
  
  
  
  
  
  
  

معناشناسي سفر در 3 اثر*  
  

ماهي سياه کوچولو      جاناتان مرغ دريايي     شازده کوچولو  
محسن هجري  
  
معين، «سفر» در نخستين معنای لغوی خود، به بيرون شدن از شهر يا محل و به محلـی فرهنگ در
ديگر رفتن تعبير شده1 که به عبارت ديگر، دال بر جابهجايی در مکان است. اين معنا در زبـان انگليسـی،
معادل "travelling" و "Journey" و در زبان عربی، معادل «سير» است. اما آنچه در اين نوشتار به 
بحث کشيده میشود، مفهوم ثانوی سفر است که بر دگرگونی نفس آدمی حمل میشـود و در منبـع يـاد
شده نيز «سفر به سوی حق» توصيف شده است. در روند اين سفر، مسافر با دلکندن از صـفات ناپسـند،

به سوی صفات پسنديده گام برمیدارد. 2   
 زين سفر گر به سالمـــت به وطــن بازرسـم نذر کردم که هم از راه به ميخانه روم  
 تا بگويم که چه کشفم شد از اين سير و سلوک   بــه در صومعه با بربط و پيمانه روم3  

 اگر داللت مفهومی را يک فرآيند فرض کنيم که در آن، ارتباط ميان لفظ و مفهوم نمايانده میشـود،
ـ  که سطح متفاوتی از رابطـة  در آن صورت شايد مجاز باشيم که بازنمود ذهنی4 مفهوم ثانوی «سفر» را
ـ  به بحث بکشيم و الزاماً در پـی انطبـاق آن بـا مفهـوم واژه و جهان خارج را پيش روی ما قرار میدهد
) يـا    )trans «سـفر» معـادل تحـول و دگرگـونی اوليه، يعنی جابهجايی در مکان نباشـيم. از ايـن جنبـه،
صيرورت و شدن (becoming) يا سير در آفاق و انفس5  گرفته خواهد شد. با اين حـال، مفهـوم ثـانوی
«سفر» نيز همچون مفهوم اوليه آن، دال بر جابهجايی حدفاصل مقصد و مبـدأ اسـت. در ايـن چـارچوب،
حتی اگر «سفر» به معنای جابهجايی در مکان مطرح شود، تابعی از دگرگونی نفس انسان خواهد بـود. بـه
اين معنا که اگر تحت عنوان «سير در آفاق يا سفر به دوردستها»، سفری واقعی (فيزيکی) شکل بگيـرد،
در صورتی معنای ثانوی «سفر» بر آن بار خواهد شد که تغيير و دگرگونی درونـی در مسـافر پديـد آمـده
باشد. انطباق مفهوم اوليه و ثانويه سفر، در الگوی زيست ابوحامد غزالی به خوبی ديده میشـود؛ در آنجـا

که میگويد:   

                                                 
* معناشناسي سفر در 3 اثر، محسن هجري/ کتاب ماه کودک و نوجوان، اسفند 1382. 
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«روزی تصميم به خروج از بغداد و تمام اين دلبستگیها میگرفتم و روز ديگـر منصـرف مـیشـدم،
شهوتهای دنيا مرا با زنجير بسته و وابسته مقام کرده بود. منادی ايمان بانگ برداشته بود که: سفر کـن!

سفر کن! از عمر جز اندکی نمانده است و فردا سفری طوالنی در پيشداری...» 6   
ابهام ( seven types of ambiguity)، مطلبی قريب بـه نوع هفت  ويليام اپسون، در کتاب
اين مضمون میگويد که نويسنده، مقصود خود را با داللتهای زبانی بيان میکند، اما داللـتهـايی هـم
هست که از حيطة اختيار او بيرون است و لـذا مفـاهيم پنهـانی در آنهـا مسـتتر مـیمانـد. ايـن ضـمير
ناخودآگاه، به وسيلة زبان در ادبيات تجلی میکند و مـیتـوان بـا کالبدشـکافی آن، بـه رونـدهای ذهنـی

ناخودآگاه نويسنده دست يافت. 7  
 بنابراين، شايد مجاز باشيم که با توجه به معنای صوری سفر که دال بر جابهجايی حدفاصـل مبـدأ و
کوچولو شازده و کوچولو سياه ماهی دريايی، مرغ جاناتان مقصد است، به معنای ضمنی سفر در سه کتاب
کوچولو، مـتن ترجمـه شـده را شازده و دريايی مرغ جاناتان دست يابيم. از آنجا که در ارزيابی کتابهای
مالک قرار دادهايم، در پرداختن به مفهوم «سفر»، به مضامينی پرداختهايم که معنای ثـانوی سـفر را کـه
ـ  تداعی میکنند؛ ولو آن که در آن عبارتها به طور دقيق واژة سفر بـه دال بر دگرگونی (trans) است
کار گرفته نشده باشد. با اين حال، به تعبير دکتر معين، «سفر» به پيمودن راهی اطـالق مـیشـود کـه از
مبدأ به مقصدی دوردست صورت میگيرد و از يک جابهجايی چشمگير خبـر مـیدهـد؛ بـه گونـهای کـه
مسافر برای رسيدن به مقصد، ناچار از انقطاع و جدايی کامل از شرايط پيشين خود است. در اين حالت، او 
ناچار است روال معمول خود را رها و وضعيتی اختيار کند که بيش از هر چيز دال بر بیثباتی است. آنچه 
موجب شد معناهای ثانوی سـفر، در سـه کتـاب يـاد شـده، مـورد ارزيـابی و مقايسـه قـرار گيرنـد، نگـاه
آرمانخواهانه مؤلفان اين کتابها به تغيير و دگرگونی انسان و همچنين کاربرد صوری و مضمونی مفهوم 
سفر در روال داستان است: گويا هر سه نويسنده، مخاطبان خود را به تهيه و تدارک سفری درونی دعـوت

میکنند.   
  

سفر به معنای تحول درونی و جستوجوی خويشتن   
دريايی، قهرمان اصلی داستان، يعنی جاناتان، درصـدد آمـوختن شـيوه نـوين مرغ جاناتان در داستان
پرواز برمیآيد. شيوهای که برای ساير مرغان دريايی غريب مینمايد و در نظر آنها نوعی سنتشکنی به 
شمار میآيد. زيرا مرغان دريايی آموختهاند که تنها برای به دست آوردن غـذا پـرواز کننـد؛ در حـالی کـه
جاناتان پرواز را هدف اصلی خود میشمارد. او باالخره بعد از تمرين بسيار، میآموزد که تا ارتفاع بـاال اوج
بگيرد و آنگاه مانند شاهينی تيزپرواز به سوی زمين سقوط کند و هر روز بيش از پيش بـر سـرعت خـود

بيفزايد. ريچارد باخ، سفر درونی جاناتان را چنين توصيف میکند:   
های ماهیگيری، دليل ديگری نيز بـرای زيسـتن «به غير از اين آمد و شد پرتقالی کسالتبار کرجیَ
وجود دارد. ما قادريم خود را از اسارت جهالت آزاد کنيم، میتوانيم خود را به عنوان آفريدههايی باشـعور و
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بافضيلت دارای مهارت بازشناسيم، میتوانيم رهايی يابيم، میتوانيم پرواز را بيـاموزيم». (ص 34) «بـرای
بسياری از مرغان، تنها غذا خوردن مهم است و پرواز اهميتی ندارد. اما برای اين مرغ دريايی آنچـه کـه
ارزشمند بود، پرواز بود، نه غذا؛ بيش از هر چيزی ديگر، جاناتان ليونيگستون عشـق بـه پريـدن داشـت». 
(ص 8) «او فرياد زد چه کسی مسئولتر از مرغی است که به مفهوم هدف عالیتر زندگی پـی بـرده و در
جستوجوی آن است. برای هزاران سال در تکاپوی گلة ماهی بودهايم، ولی اکنون دليلـی بـرای زيسـتن
داريم، زيستن به خاطر آموختن، به خاطر اکتشاف و به خاطر رهايی! فرصتی ديگر به من بدهيد و بگذاريد 

آنچه را که دريافتهام، به شما نشان بدهم». (ص 36)   
«جاناتان هر روز بيشتر میآموخت،... در حالی که ساير مرغان همانوقت در زمين به سر میبردنـد و
جز مد و باران چيزی نمیشناختند، او آموخت که سوار بر بادهای طوالنی به سرزمينهـای دور مهـاجرت
کرده و در آنجا از حشرات ظريف و خوشمزه تغذيه کند. آنچه که زمانی برای فوج مرغـان آرزو داشـت،
اکنون خود به تنهايی به دست آورده بود. او پرواز را آموخـت و از بهـايی کـه در برابـر آن پرداختـه بـود،
افسوس نمیخورد. جاناتان پیبرد که ترس، مالل و خشم علل کوتاهی عمر مرغاناند و بـا پـاک کـردن
آنها از ذهن خود، زندگی طوالنی و مسرتبخشـی را بـرای خـود تـداوم بخشـيد». (ص 38) امـا صـمد 
را با پرسش نشـان مـیدهـد؛ پرسشـی کـه بـا تعـرض بـه کوچولو سياه ماهی بهرنگی، آغاز سفر درونی

سنتهای موجود جامعه برکهنشين توأم میشود:   
 «من ماههاست تو اين فکرم که آخر جويبار کجاسـت و هنـوز کـه هنـوز اسـت، نتوانسـتهام چيـزی
سردربياورم... من ديگر از اين گردشها خسته شدهام، میخواهم راه بيفتم و بروم ببينم جاهای ديگر چـه
خبرهايی هست، ممکن است فکر کنی که يک کسی اين حرفها را به ماهی کوچولو ياد داده، امـا بـدان
که من خودم خيلی وقت است که در اين فکرم. البته، خيلی چيزها هم از اين و آن ياد گرفتهام، مثالً ايـن
را فهميدهام که بيشتر ماهیها، موقع پيری شکايت میکنند که زندگیشان را بیخـودی تلـف کـردهانـد،
دايم ناله و نفرين میکنند و از همه چيز شکايت دارند، من میخواهم بدانم که راستی راستی زندگی يعنی 
اين که تو يک تکه جا، هی بروی و برگردی تا پير شوی و ديگر هيچ، يا اين که طور ديگـری هـم تـوی

دنيا میشود زندگی کرد». (ص 9)  
را با پرسش اعتراضآميز او نسبت بـه تلقـی کوچولو شازده  اگزوپری نيز سفر به معنای تحول درونی

ديگران از زندگی توصيف میکند:   
 «کرورها سال است که گلها خار میسازند و با وجود اين کرورها سال است کـه بـرههـا گـلهـا را
میخورند، آن وقت هيچ مهم نيست آدم بداند پس چرا گلها واسه ساختن خارهايی که هيچوقت خدا بـه
دردشان نمیخورند، اين قدر به خودشان زحمت میدهند؟ جنگ ميان برهها و گلها هـيچ مهـم نيسـت؟
اين موضوع از آن جمع زدنهای آقا سرخ رويه شکمگنده مهمتـر و جـدیتـر نيسـت؟ اگـر مـن گلـی را
بشناسم که توی همه دنيا تک است و جز تو اخترک هيچجای ديگر پيدا نمیشه و ممکن است کـه يـک
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روز صبح يک بره کوچولو مفت و مسلم بی اينکه بفهمد چه کار دارد میکنـد، بـه يـک ضـرب از ميـان
ببردش، چی؟ اين هم هيچ اهميتی ندارد؟» (صص 30 ـ 31)  

پرسشهايی که شازده کوچولو با خلبان در ميان میگذارد، بيش از هر چيز، تغيير نگـاه او را در مـورد
گل سرخش نشان میدهد؛ زيرا پيش از اين، شازده کوچولو گل خود را در ميان سيارک، به امان خدا رهـا
کرده و از آنجا گريخته است. او از جغرافـیدان مـیپرسـد: گـل مـن هـم در آينـده نـابود مـیشـود؟ و
جغرافیدان پاسخ میدهد: البته که میشود و آنگاه شازده کوچولو خود را سرزنش میکند: «گل من فانی 
است و جلو دنيا برای دفاع از خودش جز چهار تا خار هيچي ندارد و آن وقت مرا بگو که او را تو اختـرکم
تک و تنها رها کردهام»! او در جای ديگر، وقتی مار از او میپرسد برای چه چيزی به زمـين آمـده اسـت،

میگويد: با يک گل بگو مگويم شده!  
 درواقع، سفر درونی شازده کوچولو، تغيير نگاه او به گلی است که در سيارهاش مونس او بوده است. با 
آن که شازده کوچولو نيز همچون جاناتان و ماهی سياه کوچولو، منتقد و متعرض به الگوی پيشين زيست 
خويش است و اين که چرا گل سرخ را درک نکرده است، اما بيش از آن که رويکرد اعتراضی نسـبت بـه
شرايط اجتماعی داشته باشد، متوجه غفلت شخصی خود است. گويا شازده کوچولو، عـارفی اسـت کـه در
سير و سلوک انفسی و درونی خود، بيش از هر چيز به تجديد حيات خويش مـیانديشـد و دايـم در حـال
کلنجار رفتن با «خويشتن خويش» است. اگزوپری، شازده کوچولو را نه در هيأت فـردی از يـک جامعـه،
بلکه تنهای تنها در سيارک بی نام و نشانش تصوير میکند، درحالی که فرديـت جاناتـان و مـاهی سـياه
کوچولو، در دل جامعه تصوير میشود و به همين دليل، انعکاس تحول درونی آنهـا در روابـط اجتمـاعی

ديده میشود.   
 شازده کوچولو در سيارک خويش، تنها با گل سرخ و چند آتشفشان کوچک همـدم اسـت و در کـوير
زمين نيز که فرود میآيد، مونسی جز يک خلبان نمیيابد. گويا اگزوپـری بـر ايـن نکتـه تاکيـد دارد کـه
هرکس در سيارة خويش تنهاست. با آن که جاناتان و مـاهی سـياه کوچولـو، در رونـد سـفر درونـیشـان

احساس تنهايی میکنند، ولی جنس تنهايی آنها با شازده کوچولو تفاوت میکند:   
 «جاناتان دريافته بود که با اين شيوة تفکر، نمیتواند مورد توجه مرغان قرار گيرد؛ حتی والـدينش از
اين که جاناتان سراسر روز را به تنهايی در حال تجربه صدها بار پرواز، در ارتفاع پايين میگذراند، هراسان 

بودند». (ص 9)   
«ماهی کوچولو ديگر با آنها حرفی نداشت. چنـد تـا از دوسـتان هـم سـن و سـالش او را تـا آبشـار
همراهی کردند و از آنجا برگشتند. ماهی کوچولو وقتی از آنها  جدا میشد، گفت: دوستان به اميد ديدار! 

فراموشم نکنيد». (ص 16)  
جاناتان و ماهی سياه کوچولو میتوانند در فراگرد سفر درونیشان تنها نباشند، اما شازده کوچولـو ذاتـاً
در سيارک زندگی خويش تنهاست و به هر کجا نيز سر میزند، با انسانهای تنها مواجه میشود؛ گويـا در
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جهانبينی اگزوپری، انسان به عنوان موجودی تنها در نظر گرفته میشود و جنبة اجتمـاعی او مجـازی و
اعتباری است. اما چه چيزی اين انسانهای تنها را به يکديگر پيوند میزند؟  

   
سفر به مفهوم تبعيد   

شخصيت جاناتان مرغ دريايی، بعد از طی کردن مراحلی از سفر درونی، به ظهور میرسد. زيرا انديشة 
جديد او، باعث میشود شيوه تازهای در پرواز برگزيند که پيش از آن، هـيچيـک از مرغـان دريـايی آن را

تجربه نکردهاند و اين تغيير، چيزی نيست که جامعة مرغان دريايی بتواند آن را به راحتی تحمل کند.   
 «هنگامی که فرود آمد، ظاهراً مدتی از گردهمآيی مرغان دريايی میگذشت، آنهـا درحقيقـت انتظـار

جاناتان را میکشيدند.   
 ـ  جاناتان ليونيگستون، مرغ دريايی! در وسط بايست!  

 کالم مرغان سالخورده لحني بسيار تشريفاتی داشت، در وسط ايستادن تنها، به معنای ننگی بزرگ و 
يا افتخاری بزرگ بود. ايستادن در وسط به عنوان افتخار، روشی برای معرفی بهترين و پيشروترين مرغان 
بود. او انديشيد: حتماً فوج در حال خوردن صبحانه امروز، پيشرفت غيرمنتظرهاش را شاهد بوده است. ولی 
من افتخار نمیخواهم، آرزوی رهبری ندارم، فقط میخواهم آنچه را يافتـهام بـا آنـان در ميـان بگـذارم و

افقهای آينده را که به همه ما تعلق دارد، به آنان نشان دهم. او جلو رفت.   
 مرغ سالخورده گفت: مرغ دريايی، جاناتان ليونيگستون! به خاطر اين ننگ در مقابل فوج مرغان در وسط بايست!  

 انگار ضربهای به او وارد شد، زانوانش لرزيدند، پرهايش فروافتادنـد، همهمـهای در گـوشهـايش پيچيـد.
ايستادن در وسط به خاطر ننگ! غيرممکن است! آن پيشرفت بزرگ! آنها درک نمیکنند! اشتباه میکنند.  

 ـ  به خاطر بیپروايی او در ناديده گرفتن مسئوليتهايش... صـدايی جـدی و باوقـار ايـن کلمـات را
میگفت... زير پانهادن حيثيت و سنت خانواده مرغان ... در وسط ايستادن به دليل ننـگ، يعنـی اخـراج از

جامعة مرغان، تبعيد و زندگی در انزوا ميان صخرههای دوردست...»   
 در توصيف ريچارد باخ، تحول درونی جاناتان، به گونهای اجتنـابناپـذير تبعيـد و طـرد او از جامعـة 
مرغان دريايی را به دنبال دارد. زيرا تحول درونی جاناتان به منصه ظهور رسيده است و ديگر صرفاً حالت 
مکاشفه درونی ندارد. از اين رو، هيچ چارهای جز طرد او باقی نمیماند. هرچند جاناتان میکوشـد مرغـان
دريايی را قانع کند که او در اين دگرگونی، انگيزه به چالش کشيدن نظام رهبری جامعه مرغان را نـدارد و
به صراحت میگويد: «آرزوی رهبری ندارم»، او به زير پا نهادن سنتهای ريشهدار جامعه مرغـان مـتهم
شده است و همين اتهام، برای تبعيد او کفايت میکند و بدين سان، سفر اجباری جاناتان آغاز میشود.   

   
سفر خودانگيخته يا هجرت اختياری   

 شخصيت ماهی سياه کوچولو، خالف جاناتان، سفر درونی خود را بر سفر بيرونی منطبـق مـیکنـد و
جستوجوی دنيای جديد را در تداوم تحول درونی پی میگيرد. از اين رو، با صدای بلنـد انگيـزة خـود را
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برای سفر اختياری و رفتن از برکه اعالم میکند: «میخواهم بروم ببينم آخر جويبار کجاسـت. مـیدانـی
مادر! من ماههاست تو اين فکرم که آخر جويبـار کجاسـت و هنـوز کـه هنـوز اسـت نتوانسـتهام چيـزی
سردربياورم. از ديشب تا حاال چشم به هم نگذاشتهام و همهاش فکر کردهام. آخرش هـم تصـميم گـرفتم

خودم بروم آخر جويبار را پيدا کنم. دلم میخواهد بدانم جاهای ديگر چه خبرهايی هست». (ص 8)   
 در داستان جاناتان، سفر بيرونی، پيامد ناخواستة الگوی زيست جديد اوست. در حـالی کـه در مـاهی
سياه کوچولو، الگوی متفاوت زيست، در پروسة سفر جستوجو میشود که به خـوبی معنـای نارضـايتی از
وضعيت موجود برکه را تداعی میکند. آنچه در انگيزة سفر ماهی سياه کوچولو مشـهود اسـت، تـالش او
برای آگاهی از انتهای جويبار است؛ زيرا او احساس میکند که حقيقت هستی بايد فراتر از برکـة کوچـک
آنها باشد. او در سير سفر با هرکس که ادعا میکند دنيا همين چيزی است که او در آن زندگی میکنـد،

به چالش برمیخيزد. او به بچه قورباغهها يا به اصطالح کفچه ماهیها میگويد:   
 «شما که نمیتوانيد از برکه بيرون برويد، چطور از دنياگردی دم میزنيد؟ کفچه ماهیها گفتند: مگر 

غير از اين برکه، دنيای ديگری هم داريم؟   
 ماهی گفت: دستکم، بايد فکر کنيد که اين آب از کجـا بـه ايـنجـا مـیريـزد و خـارج از آب، چـه

چيزهايی هست.   
ماهیها گفتند: خارج از آب، ديگر کجاست؟ ما که هرگز خارج از آب را نديدهايـم! » (ص 19)   کفچه
ماهی سياه کوچولو در ادامة سفر، وقتی به خرچنگ برمیخورد، باز هم اين مضمون را تکرار میکند: «من 

میروم دنيا را بگردم و هيچ هم نمیخواهم شکار جنابعالی بشوم!»   
 برونگرايی ماهی سياه کوچولو ايجاب میکند که او درصدد خروج از محيط سنتی زندگیاش باشـد؛
بی آن که بداند در دنيای ناشناختهها چه چيزی در انتظار اوست. با اين حال، احتمال مـیدهـد کـه در راه
رفتن به سوی انتهای جويبار، به وضعيت مطلوبتری دست پيدا کند. مقصـد سـفر او، آگـاهی اسـت و او
میداند که بر سر اين راه، خطرهـای بسـياری کمـين کـردهانـد کـه او را از رسـيدن بـه دريـای آگـاهی
بازمیدارند. در الگوی سفر ماهی سياه کوچولو، پيکـار اصـلی ميـان ارادهای مصـمم و پـیگيـر و شـرايط
بازدارنده است. در حالی که جاناتان، عنصری درونگراست که زوايای پنهـان وجـود خـود را جسـتوجـو
میکند و از اين رو، سفر او جنبهای درونی دارد. اگر مجاز باشيم که ماهی سـياه کوچولـو و جاناتـان را بـا
الگوهای شناخته شده مقايسه کنيم، میتوان گفت ماهی سياه کوچولـو، يـک روشـنفکر جسـتوجـوگر و
جويای آگاهی را تداعی میکند، در حالی که جاناتان از الگوی يک عـارف تبعيـت مـیکنـد کـه شـناخت
حقيقت و اتصال به آن را در اولويت قرار داده است. از اين رو، خالف ماهی سـياه کوچولـو کـه بـه طـور
آشکار نسبت به نظام مسلط اجتماعی حالت تهاجمی دارد، جاناتان در خلوت خود، به تهيه و تـدارک سـفر
درونی مشغول میشود. با اين حال، او نيز مصون از تعرض نمیماند و از جامعة مرغان تبعيد میشود؛ زيرا 
الگوی زيست متفاوت، ولو آن که متعرض آشکار ساختار پيشين نباشد، دال بر نوعی چالش با سـنتهـای

موجود است.   
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 سفر به معنای گريز   
 سفر شازده کوچولو از سيارک خود به سوی سيارههای ديگر، از جملـه زمـين، نـه بـر مفهـوم تبعيـد
جاناتان منطبق است و نه هجرت آرمانگرايانه ماهی سياه کوچولو را تداعی میکند، بلکه بـه تعبيـر خـود
شازده کوچولو، فرار از مشکالتی است که برای آنها راهحلی به چشم نمیخورد. گويا از منظـر اگزوپـری،

هرگاه پرسشها پاسخ مناسب خود را پيدا نکنند، به طور طبيعی منجر به گريز از وضعيت موجود میشود.   
 «برّهها بتهها را هم میخورند ديگر، مگر نه؟ گوسفندی که بتهها را بخورد، گلها را هم مـیخـورد؟

حتی گلهايی را هم که خار دارند؟ پس خارها فايدهشان چيست؟»  
 در سيارک شازده کوچولو گلی میرويد که بـا ديگـر گـلهـا متفـاوت اسـت. گـل تشـنة محبـت و
عشقورزی شازده کوچولوست، اما اين حس را ابراز نمیکند و در مقابل، میکوشد که توجه شازده کوچولو 

را به خود جلب کند، اما شازده کوچولو به او بدگمان میشود و او را خودپسند میبيند:   
 «شهريار (شازده) کوچولو با همه حسن نيتی که از عشقش آب میخورد، همان اول به کـار او [گـل] 
بدگمان شده بود، حرفهای بی سر و تهش را جدی گرفته بود و سخت احساس شوربختی میکرد. يـک
روز درد دلکنان به من گفت: حقش بود به حرفهاش گوش نمیدادم، هيچ وقت نبايد به حـرف گـلهـا
گوش داد. گل را فقط بايد بوييد و تماشا کرد. گل من تمام اخترکم را معطر میکرد، گيرم من بلـد نبـودم

چه جوری از آن لذت ببرم».  
 اما با تمام داليلی که شازده کوچولو برای توجيه گريز خود از سـيارهاش مـیآورد، بـا صـداقت تمـام
میگويد: «نمیبايست ازش بگريزم، میبايست به مهر و محبتی که پشت آن کلـکهـای معصـومانهاش 
پنهان بود، پی میبردم. گلها پdرند از اين جور تضادها؛ اما خب ديگر، من خامتر از آن بودم که راه دوست 

داشتنش را بدانم». (ص 35)   
 و چنين است که سفر شازده کوچولو، از بدفهمی در عشق آغاز میشود، اما با آن کـه از عشـق گـل
گريخته است، نمیتواند گذشتة خود را رها کند و دايم به سرنوشت گل میانديشـد. در واقـع، بـیآن کـه
شازده کوچولو اراده کند، گل به عنوان پيشينه و بخشی از هويت او همسفرش مـیشـود و لحظـهای نيـز
شازده کوچولو را به حال خود رها نمیکند؛ به ويژه وقتی میفهمد گـل او جـاودان نيسـت و ايـن امکـان

وجود دارد که ديگر او را نبيند:  
 «گل من فانی است و جلو دنيا برای دفاع از خودش جز چهار تا خار هيچی ندارد و آن وقت مرا بگو 

که او را تو اخترکم تک و تنها رها کردهام!» (ص 61)  
 بنابراين، انگيزه سفر شازده کوچولو، نه همانند جاناتان، اراده قاطعانه برای عروج بـه سـوی حقيقـت
است و نه چون ماهی سياه کوچولو، ارادهای برای آگاه شـدن اسـت، بلکـه محصـول سرگشـتگی اسـت؛
سفری که به طور طبيعی، توأم با پرسشهايی عميق از ايـن و آن اسـت تـا شـايد او را از بـرزخ ابهـام و
بالتکليفی برهاند. شازدة گرفتار آمده در شک، ناچار است چون غزالی و دکارت، به سـيارههـای گونـاگون
کهکشان انديشه سربزند و با ساکنان آن به گفتوگو بنشيند؛ هرچند در هر سياره تناقضهايی میبيند که 
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شايد بسی جانکاهتر از معمای عشق گل سرخ باشد. او میپرسد، امـا پاسـخهـا چنـان نيسـت کـه او را از
سرگشتگی برهاند. از اينرو، ناچار از ادامة سفر است.   

    شازده کوچولو، چون جاناتان، با سنت مواجه نيست که تکليف خود را در نوآوری جستوجو کنـد و
چون ماهی سياه کوچولو، با جهل مواجه نيسـت کـه راه حـل آن را در آگـاه شـدن ببينـد، بلکـه در وادی
زيبايیشناسی، به بنيادیترين معضل گرفتار آمده است؛ بدفهمی در عشق! زمانی کـه شـازده کوچولـو در

حال گريز از سيارة خويش است، گلی به او میگويد:   
    «خب ديگر، دوستت دارم. اين که تو روحت از اين موضوع خبردار نشد، تقصير مـن اسـت. باشـد،

زياد مهم نيست، اما تو هم مثل من بیعقل بودی...»   
    و شايد اگزوپری میخواهد بگويد، عقلی که عشق را نفهمد، به سرگشتگی دچار میشود و آن گاه 

هيچ راهی جز گريز ندارد، اما سفری که اينگونه آغاز میشود، چه سرانجامی میيابد؟  
   

 سفر به معنای جستوجوی آرمانشهر   
    با آن که نمیتوان تعبير واحدی از آرمانشهر به دست داد، به گونهای که مورد توافق همه باشـد،
اما میتوان به طور اجمال و حداقلی بر اين نقطه مشترک ايستاد کـه آرمـانشـهر، نمـاد مطلـوبتـرين و
کاملترين الگوی زيست انسانی است؛ يعنی شرايطی که کاستیهای معمول در آن جا ديـده نمـیشـود و
همه چيز در اوج کمال خود به سر میبرد و در عين حـال، سـاکنان آرمـانشـهر، خـود را در اوج آگـاهی،
عشق، عدالت، آزادی و رهايی میبينند. با اين تعبير، در هر سه اثر، جستوجوی آرمانشهر میتواند يکـی
از مضامين اصلی باشد که سفر کمالگرايانه و استعاليی به سوی آن، بخـش مهمـی از سـاختار وجـودی
دريايی، آرمانشهر را چنـين مرغ جاناتان شخصيتهای داستانی را تعريف میکند. ريچارد باخ، در داستان

تصوير میکند:  
    «سپس در شامگاه آنها آمدند و جاناتان را در آسمان محبوبش در حال پروازی صلحآميز يافتند. دو 
مرغی که در کنارش پديدار شدند، هـمچـو نـور سـتارگان شـفاف بودنـد و پيکرشـان در هـوای باشـکوه

شبانگاهی، تأللويی دلپذير و دوستانه داشت. کلمات آنها قدرتمند و آرام بود:   
ـ  آمدهايم تو را باالتر ببريم، به خانه خودت؟  

ـ  من خانهای ندارم... من مطرودم... ديگر نمیتوانم اين بدن فرسوده را باالتر ببرم.   
ـ  چرا میتوانی جاناتان! يک دوره درس تمام شده است و زمان دورهای ديگر فرارسيده است.      

    ـ  من حاضرم!... جاناتان ليونيگستون به همراه دو مرغ ستارهگون اوج گرفت و در تاريکی مطلـق
آسمان ناپديد شد.  

    ـ  پس بهشت اين است!... او انديشيد در بهشت نبايد مرزی وجود داشته باشد... ديدگاههـای نـو،
افکار نو و پرسشهای نو... در طول روزهايی که سپری شد، جاناتان مشاهده کرد که در قياس با زنـدگی
پيشينش، در اين جا چيزهای بسيار برای يادگيری دربارة پرواز وجود دارد. با اين تفـاوت کـه در ايـن جـا
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مرغانی وجود دارند که با او همفکرند. برای هريک از آنها بهترين هدف در زندگی، رسيدن بـه کمـال و
لمس کردن آن بود و اين کمال مطلوب، در نظرشان پرواز بود. همه آنها مرغانی شگفتانگيز بودند. هـر
روز ساعتها به تمرين پرواز و آزمون حرکات دشوار پيشرفته سرگرم بودند. برای مدتی طـوالنی جاناتـان
دنيايی را که از آن آمده بود، فراموش کرد. مکانی که در آن فوج مرغان با چشمانی کامالً بسته و محروم 
از شادی پرواز زيست میکردند و از بالهايشان به منظور يـافتن غـذا و جنگيـدن بـه خـاطر آن اسـتفاده

میکردند. او اکنون تنها برای لحظهای اينها را به خاطر میآورد...»   
    اما گويا در نظر ريچارد باخ، آرمانشهر، انديشهای متعالی است که پیدرپی به جلوههـای جديـدی
از معرفت دست میيابد و ايستايی ندارد و در پس هر موقعيت مطلوبی، کمال ديگری نهفته است که بايد 

به سوی آن بال گشود:   
    «يک هزار زندگی، جاناتان، ده هزار و آن گاه يکصد زندگی ديگر تا اين که فراگيريم چيزی به نام 
کمال وجود دارد و از نو يکصد زندگی ديگر تا اين که دربارة هدف زندگیمان که رسيدن بـه آن کمـال و
نشان دادن آن است، صاحب انديشه شويم. همان قانون اکنون نيز بر ما حاکم است. البته، جهان بعدی را 
از آن چه در جهان حاضر آموختهايم، انتخاب میکنيم. اگرچيزی نياموزيم، جهان بعدی نيز ماننـد زنـدگی

فعلیمان خواهد بود.  
ـ  اين جهان اصالً بهشت نيست، درست است؟  

مرغ فرزانه، چيانگ، در زير نور مـاه لبخنـدی زد و گفـت: جاناتـان مـرغ دريـايی، دوبـاره داری يـاد
میگيری!   

ـ  خوب از اين به بعد چه اتفاقی میافتد؟ به کجا میرويم؟ آيا مکانی به نام بهشت وجود دارد؟  
ـ  خير جاناتان، چنين مکانی وجود ندارد، بهشت يک مکان نيست و يک زمان هـم نيسـت، بهشـت
يعنی کامل شدن... تو شروع به لمس کردن بهشت خواهی کرد، زمانی که به لمس سرعت کامـل دسـت

يابی».    
روايت بهرنگی، از سفر ماهی سياه کوچولو به سوی آرمانشهر، سبک و سياقی مشـابه جاناتـان مـرغ
دريايی دارد؛ زيرا ماهی سياه کوچولو نيز چون جاناتان، از محيط محدود و يکنواخت خود به تنـگ آمـده و

در جستوجوی جهانی آرمانی است. آخر جويبار، جايی است که از محدوديتهای برکه خبری نيست:   
«ماهی سياه کوچولو گفت: میخواهم بروم ببينم آخر جويبار کجاست، دلم میخواهـد بـدانم جاهـای
ديگر چه خبرهايی هست... نمیخواهم به اين گردشهای خستهکننده ادامه بدهم و الکی خوش باشـم و
يکدفعه چشم باز کنم ببينم مثل شماها پير شدهام و هنوز هم همان ماهی چشم و گوش بستهام... ماهی 
کوچولو شناکنان میرفت و فکر میکرد. در هر وجب راه چيز تازهای میديد و ياد میگرفت... ماهی سـياه
رفت و رفت و باز هم رفت تا ظهر شد. حاال کوه و دره تمام شده بود... ماهی سـياه از فراوانـی آب لـذت
مـن میبرد، ناگهان به خود آمد و ديد آب ته ندارد، اينور رفت، آنور رفت، بـه جـايی برنخـورد... رفيـق !    

غريبهام، از راههای دور میآيم، اينجا کجاست؟  
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ـ  رفيق، به دريا خوش آمدی!»   
از تعبير باخ و بهرنگی میتوان اينگونه استنباط کرد که سفر به آرمانشـهر، از مسـير آگـاهی شـکل
میگيرد و آن زمان که محدوديتهایشناختی از ميان برمیخيزد و عنصر شناسنده، بدون هيچ مـانعی در 
دريای وجود غوطهور میشود، آرمانشهر محققّ  میگردد. آزادی، عدالت و عشق تابعی از چنين وضعيتی 

است.   
اما آن چه در شازده کوچولو، دال بر سفر به آرمانشهر است، به گونهای پيچيدهتر بيان میشود. نگـاه
اگزوپری به آرمانشهر، بيش از آن که بر پايه آگاهی استعاليی باشد، مبتنی بر تفسيری زيبايیشناسـانه از
هستی است. به عبارت ديگر، آن چنان نيست که تنها راه رسيدن به آرمانشهر، دسترسی به آگاهی باشد. 
سيارکی که هر شب، اگزوپری بعد از رفتن شازده کوچولو، به آن چشم مـیدوزد، يـادآور الگـوی زيسـتی

است که در آن معيار سعادت، عشق است.   
آن چه موجب گريز شازده کوچولو از سيارهاش میشود، بدفهمی او از عشق گل سرخ است و آن چـه
او را به جستوجو در ديگر سيارهها وامیدارد، انگيزه برای حل معمای عشق است. گويا او يک بـار ديگـر
قصة آدم را تکرار میکند و سفری معکوس را از آرمانشهر به زمين در پيش مـیگيـرد. دلمشـغولی او در
بهشت کوچکش، عشقورزی با گل سرخ است، اما چون راهیِ ديگر سيارهها میشود، در هر سياره انسان 
تنهايی را میبيند که تهی از مفهوم عشق، اسير قدرت، منفعت و منيت است و چون به زمين پا میگذارد، 
خلبان تنهايی را مشاهده میکند که با ابزار از کار افتاده خويش سرگرم است؛ ابزاری که از قضـا بـه کـار
پرواز میآيد. پيچيدگی مفهوم آرمانشهر در شازده کوچولو، به تلقی اگزوپری از نقش تعيـينکننـدة نـاظر
بازمیگردد؛ گويا از ديد اگزوپری، نسخة واحدی را نمیتوان برای اين کهنه درد بشری پيچيـد و هـرکس

نگاه خاص خود را داراست:   
«شازده کوچولو میگويد: همه مردم ستاره دارند، اما همه ستارهها يک جور نيست، واسه آنهايی کـه بـه
سفر میروند، حکم راهنما را دارند، واسه بعضی ديگـر فقـط يـک مشـت روشـنايي سوسـوزنانـد، بـرای
ايـن سـتارههـا بعضیها که اهل دانشاند، هر ستاره يک معماست، واسه آن بابای تـاجر، طـال بـود، امـا

همهشان زبان به کام کشيده و خاموشاند».   
با آن که در نظر اگزوپری، آرمانشهر هرکس، بسته به انگيزه و جهت او معنا میيابد، اما او بـر يـک
نکته پافشاری میکند که در تمامی آرمان شهرها بـه چشـم مـیخـورد و آن، احسـاس مسـئوليت اسـت.
آرمانشهر شازده کوچولو، ستارهای است که ساکن آن، خود را در برابر سرنوشت گل مسـئول مـیبينـد و
شازده خود را از بابت اين که گل را به حال خود رها کرده و به گشتوگذار در ديگر سيارهها يا سـتارههـا
مشغول شده است، سرزنش میکند. در قسمتی از داستان که شازده کوچولو با روباه همدم مـیشـود، از او
میشنود که: «جز با چشم دل هيچی را چنان که بايد، نمیشود ديد. نهاد و گوهر را چشم سر نمـیبينـد.
ارزش گل تو به قدر عمری است که به پاش صرف کردهای. آدمها اين حقيقت را فراموش کردهاند، اما تو 
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! شـازده نبايد فراموشش کنی. تو تا زندهای نسبت به آنی که اهلی کـردهای مسـئولی، تـو مسـئول گُلتـیِ
کوچولو برای آن که يادش بماند، تکرار کرد: من مسئول گُلَمم...»   

و زمانی که شازده کوچولو به خواب فرو میرود، اگزوپری در دل میگويد: «چيـزی کـه تـو شـهريار
کوچولوی مرا به شدت متأثر میکند، وفاداری اوست به يک گل؛ او تصوير گـل سـرخی اسـت کـه مثـل

شعلة چراغی حتی تو خواب ناز هم که هست، تو وجودش میدرخشد...»  
و شازده کوچولو در آخرين لحظههای زندگی زمينیاش میگويد: «میدانی؟ گلم را مـیگـويم... آخـر
من مسئولشم. تازه چقدر هم لطيف است و چه قدر روراست و بیشيلهپيله. برای آن که جلو همه عـالم از

خودش دفاع کند، همهاش چی دارد مگر؟ چهار تا خار پرپرک!»   
اگر افالتون، آرمانشهر را شهر فضيلت مـیخوانـد و مـارکس، آن را وادی عـدالت محـض توصـيف
میکند، آرمانشهر اگزوپری، با عشق و مسئوليت تعريف میشود و اين که هرجـا عشـق در ميـان باشـد،
حس مسئوليت در کنار آن جای دارد. و زمانی که شازده کوچولو به اين نکته پی مـیبـرد کـه او در برابـر

عشق گل سرخ مسئول است، در واقع، به آرمانشهر پا میگذارد.  
از ديدگاه باخ و بهرنگی نيز برفراز آرمانشهر، چراغ راهنمايی افروخته شده که سوخت آن چيزی جـز
حس مسئوليت نيست. جاناتان نيز در اوج آزادی و آگاهی به حس مسئوليت میرسد و با آن که به آرمـان

شهر موعود خود دست يافته است، اما به زمين باز میگردد تا به ساير مرغان پرواز را بياموزد:   
«هرچه بيشتر جاناتان، درس مهرورزی را تمرين میکرد، بيشتر مايل میشد که بـه زمـين بـازگردد؛
زيرا با وجود گذشته تنهايش، جاناتان مرغ دريايی يک مربی به دنيا آمده بود و روش او برای نشـان دادن
عشق اين بود که بخشی از حقيقتی را که خود ديده بود، به مرغی ببخشد که در جستوجـوی آن بـود». 

(ص 64)   
«او فرياد زد: چه کسی مسئولتر از مرغـی اسـت کـه بـه مفهـوم عـالیتـر زنـدگی پـی بـرده و در
جستوجوی آن است. برای هزاران سال در تکاپوی گلة ماهی بودهايم، ولی اکنون دليلـی بـرای زيسـتن
داريم، زيستن به خاطر آموختن، به خاطر اکتشاف و به خاطر رهايی! فرصتی ديگر به من بدهيد و بگذاريد 

آن چه را که دريافتهام، به شما نشان بدهم». (ص 36)   
ماهی سياه کوچولو نيز بعد از رسيدن به دريا، يعنی اوج رهايی و آزادی، بـه مسـئوليتهـای خـويش

میانديشد:   
«آفتاب گرم میتابيد، ماهی سياه کوچولو گرمی سوزان آفتاب را بر پشت خود حس مـیکـرد و لـذت
میبرد. آرام و خوش در سطح دريا شنا میکرد و به خودش میگفت: مرگ خيلی آسان میتوانـد االن بـه
سراغ من بيايد، اما من تا میتوانم زندگی کنم، نبايد به پيشواز مرگ بروم. البته، اگر يک وقتـی ناچـار بـا
مرگ روبهرو شدم که میشوم، مهم نيست. مهم اين است که زندگی يا مرگ من، چـه اثـری در زنـدگی

ديگران داشته باشد». (ص 43)  
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شباهت عجيبی که در ساختار معنايی هر سه اثر به چشم میخورد، تأکيد بر حس مسئوليت در قبـال
ديگران، به عنوان ويژگی مهم شهروند آرمانشهر است و اين که در سفر به آرمانشهر، آن چه در مقصـد
به انتظار مسافر نشسته، حس مسئوليت و عشق به ديگران است و اين حس اگر پديد نيايد، جستوجـوی
آرمانشهر، چيزی جز منفعتجويی و سوداگری شخصی نخواهد بود، ولو آن که هالهای از معنويـت، آن را

فراگرفته باشد.  
   

سفر به دوردستها به معنای کشف حقيقت هستی  
 آن جا که سفر به دوردستها يا سير در آفاق مطرح میشود، به اين معناسـت کـه شـخص در کنـار
سفر درونی خود، به سفری بيرونی نيز میرود که از جنبة معنای صوری هم بر مفهوم سفر منطبق اسـت.
در واقع، از مبدأيی مشخص حرکت خود را آغاز میکند و به سوی مقصد روانه میشود. سـفر بيرونـی بـه
گونهای اجتنابناپذير، پس از سفر درونی رخ میدهد. گويا دستاوردهای سفر درونی، خواه ناخواه در روابط 
عينی و مشهود آدمی سرريز میشود و او هرچه بيشتر دگرگون میگردد، برای کشف افقهای تازه اشتياق 
بيشتری میيابد. البته، اين بدان معنا نيست که ما الزاماً در سفر درونی و بيرونی بـا تقـدم و تـأخر زمـانی
مواجه هستيم؛ زيرا اين دو فراگرد میتوانند در دل يکديگر مطرح شوند و حتی گاهی ديدن افقهای تازه، 
انسان را مهيای سفر درونی سازد؛ سفری که با پرسشهای جديد آغاز میشود. ايـن حالـت، در هـر سـه

روايت به روشنی ديده میشود.  
ماهی سياه کوچولو در يک تحول درونی، به پرسش از انتهای جويبار میرسد و داوطلبانه، بـه دنبـال
يافتن آن از برکه عازم مقصدی نامعلوم میشود. جاناتان مرغ دريايی هـم الگـوی زيسـت خـود را تغييـر
میدهد و به دنبال آن، از جامعه مرغان عازم سفری اجباری میشود؛ هرچند در ادامـه، سـفر را داوطلبانـه
پی میگيرد و رهسپار آرمانشهر مرغان میشود. شازده کوچولو نيز سيارک خود را رها مـیکنـد و در پـی
يـا سـير در آفـاق، يافتن پاسخ، به هفت سـياره سـفر مـیکنـد و البتـه در پايـان سـفر بـه دوردسـتهـا
شخصيتهای هر سه روايت، بسيار متفاوت از آن چيزی است که در آغاز راه بودهاند. گويا سـير در آفـاق،
حقيقتهايی را برای مسافر مکشوف میکند که هيچگاه در خلوت خود، به آن دست نمیيابد. با اين حـال
سفر به دوردستها، به طور طبيعی توأم با خطر کردن است و به غير از جاناتان که سفر اکتشافی خـود را
با موفقيت به پايان میبرد، ماهی سياه کوچولو و شازده کوچولو، بهای سنگينی برای آزمون و خطای خود 
میپردازند. ماهی سياه کوچولو، در لذت کشف دريا و رسيدن به آزادی و رهايی، چنان سرمست مـیشـود

که خطر را از ياد میبرد:   
«يکی از ماهی گفت: همين زودیها به آرزويت میرسی، حاال برو گشتت را بـزن، امـا اگـر روی آب
رفتی، مواظب ماهیخوار باش که اين روزها ديگر از هيچ کس پروايی ندارد. هر روز تا چهـار پـنج مـاهی
شکار نکند، دست از سر ما برنمیدارد.... آن وقت ماهی سياه از دسته ماهیهای دريا جدا شد و خودش به 
شنا کردن پرداخت. کمی بعد آمد به سطح دريا، آفتاب گرم میتابيد. ماهی سـياه کوچولـو گرمـی سـوزان
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آفتاب را بر پشت خود حس میکرد و لذت میبرد. آرام و خوش شنا میکرد و به خودش میگفت: مـرگ
خيلی آسان میتواند االن به سراغ من بيايد...  

ماهی سياه کوچولو نتوانست فکر و خيالش را بيشتر از اين دنبال کند، ماهیخوار آمد و او را برداشـت
و برد».   

و گويا ماهی سياه کوچولو، با تمامی آگاهیهايی که از خطر دارد، آن چنان غرق در جذبة کشف است 
که احتياط را از ياد میبرد. در اين جا بیآن که بخواهيم انگيزة بهرنگی را در پايـانبنـدی تراژيـک ايـن
روايت به بحث بکشيم و اين که آيا او با خلق چنين فضايی در صدد آفريدن يک حماسه بوده است يا نه، 
آنچه از صورت روايت درک میکنيم، غفلت در اوج رهايی است؛ گويـا سرمسـتی رسـيدن بـه مقصـد و
کشف افقهای جديد، آن چنان تأثيرگذار است که مسافر حقيقتجو، به محض ديدن آنها از خود بیخود 
میشود و از ياد میبرد که در پس وحدت شکوهمند هستی، تضادهای بیشماری نهفته است که الزامـاً بـا

او همسو نخواهند بود.  
در شازده کوچولو نيز اگزوپری اين نگاه وحدتگرايانه به هستی را در سفر شازده کوچولـو بـه خـوبی
ترسيم میکند. شازده کوچولو در سفر خود، به سيارههای مختلفی سر میکشد و با کسانی بـه گفـتوگـو
مینشيند که غرق در آرزوها و آرمانهای خويش هستند: پادشاهی که به دنبـال يـافتن رعيـت اسـت تـا
بیفرمانبر نباشد، خودپسندی که در جستوجوی کسی برای مـدح خـويش اسـت، تـاجری کـه هـدف از
تجارت را گم کرده، ميخوارهای که افسرده از ميخوارگی است، فانوسبانی که اسير سـنتهـای بيهـوده
است، جغرافیدانی منزوی که به جمـعآوری اطالعـات دل خـوش کـرده، بـیآنکـه محـل هزينـه آن را
مشخص کند و سرانجام، خلبانی مستأصل و درمانده که از آسمان به زير کشيده شـده و در صـدد تعميـر
پرندة آهنين بالش برآمده است. شازده کوچولو با تمامی اينها به گفتوگو مینشيند. گويـا او در آکـادمی
افالتون قرار دارد و در فضايی امن، به يـافتن پاسـخهـايش مشـغول اسـت. در ذهـن او بـاالترين درجـه
اختالف، سوءتفاهم او با گل سرخ است و اصلیترين دشمن يک بره است که البته، با زدن يک پوزهبند به 
او، گل سرخ از خطر چريده شدن نجات پيدا میکند. و زمانی که او به زمين پا میگذارد، بـا همـين نگـاه
وحدتگرايانه، با موجودات مختلفی به گفتوگو مینشيند؛ غافل از آن که مار، با زبـانی سـمی گفـتوگـو

میکند:   
« ـ زهرت خوب هست؟ مطمئنی درد و زجرم را کش نمیدهد؟ با دل فشرده از راه ماندم. اما هنوز از 

موضوع سردرنياورده بودم. گفت: خب، حاال ديگر برو، دبرو،ِ میخواهم بيايم پايين».  
آن وقت من نگاهم را به پای ديوار انداختم و از جا جستم. يکی از آن مارهای زرد که تـو سـی ثانيـه
کلک آدم را میکنند،َ به طرف شهريار کوچولو قد راست کرده بود... من درست به موقع رسيدم پای ديوار 

و طفلکی شهريار کوچولو را که رنگش مثل برف پريده بود، تو هوا بغل کردم.   
ـ  اين ديگر چه حکايتی است! حاال ديگر با مارها حرف میزنی؟»  
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و شازده کوچولو در آخرين لحظات زندگیاش و در شرايطی که سم مهلک مـار در حـال اثـر کـردن
است به اگزوپری میگويد: «اين را بيشتر از بابت ماره میگويم که نکند يکهو تو را هم نيش بزند. مارها 

خيلی خبيثند. حتی واسه خنده هم که شده، ممکن است آدم را نيش بزنند».  
و شازده کوچولو در آخرين مرحله سفر بيرونی خود، به عميقترين شناخت از روابط هستی میرسـد و
اين که خباثت و پليدی نيز چون عشق و پاکی واقعيت دارند و پی میبرد که خطر، تنها گـل او را تهديـد
نمیکند و البته، تمامی خطرها نيز چون بره بازيگوش او نيستند که بتوان با پوزهبند، آنها را برطرف کـرد
و با آن که مارها تضمين اخالقی میدهند که با حسن نيت نيش خواهند زد، اما در واقعيت، نتيجه ديگری 
به دست خواهد آمد. اگر عشق و مسئوليتپذيری، حاصل سفر درونی تلقی شوند، به طور قطـع، آگـاهی و
هوشياری دستاورد سفر بيرونی و سير در آفاق هست. شازدهکوچولو تا پيش از مواجهه با مار، اصـلیتـرين
مشکل خود را بدفهمی در عشق میداند، ما در پايان سفر به اين نکته دست يافته که عشق بـا مسـئوليت
تداوم میيابد و اين که بايد باور کرد گلها هميشه در خطر چريده شدن هستند. نـيش مـار ايـن خطـر را

برای او عينی کرده است و چه آزمون و خطای سنگينی!  
«ـ میدانی؟... گلم را میگويم... آخر من مسئولشم، تازه چه قدر هم لطيف است و چقـدر روراسـت و
بیشيله پيله، برای آن که جلو همه عالم از خودش دفـاع کنـد، همـهاش چـی دارد مگـر، چهـار تـا خـار

پرپرک!»   
   

سفر به معنای مرگ و رفتن به سوی ابديت  
اگر بخواهيم سير سفر جاناتان، ماهی سياه کوچولو و شازده کوچولو را ترسيم کنيم، خواهيم ديـد کـه
آنها سفر خود را از تحولی درونی آغاز میکنند، پس با ناهنجاریهای موجود درگير میشوند، بـه دنبـال
آن درصدد شناخت عميقتر هستی برمیآيند و سرانجام، به ابديت متصل میشوند. با اين حال، در هر سه 
روايت، سفر، مرگ و نيستی و نابودی را تداعی نمیکند و باخ، اگزوپری و بهرنگی به نوعی سفر مـرگ را
تداوم هستی میبينند و به مخاطب اينگونه وانمود میکنند که آن چه اصيل است، مانـدگاری را هـم بـه
همراه خواهد داشت. شايد هم به تعبير جمالالدين اکرمی، در مقاله «زندگی، مرگ و ديگر هيچ»،8 دنيای 
خيالانگيز کودک و نوجوان ايجاب میکند که تبيين لطيفی از مـرگ ارائـه شـود تـا همـواره در خيـال او

زندگی و هستی، حرف نخست را بزند.   
جاناتان در آخرين آموزشهايش به شاگردش فلچر، به او میگويد: «بدن چيزی به جز خـود انديشـه
نيست و روش اين است که با نظم و شکيبايی بر محدوديتهای خود غلبه کنـيم. » ريچـارد بـاخ، مـرگ

جاناتان را چنين تصوير میکند:   
«لحظهای بعد، بدن جاناتان در هوا مواج شده بود. در ارتعاش بود و به سوی نامرئی شدن میرفت.  

ـ به آنها اجازه نده که درباره من شايعات بيهوده پخش کنند يا از من خدايی بسازند»... من يک مرغ 
دريايیام، میخواهم پرواز کنم. ارتعاش پايان يافت. جاناتان مرغ دريايی، در فضای خالی ناپديد شد.   
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فلچر گفت: جاناتان بدون محدوديتها؟ خوب، پس تا زمانی که من از هوای سبک عبور کـرده و بـر
ساحل تو پديدار شوم، خيلی دور نيست!»   

بهرنگی، مرگ ماهی سياه کوچولو را به گونهای حماسی تصوير میکند و به جای آن که بر مـرگ او
تضرع کند، نابودی مرغ ماهیخوار را شرح میدهد. با اين حال، برخورد مـاهی سـياه کوچولـو بـا مـرگ،

واقعیتر به نظر میرسد و بهرنگی، مرگ را با استعارههای عرفانی توصيف نمیکند:   
«مرگ خيلی آسان میتواند االن به سراغ من بيايد، اما من تا میتوانم زندگی کنم، نبايد بـه پيشـواز
ـ  مهم نيست. مهم ايـن اسـت ـ  که میشوم مرگ بروم. البته، اگر يک وقتی ناچار با مرگ روبهرو شدم

که زندگی يا مرگ من، چه اثری در زندگی ديگران داشته باشد».   
ماهی سياه کوچولو در آخر جويبار، مرغ ماهيخوار را که سمبل و نماد خباثت و پليدی است، نابود میکنـد و

خود نيز به ابديت میپيوندد. ابديتی که در انديشه ماهی سرخ کوچولو، برای رسيدن به دريا معنا میشود.  
سـياه مـاهی دريايی، سفر مرگ، به گونهای عرفـانی رقـم مـیخـورد و در قصـة مرغ جاناتان اگر در
کوچولو، مرگ در فضـايی عاشـقانه شازده کوچولو، مرگ قهرمان، به صورتی حماسی توصيف میشود، در
ترسيم میگردد. با اين حال، اگزوپری نيز چون باخ و بهرنگی، از اطالق واژة مرگ به سـفر ابـدی شـازده

کوچولو پرهيز میکند:   
 «کنار قوزک پايش جرقه زردی جست و... فقط همين! يک دم بیحرکت ماند، فريادی هم نزد، مثل 
درختی که بيفتد، آرام آرام به زمين افتاد که با وجود شن، از افتادنش هم صدايی بلند نشـد... شـش سـال
گذشته است و من در باب اين قضيه جايی لب تر نکردهام... حاال کمی تسالی خاطر پيدا کـردهام، يعنـی
... اما اين را خوب میدانم که او به اخترکش برگشته، چون آفتاب که زد، پيکرش را پيدا نکردم...  نه کامالً
و حاال شبها دوست دارم به ستارهها گوش بدهم... از خودم میپرسم: يعنی توی اختـرکش چـه اتفـاقی
افتاده است، نکند برههه گل را چريده باشد؟... اگر روزی تو افريقا گذارتان به کوير صحرا افتاد... عجله به 
خرج ندهيد و درست زير ستاره چند لحظهای توقف کنيد. آن وقت اگر بچهای به طرفتان آمد، اگر خنديد، 
اگر موهايش طاليی بود. اگر وقتی ازش سؤالی کرديد، جوابی نداد، البد حدس میزنيد که کيست. در آن 
صورت لطف کنيد و نگذاريد من اين جور افسرده خاطر بمانم، بیدرنگ به من بنويسيد که او برگشته!»  

  ***
مشـخص کنـيم، در پايان، اگر بخواهيم نوع سفر هريک از شخصيتهای اين سه روايت داسـتانی را
)، سـفر     )self transcending میتوانيم چنين فرض کنيم که سفر جاناتان مـرغ دريـايی، عـروج نفـس
(  stream of consciousness) و سـفر شـازده ماهی سياه کوچولو، خود را سپردن به جريـان آگـاهی
کوچولو، خوديابی يا مشاهدة خويشتن (self seeing) است. هرچند اين تقسيمبندی و نامگذاری، بـه آن

معنا نيست که اين سفرها با يکديگر تداخل ندارند.  
 دلبرم عــزم سفـــر کرد خـــدا را يـاران چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست  
دل کشـــت ما را و دم عيسی مريم با اوست    با که اين نکته توان گفت که آن سنگين
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