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زندگی دردی است که درمانش با خودش است!

گفتار ناشر

بالزاک نویسنده جامعهای است که سوداگری و پول در آن جایی بسیار بزرگ دارد. متفکری است که خویشتن را چراغی برای روشن کردن اذهان میداند، یا

حداقل طبیبی میپندارد که با وقار و متانت نبض قرن خود را میگیرد، تفکر و تأمل میکند، و در خالل داستانهایش به مباحث اجتماعی و فلسفی میپردازد،

جد و جهد میکند تا همه واقعیت را در بر بگیرد یا همپایه واقعیت بشود. به حکم سنت خود که سنت کالسیکها است، تنها به انسان و محیط انسان یا

خصایص انسان عالقه نشان میدهد. در عالم نویسندگی برای خودش عرصهای دارد که در پهنه آن هیچ نویسندهای، هیچ کاوشگری با او برابر نمیشود. و این

عرصه، عرصه توصیف خصایص کلی طبقات بورژوازی و توده مردم است. در نهاد قهرمانانش غریزهای، و به قول فالسفه، «شهوتی» به کار میاندازد که یگانه

محرک اعمال و افعال آنان میشود و همه مقاومتهای وظایف خانوادگی یا اجتماعی و حتی مقاومتهای منافع و مصالح شخصی را نیز درهم میشکند. اما

هرگز نویسندهای بهتر از او تأثیر جنون مقاومتناپذیر فرد را در آسیب زدن به تمام زندگی و تخریب و انهدام تمام خانواده توصیف نکرده است. تقریبا در وجود

همه بازیگران داستانهایش غریزهای غلبهناپذیر ــ گرانمایه یا پست ــ عفیف یا فاسد ــ آشیان دارد و انگیزه درونی از هر قهرمان او فرشته یا دیوی میسازد.

اما این قهرمانها به نیروی توصیف اخالقی و جسمانیشان واقعیت پیدا میکنند. بالزاک به جای آنکه مثل بسیاری از نویسندگان خودش را زندانی دایره

عشق کرده باشد قهرمانانش را به آغوش اجتماع میبرد و هر کسی را سرگرم شغل و حرفه خود نشان میدهد و همه آن بازیهای حرفهای را که مایه بدبختی

یا خوشبختی قهرمانان داستان میشود، باز میگوید.

بالزاک در تعریف خصوصیتهای قهرمانانش بیهمتا است و این خصوصیتها را در محیطی که محیط زندگی این قهرمانها است توصیف میکند. گروههای

اجتماعی را بسیار خوب از همدیگر تشخیص میدهد. در شناخت طبقه اعیان و اشراف، بورژوازی پولدار، کسبه خردهپا، توده مردم پاریس، اشراف و بورژوازی

شهرستانها یا روستاها، دهقانها، کارمندها، مستخدمها، روزنامهنویسها، و همه فرقهها، همه شغلها، همه مقامها و منصبها تخصص دارد. مثالً شوق

تصاحب زمین، و شوق توسعه این زمین را در فطرت دهقان نشان میدهد، زندگی بیمعنی ادارهها و دفترها، پیشرفت دسیسه بازترین کارمند، و درجا زدن



کارمند شریف و صدیق یا کارگر زود باور را برای ما مجسم میکند. از شایعهها و پشتیبانیها و همکاریهای زنها برای پیشرفت شوهرها و تملق اجباری در

مقابل زنان رؤسا سخن میگوید، محافل شهرستانها را که محل بدگوییها و تهمتها و افتراءها و جاسوسیها، و عرصه بازیهایی برای نفعپرستی یا تصرف

میراث است وصف میکند و به این ترتیب نقاش قوی دست و صدیق دورهای از اجتماع فرانسه و قسمتی از این اجتماع میشود. طبقه بورژوازی پاریس و

شهرستان را که کاری و کوشا و دسیسهباز و بردهمنش و خودخواه است و دنبال پول و قدرت میگردد برای ما توصیف میکند و از این طبقههای بورژوازی که از

راه اشتغال به تجارت و صنعت به سوی ثروت میروند و در نسل دوم کثافتها و کبرههای خودشان را در سایه القاب و عناوین و مقام و منصبی که بهدست

آوردهاند، شست و شو میدهند تصویرهایی برای ما مینگارد... و بدینسان داستانهایی چون اوژنی گرانده بهوجود میآید.

و این داستان چه داستانی است؟ داستان آرزو و رؤیای درهم شکستهای است. داستان محبتی است که لذتهای از خودگذشتگی و ایثار را به اوژنی یاد

میدهد و این دختر ساده شهرستانی را به مرحله شهامت و حماسه میرساند. اوژنی که مظهر حقیقت و سادگی و عاطفه و تأثر است، در جهنمی که پدرش

(بابا گرانده) ــ این خسیس جاودانی ــ برایش ساخته است زندگی میکند. اما در این دوزخِ تاریک خست و پول پرستی مثل ستاره لمعان دارد. از پی

نامردیهایی که میبیند به ازدواج صوری با یکی از خواستگاران پیشیناش رضا میدهد، در سیوشش سالگی بیوه میماند و پس از زندگی گوشهنشینانهای

که سراپا سخاوت است و در جریان آن همه ثروت گزافش را وقف امور خیریه میکند، میمیرد.

زندگی اوژنی گرانده از سر تا پا نشانهای از ایمان و پاکی و اصالت محبت و وفا است و اگر گاهی در خالل سرگذشت سرشار از عفت او وصف رسوم و آدابی به

میان میآید که با رسوم و آداب ما ارتباط نمیتواند داشته باشد، باید توجه داشته باشیم که اینگونه چیزها ارتباط با مردم کشورهایی دارد که دین و مذهب

دیگری دارند و ما باید برای پی بردن به گرانمایگی فرهنگ دینی و مذهبی خودمان از آن آگاهی داشته باشیم.

بالزاک اگرچه بدبین بود، شکاک نبود. آثار خویش را ــ چنانکه گفته است ــ در زیر لوای مذهب نوشته است. به فضایل گرانمایه ایمان داشت و تسلیم و رضا

را امری بزرگ و واجب میشمرد و معتقد بود که مادام گرانده زردروی و اوژنی پاکدل و ناتوان ــ این کنیز و برده ناآگاه ــ نیکوترین راهها را برگزیدهاند.



چند کلمه درباره اوژنی گرانده

اوژنی گرانده یکی از رمانهای بینظیر بالزاک است که به هنگام انتشار بسی ستوده شد و حتی نظر لطف سنت بوو منتقد معروف را به سوی خود معطوف

داشت. سخن از بالزاک نویسنده اوژنی گرانده و اوژنی گرانده، شاهکار مسیو دو بالزاک به میان آمد و همآوازی در مدح و تمجید آن به جایی رسید که بالزاک

به خشم آمد و اندکی جانب انصاف درباره اثر خویش را از دست داد و در یکی از نامههایش به خواهر خود لور سورویل چنین نوشت: «کسانی که مرا پدر

اوژنی گرانده نام میدهند، قصد آن دارند از قدر من بکاهند. این کتاب بیشبهه شاهکاری است اما شاهکاری است خرد... این اشخاص از نام بردن شاهکارهای

بزرگ حذر دارند.»

در قرن بیستم قدر مجموعه آثار بالزاک شناخته شد. امروز آرزوهای بر باد رفته، کوزین بت و کوزن پونس در میان رمانهای فرانسه همپایه رمانهای بزرگ

روس یا انگلیس شمرده میشود. اما اوژنی گرانده مثل بابا گوریو از شاهکارهایی است که باید برای راه یافتن به بنای سترگ کمدی انسانی بهسوی آن روی

آورد.

اوژنی گرانده در میان آثار بالزاک نمونه توفیقی نادر است و بهحکم ظاهر، طرح آن در دورهای از عمر نویسنده ریخته شده است که کلید رمز حیات او است.

در سال ۱۸۳۳ بالزاک سیوچهار سال داشت و پس از سالهای دشوار شاگردی و کارآموزی در مکتب ادب، سه سال بود که داستاننویس مردمپسندی شده بود

و روز بهروز بر آوازهاش افزوده میشد.

شاید الزم باشد اینجا درباره کلمه «داستان نویس» توضیح داد و به وضع آثار بالزاک در آستانه تابستان سال ۱۸۳۳ نظری کرد. بالزاک تا آن تاریخ بهاستثنای

شوانها که اثری قابل مالحظه است و با اینهمه هنوز از چندین لحاظ به رمانهای دوره جوانی نویسنده ارتباط دارد ــ هیچ رمانی ننوشته بود که بتوان نام

آن را حقیقا رمان گذاشت. آثار او به آثار روزنامهنگار و مقالهنویس و نویسندهای شباهت داشت که میتوانست آثاری کوتاه بهرشته تحریر درآورد. حتی چرم

ساغری هم که در چارچوب بزرگتری قرار گرفته است، قصه درازی است که رنگ تفنن در آن بهچشم میخورد و رمان شمرده نمیشود.



طبیب ده که در سال ۱۸۳۳-۱۸۳۲ بهزحمت بسیار نوشته شد، اثر پیچیدهتری است. این داستان را میتوان رمان نام داد اما عناصری از شرح حال خود

نویسنده که به عقاید و افکاری درباره اخالق و سیاست درآمیخته است، به جذبه داستانی کتاب لطمه میزند.

اوژنی گرانده نشانه تحولی در آثار بالزاک است. بالزاک طرح آن را بهصورت داستان مفصلی از نوع کشیش تور ریخته بود اما هنگام نوشتنش همه چیز تغر

یافت و بالزاک همچنانکه در داستان طبیب ده پیش آمده بود، اینجا هم شیفته موضوع داستان شد و داستان بهصورت رمان درآمد. پس از آن صناعت

رمانپردازی استوارتر شد و تکامل یافت. داستاننویس بر تعداد بازیگران هر رمان خود افزود و رمانهایی در مبحثی واحد پرداخت و بازیگران هر رمانی را در

رمانهای دیگر بازآورد.

بالزاک در نامههای خود چندان چیزی راجع به اوژنی گرانده نگفته است و آنانکه در جست و جوی منبع و مدل این رمان بودهاند، جز مشتی فرض و تصور به

چیزی راه نیافتهاند و این فرضها و تصورها اگرچه گاهی فریبنده است، بهدرد فحص و بحث نمیخورد.



این یک نسخه نمونه از کتاب است، برای دریافت نسخه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت نسخه کامل کتاب اوژنی گرانده اثر انوره دو بالزاک

https://migmig.affilio.ir/api/v1/Click/b/1166ea49-f41b-4519-93f4-b24f374e0b54?b64=aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaWthbGEuY29tL3Byb2R1Y3QvZGtwLTcyMTk4Lw==


برای دانلود کتابهای بیشتر و همچنین دستیابی به نسخه صوتی خالصه کتابها، به سایت تاچ لرن
مراجعه کنید.
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