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 چکيده

هاي پیچیدة اجتماعي، سازي نهادهاست براي انتقال مفاهیم و سادهزبان تمثیل، رهکارهايي
شیوة مستقیم اخالقي، سیاسي در گسترة ادبیات معاصر  که برون ار زبان تمثیل، امکان عرضه به

 اند کهحیوانات قلعهو  کوچولو شازدهاز جملة اين آثار تمثیلي دو رمان و آشکار را ندارند. 
ظاهر متفاوت )روانشناختي و سیاسي(، اما از ديدگاه اجتماعي رغم دارا بودن موضوعاتي بهعلي

 انياست که با فرض تفاوت م نیا شود،مطرح میکه  پرسشیرسند. نظر ميقابل قرابت به
مرجع و دو  ةدو جامع انيم ی،اول قیطرو به سندهیدو نو یستیز طيو مح تيشخص
دو  جهيدو اثر و در نت انيم یتناظر و اشتراکبه توانیظاهر متفاوت، مساخت بهژرف

شناختي نظر دارد؛ با تکیه بر نقد جامعه این پژوهش در د؟يظاهر متفاوت رسروساخت به
هاي فردي ي احتمالي در بارة زمینهيافتن تناظرهاتطبیقي، به بررسيکلود دوشه و در قالب يك

اجتماعي نگارش دو رمان مزبور، پرداخته تا رد پاي نويسنده و ردپاي تاريخ در -و نیز تاريخي
متني اين دو رمان، جامعة مطالعة جهان خارجعبارتي، بهکشد و بهگیري اين دو اثر را برونشکل

ساخته شده توسط آفرينندگان اين دو اثر مرجعي که داستان از آن زايیده شده و نیز جامعة متن 
 يهادغدغه ةبازتابانند ؛دو داستان يمندجامعه دهد کهواکاوي نشان مي ازنتایج برامده بپردازد. 

 ةجامع يعن، يساختژرفبه ؛دو اثر يارجاعات فرامتن است و سندهيدو نو يشناختجامعه
اند، از طريق روساخت و زيستهنوبة خويش تجربه کرده ي که دو نويسنده آن را بهمرجع

 . شودپردازي، فرجام( حاصل مي)پیرنگ، درونمايه، شخصیت
، کلود دوشه، بررسي قلعه حیوانات، شازده کوچولوشناختي، : نقد جامعهواژگان کليدی

 تطبیقي، تمثیل داستاني

___________________________________________________________________________  
 . Email: nos_hej@modares.ac.ir )نويسنده مسئول( 
 . Email: mrzmeshgini@yahoo.com  



 111کلود دوشه یشناختجامعه یساس الگوبر ا واناتيشازده کوچولو و قلعه ح یقيتطب یبررس

 

 مقدمه -1
نگ در اي، حتي اگر حضوري پررهمگي منتقدان اجتماعي بر اين باورند که هر نويسنده

آورد. بلکه او تحت تاثیر کلیت وجود نمياجتماع نداشته باشد، يك اثر ادبي را از صفر به
شده و در آن ست که در آن زادهعقايد سیاسي، مذهبي، فلسفي، فرهنگي و اقتصادي دنیايي

 (. چنین واکاوي38-37، 1370يافته، نیز اثر او بازتابگر چنین تاثیري خواهد بود )گوردن، رشد
و  1ريزي کرد، از مادام دو استالشناختي اثر ادبي را در سدة نوزدهم پايهکه شالودة نقد جامعه

 در سدة بیستم در تلفیق با ساختارگرايي ادامه يافت.  4و گلدمن 3آغاز و تا لوکاچ 2ايپولیت تن
سترة متأثر از يك گ تمام افعال فرد و جامعه ، معتقد استعام يدر معنا 5ييساختارگرانگاه 

و  6تيجبربه ليتماشود. در حقیقت، نوعي زيرساختي است که علت آن فعل محسوب مي
در اين « يو عمل انسان يآگاه»بر  «پنهان بايناخودآگاه و تقر يساختارها» ریتأثرا بهینگنگاه تع

 زیو ن ياجتماع راتیأثها باختین، تهاي روسي و در رأس آنشود. فرمالیستتفکر مشاهده مي
عنوان خود متن بهو تنها به دنديديم ياهیحاش يامتن، مقوله كيرا در  سندهينونقش 

مسأله  اي كیبود که نشان داد، پروبلمات يفرد نيو مهمتر نیآلتوسر، اولپرداختند. زيرساخت مي
دهندة لیعناصر تشک ،يساختار نامرئ كيعنوان است که به «دیوجه تول»مارکس، همان  ياصل
« يماد طيشرا»ي، ستیمارکس يانتقاد شهيدر اند. در واقع، دکنيم يسازمانده ساخت را يکل

 را دارند )روبنا( فرهنگ و... حکم روساخت ات،یادب شه،يو اند ساخت )زيربنا(،ژرفحکم 
 (.1382)متولیان، 

هر دو کوشد؛ فاصلة خود را با لوسین گلدمن که منتقدي مارکسیست و ساختارگراست، مي
گرا تارفرمالیسم ساخ شیوةگرايي محض( و ناسي سوسیالیستي )مفهومشجامعه شیوة

فقط محتوا مهم است و  عامیانه،شناسي در جامعه مشخص کند؛ زيراگرايي محض( )صورت
در  فردبهمنحصري شناسو روش يشناسمعرفت كي جاديبا اپس  در فرمالیسم فقط صورت.

 .(2019، )فوندو را پديد آورد« يي تکوينيساختارگرا»نقد ادبي، 
است که آثار هنري و ادبي متعددي، کمابیش از اجتماع تاثیر از طرف ديگر، در اين دوره

نقد، بررسي، معرفي، رد يا پذيرش اند؛ آثاري که بهگرفته و بر اجتماع نیز اثراتي داشته

___________________________________________________________________________  
1
. Madame de Staël 

2
. HippolyteTaine 

3
. Lukács 

4
. Lucien Goldmann 

5
. Structuralisme 

6
. Déterminisme 
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نقد پردازند. بخشي يا تنبه در آن موضوع ميسیاسي و آگاهي_مکتب و منش اجتماعييك
 يشناختنقد جامعه ،. در واقعکنديم يو تاثرات را بررس ریتاث نيا يگلدمن يشناختجامعه
 كيمثابه را به اتیاست، ادب اتیادببه يشناختجامعه يکردهايرو همگيکه سرچشمه  يگلدمن

 تیاز واقع شیکماب ي،ادب اي يهنر دیکه هر تول دهديو نشان م کنديمطالعه م «ياجتماع کنش»
 (.62، 1387)عسگري،  ردیگينشأت م شيعصر خو يعاجتما

و  هاکنشدر  نهفته متن که ياجتماع يهاجنبه همة دهدياجازه م يشناختنقد جامعه روش
مرجع و ارتباط متن  ةجامعكي يبرجسته شوند. از نظر دوشه، حضور خارج رمانارهايند، گفت
 ريتصورا به يمتن ادب ييگراهرمان، جامع يایدر خارج از دن يخيتار_ياجتماع يتیواقعبه
که  آورديم پديدمستقل  يدر رمان، ساختار تیو ادب ييگراجامعه انیم ،وندیپ نيا .کشديم

گلدمن و  يشناختنقد جامعه يموضوع اصل نيبنابرا .زدیآميم گريکديرا به لیو تخ تیواقع
 يو بروزها پیدايش ويواکاو  يجوامع انسان يهايژگياز جمله دوشه، مطالعة و ،شاگردان او

اوضاع  سندهينو هنگامي کهبه ،دسته از منتقدان نياعتقاد ا. بهتدر متن اس ياجتماع تیواقع از 
او نقش  ي، اثر ادبدهد رییتغرا  تیوضع کوشدميو  کنديبا آن مبارزه م ايانتقاد و  ياجتماع

و هم بر اجتماع  رفتهير پذهم از اجتماع اث ب،یترتنيخواهد کرد. بد فايرا ا يمحرک اجتماعكي
باور است که با  ني، بر ايجنوب يقايا آفر دیفق ةسندينو ،نكيآندره بر اثر خواهد گذاشت.

کاوش در اعماق است که به نيا سندهينو فهیملت، وظكحیات ي يهابیوجود فراز و نش
 ةندينماکه نیز سارتر  (.212، 99)چاوشیان،  را کشف کند يانسان ياصل قيحقا تابپردازد 

باور است که  نيو بر ا دانديم سندهينو وظیفةرا  کنشگري نياست، ا اتیمکتب التزام در ادب
متعهد و ملتزم  يعیطور طبهم به اتیادب جهیدر نت ست؛ین يزيگر تیلئوانسان را از تعهد و مس

 است.

تانقالب  ،يهمراه با رشد اکتشافات علم ستمیب سدةو پر چالش  نيدوران نو ،يوانگه  يصنع
از پديد آورد يجامعة روشنفکر و ادب زیبر مردم و ن گذارریتاث يانهیزم ي؛دو جنگ جهان زیو ن  .

باعث شد که در  ،در اروپا سدة بیست ةمین ریفراگ رخدادهايشدن مرزها و کمرنگ سويي؛
 همانند تا حدودي 1يمتنجامعه خارج ،يو فرهنگ يخيتار-يزبان يرهاتفاوت در سپه نیع

وجه مشترک بسیاري از دستاوردهاي ادبي، پرداختن  وجود آورد.به سندگانياز نو ياریسب يبرا
ابزاري قدرتمند و بانفوذ احساسات مردم، متاثر ار رويدادهاي اين سده، و سپس بدل شدن بهبه

___________________________________________________________________________  
1
.Hors texte  
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طلب و هاست )رضوانديگر ملتاجتماعي به-براي شناساندن وجه ديگري از واقعیت سیاسي
 (.394، 1397مهرابي، 

ناتیح قلعه نامبه اشيلیتمث رمان در که است ستمیبسدة ازنوبسندگان  يکيجرج اورول   ،وا
 و بکشد ريتصوبه را شيخو عصري اسیس_ياجتماع تیواقع ازي بخش کردهتالش آگاهانه

ند زیني گريد سندگانينو ،سده نیهم . درکندي بخشيآگاه پندارديم قتیحق هنچآة دربار  هست
درون به ياعمده توجه تالطم،پر سدة نياهاي دگرگوني زین و تشانیفعال وي زندگ نوعبنابر  که
 کرد تالش کوچولو شازده دري اگزوپر شان،يا انیم از .داکردندیپ يانسان يهاارزش و

ي نقدبه و ببخشد، دوبارهي جان را هاانسان انیمي دوست و محبت و زوال،به روي هاارزش
 .بزند دستي انسان وبیع از فيظر

-1903) اورول جرج وي ( فرانسو1944-1900) ياگزوپر سنت دو آنتوان گر،يدسويي  از
 مشابهي برخي رخدادهايي حت و هاسال و کردهي زندگ عصر كي در دو هر ،يسیانگل (1950

 در حضور با ها. آنمرزهاست شدنکمرنگ ،سده نياهاي ويژگي ازيي گو .انددهيد چشمبه را
 تصاحب سر بر جنگ اند؛کرده برخورد كينزد از عصر نياي هاشاخصه با ختلف،مي کشورها
 و هاانسان انیم ريتزو وي دشمن وي دوست ها،انسان گرفتني بردگبه و استعمار شتر،یب قدرت
 را هارمان نيا شيخو عمر اواخر در زین دو . هرآمده شیپ تیوضع رییتغي برا مبارزه و تالش

ناتشیح که کنديم فيتعر راي امزرعه داستان اورول اند؛نگاشته نينماد وي لیتمثي اوهیشبه  وا
 را واناتیح قلعه و اخراج مزرعه از را هاانسان و زده انقالببه دست مزرعه مالك ظلم هیعل
 در است، کوچكي ارکیس ساکن که ديگويم سخني پسرک از زیني . اگزوپرسازنديم

. ابدييم نیزم ارهیس دري دوستسرانجام   و کنديم سفري وتمتفاي هاارهیسبه دوستي جستجو
 دوربهي واقع جامعه ازگرچه  که اندساختهي اجامعه خود اثر در سندهينو دو هر ب،یترت نيبد

 .دينمايم هیشب اریبسي انسان جامعه كيبه است،

 طیمح و تیشخص انیاست که با فرض تفاوت م نيا ،ديآيم شیجستار پ نيکه در ا پرسشي
ظاهر متفاوت، ساخت بهمرجع و دو ژرف ةدو جامع انیم ياول قيطرو به سندهيدو نو يستيز
نظر به د؟یظاهر متفاوت رسدو روساخت به جهیدو اثر و در نت انیم يتناظر و اشتراکبه توانيم
ظاهر به متن پرتالطم واست که برون يفصل مشترک لیاز نمادها و زبان تمث ستفادهکه ا رسديم

 نیب بیترتنيو بد زنديم وندیپ ريواحد و تناظرپذ متندرونرا به يمتفاوت اجتماع
و  يقیحق يپل ي،فرهنگ-يخيدر دو سپهر متفاوت تار يو روساخت ادب يساخت اجتماعژرف

نگارش دو  يهانهیزم برانیم؛ نخستپژوهش  نيدر ا شود. بنابراين،ميالبته نامحسوس برقرار 



 1400 ، بهار و تابستان1 هشمار، 26، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 114

 

. میکنمطالعه  سندگانينو تیدر شخص را آن دو يریگشکل يهاشهي( و ررمان )کانتکست
ها و و فرجام دو اثر و شباهت يپردازتیشخص رنگ،یپ ه،يدرونما يقیتطب يبررسسپس به

دو اثر با  قیتطب زانیم ،پايان. در ميپردازبدوشه  يشناختجامعه دگاهياز د موجود يهاتفاوت
 انیم نيتناظر و تبا ي. در بررسمیکن يابيرا ارز يقیامعه حقآن در ج يو امکان اجرا ت،یواقع

 ،که کلود دوشه از آن متأثر بوده است يقیتطب اتیدر ادب ييکايمکتب آمر دگاهياز د زیدو اثر ن
گرايانه و شواهد اثبات تاريخى مدرک افتني بر»يي کايدر روش مکتب آمر برد. میبهره خواه
از روح مشترک همه  يآثار ادبى، ناش نیها بشباهت يبرخشود که شود و قبول مىاصرار نمى

و سپس  تیملبه تیتحول، نشانه توسعه طبیعى تاريخ بشر است از قوم نيا ها است.انسان
 شودياست که باعث م ينگاه انهم ني(. ا64، 1388)شرکت مقدم،  «تيو بشر تیانسانبه

آشکار  ينامتنیبدون روابط ب س،یسه و انگلاز دو کشور فران يدو اثر ادب يقیتطب يبررسبتوان به
ا  انیمشترک م يو اجتماع يانسان میدست زد و مفاه گر،يکدياز  میمستق يريرپذیو تأث دو اثر ر

 بازجست.
 

 پيشينة پژوهش -2
شوند که در زمرة آثار ادبي پر مخاطبي محسوب مي قلعه حیواناتو  شازده کوچولودو اثر 

ها صورت گرفته و حتي تولیدات تصويري متعددي نیز با ها و تفاسیر زيادي بر آنبررسي
جا که اورول وقايع و متن و يا اقتباس از آنان تولید شده است. از آنحفظ وفاداري به

تاريخ انقالب مارکسیستي شوروي و افراد موثر را با توجه به قلعه حیواناتهاي رمان شخصیت
يافتن تناظرهاي تاريخي میان اين اثر و ا بههدر اين انقالب انتخاب کرده است، عمدة بررسي

اعظم هاي دقیق در اين زمینه، پايانتاريخ اختصاص دارد. يکي از بررسي نامة کارشناسي ارشد 
از  جرج اورول قلعه حیواناتزبانشناختي -بررسي جامعهبا موضوع  نژادکیاني است. در بخشي 

رجع تاريخي خارج از متن، نمادهاي اين جامعة ماين پژوهش، نگارنده تالش کرده با توجه به
(، يکي مزرعه حیوانات) "AnimalFarm"نام اثر را رازگشايي کند. اما دو اثر ديگر با يك

هاي بررسي شخصیتاند به، تالش کرده2و ديگري اثر آلن و تامپسون 1نوشتة زيسر و فیلیپس
 د.يابي تاريخي صرف بپردازنداستان در خود متن و فراتر از مرجع

___________________________________________________________________________  
1
. Brian Phillips & Michael Ziser 

2
. L. David Allen & Frank H. Thompson  
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زبان زبان فارسي و سپس بهچه مشهود است، بیشتر نقدها بهآنشازده کوچولو اما در بارة 
محیط پیدايش اثر يا شخصیت نويسنده هاي مضموني پرداخته و کمتر بهبررسيفرانسه، به

جامعه مرجع و کشف نیت نويسنده ها دربارة اين رمان بهترتیب، عمدة بررسياند. بدينپرداخته
شناخت هايي که کمك بسیار زيادي بهارش اثر توجه چنداني ندارند. يکي از پژوهشدر نگ

شازده کوچولوي کند، کتاب جامعه مرجع و دنیاي خارج متني رمان و شخصیت نويسنده مي
اي از مقاالت و نظرات مجموعهاست. او  )Cerisier(تالیف آلبان سوريزيه  سنت اگزوپري

اند، و احیانا نظرات شخصي او شناختهاگزوپري را از نزديك ميدوستان و منتقداني که اغلب 
ترين نقدها چنین، يکي از متفاوتاند، گرداوري کرده است. همشنیده کوچولو شازدهرا در بارة 

  )Barbéris(است. ماري آن باربريس )Spitzer(اثر اسپیتزرآبي در تبعید بر اين رمان نیز، 
 سعي در نمادشناسي و بررسي اين اثر داشته است.چولو شازده کونیز در کتابي با نام 

شناختي آثار ادبي افزايش چشمگیري داشته است. بررسي جامعههاي اخیر تمايل بهدر سال
 …هاي بسیاري روي ادبیات فارسي، عربي، انگلیسي، فرانسه و توان پژوهشهمین دلیل ميبه

ها از ديدگاه لوسین ان، فزونترين پژوهششناختي مشاهده کرد. در ايربا رويکرد نقد جامعه
هاي آسمان ريشه"حال، جواري و عبدي در مقالة خود با نام اند. با اينگلدمن بهره گرفته

از جامعه "و سلیمي واشرفي در مقالة  "شناختي کلود دوشهرومن گاري: رويکرد نقد جامعه
هاي دوشه از ديدگاه "ساعديغالمحسین  ترس و لرزاي از جامعه مرجع: خوانش دوشهمتن به

شناختي بر دو رمان صورت کلي، نقد جامعهبا اين وجود، بهاند. در بررسي آثارشان بهره برده
صورت مجزا با آثار ادبي ديگري چنین، اين دو اثر هر کدام بهمورد بحث ما مشاهده نشد. هم

کنون بررسي تطبیقي صورت تا  "قلعه حیوانات"و  "شازده کوچولو"اند، اما میان مقايسه شده
 نگرفته است. 

 
 چارچوب نظری  -3

اش بر اين باور بود که تمام طور که پیشتر اشاره شد، گلدمن در ساختارگرايي تکوينيهمان
اعمال و رفتارهاي انساني واکنشي است از سوي فرد يا جمع، در موقعیتي معین، در جهت 

هاست، اما يك ي نیز يکي از اين پاسخکردن اوضاع بر وفق تمايالت خود. اثر ادبدگرگون
تواند کار يك فرد باشد. اما جمعي! او باور دارد که آفرينش جهان منسجم اثر ادبي نميپاسخ

جمعي را فردي خاص و نه ديگري، و در قالب هاي آگاهيدهد که چرا اين گرايشتوضیح نمي
(. اين مسئله که آيا همه 139 :1387پور، وليو شکلي ويژه و نه شکل ديگري، بیان کرده است )



 1400 ، بهار و تابستان1 هشمار، 26، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 116

 

شناختي پس توان با اين ديدگاه گلدمن بررسي کرد، سوالي بود که منتقدان جامعهها را ميرمان
هاي اين ديدگاه را در آن پاسخ دادند و تالش کردند کاستياز گلدمن، از جمله کلود دوشه به

کلود دوشه واژة نقد  بود که 1971شناختي بزدايند. نخستین بار در سال نقد جامعه
کرد. روند تاريخي از متن ارائه مي_را پديد آورد. اين نقد خوانشي اجتماعي 1شناختيجامعه
میالدي انجام شد و هدف 19 68قبل و بعد از سال  يهاسال يط جيتدربهگیري اين تفکر شکل

نشي خوا»در عین داشتن « نوعي نگاه ادبي و شاعرانه از مسائل اجتماعي»آن ساختن 
هاي ايدئولوژيکي که در متن از خالل چالش شناختينقد جامعهبود. « ايدئولوژيك از متن

واقع، مفاهیمي که از پردازد. نقطة آغاز همواره خود متن است. درمعاني آن ميجريان دارد، به
مة داد هکرد که اجازه نميساختارگرايي وارد نقد ادبي شده بود، الگويي بسیار بسته ارائه مي

هاي شد که سايهاي موجب ميهاي متن بررسي شود. اين نقد جديد دوشهظرفیت
هنري متن هدايت _تر از روند اجتماعيسوي دريافتي پوياساختارگرايي کنار برود و انديشه به

تري از اثر بررسي جامعشناختي ارائه کرد تا بهجامعهمفهوم در نقد سهدوشه همین دلیل، شود. به
يا  «بافت»موازات مفهوم که به4«کنار متن»، و 3«جامعه نگار»، 2«جامعه متن»کند:  ادبي کمك

 ايجاد شده بود.  5«زمینة متن»
تر بررسي کند و اي وسیعيا سوسیوتکست قصد داشت متن را در گستره« جامعه متن»
. اين واژه ها سؤال کند و متن را همواره باز نگه داردچالش بکشد، از علت افعال و معني آنبه
دهندة پیوند میان متن و کنار متن است. که اين کنار متن يك عنصر خارجي وضوح نشانبه

گردد، يا تالش دارد اين کار را بکند. در يك عامل خارجي برمينیست، بلکه از درون متن به
اي براي رمان وجود ندارد. دوشه شدهتعیینمشخص و از پیش بافت شناختي هیچ نقد جامعه
وجود را با الهام از تصاوير موجود در بیرون و همراه متن به 6«دنیاي خارج متني»ابتدا واژة 

نظر دوشه متن ها متن قابل خواندن نبود. بهآورد؛ اين تصاوير خود متن نبودند، اما بدون آن
از 7جعوار و در کل مطابق با جامعة مرساختار ادبي آينهبازتابي از دنیاي بیروني بود، و نه يك  .

چه اين اصطالح بیان وجود آمد. آنجا مفهوم بنیادين جامعة متن يا سوسیوتکست بهاين
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متن است؛ يعني اجتماع ساخته شده توسط خود متن، که شامل  1منديکند، نخست؛ جامعهمي
تبع آن جامعه رمان را نشان جامعه مرجع و بهشود که حضور خارج رماني يكهر آن چیزي مي

متن، « منديشاعرانگي در جامعه»شناختي با بررسي در واقع در بدو امر، نقد جامعهدهد. مي
چندان دنبال آن چیزي است که از اجتماع وارد متن شده، اما پس از گذر از روند و تحولي نهبه

 .(2014ماريوس، )مشخص
اپايدار و اي مبهم، نمجموعه»يا سوسیوگرام که دوشه از آن با عنوان « جامعه نگار»مفهوم 

اي برانگیز از اتفاقات و مسائل جزئي، تصادفي و در همکنشي با يکديگر، پیرامون هستهچالش
« نشانه»، «اطالعات»کند، بر روي مفاهیم ياد مي (3572: 1994دوشه و تورنیه، )« برانگیزچالش

از کند. اين مفهوم ناشي بنا شده است و رابطة متن و کنار متن را مشخص مي« ارزش»و 
فرهنگي -ي موجود در فضاي اجتماعي«هاگفتمان»و « هادانسته»پیوندهايي است که متن با 

سازند که متن با آن و بر روي آن کار کند. ساخت متن اي ميکند و اين دو مادهبرقرار مي
يي بار معنا»يي داراي واحدهاها بهست؛ يعني تبديل نشانه«هاارزش»به« هانشانه»برامد تبديل 

معنايي بالقوه در جهت پیشبرد  چند)حاوي يك« غنا»)هر کدام با ديگري تفاوت دارد(، « يژهو
کند ن بخش را فعال و الگوسازي ميشناختي اثر مورد نظر، اي)نظام نشانه« قاعده»متن( و 

 .(156: 2014)پوپويك، 
شود: سازي جامعي است که چنین نموداري را شامل مينگاري روند نشانهعمل جامعه

واسطة «کنار متن»متن، که  ←کنار متن ←واقعیت )خارج از دسترس(/تفکر غالب اجتماعي
جامعه »کند طور که دوشه بیان ميشود. مجموعة اين زنجیره، همانپیوند میان متن و مرجع مي

 سازد )همان(.يا سوسیوتکست را مي« متن

وع مورد بحث ما؛ يعني در يا کانتکست، فضايي است پیرامون يك عنصر؛ و در موض 2بافت
 وجود دارد.« يك سخن و گفته»اثر ادبي، زمینه يا محیطي است که پیرامون 

« کنار متن»شناختي آن را تواند شفاهي باشد، که در اين صورت نقد جامعهاين محیط مي»

ي نیاتبا چه ي و چه کس :ي،اخالقي، فرهنگي، اجتماعيتیموقعتواند غیرشفاهي باشد: نامد، ميمي

سخن  رهیو غ ي، فرهنگييای، جغرافيجتماع، گوينده از چه جايگاهي از نظر اکنديصحبت م

، که در درون آن دهديم لیرا تشک «بافت»، يو زبان يدو منطق نهاد نيا بیترکگويد. مي

ي جيتدر شکليبه دتوانيم شفاهي،شود. بافت شفاهي باشد يا غیرآفرينش ادبي ايجاد مي

___________________________________________________________________________  
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چارچوب  اي( گفتار شفاهي) واسطةبي طیتواند محيماين بافت  :شود محدود اگسترده ي

طور کلي به اشکل عام و يگفتماني به، روابط ضمني يا صريح میان(شفاهيری)غ مرجع محدودِ

بافت تواند يم رايز وجود دارد.نیز  مفهوم ابهام نيدر ا عالوه،ي را برگزيند. بهاجتماع يایدن

. در همه موارد، بافت بستگي دارد به؛ کند نییه توسط گفتار را تعشد جاديابافت گفتار و 

هاي داستان و سپس خوانندگان اثر دهد، شخصیتهايي که گوينده از آن انجام ميسازيتصوير

معني وجود ساختاري از پیش تعیین شده براي تحرير و قرائت نیست. عالوه بر ادبي و اين به

اي دسترسي ندارند و تنها بعضي همه اطالعات زمینهن( هرگز بهکنندگان )خوانندگااين، دريافت

ناپذير اي تفکیكگونهبهما ها براي دريافت )تخاطب( بهتر الزمند. ناگزير با مفهوم بافت، از آن

)اسکنازي و گلیونر،  « بینیمش رامياز خود ریغ يزیبا چ اتیادب ارتباط اشکال گوناگون
2016.) 

کند شناختي تالش مينقد جامعه»کند: را اينطور تعريف مي ناختيشجامعهدوشه هدف نقد 
شناختي و بعد ارزشي متون، حضور آثار ادبي را در جهان بازخواني کند و آن را لحاظ زيباييبه

واقع، اين نقد متن را با نگرشي در(. 4: 1974)دوشه،  «نامد[]مي (Socialité)مندي جامعه
 مندي عنصرياين جامعهدنبال ردپاي جامعه در ادبیات است.کند و بهاجتماعي بررسي مي

استفاده  از متن ادبي جامعه، و ايجاد محصول هنري بازخوانياست که رمان از آن براي 
و يك  که حضور يك جامعه مرجع استشامل هر چیزي مندي جامعهبنابراين اين  کند.مي

بسته  کندادعا ميمتن ادبي  هر از همین روي،متجلي کند. در متن عمل اجتماعي را  که خود وا
مندي واضح است که جامعه تاريخي پیشین و خارج از خودش است.-يك واقعیت اجتماعيبه

اين صورت . بهيك گروه اجتماعي است دستاوردشخصي و  بةتجرزمان نتیجه يكاثر ادبي هم
متن خود بازتابي از کند، ارتباط خاصي وجود دارد: جامعه میان مفاهیمي که دوشه مطرح مي

باز سهم خود بهتر، يعني جامعة مرجع است که آن هم بهيك مجموعه بزرگ دنیاي خارج متني 
 .(70-69: 2015)سلیمي کوچي و اشرفي، گردد مي

توان آثار مختلف و متعددي متون، ميشناختي نسبت بهرويکرد و نگاه نقد جامعهبا توجه به
نده يك دنیاي خارج متني و نیز يك کنار متن، شامل همه را بررسي کرد. چرا که هر نويس

کند. مجموعه اين عوامل در اثر عوامل شخصي و اجتماعي و... پیرامون خويش تجربه مي
تولیدي وي و جامعة متن او قابل بررسي است. از جملة بهترين آثار قابل بررسي در اين زمینه، 

غیرمستقیم حقايقي است  اري براي بیان پوشیده وابز»تمثیلي است. چرا که تمثیل  هايداستان
)رضايي و « ها ، امکان بیان مستقیم و صريح آن وجود ندارددلیل فشار و محدوديتکه به
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ازاي بهها نمادين و داراي مادر نتیجه، عموما اجزا و شخصیت .(63 :1395جاهدجاه، 
ه متن براي رمزگشايي نمادها سوق بررسي زنجیرة سازنده جامعاند. همین امر ما را بهبیروني

 حیوانات قلعهي سنت اگزوپري، و کوچولو شازدهتوان دهد. از جمله اين آثار تمثیلي ميمي
گیرند که میزان قرار مي 1هاي داستانيجرج اورول را نام برد. اين دو رمان در زمرة تمثیل

ست. چرا که دو بعد هاي ادبي ااثرگذاري آن بر روح و جان مخاطب بیش از ساير آرايه
(. پس با استفاده از زبان و 71 همان:گیرند )شناختي و مفهومي را همزمان در برميزيبايي

اند که حاکي از وجود جامعه مرجعي حقیقي تصوير کشیدههايي نمادين، دنیايي را بهشخصیت
 است.

ه دست کند که حیواناتش علیه ظلم مالك مزرعاي را تعريف مياورول داستان مزرعه
سازند. اگزوپري نیز از ها را از مزرعه اخراج و قلعه حیوانات را ميزده و انسانانقالببه

هاي سیارهگويد که ساکن سیارکي کوچك است، در جستجوي دوست بهپسرکي سخن مي
يابد. بدين ترتیب، هر دو نويسنده کند و سرانجام دوستي در سیارة زمین ميمتفاوتي سفر مي

يك جامعه دور است، بهاند که درعین حال که از جامعه واقعي بهاي ساختهد جامعهدر اثر خو
 .نمايدانساني بسیار شبیه مي

قسمت  ني. نگاه ما در اميپردازيو نگارش دو رمان م يریگشکل يهانهیزمابتدا به ،در ادامه
. میکنيم يسازجستهحضور جامعه در متن را بر يردپا گر،يعبارت داست. به يمتناز نوع برون
. ميپردازيم يسنت اگزوپر يمتندرون يایاورول با دن يمتندرون يایتناظر دنبه ،يدر گام بعد

 رنگ،یپ ه،يدرونما يهاها و تفاوتشباهت يو واکاو يداستان يایدو دن يقیتطب سهيمقا
در  انجامد،يدو اثر م يلیزبان تمث يفهم بهتر کارکردهابه ؛و فرجام دو اثر يپردازتیشخص

درون متن با خارج متن در دو سپهر  ةدیچیو پ ايپو سازوکاراز  يحال شناخت بهترنیع
 نیکه در ع يدو جهان ؛کندايجاد ميهم به كيحال نزد نیع و در تلفمخ يخيتار-يفرهنگ
 يآالم مشترک بشر -يلیزبان تمث منيبه–)روساخت متفاوت(  يظاهر يهاها و تفاوتتشابه

 .گذارنديم شينماواحد به ياگونه( را بهيستمیب سدةزده ساخت آشوبژرف همان اي)
 

 های نگارش دو رمانزمينه -4
ي و ، فرهنگي، اجتماعيتیموقعجا که بافت؛ متشکل از عوامل شفاهي و غیرشفاهي از آن

شناختي اين دو کتاب، در نظر داريم نخست يکي متن ادبي است. براي بررسي جامعه ياخالق
___________________________________________________________________________  
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بايد از  عناصر مورد نظر دوشه، يعني بافت يا کانتکست را آغاز کنیم. در بررسي زمین؛ دو اثر، 
دهند. ابتدا هاي زيادي از خود نشان ميتوجه داشت که دنیاي خارج متني دو نويسنده قرابت

هاي جهاني متاثر از انقالب که هر دو در ابتداي سدة بیستم زندگي کرده و با پديدة جنگاين
اند. اگزوپري خلبان و خبرنگار جنگي و هاي نوظهور مواجه شدهي و رقابت قدرتصنعت

اورول نیز مبارز و خبرنگار جنگي طرفدار انديشه مارکسیسم بود. اما اگزوپري از مجموع اين 
ها، احساسات دنیاي خشن و مردانه، کنجي آرام در ادبیات براي خود دست و پا کرده و انديشه

است. در  هايش گنجاندههاي قصهها و شخصیتظرافت در میان داستانو تجربیاتش را به
شکل داستان و گاهي رساله و کند؛ گاهي بهصراحت عقايدش را بازگو ميمقابل، اورول به

 اند.مقاله. در واقع، اين دو، هر يك؛ روشي متفاوت براي بازنمود افکارشان برگزيده
 

 ابی کودکی، تالشی برای بازیشازده کوچولو -4-1
نويسنده و از جمله متفکراني دانست که براي انتقال عقايد -توان خلباناگزوپري را مي

نويسند. او باور دارد که يك کتاب خوب بايد از مي شانخويش از دريچة تجربیات شخصي
با حوادث عصر روبرو »اعماق قلب نويسنده برخیزد؛ و نويسنده براي ايجاد چنین اثري، بايد 

هاي جسماني و تعهدي محتاج است که توانايياز آن معنا و مفهوم استخراج کند. او به شود تا
پردازد که نقد نويسندگاني ميواقع، او به. در(37: 1958)شووريه، « روحاني انسان را احیاء کند

تجربه عملي دست يابند يا هدفي متعالي داشته که خود بهنشینند و بدون آناي ميدر گوشه
من از افرادي که براي سرگرمي يا تظاهر »گويد: باره ميپردازند؛ در ايننوشتن ميد، بهباشن

 (.109: 1955)سنت اگزوپري، « نويسند، متنفرم. بايد چیزي براي گفتن داشتکتاب مي
چهار ساله است و، اگزوپري خلباني چهلشازده کوچولوهنگام نوشتن رمان بدين ترتیب، به

گواهي شناختي از انسان دست پیدا کرده است. بهرا پشت سر گذاشته و بهکه حوادث بسیاري 
بود او از دنیايي که ما در آن زندگي مي» ،1نام ژنرال ماکس ژلهيکي از دوستانش به کنیم خسته 

. از اين رو، (222: 2013)سوريزيه،  «ام را عوض خواهم کردگفت دفعه بعد سیارهو مکررا مي
اش را از زندگي کند تا نارضايتينويسنده کمك ميشازده کوچولو، به قهرمان داستان يعني

 "وطن خويش"چنان که هستند، اعالم کند. اگزوپري کودکي را چون ها، آنمدرن و انسان
اش از زندگي "اتوبیوگرافي"را نیز همچون يك  شازده کوچولوو رمان  (72: 1958)شووريه، 

آاليش، با نگاهي نتیجه، قهرمان داستان را نیز کودکي بي. در (227، 2013)سوريزيه، داند مي
___________________________________________________________________________  

1
. Général Max Gelée 



 121کلود دوشه یشناختجامعه یساس الگوبر ا واناتيشازده کوچولو و قلعه ح یقيتطب یبررس

 

هاي بسیاري با زندگي نويسندة شباهت اشپیراسته از مظاهر دنیا انتخاب کرده است که زندگي
 کتاب دارد.

شکل ضمني يا عیني ريشه در عناصر و حوادثي که در اين داستان وجود دارند، عموما به
مانند راوي داستان، خلباني است که سقوط در کوير را دنیاي شخصي اگزوپري دارند. او ه

هاي کوير( و باني صحرانشین(، گل )گلي رويیده در شن)فانوس نباتجربه کرده است. فانوس
را نخستین بار در مراکش  ("Fennec"نام هاي صحرايي بهروباه داستانش )از تیرة روباه

واقع، عناصر ودکي خود آنتوان دارد. درکمالقات کرد. شازده کوچولو نیز شباهت زيادي به
که هر کدام از اين اند، اما اينمیزان قابل توجهي از تجربیاتي حقیقي برگرفته شدهداستان به

انتخاب، نوع تفکر و نیز تجربیات روحي و اجتماعي موارد در داستان نماد و معرف چیست، به
تنگ مي اي داستان را روايتگونهگردد. او بهنويسنده برمي کند که گويي اگزوپري میانسال و دل

 است. اش را يافتههاي طوالنيرفته خويش روبرو شده و مخاطب گمشدة سالبا کودکي از ياد
تنهايي در يك گويد، و بهشازده کوچولو در عین کودکي، فیلسوفانه و کمي مرموز سخن مي

کند. تنها اتفاقي که در گي ميهمراه سه آتشفشان و تعدادي گل کوچك و ساده زندسیارک، به
هاي بائوباب است که بايد دهد، غروب هر روزه آفتاب و گاهي رويش دانهاين سیارک رخ مي

سرعت از بین بروند تا سیاره را نابود نکنند. در اين فضا است که ظهور اتفاقي گل سرخي به
بهشزيبا بر روي اين سیارک دلگیر، نقطه عطف زندگي قهرمان داستان مي واسطة ود. اگزوپري 

گذارد )سنت نمايش مياين گل، تصويري نمادين از همسرش کنسوئلو دو سنت اگزوپري به
دلیل مشکالتي که با گل مغرور و (. قهرمان رمان نیز همچون نويسنده، به39، 1380اگزوپري، 

يگر سفر هاي دسیارهدنبال دوست بهکند، سیارک را ترک کرده و بهاش پیدا ميشیفتهخود
دهد، نشاني از ارتباطات و کند. رويدادهايي که در اين مسیر براي شازده کوچولو رخ ميمي

اتفاقات زندگي نويسنده دارند. در پايان نیز، شازده کوچولو همانند اگزوپري، ناتوان از تحمل 
در  .(230: 1956)سنت اگزوپري،  کندخواسته را انتخاب مياش، مرگي خودسیارکبازگشت به

اش را بینيهاي انديشگي خود، جهانگیري از سیر دگرگونياين کتاب، اگزوپري با بهره
گونه که هست ببینیم. او در اين کتاب با توانیم او را آنکند و ما ميمخاطب عرضه ميبه

سازد که روابط در آن استفاده از عناصر حقیقي جامعة مرجع، دنیايي خیالي و رمزگونه مي
کتاب ريختاري فانتزي دارد که  منديجامعة رويايي متن برسند. جامعهاند تا بهشده سازيساده

 شان روبرو کند.هاي درونيها را با نهاد، احساس و خواستهکوشد آدممي
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 ، بازنمایی چهره تزویرحيوانات قلعه -4-2

در آينده  دانست کههاي ابتدايي زندگي شیفته نوشتن بود، ميجرج اورول که از همان سال
سوي نوشتار سیاسي کشاند )اورول، کم بهخواهد نويسنده شود. اما حوادث زمانه او را کممي

اي بورژوازي متولد شده بود، هرگز تصويري از طبقه فرودست (. او که در خانواده15، 1390
جامعه در ذهن نداشت. اما حضور و خدمت وي در پلیس سلطنتي انگلستان در هند، براي 

او تصويري حقیقي از امپريالیسم و استعمار بريتانیا و درکي از طبقه فقیر داد. ن بار بهاولی
هايي اخالقي و سپس، زندگي با فقیران فرانسه و مطالعه وضعیت کارگران انگلستان، دغدغه

، دهي کاربردي و سیاسي بهدنبال جهتاجتماعي در وي پديد آورد. او که به اين احساسات بود
ها و معناي برابري انسانوسیالیسم دموکراتیك گرايش پیدا کرد؛ اين واژه براي او بهسمت سبه

 قلم برد.نفع محرومان جهان دست بهآزادي ايشان بود. از اين زمان بود که بهاحترام به

هايش شد، جنگ گیري سیاسي و اجتماعي اورول در رماناما آنچه حقیقتا موجب جهت
ديد که او درباره نازيسم، فاشیسم و استالینیسم آگاهي داد. او ميهداخلي اسپانیا بود که ب

اي و سانسور خبري ايجاد شده توسط کشورهاي قدرتمند، همبستگي و واسطه جنگ رسانهبه
است.  اي خرابکار در نظر عموم جلوه داده شدهمثابه شورش عدهمقاومت طبقه کارگر اسپانیا به

تهديد بود که خطر گسترش اسپانیا، تنها يكانقالب رو به»د که اين دلیل بواين قلب حقیقت به
ور کردن دوباره آتش انقالب سرکوب شده در شوروي را ديگر کشورها و شعلهگسترش آن به

نوشتن . اينگونه بود که پس از بازگشت از اسپانیا، دست به(90: 2006)ژيل، « همراه داشتبه
هاي موشکافانه از روابط و افکار از منظر داستان، تحلیل واسطهزد، تا به قلعه حیواناترمان 

نخستین کتابي که در آن با »نويسد: زده آگاهي دهد. او خود ميمردم و روشنفکران غفلتبه
کنم سعي کردم هدف سیاسي و هدف هنري را در يك کل فراگیر با آگاهي کامل از آنچه مي

 (.24 :1390)اورول،  «بودحیوانات  عهقلهم جوش بدهم، 

اي را ها و اتفاقات آن، در قالبي تمثیلي مزرعهاو با الهام از انقالب شوروي و شخصیت
اند. اين کفايت و ظالمداري بيکشد که حیواناتي متعدد تحت مالکیت مزرعهتصوير ميبه

انقالب علیه مالکشان زده و بر بخش خوکي پیر، دست بهحیوانات تحت تاثیر سخنان الهام
شوند. داستان اين کتاب شرح انقالب حیوانات و سپس تحريف و فراموشي ها پیروز ميانسان

طلب از جنس خود حیوانات واسطه تسلط حاکماني سودجو و قدرتشعارهاي انقالبي به
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قصد دارد زيرکانه و با هنرمندي، پیچیدگي اين دگرديسي و مديريت افکار  است. اورول
 ان دهد.مداران را نشعمومي توسط سیاست

ها و اتفاقات داستان قصد دارد از فرد يا صورتي آشکار با انتخاب هر کدام از شخصیتاو به
نقدي طنزآمیز شکلي ضمني بههاي پس از آن ياد کند و بهاي در انقالب شوروي و سالحادثه

 مالك مزرعه، تمثیلي از نیکالي دوم تزار روسیه است که با 1آقاي جونزو تلخ دست بزند. 
حقوقشان ،خوک پیري که پیش از مرگ حیوانات را به2انقالب مردم از قدرت کنار رفت. میجر

کند، نماد کارل مارکس تئوريسین مکتب مارکسیسم ها تشويق ميانقالب علیه انسانآگاه و به
سمت اين انديشه گرايش پیدا کرد و واسطة رهبراني چون لنین بهاست. انقالب مردم روسیه به

اند که رهبري نیز دو خوکي 4و ناپلئون 3ريزي شد. اسنوبالهاي جامعه بر اين اساس پيساختار
گیرند. اسنوبال نمادي از تروتسکي است که توسط دست مياقتصادي و سیاسي حیوانات را به

واقع، اورول قتل رسید. دردستور وي بهاستالین )ناپلئون( از صحنه سیاسي حذف، تبعید و به
ياد امپراطور ديکتاتور فرانسه انتخاب کرده و چگونگي تحول استالین را را به نام ناپلئون

اند که نماد پرولتاريا و دو اسبي 6و کلوور 5دهد. باکسرواسطة قدرت، حرص و آز نشان ميبه
در چین )آغاز کمونیسم  "شورش باکسر"طبقه کارگر ماهر در شورويند. او که نام باکسر را از 

ها و قربانیان اين انقالبند. دندهمنزله چرخدهد که طبقه کارگر به، نشان ميدر چین( گرفته
)روزنامه نزديك  8اي و تبلیغات و احیانا روزنامه پراوداتمثیلي از قدرت رسانه 7اسکوئیلر

سمبل نسل  10نماد کارگر ماهر طبقه متوسط و مخالف انقالب، و بنجامین 9استالین(، ماليبه
نماد ها شورش جديد و البته نگاه منتقد موجود در جامعه است. خوکقديمي، مخالف هر 
که برخالف ساير حیوانات در رفاه زندگي  ندانیو دوستان استال ستیوفاداران حزب کمون

ها، احزاب سیاسي مخالف حزب کمونیسم و از دسته حیوانات ها و خرگوشکنند. موشمي
همسايه  11اند. آقاي فردريكاستالین تحت امر KGBها نیروهاي امنیتي وحشي، و سگ

___________________________________________________________________________  
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نقالبي  1مزرعه، آلمان نازي و آقاي پیلکینگتون ا انگلیس است، که ابتدا از ترس گسترش تفکر 
ناپلئون کم بهپردازند، سپس کمها ميمقابله با آنحیوانات؛ میان حیوانات مزرعه خودشان، به

دهند. اين معامالت يادآور يشده و معامالتي را نیز با وي صورت م)استالین( نزديك
خیانت ايشان شد. سرانجام، هاي اروپايي است که منجر بهقراردادهاي سیاسي استالین با قدرت

داران روابطي دوستانه برقرار کرد هاي انقالبي )هفت فرمان( با سرمايهاستالین برخالف آرمان
ها آيي اين قدرتم با گردهمانحراف انقالب از خط اصلي آن شد. داستان، سرانجاکه منجر به

رسد که کنفرانس تهران با حضور چرچیل، روزولت و استالین در سال پايان ميدر کنار هم به
 . (.79-67: 2012نژاد، )کیاني کندرا خاطرنشان مي 1943

جامعة مرجع مشخصي برگزيده و پس از انتخاب زباني هنري و  حیوانات، قلعهبدين ترتیب، 
ازتاب تصوير اين جامعه مرجع، جامعه متن يا همان سوسیوتکست را ساخته تمثیلي براي ب

ديد، زبان جاي نوشتن بیانیه و مقاله دربارة آنچه در جامعه شوروي ميواقع، اورول بهاست. در
اين گزينه هم بر شمار مخاطبان اثر افزوده و هم تاريخ داستاني و نماديني را برگزيده و با 

بینیم، تمايل او آنچه در اين نمادگرايي اورول ميبین برده است.  انقضاي سخنش را از
دن طبقه اجتماعي و فکري خويش، و نشاناستفاده از ادبیات براي هدفي سیاسي مربوط بهبه دا

واقع، اورول ويژه حوادث قرن دارد. درمسائل و بهاي است که او نسبت بهبیني و انديشهجهان
مخاطب عام منتقل کند. او با الهام از تفکرات هنرمندانه به نويسد تا نگرش خود رامي

جامعه سوسیالیستي و کمونیستي را از دريچة نگاه نويسد، بلکه او دقیقا يكسوسیالیستي نمي
چنان که گلدمن معتقد است، اثرات ها و اتفاقات نیز همکشد. تنوع شخصیتتصوير ميخود به

واقعیت بنويسد، اما ول است. او تالش کرده تا نزديك بهگرا در اوررسوخ همین تفکر جامعه
حقیقت تواند نشان دهد که اورول چقدر بهشناسي و تاريخي دقیق ميبررسي جامعهتنها يك

اش در نوع نگاه و توصیفش اثر گذاشته هاي شخصيداري و بررسيوفادار بوده و چقدر جانب
 بندي کلي دست يافت:تقسیم اينتوان بهاست. چرا که در ادبیات سیاسي مي

عنوان ابزاري در اند و در واقع داستان بههايي که با هدفي سیاسي نوشته شده. داستان1»

عنوان موضوع هايي که سیاست به. داستان2خدمت اهداف سیاسي نويسنده درآمده است؛ 

ه فارغ هايي ک. داستان3ها واقع شده و ممکن است هیچ هدف سیاسي را تعقیب نکند؛ آن

برخي مسائل و يا اهداف ها بهاند اما در خالل آناز مقوالت و اهداف سیاسي نگاشته شده
___________________________________________________________________________  

1
. Pilkington 
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رشته تحرير مدارانه بهسیاسي اشاره رفته است. )...( نوع اول بیشتر از زاويه ديد سیاست

 خورد، اماچشم مياند تا اديبانه و هر چند که در میان گروه اول آثار ارزشمندي بهدرآمده

ها )البته اين امر ها بیشتر است تا ارزش ناب هنري آنگونه داستانبار ايدئولوژيك اين

شود، چرا که تبلیغ يك عقیده ها محسوب نميذاته نقطه ضعف اين دسته از داستانحدفي

اي انجام شود، صورت ماهرانهنويسي، اگر بهسیاسي يا دفاع از آن در قالب هنر داستان

شود(. بسیاري از آثاري که طي جنگ سرد و خصوصا در دو حسوب ميخود نوعي هنر م

اند. آثاري اند واجد اين خصیصهسوي درگیر در اين مبارزه ايدئولوژيك نگارش يافته

ماکسیم گورکي. )...( ويژگي قابل  مادرجرج اورول و يا  1984و  حیوانات قلعهمانند 

قصد طرح و تبلیغ يك عقیده سیاسي  توجه اين دسته از آثار اين است که چون نويسنده

انتقال واقعیت پايبندي چنداني نداشته و از اين رو اين و يا دفاع از آن را داشته، لذا به

« آيندشمار نميدسته آثار معموال مآخذ و منابعي جهت کسب اطالعات سیاسي به

 (.97-96 :1381)کوشکي، 

ند و اسي از تصوير جهان خارج متني مياين موضوع اشاره کرده و متن را انعکدوشه نیز به دا
جا انقالب شوروي و رويدادهاي پس از آن اي کامال مطابق با جامعه مرجع؛ که در اينجامعهنه

دلیل حال، بدون اين تصاوير از دنیاي خارج متني، متن قابل بازخواني نیست. بهاست. با اين
هاي اين ه و حوادث و چالشهمین جامعه مرجع است که اورول جامعة حیوانات مزرع

 دهد.انقالب را شکل مي
 
 تناظرهای ميان دو رمان  -5

سمت مطالعات بینافرهنگي دارد و اي است که گرايش بهگونهماهیت ادبیات تطبیقي به»
گذشتن از  ،هم باشدها بهانسان همیتواند باوجود اختالفات، عاملي براي نزديك کردن انديش

بشر و فرهنگي و انساني بین ملت اکاتاشترمرزها، تأکید بر  ها، شرح احساسات مشترک انواع 
« روندشمار ميجدانشدني ادبیات تطبیقي به هايويژگيها، از ها و تفاهمتقويت دوستي

اثر بررسي تطبیقي دو هاي مختلفي بهرو، گستره(. از اين112 :1392)مرتضايي و همکاران، 
نه نگاه نقد جامعه از شازده کوچولوو  قلعه حیوانات ی شناختي کمك خواهند کرد. بخشي از زم

اين موضوع است که گوينده از چه جايگاهي از پیدايش يك اثر ادبي، از نظر دوشه؛ معطوف به
زندگي نويسندگان دو گويد. با نگاهي بهسخن مي رهیو غ ي، فرهنگييای، جغرافيجتماعنظر ا

هايشان را بازشناخت، تا نگاه دو نويسنده و دغدغهتوان نقاط افتراق و تشابه میان اثر، مي
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امکان سازي تفکر متاثر از محیط و دنیاي خارج متني، نیز بهدرکي بهتر از شیوة پیادهتوانیم بهبه
سه شیوه بر رمان پیاده ها دست يابیم. دوشه رد پاي تاريخ و دنیاي خارج متني را بهتطبیق آن

چه نهفته شود و آنزبان بیان مينچه در رمان آشکارا بهموارد صريح و عیني )آ»کند: مي
ماند(، موارد ضمني )بازنمودهاي صوري ناخودآگاه اجتماعي( و موارد مورب )ايدئولوژي، مي

 (.158 :1394)ژوو، « نوع گفتمان ظاهر شده در سطح نوشتار، بنیادها و ساختارهاي فکري(
ها، رفتارها، گفتار»آورند، از جمله يوجود ما بهکه رمان ر «ييهاتیواقع» ةاز نظر دوشه، هم»

مرجع که  ةدارند. جامع يزبانفرا تیدر واقع ي، مرجع«اشخاص رويدادها وها، محتواها، مکان
از خالل آن  سندهيکه نو سازديرا م ياثر يربنايز گردد،يبرم يخيتار-ياجتماع يتیواقعبه

)جواري و  «اش را بازتاب دهديشخص ديد هيو زاو بیافريندرا  خويشخاص  يایدنقصد دارد 
 .(85: 2019عبدي، 

يابد و گاهي در روند پردازي نمود ميصورت عیني در قالب شخصیتگاهي اين موارد به
صورت ضمني، پیچیده در الفاظ و هاي پیش آمده؛ گاهي نیز بهگیري داستان و چالششکل
بیني خاص دو نويسنده در هر رو، جهاناه. بهشکلي ناخودآگها و نمادها، و حتي گاهي بهکنايه

اين رويکرد دوشه و نگاه کشد. با توجه بهتصوير مياين دو اثر، حضور پر رنگي از خود به
 پردازيم.ها و فرجام دو رمان ميتطبیق درونمايه، پیرنگ، شخصیتمکتب آمريکايي، به

 
 تناظر درونمایه -5-1

ها را اري قرن بیستم، نازيسم و کمونیسم، که انساناثرات بیم»اگزوپري و اورول هر دو 
اما  .(41: 2006)استرن، « اندکشاند، احساس کردهپنداري يکديگر و برادرکشي ميدشمنبه

داري در مسائل گذارد که از جانبنمايش مياگزوپري فزونتر از خود شخصیتي شاعرانه به
« نقش و مسئولیت هنرمند»کر در باب سمت تفگريزد. شخصیت عمیق وي، او را بهسیاسي مي

برد. او براين پندارست که راه رهايي از معضالت دور از حوادث اطراف مي( به42 همان:)
دنیا شود؛ در نتیجه فرد بايد زاويه ديد خويش را نسبت بهها يافت ميبشري، در خود انسان

ابل، اورول شخصیتي سیاسي آزادگي روحي داشته باشد. در مقتغییر داده و سعي در رسیدن به
 نويسد:مي« نويسمچرا مي»دهد و در مقالة از خود نشان مي

باالترين خواست من در ده سال گذشته اين بوده که هنري از نوشتة سیاسي بسازم. »

عدالتي بوده است. وقتي نقطه آغاز الزم همواره احساس هواداري و احساس بي
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«. وجود بیاورمخواهم اثري هنري بهمي»گويم نميخودم نشینم که کتابي بنويسم، بهمي

رد که خواهم فاشنويسم، زيرا دروغي هست که ميکتاب را مي کنم، واقعیتي وجود دا

ام گوش گفتهام اين است که بهآن توجه را جلب کنم، و دغدغه اصليخواهم بهمي

 (.23 :1390)اورول، « کنند

همین دلیل، محتمل بیند. بهاگزوپري از دور مي بنابراين، اورول در بطن حوادثي است که
هاي حال در برابر شورشها و زاويه ديد وي خالي از تعصب نباشد. با ايناست که بررسي

اي نمايش گذاشته و منبع الهامات وي از دامنهتر از اگزوپري بهزمانه، شخصیتي محکم
برد؛ هايي تکراري بهره مياز گزارهتر برخوردار است. در واقع، بیشتر آثار اگزوپري گسترده

همانند؛ هواپیما، بیابان، آسمان و تنهايي. اين موضوعات که برامده از دنیايي شخصي است، 
نیز تنها  شازده کوچولوهاي گردد. بیشتر شخصیتهاي دروني برميها و گرايشتجربهبه

اين تواند ريزبینانه بهگذارند، تا بدين واسطه، نويسنده بنمايش ميويژگي شخصیتي بهيك
واسطة مشاهدات دقیقي نیز، به حیوانات قلعهعیوب بپردازد و ناصواب بودن آنان را نشان دهد. 

که اورول از اجتماعات انساني و سازوکارهاي کنترل و مديريت مردم توسط حاکمان داشته، 
 کشد.تصوير ميهاي مختلفي را بههاي متعدد و چالششخصیت

مسائل انساني و تالش براي افزايش ري و اورول، هر دو، هدفشان پرداختن بهدر واقع اگزوپ
کنند. اگزوپري هاست؛ اما هر کدام راهي متمايز از ديگري انتخاب ميرشد فکري و اخالقي آن

یق دهد که دنیاي دروني انسان را که متشکل از عیوب، برجستگيترجیح مي ها و احساسات رق
همین دلیل است که داستان او با قلب مخاطبانش ارتباط سي کند. بههاست، بررتفاوتييا بي

ها را در يك کلیت دارد. در برابر، اورول که انسانگريه واميبرقرار کرده و حتي آنان را به
هايي گیرد، در شخصیتريشخند ميهاي شخصیتي يا عیوبي که اگزوپري بهنگرد، تیپمي

دهد ما نشان مياين وسیله، اورول بهسپارد. بهقشي اجتماعي ميها نآنوجهي قرار داده و بهچند
دلیل خود او نیست؛ بلکه بهکه عیب و نقص موجود در شخصیت هر فرد، تنها مربوط به

پذيرد، هاي خويش و نقشي که در جامعه مياجتماعي بودن انسان، هر فرد بر حسب توانايي
واسطة تواند بهعنوان مثال، انسان ميبگذارد. بهتواند بر دنیاي ديگري و يا ديگران اثر مي

دهد چنین نشان ميانقالب را زير و رو کند. او همجويي؛ سرنوشت يكطلبي يا منفعتقدرت
ورطة تواند خود فرد را نیز بهتفاوتي و دخیل نشدن در شکل دادن تقدير جامعه، ميکه بي

 نابودي بکشاند.
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کتاب، دفاع هر دو نويسنده از برابري و عدالت است.  ديگر نقطة مشترک در درونماية دو
وضوح، با موضوع رمانش که براي محرومان نوشته شده است، نشان اورول اين مسئله را به

کند: يکبار اي از کتابش بیان ميکنايه و در گوشهداري را بهدهد. اما اگزوپري اين جانبمي
شازده را، که متعلق به B612سیارک زند که شناس ترکي حرف ميوقتي که از ستاره

دلیل متفاوت ها حرف او را بهبزرگکند. اما آدمکوچولوست، با مدارک و اسناد کافي کشف مي
بار ديگر نیز  (69: 2006)سنت اگزوپري،  کنندهايش با لباس اروپايیان باور نميبودن لباس

در روي زمین صد و يازده پادشاه ما »کند: وقتي که او شمار پادشاهان روي زمین را حساب مي
. در اين دو بخش، اگزوپري (13)همان:  «پوست( داريم)البته قطعا با محاسبة پادشاهان سیاه

شیوة خويش اختالف طبقاتي و نژادي را دهد، اما بهمحترم بودن همگان  را نشان مياعتقاد به
همة حیوانات »کند: ايید ميگیرد. او بدين شکل شعار هجوآمیز اورول را نیز تسخره ميبه

 .(144: 2005)اورول، « برابرند، اما بعضي از بعضي ديگر برابرترند

جا که آدمي از دو دنیاي دروني و بیروني ساخته شده و هماره با خويشتن خويش و از آن
قلعه نمايانگر دنیاي دروني انسان و  راشازده کوچولو توان جامعه در ارتباط و درگیر است، مي

را نیز آينة شفاف مناسبات اجتماعي دانست. ازين رو؛ اين دو اثر ادبي تاريخ مصرف  واناتحی
اند که اگزوپري و اورول سعي کردهتوانند مخاطبان خويش را بیابند. ندارند و همیشه مي

چنان که دو رمان پرفروش سدة بیستم، هنوز هم  او بدهند.هايي براي همیشة انسان بهدرس
ها ترجمه بسیاري از زبانکنند و بهخويش جذب ميیاري از سراسر جهان را بهخوانندگان بس

 اند.شده

 
 تناظر پيرنگ -5-2

ها و چرايي رويدادهايي که در اثر ادبي پیش ر انگیزشداستان با تأکید ب پیرنگ يا اسکلت
کتوب شکل گسترده طرحي است که نويسنده پیش از آفرينش داستان آن را ذهني يا م آيند،مي

هاست. يکي از ترين آناز میان عناصر گوناگون روايت، پیرنگ اساسي .استده طراحي کر
آورد. وحدت وجود ميهاي پیرنگ اين است که وحدت ساختاري را در روايت بهويژگي

توان گفت که کشاند. ميسوي خود ميدهد، در نتیجه، خواننده را بهمتن زيبايي ميبرامده، به
خود است. يعني نگ کلي داستان، هر جزء روايت نیز داراي پیرنگ مخصوص بهافزون بر پیر



 129کلود دوشه یشناختجامعه یساس الگوبر ا واناتيشازده کوچولو و قلعه ح یقيتطب یبررس

 

نظام کوچك کشمش و چالش و رفع آن در روايت نیز داراي پیرنگ )آغاز، میانه و پايان( يك
)سوسیوگرام( « نگارجامعه»توانند هاي کوچك يا بزرگ مي(. اين نظام86 :1385است )عباسي، 

اي چالشي گرد هستهاي از رويدادهاست که بهرامدش مجموعهمورد نظر دوشه باشند که ب
باشد اي درست و بهکند تا هر حادثه، علت و انگیزهگیرند. پیرنگ کمك ميشکل مي جا داشته 

 (. 138 :1389و در نظر خواننده درست و منطقي جلوه کند )گنجي و همکاران، 

که روايت  شازده کوچولواستان لحاظ پیرنگ و طرح منطقي داستان، در دبدين ترتیب به
اي متشکل از ، که در مزرعهقلعه حیواناتزندگي پسرکي تنها و اندکي رازآلود است، و 

 شويم:گیرد، با فضاها و شرايطي متناظر روبرو ميحیوانات اهلي شکل مي

دلیل کوچولو، بهزندگي يکنواختي در هر دو کتاب جريان دارد؛ زندگي شازدهدر آغاز، 
شکل مستمر، با ي عمیق، غمالود و پر از دلتنگي است. همچنان که زندگي حیوانات بهتنهاي

واسطة سرپرستي ظالمانة آقاي جونز سختي و خستگي از کار فراوان و جیرة اندک غذايي به
سازي وضعیت ها نیاز بهدگرگونمالك مزرعه، همراه است. در هر دو داستان، شخصیت

ن(. ظهور جوانة گل سرخ بر روي سیارک شازده کوچولو و شان دارند )گره داستازندگي
کند )مرحله اشتیاق(. آور هديه مياين محیط ماللهاي الهام بخش میجر پیر امید را بهصحبت

هاي مزرعه است، براي تئوريزه کردن اصول ترين حیوانها، که باهوشهاي خوکتالش
انقالب با اهالي مزرعه براي ايجاد باور بههاي میجر پیر و اقناع افکار طبق صحبت 1حیوانگري

پیوند و قابل تالش شازده کوچولو براي مراقبت دقیق از اين دانة نورسته بر روي سیارکش هم
آورد؛ همراه ميقیاسند )مرحله کشمکش(. اما هر دگرگوني، شك و ترديدهايي را نیز با خود به

پذيرند. ش براي پیروزي انقالب را نميراحتي تالبدين ترتیب، حیواناتي وجود دارند که به
اي است که هنوز هويت خويش را درست شبیه شازده کوچولو که نگران و مراقب اين جوانه

 آشکار نساخته و ممکن است دانة يك بائوباب خطرناک باشد.

دلیل رويدادي ديگر پس از دورة شك و ترديد )مرحله تعلیق(، زمان شادي و هیجان به
دهد، همچنان که تنهايي شازده کوچولو پايان ميآورد و بهل سرخي زيبا سربرميرسد. گفرامي

خوبي اين مرحله را با توصیف به برد )نقطه اوج(. اورولها را از بین ميانقالب حیوانات، رنج
هاي اسنوبال براي تشکیل دقیق خوشحالي حیوانات در فرداي پیروزي انقالب، تالش

___________________________________________________________________________  
1
. Animalism 
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آمیز آنان براي برداشت محصول ي مزرعه و کارهاي داوطلبانه و شوقهاي حیواني اهالکمیته
دهند؛ شازده کوچولو از غرور گل کم مشکالت رخ نشان ميدهد. از اين پس، کمنمايش مي
اي کوچك، هاي مزرعه، چونان جرقهريختگيهمانگونه؛ آغاز بهمشود، بهاش آگاه ميخودشیفته

کند. اما نفع خويش پنهان ميم شیر همة حیوانات را بهدهد که ناپلئون سهميهنگامي روي
دهند، گويي تفاوت دو داستان در اينجاست که حیوانات در برابر اين رخداد واکنشي نشان نمي

گل سرخ اندکي بدگمان و که شازده کوچولو در دل نسبت بهحاليکه اتفاقي نیفتاده است. در
 شود )مرحلة دگرگوني و چالش(.آزرده مي

يابند، ولي ما با دو واکنش متفاوت نسبت روز افزايش ميبههاي دو قصه روزشواريد
تواند در برابر اين مسئله مقاومت يا آن آمده روبرويیم: شازده کوچولو نميهاي پیشدشواريبه

ها اساسا متوجه ظهور گیرد. اما حیوانترک سیارک ميرا حل کند؛ در نتیجه، تصمیم به
اي وفادار نسبت شوند. افزون براين، آنان روحیهشان را نمير مزرعهمشکالت جديد د

ها را که هاي خوکخواهند انحراف يا شکست آن را بپذيرند. آنان گفتهانقالب دارند و نميبه
چنین، آرامش و سکوت اينان مشابه سکوت شازده کوچولو کنند. همرهبران انقالبند باور مي

ت؛ او از اعماق قلبش از رفتار گل ناراضي است. اما حیوانات در برابر عیوب گل سرخ نیس
نگر باشند. تنها شخصیتي که گذرد؛ مثبتلوحانه در قبال آنچه که ميدهند که سادهترجیح مي

فهمد بنجامین، االغ پیر مزرعه است. در عدم درستکاري و اشتباهات را با بصیرتي نافذ مي
ها را متوجه ديان و چند خوک معترض نیز نادرستيتر کلوور مامراتب ضعیفاي بهدرجه

 شوند.مي

هاي اصلي انقالب بودند، فرمان را، که شعارشکلي طنزآمیز تحريف هفتبه سپس، اورول
چي انجام کننده و تبلیغاتواسطة عوامل ياريهاي فرمانروا و بهدست خوکدهد که بهنشان مي

کننده و هاي توجیهکنندگان، رسانهر کنار ظالم، ياريدهد که دگیرد. در واقع، او نشان ميمي
پذير نیز حضور دارند. سرانجام، انقالب با حذف اعضاي دلسوز، رشد مزور و نیز افرادي ظلم

لوحان، ايجاد طبقات اجتماعي فرادست و فرودست، افزايش قدرت حاکمان ستمگر تعداد ساده
اي ادي از مسیر اولیه خارج شده و زندگيعدالتي و خفقان در طي سالیان متمو گسترش بي

آورد. شازده کوچولو نیز که در وجود ميتر از پیش براي اهالي مزرعه بهمراتب سختبه
ها و هايي از انسانکند، با گونههاي متفاوت سفر ميسیارکضمیر، بهجستجوي دوستي روشن

کنند، هر کدام ندگي ميهاي کوچك زهايي که در سیارکشود. انسانحیوانات روبرو مي
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نمايندة يکي از عیوب انساني مثل خودپسندي، حرص، تکبر و ... هستند. سپس، او در سیارة 
اين سفر طوالني دنبال آن بهکند و سرانجام، دوستي را که بههاي جديدي کسب ميزمین تجربه

سیارک خويش دارد که بهگل سرخش وي را بر آن مييابد. اما عالقة قلبي وي بهآمده مي
شکلي گشايي داستان(. اما اين بازگشت بهبازگردد و در کنار او زندگي کند )حل مسئله و گره

 . (16: 1976)باربريس،  اي؛ واقعي استرحمانهشکل بيمرگي حقیقي و بهرازآمیز شبیه 

ث ها و حواداي که در اطراف آن چالششناختي، هستهتوان گفت از منظر جامعهواقع ميدر
مفهوم آزادي و عدالت، و  قلعه حیواناتنگار يا سوسیوگرام(، در آيد )جامعهداستان پیش مي

هاست. با وجود هسته مفهوم دوستي و روابط صمیمانه و صادقانه آدم شازده کوچولودر 
ها چالشي متفاوت دو داستان، سیر حوادث و رويدادها و اوج و فرودهاي هر دو قصه، شباهت

 نمايش گذاشتند.تعددي بهو تناظرهاي م

 
 های داستانیتناظر شخصيت -5-3

در اين دو نوشتار با مضمون اجتماعي، افزون بر پیرنگ و درونمايه، تناظر 
پردازي نیز يکي از عوامل شناخت خور توجه است. شیوة شخصیتها نیز درپردازيشخصیت

ند ا در داستانش بنشاند، ميکه نويسنده چه محیط و افرادي راز نگاه دوشه است. اينبافت  توا
شناختي از جامعة متن و نیز ارتباط آن با محیط و جامعه مرجع و دنیاي خارج متني بدهد. 

اي که در اين شکل ضمني يا عیني نشان خواهد داد. مسئلهگرايي داستان را بهچنین جامعههم
ز شمار اندک، بیشتر بج شازده کوچولو،هاي تناظر با آن رودر رويیم اين است که شخصیت

حضور  قلعه حیواناتوجهي هاي چنداند؛ و در سوي ديگر، شخصیتساده و بدون پیچیدگي
با چند شخصیت از رمان اگزوپري  همین دلیل، گاهي يك شخصیت از رمان اورولدارند. به

 ند.پیوندهم

خصیت از رمان تواند با دو ش، ميقلعه حیواناتشخصیت از رمان  نخستينعنوان بنجامین به
سويي برقرار کند: بصیرت نافذ و ديد واقعگري او که رويدادها را بدون همشازده کوچولو 

ها که شازده کوچولو شباهت دارد. شناخت عمیق او از تاريخ و انسانبیند، بهپیرايه و حقیقي مي
کند. يك ميشخصیت مار در اثر ديگر نزدشود، او را بههايي بدون نقص ميبینيپیشمنجر به

اي تجربهها در اين است که مار شخصیتي بدبین نیست؛ بلکه ادراکات او از انسان بهتفاوت آن
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جبرگرايي انگارانة او بهگردد. اما مفاهیم ذهني بنجامین از اعتقاد سادهبرخاسته از واقعیت برمي
ین ديدي 1984خیزد. اين شخصیت نشاني از خود اورول دارد. چرا که او در رمان برمي نیز چن

خواهي مطلق که بشر توان مقابله با آن را آيندة انسان و جهان دارد: يك جبرگرايي و تمامیتبه
مسائل مزرعه تفاوتي وي نسبت بهمسؤولیتي و بيشکلي از بينخواهد داشت. اين باور به

 مخالف احساسات شازده کوچولو است.« تقريبا»انجامد، که مي
کنیم که واکنش شازده کوچولو در قبال مشکالتش استفاده مي« تقريبا»واژة اين دلیل از ما به

با گل سرخ، تاحدودي همانند واکنش اهالي مزرعه و بويژه بنجامین است. پسرک داستان ما 
ها و حل مشکالتش که هیچ تالشي براي يافتن کلید پرسشحاليکند، دراش را ترک ميسیاره
تصمیم او دهد، بهپذيري او را آزار مين تحت عنوان مسئولیتکند. آنچه در طول داستانمي

اندازة کند که بهگردد. صاحب گل سرخ، خود نیز احساس ميبراي فرار از صحنة عمل برمي
اين دارايي خويش، احساس مسئولیت نکرده است و خود را نیز گاهگاهي کافي نسبت به

ار نقاط مشترکي نیز با فرار مالي، ماديان . اين فر(27: 2006)سنت اگزوپري،  کندسرزنش مي
 سوي رفاه دشمنان حیوانات دارد. هاي مزرعه بهآقاي جونز، از سختي

ند مانند و نميهاي سخت درمياي نیز در موقعیتاند، عدهمالي شبیهجدا از افرادي که به ن توا
انقالب شرافتمندانه به عنوان مثال، حیوانات مزرعه نسبتخواهند صحنه را ترک کنند. بهيا نمي

کنند. اما هايي براي تغییر وضعشان ميها را تحمل و گاهي نیز تالشمانند و رنجوفادار مي
در  هاي حاکمان است. آنچه اورولکردن دروغلوحي افراطي در باورنقطه ضعف آنان، ساده

توان همة نميکشد يك نقص اساسي دارد: در يك جامعة حقیقي، هیچگاه تصوير مياينجا به
هايي صادق مثل شازده کوچولو، که حوادث را بدون مردم را فريب داد و بیگمان شخصیت

 توانند ببینند، در جامعه حضور دارند.پیرايه مي

توجهي است که باور دارد همیشه حق با ناپلئون، رهبر هاي قابلباکسر يکي از شخصیت
اندازد که فانوس سیارک کوچکش را مي کوچولو شازدهياد فانوسبان حیوانات است. او ما را به

است. فانوسبان و باکسر، هر دو « دستوريك»کند، چرا که اين دائم روشن و خاموش مي
نجام اند. اما ميهايي کنشگرند که خود را وقف هدفي برون از خويش کردهشخصیت توان سرا

ني بنگريم. او تحت فشار کار روشآيد، بهاين رفتار فانوسبان را با آنچه بر سر باکسر مي
حال، اينگیرد که هدفش پیروزي انقالب و خوشبختي حیوانات است. بافرسايي قرار ميطاقت

کند که با بیند. باکسر در دنیايي توهمي زندگي مياو هرگز تحقق خارجي اهدافش را نمي
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چنین، پذيرد. همآنان وفادار بود، پايان ميسالخي خودش توسط کساني که او تا بدين حد به
شوند؛ اما يك مقايسه ساده با حیوانات نیز مانند باکسر تالش و زحمت بسیاري متحمل مي

دهند تا بفهمند اوضاع ايشان شان که آقاي جونز مالك مزرعه بود را انجام نميزمان گذشته
قطار  يك زندگي رباتیك و تکراري همچون مسافرانها مبتال بهتر از پیش شده است. آنسخت
 اند.شده شازده کوچولورمان 

زند که در صورت دير تشخیص دادن هايي حرف مينويسنده از بائوباب شازده کوچولودر 
ياد برند. اين مسئله ما را بهکنند و از بین ميو از بین نبردنشان، تمام سیارک را احاطه مي

اندازد. اين ي ناپلئون ميهاها و دروغاستفادهسوءسکوت و عدم اعتراض حیوانات نسبت به
که تمام دستاوردهاي شود که ناپلئون هر روز قدرت بیشتري بیابد، تا جاييواکنش سبب مي

کند. در صورت وجود سامانة نظارتي قوي بر اعمال ناپلئون، او انقالب حیوانات را نابود مي
 ز باشد.هاي سیارک شازده کوچولو براي انقالب مفید نیتوانست همچون آتشفشانمي

مسائل اش بهواسطة عالقهبهشازده کوچولو از يك نقطه نظر نیز، اسنوبال معرف جغرافیدان 
هاي ها و آموزشعلمي است. او شخصیتي پر از شور و هیجان دارد که با اختراعات، سخنراني

کند؛ اما همچون جغرافیدان که سیارة خويش را حیوانات خدمات بسیاري ارائه ميخويش به
همین دلیل از دهد. بهگذرد؛ غفلت نشان ميآنچه در اطرافش ميشناسد، او نیز نسبت بهنمي

يابد و سرانجام با نقشة وي از مزرعه دسايس و نیات شوم ناپلئون علیه خويش آگاهي نمي
نمايش کم شخصیت ديگري از خويش بهشود. پس از اين اتفاق، ناپلئون کماخراج مي

است. او  شازده کوچولوبي از پادشاه، خودپسند، تاجر و میخوارة گذارد که معرف ترکیمي
با « حیوانات انگلیس»دهد سرود شود )پادشاه( که دستور ميشخصیتي مستبد ميتبديل به

اي از خودش جايگزين شود )خودپسند(. بدين ترتیب است که در امنیتي مطلق، حاکم مديحه
نوشیدن ويسکي )میخواره( و ترتیب دادن يك  لذات افراطي خويش مانندخودرأي مزرعه؛ به

 پردازد.زندگي اشرافي با غارت اموال حیوانات )تاجر( مي

مالي، نمايندة ديگري از خودپسند و گل اگزوپري است، اين ماديان مغرور و خودپسند 
نقالب اي براي اطوارهايش، مزرعه را براي رفتن بهکنندهدلیل نداشتن تحسینبه ا سوي دشمنان 
دارد که  حیوانات قلعهچنین، میخواره معادل ديگري نیز در رمان کند. همیوانات ترک ميح

نوشد؛ برخالف ناپلئون، و درست شبیه میخواره که براي فراموش کردن شکست خويش مي
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اين روز افتاده علت ورشکستگي مالي بهداري موفق بوده و بهآقاي جونز که پیش از اين مزرعه
حیوانات مزرعه و انقالب ايشان تفاوتي و ظلم وي بهبيرگي سرانجام بهاست. اين میخوا

حیوانات واگذار کند و در آخر نیز شود همه دارايي خويش را بهانجامد. او مجبور ميمي
 میرد.روي در نوشیدن ميدلیل زيادهبه

تان، تصويري ها در دو داسهاي مشترک مرتبط با شخصیترفته، اين تناظر میان بنمايههمروي
تواند اثرات هر صفت انساني، چه مثبت و چه منفي، و هر کند که ميخواننده ارائه ميجامع به

واسطه هداستان بدو  نيا يهاتیشخصواقعیت مشاهده کند. انتخاب را در يك زمینة نزديك به
دوشه، نظر بهدهند. بازتاب ميرا ي جامعه نگار چالشة جنب زشان،يخاص و متما يهايژگيو
 جاديا «يچالش ينیزم» در «گفتگو»شکل است که به ي نوعي اظهار عقیده و جانبداريدئولوژيا
عهده ها بخشي از بار گفتگويي داستان را بهدر حقیقت، هر کدام از اين شخصیت .شوديم

)جواري و عبدي،  آيددست ميبیني نويسنده بهدارند و از خالل اين گفتگوها نگرش و جهان
2019: 91.)  

خود جلب نظر ما را به شتریآنچه ب ،ياثر ادب كي يشناختجامعه يبررس ياز نظر دوشه برا
است تا  يناخودآگاه( اثر ادب يوحت يضمن ،ينهان منديمتن )جامعه «منديجامعه» کند،يم

تفکر در  تیرو اهم نياز ا بارز است. يظاهر يآشکار که در گفتارها و رفتارها منديجامعه
منطق متن، هر چه در متن  قيو از طر شوديمتن در روش دوشه مشخص م يخش ضمنباب ب

 كیارتباط پروبلمات لیتوسط تحل يستيشده بازدهموضوع پس ني. اگرددميشده کشف زدهپس
آشکار متن،  ياجتماع يگفتگو لیعالوه بر تحل يشناختشود. نقد جامعه اندهيفرد با جامعه نما

 يمتن ادب كيآشکار  يتر از معناقیوجود دارد و گاه عم ياجتماع يوگفتگ نيهر چه پشت ابه
 يمرجع بر رو ةجامع يکه اثر واقع دهدياثر اجازه م يبخش ضمن لیاست عالقه دارد. تحل

« خارج از واژگان و درون واژگان». اين بخش نهاني متن گاهي (98-97)همان:  میابيمتن را در
هر دو يك موضوع  شازده کوچولو وقلعه حیوانات  .(9: 1971)دوشه، جايگیر شده است 

واسطة تنهايي، ضمني را در خود دارند: ترس؛ ترس دور شدن انسان از انسانیت خويش، به
هاي هاي بیروني و مستبد، و استحالة انسان. شخصیتدرگیر شدن در ظواهر، يا فشار قدرت

نوعي حول همین هايشان بهادگيها و سمتعدد و متفاوت اورول و اگزوپري، با همة پیچیدگي
 شوند.در کنار يکديگر جمع مي« ترس از دست رفتن انسانیت»محور 
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 تناظر فرجام دو رمان -5-4

فعل درآمدن کند، توانش بهاثر ادبي اهمیت پیدا ميشناختي بهبخش ديگري که در نگاه جامعه
کند. نويسنده با ئه ميحلي است که قصه اراو همانندي با واقعیت فرجام داستان يا راه

هسته دور يكهايي بهآفريند و در آن چالشجامعة مرجع، جامعة متن را مياثرپذيري از يك
جا که اين جامعه متن بازتابي از واقعیت خارج متني است و نه لزوما خود آورد. از آنپديد مي

خودش را جايگزين جاي واقعنگري، تصور جامعه بیروني، پس ناممکن نیست، اگر نويسنده به
فرجام خويش نزديك چه شکل بهکنیم که داستان بهواقعیت کند. در اين بخش بررسي مي

حلي براي برطرف کردن آنچه در پردازد. آيا نويسنده راهحل مسئله ميشود و چگونه بهمي
ساني را داستان بدان پرداخته معرفي کرده يا خیر؟ و آيا اين راه امکان اجرا در جامعه حقیقي ان

 دارد؟

رسد که ديگر کسي روزهاي پیش از انقالب اي مينقطه، سرانجام انقالب بهقلعه حیواناتدر 
اند و نسل جديد هر دست ناپلئون کشته شدهآورد. شماري از حیوانات مرده يا بهياد نميرا به

نند. هفت زهاي رهبر بزرگشان ناپلئون حرف ميروز از مزاياي انقالب حیوانات و شايستگي
دادند، ترين حیوانات مزرعه را تشکیل ميها که باهوشطور کلي تحريف شده و خوکفرمان به

چنان در حال کار سخت و صاحب جیرة غذايي اکنون صاحب ثروت و رفاه شده و ديگران هم
حلي براي نجات اهالي مزرعه از اين بدبختي و اندکند. در حقیقت، داستان بدون دادن هیچ راه

 گیرد. جاد نوعي از ناامیدي در مخاطب داستان پايان مياي

شازده کوچولو نیز، اين شخصیت تنها و منزوي که از روابط صمیمي و نزديك گريزان است، 
معناي ايجاد عالقه میان دو فرد است، از روباهي سرانجام اهلي کردن و اهلي شدن را که به

کني، مسئول او گاه فردي را اهلي ميه هرآموزد کگیرد و ميکوچك در سیارة زمین فرامي
يابد که گل سرخش او را در واقع اهلي کرده و در نتیجه خود را مسئول وي شوي. او درميمي
گیرد؛ چرا که روباه خود ترک او ميحال تصمیم بهکند، با اينبیند. او روباه را نیز اهلي ميمي

سیارکش را دارد؛ اما اين کار را ازگشت بهپذيرد. پسرک داستان قصد برنج اين دوري را مي
ماند و گويي با روانش چون مرگ؛ جسمش بر روي زمین ميدهد که همشکلي انجام ميبه
 گردد.سیارکش بازميبه

کلي طورهاي شازده کوچولو و يا بهحلي براي نگرانيکند تا راهحال، اگزوپري تالش مياينبا
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چیزي آنچه براي انسان اصل است، مسائل مادي نیست؛ بلکه آنانسان بیابد. او باور دارد که 
بیان بهتر و يا به« تنهايي»ترين مشکل انسان است که قابل ديدن نیست. از نظر اگزوپري بزرگ

است. آرزوي او ايجاد روابط دوستانه میان  (27: 1955)سنت اگزوپري،  «تنهايي معنوي»
اين  (،117: 1958)شووريه،  تواند تاب بیاوردا نميهاست. او با اينکه عیوب انساني رانسان در 

اند تحملدهد که اگر فردي يکي از همین افرادي را که داراي عیوب غیرقابلداستان نشان مي
شود. ضعف اين نظريه در اين است که مسئول اين فرد مورد دوست داشته باشد، مسئول او مي

کند. در چنین شرايطي، فرد بايد وي نمي محبت واقع شده، هیچ عملي براي تصحیح رفتار
حلي؛ از بین رفتن هاي نادرست محبوبش را ببیند و تاب بیاورد. نتیجة چنین راهمدام رفتار

هاي بدرفتار و عیوب ايشان است که هاي خوب، و رشد و پرورش هر چه بیشتر انسانانسان
دهد، وپري در اين رمان ارائه ميحلي که اگزواقع راهنقد کشیده است. درخود در داستانش به

که  است. با اين وجود، در قیاس با اورول (38: 2013)اسپیتزر، « پذيري ناممکنمسئولیت»يك 
 حلي در داستان ارائه نکرده، تالش اگزوپري قابل تقدير است.هیچ راه

 

 نتيجه  -6
کنار متن )در جامعه متن، جامعه نگار و  واکاويدوشه سه سطح  ،يمتن ادب كي يدر بررس

 تیکه بر اساس آن، واقع ديگويسخن م ي. او از جامعه متنکنديکنار گزاره بافت( را مطرح م
متن به ليتبد يندايساخت( طبق فر)ژرف يتفکر غالب اجتماع ايخارج از دسترس 

ن ایدن گرينه تنها اروپا، که نقاط د ستمیب سدة رويدادهايکه  جا. از آنشودي)روساخت( م  زیرا 
بروز  يکسانيشکل به باًيتقر ،سندهيهر دو نو يبرا يخارج متن يایدن نيا قرار داد، ریتحت تاث

 ي. فضاانجامدمي زيدو اثر متما نشيآفراست که به آنانکنار متن متفاوت  نيکرده است. اما ا
 يکيشده، اما  شانياگر چه موجب تعهد ا سندهيدو نو يکار ،يفرهنگ ،ياسیس ،ياجتماع
 .  کنديدرون انسان مبه يسفر يگريو د نديگزيرا برم ياسیاهداف س يبرانوشتن 

 يهادو داستان بازتاباننده دغدغه يمنداز آن است که جامعه يحاک ،دو اثر يقیتطب سهيمقا
و هم در سطح  هيو درونما رنگیها هم در سطح پدغدغه نياست. ا سندهيدو نو يشناختجامعه
 دایدر فرجام دو اثر نمود پ يروشنبه ،انسان ةنديآبه آنانو نگاه  هافتيبازتاب  يپردازتیشخص

 يها در زندگانسان يو اخالق يرشد فکر ،يمسائل انسانهر دو رمان به هيکرده است. درونما
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 يدر مقاطع زیدو داستان ن رنگیپ يریگ. مراحل شکلپردازديو عدالت م ،يو اجتماع يشخص
و چالش و در  ياوج، دگرگون ةنقط ق،یکشمکش، تعل اق،یهمچون گره داستان، اشت ،مختلف

 ةشد ريجا که جامعه تصوداشتند. از آن يوندیپنشان از هم زین ييگشاه و گرهئلحل مس تينها
-تیشخص از بیشتر هر يكدارد،  ياگزوپر ةنسبت جهان خلق شدبه يشتریب يدگیچیاورول پ

 طورني. درواقع، اانداسیولو قابل قشازده کوچ تیچند شخص اي كيبا  واناتیقلعه ح هاي
اورول پا  دهیچیاجتماع پشازده کوچولو به استاند يتنها يهاتیکه شخص رسدينظر مبه

خالف خواسته  نیز . فرجام هر دو داستانپردازنديم ينقش اجتماع يفايااند و بهگذاشته
بر خالف داستان  ،يپرداستان اگزو حالني. با اگذارديم شينمارا به سندهيدو نو يدرون

 انسان دارد. طيشرا بهبوددر کمك به يو سع کنديارائه م يحلاورول، راه

دو اثر  ينشان از ارجاعات فرامتن واناتیقلعه حو شازده کوچولو  يشناختجامعه يبررس
 يها تجربه و زندگآن سندگانيکه نو دهديم يانهیجامعه مرجع و زم يعنيساخت ژرفبه

بزنند و  وندیپ يرا با هنر نگارش ادب شانرمان ييگرااند جامعهتالش کرده نانآاند. کرده
و  يلیتمث يياینباشد. هر دو، دن بهرهيداشتن معنا، از هنر ب نیآورند که در ع جودوبه يساختار
 رنگ،یپ لیروساخت از قب نيکه هر کدام از عناصر ا انددهيرا برگز نينماد يروساخت

 شيدایساخت پکه همان ژرف يخارج متن يتیواقعفرجام داستان به يو حت يپردازتیشخص
که نقش و  شودي، مطالعه عناصر جامعه مرجع موجب مديدگاه ني. از اابنديدو اثر است ارجاع 

از جامعه عصر  بازتابيکه  يدو اثر ادب ني. اديایچشم ببه تیواقع ينيزبان در بازآفر ييتوانا
اند. دو داستان او سرچشمه گرفته ندهيانسان و آنسبت به و اورول يند، از تعهد اگزوپراشيخو

دو  يو اجتماع يکه همواره دغدغه شخص کشنديم ريتصوبه دهچشم خوانن شیرا پ يمسائل
متفاوت دو کتاب )روساخت  يچالش يهاو هسته «ينگارجامعه»بوده است. با وجود  سندهينو

 بيهجو معابه شان،يا يروشیپ يهاو چالش هاتیاز خالل شخص سندهيمتفاوت(، هر دو نو
اند شده ادآوري زیهر فرد را ن ياجتماع نقشپرداخته و  يروح يهايبزرگوار شيو ستا ياخالق
ها و گذر انسان انیو محبت م يکه همبستگ مینیبيدو داستان م ني(. در اکسانيساخت )ژرف

و موانع را  هادشواريداده و  وندیپ گريکديافراد را به توانديم هاديها و شك و ترداز ترس
 رفع کند.

پنهان شده، ترس دو  هاتیقصه و شخص ةنیهر دو داستان که در پس زم يضمن بخش
 وبیرفع ع يدر پ دوآن لیدل نیهمبه دهد؛ينشان م تیانسان يو نابود دگرگونياز  را سندهينو
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 شانيهاآرزو دارند، در داستان سندهيودو ن نيه انچند. اما آيهاجوامع و نجات سرنوشت انسان
 رندیگيم شیدر پ يتفاوتيسکوت و ب ،. چرا که خردمندان جامعة اورولرديپذيمرنگ تحقق ن

مانع  شيهاديها و تردکه ترس رد،یگيسرگردان و از هم گسسته شکل م ياتبع، جامعهو به
و  يشياندو از سفرة سهل ردیگياه، شرارت جان منگخواهد شد. آ هايمبارزه با ناراست

که راه مقاومت را  زی. شازده کوچولو ندارديبزرگ برم يسهم ،جامعه نيا يکارمحافظه
قدم  دانديم يخوببه زی. اما خود نشوديگل سرخش م وبیع میتسل سرانجام اموخته،ین

 يودرنج، و نابآلوده به يزندگرا به ياریاخت ياست. پس مرگ ممکنناراه  نيگذاشتن در ا
و  يقو ياهيو درونما رنگیبا استفاده از پ نهر دو رما حال،نيا . بادهديم حیفطرتش ترج

 يرونیو چه ب يچه در بعد درون يبه جوامع انسانمسائل مبتالخالقانه، به يهايپردازتیشخص
رف ص ها ادا کنند.انسانرا نسبت به شيخو ياند در حد توان، رسالت ادبداشته يپرداخته و سع

 وندیدو اثر پ يریگمتن شکلبرونرا به تنمشده که درون ادي يو تناظرها هاهمانندينظر از 
-اجتماعيو ابعاد  ياسیس يتناظرها بارةدر  يآت يهاکه پژوهش رسدينظر مبه د،هديم

 رياز سا ييبتواند در رمزگشا شازده کوچولوو چه در  واناتیقلعه حچه در  يروانشناخت
و  ينامتنیدر عناصر ب يکاوموثر افتد. وا يلیدو اثر تمث نيدر ا ينامتنیب هايماننديهتناظرها و 

 يديسرفصل جد توانديم ييستوايو کر يژنت يهاتیاز مجموعه ترامتن تینامتنینوع ب يبررس
 باشد. يقیتطب اتیمقوله از ادب نيدر ا
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