد رهايی از ظلم و برای آزادیخواهی ،راه ديگدری جدز مبدارزه
نمیديدند .بنابراين دوران مشروطه جدا از نتاي سياسی و اجتماعی خدود ،تدأثير
بسزايی در فرهنو و هنر اين مملکت بر جا گذاشت و آغداز عصدری جديدد در
ادبيات ايران بود .قيام مشروطه به شدت انديشه و ادبيات آن عصر را تحت تدأثير
خود قرار داد و افکار و فااليتهای روشنفکران و حتدی افدراد عدامی آن دوره را
دستخوش دگرگونی کرد .در واقع نويسندگان و روشنفکران اين دوران بودند کده
با سبک ساده نگارش خود ،سای داشتند رويدادهای واقادی از شدرايط نابسدامان
سياسی و اجتماعی را به تصوير کشند و از ايدن طريدق زمينده گسدترش ادبيدات
انتقادی را فراهم آوردند.
در اين ميان ،يکی از برجستهترين شخصيتهای فرهنگی در ايران که به دليدل
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عمر طوالنیاش و حضور در بحرانیتدرين دورههدای تداريخی ،خدود مدیتواندد
شاهدی گواه بر سير تحوالت و مشکالت اجتماعی اين کشدور محسدوب شدود،
سيد محمد علی جمالزاده ( )1997-1193میباشد که در راستای احيای ادبيدات
کوششهای فراوانی را صدورت داده اسدت .او يکدی از نويسدندگان و مترجمدان
بزرگ مااصر ايرانی میباشد که در تاريخ ادبی ايران ،همواره به عنوان پدر داستان
کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقعگرايی در ادبيات فارسی يداد شدده اسدت.
يکی از عواملی که سبب شد تدا سدبک نگدارش جمدالزاده در ايدران بده عندوان
شيوهای نوين در ادبيات فارسی مطرح شود ،توجه به سادهنويسی و بيان حقدايقی
ناب از زمانهاش بود در حالی که در کشور ما تا آن زمدان نوشدتههدای پيچيدده و
انشاهای غامض ،نشانهای از فضل و دانش محسوب میشد .بندابراين جمدالزاده
بر آن شد تا از اصطالحات و تاابير عاميانه استفاده کند و داسدتان را بدرای عدوام
قابل درک سازد.
در طی اين مقاله کوشش شده ابتدا تأثير تفکدرات روشدنفکران و نويسدندگان
رئاليستی همچون بالزاک و جمالزاده در راستای ايجاد تحوالت اجتماعی مد نظر
قرار گيرد؛ سپس پيروی جمالزاده از سبک نگارش رئاليستهای بزرگی همچون
بالزاک ،در مناکس کردن واقايتهای جاماه خويش مطالاه گرديدده اسدت و در
نهايت کوشش همسان اين دو نويسنده در به تصدوير کشديدن اوضداع نابسدامان
جاماه و ارتبار مستقيم آن با زندگی مردم ،تأثيرات مخرب سرمايهداری ،همچنين
حضور کمرنو زنان و محدوديتهايشان در جوامدع سدنتی ،کده نموندههدايی از

مشکالت و دغدغههای قابل تامق آن دوران محسوب میشدند ،در دو اثر اوژنی
گرانده و دارالمجانين مورد تحليل و بررسی قرار گرفته است.
 .2بررسی جامعهشناختی دو شاهکار ادبی بالزاک و جمالزاده
يکی از زمينههايی که در ادبيات بده آن پرداختده مدیشدود ،جامادهشناسدی از
دريچه رئاليسم می باشدد .در ابتددا نگريسدتن بده چهدره واقايدت کداری دشدوار
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محسوب میشد و چنين واقعنگری نيازمند تحوالت عميق قلبی بود .بديهی است
که برای بسياری از نويسدندگان قدرن ندوزدهم کده خدود شداهد نابسدامانیهدای
اجتماعی بودند ،دست کشيدن از تصدورات رويدايی و دنيدای خيدالیشدان در آن
تاريکی انبوه شرايط اجتماعی ،امری دشوار مینمود .اما نقطه اوج اين جهش ادبی
در زيبايیشناسیاش نهفته بود چرا که میتوانست هر دوره از تداريخ را بدا تمدام
آشفتگیها و نوسازیها همچنين نابودیها و نوزايی ها بده گوندهای متنداقض بده
تصوير کشد .در چنين دورانهای بحرانی که نويسندگان در جستجوی راهدی بده
سوی ترسيم واقايات عينی از جاماه انسانی خود بودند ،تنهدا رئاليسدم بدود کده
توانسددت از عهددده چنددين وظيفدده خطيددری برآيددد .بنددابراين حقيقددتجددويی و
حقيقتطلبی در آفرينشهای هنری رئاليست بزرگی همچون بالزاک نمايدان شدد
تا جايی که حتی اگر خلق موقايتها و قهرمانانش با نظريات خود او متضاد بدود
بیهيچ تاصب ورزی آن واقايت را آنگونه که مشاهده میکرد مناکس مینمدود
و ماتقد بود آنچه مهم است ،تصويريست که توسط اثر منتقل میشود نه تصور و
شناختی که خود نويسدنده نسدبت بده موضدوعی خداص دارد( .گئدورگ لدوکچ،
1373ش)13 :
آثار بالزاک آيينه ای از جاماه فرانسه آن روزگار است .توصديفهدای دقيدق و
گيرا از حوادث همچنين تحليل موشکافانه روحيات شخصيتهای داستانیاش ،او
را به يکی از شاخصترين و تأثيرگذارترين رماننويسان دو قرن اخير تبديل کرده

است .او افراد هر طبقه اجتماعی از اشراف تا افدراد عدامی را در کمددی انسدانی
خود جای داده و جنبههای گوناگون شخصيت آنان را در مادرض نمدايش قدرار
میدهد .تکرار حضور شخصيت های يکسان در داستانهای مختلف نيدز موجدب
گسترش روانشناسی شخصيتها شده تا از اين طريق به مطالاه آداب و رسدوم و
مباحث اجتماعی و فلسفی بپدردازد .او از خدالل داسدتانهدايش خصدايص کلدی
بورژوازیها و تودهی مردم را نمايش میدهد و با واقدعنگدری عميقدی قهرماندان

 / 09مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال ششم ،شماره  ،24زمستان 1931

مورد دلخواهش را از ميان مردم برمیگزيند تا نماينده آشکاری از قشدری خداص
باشند .برای مثال در شخصيت مسيو گراندده ( )Monsieur Grandetخسديس و پدول
دوست که پس از انقالب فرانسه ،با سود جسدتن از اوضداع آشدفته آن دوران بده
ثروت عظيمی دست يافته ،میتواند نمونه بسيار دقيق و هوشمندانهای از فرصدت
طلبان آن دروان باشد .در آن دوران که همگان در صدد کسب مقام و موقايدت و
ثروت بودند ،بالزاک ،اين رمان نويس همواره پيشگام ،از جهان جديدی که در آن
پول و سوداگری نقش و جايگاهی عظيم داشت ،تحليلهای جامع و دقيقی ارائده
داد ) .)George Lukacs, 1967: 43داستان اوژنی گرانده همانندد ديگدر داسدتانهدای
بالزاک ،حوادث را با آداب و رسوم و زندگی قهرمانانش بده هدم مدیآميدزد و بدا
توصيفی دقيق ،روابط و تضادها را پيرامون گرايشهای اجتماعیشدان بده تصدوير
میکشد.
جمال زاده نيز که آغازگر سبک واقعگرايی در ادبيات فارسی محسوب میشد،
همچون بالزاک ،به انتقادات اجتماعی پرداخته و جنبههای فردی و ذهنی افدراد را
همددراه بددا مشکالتشددان ذکددر مددیکددرد .او همددواره نسددبت بدده زندددگی مددردم و
محروميتهای آنان حسا

بود و سای داشت تا با شيوايی کالم مضدامين مدورد

نظرش را در زمينههای اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و مذهبی کشورش شرح دهد.
در واقع اين نويسنده رئاليست و منتقد اجتماعی قصد داشت با خلق آثدار خدود،
صحنههای واقای از شرايط نابسامان سياسی و اجتماعی را به تصوير کشد تدا بدا
مطرح کردن اين مشکالت ،مردم جاماده خدويش را بده تفکدر دربداره رفدع ايدن
نواقص ترغيب کند .به همين سبب ،فرديت شخصيتهای داستانیاش با تيپها و
محيط اجتماعیشان مرتبط بودند و در ورای طرح هدر مسدئله و يدا رويدداد هدر
حادثه ،علل رخداد آن را بدازگو کدرده ،بده ريشدهيدابی درون مايدهای بدروز ايدن
ماضالت در طول داستانهايش مدیپرداخدت .همچدنن بدرای تميدز دادن وجدوه
شخصيتی افراد ،همواره عناصر اصلی داستانیاش را در تقابدل بدا يکدديگر قدرار
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میداد :مانند خوبی و بدی ،ثروت و فقر ،اختالف فرهنگی افراد...
بنابراين تأکيدش بر انواع و يا تيپهای شخصيتهای گونداگون جاماده بدود.
حتی شرح چهره ،لبا

و خلقوخوی شخصيتها نيز مارف تيپهای شخصديتی

میباشند که به آن تالق دارند و جمالزاده بدرای خلدق تدراژدی انسدانی خدود از
شخصيتهای نمادين بهره میجويد .به عنوان مثال در رمدان دارالمجدانين ،حداج
عمو تنها واقع بين و پول دوست نيست بلکه شکاک و پول پرست نيز میباشد که
به خاطر پول حاضر است حتی يگانه دخترش را به همسدری جدوانی ندااليق در
آورد؛ نمونهای بارز از شخصيتهای پس از دوران مشروطه که يکباره به ثروت و
موقايت اجتماعی مناسبی دسدت مدیيافتندد و بده هديچ چيدز جدز پدولهايشدان
نمیانديشند« :ماروف بود از آن پولهايی کده صددايش را خدرو

هدم نشدنيده

است ،بسيار دارد .از آن کسانی بود که مال خودش را به خودش هم حرام میداند
و صندوقدار وارث خود گرديده( ».جمالزاده1311 ،ش)9 :
در واقع جمالزاده ،اين پيشگام رئاليست ايرانی ،قصد داشت از طريق رمانهدا
و داستانهای کوتاهش به بررسی آداب و رسوم و زندگی مردم کشورش بپدردازد
و مسائل اجتماعی آن دوران را از دريچهای جديد ،با تمام خصوصيات ،ويژگیها
و نقصهايش از جمله ماضالت و فقر فرهنگی ،مشکالت قشر ضدايف جاماده،
نقش پول و رشد سرمايهداری به منصه ظهور بگذارد.
 .9نخستین رماننگاران نوگرا
عصر رئاليست ،عصر رمانهای انتقادی و برونگرايی بدود و ايدن حمايدت ،از
آگاهی دقيق و عينی که بر رئاليست حاکم بود ،از شرايط اجتمداعی ،آشدفتگیهدا،
تحوالت فکری و آگاهی روشنبينانه آن دوران نشأت میگرفدت .در واقدع همده
متفکران و نويسندگان آن دوران میکوشيدند تا با شناخت دنيای خود ،کاستیهدا
و مشکالتشان ،در صدد تغيير آن برآيند.
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در ادبيات رئاليستی که با پيشگامی نويسندگان بزرگی همچون بالزاک و فلوبر
)(Gustave Flaubertهمراه بود ،توجه خود را به جاماه مااصر و مسائل مدرتبط بده
آن ماطوف میداشتند .دنيای مااصر زمينهساز آثار ادبی بود و از همين دريچه بده
نقار ضاف و قوت جاماه میپرداخت؛ همچنين ارزشهای از ياد بدرده آن را بدا
انتقادهای گويايی ابراز می داشت .برجستهترين آثار ادبی همدواره بده مخالفدت و
کينهورزی نسبت به بورژوازیها و مالکيت اشرافی منتهی میشدند و در اين ميان

يکی از بارزترين آثاری که تمام اين ويژگیها را در خود جای داده است ،اوژندی
گرانده بالزاک میباشد.
اين کتاب از شاهکارهای اونوره دو بالزاک محسدوب مدیشدود کده در سدال
 1133انتشار يافت .سرگذشت دختری که مظهر عشدق و ايمدان اسدت و پددری
سختگير و خسيس که در پرتو سلسلهای از سوداگریهای موفقيتآميدز ثروتدی
اندوخته ،همه زاده قلم بیهمتای اين نويسنده هسدتند .داسدتان اوژندی گراندده از
قدرت هنری و زيباشناسی عميقی برخوردار اسدت و خوانندده را بده درون شدهر
سومور)(Saumur

برده ،تصويری از زندگی خانوادههای بدورژوازی را بده وضدوح

آشکار میکند .بالزاک از مردم کوچه و بازار و سبک زندگیشان کده برخاسدته از
اعماق اجتماع اين شهر است صحبت مدیکندد و در واقدع بدا شدرح و توصديف
غمانگيزی از زندگی مردم آن شهر و با کشدف و شناسداندن تيدرهروزی و انددوه
فرانسويان پس از بحرانها و انقالبهای متادد سالهای پيشين ،بورژوازی را در
برابر مسئوليت خود قرار میدهد« :در برخی از اين شهرها خانههايی هسدتند کده
ديدارشان مثل تاريکترين صوماهها ،گرفتدهتدرين دشدتهدا يدا غدم انگيزتدرين
ويرانهها ،اندوهی در دل بر میانگيزد و شايد سکوت صوماهها ،خشکی دشتها
و اندوه مرگآلود ويرانهها يکجا در اين خانهها باشد […] .همه اين عوامل اندوه و
گرفتگی را در جبين خانهای در شهر سومور میتوان ديدد کده در قسدمت بداالی
شهر ،در انتهای کوچهی پست و بلندی کده بده سدوی قصدر مدیرود ،جدا دارد».
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(اونوره دو بالزاک1133 ،م)1 :
سپس به توصيف محل زندگی قهرمانان داستان خود میپردازد و از قددمت و
آثار روزگار گذشته سخن میگويد« :عمارتهای کهنسال شهر قديم کده زمدانی
محل سکونت اشراف و نجبای ناحيه بود ،در قسمت باالی اين کوچده جدا دارد.
خانه پر از اندوهی که حوادث اين داستان در آن روی میدهد ،بیشدبهه يکدی از
اين عمارتها و از بقايای ارجمند قرنی بود که در اوضداع و احدوال و مدردم آن
جلوهای از سادگی وجود داشت ...جلوهای که اخدالق فرانسدويان روز بده روز از
کف میدهد […] .سپس چشم شما به فرورفتگی بسيار تداريکی مدیافتدد کده درِ
خانه مسيو گرانده ميان آن پنهان است و تا شرح زندگی مسيو گرانده گفته نشدود
محال است انسان به ارزش و عظمت اين اصطالح شهرستانی پی ببدرد( ».اوندوره
دو بالزاک1133 ،م)1-4 :
در ايران نيز تا پيش از ظهور نويسندگان مددرن ،داسدتانهدای بلنددی چدون
سمک عيار ،حمزه نامه ،حسين کرد ،ميرارسالن نامدار نگاشته شدده بدود .امدا بدا
پيدايش و رواج سادهنويسی و تغيير سبک و شيوه روايتی نويسندگان تحت تدأثير
آثار غربی ،گام جديدی در ارتقام اين نوع ادبدی برداشدتند (کدامران پارسدیندژاد،
1312ش .)23 :بدين ترتيب اين تحول ادبدی و سدادهنويسدی ،سدبک نگدارش و
ساختار داستان نويسی و رمان را که تا آن زمان کمتر مورد توجه قرار میگرفدت،
دستخوش تغيير کرد و مفاهيمی همچون وطن پرستی ،انتقادات اجتماعی و تمايل
به بازگويی حقايق پنهان زندگی در دستور کار اين نويسندگان قرار گرفت.
در اين ميان جمالزاده نيز يکی از پيشگامان اين دوران محسوب مدیشدد کده
همواره مسائل و مشکالت مردم آن زمان را با نثر شيوا و بيان فصيح خود مطدرح
میکرد و از نخستين کسانی بود که با قلم توانايش اين ميل بده حقيقدتجدويی و
آگاهی عمومی و اجتماعی را در ميان اقشار مختلف مردم بيدار کرد .او ماتقد بود
که رمان بهترين آيينه بدرای نمايانددن احدوال و سدجايای ملدل و اقدوام مختلدف
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میباشد و به دليل اينکه مردم عموماً به خواندن رمان راغبتر مدیباشدند ،از ايدن
طريق روشنفکران و نويسندگان میتوانند برای بسط عقايدشان و تروي هر گونه
تبلي سياسی از آن بهره جويند .اما مهمتر از رمان و انشای رمان ،فوايددی اسدت
که از آن عايد زبان و لسان يک ملت میگردد و قادر است سداختارهای مختلدف
کالم ،اصطالحات ،صوت گفتار طبقات مختلدف يدک ملدت و فرهنگشدان را در
خود جای دهد در صورتی که سبک نگارشهای پيشين (کالسيک) نمیتوانسدت
از عهده چنين خدمتی برآيد( .جمالزاده1319 ،ش)19-11 :
يکی از بهترين و گوياترين آثار جمالزاده دارالمجانين میباشد که از جهداتی،
مشابه با اوژنی گرانده بالزاک نوشدته شدده اسدت .امدا ناگفتده نماندد کده خلدق
دارالمجانين تفاوتهايی را هم به دنبال دارد .داستان در زمان پس از جنو ،رفتن
رضا شاه و اجتماعی شدن دنيا ،همچنين اميدها و آرزوهدای بربادرفتدهای کده در
سرزمين ايران رخ داده جريان دارد .بنابراين در دارالمجدانين جمدالزاده ،فضدای
ايران پس از مشروطه و مسائل و روابط بين انسانها و مشکالتشدان نمدايش داده
میشود؛ و محمود ،راوی داستان ،بخش آغازين زندگی خود را اين گونه غمانگيز
نقل میکند« :تولد من در سال وبايی اخير بوده که از قرار مالدوم ثلدث جمايدت
ايران را با خود برده .مادرم در همان موقع زايمان با آمددن مدن رفتده بدود .همده
میگفتند قدم بچه نحس بوده و حاال که خودمدانيم چنددان بدی حدق هدم نبدود»
(جمالزاده1311 ،ش .)1 :عالوه بر اين مسائلی از قبيل روانشناسی و علمگرايی و
به دنبال آن افکار عرفانی ،سنتی و متافيزيک را به همراه دارد .بخش دوم داسدتان
نيز بر پايه ترديدد و تزلدزل در مرزبنددی عقدال و ديوانگدان و مسدائل مدرتبط بدا
روانشناسی بنا شده است.
شروع داستان با يک ديباچه همراه است و از زبان خود جمدالزاده نقدل مدیشدود.
يانی زمانی که او برای ديدار از خانوادهاش به ايران آمده و در آنجا بر حسب اتفداق بدا
پيرزنی روبرو میشود که به دليل وضايت بدد مدالی ،کتدابهدای همسدرش را کده در
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گذشته در دارالمجانين کار میکرده ،میفروشد و همراه کتابی که جمدالزاده از آن زن
میخرد ،يک دستنويس قديمی به او میدهد .جمالزاده به فرنو باز گشته و سدالهدا
میگذرد تا به سراغ آن دستنويسها برود .اما با خواندن آن با سرگذشت جوانی تيدره
بخت مواجه میشود .رمان دارالمجانين روايتگر داستان جوان بد اقبالی به نام محمدود
است که شرح حال زندگی خود را در تيمارستان بده تحريدر در آورده اسدت .ناگفتده
نماند که اين سبک نگارش غير مستقيم جمدالزاده در آثدار آنددره ژيدد
همانند

سکهسازان )(Les faux-monnayeurs

و مکتب زندان

)(André Gide

)(L’école des femmes

هدم

به چشم میخورد .ژيد برای آنکه داستانهايش را از واقعگرايی محدود و بسته و
يکنواخت دور کند ،از شديوه ندوين تصدوير در تصدوير ) (Mise en abymeاسدتفاده
مینمايد تا از سويی واقايت و از سوی ديگر تالش هنرمند را برای شکل دادن به
حوادث داستان به طور همزمان نشان بدهد و به گفته ديگر ،رمانی در بطن رمدان
ديگر نمايان شود.
در اينجا ،برای رسيدن به شناخت وجوه تشابه ميان اين دو اثر ،بده مقايسده و
بررسددی عناصددر مشددترک از قبيددل سددبک نوشددتاری ،شخصدديتپددردازیهددا،
صحنهسازیها و ارزشگذاریها پرداخته میشود.

 .4بررسی مضامین اجتماعی همسان میان دو اثر اوژنی گرانده و دارالمجانین
برای مقايسه اين دو اثر ابتدا الزم است به طرح و سداختار اصدلی داسدتانهدا
پرداخته شود:
هر دو رمان دارای چندين داستان کوتاه و بلند میباشدند کده بددون قطدع يدا
تفکيک داستانها در توالی يکديگر قرار گرفتهاند .بنابراين با اين شيوه نويسندگان
فضای مناسبی را جهت بسط داستانها ،ايجاد کشدمکشهدا و رويددادهدا فدراهم
کردهاند .بدين ترتيب شخصيتها و حوادث در کنار هم روندد صداودی را آغداز
میکنند و اين عامل بر جذابيت داستان میافزايدد .عدالوه بدر آن هدر دو داسدتان
دارای يک طرح اصلی میباشند؛
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در رمان اوژنی گرانده بالزاک:
داستان با شرح و توصيف دقيقی از نوجوانی و جوانی اوژنی آغاز و از ورای
آن ،زندگی با پدری خسيس به نام گرانده به تصوير کشيده میشود.
پس از آن ،ورود شارل گرانده

(Grandet

 )Charlesبه خانه عمويش بده سدبب

مرگ مادر ،ورشکستگی و سپس خودکشی پدرش ،آغازگر زنددگی جديددی
برای شارل و اوژنی میشود.
داستان با عشق عظيم اوژنی و شارل گرانده ادامه میيابد که با مخالفدت پددر
اوژنددی مواجدده شددده و در پددی آن ،مسدديو گرانددده ،شددارل را بدده هندوسددتان
میفرستد.
شارل با سفر به هندوستان ،در عوض مبارزه برای بدسدت آوردن اوژندی ،راه
پيشرفت برای کسب مال و مقام را در پيش میگيرد.
اما با مرگ مسيو گرانده و ارثيه عظيمی که به اوژنی میرسد ،دختر جدوان در
انتظار پسر عموی فرصت طلبش میماند و اين در حالی است کده شدارل در
صدد ازدواج با دختری از خانواده نجبا میباشد .در انتها ،داستان با نااميدی و
غم عميق اوژنی پايان میپذيرد.
در رمان دارالمجانين جمالزاده:
داستان دارالمجانين نيز ابتدا با شرحی کوتاه از دوران کدودکی محمدود آغداز
میشود که با مرگ مادر محمود و سپس ورشکسدتگی و خودکشدی پددرش
همراه است.
سپس داستان زندگی محمود با عموی خسيسدش روايدت شدده کده آغدازگر
تحوالت زندگی و عاطفی محمود میباشد.
در پی آن عشق محمود و بلقيس و مخالفت پدر بلقديس بده تصدوير کشديده
میشود که آوارگی و طرد محمود از خانه عمو را به همراه دارد.
داستان با پناه بردن محمود به دارالمجانين برای فرار از مشدکالت در عدوض
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مبارزه برای بدست آوردن دختر عمويش به اوج میرسد.
در پايان ،با مرگ عمو و ارثيه عظيمی که به بلقيس میرسد نور اميدی در دل
آنها پديد میآيد اما با گرفتار شدن محمود در دارالمجدانين ،تمدام آرزوهدا و
عشق بیانتهای محمود و بلقيس بر باد میرود.

 .1.4زندگانی سراسر بحران شخصیتهای اوژنی گرانده و دارالمجانین
در صحنهسازیهای داستانهای رئاليسدم ،بدر خدالف سدبک رومانتيسدم کده
حوادث را به گونهای در کنار يکديگر قرار میدهد که تأثر را هدر چده بيشدتر در
خواننده برانگيزد ،نويسنده رئاليست به گونهای به جريان حوادث سمت و سدوق
میدهد که حقايق پنهان برای خواننده روشن شده و با شدناخت ايدن فضدای بده
وجود آمده ،با شخصيت قهرمانان داسدتانهدا بيشدتر آشدنا شدوند .در ارتبدار بدا
موضوع داستانهای رئاليست هم نويسنده خود را ملزم به پرداختن به موضوعاتی
از قبيل عشقهای رمانتيک نمیکند ،بلکه به مسدائل و مشدکالت ديگدری کده در
سايه اين احساسات پديد میآيند و يا به حدوادثی کده سرنوشدت قهرماندانش را
دستخوش تغيير کرده میپردازد .بنابراين نويسنده رئاليست با اسدتفاده از تدأثيرات
محيط و اجتماع ،شرايط زندگی شخصيتهای داسدتانیاش را از خدالل حدوادث
مختلف به تصوير میکشد( .رضا سيد حسينی1317 ،ش)211 :
بالزاک و جمالزاده نيز اين صحنهآرايیها و شخصديتپدردازیهدا را در سدير
حوادث و وقايع داستانشان به خدوبی ترسديم مدیکنندد .گرچده در دارالمجدانين
جمالزاده تفاوتهايی در بخش دوم داستان مشداهده مدیشدود امدا طدرح کلدی
داستانش را مطابق با داستان اوژنی گرانده بالزاک پيش میبرد.
در هر دو داستان محمود و شارل گرانده ،زمانی نزد عموهای خويش میروند
که سرنوشت ،نخستين ضربهی زندگی را به آندان وارد کدرده اسدت .زمدانی کده
پدرانشان به سبب ورشکستگی و از دست دادن تمام اموال ،دست بده خودکشدی
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زده و بیهيچ سرمايه و ثروتی فرزندانشان را به دست برادرشدان مدیسدپارند .در
اوژنی گرانده میخوانيم« :برادرمر در حدود بيست سال است کده مدا روی هدم را
نديدهايم .ديدار آخر ما راجع به ازدواج من بود که پس از آن شاد و خوشحال از
هم جدا شديم .وقتی که اين نامه در دست تو باشد ،من در اين دنيا نخواهم بدود.
در وضايتی که بودم نخواستم پس از ننو ورشکستگی زندده بمدانم ]…[ .بدرادر
جان ،دستهای تضرعآميز خود را ،به ياد تو ،روی هم گذاشتهامر گراندده ،در دم
مرگ شارل را به تو میسدپارم و خالصده بدیغدم و انددوه بده رولورهدای خدود
مینگرم .چون به نظر میآورم که تو به جای پدر او خدواهی بدود( »...اوندوره دو
بالزاک1133 ،م)15 :
شبيه همين عبارت در دارالمجانين نيز مشاهده میگدردد« :بدرادرمر در مددت
حياتم تقدير نخواست که ما دو برادر بدا هدم مااشدر و محشدور باشديم و چدون
اخالقمان هم درست جور در نمیآمد البدد صدالح هدم در همدان بدود .در ايدن
ساعت که چشم میبندم فرزندم محمود را که تنها چيزی است که در ايدن عدالم
برايم مانده به تو میسپارم و چون جوان نجيب و با عاطفهای اسدت اميددوارم بدا
هم بسازيد و با همين آرزو از اين دنيا ميروم( ».جمالزاده1311 ،ش)9 :
از سوی ديگر ،گرچه بالزاک و جمالزاده از حوادث و اشخاص متفاوتی برای
نشان دادن مسير ناهموار زندگی قهرمانانشان بهره میجويند اما در هر دو داسدتان
ساختارهای نادرست و ماضالت اجتماعی و در پی آن نقش مهدم فقددان پدول و
سرمايه در زندگی اين افراد به تصوير کشيده میشود ،که برای رهايی از بند ايدن
مشکالت هر يک رهسپار تقديری ديگر میگردند:
در دارالمجانين ،محمود که به دنبال طرد شدن از خانده عمدويش و بده دليدل
بیسرپناهی و بی پولی به دارالمجدانين پنداه بدرده ،بده جدای ايسدتادگی در برابدر
مشکالت ،خود را به ديوانگی زده اما علیرغم ميلش تدا پايدان داسدتان در آنجدا
گرفتار میماند .در واقع جمالزاده در داسدتانش ،دارالمجدانين را بده عندوان يدک
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مکان امن برای انسانهای غريبی که از جاماه ضربات مهلکی خوردهاند ،در نظدر
گرفته است .با اين شيوه ،نويسنده نمونه آشکاری از سرگذشت غمانگيدز افدرادی
همچون محمود را به تصوير میکشد که از ثروت و حمايت بیبهدره بودندد و بدا
شناخت اين حقيقت تلخ ،تمام آرزوهای خود را بربادرفته میپنداشدتند .محمدود
به جای مبارزه و مقاومت در برابر مشکالت ،از تاقيب هر هدفی چشم میپوشدد
و تنها به خاطر ساادت شخصی خود ،سای دارد بدا دور شددن از خانده عمدو و
فراموش کدردن عشدق خدود ،در دارالمجدانين آرامدش و بدیتدوجهی بده دنيدای
پيرامونش را جستجو کند« :محمود -به خود گفتم پس خداوندا چه خاکی به سدر
بريددزم تددا قيامددت هددم کدده نمددی تددوانم نددان دوسددتم را بخورم...دعددا نويسددی و
روضهخوانی و مارکهگيری هم که از دستم ساخته نيست .پدس بايدد پاهدا را بده
طرف قبله دراز کنم و چشم به راه عزرائيل بنشينم .خدوب در ايدن صدورت چده
عيبی دارد خودم را به ديوانگی بزنم( ».جمالزاده1311 ،ش .)73 :از ايدن رو بداز
هم نقش نابودگر سرمايهداری در سرنوشت انسانها آشکار میگردد.
در داستان اوژنی گرانده بالزاک نيز شارل گرانده که بیهيچ سرمايهای به خانه
عمويش فرستاده شده ،مجبور میشود به خواسته عموی خسيسدی تدن دهدد کده
حاضر به حمايت از برادرزاده خويش نيست« :مسيو گرانده -شارل هيچ چيدز مدا
نيست و ديناری ندارد ،پدرش ورشکسته شده است .وقتی اين جوان خودپرسدت
به قدر کافی گريست بايد از اينجا به هند برود .نمی خواهم در خانه من انقدالب
به راه اندازد)Balzac, 2012: 120( »...
بنابراين شارل برای فرار از آن خانه و همچنين برای کسب ثدروت و سدرمايه
راهی هند شده ،در آنجا به کار خريد و فروش بردهها مشغول میشود .از اين رو
رفته رفته عشق دختر عموی خود را از ياد برده ،از تمدام خصدايص انسدانی دور
میگردد و در درون اين فرايندد کلدی و احساسدات جداهطلبانده ،بده درون مددار
سرمايهداری کشيده میشود .در واقع مبارزه برای کسدب ثدروت و مقدام همدواره
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يکی از موضوعات مهمی است که در سرتاسر رمانها و فااليتهای ادبی بدالزاک
و همعصران رئاليستش مشاهده میشود .اين سرنوشت غمناک نسلهدای پدس از
دوران ناپلئون میباشد که با روی کار آمدن بورژوازیها و حاکميت سرمايهداری،
که تمام ارزشها و آرمانهای انسانی و اخالقی را ناکارآمد جلوه میداد ،به سوی
پوچی و سرگشتگی روان شوند.
بدينترتيب محمود با پناه بردن به دارالمجانين و شارل با سفر به هندد ،راهدی
ديگر به جز ايستادگی در برابر مشکالت را بر میگزينند؛ و مدیتدوان گفدت کده
بالزاک و جمالزاده با مد نظر قرار دادن شرايط نابسامان اجتماعی و تأثيرات ايدن
مشکالت بر زندگی شخصيتهای داسدتانی خدود ،تصداويری واقادی از زنددگی
نسلی بیبهره از سرمايه و پشتيبانی را به تصوير میکشند.

 .2.4شخصیتهای رئالیست در دو اثر اوژنی گرانده و دارالمجانین
رئاليسم ،شناخت حقيقت ناب و يدافتن راه حلدی بدرای مشدکالت اجتمداعی
افرادی است که در هزارتوی زمانه خود سرگردان ماندهاند .در واقع مسئله اصدلی
اين مکتب ارائه چهره هايی است که در آن تمام سرشتهای انسانی و اجتمداعی،
که در باالترين سطح خود قرار دارند ،با آشکار کردن خصدلتهدای نهدانیشدان،
تصددويری کامددل از هددر قشددر را نمايددان سددازند .نويسددندگان رئاليسددت هرگددز
قهرمانانشان را از ميان گروه خاص يا غير عادی و عجيدب کده بدا ديگدران فدرق
اساسی داشته باشد را بر نمیگزينند .آنها شخصيتهای داستانهايشان را از ميان
افراد عامی انتخاب میکنند تا بتوانند نماينده همنوعان خويش گردند.
شخصيت ها و خصوصيات اخالقی انسانهای بالزاک نيز مادرف نمادهدايی از
قشرهای خاص میباشند:
شخصيت مسيو گراندده کده نمدادی از انسدانهدای خسديس و پدول دوسدت
میباشد ،کاملترين سيمايی است که توسط قلم هنرمندانه اين نويسنده خلق شده
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است .مسيو گرانده که در گذشته يکی از بشکه سازان بنام شهر بود ،نمونه بارزی
از افراد طبقه بورژوازی میباشد که از راه اشتغال به تجارت و صدنات و دسيسده
بازیهای فراوان به مال و ثروت عظيمدی دسدت مدیيابندد و در سدايه القداب و
عناوينی که بدست میآورند ،به تدري خوی و منش انسانی خود را از دست داده
و تنها به اموال و سکههای طالی خود میانديشند .در اين ميان ،بالزاک در قالدب
فضای تنو و بسته خانه گرانده و رابطه او با خانواده و اطرافيانشان کده در واقدع
رابطههايی است که پول و نفع مادی به آن جهت میدهد ،تصوير دقيق و گويايی
از يک اقتصاد بسته را به مارض ديد میگذارد« :جز شش نفر کسی حق ورود به
خانه مسيو گرانده را نداشت .ميان سه نفر نخستين ،بزرگتر از همه برادرزاده مسيو
کروشو

)(Cruchot

بود و هفت هزار فرانک درآمدد داشدت( ».اوندوره دو بدالزاک،

1133م)12 :
همچنين اوژنی ،قهرمان داستان بالزاک ،که مظهری از حقيقت ،سادگی ،عاطفه
و تأثر میباشد و مادرش مادام گرانده که نمدادی از زنهدای بدیاراده امدا بسديار
فداکار است ،تمام زندگی خود را وقف خانوادهاش کرده و در برابر سرنوشتی که
شوهرش برای او رقم زده ،همواره سکوت میکندد و مطياانده بده ايدن سدبک از
زندگی تن میدهد.
در داستانهای بالزاک ،تصوير چهره ،بدن ،عادات رفتاری و توصيف لبدا

و

اثاثيه هم نقش نمادين دارند و هم نقش توضيحی .نويسنده هم قصد بر مال کردن
روانشناسی شخصيتهدا را دارد و هدم در عدين حدال مدیخواهدد تدوجيهی بدر
روانشناسی اين شخصيتها داشته باشد؛ در واقع تصوير چهره ،بدن و طرز لبا
پوشيدن آنها نقش و رابطه علت و مالول را ايفا مدیکنندد« :رفتدار و حرکدت و
وضع مسيو گرانده از اعتماد و اطمينانی حکايت میکرد کده انسدان از پيدروزی و
کاميابی در همه کارهای خود بدست میآورد .از اين رو گرانده اگرچه بده ظداهر
اخالق نرم و آشتی جويانه داشت ،مردی آهنين بود .هميشه لبا

يکسانی به تدن
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می کرد و کسی که امروز به او مینگريست ،در همان لباسی میديدش که از سال
 1791در بر داشت .کفش محکم و بادوامی که با بندهای چرمی بسته میشدد .در
همه فصول جوراب پشمين و شلوار کوتاهی از پارچه زبر به پا میکرد( ».اوندوره
دو بالزاک1133 ،م)13 :
جمالزاده نيز همانند بالزاک ،در طول داستانهايش بده توصديف چهدره و يدا
لبا

شخصيتهايش میپردازد و در باضی موارد هم اين خصوصيات اخالقی و

رفتاری را از زبان راوی داستانش نقل میکند .در حقيقت تمامی عناصدر بده کدار
گرفته شده ،همچون شخصيتپدردازی ،حدوادث و کشدمکش ميدان اشدخاص و
فضاسازیها ،در ارتقام سطح درونمايه داستانهدايش اسدت و قصدد نويسدنده از
تشريحها و تجسمسازیها ،شناخت و آگاهی بيشتر خواننده از وضايت روحی و
شخصيتی قهرمانان میباشد« :عمويم را خيلی کم میشدناختم ولدی مادروف بدود
شخص خيلی متمول و بسيار خسيس است و با آنکه در تمام عمدر او را دو سده
باری بيشتر نديده بودم کم و بيش میدانستم چه جنس آدمی و از چه نوع قماشی
استر ]…[ طولی نکشيد که به احوال او آشناتر شده و درست دستگيرم گرديد که
چگونه آدمی است .حقا که هر چه دربارهاش گفته بودند درست بود حاجی عمدو
از آن دندان گر دهدايی بدود کده جدان بده عزرائيدل نمدیدهدد و آب از دستشدان
نمیچکد( ».جمالزاده1311 ،ش)9 :
جمالزاده همواره با تحليل ساختار اجتمداعی دوران گذشدته ايدران بده ويدژه
جاماه سنتی ،سای داشت تا اطالعات دقيقی از شرايط ايران و شيوه زندگی افراد
آن روزگار در اختيار خواننده قرار دهدد .بندابراين تأکيددش بيشدتر بدر اندواع يدا
تيپهای گوناگون بوده تا شخصيت و فرديتهای دقيق و ويژه با روحياتی که در
هر شخص منحصر به فرد است و اين يکی از ويژگیهای داستانهايی مدیباشدد
که جمالزاده به سبک رئاليسدم انتقدادی نوشدته اسدت (محمدد علدی کاتوزيدان،
1319ش .)114 :به عنوان مثال ،پدر محمود که نمادی از انسانهای ساده اندديش
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و خوشگذران میباشد ،به سبب همين ساده انگاری به بيراهه کشيده شده و پدس
از ورشکستگی ،خودکشی میکند« :کم کم استقاللکی پيدا کدردم بده طدوری کده
بيشتر اوقات را خارج از منزل میگذراندم .پدرم که از اين تنهايی به تندو آمدده
بود با باضی از دوستانش بنای رفت و آمد گذاشت و از قدراری کده مدیگفتندد،
اغلب روزها به قمار مشغول بود و عاقبت همين قمار ،خانده او را خدراب کدرد».
(جمالزاده1311 ،ش)9 :
عموی محمود نيز نمادی از افراد بخيل و پست و بدبين است که به هيچ چيز
ديگری جز پولهايش نمیانديشد« :ماروف بود از آن پولهدايی کده صددايش را
خرو

هم نشنيده است بسيار دارد .از آن کسدانی بدود کده مدال خدودش را بده

خودش هم حرام میدانند و صندوقدار وارث خود گرديده ،از تر

اينکده مبدادا

روزی به خنس و فنس بيفتد ،عمری را به خنس و فنس میگذرانند( ».جمالزاده،
1311ش)9 :
و محمود ،راوی داستان ،نمادی از نسل جوان است کده بدا خودکشدی پددر و
مواجهه با مشکالت ،به جای ايستادگی و مقاومت راه فرار را در پيش گرفتده ،بده
دارالمجانين پناه میبرد .در اين رمان ،جمالزاده نشان میدهد که چگونده مفهدوم
زندگی و آرزو در نزد نسلی که در جاماه آشفته آن دوران زنددگی مدیکنندد بده
وسيله نيروهای مهارگسيخته اجتماع در هم کوبيده میشوند و بدا ايدن تصدورات
پو و ميان تهی درباره انسان و جاماه بشری است کده ورشکسدتگی پنددارها و
آرزوهای بربادرفته در رمان مدرن ظاهر میشود.
 .9.4انعکاس تراژدی سرمایهداری در حوزهی رئالیسم این دو اثر
در ميان رئاليستهای بزرگ ،هديچ کدس همچدون بدالزاک نتوانسدته بده ايدن
گرايشهای رئاليستی جامه عمل بپوشداند و مسدائل و مشدکالت زمانده خدود را
مطرح کند .او با پژوهشهای بیغرضانه زندگی و با کنار نهادن سنتهای ادبی به

 / 92مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال ششم ،شماره  ،24زمستان 1931

کشف و آشکار کدردن اوضداع و احدوال واقادی مردمدانش مدیپدردازد و بسديار
هنرمندانه تنزل روحی و اخالقی که در سايه تحوالت سرمايهداری و کسب جاه و
مقام روی میدهد ،همچنين تأثير آن بر قشر ضايف جاماه را به تصوير میکشد.
با اينکه دلبستگی شخصی بالزاک متوجه اشرافيت می باشد ،اما به عندوان يدک
نويسددنده رئاليسددت ،تصددوير کدداملی از گرفتدداریهددا و مشددکالت روسددتاييان و
دسيسههای سرمايهداران را با تمام ابادادش ارائده مدیدهدد .او ريشده تمدام ايدن
مشکالت را در تصورات سياسی نادرست میپنداشت و انقالب  1719فرانسده را
مسبب همه اين مصديبتهدا مدیدانسدت :تقسديم امدالک بدزرگ و رشدد سدريع
سرمايه داری ،که اغلب از طريق وام دهی همراه با رباخواری بدود ،بدرای بدالزاک
مسئله مهم و اساسی تاريخ اجتماعی فرانسه آن زمان محسوب میشد که در ميان
بحبوحه انقالب ،ثروت بدورژوازی از سدود جسدتن از گرسدنگی و کمبدود قشدر
ضايف جاماه پديد آمده بود.

)(George Lukacs, 1967: 43

در واقع نويسنده در اوژنی گراندده ،شخصديتهدای داسدتانیاش را در دوران
بحرانها و اغتشاشات حاصل از انقالب فرانسده و تجديدد اسدتقرار سدلطنت بده
تصوير کشيده است؛ زمانی که با پيشرفت صنات و توسداه سدرمايهداری همدراه
بوده و مسئله پول و ثروت به منظور کسب مقام ،بر جاماه فرانسه حاکم میباشد:
«پول تنها قدرت اين روزگار

است(Balzac, Chantal Grenot, 2012: 281) ».

هنگامی که بالزاک منبع عظيم ثروت مسيو گرانده را شرح میدهد ،با زيرکدی
آشکار میکند که چگونه با استفاده از فرصتهايی که انقالب و دوران امپراطوری
در دسترسش قرار داده ،همراه با ميراث زنش ،همچنين بدا بداجهدا و حيلدههدای
قديمی ،به ثروت و امالک عظيمی دست يافتده و حتدی بدرای مددت زمدانی هدم
شهردار شهر سومور گشته است« :وقتی که جمهوری فرانسه امدالک کليسدا را در
شهرستان سومور به مزايده گذاشت ،بشکه ساز ،مسديو گراندده ،کده در آن زمدان
چهل سال داشت ،دختر تخته فروش توانگری را تدازه بده عقدد ازدواج خدود در
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آورده بود .گرانده با تمام پول نقد خود و جهيز زندش -بده مبلغدی در حددود دو
هزار سکه طال -به ناحيه رفت و آنجا در سايه چهار صد سکه طال کده از طدرف
پدر زنش به عنوان رشوه ،به جمهوریخواه وحشی و خشنی کده مدأمور فدروش
امالک بود -داده شد(-اگر از راه مشروع نبود) از راه قانون بهترين تاکستان شدهر
سومور را به انضمام ديری قديمی و چند مزرعه به تصاحب در آورد( ».اونوره دو
بالزاک1133 ،م)1 :
در اين ميان بالزاک تراژدی تلخی را در حاشيه داستان مطرح میکند که همدان
فاصله طبقاتی بين دهقانان و سرمايهداران می باشد .در واقع آنچه او نشان میدهد
تراژدی مالکيت اشراف نيست بلکه تراژدی خرده مالکان روستايی مدیباشدد کده
محکوم به فرمانبری بوده و بالزاک با روشنی بيرحمانهای تاارض طبقاتی حاصدل
از سرمايه داری را در فرانسه نشان مدیدهدد« :مسديو گراندده هرگدز نده گوشدت
میخريد و نه پول گندم میداد .کشاورزان هر هفتده بده قددر کفايدت خدرو

و

جوجه و تخممرغ و کره و گندم مدیآوردندد .آسديابی داشدت کده مسدتأجر آن د
گذشته از پرداخت وجه اجاره -موظف بود که مقداری غله ببرد و سبو

و آرد

آن را باز آورد( ».اونوره دو بالزاک1133 ،م)15 :
در ميان مضامين به کار گرفته شده در آثار جمالزاده نيز همواره نوعی وحددت و
همدلی مشاهده میشدود .او سدای دارد تدا بدا اسدتفاده از مستندسدازیهدا و ترسديم
مشکالت و نابسامانیها ،پسزمينههای سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ،جاماه آن زمدان
را به تصوير کشد و از اين طريق خواننده را به همدذات پندداری بدا شخصديتهدای
سرگشته و ناتوان و درک شرايط حاکم بر محيط وا دارد .همچنين ،در ترسيم جاماده
ايرانددی پيوسددته بده بددینظمددی ،نابسددامانی ،منفاددتطلبددی ،اغفددال مددردم ،اسددتبداد و
رشوهخواری اشاره دارد چرا که او پديش از تدرک ايدران ،در دوره مشدروطيت خدود
شاهد چنين مسائلی بوده است( .کامران پارسینژاد1312 ،ش)12 :
در دارالمجانين انتقاداتی در باب مشکالت اجتماعی و اخدتالفهدای طبقداتی
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همچنين بیتفاوتی سرمايهداران نسدبت بده مشدکالت و اوضداع اقتصدادی قشدر
ضايف جاماه به چشم میخورد .اين تحليل ساختارهای اجتماعی ايران ،مناکس
کننده جاماه بيماری میباشد که انسانهای بیگناه طبقات متوسط و پايين جاماده
که بی بهره از هر گونه سرمايه مالی هستند در آن جايگاهی نداشته و تنهدا شداهد
بیعدالتی و واماندگی خويش هستند« :هدايتالی -من هنوز به اين دنيايی کده در
آن هستم انس نگرفتهام و حس میکنم دنيا برای من نيست ،بلکه برای يک دسدته
آدمهای بی حيا ،پررو ،گدامنش ،مالومات فروش و چشم و دل گرسنه

اسدت]…[

زندگی من همهاش يک فصل و حالت داشته و مثل اين است که در يدک منطقده
سردسير و در تاريکی جاودانی گذشته است( ».جمالزاده1311 ،ش)12 :
از سوی ديگر ،نويسنده برای نشان دادن بیتفداوتی قشدر مرفده و سدودجوی
جاماه ،اين عقايد را از زبان حاج عموی خسديس و پدول پرسدت محمدود نقدل
میکند« :انسان هر کاری که میکند برای کيفی است که از آن کار میبرد .شدارا و
عرفا هم در باب حقير شمردن دنيا و مددح و سدتايش سدخاوت و اسدتغنام طبدع
سخنان بلند گفتهاند .هر وقت کتابی از آنان به دستم میافتدد و حدرفهايشدان را
میشنوم به ياد طفلی میافتم که در بچگی همبازی ما بود و چون هر کدام تدوپی
برای بازی داشتيم و او نداشت و مادر بيوه فقيرش پولی نداشت تا بدرايش تدوپی
بخرد ،وقتی ما بچهها با توپهای خودمان مشغول بازی میشديم و کسدی بده او
اعتنا نمیکرد ،او هم برای خود در عالم خيال توپی درست کرده و با دست خالی
مثل ديگران مشغول بازی میشد و به انددازه مدا بلکده بيشدتر تفدريح مدیکدرد».
(جمالزاده1311 ،ش)11 :
 .4.4نقش بیفروغ زنان در اوژنی گرانده و دارالمجانین
شکاف جنسيتی که در اکثر جوامع از پايدارترين و برجستهترين شدکافهدای
اجتماعی در طول تاريخ میباشد ،زن و مرد را با فرهنوها و قوانين تغييرناپذيری
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از يکديگر جدا کرده و ميان آنان تمايز و تبايض قائدل شددهاندد .در بسدياری از
جوامع ،به ويژه جوامع سنتی ،زنان ،قربانی بدترين اشدکال تباديض ،خشدونت و
محروميت از حقوق اساسیشان هستنند .اما مهمترين نمونه اين محروميتهدا در
عرصه فااليتهای اجتماعی ديده میشود :جاماه برای آنان حوزه ممنوعه بوده و
حضور و اشتراک در فااليتهای اجتماعی برای آنان امکانپذير نمیباشد ،لدذا در
فضای بسته خانه محبو

میشوند .بنابراين زنان جاماه سنتی همواره قربانی اين

محدوديتهای تبايضآميز و محروميتها بودهاند.
در اوژنی گرانده بالزاک نيز اين محيط بسته و افکار سنتی را میتوان مشداهده
کرد .در واقع اين نويسنده رئاليست با بده تصدوير کشديدن يدک خدانواده سدنتی
بورژوازی ،بر افکار بستهای تأکيد مدیورزد کده نخسدتين لطمدههدا را بدر پيکدره
احساسات دختری جوان وارد میآورند .اما با اينکه نقدش بابدا گراندده همچدون
سايهای سنگين در تمام داستان حضور دارد ولی بالزاک دختر ساده شهرسدتانی را
با تمام کمبودها و مشکالتش ،قهرمان اصلی داستانش قرار میدهد .دختری که بدا
آرزوهای در هم شکسته خود ،روايتگدر ايثدار و از خدود گذشدتگی ايدن داسدتان
میباشد .اوژنی ساده و مهربان ،در جهنمی که پدرش بابا گراندده بدرايش بده بدار
آورده ،همراه با مادرش مادام گرانده زندگی میکندد .مدادام گراندده نيدز در ايدن
داستان نماد زنی مطيع میباشد که با سادگی و خلوص ،تمام ثروت و ارثيهاش را
در اختيار شوهرش قرار داده و در برابر خواست و سدختگيدریهدايش لدب بده
اعتراض نمیگشايد .در واقع زندگی اين دو زن که در تمامی آن نشانی از ايمدان،
پاکی ،محبت و وفا يافت می شود ،بيانگر شيوه سنتی و آداب و رسومی اسدت
که با آن زندگی می کنند و بالزاک نيز نقش کم رنو زنان سنتی را در جاماه آن
روز به وضوح مناکس می کند « :زن در دنيا بيشتر از مرد غم می خورد و جنس
زن بيشتر از مرد رن می برد .مرد زور دارد و قدرت خود را به کار مدی بدرد،
دست به عمل می زند و آينده را در آغوش مدی گيدرد .امدا زن در جدای خدود
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می ماند .در مقابل غمی که دارد می نشيند و هيچ چيز مايده آرامدش خداطر او
نمی شود .تا اعماق پرتگاهی که غم و درد ب از کرده فرو می رود ...و سرنوشت
اوژنی چنين بود .رن بردن و از خود گذشتن پيوسته اصل زندگی و سرنوشت
جنس زن خواهد بود .اوژنی سر تا پا زن بود اما چيزی که مايه دلداریاش باشد
را نداشت)Balzac, 2012: 198( ».
جاماه سنتی ايران افکاری به مراتب سختتر و دست و پدا گيرتدر از جاماده
فرانسه آن روزگار داشت .در پیافکار و عقايدی سنتی جاماه و حتی خانواده کده
نسل به نسل ميان افراد منتقل میشد ،عرصه زندگی بر افراد تنوتدر شدده ،ميدان
فرهنوها و باورهای گذشتگان و ارزشهای انسانی و فردی هر شخص فاصله و
شکافی عميق ايجاد میکرد .اما يکی از ارمغانهای آشدنايی بدا فرهندو و تمددن
اروپايی در دوران مشروطه ،طرح مسئله زنان و جايگاهشان به شيوه نوين آن بود.
بنابراين ،حضور زنان در عرصه زندگی و در ميدان آثار ادبی بده گوندهای جديدد
مطرح شد و زنان آن دوران يکی از موضوعهای چالش برانگيز آثار ادبدی مدردان
قرار گرفتند.
در داستانهای جمالزاده زنان همواره نقش کمرنگی را در جاماه ايفا میکنند
و دليل آن جاماه بسته و محدود آن دوران است که سبب شده ،مردم خدود را در
قيد و بند آداب و رسوم و سنتها محسور بدارندد .نويسدنده در دارالمجدانين بدا
توصيفهايی که از اوضاع نابسامان جاماه آن دوران ارائده مدیدهدد ،قصدد دارد
مشکالت و ماضالت اجتماعی را در هر يک از شخصيتهای داستانش مدناکس
کند .بنابراين با خلق شخصديت «شداه بداجی خدانم» بده انتقداد از خرافدهپرسدتی
میپردازد و يکی از عوامل عقب ماندگی جاماه سنتی ايران را اعتقاد مردم به اين
خرافات و موهومات میپندارد.
در اين ميان تنها بلقيس به عنوان دختری تحصيل کرده و بدا فهدم و کمداالت
مارفی شده اما به دليل شرايط محدود و بسته خانده پددریاش ،فقدط در حاشديه
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داستان حضور و نقشی کمرنو دارد .عدم توجه به جايگاه زنان و محدود کدردن
آنها عامل ديگری است که میتوان جاماه سنتی ايران را در اين رمان بده خدوبی
مشاهده کرد .بنابراين بلقيس نيز نماد تمام زنانی محسوب مدیشدود کده از خدود
اختيار و انتخابی نداشته ،زندگيشان تنها در حريم خانههايشان خالصه میشدود و
بدين ترتيب فرصتی برای رشد و شکوفايی نمیيابند.
از طرف ديگر ،بالزاک و جمالزاده برای نشان دادن بازتابهدای ايدن اجتمداع
سنتی ،جنبههای رمانتيک داسدتان را در تقابدل بدا جنبدههدای خشدونتطلبانده و
بیرحمانه قرار دادهاند .کنار هم قرار دادن احساسات پاک و بیآاليدش دو جدوان
در برابر واکنشهای پدرها و حيله و مکر اطرافيان باعث شده تا اين دو نويسنده،
سرگشتگی انسدانهدای اسدير شدده در بندد جاماده سدنتگدرا و سدلب قددرت
تصميمگيری زنان در اين جوامع را به وضوح ترسيم کنند.
 .4نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،که به بررسی انديشههدا ،عقايدد و سدبک نگدارش بدالزاک و
جمالزاده پرداخته شد نشدان داديدم کده جمدالزاده بدرای خلدق دارالمجدانين از
نويسنده بزرگی همچون بالزاک الهام گرفته است .همچنين قرار گدرفتن در بطدن
مشکالت اجتماعی ،گام نهادن در شيوه نوين ادبی ،تأثيرگدذاری بدر جريدانهدای
داستاننويسی و گرايش به سادهنويسی ،جمدالزاده را بدر آن داشدت تدا بدا قدرار
گرفتن در صحنه سياست و اجتماع به ماضالت جاماه خدويش بپدردازد و آيينده
تمام نمای کشورش شود .از اين رو با ظهور و گسترش شيوه نگارش رئاليسم در
آثار خود ،جمالزاده توانسته است بيش از زيبايی ،به تجسدم واقاگرايانده محديط
اجتماعی با ديدگاهی نقادانه

بپردازد.

ل ا همان طور که مشاهده شدد ،بدا توجده بده اينکده در طدرح اصدلی داسدتان
دارالمجددانين از لحدداظ بررسددیهددای جاماددهشددناختی ،شخصدديتپددردازیهددا،
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صحنهسازیها ،همچنين اناکا

ماضالت سرمايهداری ،اوضاع نابسامان مدردم و

نقش جوامع سنتی در محدود کردن زنان ،تشابه فراوانی با اوژنی گرانده بدالزاک
وجود دارد ،اما ميان سبک نگارش جمالزاده و بالزاک تفاوتهايی در بکدارگيری
علم روانشناسی همچنين افکار و عقايد مربور به آن نيز مشاهده میشود.
جمالزاده به دنبال تبادالت ميان حقايق اجتماعی و آثار ادبیاش که برگرفته از
جاماه و انديشه خود نويسدنده مدیباشدد ،مبداحثی از قبيدل علدوم روانشناسدی،
انسانشناسی و فلسفه را در بطن آثارش قرار میدهد .هر چندد ايدن تحليدلهدا و
ديدگاه ها را از زبان دو تن از شخصيتهای اصلی داستانش ،محمود و هدايتالی،
به طور مستقيم روايت میکند اما همچون عالمی ،بده بررسدی موضدوع و فاصدله
ميان عقل و جنون و ساير مسائل فلسفی میپردازد.
در حالی که بالزاک ،با توجه به عالقه فراوانی که به علوم روانشناسی داشت و
اين اشتغال خاطر در تمامی آثارش به چشدم مدیخدورد ،در ايدن روانشناسدی از
مسائل و حقايق افکار بشری که در وجود انسان در ستيز است سدخنی بده ميدان
نمیآورد .تنها اين آثار روانشناسی را مدی تدوان در بطدن شخصديتهدا و اعمدال
قهرمانان داستانهايش جستجو کرد و به صدورت ملمدو

ايدن اباداد فلسدفی و

روانشناسی را بازگو نمیکند .با اين وجود ،بدازيگران بدالزاک در جريدان تمدامی
تغييرها و دگرگونیهدای سرنوشدت ،گرفتدار و اسدير روياهدای دروندی خدويش
میباشند و اين افکار غالب و مسلط و اين ابااد روانشناسی در تکامل رؤيای بابدا
گرانده برای دستيابی به طالهای بيشتر ،در اوژنی ،عشق به شدارل و در شدارل،
انديشه رسيدن به ثروت و مقام بيشتر به وضوح نمايان میشود.
بدين ترتيب ،علی رغم تفاوت در بکدارگيری شديوه هدای نگارشدی ،بدا ظهدور
واقعگرايی در ميان آثار اين نويسندگان ،بهعنوان پديدهای نو ،در مرحله مايندی از
تکامل فکری بشر ،زمانی که انسان ها ،نياز مبرمی بده شدناخت ماهيدت و جهدت
تکامل اجتماعی پيدا کردند ،توانستند با کنار گذاشدتن وهدم و خيدال و مشداهده
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چهره حقيقی دنيای پيرامونشان ،با اين نظام آفرينش ادبی نوين همراه شدوند و از
اين طريق تصاويری واقای از ماضالت و کاستیهای جاماه خويش را در قالدب
تيپهای شخصيتی مختلف به مردم عرضه دارند.
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