
جورج اورول؛ پیش گوی آخرالزمان

شهرام پویان سهیل قربان پور آرتا دادخواه :نویسنده

ترسیم کرده اند، « توتالیتر» و فضایی که نظریه پردازان سیاس;ی از یک جامعه ی ۱۹۸۴با مقایسه ی فضای قلعه ی حیوانات و   

 می توانیم بگوییم هدف جورج اورول بیش از آنکه صرفًا به تصویرکشیدِن یک جامعه ی کمونیستی بوده باشد،

.به تصویرکشیدِن یک جامعه ی توتالیتر بوده است

  ژانویه، اریک بلر مشهور به جورج اورول، داستان نویس مشهور انگلیس;ی، درگذشت. در متن پیِش رو به۲۱سال پیش در  ۷۲

(، درس هایی که امروز می توانیم از او بگیریم و همچنین۱۹۸۴ بررس;ی اجمالِی دو اثر مشهوِر وی )قلعه ی حیوانات و  

.سوءاستفاده ی سیاس;ی از آثار وی، می پردازیم
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و قلعه ی ۱۹۸۴ جورج اورول، داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیس;ی است که عمدتًا با کتاب های  

به راستی جورج اورول را می توان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نویسنده های قرن بیستم. حیوانات شناخته شده است  

اورول صرفًا برای سرگرمی نمی نوشت؛ در آثار او جنبه های مهمی از واقعیات سیاس;ی دورانی که در آن می زیست را. نامید  

گرچه سال های زیادی است که از وداع او با این دنیا می گذرد، آثارش،. می توان یافت که نقدهایی جدی به آنها داشت  

در نتیجه او. ، به نوعی نظام های دیکتاتوری و استبدادی را به تصویر کشیده اند۱۹۸۴ به خصوص قلعه ی حیوانات و  

 همچنان برای ما زنده است و تصویری که برایمان ساخته، همچنان در ذهن و ضمیر ما وجود دارد ــ چراکه نظام های

 دیکتاتوری و استبدادی کماکان در جهان پابرجا هستند و ما به راحتی می توانیم با شخصیت های داستان های اورول

.هم ذات پنداری کنیم

 

۱۹۸۴ قلعه ی حیوانات و

  را منعکس کننده ی خوانش اورول از کمونیسم برمی شماردند و آن را به ممالک۱۹۸۴افراد بسیاری کتاب قلعه ی حیوانات و 

نکته ی قابل توجه این است که با فروپاش;ی بلوک شرق و آغاز عصر. سوسیالیستی یا کمونیستِی آن روزگار تشبیه می کنند  

 امپراتوری نوین رسانه به رهبرِی قدرت های سابقًا بلوک غرب، تقسیم بندی جدیدی از مرزهای سیاس;ی به وجود آمده است؛

 تقسیم بندی ای که به واسطه ی نفوذ و قدرتی که رسانه ها از آن برخوردار بوده اند به سرعت در مسیر حذف رقبای سنتِی

 سیاس;ی و ایدئولوژیک آمریکا و اروپا قدم نهاد، به گونه ای که در فاصله ی کمتر از دو دهه از سقوط شوروی، کمونیسم از یک

سؤال این است که با وجود ازبین رفتن. پایگاه سیاس;ی به یک تابوی اجتماعی سیاس;ی تبدیل شد که سراسر زشتی و ترس است  

تقسیم بندِی بلوک شرق و غرب، آیا نمی توانیم از محتوای این دو اثر برای فهم بهتر دنیای امروزمان استفاده کنیم؟

بیش از هرچیز، برخی صحبت های رهبران ۱۹۸۴ البته نمی توان انکار کرد که شعارها و برخی بخش های قلعه ی حیوانات و  

 کمونیست را در ذهن تداعی می کند و جو حاکم بر هر دو داستان، حال وهوای خفقان آور شوروِی دوران استالین را به تصویر

با وجود«. همه ی حیوانات با هم برابرند، اما بعض;ی برابرترند»می کشد ــ به ویژه این جمله ی معروِف قلعه ی حیوانات که   

آیا این آثار قابلیت تعمیم به! این، آیا جورج اورول در این دو اثر صرفًا در صدد ترسیم چهره ی شوم کمونیسم بوده است؟  

سایر شیوه های حکومت ــ به جز کمونیسم ــ را ندارند؟

پیروزی ناسیونالیست های افراطی در انتخابات لهستان  :همچنین بخوانید
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ترسیم کرده اند، « توتالیتر»و فضایی که نظریه پردازان سیاس;ی از یک جامعه ی  ۱۹۸۴ با مقایسه ی فضای قلعه ی حیوانات و  

 می توانیم بگوییم هدف جورج اورول بیش از آنکه صرفًا به تصویرکشیدِن یک جامعه ی کمونیستی بوده باشد،

تجربه ی سیاس;ی در دو قرن اخیر ثابت کرده است که تمام اشکال حکومت. به تصویرکشیدِن یک جامعه ی توتالیتر بوده است  

 سیاس;ی ِمن جمله لیبرالیسم، کمونیسم، فاشیسم، اسالمیسم و… توانایی ترکیب شدن با توتالیتاریسم را دارند و همین

بنابراین. توانایِی بالقوه است که می تواند از یک مدینه ی فاضله، حکومتی ضدانسانی چون شهریاِر ماکیاولی بسازد  

 همان طور که یک حکومت کمونیستی می تواند در دام تمامیت خواهِی رهبران بلعیده شود، یک حکومت لیبرال هم، چنین

به عبارتی، تغییر رویه ی رهبراِن قلعه ی حیوانات و تبدیل شدِن آنها به رهبرانی طماع و دیکتاتور، در هر حکومتی. قابلیتی را دارد  

.می تواند رخ دهد

، اورول به نقد نظام های توتالیتر دوران خود، به ویژه شوروی، و بیاِن عناصر این گونه نظام ها ــ البته به شیوه ای۱۹۸۴ در  

برخی از این عناصر از این قرارند. آخرالزمانی ــ می پردازد :

• .یکسان سازی انسان ها و دوری از هر نوع خالقیت و نوآوری، به عنوان شرطی الزم برای استحکام حکومت

• .بی اعتنایی به حریم خصوص;ی و کنترل دائمی افراد، تا مبادا کس;ی دست از پا خطا کند

• .ساختن دشمنی فرض;ی توسط حکومت که بتوان تمام تقصیرها را گردن او انداخت

•  کم شدن اعتماد افراد به همدیگر و اتمیزه شدِن جامعه؛ شرایطی که افراد نمی توانند آزادانه اظهارنظر کنند، به این

.دلیل که هرکس;ی ــ حتی یکی از اعضای خانواده ــ می تواند جاسوس حکومت باشد

• .مقدس انگاشتن یک فرد به عنوان رهبری توانمند که هرکاری از او برمی آید؛ رهبری که مانند خدا پرستش می شود

 اورول این عناصر را در نظام های دیکتاتورِی عصر خود به عینه دیده بود اما همان  طور که اشاره شد، این عناصر فقط

ما نیز می توانیم در ادامه ی. مختص آن نظام ها در آن بازه ی زمانی نیستند و چه بسا امروز هم می توانیم شاهد آنها باشیم  

 مسیر جورج اورول، به شناخِت دقیق نظام های توتالیتر و عناصرشان بپردازیم و راه ایستادگی در برابر آنها را پیدا کنیم تا

، شامل۱۹۸۴مانیفست حاکم بر دنیای . تمامی انسان ها در سراسر جهان بتوانند در شرایط آزادتر و عادالنه تری زندگی کنند  

تجربه ی سال ها استبداد و«. نادانْی توانایی است»و « آزادْی بردگی است»، «جنْگ صلح است: »این موارد است  

 تمامیت خواهی ثابت کرده که ما اتفاقًا برخالف این مانیفست باید به دنبال صلح، آزادی و دانایی و در کنارشان به دنبال

.عدالت باشیم

مردمان میدان، نوارهایی که هم پا داشتند هم هدف  :همچنین بخوانید
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!آیا جورج اورول نماینده ی بلوک غرب بود؟

 استفاده ی سیاس;ی از نام جورج اورول در قرن پیش، طی منازعات بین بلوک شرق و غرب، از مهم ترین موضوعات مربوط به

پس از آغاز جنگ سرد به یکی از ابزارهای تبلیغاتِی بلوک غرب علیه( ۱۹۸۴و همچنین )قلعه ی حیوانات و . این نویسنده است  

اما با توجه به زمانی که جورج اورول این اثر را نگاشت، می توانیم با اطمینان بگوییم هدف او این. بلوک شرق تبدیل شد  

اورول قلعه ی حیوانات را در ماه های پایانِی جنگ. اثری علیه شوروی بنویسد« نماینده ی بلوک غرب»نبود که به عنوان   

در شوروی را زاییده ی تخیل« وحشِت سرخ»جهانی دوم نوشت؛ دورانی که بریتانیا و آمریکا متحد شوروی بودند و بریتانیا   

اما جورج اورول با. نازی ها برمی شمرد ــ یعنی ترورها، اعدام ها و سایر جنایاتی که در شوروی رخ می داد را انکار می کرد  

بی اعتنایِی او به اتحاد بریتانیا و شوروی باعث شد که چند ناشر. بی اعتنایی به این موضوع، برای انتشار اثرش اقدام کرد  

همان طور که در.  در همان بریتانیا اثرش منتشر شد۱۹۴۵بریتانیایی از انتشار اثرش خودداری کنند ــ اما در نهایت در اوِت   

.گفته شد، جورج اورول صرفًا یکی از منتقداِن توتالیتاریسم و نظام های دیکتاتوری بود ۱۹۸۴ بررس;ی قلعه ی حیوانات و  

آنطور. استفاده کرد« ضدچپ»بنابراین نمی توان از ناِم او به عنوان یکی از نمایندگان و حامیاِن جهاِن کاپیتالیستی و یک فرِد   

همان طور که بهمن دارالشفایی، مترجم و. که چپ ستیزان ادعا می کنند، جورج اورول را نمی توان ضدچپ نامید  

 روزنامه نگار، در مقدمه ی آس وپاس در پاریس و لندن می گوید، جورج اورول تا آخر عمر خودش را سوسیالیست می نامید، با

.وجود این یکی از منتقدان سرسخت شوروی و شخِص استالین بود

البته مصادره ی. به عبارتی، پادآرمانشهربودِن شوروی از نگاه جورج اورول، به معنای آرمانشهربودِن جهاِن غرب نبوده است  

رمانی است ۱۹۸۴ ،  گوید     می همان طور که دوریان لینسکِی روزنامه نگار. جورج اورول فقط به چپ ستیزان محدود نمی شود  

سوسیالیست ها، محافظه کاران، آنارشیست ها، لیبرال ها، کاتولیک ها و لیبرتارین های جورواجور نسبت به آن ادعای»که   

او را باید متعلق. اما در نهایت به نظر می رسد جورج اورول نماینده ی هیچ یک از این گروه ها نبوده است«. مالکیت کرده اند  

 به تمام گروه ها با هر نوع گرایش;ی بدانیم، چراکه دغدغه های وی جهان شمول بوده است و نقدهایش به وضعیتی بوده که

دیکتاتوری و تمامیت خواهی: زندگی هر انسانی را می تواند نابود کند .
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