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  نوره دو بالزاكآ

)Honore de Balzac(  

  در پاريس 1850در تور ، وفات  1799تولد 

  " .گرايش قوانين بايد در عكس جهت گرايش قلب ها باشد "

  ".ملتي كه چهل هزار قانون دارد ، اصالً قانون ندارد  "

  )پزشك دهكده(
   )از كتاب ادبيات و حقوق فيليپ مالوري ترجمه دكتر مرتضي كالنتريان 246تا  227خالصه اي صفحات (

  

كمدي انساني انتقاد بي رحمانه اي از جامعة . كمدي انساني مجموعه اي از رمان هاي بالزاك است كه حقوق در آن جايگاه عمده اي دارد 

. دوران آشفته اي كه هرچند رجاله ها در آن فراوان بودند اما تعداد افراد فرهيخته هم كم نبود . لويي فيليپ است  فرانسوي دوران شارل دهم

بعضي معتقدند . انديشه حقوقي آن زمان نيز گنگ و پيچيده است اين انديشه از بعضي جهات واپس گرا است و افسوس گذشته را مي خورد 

از نظر بعضي . را دوا نمي كند بلكه فقط مسكن است كه تاثيرش چندان قطعي نيست  ينظر او قانون دردكه بالزاك آدم شكاكي است كه از 

  .ماركسيست ها چنين ديدگاهي دارند : ديگر ، بالزاك پيامبري است كه عصر حاضر و بحران هاي آن بشارت مي دهد 

، به ويژه از آثاري كه با حقوق خصوصي ارتباط پيدا مي كند ، سخني  از ميان آثار وسيع و گوناگون بالزاك ، در اين جا از بخش كوچكي از آن

  .به اختصار به نظرش در مورد قانون و قاضي اشاره خواهد شد . به ميان خواهد آمد 

االثر را حقوق مدني در آثار بالزاك جايگاه مخصوصي دارد غايب مفقود. بعد از طريق پزشك دهكده نمونه اي از حقوق اداري ارائه خواهد شد 

  .ساالري به سروقت باباگوريه خواهيم رفت  پدردر مورد ازدواج ، و . با سرهنگ شابر بررسي خواهيم كرد 

 قاضي و قانون )1

در بسياري از رمان هاي بالزاك عدم كارايي يا آثار زيان آور اصالح قوانين ، به ويژه هنگامي كه اين اصالحات در تضاد با آداب و 

  .تشريح شده است  –ناپلئون است  1804لبة تيز حمله متوجه اصالحات سال  –رسوم قرار مي گيرد 

  .بالزاك عقيده ندارد كه قانون بايد خود را با آداب و رسوم تطبيق دهد 

قانون سلطة خود را بر قواعد اعمال مي كند ، هر قاعده اي در تضاد با آداب و رسوم طبيعي و در تضاد با منافع افراد است آيا تودة 

  .ش قوانين بايد در جهت عكس گرايش قلب ها باشد بيش تر وقت ها ، گراي. رد ؟ خير قوانين بر ضد خود را مي پذيردم م

  .ملتي كه چهل هزار قانون دارد اصالً قانون ندارد : همچنين به تورم قوانين اعتراض مي كند 
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امكان جمع شدن ويژگي ها كه او بر مي شمارد نشان داده  يت بالزاك در تصويري كه از قاضي ارائه مي دهد ، با توجه به عدمكشكا

  .مي شود 

نهايت است و بايد  قاضي خدا نيست ، وظيفه او تطبيق واقعيت ها با اصول است ، قضاوت او اموري است كه گوناگوني آنها بي

ان افراد را بخواند و انگيزه هاي آن دجاگر قاضي توانايي اين را داشته باشد كه عمق و. و قاعدة معيني پيروي كند  سهميشه از مقيا

فرانسه تقريباً به شش هزار . خواهد آمد ها را كشف كند تا حكمي بر پاية انصاف صادر كند ، در آن صورت انسان بزرگي به شمار 

ار فرد قاضي نيازمند است ، هيچ نسلي شش هزار انسان بزرگ را در خدمت خود ندارد و به طور قطع و يقين نمي تواند شش هز

  .صاحب صالحيت را براي دستگاه قضايي خود به خدمت گيرد 

  :يكي از آن ها پوپينو قاضي فروتن دادگاه سن است . قضات شريف و بزرگ هم وجود دارند . يت نسبي است كاما اين شكا

دروغ هاي متقاضيان پوشش ضخيم پشت هوشمندي ، روشن بيني ، قدرت تشخيص ، روحيه اي فرشته خو را در خود جمع دارد ، از 

  .واقعيت ها را مي بيند و آشكار مي كند 

 حقوق اداري و پزشك دهكده )2

ه گرنوبل ، از طريق خدمات خود ، به دهكدة مذكور مدر پزشك دهكده ، دكتر بناسيس ، پزشك و رئيس شوراي دهكده اي در حو

  .به آن جا به فقر و بدبختي دست به گريبان بوده است زندگي و نشاط دوباره اي مي بخشد ، دهكده اي كه به هنگام ورود دكتر 

پزشك با نشان دادن يك . ولگرد بيكاره ديدم كه در هم مي لوليدند  آقا ، وقتي به اين جا آمدم ، در گوشة اين دهكده يك مشت

مه مخروبه ، در اين گودال موقعيت اين خانه هاي ني: دوجين خانه هاي نيمه مخروبه به مامور شوراي ده ، به سخنش ادامه مي دهد 

تابش نور خورشيدي محروم است كه فقط  نعمت بي جريان هوا ، در مسير سيالبي كه آب از برف هاي آب شده تامين مي شود و از

بناسيس سعي كرد كه ( نوك كوه هاي اطراف را نور افشاني مي كند از هر جهت براي شيوع بيماري هاي وحشتناك مساعد است 

لگردان را از بنا براين ناچار شدم قول بدهم اين و) روبرو مي شود  هاين ولگردان را از كلبه هايشان كوچ بدهد ، اما با مخالفت اهالي د

كلبه هايشان اخراج نكنم به شرط آن كه كسي به آنها نزديك نشود ، خانواده هاي آنها به خانه هاي تازه اي نقل مكان كنند كه تعهد 

زد كردم برايشان بسازم و زمين هايي را در اختيار هر خانوار با قيمت ارزان بگذارم كه قرار شد بعداً قيمت آن را شوراي ده به من بپردا

در ميان تعجب همه ، اهالي ده ديدند چمنزارهاي بسيار پر طراوتي به وجود آمد ، به علت وجود چراگاه هاي عالي ، بهترين شير از . 

وقتي من به اين ده آمدم ، جمعيت آن هفتصد نفر بود ؛ حاال تعداد اهالي .... محصول اين تالش فوق العاده بود . دام ها به دست آمد 

  .نفر مي رسد به دو هزار 
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ماركسيست ها در آن نوعي روبينسون . در ادارة امور دهكده مسأله برنامه ريزي در ميان نبود بلكه به جنبه هاي عملي توجه مي شد 

به آن حمله كرده  صنعتيشهرنشيني و  طرفداران محيط زيست به خاطر آلوده كردن محيط زيست و گسترش زندگيگرايي ديده اند ؛

ظاهراً آثار بالزاك در عصر . مطرودين اجتماع و كولي ها به خاطر سركوبي ولگردان و بي ستارگان از آن انتقاد كرده اند اند ؛ مدافعان 

  !ازد سما مسائل حقوقي بسيار مهمي را مطرح مي 

 غايب مفقوداالثر و سرهنگ شابر )3

نتايجي كه ازدواج مجدد زن بيوه در زمينة بطالن فوت  يا بهتر گفته شود ، بهسرهنگ شابر بر حقوق مدني و مسأله غايب مفقوداالثر 

موت فرضي سرهنگ شابر در جنگ ديلو . الم شده كه نمرده است عفوت مرده اي ا: شوهر اول به وجود مي آورد مربوط مي شود 

سرهنگ در دفتر وكيل  در بازگشت سلطنت ،. اعالم شده بود ، بيوة او با كنت فرو ازدواج مي كند و از او صاحب دو فرزند مي شود 

  .دادگستري در ويل ، وكيل دادگستري در دادگاههاي شهرستان شعبه سن ، حضور مي يابد 

پيشاني او كه عمداً زير كاله زير كاله گيس پنهان شده بود ، به او حالي اسرار آميز داده بود به نظر . سرباز پير و چروكيده و الغر بود 

كثيفي است كه در روشنايي كم سوي شمع شفاف پوشانده است ، گويي كه جنس آن از صدف مي آمد كه چشمانش را كه لكه اي 

كراوات ابريشمي سياهي را به گردن . چهرة او ، رنگ پريده ، كبود ، مثل چهره مرد به نظر مي رسيد . ها درخشش آبي رنگ داشت 

  ...آويخته بود 

وكيل به سرهنگ پيشنهاد . زن او را به عهده دارد ، از منافع او نيز دفاع كند به دليل آن كه وكالت  ، شابر از وكيل درخواست مي كند

  .صلح و سازش مي دهد 

سازش بكنم ؟ آيا من مرده ام يا زنده ؟ وكيل در ويل خطرات حساب نشدة  ": سرهنگ جواب مي دهد و با عصبانيت مي گويد 

  :دادرسي را به او گوشزد مي كند 

آيا مي توانيد حدس بزنيد كه مسأله . فرض كنم دادگاه سريعاً راي بدهد كه شما سرهنگ شابر هستيد  .بهترين حالت را فرض كنم 

دو شوهر داشتن ُكنتس فرو را دادگاه چگونه حل خواهد كرد و چه حكمي صادر خواهد كرد ؟ در موضوع مورد بحث ما ، قضات براي 

د ، زيرا قانون مورد انطباق در كتاب قانون نيست ؛ قضات به قوانين باالتر تطبيق موضوع با قانون به كتاب قانون مراجعه نخواهند كر

بوالهوسي هاي اجتماعي است و  مولوديعني به قوانين وجداني رجوع خواهند كرد ، همچنان كه هيات منصفه در مسائل حساسي كه 

زندگي زناشويي خودتان صاحب فرزندي بسيار خوب ، شما و زنتان در . در محاكمات بزرگ جنايي پيش مي آيد عمل مي كنند 

روابط زناشويي ميان شما و زنتان و روابط صاحب دو فرزند شده است ؛ قضات به بررسي  تاند اما ُكنت فرو از ازدواج با زننشدي

كردند سوء نيتي در ميان نبوده ، مي توانند ازدواجي را باطل اعالم دارند  زراحزناشويي ميان زنتان و ُكنت فرو خواهند پرداخت ؛ وقتي ا
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كه روابط زناشويي در آن ضعيف تر است ؛ يعني بطالن ازدواج شما با همسرتان را ، به نفع ازدواجي كه روابط زناشويي در آن محكم 

  .تر است ، يعني ازدواج ُكنت فرو با همسرتان ، اعالم دارند 

م دادگاه به نفع شما حكم بدهد ، يعني بطالن ازدواج دوم را اعالم دارد ، اما متوجه نيستيد كه در اثر لجاجت  شما ، آن اما فرض كني

هم در اين سن و سال ، زني را به چنگ مي آوريد كه هيچ گونه عالقه اي به شما ندارد ؟ فراموش نكنيد در برابر شما زن شما و 

اين را هم از ياد . ي قرار دارند كه با نفوذي كه دارند مي توانند دادگاه ها را تحت تاثير قرار دهند شوهر او يعني دو شخصيت نيرومند

دادرسي امروز و فردا تمام نمي شود و ممكن است سال ها طول بكشد و شما در عزلت پيرتان بايد در غم و غصة جان نبريد كار 

  .وكيل قانع مي شود سرهنگ در اثر گفته هاي . ايي به انتظار بنشينيد زگ

  ".و مثل كسي كه به طرف مرگ مي رود از طرح دعوا صرف نظر مي كند 

  :داستان سرهنگ شابر با جمله اي از وكيل مدافع در ويل پايان مي يابد  

   ".پاريس در من ايجاد نفرت مي كند  "

  )321-373صفحات  - 3جلد –مجموعه آثار ( 

 ازدواج )4

اما بر ضد ازدواج بورژايي شمشير از . اساسي و ضروري است كه جامعه نمي تواند از آن صرف نظر كند به نظر بالزاك ازدواج نهادي 

رو بسته است ، در عين حال كه مي پذيرد نمونه هاي ديگري از ازدواج ، مثالً ازدواج اشرافي ، وجود دارد كه عيب هاي ازدواج 

  .پروژايي را ندارد 

واج بورژايي به دليل مرد ساالري بي اندازه و سوء استفاده اي كه از آن مي شود سخت مي تازد ؛ به بالزاك طرفدار زنان است و به ازد

عقيده او اين سلطة زياده از حد مرد در زندگي زناشويي موجب زبوني و وابستگي زن مي شود و راه را براي انحراف از جادة عفت باز 

  .نمونه اي از آن را در قرارداد ازدواج مي توان ديد . وجود دارد اين ادعا نامه در سراسر كمدي انساني . مي گذارد 

  :به پل مانرويل مي گويد ) يك مرد بي بند وبار خوشگذران( دومارسه

امروزه چه كسي ازدواج مي كند ؟ كاسب ها براي ازدياد سرمايه هايشان يا براي آن كه در گرداندن چرخ زندگي دو ... ازدواج نكن  " 

كشاورزان براي آن كه فرزندان زيادي داشته باشند تا ازآنها به عنوان كارگر مزرعه استفاده كنند ، دالل هاي مبادالت نفر باشند ، 

پولي يا سردفتران كه ناگزيرند از بابت كسب و كارشان مبالغ زيادي بپردازند ، شاهان بدبختي كه نياز دارند سلسلة پادشاهيشان دوام 

فقط فرزندان ما از آن سود مي برند و ارزش زحمت ! ازدواج پل احمقانه ترين فداكاري اجتماعي است . داشته باشد و از بين نرود 

  ...هاي ما را وقتي مي فهمند كه اسب هايشان مشغول چريدن علف هاي است كه روي قبرهاي ما روييده است 
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من هرگز پايم را در اين زباله دان تفسير و استدالل در تو كه مي خواهي ازدواج كني ، آيا هرگز نگاهي به قانون مدني انداخته اي ؟ 

اين انبار وراجي و چرت و پرت گويي كه نام آن را مدرسة حقوق گذاشته ام نگذاشته ام و هرگز قانون مدني را باز نكرده ام اما اجرا و 

كودك قرار داده و مقرر داشته ناقص عقل و قانون مدني ، عزيز من ، زن را در رديف ديوانه و . آثار آن را در عرصه زندگي ديده ام 

  " !خوب ، بچه ها را چگونه بايد اداره كرد؟ فقط با ترساندن آن ها. تعيين شود  قيماست كه بايد براي او 

  )قرارداد ازدواج(

  

از اين حيث . ( اصالح كرد به اصالح قانون نيست بلكه بايد آداب و رسوم را تعيير داد و به عقيده بالزاك براي اصالح نهاد ازدواج نياز 

تغيير آداب و رسوم است ؛ بي ترديد اين اصالحات عظيم در فرانسه قرن بيستم  "آن چه مهم است ) بالزاك يك جامعه شناس است

  .عملي خواهد شد ، زيرا اصالحات به زمان كندي صورت مي گيرد 

 پدر ساالري و باباگوريو )5

  .اقتدار خداوندي است  در بابا گوريو ، پدر ساالري نشانه اي از

پدر براي فرزندانش چون خداوند براي نوع بشر است ، تا عمق قلب آن ها پيش مي رود و انگيزه هاي آن ها را در مي يابد و داوري 

فقط تفاوت در اين است كه من دخترانم را بيش تر از آن خداوند جهان را ... وقتي پدر بودم ، خداوند را درك كردم .... مي كند 

  .دوست دارد ، دوست دارم 

  )باباگوريو(

هم بر بالين او حاضر نمي شوند ؛ او به شوق  گدختران باباگوريو پدرشان را مي چاپند و از هستي ساقط مي كنند ، حتي در بستر مر

  .ديدار آن ها دچار هذيان مي شود 

دارمري به دنبالشان برويد ، به زور آن ها را به اينجا من مي خواهم آن ها را ببينم توسط ژان....  -دختران من  –دختران من ... "

  . قانون مدني ، به من حق مي دهد  ،انب من مي دهد ، همه چيز ، طبيعتعدالت حق به ج! بياوريد 

  جامعه ، جهان بر پايه اقتدار پدري استوار است . وطن نابود خواهد شد اگر پدران لگدمال شوند . من اعتراض مي كنم 

  "...همه چيز از هم خواهد پاشيد  فرزندان پدرشان را دوست نداشته باشند ،اگر 

 

 


