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واقعي قواعد، روابط و مناسبات  يات ابزاري است براي شناساندن رويهگرايي، ادبي از ديدگاه مكتب واقع: چكيده

اين هدف، مضامين . را افزايش دهد هاي اجتماعي خوانندگان آگاهي ياين مكتب بر آن است تا گستره. اعياجتم

كرد، وارد آثار ادبي بر اساس همين رويزندگي زنانه نيز،  يمسأله. دهد روي نويسندگان قرار مياي را پيش  تازه

اين مكتب در فرانسه و ايران نشان  گزارانبررسي آثار بالزاك و جمالزاده، به عنوان بنيان. شود جوامع مختلف مي

سو، جايگاه سنتي زنان را به تصوير  ها از يكآن. اند نويسنده، كم و بيش به اين مضمون پرداخته دهد كه اين دو مي

اگرچه اين دو نويسنده، در بعضي از . نمايند داري بر زندگي آنان را افشا مي كشند و از سوي ديگر، تأثير سرمايه مي

ها هاي آن هاي قابل توجهي در ديدگاه كنند كه منجر به بروز شباهت موارد، موضوعات مشتركي را مطرح مي

شود كه در  يتاريخي متفاوت باعث م يي ناهمانند و نيز حضور در دو دورهشود، اما تجربيات فرهنگي و اجتماع مي

  .دهند، همساني چنداني وجود نداشته باشد ه ميتصاويري كه آنان اراي

  .، جمالزادهگرايانه، بالزاكادبيات، واقع زن، جايگاه :هاي كليديواژه
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گرايي يا رئاليسم  تب واقعرو، ظهور مك از اين. كشند تقابل يا تقارن با ساير عناصر اجتماعي به تصوير مي

تصوير زن در آثار ادبي  يهاي گوناگون در رابطه با ارايه ريگي موضع ادبيات جهاني، در بسط يدر عرصه

هاي اجتماعي  ها و يا قيام ، ارتباط مستقيم با پيدايش جنبشزيرا پيدايش اين مكتب. بسيار مؤثر بوده است

ادبيات  ه و تاريخي جامعه، در تقابل بابا نگاه به حوادث و وقايع روزمر در واقع، جريان ادبي رئاليست،. دارد

 يگرايانه كه ادبيات را به مثابه قعدر ايران و فرانسه هم تمايالت وا. گيرد گريز و ايدئاليستي قرار مي تاريخ

گرفت، نويسندگان زيادي را به ترسيم تصوير و زندگي  اي براي انعكاس واقعيات اجتماع در نظر مي آينه

ضوح در آثار بالزاك و جمالزاده به عنوان آغازگران توان به و كردي را ميچنين روي   . كرد زنان ترغيب مي

  .گرايي در اين دو كشور مشاهده كرد جنبش واقع

زن ايراني و  كردي مضموني و تطبيقي، جايگاه اجتماعيحاضر بر آن است تا با روي يمطالعه

هايي را كه در  ها و شباهت دو نويسنده مورد بررسي قرار دهد و تفاوت آثار اين  يفرانسوي را در آيينه

 . نگرش و نگارش دو نويسنده نسبت به زنان وجود دارد، روشن سازد

 

  يات فرانسه و ايرانبزن در فرهنگ و اد

تا . هاي مختلف حيات خود، ساختارهاي ارزشي متفاوتي را براي خويشتن خلق كرده است آدمي در دوران

ايش تنها در چارچوب سنت تعريف ه جنبه يهاي مدرن، زندگي بشري در همه ديشهپيش از ظهور ان

به عنوان » گذشته«اي از تعهدات فرهنگي است كه از  مجموعه«از نظر اسپنسر، سنت به معناي . شد مي

بر ). 57- 58: 1381اسپنسر، هربرت و ديگران، (» كند اي براي حال استفاده مي مباني مشروعيت و توجيه

. شود قابل ترديد تلقي ميء، افكار و عقايد پايدار و غيررااي از آ دار مجموعه اين اساس، هر جامعه ميراث

شمه گرفتن از عقايد زندگي فردي و اجتماعي مردم تابع اصول و قوانيني است كه به دليل سرچ

ي كه بر اين اساس، تا قبل از عصر روشنگري، تعريف. رسند قابل بازنگري به نظر ميگذشتگان، غير

زن را  يهايي است كه چهره ها و اسطوره انهد، تعريفي برگرفته از افسكن ه ميي اروپايي از زن ارايجامعه

يا به روايت هزيودي، او كشند و  هاي زيبا و جذاب به تصوير مي يا به روايت هومري، برخوردار از خصلت

كه ادبيات يونان، زن را در دو قطب متضاد قرار  در حالي. كنند شده و آفت جامعه معرفي ميرا نفرين

از سيسرون گرفته تا كتول، تيبول، . كشد اي كامالً خصمانه از او را به تصوير مي التين چهرهد، ادبيات ده مي
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و به ندرت از اهميت جايگاه او در جامعه  كنندمي زن موجودي خطرناك توصيف 1پروپرس، تسيت و ويرژيل

  .گويندميسخن 

چون كرتين وسطي، نويسندگاني هم در قرون 2با پيدايش ادبيات حماسي يا ادبيات غنايي كورتوا

تراز مردان قرار كنند و تا حدودي او را هم ه ميي از زن ارايتصويري ايدئاليست 3دوتروا يا ماري دوفرانس

زمان با اين آثار، ادبيات بورژوايي، ادبيات مذهبي و ادبيات عاميانه، تصاويري گاه متضاد، از هم. دهند مي

اي  زماني، در چارچوب جمله يهاي ادبي اين برهه عمومي و نوشته ب بر افكاراما تفكر غال. آفرينند زن مي

اين چيزي است كه در امثال گفته ! اند ها آفت مردان بزرگ پس زن«: گردد خوبي نمايان مي به 4از الوئيز

  ). 45: 1972ري، لوئيپير(» تا همگان از زنان بپرهيزندشود  مي

ه جديدي از جايگاه زن در جامعه اراييات مسيحي و مذهبي، تعريف ظهور دين مسيحيت و به تبع آن ادب

بار قهرمان اش منجر به مرگ غم نقش زن به عنوان معشوقي بدگمان و حسود كه عمدتاً دلبستگي. كند مي

به توصيف زن  5گردد و نويسندگاني مانند سنت اگوستن يا پرودانس شود، دگرگون مي ها مي ها و افسانه داستان

  .دهد پردازند كه جان خود را خالصانه و در راه عشقي مادرانه از دست مي ان مادري فداكار ميبه عنو

با عنوان زن  خود يبا بياني طنزآلود در مقاله 6هاي ادبي و هنري، دنيز ونسن جريان ياما فارغ از همه

در «. كند ي تقسيم ميي زمانشيده شده توسط ادبا را در سه برههزن به تصوير ك يبودن و ادبيات، چهره

ين ساكت باش، زيرا از تو و بنابرا. من تو را جاودانه خواهم ساخت«: گويد نخست، شاعر به زن مي يبرهه

خواهي حرف بزن، به  اگر مي«: گويد ادبي به او مي يي دوم، نويسندهدر برهه» .گويم براي تو سخن مي

: گويد ويسنده ميسوم، ن يو باالخره در برهه» .يدي به نظر آبراني كه واقعقدر خوب سخن كه آنشرط آن

. دها فقط ارزش كمي دارن نوشتهاما همه اين . آيد، همين است كاري از دست ما برنمي نويسند، زنان مي«

سي مكتوب . پاسكال را ندارند هرگز ارزش يك كتاب ]ي زن[ها پاسكالبيست كتاب نوشته شده توسط زير

  ).29به نقل از همان، (» آفرينند يمي از اثر شكسپير را نميحتي ن ]ي زن[شكسپيرهازير

                                                           
1
. Cicéron, Catulle, Tibulle, Properce, Tacite, Virgile. 

2
 . Littérature courtoise 

3
 . Chrétien de Troyes, Marie de France 

4
. Héloïse (1101-1164) 

5
 . Saint Augustin, Prudence 

6
. Denise Venaissin  
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هر چند كه در عصر روشنگري، موضوع زن در ادبيات فرانسه كمابيش ابزاري است در خدمت شعرا و 

 سببفاوت از او، تصويري مت ييههاي مستقل و محدود در راستاي ارا گيري جريان نويسندگان، اما به شكل

ها  انسان«در واقع، در اين دوره . شود زنان به خصوص در ميان قشر بورژوازي منجر مي يپيدايش ادبيات ويژه

شوند و بندهاي ناگسستني آنان را به جايگاهي كه در آن زاده  راه با موقعيت و مقام خود زاده نميديگر هم

تي كه در اختيارشان قرار آنان آزادند كه استعدادهاي خود را به كار بندند و از امكانا. كند اند زنجير نمي شده

  ).25: 1379استوارت ميل، (» نمايد، به دست آورند چه را در نظرشان مطلوب ميگيرد بهره گيرند و آن مي

كردند؛ اما آن را ناشي از  هاي زنان را تصديق مي فيلسوفان فرانسوي كاستي«هر چند كه در اين دوران 

پس . هاستشرايط زيست آن يها اكتسابي و نتيجه اين ويژگي كه دانستند؛ بلكه معتقد بودند قانون طبيعت نمي

هاي ذهني خود  شود و بنابراين ضرورت دارد تا زنان توانايي كن مي هاي زنان ريشه اگر شرايط تغيير كند، كاستي

ولتر . توانند صاحب فضايل برتر شوند را توسعه بخشند و تنها از راه روشنگري و كسب دانش است كه آنان مي

ترين عامل فرودستي زنان، جامعه است و  كند، ديدرو عقيده دارد عمده عدالتي نسبت به زنان را تقبيح مي بي

» بايد به زنان حقوق اجتماعي و سياسي برابري داده شود«كند كه  ماركي دوكندرسه صراحتاً مطرح مي

گيري انقالب فرانسه به كلي  شكل به اين ترتيب، تفكرات نوين در باب زن در جامعه، با). 13: 1383مشيرزاده، (

نويسندگان، از نگاه ايدئاليستي به جامعه و به تصوير كشيدن زندگي پادشاهان و درباريان . گردد دگرگون مي

. ه نمايش درآورندهايش ب ها و كاستي زشتي يكنند تا واقعيت جامعه را با همه يها تالش مآن. دارند دست برمي

  .گيرد زنان نيز مورد بحث و تجديد نظر قرار مي نگرش به يبنابراين، مسأله

با . ايراني نيز تأثيرات مشابهي را شاهد بوده است يرسد كه تحوالت اجتماعي در جامعه يبه نظر م

با آن آغاز  -به معناي دموكراسي غربي  -آزادي «كدكني ي انقالب مشروطه كه به قول شفيعيگير شكل

ي اقتدارگرا، به طور هاي ايرانيان براي تضعيف ساختارها و تالش )35: 1380كدكني، شفيعي(» شود مي

بسياري از منتقدان اين دوره، با طرح جايگاه زنان در . گردد  زنان نيز در ادبيات مطرح مي يگسترده مسأله

ها در نشيني آن دادن به حاشيهروحي و فكري آنان، خواهان پايان هاي جامعه و برشمردن توانمندي

هاي  زندگي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه و حذف نابرابريي  حضور ايشان در عرصه خانواده،

مناسبات زن و مرد در ساختارهاي «صوراسرافيل،  ييكي از موضوعات مورد عالقه. شدند جنسيتي

اين ).  173: 1383آفاري، (» داد طنز دهخدا نيز فرودستي زنان در جامعه را نشان مي[...] فرهنگي بود 

به اين . دهد ميرزا، بهار و پروين به خود اختصاص مياي را در شعر ايرج ن جايگاه ويژهچنيضمون همم
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ر مشروطه را هاي اصلي شع مايهنيازِ محوري ايشان، يكي از درون ترتيب، تعليم و تربيت زنان به عنوان

   ).39: 1380كدكني، شفيعي(دهد  تشكيل مي

زن يكي از  يدر حقيقت به تصوير كشيدن چهره. ستفارسي نيالبته اين اولين حضور زن در شعر 

اگر شاعراني بودند كه مطلقاً نقصان، بدانديشي و . شود مضامين اصلي ادبيات ايران زمين محسوب مي

سرشتي، ذكاوت و دالوري سراياني هم بودند كه نيكدادند، در مقابل حماسه ن نسبت ميبدخويي را به زنا

خود، زناني چون ليلي، شيرين،  يهاي عاشقانه ا كساني كه در منظومهكشيدند و ي زنان را به تصوير مي

ات ادبي. ادبيات فارسي اختصاص ندارد اين مضامين تنها به. منيژه، عذرا و ويس را جاودانه كردند

ت، مهر يا كينه را آفريند كه زيبايي، عشق، نفرت، قدرت، گذش اي را مي كالسيك غرب نيز زنان اسطوره

تصويري كه اگر زنان تنها در داستان مردان وجود داشتند، «در واقع . سازند انساني متجلي مير ابعادي فراد

گونه، حقير، باشهامت و  نهايت مهم، بسيار متنوع، قهرمان بست، موجودي بود بي ها در ذهن نقش مياز آن

وولف، (» تر برخي حتي بزرگ يهچون مردان و به عقيدنهايت زشت، بزرگ هم اندازه زيبا و بي زبون، بي

كردند، محصوالتي  وجود خويش را آشكار مي يلي اين زنان كه چنين درخشان جوهرهو). 74-73: 1383

  . پوشيد  ها، از بيان واقعيات زندگي زنانه چشم درحقيقت،  ادبيات، طي قرن. ذهني بيش نبودند

عي از مردان بر آن شدند تا زن دنياي گرايي در قرن نوزدهم بود كه جم تنها با ظهور مكتب واقع

ها و اميدهاي  وي را به  ها، بيم ها، رنج ها، شادي شان به صحنه آورند و دغدغههاي واقعي را در داستان

هاي زندگي زنانه  واريكرد، دش گرايانه در ادبيات بروز  هاي واقع كه انديشه البته هر زمان. نمايش بگذارند

آثار مولير در قرن هفده، ماريوو و سن پروو در قرن . شد ضالت ديگر مطرح مسائل و مع يدر كنار همه

گرايي در ابتدا به  در حقيقت، واقع. هاي ابتداي قرن نوزدهم دليلي بر اين مدعاست هجده و نيز رمانتيك

شناسانه و پس از آن، در قالب يك مكتب ادبي، به دليل الزامات خود، بستر  عنوان يك تكنيك زيبايي

  . كرد سبي را براي پرداختن به مسائل زنان فراهم ميمنا

ي محيط اجتماعي و دوراني كه در آن زندگي  گرايي بر بازسازي دقيق و صادقانهمكتب واقع«در واقع، 

گرا بايد  آثار واقع يخواننده«رو،  از اين. (Thorel-Cailleteau, 1998: 12)» كند كنيم تأكيد مي مي

برداري كند  كار دارد كه تنها قانونش اين است كه واقعيت را به دقت تمام نسخهواحساس كند با گفتاري سر

به عبارت بهتر،  .(Barthes et al, 1975: 7)» گونه كه هست، آشنا سازد واسطه، با دنيا، آن و ما را بي

به اين يابي ها براي دستآن. واقعيت، كمال مطلوب نويسندگان اين مكتب ادبي است يبازنمايي صادقانه
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حقيقي ساختارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  يبايست بتوانند با موشكافي از چهره هدف، مي

 يها وضعيت مظلومانهيابي به همين هدف است كه آندر راستاي دست. اجتماعي جامعه پرده بردارند

ن نويسنده كه به دليل اي. يدتوان به وضوح در آثار بالزاك د كرد را مياين روي.  كنند زنان را افشا مي

شود، در بناي رفيع  گذار اين مكتب در فرانسه محسوب ميگرايانه، بنيان هاي واقع نخستين نظريه يارايه

  . گزيند ميهاي اصلي بر عنوان يكي از مضمون هاي جنسيتي را به ، زن و تبعيضكمدي انساني

دوران مشروطيت و آثار نويسندگاني چون توان در  گرا را مي هاي ادبيات واقع در ايران، نخستين نشانه

يكي تنها با « گويد،  كه چايكين مي اما چنان. يافت.... اي، طالبوف، ميرزا حبيب اصفهاني، دهخدا و مراغه

). 281: 1350پور،  آرين.ك.ر(» شود است كه مكتب و سبك رئاليستي در ايران آغاز مي بود و يكي نبود

انعكاس واقعيات  براي ين آغازين اثر خود، بر لزوم نگارش رمانيا يمحمدعلي جمالزاده، در ديباچه

چون ساير نويسندگان كرد، همورزد و با همين روي كارگيري زبان عاميانه تأكيد مياجتماعي و نيز به

  .پردازد زنان ايراني عصر خود مي يگرا، به توصيف چهره اقعو

  

  جايگاه زن در آثار بالزاك و جمالزاده

گرايانه، بالزاك و جمالزاده را به ترسيم وضعيت حقيقي زندگي زنان  ه گفته شد الزامات واقعطور ك همان

دلي آنان با شك تحت تأثير ميزان هم دهند، بي ه ميتصويري كه آنان بدين منظور اراي. سازد مكلف مي

هايي دال بر تأييد  نشانهتوان   با تعمق در آثار اين دو نويسنده مي. باشد هاي مبتني بر انقياد زنان مي ارزش

  .ها بازيافت يا رد اين ارزش

  تأييد جايگاه سنتي زن 

راه براي طلبي را به عنوان دو اصل همبالزاك مذهب كاتوليك و سلطنت كمدي انساني،گفتار  درپيش

يه انداخته است، عصر سا يهاي فردگرايانه بر همه كه انديشه شمارد و در حالي سعادت جامعه ضروري مي

شناسان سنتي، خانواده و نه فرد را به عنوان عنصر اجتماعي حقيقي معرفي ي همانند جامعهو

گرايان قرار  موارد ذكر شده، اين نويسنده را در صف سنت )http://port-lingua.pdx.edu(كند مي

  .سازد هايش در مورد زن و جايگاه اجتماعي وي را روشن مي دهد و البته، ديدگاه مي

هاي اجتماعي باز دارد، از ديرباز دو شيوه را به كار  كه زن را از فعاليتي، براي آنغرب يجامعه

و يا  آورد پوشي وي را تحت قيوميت خويش در مي ه و بدون پردهيا او را موجودي ابله انگاشت«: گيرد مي
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» گيرد او ميحال زندگي دنيوي را از  كه با تعالي بخشيدن به جايگاهش، وي را ارج نهاده و در همانآن

(Aubert, 1975:109) .رسد، استراتژي بورژوازي است تر به نظر مي كارانه دوم كه محافظهيشيوه .

ولي در . برد ستايد؛ اين نگرش تازه زن را به اوج مي گونه مي زن را به عنوان وجودي الهه 7آگوست كنت

اجراي همان تكنيك بورژوايي است  چراكه). 191: 1380دوبوار، (كند  سرنوشت او هيچ تغييري ايجاد نمي

اي است كه بايد راه به سلطنت  زن شوهردار برده«: دهد ه مياراي فيزيولوژي ازدواجكه بالزاك در كتاب 

هاي زن بالزاك خود همين فرمول خشن را براي خلق شخصيت).  192: همان(» نشاندن او را بلد بود

، زندگي زناشويي رنجي است كه دره زنبقدر رمان  8فبراي خانم دومورسو.  گيرد هايش به كار مي رمان

كه  حال، زماني با اين. كند آورد؛ چراكه تحقير، زورگويي و ستم شوهرش را تحمل مي وي را از پاي در مي

شود تا قدرت خود را براي محدودكردن شوهرش گسترش دهد، وي  به اين زن متعالي پيشنهاد مي

توانم جالد  بنابراين نمي. من مادرم. تواند چنين نقشي را بازي كند عاطفه مي تنها يك زن بي«: گويد مي

در ). 184: 1368بالزاك، (» !كه ديگران را رنج دهم، هرگزاما اين. توانم رنج بكشم من مي. خوبي باشم

آفريند كه ظلم و ستم شوهرش را بردبارانه تحمل  غايت مهربان را مي خو و بهجا، بالزاك زني نرماين

  .داند د و اين عمل خود را تكليفي انساني ميكن مي

بر اساس نظر اميل زوال، هدف  .هم وضعيتي مشابه دارددخترعمو بت در رمان  9اولو خانم بارون 

اش و جامعه  عواقبي است كه زنبارگي يك مرد براي او، خانواده« يبالزاك از نگارش اين رمان، مشاهده

ر توجه اين است كه در كنار اين مرد، زني خودر يمسأله. )Dubois, 2000: 235(» آورد به بار مي

دامني را ولي اين زن پاك. بستگي اوستاين صفت واال، برترين دل. دامني استقرار دارد كه الگوي پاك

خود را با عشقي سرشار دوست دارد و بيست  يپيشهخيانت چراكه شوهرِ. داند اي صرفاً زنانه مي وظيفه

شود و  ود رانده ميهاي خ هر بار كه شوهر از معشوقه. گيرد گي وي را ناديده ميسال و اندي زنبار

اي مهربان  آورد، وي چونان فرشته شناس پناه ميخته، به اين همسر باگذشت و وظيفهباسرشكسته و مال

آل  زن ايده خوبي با الگوي  خانم دومورسف و خانم اولو، به. كاهد دهد و از غمش مي داري ميمرد را دل

                                                           
2
. Auguste Comte 

3
. Madame de Morsauf 

1
. La baronne Hulot 
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زن بايد از . صفت اصلي يك زن ماليمت و بردباري است«: دهد، تطابق دارند ه ميژاك روسو اراي كه ژان

  ). 343: 1380روسو، (» چيز حتي ظلم را تحمل كند و شكايت هم نكند طرف شوهر همه

ولي به . ويژگي درخور توجهي كه اين دو شخصيت به طور مشترك دارا هستند، انزواطلبي آنان است

  .  خور شأن و منزلت اين زنان وارسته قلمداد شده استگيري در رسد كه اين انزوا و گوشه نظر مي

زنان نبايد اجازه «. هايي كه زنان، در گذشته، از آن محروم بودند، تعليم وتربيت بود يكي از موهبت

 نويسند، با اني كه ميها زنخوانند و بدتر از آن زناني كه مي. يافتند به تحصيل علم و ادب بپردازند مي

هايي را  بايد زنان را چنان تربيت كرد كه تنها ويژگي ي تشويش؛اند و مايه وضعيت موجود در تعارض

در واقع همان طور كه ). 43: 1379ميل، (» رود كار خانگي انتظار ميكسب كنند كه از يك كنيز يا خدمت

رفتند كه آنان را براي خدمت به شوهران و گ روسو اعتقاد داشت دختران جوان بايد اموري را فرا مي

  . كرد شان آماده ميپسران

در رمان . گذارد رسد كه بالزاك نيز بر مخرب بودن آموزش دختران جوان صحه مي به نظر مي

، شخصيت اصلي زن كه نائيس نام دارد، طي شرايطي استثنايي، امكان برخورداري از آرزوهاي برباد رفته

» طلبيِي استقاللروحيه«. كند مي» متكبر«ت دختر را اين تعليما. يابد را مي» انهمرد«تعليم و تربيتي 

زنان جواني كه از  ينائيس مانند همه«: نويسد الزاك ميرو، ب از اين. اندازد وي، پدرش را به دردسر مي

تنايي به آن ازدواج را سنجيده و چندان اع ياند، مسأله ترسيم شده، خارج شدهراهي كه براي زنان جوان 

ذوق و اراده  هوش و استعداد و بيدهد كه تنها، مردي كم ده نشان مينويسن). 77: 1383بالزاك، (» نداشت

اما در شهر آنگولم اين تعليم و تربيت از . توانست طغيانگري اين دختر را بربتابد چون آقاي دوبارژتون مي

اند،  تربيت شده» ازهاي محافل ممت آموزش«با  و زناني كه» مردان بزرگ زادگاه«. سازد اي مي او مضحكه

شك بازتابي از  اين نگرش، بي. شوند نظر و لبريز از حسادت بورژوازي تحقير و تمسخر ميدر دنياي تنگ

. نمايد اما نگراني اصلي نويسنده در جاي ديگري رخ مي. زيد اي است كه بالزاك در آن مي واقعيات جامعه

گيري و  پروايي در بررسي و آزمون و انعطاف در تصميم ، سرسختي و بيكشيش نيوالن«: نويسد وي مي

هايي كه براي يك  كه در بند اين باشد كه چنين خصلتآن قضاوت خود را به شاگردش منتقل كرد،  بي

دار محكوم  اند، نزد زني كه دست سرنوشت او را به انجام دادن امور پست يك زن خانه مرد بسيار ضروري

  ). 76: همان(» آيند كمبود به شمار مي كرده، نقص و
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تعقل و انديشيدن، سنجش درست و نادرست و هنر رويارويي با حوادث زندگي را به  يآموزش شيوه

تواند هستي خود را به عنوان فردي مستقل و آزاد  به اين ترتيب انسان مي. كند افراد جامعه منتقل مي

اند و مانند خانم دومورسوف از  بهرهثار بالزاك از اين امكان بيدر آ اما زنان به تصوير كشيده شده. بازيابد

اما زندگي من براي . آورند مردها حوادث زندگي خود را به وجود مي«: سرنوشت خود نااميد و ناالن

  ). 78: 1368بالزاك، (» هميشه معين گشته است

ژاك اكات فراواني با عقايد ژان، اشترمردساالر يك به عنوان يكي از هواداران جامعهدر مجموع، بالزا

  . شود شمرده مي ناپذيرترين عقايد در باب زنان  روسو داشت كه نظراتش تندترين و آشتي

هر چند كه او نيز از . شود اي متفاوت به تصوير كشيده مي اما در آثار جمالزاده، جايگاه زنان به گونه

از  تصويري متعالي يا حقير يي بالزاك براي ارايهزهكرد؛ اما ظاهراً به اندا روي ميجريان ادبي رئاليسم پي

هاي  پردازي هايش در پي ساختن الگوهاي تيپ با شخصيت داستان يوي در همه. كند آنان تالش نمي

هاي جمالزاده به عنوان افرادي ايراني در  در بسياري از موارد، زنان داستان. مشابه از جمعيتي از زنان نبود

زيبايي، هنر و سجاياي اخالقي بلقيس در . شوند عقايد ايراني تصوير مي بستر فرهنگ، آداب و

رورت وجود اين گويد و ض  در واقع، نگارنده تنها از بلقيس سخن مي. كامالً فردي استدارالمجانين 

ي زنانه باشد، گوياي كه خصلتباجي پيش از آنهخرافاتي بودن شا. كند زنان القا نمي يها را در همه ويژگي

خواند،  العقل ميهمسر خود را ناقص رجل سياسي،اگر شيخ جعفر، در . مردم جامعه است يباهي انديشهت

كه در صدد القاي چنين ذهنيتي به خوانندگان خود باشد، واقعيت موجود در جامعه و نگرش پيش از آن

بينانه با وي  كوته گويد، كه خود شيخ مي شيخ، چنان اگر همسر حاج. كند عمومي نسبت به زن را بيان مي

 يگرايانهي زنان باشد، نمايش واقعبيني به همه معناي تعميم صفت كوتهكه به كند، پيش از آن نزاع مي

ها، بايد در نظر داشت كه اين ياما در كنار همه. فضاي داستان استشيخ در  برتري فكري و اخالقي حاج

در حقيقت، مسائل . گمارد ي زندگي زنان همت ميجمالزاده تنها در يكي دو اثر خويش به بازنمايي جد

زنان را به ي گام با جامعهوي هم. گردد هاي اصلي آثار او مطرح مي مايه آنان كمتر به عنوان يكي از درون

زنان را در  يمانند بالزاك عقايد مرسوم درباره رسد كه جمالزاده هم نظر ميدرمجموع، به. راند حاشيه مي

  .دهد أييد كرده است؛ اما اين عمل را به شكلي متفاوت و شايد با سرسختي كمتري انجام ميهاي خود ت داستان

 يآن را بايد در ماهيت تجددگرايانه اما اين تفاوت جمالزاده با بالزاك ناشي از چيست؟ بخشي از

اخالقيات و  عبارت ديگر، با  ستايد و به  وي زبان، فرهنگ و ادب ايران را مي. تفكرات جمالزاده بازيافت
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اما هميشه و در هر حال، خود را ملزم به تقابل با برخي عقايد حاكم بر . آداب و رسوم سنتي ضديتي ندارد

زماني بين اين دو  ينگاه بالزاك و جمالزاده در فاصله بخش ديگري از تفاوت ميان. داند جامعه مي

، بستر حوادث زيادي است و بسياري از كند اي كه آن دو را از هم جدا مي نويسنده ريشه دارد؛ چند دهه

روند و در بسياري از كشورهاي جهان از  زنان به مدرسه و دانشگاه مي. قوانين مدني اصالح شده است

دليل مختصات زماني خود، داراي   متأخر، به يجمالزاده به عنوان نويسنده. شوند حق رأي برخوردار مي

ند ك اي زندگي مي اما بالزاك در دوره. كنند وي كمك مي ييشهاتي است كه به بلوغ اندها و تجربي آگاهي

  .  ها را چندان به حساب آوردهاي آن توان توانايي اجتماعي ندارند و نمي يشدهكه زنان هنوز جايگاه تعريف

  انتقاد از جايگاه سنتي زنان

در واقع، . ز دارندرنگي ني و حضور كمهستند هاي زن در آثار داستاني جمالزاده بسيار نادر شخصيت

فضاي داستان به طور مساوي بين دو جنس تقسيم نشده است و زنان جاي اندكي را به خود اختصاص 

گيرد  در حاشيه قرار مي گذارد، چه اثر كنار ميآن«اين خود گوياي حقيقتي اجتماعي است؛ زيرا . دهند مي

اين نكته ).  245: 1380ايگلتون، (» باشد تواند راهنماي جدي به معناي آن آن مردد است، مي ييا درباره

شناسي آثار جمالزاده مصداق  جا در جامعهشناسي آثار ادبي مطرح شده است، اين روان يكه در حوزه

به  شوند، ر دارند يا كنار گذاشته ميهايش در حاشيه قرا هاي كوتاه و رمان داستان4اگر زنان در . يابد مي

دار  اند و هرگز نقش كليدي را عهده هاي اجتماعي كنار گذاشته شده ليتفعا يه از عرصهاين دليل است ك

هايي با مضامين اجتماعي، هيچ  كسي كه در روابط و مناسبات جامعه حضور ندارد، در داستان. اند نشده

ها، برگرفته از واقعيت زندگي زنان است؛  ها و رمان نشيني در دنياي تخيلي داستان اين حاشيه. جايي ندارد

وي از زبان . كند با طنزي گزنده بيان مي بيله ديگ بيله چغندرمان حقيقتي كه نگارنده در داستان ه

يك چيز غريبي كه در اين مملكت است اين «: نويسد مستشاري فرنگي كه به ايران سفر كرده است مي

شود،  ديده مي ها دخترهاي كوچك چهار پنج ساله تو كوچه. جا وجود ندارداست كه گويا اصالً زن در آن

  ).111: 1379جمالزاده، (» ]...[ولي زن هيچ در ميان نيست 

سو ترجمان نگاهي است كه جمالزاده به جايگاه سنتي زن دارد و از سوي ديگر اين سطور، از يك

وي به عنوان يك . كند ر ميهايش تفسي هاي زن را در داستان حضور اندك و كم نقش شخصيت

  . چه دارا هستند را اعطا كندواند به آنان جايگاهي فراتر از آنت گرا نمي واقع ينويسنده



 
 
 
 
  

 
   49 ي جمالزاده و بالزاك گرايانهبررسي جايگاه زن در آثار واقع

   
 

نويسي جمالزاده  در حقيقت، طنز يكي از اركان داستان. گيرد جا، نيز جمالزاده از طنز بهره مي در اين

اما بخشي . اين نويسنده ريشه دارد يشك در ذوق و قريحه كرد، بيبخشي از اين روي. شود محسوب مي

فاصله گرفتن چيزها از طبيعت «چرا كه موضوع طنز . وي مربوط است يگرايانه دات واقعر به تعهديگ

كه واقعيات  زماني .(Luckacs, 1975:15)است » خود و تناقضي ميان واقعيت و كمال مطلوب

كنند، نويسنده، با  رغم ماهيت غيرمنطقي خود، به دليل تكرار، طبيعي و صحيح جلوه مياجتماعي، علي

  . كند شان را برمال مي حقيقي يزدايي كرده و چهره ها را آشناييطنز، آنيري كارگهب

هاي بالزاك،  شود تا، در مقايسه با  زنان رمان اما همين حضور اندك زنان در آثار جمالزاده باعث مي

كه  هاي وي نيز مزيد بر علت است؛ در حالي حجم بسيار كمتر نوشته. مسائل آنان كمتر مطرح شود

  .دهد فرانسوي امكانات بسياري را در اين زمينه به وي مي يهاي بلند و فراوان نويسنده رمان

عين حال به عنوان ولي در . مردساالر بود يه شد كه بالزاك از هواداران جامعهپيش از اين گفت

او اين . كرد گويي، در بيان معضالت و مسائل ناشي از چنين نگرشي ترديد نمي حقيقت ياي تشنه نويسنده

ها و قهرماناني كه آفريده است با  موقعيت ياگر جريان رشد حقيقي هنرمندانه«ا خلوص را داشت ت

 هايش تضاد پيدا كند يا اگر حتي با اعتقادات بسيار مقدسش برخوردي داشته باشد، بي ترين غرض گرامي

چه را ترجيح بيند و نه آن چه را واقعاً ميها و اعتقادات را كنار گذاشته و آن هيچ تأملي اين گونه غرض

دارد تا با  گرايانه، وي را بر آن مي كرد واقعهمين روي). 13- 14: 1373لوكاچ، (» دهد ببيند، وصف كند مي

سوي را در ابعاد مختلفش به هايش به عملكردهاي كهن، معضالت زندگي زنان فران بستگيوجود دل

  .تصوير كشيده و دنياي مردانه را زير سؤال ببرد

اي از فداكاري، صبر، سازگاري، بخشندگي، اعتماد، آرامش،  آل آميزه بورژوايي، زن ايده يدر انديشه

: 1385وايگل، (به پاداش اين همه نيكي، او از امنيت مادي برخوردار است . مهرباني و وفاداري است

كه در وضعيت خوبي زندگي كنند، براي اين«: كند اين قانوني است كه روسو اين چنين تعريف مي). 148

ها را اليق دهش خود ها بدهيم، ولي بايد بخواهيم بدهيم، يعني آنچه را كه الزم دارند به آنبايد آن

ل هستيم و توجهي ن قايكه ما براي هنر و لياقت ايشازندگي و ارزش زنان بستگي به ارزشي دارد . بدانيم

آل بالزاك  يك از دو شخصيت ايده ولي هيچ). 337: 1380روسو، (» ها داريمكه ما به زيبايي و تقواي آن

بينند؛   اي از آرامش را نمي اين صفات، حتي سايه يرسف و اولو، عليرغم دارا بودن همهيعني خانم دومو

بالزاك مرداني را ترسيم . هايش بازيهوس يكي قرباني خوي بد شوهر خويش است و ديگري قرباني
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بارون اولو اسير بوالهوسي است و كنت . اند كند كه گويي هرگز از كودكي خويش بيرون نيامده مي

اگرچه آنان عنوان رياست . پندارد گير همسرش را چونان مادري مي چون طفلي بهانهدومورسوف هم

كودكان . آيند مشكل اين كانون به حساب مي ترينكشند، اما خود بزرگ خانواده را به دوش مي

در اين . دارند  هراسند و فرزندان اولو تنها به حكم وظيفه، وي را محترم مي دومورسوف از پدر خويش مي

خانم اولو در صحبت با دخترش، . پاشند ها از هم مي گذشتگي و ايثار مادران نباشد، خانوادهميان، اگر ازخود

  : كند توصيف مينقش كليدي خود را چنين 

شايد مرا . شد پدرت تندخو مي... شد؟ سپردم چه مي من اگر مثل تو خودم را به دست غضب مي«

ورشكستگي ما كه امروز صورت واقعيت به خود گرفته است ده سال پيش اتفاق .[...] كرد ترك مي

ين رسوايي زشت و كنيم و ا زندگي مي]  جدا از هم[ديدند كه  افتاد و مردم ما زن و شوهر را مي مي

... توانست سروسامان بگيرد و نه تو آن وقت نه برادرت مي. انگيزي است، زيرا مرگ يك خانواده است غم

من تا به امروز پناهگاهي براي هكتور  يآميز و بسيار شجاعانهدروغ مصلحت[...] دم را فدا كردم من خو

ريختم، مدت  ، كه در پس آن اشك ميين پرده رامن ا. [...] كنند م ميهنوز مردم به او احترا. بوده است

كه جز مذهب چيزي دلم را آن كه مادري و رازداري كنارم باشد، بيآن بيست و سه سال نگاه داشتم، بي

  ).278- 279: 1339بالزاك، (» قوت بخشد؛ بله، بيست و سه سال شرافت خانواده را تأمين كردم

غالباً در ادبيات داستاني بالزاك، زن تنها . بخشد قرباني مياين حقايق، بعدي قهرمانانه به زندگي زن 

شود،  هنگامي كه قرباني بدل به قهرمان يك اثر ادبي مي«. شود به قيمت قرباني شدن قهرمان مي

فداكاري، رنج يا مرگ او معنايي ديگر و غالباً . يابد كنش صرف مي هايش معنايي واالتر از تحمل بي رنج

اما بالزاك، در مقابل نمايش اين وااليي ناشي از قرباني شدن زنان، ). 148: 1385ايگل، و(» يابد واالتر مي

ي است كه تنها به خاطر عنوانش كند كه در آن مرد، پادشاه قسمتي از واقعيات اجتماعي را ترسيم مي

مت با چنين تصويري، بالزاك ايمان به عظ. هايش خور احترام است و نه به دليل تدبر و شايستگيدر

  .دارد كند و افراد را به بازنگري در باورهاي اجتماعي وا مي مردانه را متزلزل مي

، وي تعداد قابل كمدي انسانيدر . هاي بالزاك نيستند هاي مردان در رمان دار تنها قرباني زنان خانه

ن روزگار كند كه نه از راه هنر خود، بلكه با تحت حمايت قرار گرفت توجهي خواننده و بازيگر خلق مي

، آرزوهاي بر باد رفتهدر رمان . گيرند برداري قرار مي ساز مورد بهره چون ابزاري پولگذرانند و هم مي
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كشانند و مدير آن  دراماتيك مي- خانه پانوراماتماشاچيان فراواني را به نمايش 10كورالي و فلورين

ين و كورالي داشته باشم كه اين طور زيباي ديگر مثل فلور ياگر دو زن هنرپيشه«: گويد دانه ميپيروزمن

  ).370: 1383بالزاك، (» حاميان ثروتمندي داشته باشند، همه چيز مطابق ميلم خواهد بود

خورد نيز پاسخي  بالزاك به اين سؤال كه چرا چنين سرنوشتي براي اين دختران جوان رقم مي

راهي است كه تحت حمايت ري سر، دختدختر عمو بتدر حالي كه ژوزفا زن خواننده در رمان . دهد مي

زدگي او،  ز دلفروخته و پس ا گيرد، كورالي را مادرش، از سر فقر، به مرد جواني  مردان مختلف قرار مي

، بالزاك با رها كردن بارون اولوي پير در دختر عمو بتدر رمان . آيد خانه ميبه نمايش دختر رهايي يافته،

بوالهوس چه نقشي در به فساد كشاندن دختران جوان فقير  دهد كه مردان محالت فقيرنشين نشان مي

توان جهنمي را كه حاميان پير كورالي و فلورين  چنين ميبا در نظر گرفتن مورد بارون اولو، هم. دارند

  .اند، تصور كرد هاي خود به وجود آورده براي خانواده

داستان دختري  شيرازي يمعصومهرمان . پردازد زناني چون ژوزفا و كورالي مي يجمالزاده هم به مسأله

. كامي اوستدهد و همين سرآغاز تلخ است كه دور از شهر و ديار خويش، پدر و مادرش را از دست مي

كه زشت  رود و در پايان زماني ذره در منجالب فرو ميفريبند و وي ذره ساعدت، او را ميم يمردان به بهانه

دفن او را در  يبدرفتاري كرده و پس از مرگش اجازها وي به شدت ها سرگردان ماند، ب و بيمار در كوچه

چون بالزاك، فقر و نبود كانون خانواده را عامل اصلي سقوط زنان جمالزاده هم. دهند قبرستان شهر نمي

  .داند گيري اين پديده مؤثر مي پاي زنان و حتي بيش از آنان، در شكلكند و مردان را، هم معرفي مي

دخترعمو . هاي زيادي براي انتخاب شغل ندارند دهد، دختران فقير گزينه لزاك نشان ميكه باچنان

دوز در بنگاهي بود كه براي ارتش مجلل امپراطوري، انواع  ، زماني ماهرترين كارگر زردوز و نقره11بت

انداز  پسها مشقت، تنها  دختر بعد از سال. كرد هاي نظامي را تهيه مي برق اوينيفورموتزئينات و زرق

شورخانه قبال كار در رختدر  آرزوهاي برباد رفتهدر رمان  12شاردون چنين اوهم. آورد ناچيزي فراهم مي

كند، درآمد باز هم  كه مادرش كه از زنان زائوي ثروتمند پرستاري مي كند، در حالي مبلغ اندكي دريافت مي

  . كشد بورژوازي را به تصوير مي يكارگر به وسيله استثمار شدن زنان با كمك اين موارد، بالزاك. كمتري دارد
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كار گرفته از زمان ارسطو در غرب به  چنين قوانيني موجوديت خود را مديون تاكتيكي هستند كه

ي محض، ابداع و خالقيت را كه شهانگارد و هرگونه اندي شده و طي آن زنان را داراي نقصان عقلي مي

اما بالزاك به ). 297: غرب يزن از ديدگاه فلسفه(داند  يرممكن ميي مديريت است، براي ايشان غالزمه

و بازهم در شخصيت خانم دومورسوف به  دره زنبقگرا اين صداقت را دارد تا در رمان  عنوان يك واقع

دارد تا شخصاً  شوهر، همسرش را بر آن مي يگونهوضعيت بيمار. سهم خود بر اين ادعا خط بطالن بكشد

وي كه در نظر دارد تا قبل از . سازد و كشاورزي رسيدگي كند و در اين كار شگفتي مي به امور امالك

مرگش به اموال فرزندانش سروساماني دهد و دارايي آنان را توسعه بخشد، مانند مالكي بسيار خبره و نه 

ردان و شايد كند كه زنان اگر امكانش را داشته باشند، به خوبي م او ثابت مي. كند تجربه عمل مي زني بي

  .ها توانايي كارهاي اجرايي و مديريتي را دارندبهتر از آن

كند كه ظاهراً معضل  نشيني زنان معرفي مي ، دليل ديگري براي خانهنامه راه آبجمالزاده، در داستان 

آقا است كه سلطان زن شاطر هاي اين رمان، ربابه يتيكي از شخص. نبوده است كمدي انسانيهاي  زن

ي، اين زن هاي متوال زايمان) 31جمالزاده، (» تر استهفده هجده سال از شوهر خود جوان دست كم«

اند و شش تا  هايش مردهسه تا از بچه. درآورده است» پري جن و يي قصهبه صورت عجوزه«جوان را 

ارمي عيب و نقص هستند، آخري كه هنوز نوزاد است و چه زنده كه از قضا از اين شش فرزند، دو نفر بي

كار مادرشان شب و روز جوش زدن و «). 34: همان(» گويند كه دستش كج است اهل كوچه مي«كه 

ي كه رسيدگي جاياز آن). 32: همان(» حرص خوردن و زاريدن و مويه كردن و به سرو سينه زدن است

تنبيه و ها از فحش و ناسزا و ممكن است، وي براي آرام كردن آني صحيح غيربه شش فرزند، به شيوه

. خنداند سلطان، خواننده را مي هاي طنزآلود ربابه گويي تك. كند صدقه استفاده مي تهديد و در آخر قربان 

حتماً مادري كه تحت تعليم و تربيت قرار گرفته باشد، . سازد ولي نكات مهمي را هم به ذهن او متبادر مي

اين مادر . اسزا و فحش را اتخاذ خواهد نمودتربيتي ديگري به جز ن يكمتري خواهد داشت و شيوه هاي بچه

ر دهد كه د خوبي نشان مي سلطان بهجمالزاده با خلق ربابه. اهد دادتري را نيز پرورش خوحتماً فرزندان سالم

كنند،  شان ميداري از فرزندانوقت خود را به شكل نادرستي صرف نگه يجامعه، زناني وجود دارند كه همه

  .دانند و به آن راضي هستند آنان غالباً انفعال را تقدير خود مي. ت ديگري داشته باشندكه مشغوليبدون اين

براي . هايي وجود دارد كنند،  تفاوت ه ميي خود ارايكه اين دو نويسنده از زنان جامعه اما در تصويري

دمت كودكان خمادري كه در : سلطان يك تيپ اجتماعي وجود داردال در وجود خانم دومورسف و ربابهمث
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شود، همساني كمي  كه اين موضوع در دو بستر طبقاتي متفاوت نمايش داده مي جاييولي از آن. خويش است

هاي  گيري كه پيش از اين گفته شد، بخشي از اين تفاوت در موضع البته چنان. در دو شخصيت وجود دارد

ها شود كه آن مي ن ديگري باعثگرا بودن يكي و متجددبود سنت. متفاوت اين دو نويسنده ريشه دارد

كردهاي مختلفي را هاي مختلف مشاهده كرده و روي هاي زن خود را، از دريچه هاي يكسانِ شخصيت وضعيت

اين . ايران و فرانسه را از نظر دور داشت يعناصر اجتماعي و فرهنگي دو جامعه در اين بين، نبايد. اتخاذ كنند

  .دهد اين دو نويسنده را تحت تأثير قرار ميهاي  عناصر به نحو چشمگيري ديدگاه

  

  داري بر جايگاه زن در جامعه تأثير سرمايهنمايش 

داري اين است كه زندگي اقتصادي ديگر ابزاري براي زندگي اجتماعي  ترين ويژگي جهان سرمايه قطعي«

هاي  اليتنفسه و هدف تمام فعصورت غايتي في بهگيرد و  بلكه در كانون همه چيز قرار مينيست؛ 

به عبارت ديگر، پول از جايگاه خود به عنوان ابزار رفع نياز و ). 262: 1379لوكاچ، (» آيد اجتماعي در مي

اين تحول، جامعه را به بازار . گردد گر تعالي آدمي فراتر رفته و به يگانه نياز و آرمان وي بدل مي تسهيل

ناگفته پيداست كه . مند استفروش باشد، ارزشچه قابل خريدوكند كه در آن، تنها آن بزرگي تبديل مي

  .شوند شناسي، فرهنگي و ديني از هرگونه ارزشي ساقط مي هاي اخالقي، زيبايي در چنين بازاري داشته

قابل بازگشت بودن اين تباهي بشري گردن نهاده است گرا، بر غير ه عنوان متفكري واقعبالزاك، ب

پس با خلق . دارد تا رسالتي را بر دوش گيرد رش وي را بر آن مياما ذهن بيدا). 170: 1378جزي، جعفري(

كشد كه در معبد سوداگري و زراندوزي و در ساية  ترين بناي ادبي تاريخ، بورژوازي را به تصوير مي رفيع

كند تا عطش پول و قدرت خود  هاي انساني را قرباني مي ترين ارزش هايي چون فردگرايي و آزادي، متعالي دروغ

داري را كه قشري از  انتقال به توليد سرمايه يتر از بالزاك مصائب مرحله كس عميقهيچ «. سيراب كندرا 

  ).15- 17: 1373لوكاچ، ( »نيازموده است[...] داد و تنزل عميق اخالقي و روحي ناشي از آن را  مردم را زجر مي

 در دنيايي كه. دور نمانده است شدند، نيز از نظر وي در اين ميان، مصائبي كه زنان جامعه متحمل مي

 ستدهاي تجاري، بيشترين اهميت را دارد، سوداگران همواره در پي چيزهايي هستند كه مانند كاالداد و

بالزاك در . دهد ت را ميفرانسوي به زنان اين قابلي يمبادله شوند و قوانين مدني و عرفي جامعه

جهيزيه و در واقع ميزان دارايي يك پدر، وضعيت دهد كه چگونه  نشان مي كمدي انساني يگوشه گوشه
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خورد، چون  هم مي  به دختر عمو بتاولو در رمان  يازدواجِ دخترِ خانواده. كند ين ميازدواج دخترش را تعي

. جهيزيه را بپردازند يتوانند مبلغ وعده داده شده ها نميشود كه آن خواستگار در پي تحقيقاتي متوجه مي

 13توجهي ندارد، به ازدواج آقاي مارنفي قابلكه جهيزيهالري زيبا و جوان، به دليل ايندر همين رمان، و

رانش را به ازدواج مرداني كه دخت، براي آن14باباگوريو. دهد پايه است، تن در مي هرزه كه يك كارمند دون

ندارد، به پانسيون اي  دهد و چون كاشانه ممتاز درآورد، همه اموالش را به عنوان جهيزيه مي ياز طبقه

كند كه از  به پسرش سفارش مي بر بادرفته آرزوهاي ، اين شخصيت حريص رمان 15رود؛ بابا سشار مي

اين موارد،  يدر همه. با يك دختر ثروتمند باشد عشق به دختري كارگر دست كشيده و در پي ازدواج

مطلقاً  يش نيست و عشق در اين ميانستدي بي بورژوايي، ازدواج دادو  انديشه دهد كه در بالزاك نشان مي

كه به طمع عنوان و منصب درباري، ازدواج با يك  16اوژني گراندهعقايد شارل در رمان . آيد به حساب نمي

امروز، . عشق در ازدواج خيال باطلي است«: پذيرد، با ديدگاه بورژوازي تطابق دارد زاده را مي دختر اشراف

قوانين اجتماع پيروي داشت و موقع ازدواج، بايد  يگويد كه بايد از همه به من مي ،ام اي كه آموخته تجربه

خواهم اعتراف كنم كه كمترين  مي[...] خواهد، در نظر گرفت  اصول و قوانيي را كه اجتماع مي يهمه

وصلت با او، براي فرزندان خود مقامي در اجتماع  ياما در سايه. موازل دوبريون ندارماي به ماد عالقه

قربانيان واقعي ). 206- 207: 1341بالزاك، (» شماري خواهد داشتآورم كه روزي مزاياي بي اهم ميفر

هر اندازه آنان . يابند گاهي عاطفي نمي هاي خود هرگز تكيه چنين نگرشي زناني هستند كه در ازدواج

زن با ازدواج از نظر  شوهر و«چراكه بر اساس قوانين فرانسه، . تر است شان اسفناكتر باشند، وضع ثروتمند

آيد و يا حداقل در  ميي تأهل به حال تعليق درشوند، يعني موجوديت زن در دوره ميحقوقي يكي 

» كند شود و زن تحت ظل، حمايت و پوشش مرد عمل مي موجوديت شوهر جذب و تحكيم مي

ثروت فراواني است،  وارث كه اوژني گرانده كههمين مسأله عاملي است براي آن). 44: 1383مشيرزاده، (

وي كه خود به اين موضوع واقف است، به شوهر . بوروژاهاي حريص شهر سومور احاطه شود يبه وسيله

زناني چون ). 214: 1341بالزاك، (» دانم شما به چه چيز من عالقه داريد خودم مي«: گويد اش مي آينده

                                                           
1
. Monsieur Marneffe 

2
. Le père Goriot 

3
. Le père Séchard 

1
. Eugénie Grandet 
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عشق پيشين يا با خلق  يچون او، با خاطرهماند، بلكه يا ه دانند به خاطر عشق انتخاب نشده اوژني كه مي

  . گويند هاي رمانتيك، به نداهاي دروني خويش پاسخ مي عشق

شود، احتماالً داري بر زندگي زنان در آثار جمالزاده بررسي  ثير سرمايهي تأسألهجا كه قرار است مآن

در . سؤال قرار خواهد گرفت داري در دوران مشروطه، خود مورد اقتصاد سرمايه يورود ايران به عرصه

 يپول را به عنوان هدف غايي بر همه نظر است كهداري مورد ر، آن بعدي از سرمايهحاض يمطالعه

داري را در عصر مشروطيت تجربه  خواه ايران اقتصاد سرمايه. گرداند هاي واالي انساني حاكم مي ارزش

 يدر هر حال، در آثار اولين نويسندهاشد، كرده باشد، خواه اين اقتصاد در آن دوران شكل نگرفته ب

هايي را يافت كه  توان شخصيت كند، مي گراي ايراني كه در بيشتر موارد عصر مشروطه را توصيف مي واقع

پول  دارالمجانينو حتي  قلتشن ديوان، راه نامه آبهايي چون  در رمان. كنند براي پول و با پول زندگي مي

رجل سياسي هاي كوتاه  در داستان. كند ها را تعيين مي ير زندگي شخصيتنقشي اساسي دارد، چرا كه مس

زن گرفته تا كوردلي و دنائت سرباز روس،  هاي پنبه گري فريبي و هوچي ، از عوامخرسهدوستي خالهو 

پرستي به  چون بالزاك، مرگ انسانيت را در قربانگاه پولجمالزاده هم. بازيگر و محرك اصلي پول است

شود؛  به شخصيت باباگرانده نزديك مي دارالمجانين همين است كه شخصيت عمو در. كشد تصوير مي

ها  داند و ديگري در حال احتضار با نگريستن به سكه مي» صداي پر جبرئيل«ها را چونان  اولي، صداي سكه

ق را توان كاال شدن زن و پيروزي پول بر عش در سرنوشت دختر عمو هم، چون اوژني، مي. شود گرم مي

لبته نقش پول را در گويد و ا هاي اجباري و آزمندي پدران سخن مي در اين رمان، جمالزاده از ازدواج. بازيافت

در . شود ترسيم مي قلتشن ديوانبعد ديگري از اين قضيه در . كند ستدوار ازدواج نكوهش ميپيوندهاي دادو

عقلي آبرو شده، به ازدواج پسر كم بيه حالي كه قلتشن ديوان دغلكار، با مقداري پول دخترش را ك

اي ندارد، خواستگاري هم ندارد؛ چراكه در جامعه مورد توصيف  آورد، دختر حاج شيخ، چون جهيزيه ميدر

دهد كه جمالزاده  اين موارد نشان مي. هاي فردي دختران جوان شايان اهميت نيست جمالزاده، ديگر ارزش

  .وشت دختران جوان را درك كرده استل در تعيين سرنچون و چراي پو هم، چون بالزاك قدرت بي

بين دو زوج  يفتادهپااهاي پيش ر روابط زناشويي در نزاعدر آثار جمالزاده تأثير محوريت اقتصاد د

ولي . شود زن ميمدار شدن مرد پنبهمنجر به سياست رجل سياسيشود كه البته در داستان  خالصه مي

اي بررسي كرده و تأثير  ، اين مسأله را به صورت ريشهدختر عمو بتمان بالزاك با خلق زوج مارنف در ر

اين زن بورژاي فقير، البته با توافق شوهرش، بر آن . دهد آن را بر انحطاط اخالقي زن داستان نشان مي



 

 

 

 

  

      1389 بهار، 3 ي، شماره1 يه، دور)پژوهش زنان(زن در فرهنگ و هنر  56

  

 

 يپس براي ارتقا). 128: 1339بالزاك، (» كسب ثروت سازد يزيبايي خويش را وسيله«شود تا  مي

چه او در طول آن. آورد عي خويش و بعد از آن به طمع پول و تجمل به فساد روي ميموقعيت اجتما

بورژوايي است كه توسط كارلوس هررا در رمان  يدهد، به خوبي ترجمان انديشه داستان انجام مي

پاريس كمين كنيد، منتظر طعمه و تصادفي باشيد، نه  يدر جامعه«: شود بيان مي آرزوهاي بر بادرفته

بردار چيزي هستيم، نامند؛ زيرا كه ما همگي فرمان چه را شرف ميت شخص خود را بكنيد و نه آنرعاي

يت اجتماعي جا كه كسب پول و موقعو آن) 804: 1383بالزاك، (» بردار يك عيب، يك ضرورتفرمان

را به مانند كند، زن  كه هدف وسيله را توجيه ميبورژوازي با اعتقاد به اين ييك ضرورت است، خانواده

در . كند دامني وي را قرباني ميدهد و در اين راه، پاك كاال در خدمت بهبود زندگي اقتصادي قرار مي

اما اين آزادي به وي وجهي . شود ، خانم مارنف زني آزاد محسوب ميكمدي انسانيميان زنان 

ود به ين آزادي را وي خبخشد؛ ا بينيم، نمي هاي زن استاندل مي گونه، نظير آن چه در شخصيت قهرمان

كامل خود و شوهرش به وي اعطا شده و از طرف ديگر، تالش او در راه ت يدست نياورده، بلكه به وسيله

  .خويش نيست، بلكه در راه آرمان بورژوايي يعني پول است يبه اثبات رساندن جوهره

وي اين واقعيت تلخ را . دهد در نهايت بالزاك، كاال شدن زنان را هرگز به صورت سطحي نشان نمي

نه تنها در چارچوب روابط اجتماعي، بلكه به صورت معضل خانواده در روابط زنان با همسران، با والدين و 

اي  زاده وضع به گونه اما در مورد جمال. سازد ترين زواياي قلب آنان آشكار مي خويشان و نيز در مخفي

. دهد يپيوندهاي زناشويي ناخوشايند را نشان نم وي خالء روحي يا تنزل اخالقي ناشي از. ديگر است

هاي داد و  وي فقط و فقط به معضل ازدواج. گذارد جهيزيه را به نمايش نمي يها براي تهيه تالش خانواده

  .كند هايي كوتاه مي ستدوار اشاره

  

   گيرينتيجه

مذهبي، سياسي،  هاي مختلف كه پيامد بالمنازع تحوالت كه مالحظه شد تحوالت ادبي دورانچنان

 يهر دوره. اند ه زن در جامعه داشتهاقتصادي و اجتماعي هستند، تأثير زيادي بر چگونگي توصيف جايگا

در اين بين، . كنند اي متفاوت از زنان را مطالبه مي هاي فكري خود، چهره تاريخي به فراخور ظرفيت

هاي زن در  تصوير كه همان كشمكشترين  هاي خود، صادقانه گرايي، با عنايت به آرمان مكتب واقع
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كه در آثار جمالزاده و بالزاك ديديم، اما اين تصوير نيز، چنان. گذارد زندگي است را به نمايش مي يعرصه

اين دو . ندزنان حكايت ك يدلي كامل آنان با جامعهتواند از هم شود و نمي از ديدگاهي مردانه ترسيم مي

كنند، حقيقتي  خود از سنت به مدرنيته را توصيف مي يگذر جامعه ي زمانيِنويسنده كه هر دو برهه

چنان سنگيني بار اين زنان كه هم: كنند مال ميدر مورد وضعيت زنانِ آن جوامع بريكسان را 

هاي نازل دنياي مدرن  هاي گاه وبيگاه ارزش كشند، از زخمه هاي سنتي را صبورانه بر دوش مي عدالتي بي

ها در حد سو و تنزل آن نشيني سنتي و عدم دريافت تربيت مناسب از يك حاشيه. نيز در امان نيستند

هاي اين دو نويسنده، با  شود كه زنان در داستان ستد، از سوي ديگر، مانع از آن ميكاالهايي قابل دادو

ن صدد ايفاي نقش خود به عنوان اعضايي كارآمد براي جامعه برآيند و هميشان، درشناخت خود وجايگاه

  .شود امر باعث تزلزل بنيان خانواده و گاه تالشي آن مي

دهد كه با وجود پرداختن به مضامين نسبتاً مشترك، به دليل  آثار اين دو نويسنده نشان مي يمقايسه

هاي ادبي دو جامعه، آن دو موضوعاتي  هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و نيز ظرفيت تفاوت ويژگي

هاي كوتاه و  پيش از اين اشاره شد كه داستان. كشند اگون به تصوير ميمتفاوت را در ابعادي گون

چه در آثار بالزاك وجود دارد هاي گسترده نظير آن تحليلوحجم جمالزاده مجالي براي تجزيه مهاي ك رمان

ي فرانسوي در وسعت و عمقي را ندارد كه نويسنده دهد؛ پس تصوير زن ايراني هرگز آن را نمي

خور توجه اي ساده، اما به غايت در له نكتهاين مسئ. گذارد خويش به نمايش مي ينان جامعهتصويرگري ز

تواند به  ميمند يافته و هدف رشد ادبيات و تبديل آن به ابزاري مترقي، سازمان: سازد را به ذهن متبادر مي

ها در زندگي فرد، خور تأمل در طرح معضالت اجتماعي و بازنمايي نقش مخرب آناي چشمگير و در گونه

 . خانواده و اجتماع مؤثر افتد
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