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چکيده
زبان تمثیل ،رهکارهايي است براي انتقال مفاهیم و سادهسازي نهادههاي پیچیدة اجتماعي،
اخالقي ،سیاسي در گسترة ادبیات معاصر که برون ار زبان تمثیل ،امکان عرضه بهشیوة مستقیم
و آشکار را ندارند .از جملة اين آثار تمثیلي دو رمان شازده کوچولو و قلعه حیوانات اند که
عليرغم دارا بودن موضوعاتي به ظاهر متفاوت (روانشناختي و سیاسي) ،اما از ديدگاه اجتماعي
قابل قرابت بهنظر ميرسند .پرسشی که مطرح میشود ،این است که با فرض تفاوت ميان
شخصيت و محيط زیستی دو نویسنده و بهطریق اولی ،ميان دو جامعة مرجع و دو
ژرفساخت بهظاهر متفاوت ،میتوان به تناظر و اشتراکی ميان دو اثر و در نتيجه دو
روساخت بهظاهر متفاوت رسيد؟ این پژوهش در نظر دارد؛ با تکیه بر نقد جامعهشناختي
کلود دوشه و در قالب يك بررسي تطبیقي ،بهيافتن تناظرهاي احتمالي در بارة زمینههاي فردي
و نیز تاريخي -اجتماعي نگارش دو رمان مزبور ،پرداخته تا رد پاي نويسنده و ردپاي تاريخ در
شکلگیري اين دو اثر را برونکشد و بهعبارتي ،بهمطالعة جهان خارجمتني اين دو رمان ،جامعة
مرجعي که داستان از آن زايیده شده و نیز جامعة متن ساخته شده توسط آفرينندگان اين دو اثر
بپردازد .نتایج برامده از واکاوي نشان ميدهد که جامعهمندي دو داستان ؛ بازتابانندة دغدغههاي
جامعهشناختي دو نويسنده است و ارجاعات فرامتني دو اثر ؛ بهژرفساخت  ،يعني جامعة
مرجع ي که دو نويسنده آن را به نوبة خويش تجربه کرده و زيسته اند ،از طريق روساخت
(پیرنگ ،درونمايه ،شخصیتپردازي ،فرجام) حاصل ميشود.
واژگان کليدی :نقد جامعهشناختي ،شازده کوچولو  ،قلعه حیوانات  ،کلود دوشه ،بررسي
تطبیقي ،تمثیل داستاني
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 - 1مقدمه
همگي منتقدان اجتماعي بر اين باورند که هر نويسنده اي ،حتي اگر حضوري پررنگ در
اجتماع نداشته باشد ،يك اثر ادبي را از صفر بهوجود نمي آورد .بلکه او تحت تاثیر کلیت
عقايد سیاسي ،مذهبي ،فلسفي ،فرهنگي و اقتصادي دنیاييست که در آن زادهشده و در آن
رشد يافته ،نیز اثر او بازتابگر چنین تاثیري خواهد بود (گوردن .)38- 37 ، 1370 ،چنین واکاوي
که شالودة نقد جامعه شناختي اثر ادبي را در سدة نوزدهم پايهريزي کرد ،از مادام دو استال  1و
ايپولیت تن  2آغاز و تا لوکاچ  3و گلدمن  4در سدة بیستم در تلفیق با ساختارگرايي ادامه يافت.
نگاه ساختارگرايي  5در معناي عام  ،معتقد است تمام افعال فرد و جامعه متأثر از يك گسترة
زيرساختي است که علت آن فعل محسوب ميشود .در حقیقت ،نوعي تمايل به جبريت  6و
نگاه تع ینگ را بهتأثیر «ساختارهاي ناخودآگاه و تقريبا پنهان» بر «آگاهي و عمل انساني» در اين
تفکر مشاهده ميشود .فرمالیستهاي روسي و در رأس آنها باختین ،تأثیرات اجتماعي و نیز
نقش نويسنده را در يك متن ،مقولهاي حاشیهاي ميديدند و تنها به خود متن بهعنوان
زيرساخت ميپرداختند .آلتوسر ،اولین و مهمترين فردي بود که نشان داد ،پروبلماتیك يا مسأله
اصلي مارکس ،همان «وجه تولید» است که بهعنوان يك ساختار نامرئي  ،عناصر تشکیل دهندة
کلي ساخت را سازماندهي ميکند .در واقع ،در انديشه انتقادي مارکسیستي« ،شرايط مادي»
حکم ژرفساخت (زيربنا) ،و انديشه ،ادبیات ،فرهنگ و ...حکم روساخت (روبنا) را دارند
(متولیان.)1382 ،
لوسین گلدمن که منتقدي مارکسیست و ساختارگراست ،ميکوشد؛ فاصلة خود را با هر دو
شیوة جامعهش ناسي سوسیالیستي (مفهومگرايي محض) و شیوة فرمالیسم ساختارگرا
(صورتگرايي محض) مشخص کند؛ زيرا در جامعهشناسي عامیانه ،فقط محتوا مهم است و
در فرمالیسم فقط صورت .پس با ايجاد يك معرفتشناسي و روششناسي منحصربهفرد در

نقد ادبي« ،ساختارگرايي تکويني» را پديد آورد (فوندو .)2019 ،
از طرف ديگر ،در اين دوره است که آثار هنري و ادبي متعددي ،کمابیش از اجتماع تاثیر
گرفته و بر اجتماع نیز اثراتي داشته اند؛ آثاري که به نقد ،بررسي ،معرفي ،رد يا پذيرش
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يكمکتب و منش اجتماعي_سیاسي و آگاهي بخشي يا تنبه در آن موضوع ميپردازند .نقد
جامعهشناختي گلدمني اين تاثیر و تاثرات را بررسي ميکند .در واقع  ،نقد جامعهشناختي
گلدمني که سرچشمه همگي رويکردهاي جامعهشناختي به ادبیات است ،ادبیات را بهمثابه يك
«کنش اجتماعي» مطالعه ميکند و نشان ميدهد که هر تولید هنري يا ادبي ،کمابیش از واقع ی ت
اجتماعي عصر خويش نشأت ميگیرد (عسگري.)62 ، 1387 ،
روش نقد جامعهشناختي اجازه ميدهد همة جنبههاي اجتماعي متن که نهفته در کنشها و
گفتارهايند ،برجسته شوند .از نظر دوشه ،حضور خارج رماني يكجامعة مرجع و ارتباط متن
بهواقع یتي اجتماعي_تاريخي در خارج از دنیاي رمان ،جامعهگرايي متن ادبي را بهتصوير
ميکشد .اين پیوند  ،میان جامعهگرايي و ادبیت در رمان ،ساختاري مستقل پديد ميآورد که
واقعیت و تخیل را بهيکديگر ميآمیزد .بنابراين موضوع اصلي نقد جامعهشناختي گلدمن و
شاگردان او  ،از جمله دوشه ،مطالعة ويژگيهاي جوامع انساني و واکاوي پیدايش و بروزهاي
واقعیت اجتماعي در متن است .به اعتقاد اين دسته از منتقدان  ،بههنگامي که نويسنده از اوضاع
اجتماعي انتقاد و يا با آن مبارزه ميکند و ميکوشد وضعیت را تغییر دهد  ،اثر ادبي او نقش
يكمحرک اجتماعي را ايفا خواهد کرد .بدينترتیب ،هم از اجتماع اثر پذيرفته و هم بر اجتماع
اثر خواهد گذاشت .آندره برينك  ،نويسندة فقید ا آفريقاي جنوبي  ،بر اين باور است که با
وجود فراز و نشیبهاي حیات يكملت ،وظیفه نويسنده اين است که بهکاوش در اعماق
بپردازد تا حقايق اصلي انساني را کشف کند (چاوشیان .)212 ، 99 ،سارتر نیز که نمايندة
مکتب التزام در ادبیات است ،اين کنشگري را وظیفة نويسنده ميداند و بر اين باور است که
انسان را از تعهد و مسئولیت گريزي نیست؛ در نت یجه ادبیات هم بهطور طبیعي متعهد و ملتزم
است.
وانگهي  ،دوران نوين و پر چالش سدة بیستم همراه با رشد اکتشافات علمي  ،انقالب صنعت ي
و نیز دو جنگ جهاني؛ زمینهاي تاث یرگذار بر مردم و نیز جامعة روشنفکر و ادبي پديد آورد  .از
سويي؛ کمرنگشدن مرزها و رخدادهاي فراگیر ن یمة سدة بیست در اروپا  ،باعث شد که در
عین تفاوت در سپهرهاي زباني -تاريخي و فرهنگي  ،جامعه خارجمتني  1تا حدودي همانند
براي بسیاري از نويسندگان بهوجود آورد .وجه مشترک بسیاري از دستاوردهاي ادبي ،پرداختن
به احساسات مردم ،متاثر ار رويدادهاي اين سده ،و سپس بدل شدن به ابزاري قدرتمند و بانفوذ
___________________________________________________________________________
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براي شناساندن وجه ديگري از واقعیت سیاسي -اجتماعي بهديگر ملتهاست (رضوانطلب و
مهرابي.)394 ، 1397 ،
جرج اورول يکي ازنوبسندگان سدة بیستم است که در رمان تمثیلياش بهنام قلعه حیوانات ،
آگاهانه تالشکرده بخشي از واقعیت اجتماعي_سیاسي عصر خويش را بهتصوير بکشد و

دربارة آنچه حقیقت ميپندارد آگاهيبخشي کند .در همین سده  ،نويسندگان ديگري نیز هستند
که بنابر نوع زندگي و فعالی تشان و نیز دگرگونيهاي اين سدة پرتالطم ،توجه عمدهاي به درون
و ارزشهاي انساني پیداکردند .از میان ايشان ،اگزوپري در شازده کوچولو تالش کرد
ارزشهاي رو بهزوال ،و محبت و دوستي میان انسانها را جاني دوباره ببخشد ،و بهنقدي
ظريف از عیوب انساني دست بزند.
از سويي ديگر ،آنتوان دو سنت اگزوپري ( )1944- 1900فرانسوي و جرج اورول (- 1903
 )1950انگل یسي  ،هر دو در يك عصر زندگي کرده و سالها و حت ي برخي رخدادهايي مشابه
را به چشم ديده اند .گويي از ويژگيهاي اين سده  ،کمرنگشدن مرزهاست .آنها با حضور در
کشورهاي مختلف ،با شاخصههاي اين عصر از نزديك برخورد کردهاند؛ جنگ بر سر تصاحب
قدرت بیشتر ،استعمار و بهبردگي گرفتن انسانها ،دوستي و دشمني و تزوير میان انسانها و
تالش و مبارزه براي تغییر وضعیت پیش آمده .هر دو نیز در اواخر عمر خويش اين رمانها را
بهشیوهاي تمثیلي و نمادين نگاشتهاند؛ اورول داستان مزرعهاي را تعريف ميکند که حیواناتش
علیه ظلم مالك مزرعه دست به انقالب زده و انسانها را از مزرعه اخراج و قلعه حیوانات را
ميسازند .اگزوپري نیز از پسرکي سخن ميگويد که ساکن سیارکي کوچك است ،در
جستجوي دوست بهسیارههاي متفاوتي سفر ميکند و سرانجام دوستي در سیاره زمین مييابد .
بدين ترتیب ،هر دو نويسنده در اثر خود جامعهاي ساخته اند که گرچه از جامعه واقعي بهدور
است ،بهيك جامعه انساني بسیار شبیه مينمايد.
پرسشي که در اين جستار پیش ميآيد  ،اين است که با فرض تفاوت میان شخصیت و مح ی ط
زيستي دو نويسنده و بهطريق اولي میان دو جامعة مرجع و دو ژرفساخت بهظاهر متفاوت،
ميتوان بهتناظر و اشتراکي میان دو اثر و در نتیجه دو روساخت بهظاهر متفاوت رسید؟ بهنظر
ميرسد که استفاده از نمادها و زبان تمثیل فصل مشترکي است که برونمتن پرتالطم و بهظاهر
متفاوت اجتماعي را بهدرونمتن واحد و تناظرپذير پیوند ميزند و بدينترتیب بین
ژرفساخت اجتماعي و روساخت ادبي در دو سپهر متفاوت تاريخي -فرهنگي ،پلي حقیقي و
البته نامحسوس برقرار ميشود .بنابراين ،در اين پژوهش برانیم؛ نخست زمی نههاي نگارش دو
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رمان (کانتکست) و ريشههاي شکلگیري آن دو را در شخصیت نويسندگان مطالعه کنیم.
سپس به بررسي تطبیقي درونمايه ،پیرنگ ،شخصیتپردازي و فرجام دو اثر و شباهتها و
تفاوتهاي موجود از ديدگاه جامعهشناختي دوشه بپردازيم .در پايان  ،میزان تطبیق دو اثر با
واقعیت ،و امکان اجراي آن در جامعه حقیقي را ارزيابي کن یم .در بررسي تناظر و تباين میان
دو اثر نیز از ديدگاه مکتب آمريکايي در ادبیات تطبیقي که کلود دوشه از آن متأثر بوده است ،
بهره خواهیم برد .در روش مکتب آمريکايي «بر يافتن مدرک تاريخى و شواهد اثباتگرايانه
اصرار نمىشود و قبول مىشود که برخي شباهتها بین آثار ادبى ،ناشي از روح مشترک همه
انسانها است .اين تحول ،نشانه توسعه طبیعى تاريخ بشر است از قومیت بهملیت و سپس
بهانسان یت و بشريت» (شرکت مقدم .)64 ، 1388 ،اين همان نگاهي است که باعث ميشود
بتوان بهبررسي تطبیقي دو اثر ادبي از دو کشور فرانسه و انگل یس ،بدون روابط بینامتني آشکار
و تأثیرپذيري مستقیم از يکديگر ،دست زد و مفاهیم انساني و اجتماعي مشترک میان دو اثر را
بازجست.
 - 2پيشينة پژوهش
دو اثر شازده کوچولو و قلعه حیوانات در زمرة آثار ادبي پر مخاطبي محسوب ميشوند که
بررسيها و تفاسیر زيادي بر آن ها صورت گرفته و حتي تولیدات تصويري متعددي نیز با
حفظ وفاداري بهمتن و يا اقتباس از آنان تولید شده است .از آن جا که اورول وقايع و
شخصیتهاي رمان قلعه حیوانات را با توجه بهتاريخ انقالب مارکسیستي شوروي و افراد موثر
در اين انقالب انتخاب کرده است ،عمدة بررسيها بهيافتن تناظرهاي تاريخي میان اين اثر و
تاريخ اختصاص دارد .يکي از بررسيهاي دقیق در اين زمینه ،پايان نامة کارشناسي ارشد اعظم
کیانينژاد با موضوع بررسي جامعه -زبانشناختي قلعه حیوانات جرج اورول است .در بخشي از
اين پژوهش ،نگارنده تالش کرده با توجه بهجامعة م رجع تاريخي خارج از متن ،نمادهاي اين
اثر را رازگشايي کند .اما دو اثر ديگر با يكنام " ( "AnimalFarmمزرعه حیوانات) ،يکي
نوشتة زيسر و فیلیپس  1و ديگري اثر آلن و تامپسون  ،2تالش کرده اند به بررسي شخصیتهاي
داستان در خود متن و فراتر از مرجعيابي تاريخي صرف بپردازند.
___________________________________________________________________________
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اما در بارة شازده کوچولو آن چه مشهود است ،بیشتر نقدها بهزبان فارسي و سپس بهزبان
فرانسه ،به بررسيهاي مضموني پرداخته و کمتر بهمحیط پیدايش اثر يا شخصیت نويسنده
پرداخته اند .بدينترتیب ،عمدة بررسيها دربارة اين رمان به جامعه مرجع و کشف نیت نويسنده
در نگ ارش اثر توجه چنداني ندارند .يکي از پژوهشهايي که کمك بسیار زيادي بهشناخت

جامعه مرجع و دنیاي خارج متني رمان و شخصیت نويسنده ميکند ،کتاب شازده کوچولوي
سنت اگزوپري تالیف آلبان سوريزيه ) (Cerisierاست .او مجموعه اي از مقاالت و نظرات
دوستان و منتقداني که اغلب اگزوپري را از نزديك ميشناخته اند ،و احیانا نظرات شخصي او
را در بارة شازده کوچولو شنیده اند ،گرداوري کرده است .هم چنین ،يکي از متفاوتترين نقدها
بر اين رمان نیز ،آبي در تبعید اثر اسپیتزر) (Spitzerاست .ماري آن باربريس)(Barbéris
نیز در کتابي با نام شازده کو چولو سعي در نمادشناسي و بررسي اين اثر داشته است.
در سالهاي اخیر تمايل به بررسي جامعه شناختي آثار ادبي افزايش چشمگیري داشته است.

بههمین دلیل ميتوان پژوهش هاي بسیاري روي ادبیات فارسي ،عربي ،انگلیسي ،فرانسه و …

با رويکرد نقد جامعه شناختي مشاهده کرد .در اير ان ،فزونترين پژوهشها از ديدگاه لوسین
گلدمن بهره گرفته اند .با اين حال ،جواري و عبدي در مقالة خود با نام "ريشههاي آسمان
رومن گاري :رويکرد نقد جامعهشناختي کلود دوشه" و سلیمي واشرفي در مقالة " از جامعه

متن به جامعه مرجع :خوانش دوشهاي از ترس و لرز غالمحسین ساعدي" از ديدگاههاي دوشه
در بررسي آثارشان بهره برده اند .با اين وجود ،بهصورت کلي ،نقد جامعهشناختي بر دو رمان
مورد بحث ما مشاهده نشد .هم چنین ،اين دو اثر هر کدام بهصورت مجزا با آثار ادبي ديگري

مقايسه شده اند ،اما میان "شازده کوچولو" و "قلعه حیوانات" تا کنون بررسي تطبیقي صورت
نگرفته است.
 - 3چارچوب نظری
همان طور که پیشتر اشاره شد ،گلدمن در ساختارگرايي تکويني اش بر اين باور بود که تمام
اعمال و رفتارهاي انساني واکنشي است از سوي فرد يا جمع ،در موقعیتي معین ،در جهت
دگرگونکردن اوضاع بر وفق تمايالت خود .اثر ادب ي نیز يکي از اين پاسخهاست ،اما يك
پاسخ جمعي! او باور دارد که آفرينش جهان منسجم اثر ادبي نميتواند کار يك فرد باشد .اما
توضیح نمي دهد که چرا اين گرايشهاي آگاهي جمعي را فردي خاص و نه ديگري ،و در قالب
و شکلي ويژه و نه شکل ديگري ،بیان کرده است (وليپور .)139 :1387 ،اين مسئله که آيا همه
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رمانها را مي توان با اين ديدگاه گلدمن بررسي کرد ،سوالي بود که منتقدان جامعهشناختي پس
از گلدمن ،از جمله کلود دوشه به آن پاسخ دادند و تالش کردند کاستيهاي اين ديدگاه را در
نقد جامعه شناختي بزدايند .نخستین بار در سال  1971بود که کلود دوشه واژة نقد
جامعهشناختي  1را پديد آورد .اين نقد خوانشي اجتماعي_تاريخي از متن ارائه ميکرد .روند

شکلگیري اين تفکر بهتدريج طي سالهاي قبل و بعد از سال 19 68میالدي انجام شد و هدف
آن ساختن « نوعي نگاه ادبي و شاعرانه از مسائل اجتماعي» در عین داشتن « خوانشي
ايدئولوژيك از متن» بود .نقد جامعهشناختي از خالل چالشهاي ايدئولوژيکي که در متن
جريان دارد ،بهمعاني آن ميپردازد .نقطة آغاز همواره خود متن است .درواقع ،مفاهیمي که از
ساختارگرايي وارد نقد ادبي شده بود ،الگويي بسیار بسته ارائه ميکرد که اجازه نميداد همة
ظرفیتهاي متن بررسي شود .اين نقد جديد دوشه اي موجب ميشد که سايههاي
ساختارگرايي کنار برود و انديشه بهسوي دريافتي پوياتر از روند اجتماعي_هنري متن هدايت
شود .بههمین دلیل ،دوشه سهمفهوم در نقد جامعهشناختي ارائه کرد تا به بررسي جامعتري از اثر
ادبي کمك کند « :جامعه متن»  « ،2جامعه نگار»  ،3و «کنار متن» 4که بهموازات مفهوم «بافت» يا
«زمینة متن»  5ايجاد شده بود.
« جامعه متن» يا سوسیوتکست قصد داشت متن را در گستره اي وسیعتر بررسي کند و
به چالش بکشد ،از علت افعال و معني آنها سؤال کند و متن را همواره باز نگه دارد .اين واژه
بهوضوح نشان دهندة پیوند میان متن و کنار متن است .که اين کنار متن يك عنصر خارجي
نیست ،بلکه از درون متن بهيك عامل خارجي برميگردد ،يا تالش دارد اين کار را بکند .در
نقد جامعهشناختي هیچ بافت مشخص و از پیش تعیینشده اي براي رمان وجود ندارد .دوشه
ابتدا واژة « دنیاي خارج متني»  6را با الهام از تصاوير موجود در بیرون و همراه متن بهوجود
آورد؛ اين تصاوير خود متن نبودند ،اما بدون آنها متن قابل خواندن نبود .به نظر دوشه متن
بازتابي از دنیاي بیروني بود ،و نه يكساختار ادبي آينهوار و در کل مطابق با جامعة مر جع  .7از
اين جا مفهوم بنیادين جامعة متن يا سوسیوتکست بهوجود آمد .آن چه اين اصطالح بیان
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ميکند ،نخست؛ جامعهمندي  1متن است؛ يعني اجتماع ساخته شده توسط خود متن ،که شامل
هر آن چیزي ميشود که حضور خارج رماني يك جامعه مرجع و بهتبع آن جامعه رمان را نشان
مي دهد .در واقع در بدو امر ،نقد جامعهشناختي با بررسي «شاعرانگي در جامعهمندي» متن،
به دنبال آن چیزي است که از اجتماع وارد متن شده ،اما پس از گذر از روند و تحولي نه چندان
مشخص(ماريوس.)2014 ،
مفهوم « جامعه نگار» يا سوسیوگرام که دوشه از آن با عنوان «مجموعه اي مبهم ،ناپايدار و
چالش برانگیز از اتفاقات و مسائل جزئي ،تصادفي و در همکنشي با يکديگر ،پیرامون هسته اي
چالش برانگیز» ( دوشه و تورنیه )3572 :1994 ،ياد ميکند ،بر روي مفاهیم «اطالعات» « ،نشانه»
و «ارزش» بنا شده است و رابطة متن و کنار متن را مشخص ميکند .اين مفهوم ناشي از
پیوندهايي است که متن با « دانستهها» و «گفتمانها»ي موجود در فضاي اجتماعي -فرهنگي
برقرار ميکند و اين دو ماده اي مي سازند که متن با آن و بر روي آن کار کند .ساخت متن
برامد تبديل «نشانهها» به«ارزشها»ست؛ يعني تبديل نشانهها بهواحدهايي داراي «بار معنايي
ويژه» (هر کدام با ديگري تفاوت دارد)« ،غنا» (حاوي يك چند معنايي بالقوه در جهت پیشبرد
متن) و «قاعده» (نظام نشانه شناختي اثر مورد نظر ،اي ن بخش را فعال و الگوسازي ميکند
(پوپويك.)156 :2014 ،
عمل جامعه نگاري روند نشانه سازي جامعي است که چنین نموداري را شامل ميشود:
واقعیت (خارج از دسترس)/تفکر غالب اجتماعي← کنار متن← متن ،که «کنار متن»واسطة
پیوند میان متن و مرجع مي شود .مجموعة اين زنجیره ،همانطور که دوشه بیان ميکند « جامعه
متن» يا سوسیوتکست را ميسازد (همان).
بافت  2يا کانتکست ،فضايي است پیرامون يك عنصر؛ و در موضوع مورد بحث ما؛ يعني در
اثر ادبي ،زمینه يا محیطي است که پیرامون «يك سخن و گفته» وجود دارد.
«اين محیط مي تواند شفاهي باشد ،که در اين صورت نقد جامعهشناختي آن را «کنار متن»
مينامد ،مي تواند غیرشفاهي باشد :موقعیتي ،اجتماعي ،فرهنگي،اخالقي :چه کسي و با چه نیاتي
صحبت ميکند  ،گوينده از چه جايگاهي از نظر اجتماعي ،جغرافیايي ،فرهنگي و غیره سخن
ميگويد .ترکیب اين دو منطق نهادي و زباني« ،بافت» را تشکی ل مي دهد ،که در درون آن
آفرينش ادبي ايجاد ميشود .بافت شفاهي باشد يا غیرشفاهي ،ميتواند بهشکلي تدري جي
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گسترده يا محدود شود :اين بافت ميتواند محیط بيواسطة (شفاهي) گفتار يا چارچوب
محدو دِ مرجع (غیرشفاهي)  ،روابط ضمني يا صريح میانگفتماني بهشکل عام و يا بهطور کلي
دنیاي اجتماعي را برگزيند .بهعالوه ،در اين مفهوم ابهام نیز وجود دارد .زيرا ميتواند بافت
گفتار و بافت اي جاد شد ه توسط گفتار را تعیین کند .در همه موارد ،بافت بستگي دارد به؛
تصويرسازيهايي که گوينده از آن انجام مي دهد ،شخصیتهاي داستان و سپس خوانندگان اثر
ادبي و اين به معني وجود ساختاري از پیش تعیین شده براي تحرير و قرائت نیست .عالوه بر
اين ،دريافتکنندگان (خوانندگان) هرگز بههمه اطالعات زمینهاي دسترسي ندارند و تنها بعضي
از آن ها براي دريافت (تخاطب) بهتر الزمند .ناگزير با مفهوم بافت ،ما بهگونهاي تفکیكناپذير

اشکال گوناگون ارتباط ادبیات با چیزي غیر از خودش راميبینیم» (اسکنازي و گلیونر،
.)2016
دوشه هدف نقد جامعهشناختي را اينطور تعريف ميکند« :نقد جامعهشناختي تالش ميکند
بهلحاظ زيبايي شناختي و بعد ارزشي متون ،حضور آثار ادبي را در جهان بازخواني کند و آن را
جامعهمندي )[ (Socialitéمينامد]» (دوشه .)4 :1974 ،درواقع ،اين نقد متن را با نگرشي
اجتماعي بررسي ميکند و به دنبال ردپاي جامعه در ادبیات است .اين جامعهمندي عنصري
است که رمان از آن براي بازخواني جامعه ،و ايجاد محصول هنري از متن ادبي استفاده
ميکند .بنابراين اين جامعهمندي شامل هر چیزي است که حضور يك جامعه مرجع و يك
عمل اجتماعي را در متن متجلي کند .از همین روي ،هر متن ادبي ادعا ميکند که خود وابسته
بهيك واقعیت اجتماعي -تاريخي پیشین و خارج از خودش است .واضح است که جامعهمندي
اثر ادبي همزمان نتیجه يكتجربة شخصي و دستاورد يك گروه اجتماعي است .به اين صورت
میان مفاهیمي که دوشه مطرح ميکند ،ارتباط خاصي وجود دارد :جامعه متن خود بازتابي از
يك مجموعه بزرگتر ،يعني جامعة مرجع است که آن هم بهسهم خود به دنیاي خارج متني باز
ميگردد (سلیمي کوچي و اشرفي.)70- 69 :2015 ،
با توجه بهرويکرد و نگاه نقد جامعهشناختي نسبت بهمتون ،ميتوان آثار مختلف و متعددي
را بررسي کرد .چرا که هر نويس نده يك دنیاي خارج متني و نیز يك کنار متن ،شامل همه
عوامل شخصي و اجتماعي و ...پیرامون خويش تجربه ميکند .مجموعه اين عوامل در اثر
تولیدي وي و جامعة متن او قابل بررسي است .از جملة بهترين آثار قابل بررسي در اين زمینه،
داستانهاي تمثیلي است .چرا که تمثیل «ابز اري براي بیان پوشیده و غیرمستقیم حقايقي است
که به دلیل فشار و محدوديتها  ،امکان بیان مستقیم و صريح آن وجود ندارد» (رضايي و
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جاهدجاه .)63 :1395 ،در نتیجه ،عموما اجزا و شخصیتها نمادين و داراي مابه ازاي
بیروني اند .همین امر ما را به بررسي زنجیرة سازنده جامعه متن براي رمزگشايي نمادها سوق
مي دهد .از جمله اين آثار تمثیلي ميتوان شازده کوچولوي سنت اگزوپري ،و قلعه حیوانات
جرج اورول را نام برد .اين دو رمان در زمرة تمثیلهاي داستاني  1قرار ميگیرند که میزان
اثرگذاري آن بر روح و جان مخاطب بیش از ساير آرايههاي ادبي است .چرا که دو بعد
زيبايي شناختي و مفهومي را همزمان در برميگیرند (همان .) 71 :پس با استفاده از زبان و
شخصیتهايي نمادين ،دنیايي را بهتصوير کشیده اند که حاکي از وجود جامعه مرجعي حقیقي
است.
اورول داستان مزرعه اي را تعريف ميکند که حیواناتش علیه ظلم مالك مزرعه دست
بهانقالبزده و انسانها را از مزرعه اخراج و قلعه حیوانات را ميسازند .اگزوپري نیز از
پسرکي سخن مي گويد که ساکن سیارکي کوچك است ،در جستجوي دوست بهسیارههاي
متفاوتي سفر ميکند و سرانجام دوستي در سیارة زمین مييابد .بدين ترتیب ،هر دو نويسنده
در اثر خو د جامعه اي ساخته اند که درعین حال که از جامعه واقعي به دور است ،بهيك جامعه
انساني بسیار شبیه مينمايد.
در ادامه  ،ابتدا بهزمینههاي شکلگیري و نگارش دو رمان ميپردازيم .نگاه ما در اين قسمت
از نوع برونمتني است .بهعبارت ديگر ،ردپاي حضور جامعه در متن را بر جستهسازي ميکن ی م .
در گام بعدي  ،بهتناظر دنیاي درونمتني اورول با دنیاي درونمتني سنت اگزوپري ميپردازيم.
مقايسه تطبیقي دو دنیاي داستاني و واکاوي شباهتها و تفاوتهاي درونمايه ،پیرنگ،
شخص یتپردازي و فرجام دو اثر؛ بهفهم بهتر کارکردهاي زبان تمثیلي دو اثر مي انجامد ،در
عین حال شناخت بهتري از سازوکار پويا و پیچ یدة درون متن با خارج متن در دو سپهر
فرهنگي -تاريخي مختلف و در عین حال نزديك بههم ايجاد ميکند؛ دو جهاني که در عین

تشابهها و تفاوتهاي ظاهري (روساخت متفاوت) –بهيمن زبان تمثیلي  -آالم مشترک بشري
(يا همان ژرفساخت آشوبزده سدة بیستمي) را بهگونهاي واحد بهنمايش ميگذارند.
زمينههای نگارش دو رمان
-4
از آن جا که بافت؛ متشکل از عوامل شفاهي و غیرشفاهي موقعیتي  ،اجتماعي  ،فرهنگي و
اخالقي متن ادبي است .براي بررسي جامعه شناختي اين دو کتاب ،در نظر داريم نخست يکي
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از عناصر مورد نظر دوشه ،يعني بافت يا کانتکست را آغاز کنیم .در بررسي زمین؛ دو اثر ،بايد
توجه داشت که دنیاي خارج متني دو نويسنده قرابتهاي زيادي از خود نشان مي دهند .ابتدا
اين که هر دو در ابتداي سدة بیستم زندگي کرده و با پديدة جنگهاي جهاني متاثر از انقالب
صنعت ي و رقابت قدرتهاي نوظهور مواجه شده اند .اگزوپري خلبان و خبرنگار جنگي و
اورول نیز مبارز و خبرنگار جنگي طرفدار انديشه مارکسیسم بود .اما اگزوپري از مجموع اين
دنیاي خشن و مردانه ،کنجي آرام در ادبیات براي خود دست و پا کرده و انديشهها ،احساسات
و تجربیاتش را بهظرافت در میان داستانها و شخصیتهاي قصههايش گنجانده است .در
مقابل ،اورول بهصراحت عقايدش را بازگو ميکند؛ گاهي به شکل داستان و گاهي رساله و
مقاله .در واقع ،اين دو ،هر يك؛ روشي متفاوت براي بازنمود افکارشان برگزيدهاند.
 - 4-1شازده کوچولو ،تالشی برای بازیابی کودکی
اگزوپري را ميتوان خلبان -نويسنده و از جمله متفکراني دانست که براي انتقال عقايد
خويش از دريچة تجربیات شخصيشان مي نويسند .او باور دارد که يك کتاب خوب بايد از
اعماق قلب نويسنده برخیزد؛ و نويسنده براي ايجاد چنین اثري ،بايد « با حوادث عصر روبرو
شود تا از آن معنا و مفهوم استخراج کند .او بهتعهدي محتاج است که تواناييهاي جسماني و
روحاني انسان را احیاء کند» (شووريه .)37 :1958 ،درواقع ،او به نقد نويسندگاني ميپردازد که
در گوشه اي مي نشینند و بدون آنکه خود بهتجربه عملي دست يابند يا هدفي متعالي داشته
باشند ،بهنوشتن ميپردازند؛ در اينباره ميگويد« :من از افرادي که براي سرگرمي يا تظاهر
کتاب مي نويسند ،متنفرم .بايد چیزي براي گفتن داشت» (سنت اگزوپري.)109 :1955 ،
بدين ترتیب ،بههنگام نوشتن رمان شازده کوچولو  ،اگزوپري خلباني چهلو چهار ساله است
که حوادث بسیاري را پشت سر گذاشته و به شناختي از انسان دست پیدا کرده است .بهگواهي
يکي از دوستانش به نام ژنرال ماکس ژله  « ،1او از دنیايي که ما در آن زندگي ميکنیم خسته بود
و مکررا ميگفت دفعه بعد سیاره ام را عوض خواهم کرد» (سوريزيه .)222 :2013 ،از اين رو،
قهرمان داستان يعني شازده کوچولو ،به نويسنده کمك ميکند تا نارضايتي اش را از زندگي

مدرن و انسانها ،آن چنان که هستند ،اعالم کند .اگزوپري کودکي را چون "وطن خويش"
(شووريه )72 :1958 ،و رمان شازده کوچولو را نیز همچون يك " اتوبیوگرافي" از زندگياش
مي داند (سوريزيه .)227 ، 2013 ،در نتیجه ،قهرمان داستان را نیز کودکي بيآاليش ،با نگاهي
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پیراسته از مظاهر دنیا انتخاب کرده است که زندگياش شباهتهاي بسیاري با زندگي نويسندة
کتاب دارد.
عناصر و حوادثي که در اين داستان وجود دارند ،عموما بهشکل ضمني يا عیني ريشه در
دنیاي شخصي اگزوپري دارند .او ه مانند راوي داستان ،خلباني است که سقوط در کوير را
تجربه کرده است .فانوسبان (فانوس باني صحرانشین) ،گل (گلي رويیده در شنهاي کوير) و
روباه داستانش (از تیرة روباههاي صحرايي بهنام " )"Fennecرا نخستین بار در مراکش
مالقات کرد .شازده کوچولو نیز شباهت زيادي بهکودکي خود آنتوان دارد .درواقع ،عناصر
داستان بهمیزان قابل توجهي از تجربیاتي حقیقي برگرفته شده اند ،اما اينکه هر کدام از اين
موارد در داستان نماد و معرف چیست ،به انتخاب ،نوع تفکر و نیز تجربیات روحي و اجتماعي
نويسنده برميگردد .او بهگونه اي داستان را روايت ميکند که گويي اگزوپري میانسال و دلتنگ
با کودکي از ياد رفته خويش روبرو شده و مخاطب گمشدة سالهاي طوالني اش را يافته است.
شازده کوچولو در عین کودکي ،فیلسوفانه و کمي مرموز سخن ميگويد ،و بهتنهايي در يك
سیارک ،بههمراه سه آتشفشان و تعدادي گل کوچك و ساده زندگي ميکند .تنها اتفاقي که در
اين سیارک رخ مي دهد ،غروب هر روزه آفتاب و گاهي رويش دانههاي بائوباب است که بايد
به سرعت از بین بروند تا سیاره را نابود نکنند .در اين فضا است که ظهور اتفاقي گل سرخي
زيبا بر روي اين سیارک دلگیر ،نقطه عطف زندگي قهرمان داستان ميشود .اگزوپري به واسطة
اين گل ،تصويري نمادين از همسرش کنسوئلو دو سنت اگزوپري بهنمايش ميگذارد (سنت
اگزوپري .) 39 ، 1380 ،قهرمان رمان نیز همچون نويسنده ،به دلیل مشکالتي که با گل مغرور و
خودشیفته اش پیدا ميکند ،سیارک را ترک کرده و به دنبال دوست بهسیارههاي ديگر سفر
ميکند .رويدادهايي که در اين مسیر براي شازده کوچولو رخ مي دهد ،نشاني از ارتباطات و
اتفاقات زندگي نويسنده دارند .در پايان نیز ،شازده کوچولو همانند اگزوپري ،ناتوان از تحمل
بازگشت بهسیارک اش ،مرگي خود خواسته را انتخاب ميکند (سنت اگزوپري .)230 :1956 ،در
اين کتاب ،اگزوپري با بهرهگیري از سیر دگرگونيهاي انديشگي خود ،جهانبیني اش را
بهمخاطب عرضه ميکند و ما ميتوانیم او را آنگونه که هست ببینیم .او در اين کتاب با
استفاده از عناصر حقیقي جامعة مرجع ،دنیايي خیالي و رمزگونه ميسازد که روابط در آن
سادهسازي شده اند تا به جامعة رويايي متن برسند .جامعهمندي کتاب ريختاري فانتزي دارد که
ميکوشد آدمها را با نهاد ،احساس و خواستههاي درونيشان روبرو کند.
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 - 4-2قلعه حيوانات ،بازنمایی چهره تزویر
جرج اورول که از همان سالهاي ابتدايي زندگي شیفته نوشتن بود ،مي دانست که در آينده
مي خواهد نويسنده شود .اما حوادث زمانه او را کمکم به سوي نوشتار سیاسي کشاند (اورول،
 .)15 ، 1390او که در خانواده اي بورژوازي متولد شده بود ،هرگز تصويري از طبقه فرودست
جامعه در ذهن نداشت .اما حضور و خدمت وي در پلیس سلطنتي انگلستان در هند ،براي
اولین بار به او تصويري حقیقي از امپريالیسم و استعمار بريتانیا و درکي از طبقه فقیر داد.
سپس ،زندگي با فقیران فرانسه و مطالعه وضعیت کارگران انگلستان ،دغدغههايي اخالقي و
اجتماعي در وي پديد آورد .او که به دنبال جهت دهي کاربردي و سیاسي به اين احساسات بود،
بهسمت س وسیالیسم دموکراتیك گرايش پیدا کرد؛ اين واژه براي او بهمعناي برابري انسان ها و
احترام به آزادي ايشان بود .از اين زمان بود که به نفع محرومان جهان دست بهقلم برد.
اما آنچه حقیقتا موجب جهتگیري سیاسي و اجتماعي اورول در رمانهايش شد ،جنگ
داخلي اسپانیا بود که به او درباره نازيسم ،فاشیسم و استالینیسم آگاهي داد .او مي ديد که
بهواسطه جنگ رسانه اي و سانسور خبري ايجاد شده توسط کشورهاي قدرتمند ،همبستگي و
مقاومت طبقه کارگر اسپانیا بهمثابه شورش عده اي خرابکار در نظر عموم جلوه داده شده است.
اين قلب حقیقت به اين دلیل بود که « انقالب رو بهگسترش اسپانیا ،تنها يكتهديد بود که خطر
گسترش آن به ديگر کشورها و شعلهور کردن دوباره آتش انقالب سرکوب شده در شوروي را
بههمراه داشت» (ژيل . )90 :2006 ،اينگونه بود که پس از بازگشت از اسپانیا ،دست بهنوشتن
رمان قلعه حیوانات زد ،تا بهواسطه تحلیلهاي موشکافانه از روابط و افکار از منظر داستان،
بهمردم و روشنفکران غفلتزده آگاهي دهد .او خود مينويسد « :نخستین کتابي که در آن با
آگاهي کامل از آنچه مي کنم سعي کردم هدف سیاسي و هدف هنري را در يك کل فراگیر با
هم جوش بدهم ،قلعه حیوانات بود» (اورول.)24 :1390 ،
او با الهام از انقالب شوروي و شخصیتها و اتفاقات آن ،در قالبي تمثیلي مزرعه اي را
بهتصوير ميکشد که حیواناتي متعدد تحت مالکیت مزرعه داري بيکفايت و ظالم اند .اين
حیوانات تحت تاثیر سخنان الهام بخش خوکي پیر ،دست به انقالب علیه مالکشان زده و بر
انسانها پیروز مي شوند .داستان اين کتاب شرح انقالب حیوانات و سپس تحريف و فراموشي
شعارهاي انقالبي بهواسطه تسلط حاکماني سودجو و قدرتطلب از جنس خود حیوانات
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است .اورول قصد دارد زيرکانه و با هنرمندي ،پیچیدگي اين دگرديسي و مديريت افکار
عمومي توسط سیاستمداران را نشان دهد.
او بهصورتي آشکار با انتخاب هر کدام از شخصیتها و اتفاقات داستان قصد دارد از فرد يا
حادثه اي در انقالب شوروي و سالهاي پس از آن ياد کند و بهشکلي ضمني به نقدي طنزآمیز
و تلخ دست بزند .آقاي جونز  1مالك مزرعه ،تمثیلي از نیکالي دوم تزار روسیه است که با
انقالب مردم از قدرت کنار رفت .میجر ،2خوک پیري که پیش از مرگ حیوانات را به حقوقشان
آگاه و به انقالب علیه انسانها تشويق ميکند ،نماد کارل مارکس تئوريسین مکتب مارکسیسم
است .انقالب مردم روسیه بهواسطة رهبراني چون لنین به سمت اين انديشه گرايش پیدا کرد و
ساختارهاي جامعه بر اين اساس پيريزي شد .اسنوبال  3و ناپلئون  4نیز دو خوکي اند که رهبري
اقتصادي و سیاسي حیوانات را به دست مي گیرند .اسنوبال نمادي از تروتسکي است که توسط
استالین (ناپلئون) از صحنه سیاسي حذف ،تبعید و به دستور وي بهقتل رسید .درواقع ،اورول
نام ناپلئون را به ياد امپراطور ديکتاتور فرانسه انتخاب کرده و چگونگي تحول استالین را
بهواسطة قدرت ،حرص و آز نشان مي دهد .باکسر  5و کلوور  6دو اسبي اند که نماد پرولتاريا و
طبقه کارگر ماهر در شورويند .او که نام باکسر را از "شورش باکسر" در چین (آغاز کمونیسم
در چین) گرفته  ،نشان مي دهد که طبقه کارگر بهمنزله چرخ دندهها و قربانیان اين انقالبند.

اسکوئیلر  7تمثیلي از قدرت رسانه اي و تبلیغات و احیانا روزنامه پراودا ( 8روزنامه نزديك
به استالین) ،مالي  9نماد کارگر ماهر طبقه متوسط و مخالف انقالب ،و بنجامین  10سمبل نسل
قديمي ،مخالف هر شورش جديد و البته نگاه منتقد موجود در جامعه است .خوکها نماد
وفاداران حزب کمونیست و دوستان استالیناند که برخالف ساير حیوانات در رفاه زندگي
ميکنند .موشها و خرگوش ها ،احزاب سیاسي مخالف حزب کمونیسم و از دسته حیوانات
وحشي ،و سگها نیروهاي امنیتي  KGBتحت امر استالین اند .آقاي فردريك  11همسايه
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مزرعه ،آلمان نازي و آقاي پیلکینگتون  1انگلیس است ،که ابتدا از ترس گسترش تفکر انقالبي
حیوانات؛ میان حیوانات مزرعه خودشان ،بهمقابله با آنها ميپردازند ،سپس کمکم بهناپلئون
(استالین) نزديك شده و معامالتي را نیز با وي صورت مي دهند .اين معامالت يادآور
قراردادهاي سیاسي استالین با قدرتهاي اروپايي است که منجر به خیانت ايشان شد .سرانجام،
استالین برخالف آرمانهاي انقالبي (هفت فرمان) با سرمايه داران روابطي دوستانه برقرار کرد
که منجر به انحراف انقالب از خط اصلي آن شد .داستان ،سرانجام با گردهمآيي اين قدرتها
در کنار هم بهپايان مي رسد که کنفرانس تهران با حضور چرچیل ،روزولت و استالین در سال
 1943را خاطرنشان ميکند (کیانينژاد..)79- 67 :2012 ،
بدين ترتیب ،قلعه حیوانات ،جامعة مرجع مشخصي برگزيده و پس از انتخاب زباني هنري و
تمثیلي براي ب ازتاب تصوير اين جامعه مرجع ،جامعه متن يا همان سوسیوتکست را ساخته
است .درواقع ،اورول به جاي نوشتن بیانیه و مقاله دربارة آنچه در جامعه شوروي مي ديد ،زبان
داستاني و نماديني را برگزيده و با اين گزينه هم بر شمار مخاطبان اثر افزوده و هم تاريخ
انقضاي سخنش را از بین برده است .آنچه در اين نمادگرايي اورول مي بینیم ،تمايل او
به استفاده از ادبیات براي هدفي سیاسي مربوط بهطبقه اجتماعي و فکري خويش ،و نشان دادن
جهان بیني و انديشه اي است که او نسبت بهمسائل و بهويژه حوادث قرن دارد .درواقع ،اورول
مي نويسد تا نگرش خود را هنرمندانه بهمخاطب عام منتقل کند .او با الهام از تفکرات
سوسیالیستي نمي نويسد ،بلکه او دقیقا يك جامعه سوسیالیستي و کمونیستي را از دريچة نگاه
خود بهتصوير ميکشد .تنوع شخصیتها و اتفاقات نیز هم چنان که گلدمن معتقد است ،اثرات
رسوخ همین تفکر جامعهگرا در اورول است .او تالش کرده تا نزديك بهواقعیت بنويسد ،اما
تنها يك بررسي جامعهشناسي و تاريخي دقیق ميتواند نشان دهد که اورول چقدر به حقیقت
وفادار بوده و چقدر جانب داري و بررسيهاي شخصي اش در نوع نگاه و توصیفش اثر گذاشته
است .چرا که در ادبیات سیاسي ميتوان بهاين تقسیم بندي کلي دست يافت:
«  .1داستانهايي که با هدفي سیاسي نوشته شدهاند و در واقع داستان بهعنوان ابزاري در
خدمت اهداف سیاسي نويسنده درآمده است؛  .2داستانهايي که سیاست بهعنوان موضوع
آن ها واقع شده و ممکن است هیچ هدف سیاسي را تعقیب نکند؛  .3داستانهايي که فارغ
از مقوالت و اهداف سیاسي نگاشته شدهاند اما در خالل آنها بهبرخي مسائل و يا اهداف
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سیاسي اشاره رفته است )...( .نوع اول بیشتر از زاويه ديد سیاستمدارانه بهرشته تحرير
درآمدهاند تا اديبانه و هر چند که در میان گروه اول آثار ارزشمندي بهچشم ميخورد ،اما
بار ايدئولوژيك اينگونه داستانها بیشتر است تا ارزش ناب هنري آنها (البته اين امر
فيحد ذاته نقطه ضعف اين دسته از داستانها محسوب نميشود ،چرا که تبلیغ يك عقیده
سیاسي يا دفاع از آن در قالب هنر داستاننويسي ،اگر بهصورت ماهرانهاي انجام شود،
خود نوعي هنر م حسوب ميشود) .بسیاري از آثاري که طي جنگ سرد و خصوصا در دو
سوي درگیر در اين مبارزه ايدئولوژيك نگارش يافتهاند واجد اين خصیصهاند .آثاري
مانند قلعه حیوانات و  1984جرج اورول و يا مادر ماکسیم گورکي )...( .ويژگي قابل
توجه اين دسته از آثار اين است که چون نويسنده قصد طرح و تبلیغ يك عقیده سیاسي
و يا دفاع از آن را داشته ،لذا بهانتقال واقعیت پايبندي چنداني نداشته و از اين رو اين
دسته آثار معموال مآخذ و منابعي جهت کسب اطالعات سیاسي بهشمار نميآيند »
(کوشکي.)97- 96 :1381 ،

دوشه نیز به اين موضوع اشاره کرده و متن را انعکاسي از تصوير جهان خارج متني مي داند و
نهجامعه اي کامال مطابق با جامعه مرجع؛ که در اين جا انقالب شوروي و رويدادهاي پس از آن
است .با اين حال ،بدون اين تصاوير از دنیاي خارج متني ،متن قابل بازخواني نیست .بهدلیل
همین جامعه مرجع است که اورول جامعة حیوانات مزرعه و حوادث و چالشهاي اين
انقالب را شکل مي دهد.
 - 5تناظرهای ميان دو رمان
«ماهیت ادبیات تطبیقي بهگونه اي است که گرايش به سمت مطالعات بینافرهنگي دارد و
میتواند باوجود اختالفات ،عاملي براي نزديك کردن انديشه انسانها بههم باشد  ،گذشتن از
مرزها ،تأکید بر اشتراکات فرهنگي و انساني بین ملتها ،شرح احساسات مشترک انواع بشر و
تقويت دوستيها و تفاهمها ،از ويژگيهاي جدانشدني ادبیات تطبیقي بهشمار ميروند»

(مرتضايي و همکاران .)112 :1392 ،از اينرو ،گسترههاي مختلفي به بررسي تطبیقي دو اثر
قلعه حیوانات و شازده کوچولو از نگاه نقد جامعه شناختي کمك خواهند کرد .بخشي از زمینه
پیدايش يك اثر ادبي ،از نظر دوشه؛ معطوف به اين موضوع است که گوينده از چه جايگاهي از
نظر ا جتماعي  ،جغرافیايي  ،فرهنگي و غیره سخن ميگويد .با نگاهي بهزندگي نويسندگان دو
اثر ،ميتوان نقاط افتراق و تشابه میان نگاه دو نويسنده و دغدغههايشان را بازشناخت ،تا
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بهتوانیم به درکي بهتر از شیوة پیاده سازي تفکر متاثر از محیط و دنیاي خارج متني ،نیز به امکان
تطبیق آنها دست يابیم .دوشه رد پاي تاريخ و دنیاي خارج متني را بهسه شیوه بر رمان پیاده
ميکند« :موارد صريح و عیني (آ نچه در رمان آشکارا بهزبان بیان ميشود و آن چه نهفته
مي ماند) ،موارد ضمني (بازنمودهاي صوري ناخودآگاه اجتماعي) و موارد مورب (ايدئولوژي،
نوع گفتمان ظاهر شده در سطح نوشتار ،بنیادها و ساختارهاي فکري)» (ژوو.)158 :1394 ،
« از نظر دوشه ،همة «واقعیتهايي» که رمان ر ا بهوجود ميآورند ،از جمله «گفتارها ،رفتارها،
محتواها ،مکانها ،رويدادها و اشخاص»  ،مرجعي در واقعیت فرازباني دارند .جامعة مرجع که
بهواقع یتي اجتماعي -تاريخي برميگردد ،زي ربناي اثري را ميسازد که نويسنده از خالل آن
قصد دارد دنیاي خاص خويش را بیافريند و زاويه ديد شخصي اش را بازتاب دهد» (جواري و
عبدي.)85 :2019 ،
گاهي اين موارد بهصورت عیني در قالب شخصیتپردازي نمود مييابد و گاهي در روند
شکلگیري داستان و چالشهاي پیش آمده؛ گاهي نیز بهصورت ضمني ،پیچیده در الفاظ و
کنايهها و نمادها ،و حتي گاهي بهشکلي ناخودآگاه .بههر رو ،جهان بیني خاص دو نويسنده در
اين دو اثر ،حضور پر رنگي از خود بهتصوير ميکشد .با توجه به اين رويکرد دوشه و نگاه
مکتب آمريکايي ،بهتطبیق درونمايه ،پیرنگ ،شخصیتها و فرجام دو رمان ميپردازيم.
 - 5-1تناظر درونمایه
اگزوپري و اورول هر دو « اثرات بیم اري قرن بیستم ،نازيسم و کمونیسم ،که انسانها را
به دشمنپنداري يکديگر و برادرکشي ميکشاند ،احساس کردهاند» (استرن .)41 :2006 ،اما
اگزوپري فزونتر از خود شخصیتي شاعرانه بهنمايش ميگذارد که از جانب داري در مسائل
سیاسي ميگريزد .شخصیت عمیق وي ،او را بهسمت تفکر در باب «نقش و مسئولیت هنرمند»
(همان )42 :به دور از حوادث اطراف مي برد .او براين پندارست که راه رهايي از معضالت
بشري ،در خود انسانها يافت مي شود؛ در نتیجه فرد بايد زاويه ديد خويش را نسبت به دنیا
تغییر داده و سعي در رسیدن به آزادگي روحي داشته باشد .در مقابل ،اورول شخصیتي سیاسي
از خود نشان مي دهد و در مقالة « چرا مينويسم» مينويسد:
« باالترين خواست من در ده سال گذشته اين بوده که هنري از نوشتة سیاسي بسازم.
نقطه آغاز الزم همواره احساس هواداري و احساس بي عدالتي بوده است .وقتي
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مي نشینم که کتابي بنويسم ،بهخودم نميگويم «ميخواهم اثري هنري بهوجود بیاورم».
کتاب را مي نويسم ،زيرا دروغي هست که ميخواهم فاشکنم ،واقعیتي وجود دارد که
ميخواهم به آن توجه را جلب کنم ،و دغدغه اصليام اين است که بهگفتهام گوش
کنند» (اورول.) 23 :1390 ،

بنابراين ،اورول در بطن حوادثي است که اگزوپري از دور مي بیند .بههمین دلیل ،محتمل
است که بررسيها و زاويه ديد وي خالي از تعصب نباشد .با اين حال در برابر شورشهاي
زمانه ،شخصیتي محکمتر از اگزوپري به نمايش گذاشته و منبع الهامات وي از دامنهاي
گستردهتر برخوردار است .در واقع ،بیشتر آثار اگزوپري از گزارههايي تکراري بهره مي برد؛
همانند؛ هواپیما ،بیابان ،آسمان و تنهايي .اين موضوعات که برامده از دنیايي شخصي است،
بهتجربهها و گرايشهاي دروني برميگردد .بیشتر شخصیتهاي شازده کوچولو نیز تنها
يكويژگي شخصیتي بهنمايش ميگذارند ،تا بدين واسطه ،نويسنده ب تواند ريزبینانه بهاين
عیوب بپردازد و ناصواب بودن آنان را نشان دهد .قلعه حیوانات نیز ،بهواسطة مشاهدات دقیقي
که اورول از اجتماعات انساني و سازوکارهاي کنترل و مديريت مردم توسط حاکمان داشته،
شخصیتهاي متعدد و چالشهاي مختلفي را بهتصوير ميکشد.
در واقع اگزوپ ري و اورول ،هر دو ،هدفشان پرداختن بهمسائل انساني و تالش براي افزايش
رشد فکري و اخالقي آنهاست؛ اما هر کدام راهي متمايز از ديگري انتخاب ميکنند .اگزوپري
ترجیح مي دهد که دنیاي دروني انسان را که متشکل از عیوب ،برجستگيها و احساسات رقیق
يا بيتفاوتيهاست ،بررسي کند .به همین دلیل است که داستان او با قلب مخاطبانش ارتباط
برقرار کرده و حتي آنان را بهگريه وامي دارد .در برابر ،اورول که انسانها را در يك کلیت
مي نگرد ،تیپهاي شخصیتي يا عیوبي که اگزوپري بهريشخند ميگیرد ،در شخصیتهايي
چندوجهي قرار داده و بهآنها نقشي اجتماعي ميسپارد .به اين وسیله ،اورول بهما نشان ميدهد
که عیب و نقص موجود در شخصیت هر فرد ،تنها مربوط به خود او نیست؛ بلکه بهدلیل
اجتماعي بودن انسان ،هر فرد بر حسب تواناييهاي خويش و نقشي که در جامعه ميپذيرد،
ميتواند بر دنیاي ديگري و يا ديگران اثر بگذارد .بهعنوان مثال ،انسان ميتواند بهواسطة
قدرتطلبي يا منفعت جويي؛ سرنوشت يك انقالب را زير و رو کند .او هم چنین نشان ميدهد
که بي تفاوتي و دخیل نشدن در شکل دادن تقدير جامعه ،ميتواند خود فرد را نیز بهورطة
نابودي بکشاند.
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ديگر نقطة مشترک در درونماية دو کتاب ،دفاع هر دو نويسنده از برابري و عدالت است.
اورول اين مسئله را بهوضوح ،با موضوع رمانش که براي محرومان نوشته شده است ،نشان
مي دهد .اما اگزوپري اين جانب داري را بهکنايه و در گوشه اي از کتابش بیان ميکند :يکبار
وقتي که از ستارهشناس ترکي حرف ميزند که سیارک  B612را ،که متعلق بهشازده
کوچولوست ،با مدارک و اسناد کافي کشف ميکند .اما آدمبزرگها حرف او را به دلیل متفاوت
بودن لباسهايش با لباس اروپايیان باور نميکنند (سنت اگزوپري )69 :2006 ،بار ديگر نیز
وقتي که او شمار پادشاهان روي زمین را حساب ميکند« :ما در روي زمین صد و يازده پادشاه
(البته قطعا با محاسبة پادشاهان سیاهپوست) داريم» (همان .)13 :در اين دو بخش ،اگزوپري
اعتقاد بهمحترم بودن همگان را نشان مي دهد ،اما به شیوة خويش اختالف طبقاتي و نژادي را
بهسخره مي گیرد .او بدين شکل شعار هجوآمیز اورول را نیز تايید ميکند« :همة حیوانات
برابرند ،اما بعضي از بعضي ديگر برابرترند» (اورول.)144 :2005 ،
از آن جا که آدمي از دو دنیاي دروني و بیروني ساخته شده و هماره با خويشتن خويش و

جامعه در ارتباط و درگیر است ،ميتوان شازده کوچولو را نمايانگر دنیاي دروني انسان و قلعه
حیوانات را نیز آينة شفاف مناسبات اجتماعي دانست .ازين رو؛ اين دو اثر ادبي تاريخ مصرف
ندارند و همیشه ميتوانند مخاطبان خويش را بیابند .اگزوپري و اورول سعي کرده اند که
درسهايي براي همیشة انسان به او بدهند .چنان که دو رمان پرفروش سدة بیستم ،هنوز هم
خوانندگان بس یاري از سراسر جهان را به خويش جذب ميکنند و به بسیاري از زبانها ترجمه
شده اند.

 - 5-2تناظر پيرنگ
پیرنگ يا اسکلت داستان با تأکید ب ر انگیزشها و چرايي رويدادهايي که در اثر ادبي پیش
ميآيند ،شکل گسترده طرحي است که نويسنده پیش از آفرينش داستان آن را ذهني يا مکتوب
طراحي کر ده است .از میان عناصر گوناگون روايت ،پیرنگ اساسيترين آنهاست .يکي از
ويژگيهاي پیرنگ اين است که وحدت ساختاري را در روايت بهوجود ميآورد .وحدت
برامده ،بهمتن زيبايي مي دهد ،در نتیجه ،خواننده را بهسوي خود ميکشاند .ميتوان گفت که
افزون بر پیر نگ کلي داستان ،هر جزء روايت نیز داراي پیرنگ مخصوص به خود است .يعني
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يك نظام کوچك کشمش و چالش و رفع آن در روايت نیز داراي پیرنگ (آغاز ،میانه و پايان)
است (عباسي .)86 :1385 ،اين نظامهاي کوچك يا بزرگ ميتوانند «جامعهنگار» (سوسیوگرام)
مورد نظر دوشه باشند که ب رامدش مجموعه اي از رويدادهاست که بهگرد هسته اي چالشي
شکل ميگیرند .پیرنگ کمك ميکند تا هر حادثه ،علت و انگیزه اي درست و به جا داشته باشد
و در نظر خواننده درست و منطقي جلوه کند (گنجي و همکاران.)138 :1389 ،
بدين ترتیب بهلحاظ پیرنگ و طرح منطقي داستان ،در د استان شازده کوچولو که روايت
زندگي پسرکي تنها و اندکي رازآلود است ،و قلعه حیوانات  ،که در مزرعه اي متشکل از
حیوانات اهلي شکل ميگیرد ،با فضاها و شرايطي متناظر روبرو ميشويم:
در آغاز ،زندگي يکنواختي در هر دو کتاب جريان دارد؛ زندگي شازدهکوچولو ،بهدلیل
تنهاي ي عمیق ،غمالود و پر از دلتنگي است .همچنان که زندگي حیوانات بهشکل مستمر ،با
سختي و خستگي از کار فراوان و جیرة اندک غذايي بهواسطة سرپرستي ظالمانة آقاي جونز
مالك مزرعه ،همراه است .در هر دو داستان ،شخصیتها نیاز بهدگرگونسازي وضعیت
زندگيشان دارند (گره داستا ن) .ظهور جوانة گل سرخ بر روي سیارک شازده کوچولو و
صحبتهاي الهام بخش میجر پیر امید را به اين محیط ماللآور هديه ميکند (مرحله اشتیاق).
تالشهاي خوکها ،که باهوشترين حیوانهاي مزرعه است ،براي تئوريزه کردن اصول
حیوانگري  1طبق صحبتهاي میجر پیر و اقناع افکار اهالي مزرعه براي ايجاد باور به انقالب با
تالش شازده کوچولو براي مراقبت دقیق از اين دانة نورسته بر روي سیارکش همپیوند و قابل
قیاسند (مرحله کشمکش) .اما هر دگرگوني ،شك و ترديدهايي را نیز با خود بههمراه ميآورد؛
بدين ترتیب ،حیواناتي وجود دارند که بهراحتي تالش براي پیروزي انقالب را نميپذيرند.
درست شبیه شازده کوچولو که نگران و مراقب اين جوانه اي است که هنوز هويت خويش را
آشکار نساخته و ممکن است دانة يك بائوباب خطرناک باشد.
پس از دورة شك و ترديد (مرحله تعلیق) ،زمان شادي و هیجان به دلیل رويدادي ديگر
فراميرسد .گل سرخي زيبا سربرميآورد و بهتنهايي شازده کوچولو پايان مي دهد ،همچنان که
انقالب حیوانات ،رنجها را از بین مي برد (نقطه اوج) .اورول به خوبي اين مرحله را با توصیف
دقیق خوشحالي حیوانات در فرداي پیروزي انقالب ،تالشهاي اسنوبال براي تشکیل
___________________________________________________________________________
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کمیتههاي حیواني اهال ي مزرعه و کارهاي داوطلبانه و شوق آمیز آنان براي برداشت محصول
نمايش مي دهد .از اين پس ،کمکم مشکالت رخ نشان مي دهند؛ شازده کوچولو از غرور گل
خودشیفته اش آگاه ميشود ،بههمانگونه؛ آغاز بهمريختگيهاي مزرعه ،چونان جرقه اي کوچك،
هنگامي رويمي دهد که ناپلئون سهم شیر همة حیوانات را به نفع خويش پنهان ميکند .اما
تفاوت دو داستان در اينجاست که حیوانات در برابر اين رخداد واکنشي نشان نمي دهند ،گويي
که اتفاقي نیفتاده است .درحاليکه شازده کوچولو در دل نسبت بهگل سرخ اندکي بدگمان و
آزرده ميشود (مرحلة دگرگوني و چالش).
دشواريهاي دو قصه روزبهروز افزايش مييابند ،ولي ما با دو واکنش متفاوت نسبت
بهدشواريهاي پیش آمده روبرويیم :شازده کوچولو نميتواند در برابر اين مسئله مقاومت يا آن
را حل کند؛ در نتیجه ،تصمیم بهترک سیارک ميگیرد .اما حیوانها اساسا متوجه ظهور
مشکالت جديد در مزرعهشان را نمي شوند .افزون براين ،آنان روحیه اي وفادار نسبت
به انقالب دارند و نمي خواهند انحراف يا شکست آن را بپذيرند .آنان گفتههاي خوکها را که
رهبران انقالبند باور ميکنند .هم چنین ،آرامش و سکوت اينان مشابه سکوت شازده کوچولو
در برابر عیوب گل سرخ نیس ت؛ او از اعماق قلبش از رفتار گل ناراضي است .اما حیوانات
ترجیح مي دهند که سادهلوحانه در قبال آنچه که ميگذرد؛ مثبت نگر باشند .تنها شخصیتي که
عدم درستکاري و اشتباهات را با بصیرتي نافذ مي فهمد بنجامین ،االغ پیر مزرعه است .در
درجه اي بهمراتب ضعیفتر کلوور ما ديان و چند خوک معترض نیز نادرستيها را متوجه
ميشوند.
سپس ،اورول بهشکلي طنزآمیز تحريف هفتفرمان را ،که شعارهاي اصلي انقالب بودند،
نشان مي دهد که به دست خوکهاي فرمانروا و بهواسطة عوامل ياريکننده و تبلیغات چي انجام
ميگیرد .در واقع ،او نشان مي دهد که در کنار ظالم ،ياريکنندگان ،رسانههاي توجیهکننده و
مزور و نیز افرادي ظلم پذير نیز حضور دارند .سرانجام ،انقالب با حذف اعضاي دلسوز ،رشد
تعداد ساده لوحان ،ايجاد طبقات اجتماعي فرادست و فرودست ،افزايش قدرت حاکمان ستمگر
و گسترش بيعدالتي و خفقان در طي سالیان متمادي از مسیر اولیه خارج شده و زندگياي
بهمراتب سختتر از پیش براي اهالي مزرعه بهوجود مي آورد .شازده کوچولو نیز که در
جستجوي دوستي روشنضمیر ،بهسیارکهاي متفاوت سفر ميکند ،با گونههايي از انسانها و
حیوانات روبرو ميشود .انسانهايي که در سیارکهاي کوچك زندگي ميکنند ،هر کدام
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نمايندة يکي از عیوب انساني مثل خودپسندي ،حرص ،تکبر و  ...هستند .سپس ،او در سیارة
زمین تجربههاي جديدي کسب ميکند و سرانجام ،دوستي را که به دنبال آن به اين سفر طوالني
آمده مييابد .اما عالقة قلبي وي بهگل سرخش وي را بر آن مي دارد که بهسیارک خويش
بازگردد و در کنار او زندگي کند (حل مسئله و گرهگشايي داستان) .اما اين بازگشت بهشکلي
رازآمیز شبیه مرگي حقیقي و بهشکل بيرحمانه اي؛ واقعي است (باربريس. )16 :1976 ،
درواقع ميتوان گفت از منظر جامعهشناختي ،هسته اي که در اطراف آن چالشها و حوادث
داستان پیش ميآيد (جامعه نگار يا سوسیوگرام) ،در قلعه حیوانات مفهوم آزادي و عدالت ،و
در شازده کوچولو مفهوم دوستي و روابط صمیمانه و صادقانه آدمهاست .با وجود هسته
چالشي متفاوت دو داستان ،سیر حوادث و رويدادها و اوج و فرودهاي هر دو قصه ،شباهتها
و تناظرهاي م تعددي به نمايش گذاشتند.

 - 5-3تناظر شخصيتهای داستانی
در اين دو نوشتار با مضمون اجتماعي ،افزون بر پیرنگ و درونمايه ،تناظر
شخصیتپردازيها نیز در خور توجه است .شیوة شخصیتپردازي نیز يکي از عوامل شناخت
بافت از نگاه دوشه است .اينکه نويسنده چه محیط و افرادي ر ا در داستانش بنشاند ،مي تواند
شناختي از جامعة متن و نیز ارتباط آن با محیط و جامعه مرجع و دنیاي خارج متني بدهد.
هم چنین جامعهگرايي داستان را به شکل ضمني يا عیني نشان خواهد داد .مسئله اي که در اين
تناظر با آن رودر رويیم اين است که شخصیتهاي شازده کوچولو ،بج ز شمار اندک ،بیشتر
ساده و بدون پیچیدگي اند؛ و در سوي ديگر ،شخصیتهاي چندوجهي قلعه حیوانات حضور
دارند .بههمین دلیل ،گاهي يك شخصیت از رمان اورول با چند شخصیت از رمان اگزوپري
همپیوندند.
بنجامین بهعنوان نخستين شخصیت از رمان قلعه حیوانات  ،ميتواند با دو شخصیت از رمان
شازده کوچولو هم سويي برقرار کند :بصیرت نافذ و ديد واقعگري او که رويدادها را بدون
پیرايه و حقیقي مي بیند ،به شازده کوچولو شباهت دارد .شناخت عمیق او از تاريخ و انسانها که
منجر بهپیش بینيهايي بدون نقص ميشود ،او را به شخصیت مار در اثر ديگر نزديك ميکند.
تفاوت آن ها در اين است که مار شخصیتي بدبین نیست؛ بلکه ادراکات او از انسان بهتجربهاي
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برخاسته از واقعیت برمي گردد .اما مفاهیم ذهني بنجامین از اعتقاد ساده انگارانة او به جبرگرايي
برمي خیزد .اين شخصیت نشاني از خود اورول دارد .چرا که او در رمان  1984نیز چنین ديدي
به آيندة انسان و جهان دارد :يك جبرگرايي و تمامیت خواهي مطلق که بشر توان مقابله با آن را
نخواهد داشت .اين باور بهشکلي از بيمسؤولیتي و بيتفاوتي وي نسبت بهمسائل مزرعه
مي انجامد ،که «تقريبا» مخالف احساسات شازده کوچولو است.
ما به اين دلیل از واژة «تقريبا» استفاده ميکنیم که واکنش شازده کوچولو در قبال مشکالتش
با گل سرخ ،تاحدودي همانند واکنش اهالي مزرعه و بويژه بنجامین است .پسرک داستان ما
سیاره اش را ترک ميکند ،درحاليکه هیچ تالشي براي يافتن کلید پرسشها و حل مشکالتش
نميکند .آنچه در طول داستا ن تحت عنوان مسئولیتپذيري او را آزار مي دهد ،بهتصمیم او
براي فرار از صحنة عمل برميگردد .صاحب گل سرخ ،خود نیز احساس ميکند که به اندازة
کافي نسبت به اين دارايي خويش ،احساس مسئولیت نکرده است و خود را نیز گاهگاهي
سرزنش ميکند (سنت اگزوپري .)27 :2006 ،اين فر ار نقاط مشترکي نیز با فرار مالي ،ماديان
آقاي جونز ،از سختيهاي مزرعه به سوي رفاه دشمنان حیوانات دارد.
جدا از افرادي که بهمالي شبیه اند ،عده اي نیز در موقعیتهاي سخت درميمانند و نميتوانند
يا نمي خواهند صحنه را ترک کنند .بهعنوان مثال ،حیوانات مزرعه نسبت به انقالب شرافتمندانه
وفادار ميمانند و رنجها را تحمل و گاهي نیز تالشهايي براي تغییر وضعشان ميکنند .اما
نقطه ضعف آنان ،سادهلوحي افراطي در باورکردن دروغهاي حاکمان است .آنچه اورول در
اينجا بهتصوير ميکشد يك نقص اساسي دارد :در يك جامعة حقیقي ،هیچگاه نميتوان همة
مردم را فريب داد و بیگمان شخصیتهايي صادق مثل شازده کوچولو ،که حوادث را بدون
پیرايه ميتوانند ببینند ،در جامعه حضور دارند.
باکسر يکي از شخصیتهاي قابلتوجهي است که باور دارد همیشه حق با ناپلئون ،رهبر
حیوانات است .او ما را بهياد فانوسبان شازده کوچولو مي اندازد که فانوس سیارک کوچکش را
دائم روشن و خاموش ميکند ،چرا که اين «يك دستور» است .فانوسبان و باکسر ،هر دو
شخصیتهايي کنشگرند که خود را وقف هدفي برون از خويش کرده اند .اما ميتوان سرانجام
اين رفتار فانوسبان را با آنچه بر سر باکسر ميآيد ،بهروش ني بنگريم .او تحت فشار کار
طاقتفرسايي قرار مي گیرد که هدفش پیروزي انقالب و خوشبختي حیوانات است .بااين حال،
او هرگز تحقق خارجي اهدافش را نمي بیند .باکسر در دنیايي توهمي زندگي ميکند که با
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سالخي خودش توسط کساني که او تا بدين حد بهآنان وفادار بود ،پايان ميپذيرد .هم چنین،
حیوانات نیز مانند باکسر تالش و زحمت بسیاري متحمل ميشوند؛ اما يك مقايسه ساده با
زمان گذشته شان که آقاي جونز مالك مزرعه بود را انجام نمي دهند تا بفهمند اوضاع ايشان
سختتر از پیش شده است .آنها مبتال بهيك زندگي رباتیك و تکراري همچون مسافران قطار
رمان شازده کوچولو شده اند.
در شازده کوچولو نويسنده از بائوبابهايي حرف مي زند که در صورت دير تشخیص دادن
و از بین نبردنشان ،تمام سیارک را احاطه ميکنند و از بین مي برند .اين مسئله ما را بهياد
سکوت و عدم اعتراض حیوانات نسبت بهسوء استفادهها و دروغهاي ناپلئون مي اندازد .اين
واکنش سبب مي شود که ناپلئون هر روز قدرت بیشتري بیابد ،تا جاييکه تمام دستاوردهاي
انقالب حیوانات را نابود ميکند .در صورت وجود سامانة نظارتي قوي بر اعمال ناپلئون ،او
ميتوانست همچون آتشفشانهاي سیارک شازده کوچولو براي انقالب مفید نی ز باشد.
از يك نقطه نظر نیز ،اسنوبال معرف جغرافیدان شازده کوچولو بهواسطة عالقهاش بهمسائل
علمي است .او شخصیتي پر از شور و هیجان دارد که با اختراعات ،سخنرانيها و آموزش هاي
خويش به حیوانات خدمات بسیاري ارائه ميکند؛ اما همچون جغرافیدان که سیارة خويش را
نمي شناسد ،او نیز نسبت بهآنچه در اطرافش ميگذرد؛ غفلت نشان مي دهد .بههمین دلیل از
دسايس و نیات شوم ناپلئون علیه خويش آگاهي نمييابد و سرانجام با نقشة وي از مزرعه
اخراج مي شود .پس از اين اتفاق ،ناپلئون کمکم شخصیت ديگري از خويش بهنمايش
ميگذارد که معرف ترکی بي از پادشاه ،خودپسند ،تاجر و میخوارة شازده کوچولو است .او
تبديل بهشخصیتي مستبد مي شود (پادشاه) که دستور مي دهد سرود « حیوانات انگلیس» با
مديحه اي از خودش جايگزين شود (خودپسند) .بدين ترتیب است که در امنیتي مطلق ،حاکم
خودرأي مزرعه؛ بهلذات افراطي خويش مانند نوشیدن ويسکي (میخواره) و ترتیب دادن يك
زندگي اشرافي با غارت اموال حیوانات (تاجر) ميپردازد.
مالي ،نمايندة ديگري از خودپسند و گل اگزوپري است ،اين ماديان مغرور و خودپسند
به دلیل نداشتن تحسینکننده اي براي اطوارهايش ،مزرعه را براي رفتن بهسوي دشمنان انقالب
ح یوانات ترک ميکند .هم چنین ،میخواره معادل ديگري نیز در رمان قلعه حیوانات دارد که
برخالف ناپلئون ،و درست شبیه میخواره که براي فراموش کردن شکست خويش مينوشد؛
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آقاي جونز که پیش از اين مزرعه داري موفق بوده و بهعلت ورشکستگي مالي به اين روز افتاده
است .اين میخوارگي سرانجام بهبيتفاوتي و ظلم وي به حیوانات مزرعه و انقالب ايشان
مي انجامد .او مجبور ميشود همه دارايي خويش را به حیوانات واگذار کند و در آخر نیز
به دلیل زيادهروي در نوشیدن ميمیرد.
رويهمرفته ،اين تناظر میان بنمايههاي مشترک مرتبط با شخصیتها در دو داس تان ،تصويري
جامع به خواننده ارائه ميکند که ميتواند اثرات هر صفت انساني ،چه مثبت و چه منفي ،و هر
انتخاب را در يك زمینة نزديك بهواقعیت مشاهده کند .شخصیتهاي اين دو داستان بهواسطه
ويژگيهاي خاص و متماي زشان ،جنبة چالشي جامعه نگار را بازتاب مي دهند .بهنظر دوشه،
ايدئولوژي نوعي اظهار عقیده و جانبداري است که بهشکل «گفتگو» در «زمیني چالشي» ايجاد
ميشود .در حقیقت ،هر کدام از اين شخصیتها بخشي از بار گفتگويي داستان را بهعهده
دارند و از خالل اين گفتگوها نگرش و جهان بیني نويسنده به دست ميآيد (جواري و عبدي،
.)91 :2019
از نظر دوشه براي بررسي جامعهشناختي يك اثر ادبي  ،آنچه بیشتر نظر ما را به خود جلب
ميکند« ،جامعهمندي» متن (جامعهمندي نهاني  ،ضمني وحتي ناخودآگاه) اثر ادبي است تا
جامعهمندي آشکار که در گفتارها و رفتارهاي ظاهري بارز است .از اين رو اهمیت تفکر در
باب بخش ضمني متن در روش دوشه مشخص ميشود و از طريق منطق متن ،هر چه در متن
پسزدهشده کشف ميگردد .اين موضوع پسزدهشده بايستي توسط تحل یل ارتباط پروبلماتیك
فرد با جامعه نمايانده شود .نقد جامعهشناختي عالوه بر تحلیل گفتگوي اجتماعي آشکار متن،
بههر چه پشت اين گفتگوي اجتماعي وجود دارد و گاه عمیقتر از معناي آشکار يك متن ادبي
است عالقه دارد .تحلیل بخش ضمني اثر اجازه ميدهد که اثر واقعي جامعة مرجع بر روي
متن را درياب یم (همان .)98- 97 :اين بخش نهاني متن گاهي « خارج از واژگان و درون واژگان »
جايگیر شده است (دوشه .)9 :1971 ،قلعه حیوانات و شازده کوچولو هر دو يك موضوع
ضمني را در خود دارند :ترس؛ ترس دور شدن انسان از انسانیت خويش ،بهواسطة تنهايي،
درگیر شدن در ظواهر ،يا فشار قدرتهاي بیروني و مستبد ،و استحالة انسان .شخصیتهاي
متعدد و متفاوت اورول و اگزوپري ،با همة پیچیدگيها و سادگيهايشان به نوعي حول همین
محور «ترس از دست رفتن انسانیت» در کنار يکديگر جمع ميشوند.
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 - 5-4تناظر فرجام دو رمان
بخش ديگري که در نگاه جامعهشناختي به اثر ادبي اهمیت پیدا ميکند ،توانش بهفعل درآمدن
و همانندي با واقعیت فرجام داستان يا راه حلي است که قصه ارائه ميکند .نويسنده با
اثرپذيري از يك جامعة مرجع ،جامعة متن را ميآفريند و در آن چالشهايي بهدور يكهسته
پديد ميآورد .از آن جا که اين جامعه متن بازتابي از واقعیت خارج متني است و نه لزوما خود
جامعه بیروني ،پس ناممکن نیست ،اگر نويسنده به جاي واقعنگري ،تصور خودش را جايگزين
واقعیت کند .در اين بخش بررسي ميکنیم که داستان به چه شکل بهفرجام خويش نزديك
ميشود و چگونه به حل مسئله ميپردازد .آيا نويسنده راه حلي براي برطرف کردن آنچه در
داستان بدان پرداخته معرفي کرده يا خیر؟ و آيا اين راه امکان اجرا در جامعه حقیقي انساني را
دارد؟
در قلعه حیوانات  ،سرانجام انقالب بهنقطهاي مي رسد که ديگر کسي روزهاي پیش از انقالب
را بهياد نمي آورد .شماري از حیوانات مرده يا به دست ناپلئون کشته شده اند و نسل جديد هر
روز از مزاياي انقالب حیوانات و شايستگيهاي رهبر بزرگشان ناپلئون حرف ميزنند .هفت
فرمان بهطور کلي تحريف شده و خوکها که باهوشترين حیوانات مزرعه را تشکیل مي دادند،
اکنون صاحب ثروت و رفاه شده و ديگران هم چنان در حال کار سخت و صاحب جیرة غذايي
اندکند .در حقیقت ،داستان بدون دادن هیچ راه حلي براي نجات اهالي مزرعه از اين بدبختي و
ايجاد نوعي از ناامیدي در مخاطب داستان پايان ميگیرد.
شازده کوچولو نیز ،اين شخصیت تنها و منزوي که از روابط صمیمي و نزديك گريزان است،
سرانجام اهلي کردن و اهلي شدن را که بهمعناي ايجاد عالقه میان دو فرد است ،از روباهي
کوچك در سیارة زمین فراميگیرد و ميآموزد که هرگاه فردي را اهلي ميکني ،مسئول او
ميشوي .او درمي يابد که گل سرخش او را در واقع اهلي کرده و در نتیجه خود را مسئول وي
مي بیند .او روباه را نیز اهلي ميکند ،با اين حال تصمیم بهترک او ميگیرد؛ چرا که روباه خود
رنج اين دوري را ميپذيرد .پسرک داستان قصد بازگشت به سیارکش را دارد؛ اما اين کار را
بهشکلي انجام مي دهد که هم چون مرگ؛ جسمش بر روي زمین ميماند و گويي با روانش
بهسیارکش بازميگردد.
بااين حال ،اگزوپري تالش ميکند تا راه حلي براي نگرانيهاي شازده کوچولو و يا بهطورکلي
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انسان بیابد .او باور دارد که آنچه براي انسان اصل است ،مسائل مادي نیست؛ بلکه آن چیزي
است که قابل ديدن نیست .از نظر اگزوپري بزرگترين مشکل انسان «تنهايي» و يا به بیان بهتر
«تنهايي معنوي» (سنت اگزوپري )27 :1955 ،است .آرزوي او ايجاد روابط دوستانه میان
انسانهاست .او با اينکه عیوب انساني ر ا نميتواند تاب بیاورد (شووريه ،)117 :1958 ،در اين
داستان نشان مي دهد که اگر فردي يکي از همین افرادي را که داراي عیوب غیرقابلتحمل اند
دوست داشته باشد ،مسئول او مي شود .ضعف اين نظريه در اين است که مسئول اين فرد مورد
محبت واقع شده ،هیچ عملي براي تصحیح رفتار وي نميکند .در چنین شرايطي ،فرد بايد
مدام رفتار هاي نادرست محبوبش را ببیند و تاب بیاورد .نتیجة چنین راه حلي؛ از بین رفتن
انسانهاي خوب ،و رشد و پرورش هر چه بیشتر انسانهاي بدرفتار و عیوب ايشان است که
خود در داستانش به نقد کشیده است .درواقع راه حلي که اگزوپري در اين رمان ارائه ميدهد،
يك «مسئولیتپذيري ناممکن» (اسپیتزر )38 :2013 ،است .با اين وجود ،در قیاس با اورول که
هیچ راه حلي در داستان ارائه نکرده ،تالش اگزوپري قابل تقدير است.

 - 6نتيجه
در بررسي يك متن ادبي  ،دوشه سه سطح واکاوي جامعه متن ،جامعه نگار و کنار متن (در
کنار گزاره بافت) را مطرح ميکند .او از جامعه متني سخن ميگويد که بر اساس آن ،واقعیت
خارج از دسترس يا تفکر غالب اجتماعي (ژرفساخت) طبق فرايندي تبديل بهمتن
(روساخت) ميشود .از آن جا که رويدادهاي سدة ب یستم نه تنها اروپا ،که نقاط ديگر دنیا را ن ی ز
تحت تاثیر قرار داد ،اين دنیاي خارج متني براي هر دو نويسنده  ،تقريباً بهشکل يکساني بروز
کرده است .اما اين کنار متن متفاوت آنان است که بهآفرينش دو اثر متمايز ميانجامد .فضاي
اجتماعي  ،سیاسي  ،فرهنگي  ،کاري دو نويسنده اگر چه موجب تعهد ايشان شده ،اما يکي
نوشتن براي اهداف سیاسي را برميگزيند و ديگري سفري به درون انسان ميکند .
مقايسه تطبیقي دو اثر  ،حاکي از آن است که جامعهمندي دو داستان بازتاباننده دغدغههاي
جامعهشناختي دو نويسنده است .اين دغدغهها هم در سطح پ یرنگ و درونمايه و هم در سطح
شخص یتپردازي بازتاب يافته و نگاه آنان بهآيندة انسان  ،بهروشني در فرجام دو اثر نمود پیدا
کرده است .درونمايه هر دو رمان بهمسائل انساني  ،رشد فکري و اخالقي انسانها در زندگي
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شخصي و اجتماعي  ،و عدالت ميپردازد .مراحل شکلگیري پ یرنگ دو داستان نیز در مقاطع ي
مختلف  ،همچون گره داستان ،اشتیاق ،کشمکش ،تعلیق ،نقطة اوج ،دگرگوني و چالش و در
نهايت حل مسئله و گرهگشايي نیز نشان از همپیوندي داشتند .از آن جا که جامعه تصوير شدة

اورول پیچیدگي بیشتري به نسبت جهان خلق شدة اگزوپري دارد ،بیشتر هر يك از شخص ی ت -

هاي قلعه حیوانات با يك يا چند شخصیت شازده کوچولو قابل قیاساند .درواقع ،اينطور
بهنظر ميرسد که شخصیتهاي تنهاي د استان شازده کوچولو به اجتماع پیچیده اورول پا
گذاشته اند و بهايفاي نقش اجتماعي ميپردازند .فرجام هر دو داستان نیز خالف خواسته
دروني دو نويسنده را بهنمايش ميگذارد .با اينحال داستان اگزوپري  ،بر خالف داستان
اورول ،راه حلي ارائه ميکند و سعي در کمك بهبهبود شرايط انسان دارد.
بررسي جامعهشناختي شازده کوچولو و قلعه حیوانات نشان از ارجاعات فرامتني دو اثر
بهژرفساخت يعني جامعه مرجع و زمینهاي ميدهد که نويسندگان آنها تجربه و زندگي
کرده اند .آنان تالش کرده اند جامعهگرايي رمانشان را با هنر نگارش ادبي پیوند بزنند و
ساختاري بهو جود آورند که در عین داشتن معنا ،از هنر بي بهره نباشد .هر دو ،دنیايي تمث ی ل ي و
روساختي نمادين را برگزيده اند که هر کدام از عناصر اين روساخت از قب یل پیرنگ،
شخص یتپردازي و حتي فرجام داستان بهواقعیتي خارج متني که همان ژرفساخت پیدايش
دو اثر است ارجاع يابند .از اين ديدگاه  ،مطالعه عناصر جامعه مرجع موجب ميشود که نقش و
توانايي زبان در بازآفريني واقعیت به چشم بیايد .اين دو اثر ادبي که بازتابي از جامعه عصر
خويشا ند ،از تعهد اگزوپري و اورول نسبت به انسان و آي نده او سرچشمه گرفته اند .دو داستان
مسائلي را پ یش چشم خواننده بهتصوير ميکشند که همواره دغدغه شخصي و اجتماعي دو
نويسنده بوده است .با وجود «جامعهنگاري» و هستههاي چالشي متفاوت دو کتاب (روساخت
متفاوت) ،هر دو نويسنده از خالل شخصیتها و چالشهاي پیشروي ايشان ،بههجو معايب
اخالقي و ستايش بزرگواريهاي روحي پرداخته و نقش اجتماعي هر فرد را ن یز يادآور شده اند
(ژرفساخت يکسان) .در اين دو داستان ميبینیم که همبستگي و محبت میان انسانها و گذر
از ترسها و شك و ترديدها ميتواند افراد را بهيکديگر پیوند داده و دشواريها و موانع را
رفع کند.
بخش ضمني هر دو داستان که در پس زمینة قصه و شخصیتها پنهان شده ،ترس دو
نويسنده را از دگرگوني و نابودي انسانیت نشان ميدهد؛ بههمین دلیل آندو در پي رفع ع ی وب
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جوامع و نجات سرنوشت انسانهاي ند .اما آنچه اين دو نويسنده آرزو دارند ،در داستانهايشان
رنگ تحقق نميپذيرد .چرا که خردمندان جامعة اورول  ،سکوت و بيتفاوتي در پیش ميگیرند
و بهتبع ،جامعهاي سرگردان و از هم گسسته شکل ميگی رد ،که ترسها و ترديدهايش مانع
مبارزه با ناراستيها خواهد شد .آنگاه ،شرارت جان ميگیرد و از سفرة سهلانديشي و
محافظهکاري اين جامعه  ،سهمي بزرگ برمي دارد .شازده کوچولو نیز که راه مقاومت را
نیاموخته ،سرانجام تسلیم عیوب گل سرخش ميشود .اما خود نیز به خوبي مي داند قدم
گذاشتن در اين راه ناممکن است .پس مرگي اختیاري را بهزندگي آلوده بهرنج ،و نابودي
فطرتش ترجیح ميدهد .با اينحال ،هر دو رمان با استفاده از پیرنگ و درونمايهاي قوي و
شخص یتپردازيهاي خالقانه ،بهمسائل مبتال به جوامع انساني چه در بعد دروني و چه بیروني
پرداخته و سعي داشته اند در حد توان ،رسالت ادبي خويش را نسبت به انسانها ادا کنند .صرف
نظر از هماننديها و تناظرهاي ياد شده که درونمتن را بهبرونمتن شکلگیري دو اثر پیوند
ميدهد ،بهنظر ميرسد که پژوهشهاي آتي در بارة تناظرهاي سیاسي و ابعاد اجتماعي -
روانشناختي چه در قلعه حیوانات و چه در شازده کوچولو بتواند در رمزگشايي از ساير
تناظرها و هماننديهاي بینامتني در اين دو اثر تمثیلي موثر افتد .واکاوي در عناصر بینامتني و
بررسي نوع بینامتنیت از مجموعه ترامتنیتهاي ژنتي و کريستوايي ميتواند سرفصل جديدي
در اين مقوله از ادبیات تطبیقي باشد.
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